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Souhrn 

Cílem práce bakalářské práce na téma Lední hokej a florbal, sporty podobné, ale i 

rozdílné je zjistit odlišnosti a podobnosti mezi ledním hokejem a florbalem. Tato práce 

tedy zjišťuje důvody, jež vedou člověka pro volbu jedné z těchto sportovních her. Zjišťuje 

konkrétní podobnosti a rozdíly v obsahu hry, herních dovednostech a činnostech, 

potřebných pro osvojení si těchto dvou her, pravidlech, výzbroji a výstroji, v tréninku a 

finanční dostupnosti. Tato práce by mohla sloužit lidem, kteří potřebují zjistit podstatné 

informace o ledním hokeji či florbale nebo těm, kteří chtějí tyto dva sporty porovnávat. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Lední hokej, florbal, obsah hry, herní dovednosti, herní činnosti, výzbroj, trénink, 

finanční dostupnost 

Summary 

Main purpose of this Bachelor’s thesis „Ice hockey and floorball, sports similiar, but 

also different“ is to determinate differences and similarities between ice hockey and 

floorball. This thesis investigates reasons, why someone chooses one of these sport games 

to play. It is searching concrete similarities and differences in game substanciality, game 

skills and activities necessary for playing these two games, rules, duffle, workout and 

financial acessability. This thesis could serve to poeple, which need to investigace 

essentials  informations about ice hockey or floorball or to these people, who want to 

compare these two sports. 

KEY WORDS 

Ice hockey, floorball, game substanciality, game skills, game activities, duffle, 

workout, financial acessability 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

Obsah 

1 ÚVOD ........................................................................................................................................4 

2 PROBLÉM A CÍL PRÁCE ..............................................................................................................5 

3 TEORETICKÁ ČÁST .....................................................................................................................6 

3.1 HISTORIE .................................................................................................................................6 

3.1.1 Historický vznik a počáteční vývoj ledního hokeje ..........................................................6 

3.1.2 Historický vznik a vývoj florbalu ....................................................................................7 

3.1.2.1 Vývoj florbalu ve světě.......................................................................................................... 7 

3.1.2.2 Vývoj florbalu v ČR................................................................................................................ 7 

3.2 CHARAKTERISTIKA HRY...............................................................................................................10 

3.2.1 Lední hokej .................................................................................................................10 

3.2.2 Florbal .......................................................................................................................12 

3.3 DOVEDNOSTI POTŘEBNÉ PRO OSVOJENÍ SI HERNÍCH ČINNOSTÍ ..............................................................13 

3.3.1 Dovednosti potřebné pro lední hokej...........................................................................13 

3.3.1.1 Hokejové bruslení............................................................................................................... 13 

3.3.1.2 Práce s hokejovou holí a kotoučem ..................................................................................... 18 

3.3.1.3 Hra tělem ........................................................................................................................... 19 

3.3.2 Dovednosti potřebné pro florbal .................................................................................19 

3.3.2.1 Běh .................................................................................................................................... 19 

3.3.2.2 Práce s florbalovou holí ...................................................................................................... 19 

3.3.2.3 Hra tělem ........................................................................................................................... 20 

3.4 HRA, JEJÍ OBSAH ......................................................................................................................21 

3.4.1 Obsah hry lední hokej .................................................................................................21 

3.4.1.1 Útočné herní činnosti jednotlivce........................................................................................ 21 

3.4.1.2 Obranné herní činnosti jednotlivce...................................................................................... 28 

3.4.1.3 Útočné herní činnosti skupin (kombinace)........................................................................... 30 

3.4.1.4 Obranné herní činnosti hráčů (obranné kombinace) ............................................................ 31 

3.4.1.5 Útočné herní činnosti družstva (útočné herní systémy)........................................................ 32 

3.4.1.6 Obranné herní činnosti družstva (obranné systémy) ............................................................ 32 

3.4.1.7 Hra brankáře ...................................................................................................................... 33 

3.4.2 Obsah hry florbal........................................................................................................35 

3.4.2.1 Útočné herní činnosti jednotlivce........................................................................................ 35 

3.4.2.2 Obranné herní činnosti jednotlivce...................................................................................... 39 

3.4.2.3 Útočné herní kombinace..................................................................................................... 39 

3.4.2.4 Obranné herní kombinace .................................................................................................. 40 

3.4.2.5 Útočné herní systémy......................................................................................................... 41 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

3.4.2.6 Obranné herní systémy....................................................................................................... 41 

3.4.2.7 Hra brankaře ...................................................................................................................... 41 

3.4.2.8 Vybraná pravidla ................................................................................................................ 43 

3.4.3 Pravidla ledního hokeje ..............................................................................................43 

3.4.3.1 Hrací plocha ....................................................................................................................... 43 

3.4.3.2 Hrací čas............................................................................................................................. 43 

3.4.3.3 Počet hráčů ........................................................................................................................ 43 

3.4.3.4 Výstroj a výzbroj hráčů ....................................................................................................... 43 

3.4.3.5 Standardní situace.............................................................................................................. 44 

3.4.3.6 Trestání přestupků proti pravidlům..................................................................................... 44 

3.4.3.7 Správně vstřelená branka.................................................................................................... 45 

3.4.3.8 Hokejový kotouč................................................................................................................. 45 

3.4.4 Pravidla florbalu.........................................................................................................45 

3.4.4.1 Hrací plocha ....................................................................................................................... 45 

3.4.4.2 Hrací čas............................................................................................................................. 45 

3.4.4.3 Počet hráčů ........................................................................................................................ 45 

3.4.4.4 Výstroj a výzbroj hráčů ....................................................................................................... 45 

3.4.4.5 Standardní situace.............................................................................................................. 46 

3.4.4.6 Trestání přestupků proti pravidlům..................................................................................... 46 

3.4.4.7 Správně vstřelená branka.................................................................................................... 46 

3.4.5 Výzbroj a výstroj hráčů ...............................................................................................47 

3.4.5.1 Výzbroj a výstroj hráčů v poli v ledním hokeji ...................................................................... 47 

3.4.5.2 Výzbroj a výstroj brankaře v ledním hokeji .......................................................................... 48 

3.4.5.3 Výzbroj a výstroj hráčů v poli ve florbale ............................................................................. 48 

3.4.5.4 Výstroj brankáře ve florbale................................................................................................ 49 

3.5 TRÉNINKOVÝ PROCES ................................................................................................................50 

3.5.1 Tréninkový proces v ledním hokeji...............................................................................50 

3.5.1.1 Tělesná příprava................................................................................................................. 50 

3.5.1.2 Technická příprava ............................................................................................................. 52 

3.5.1.3 Taktická příprava................................................................................................................ 53 

3.5.1.4 Psychologická příprava ....................................................................................................... 53 

3.5.1.5 Roční tréninkový cyklus ...................................................................................................... 53 

3.5.2 Tréninkový proces ve florbale .....................................................................................54 

4 HYPOTÉZY ...............................................................................................................................55 

5 METODY A POSTUP PRÁCE......................................................................................................56 

6 VÝZKUMNÁ ČÁST ....................................................................................................................57 

6.1 POUŽITÝ VÝBĚROVÝ SOUBOR .......................................................................................................57 

6.2 POPIS VÝZKUMU ......................................................................................................................57 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

6.3 VÝSLEDKY VÝZKUMU .................................................................................................................57 

6.3.1 Intenzita, kterou se hráči věnují svému sportu.............................................................57 

6.3.2 Četnost věnování se danému sporu a četnost trénování ..............................................58 

6.3.2.1 Lední hokej......................................................................................................................... 58 

6.3.2.2 Florbal................................................................................................................................ 59 

6.3.3 Četnost hraní soutěžních zápasů.................................................................................60 

6.3.3.1 Lední hokej......................................................................................................................... 60 

6.3.3.2 Florbal................................................................................................................................ 61 

6.3.4 Problematika tréninků................................................................................................61 

6.3.4.1 Lední hokej......................................................................................................................... 61 

6.3.4.2 Florbal................................................................................................................................ 64 

6.3.5 Pořízení výstroje a výzbroje.........................................................................................66 

6.3.5.1 Lední hokej......................................................................................................................... 66 

6.3.5.2 Florbal................................................................................................................................ 67 

6.3.6 Členské příspěvky .......................................................................................................68 

6.3.6.1 Lední hokej......................................................................................................................... 68 

6.3.6.2 Florbal................................................................................................................................ 68 

6.3.7 Další výdaje spojené s provozováním sportu ...............................................................69 

6.3.7.1 Lední hokej......................................................................................................................... 69 

6.3.7.2 Florbal................................................................................................................................ 69 

6.3.8 Sponzorování nebo výplata.........................................................................................70 

6.3.8.1 Lední hokej......................................................................................................................... 70 

6.3.8.2 Florbal................................................................................................................................ 71 

6.3.9 Roční tréninkový cyklus...............................................................................................71 

6.3.9.1 Lední hokej......................................................................................................................... 71 

6.3.9.2 Florbal................................................................................................................................ 72 

6.3.10 Příčina, která přivedla hráče k hraní ledního hokeje či florbalu ....................................72 

6.3.10.1 Lední hokej ....................................................................................................................... 72 

6.3.10.2 Florbal .............................................................................................................................. 73 

6.3.11 Hodnocení florbalu a ledního hokeje ...........................................................................73 

6.3.11.1 Lední hokej ....................................................................................................................... 73 

6.3.11.2 Florbal .............................................................................................................................. 74 

7 DISKUSE ..................................................................................................................................76 

8 ZÁVĚRY ...................................................................................................................................80 

9 POUŽITÁ LITERATURA .............................................................................................................81 

10 PŘÍLOHY ..................................................................................................................................83 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


4 

 

1 Úvod 

Lední hokej a florbal jsou sportovní hry, ke kterým mám velmi dobrý osobní vztah. 

Florbalu se aktivně věnuji na úrovni výkonnostní, ale nikoli profesionální a lední hokej pro 

mě znamená sport, na který kdyby mě rodiče v mládí dali, byl bych velmi šťastným 

člověkem, zejména role brankáře v ledním hokeji by byla splněním mého snu. Téma jsem 

si tedy vybral, jelikož mám k němu velmi kladný vztah, ale také proto, že v těchto dvou 

sportech vidím řadu podobností. Mám pocit, že florbal, ačkoli mladý sport, začíná 

v poslední době stále více nabírat do svých řad hráče, kteří by nebýt florbalu, s velkou 

pravděpodobností, hráli právě lední hokej, ovšem z nějakých příčin se rozhodnou místo 

ledního hokeje právě pro florbal. Mým záměrem je tedy vyzkoumat, co může vést hráče 

k upřednostnění jednoho či druhého sportu.  
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2 Problém a cíl práce 

Jaké dovednosti se uplatňuji v jednom nebo druhém uvedeném sportu oproti tomu 

druhému navíc? 

Jsou si obsahem hry a herních činností sporty lední hokej a florbal podobné?  

Jaké jsou hlavní rozdíly v pravidlech, které významně ovlivňují charaktery těchto her? 

Jaké jsou rozdíly ve výstroji a výzbroji u ledního hokeje a florbalu?  

Je podstata trénování v ledním hokeji a ve florbale naprosto odlišná nebo naopak 

v něčem podobná? 

Jaká je finanční náročnost, chce-li se člověk rozhodnout hrát lední hokej nebo florbal?  

Co vede hráče pro výběr jedné či druhé z uvedených sportovních her? 

Cílem práce je zjistit odlišnosti a podobnosti mezi ledním hokejem a florbalem. 

Zmapovat důvody, jež vedou člověka pro volbu jedné z těchto sportovních her. Zjistit 

konkrétní podobnosti a rozdíly v obsahu hry, herních dovednostech a činnostech, 

potřebných pro tyto dvě hry, pravidlech, výzbroji a výstroji, v tréninku a finanční 

dostupnosti.  
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3 Teoretická část 

3.1 Historie 

3.1.1 Historický vznik a počáteční vývoj ledního hokeje 

Vznik ledního hokeje můžeme zasadit do 2. poloviny 19. století do Kanady. Jako 

místa vzniku se uvádějí města Kingston, Halifax a Montreal, kde byla vypracována na 

McGillově univerzitě roku 1878 první pravidla (Kostka et al., 1977). Do Evropy se lední 

hokej dostal a začal hrát až začátkem 20. století, a to ve Francii, Belgii, Čechách, 

Švýcarsku a Velké Británii. V roce 1908 byla založena Mezinárodní federace ledního 

hokeje LIHG, základními členy byly již zmíněné země. V té době vznikl také Český svaz 

ledního hokeje, který se stal členem LIHG (Bukač et al., 1986). První mezistátní utkání 

sehrál Český reprezentační výběr na turnaji v Chamonix, uspořádaném při příležitosti 

kongresu LIHG. Toto historické utkání prohrála Česká reprezentace s Francií 1:8. Na 

druhém mistrovství Evropy 1911 získalo již České mužstvo první titul mistrů Evropy a od 

té doby se naše výběry zúčastnily téměř všech mistrovství Evropy, pak i světa a zimních 

olympijských her (Kostka et al., 1977). Po I. Světové válce vznikl Československý svaz 

hockeyový, který organizoval 42 klubů. První pravidla byla přejata z Francie a přeložena 

do češtiny v roce 1905. Rozměry hřiště byly 40 x 20 m, hrací doba 3 x 15 minut a hrálo 7 

(event. 8) hráčů. Později v roce 1909 byla upravena na 7 hráčů, kteří hráli bez střídání 2x 

20 minut (Bukač et al., 1986). Roku 1920 byl lední hokej zařazen i do programu ZOH 

v Antverpách, kde byly při té příležitosti na kongresu LIGH přijaty za členy i Kanada a 

USA. Pod jejich vlivem došlo k úpravám pravidel, počet hráčů v poli se snížil na 6, bylo 

povoleno střídání 2 hráčů za utkání a o půli i brankáře. V roce 1920 vznikl hokej i na 

Slovensku (Bukač et al., 1986). Roku 1931 vznikla v ČSR Československá liga 

kanadského hokeje, která sdružila všechny české, slovenské, německé a maďarské 

hokejové kluby. V Praze byl 1932 zahájen nepřetržitý provoz na prvním zimním stadiónu, 

což dalo živnou půdu pro pořádání mistrovství světa 1933 i za účasti Kanady a USA. 

Hokej se vesele rozvíjel, a tak bylo v roce 1933 v ČSR registrováno již 205 klubů s 3262 

hráči a obliba ledního hokeje postupně vzrostla natolik, že v roce 1938 měla ČSR největší 

počet klubů ledního hokeje v Evropě (Bukač et al., 1986).  
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3.1.2 Historický vznik a vývoj florbalu 

3.1.2.1 Vývoj florbalu ve světě 

Za zemi vzniku florbalu ve světě celkově se dá považovat nejspíš Švédsko. Podobná 

hra se vyskytla nejprve v USA, ale ve Švédsku se poprvé začal hrát florbal organizovaný a 

vznikla tam první pravidla. Počátek vzniku této hry, zvané innerbandy (později florbal) se 

datuje na začátek 70. let a finské saalibandy vzniklo jen o několik let později. Švédsko 

(částečně i Finsko) je tedy považováno za kolébku florbalu (Zlatník et al., 2001).    

Třetí zemí, kde se vyvíjel florbal, bylo Švýcarsko, které šlo vlastní cestou. Zde se totiž 

tomuto sportu říkalo unihockey a dlouhou dobu měl tu charakteristiku, že brankář měl 

v této hře oproti florbalu ve výzbroji hokejku, jako brankář v hokeji. Díky tomu, že ve 

Švýcarsku byl florbal (unihockey) velmi populární a měl tedy velkou hráčskou základnu a 

na ní málo velkých hal, začal se tu prosazovat florbal na dvou různých velikostech hřiště. 

Takzvaný „Grossfeld“ – velký florbal, se hraje pouze na vrcholové úrovni a v nejvyšších 

soutěžích, většinou se hraje spíše tzv. „Kleinfeld“ - malý florbal, který se hraje na hřišti 

menšího rozměru a také s menším počtem hráčů v poli 3+1 (Skružný et al., 2005). 

Švýcarsko se řadí hned po Švédsku a Finsku k největším florbalovým velmocím.  

3.1.2.2 Vývoj florbalu v ČR 

3.1.2.2.1 První vlna florbalu u nás 

Vůbec první příležitost setkat se s florbalem v České republice přišla, díky 

výměnnému pobytu studentů pražské VŠE se studenty z helsinské univerzity KY v roce 

1984. Studentů z VŠE bylo tehdy asi 15, a na svém výletě v Helsinkách měli bohatý 

program, na závěr kterého je Finové vzali do haly podívat se na florbal. Zkusili si ho i 

zahrát a byli z toho sportu nadšeni, ovšem tím to také prozatím skončilo. Asi o 3 měsíce 

později přijeli na oplátku Finové do Prahy a jako dárek přivezli Čechům nečekaně sadu 

florbalových hokejek. A při této příležitosti se v tělocvičně ekonomické školy v Praze 

uspořádal první mezistátní zápas Československo - Finsko, ve kterém Češi suverénně 

prohráli, ale hlavní bylo, že tenhle zápas měl velký ohlas. A díky tomu, že tu po Finech 

zůstalo 12 hokejek a 10 florbalových míčků, začalo se zde jednou týdně hrát. Postupně se 

ovšem počet hokejek i míčků časem začal redukovat, a tak v roce 1985 florbal v Čechách 
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usnul a spal po 6 let. Až v roce 1991 našel Petr Chaloupka zapomenuté staré hokejky, 

znovu se sešli lidi a začali zase pravidelně chodit hrát a díky 6 zachovalým hokejkám se 

hrálo alespoň 3 na 3. Někdy v této době se tato skupina setkala s další skupinou bratří 

Martina a Tomáše Vaculíků, kteří hráli florbal nezávisle v Praze na Proseku a díky tomu 

setkání se domluvil i první florbalový turnaj, dokonce i s mantinely, které bratři Vaculíci 

přivezli ze zahraničí (Skružný et al., 2005). 

3.1.2.2.2 Druhá vlna florbalu u nás 

Původ mantinelů u nás pochází tedy od bratří Martina a Tomáše Vaculíka, kteří ze 

zájezdu střešovických florbalistů do Maďarska přivezli v roce 1992 první opravdové 

florbalové mantinely, díky nimž se v Čechách mohl začít hrát regulérní florbal, čímž se 

také florbal u nás usadil natrvalo a začal rozvíjet. 

První kontakt střešovických původců s florbalem se odehrál v létě roku 1991, kdy 

ředitel švédské pobočky cestovní kanceláře Excalibur Tours v Göteborgu Benqt Holmquist 

přivezl do Prahy ukázku florbalové hokejky a na Tatranu Střešovice sehráli Češi okolo 

bratří Vaculíků první utkání se švédskými učiteli, kteří byli v Praze jako turisté. Hra se jim 

velmi zalíbila, a jelikož Benqt byl velký florbalový nadšenec a měl velký zájem šířit 

florbal do světa, nechal v Čechách asi 20 hokejek. Další velký impulz přišel v listopadu 

1991, když Martin Vaculík odjel na firemní jednání do Švédska, kde byl pozván na 

celosvětový florbalový seminář, kde potkal i zástupce specializované florbalové firmy 

Unihoc, který jej pozval do jejich továrny v Göteborgu,kde mu dali asi 100 florbalových 

hokejek, aby je zkusil rozšířit v Čechách (Skružný et al., 2005). 

Léto roku 1992 znamenalo pro český florbal již zmíněný zvrat. Češi startovali na 

turnaji v Budapešti, ze kterého si nakonec odvezli florbalové mantinely. Švédové 

v Maďarsku třetím rokem pořádali neoficiální mistrovství Maďarska a firma Excalibur 

s Benqtem Holmqistem v čele sem dodávala mantinely a jelikož švédská firma ztratila 

důvěru v to, že florbal v Maďarsku by mohl mít ještě nějakou budoucnost a Češi padli 

Švédům v čele s Holmquistem do oka, nebylo těžké ho přesvědčit, aby tento turnaj 

pořádala Praha. A tak mantinely z Budapešti putovaly do Čech. Převezení florbalových 

mantinelů se stalo základním stavebním kamenem pro pozdější pořádání tradičního turnaje 

Czech Open, který byl pro rozvoj českého florbalu velkým a zásadním zlomem. V prvním 
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ročníku tohoto turnaje koncem srpna roku 1993 startovalo na tomto turnaji 43 družstev z 5 

zemí (Skružný et al., 2005). 
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3.2 Charakteristika hry 

3.2.1 Lední hokej 

Lední hokej je sportovní hra branková, která se hraje na ledové ploše. V poli hraje 5 

hráčů plus brankář a cílem hry je vsítit, pomocí hokejové hole, co nejvíce puků do 

soupeřovy branky a zároveň co nejméně puků inkasovat do branky vlastní (Bukač et al., 

1986). Hrací doba utkání je rozdělena do tří třetin, z nichž každá trvá 20 minut čistého 

času. Hra může skončit remízou nebo výhrou jednoho z týmů, pokud ovšem hra nesmí 

skončit jen remízou, pak po uplynutí základní hrací doby, kdy je stav nerozhodný nastává 

prodloužení, které trvá 10 minut čistého času (pokud padne na jedné straně gól, hra končí) 

a pokud se ani tam nerozhodne, rozhodují samostatné nájezdy. V prodloužení už hrají 

pouze 4 hráči v poli plus brankář a na nájezdy se vybírají z pravidla 3 a 3 hráči z každého 

družstva, kteří se snaží proměnit své pokusy v gól. Pokud se nerozhodne po 6 nájezdech, 

jedou se do té doby, dokud jedno mužstvo nepředčí druhé. Někdy je hra pravidly upravena 

tak, že se samostatné nájezdy neprovádějí, ale nastavuje se tolik prodloužení po 10 

minutách, dokud jedna strana nevstřelí gól.   

Lední hokej je hra, ve které se musí hráči vypořádat se zvládnutím různých překážek a 

dovedností, jako je bruslení, používání hokejové hole, malého kotouče (puku), rozdělením 

hřiště na různé části a mantinely, které hřiště ohrazují a zamezují z převážné míry únik 

kotouče z hrací plochy. Je to hra velmi rychlá, silová, tvrdá a prosazování se v osobních 

soubojích dává této hře mužný charakter čestného boje. Náročnost hry vede k tomu, že se 

muži na hrací ploše střídají v krátkých časových intervalech a vydávají ze sebe po tuto 

dobu většinou své maximum. Síly pak následně nabírají pobytem na střídačce, kde stráví 

zhruba 3x delší čas než na ledě (Kostka et al., 1977). 

Podle Pavliše et al. (1995) je lední hokej, co se týče fyziologického hlediska 

přerušovaný a intervalový typ pohybové činnosti, využívá se v něm široké spektrum 

motorických dovedností, rozhodovacích a reakčních schopností, velmi vysokou úroveň a 

zdatnost celkových motorických schopnosti jako síla, vytrvalost a rychlost a kvalitu a 

souhru motorických analyzátorů. Nároky na hráče se odvíjí na jeho postavení v mužstvu 

(obrana, útok či brána) a zároveň i na úrovni a stylu hry, který hráč a celé mužstvo 

uplatňuje.  
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Lední hokej zahrnuje širokou škálu pohybů, složených zejména z různých prvků 

bruslení a práce s hokejovou holí. Hráči musí zvládat bruslení vpřed, vzad, brzdění, obraty, 

překládání vpřed a vzad, rychlé starty a přeskakování a překonávání různých překážek. 

Díky variabilitě a rychlosti hry se často mění směr pohybu, vyhýbá se protihráčům, sráží se 

s nimi, zastavuje, objíždí s kotoučem soupeře, naráží do hrazení a bojuje o kotouč 

v různých částech kluziště, jak na volném ledě, tak i u hrazení. Toto všechno vyžaduje od 

hráče velkou variabilitu pohybu, rychlost, koordinaci, rychlé myšlení a reakce a to jak 

s kotoučem, tak i bez něj (Kostka et al., 1977). Další komplikací, která ztěžuje hráčům 

pohyb a zvyšuje požadavek na silovou stránku hráče, je hokejová výstroj. Tato nedílná 

součást hokeje je sice nezbytnou složkou, která slouží k ochraně hráčů v osobních 

soubojích, ale i například vůči zranění pukem, o mantinel či o led, ale zároveň klade větší 

odpor svalům při pohybech a také sama o sobě svojí váhou působí odpor a zátěž na tělo a 

hlavně svaly. Hráči ledního hokeje se somatotypem řadí z hlediska jednotlivých sportů 

hned za tzv. typicky silové sporty, které jsou například gymnastika nebo vzpírání (Bukač et 

al., 1986). Tito hráči se vyznačují z pravidla velkým stupněm rozvoje svalů a kostry a 

středním nebo nízkým stupněm štíhlosti. Typ postavy, co se týče vzrůstu nelze přesně 

definovat, ale jsou to většinou (hlavně v obraně) hráči vysocí a urostlí (Bukač et al., 1986). 

Zatížení hráčů v ledním hokeji je velmi nárazové a intenzivní a vyžaduje vysokou 

adaptační schopnost, o tom svědčí hodnoty ukazatelů funkčního zatížení, jako například 

tepová frekvence, jejíž průměrné hodnoty v utkání jsou 170 – 180 tepů za minutu a její 

hraniční hodnoty jsou až 190 – 200 tepů za minutu. Tyto vysoké hodnoty jsou odrazem 

zatížení hráče v utkání a díky tomu se v hokeji preferují jedinci, kteří mají vysokou 

schopnost práce na kyslíkový dluh, vysokou úroveň oběhové zdatnosti a maximální 

spotřeby kyslíku (Bukač et al., 1986). 

V současné době do hokeje začal pronikat i jakýsi negativní trend, kdy za účelem 

vítězství, je součást hokeje tvrdost, přeháněna až v brutalitu a násilí. A stává se tak často 

někdy až nedílnou součástí hokeje. Násilí a brutální zákroky za hranicí pravidel se užívají 

k zastrašení a rozhození soupeře a stávají se tak prostředkem používaným k vítězství. Je 

obvyklé, že cenou za tohle násilí bývá zranění. Tento faktor souvisí přinejmenším 

zprostředkovaně s tím, že vrcholový sport často zdůrazňuje rozdílnost v dimenzích moci a 
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síly a zdůrazňuje ovládání druhých a uctívá status odvozovaný na vítězství nad druhými 

(Sekot, 2003).  

3.2.2 Florbal 

Florbal je stejně jako lední hokej sportovní hra branková, která se hraje na hřišti o 

rozměrech 40 x 20 metrů ohraničeném plastovými mantinely, rozděleném středovou čarou 

(Zlatník et al., 2001). Součástí hřiště jsou také dvě branky (pro každé mužstvo jedna). 

Cílem hry je co nejvíce gólů vsítit do soupeřovy branky, v rámci pravidel, a přitom co 

nejméně jich inkasovat. Normální hrací čas je 3 x 20 minut se dvěma 10 minutovými 

přestávkami, při kterých hráči odpočívají a mění si hráčské lavice a strany. Čas se 

v průběhu třetin zastavuje při každém přerušení hry rozhodčími, hraje se tedy čas čistý 

(Skružný et al., 2005). Prodloužení se ve florbale hraje tehdy, je-li nutné aby zápas, který 

skončil nerozhodným stavem byl rozhodnut. Pak se prodlužuje tolikrát 10 minut, dokud 

některý z týmů neskóruje. Trestná střílení po prodloužení nastanou, pokud ani 

v prodloužení žádný tým neskóruje, pak jde po sobě střídavě 5 a 5 hráčů z každého 

družstva a provádí své pokusy, pokud ani toto nerozhodne, pokračují hráči do té doby, 

dokud jedno družstvo nepřekoná druhé (Karczmarczyk, 2006). Hry se účastní na každé 

straně v poli 5 hráčů plus brankář, ti spolu soupeří podobně jako v hokeji všemi 

povolenými prostředky, pokud tyto povolené prostředky jedno z mužstev poruší, je za to 

potrestáno dle pravidel - volným úderem, trestem na 2, či více minut a podobně (Zlatník et 

al., 2001). Hra je řízena dvěma rozhodčími. Florbal má podobný charakter hry jako lední 

hokej, ačkoli lední hokej je ještě mnohem více silovým sportem, stejně se ve florbale 

uplatňuje co nejrychlejší střídání hráčů v malých intervalech (okolo 1 minuty, ale spíš 

méně) a během střídání ze sebe hráči na hřišti nechávají maximum (Karczmarczyk, 2006). 

Hráči florbalu mají ovšem pohyb po hřišti o něco lehčí než hráči ledního hokeje například 

v tom, že na sobě nemají tak těžkou výstroj. Florbal je hra týmová, kde se uplatňují herní 

činnosti a schopnosti jednotlivců, které se spojují ve spolupráci mezi jednotlivými hráči a 

v kolektivní a jednotný obraz hry (Karczmarczyk, 2006). 
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3.3 Dovednosti potřebné pro osvojení si herních činností 

3.3.1 Dovednosti potřebné pro lední hokej 

Dovednostmi potřebnými pro lední hokej se rozumí zvládnuté motorické dovednosti, 

které si musí hráč osvojit, aby mohl plnohodnotně využívat všech možností hraní ledního 

hokeje. 

Mezi tyto dovednosti patří: hokejové bruslení, práce s hokejovou holí a kotoučem a 

hra tělem (Kostka et al., 1956). 

3.3.1.1  Hokejové bruslení 

Je základní dovednost pro hru ledního hokeje, jelikož se lední hokej hraje na 

specifické ploše, na ledě a pohybovat se po této ploše jinak než bruslením by bylo zbytečné 

a nevyhovující. Bruslení se skládá z několika prvků: 

3.3.1.1.1 Jízda vpřed 

Základní prvek bruslení je jízda vpřed, kterou je také možno dosáhnout nejvyšší 

rychlosti. Od chůze se liší tím, že při chůzi kráčíme, ovšem po ledě se kloužeme. Při jízdě 

v před, provádí bruslící hráč opakované odrazy a skluzy po druhé brusli, než kterou se 

odráží a váhu přenáší vždy nad skluzovou brusli (Bartoň, Havránková, 1982). Hráč provádí 

řadu opakovaných esovitých polokroužků do strany v krátkých tempech, brusli nasadí na 

led vnější hranou a pak v průběhu skluzu bruslí překlápí, až do provedení druhé poloviny 

esovitého půloblouku, kde už jede po vnitřní hraně brusle, ze které se pak opět odráží a 

navazuje skluzem po druhé brusli. Celou dobu jede hráč v adekvátním předklonu, který 

posunuje těžiště co nejvíce dopředu, při přenášení váhy těla pruží bruslař v kolenou 

(Kostka et al., 1956). 

3.3.1.1.2 Vyjíždění zatáček na obou bruslích 

Při vyjíždění zatáček na obou bruslích je tělo nakloněno dopředu a do středu oblouku. 

Vnitřní rameno musí být vytočeno dovnitř kruhu. Nohy jsou pokrčené, vnitřní noha nese 

většinu váhy a je mírně předsunutá (Perič a Pavliš, 2003). Brusle jsou přikloněny k ledu. 

Vnitřní brusle jede na vnější hraně a vnější jede na vnitřní hraně. Hůl je lepší směrovat do 

středu oblouku, aby pomohla vyjetí zatáčky (Bukač et al., 1986). Pokud chce hráč projet 
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krátký oblouk, musí předsunout vnitřní nohu více dopředu a naklonit tělo do středu. 

Hmotnost těla musí být přenesena na přední část bruslí, aby byly paty ve skluzu (Perič a 

Pavliš, 2003).  

3.3.1.1.3 Překládání vpřed 

Překládání vpřed je důležitým prvkem hokejového bruslení. Překládání se dá využít 

pro zrychlení po vyjetí zatáčky. Hráči, kteří umí správně provést překládání harmonickým 

pohybem, dosahují větší rychlosti. Překládání začíná hráč odrazem vnější nohou, kdy dojde 

k přesunu těžiště nad silně pokrčenou vnitřní nohu. Brusle vnitřní nohy je přikloněna 

k ledu a jede na vnější hraně. Vnější nohu pokládá hráč po odrazu před vnitřní nohu, 

nesoucí těžiště, která se v tomto okamžiku odráží do překřížení za vnější nohu. Vnitřní 

noha se po odrazu vrací do základní polohy. Vnější bruslí se krátce sklouzne po vnitřní 

hraně a provede odraz ve směru pohybu.  Tělo má být nakloněno do středu oblouku (Bukač 

et al., 1986). Vnitřní rameno je vytočeno dozadu, vnější směřuje dopředu ve směru 

pohybu. Pro dosažení velké rychlosti a harmonického pohybu je důležité projetí celého 

skluzu vnitřní nohy. Při překládání vpřed se cyklicky střídá fáze odrazu, skluzu a odrazu 

(Perič a Pavliš, 2003).       

3.3.1.1.4 Zastavení 

Zastavení slouží ke změně směru nebo snížení rychlosti pohybu. Zastavení je ve hře 

vždy spojeno se startem, proto jsou tyto dvě techniky procvičovány dohromady. Zastavení 

se dá provést z jízdy vpřed nebo jízdy vzad.  

Zastavení z jízdy vpřed se provádí různými způsoby, může to být zastavení 

jednostranným pluhem (nejjednodušší způsob), oboustranným pluhem, smykem, zastavení 

na vnitřní nebo na vnější brusli. Jednostranný pluh hráč provede přenesením hmotnosti na 

jedoucí brusli a předsunutím druhé nohy vpřed se špičkou vytočenou dovnitř. Kolena jsou 

pružná a pokrčená, váha se postupně přenáší na předsunutou nohu. Ramena natáčíme podle 

směru jízdy (předsunutá noha – rameno dopředu). Zastavení oboustranným pluhem se 

provádí obdobně. Hráč pokrčí kolena a tlačí je k sobě, paty oddálí od sebe a špičky směřují 

dovnitř. Hmotnost je rozložena rovnoměrně do obou nohou. Zastavení smykem provádíme 

snožmo odlehčením bruslí a pokrčením kolen. Hráč vytočí brusle, boky a ramena kolmo do 

směru pohybu. K zastavení dojde při rovnoměrném přenesení váhy na přední část bruslí. 
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Zastavení na vnitřní brusli nebo vnější brusli zvládají spíše pokročilejší hráči, provádí se 

tak, že hráč nese váhu na jedné pokrčené noze, zatímco druhou vytočí špičkou ven a 

přitáhne jí patou kolmo k noze, na které má váhu. Poté na brzdící nohu přenese váhu a 

napřímí tělo (Bartoň, Havránková, 1982).  

Zastavení z jízdy vzad je možné provést třemi způsoby. Prvním z nich je zastavení na 

obou bruslích (oboustranný pluh, V - zastavení), které hráč provede tak, že vytočí špičky 

bruslí ven a přenese váhu na vnitřní hrany bruslí. Pro zastavení je důležité široké roznožení 

a odlehčení pat. Druhou technikou je zastavení na jedné brusli, které hráč provádí stejným 

způsobem jako při jízdě vpřed. Třetím způsobem je zastavení bočním smykem na obou 

bruslích. Způsob používaný pro brzdění z velkých rychlostí a následnou změnu směru. 

Technika je stejná jako u zastavování smykem při jízdě vpřed. Zastavení tímto způsobem 

je jednou z vrcholných technik (Perič a Pavliš, 2003).      

3.3.1.1.5 Obraty 

Obrat je technikou využívanou pro změnu směru a způsobu bruslení. Rozděluje se na 

dva základní typy, obrat z jízdy vpřed do jízdy vzad nebo z jízdy vzad do jízdy vpřed. Oba 

typy obratů se provádí vlevo i vpravo, buď na jedné, nebo dvou bruslích.  

Obrat z jízdy vpřed do jízdy vzad se provádí na jedné noze, obou nohách nebo 

přešlápnutím z nohy na nohu. Začátečníci se učí zpočátku obrat na obou nohách. Začíná se 

jízdou kupředu v mírném podřepu, poté se odlehčí brusle mírným napřímením trupu a 

rychlým pohybem vnitřního ramene a boků dozadu. Tím dojde k přetočení přes přední část 

bruslí a pokračování v pohybu vzad. Po provedení obratu je důležitá fáze návratu do 

mírného podřepu, který zajistí stabilitu pro pokračování v jízdě (Perič, 2002). Obrat na 

jedné brusli je pro hráče během hry nutný především, když je potřeba rychlé změny směru 

během jízdy po jedné noze. Technika obratu je stejná, velmi důležité je především 

odlehčení bruslí a rychlý pohyb ramen a boků. Obrat přešlápnutím z nohy na nohu patří 

mezi technicky náročnější prvky. Při obratu vysouvá hráč vnější nohu vpřed a prudce 

vytáčí boky a ramena dovnitř oblouku. Současně s pohybem ramen a boků se odlehčí 

vnitřní noha, kterou přitáhneme patou k jedoucí vnější noze. Hráč drží paty u sebe a 

postupně přenese hmotnost na nohu vnitřní. Tím dojde k provedení obratu vzad. Obrat 

využívaný především obránci je obrat v oblouku. Hráč jede vpřed na obou nohou 

s pokrčenými koleny a předsune nohu na straně, kam chce obrat provést. Tím začíná 
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projíždět oblouk. Na jeho vrcholu hráč provede odlehčení a natočí ramena a boky do 

protisměru zároveň s výměnou nohou. Z obratu se pokračuje překládáním vzad. Při velké 

rychlosti je zapotřebí si v oblouku mírně přibrzdit (Bartoň, Havránková, 1982).  

Obrat z jízdy vzad do jízdy vpřed lze provést dvěma základními technikami. Jedná se 

o obrat na obou bruslích, u kterého je technika provedení stejná jako u obratu z jízdy vpřed 

do jízdy vzad. Výchozí pozice je opět s pokrčenými koleny. Odlehčíme brusle a rychlým 

pohybem ramen a boků do směru obratu provedeme obrat. Obrat provádíme na přední části 

bruslí. Dalším používaným obratem je obrat odšlápnutím. Hráč se pohybuje rovnoměrně 

dozadu, pro provedení obratu přenese váhu na vnější nohu, zatímco vnitřní nohu vytočí 

špičkou ven do směru jízdy a přenese na ní hmotnost. Ramena a boky přitom vytáčí opět 

do směru pohybu (Perič a Pavliš, 2003).       

3.3.1.1.6 Starty z místa 

Starty z místa jsou celkem čtyři, je to start vpřed, vzad, stranou a po zastavení na 

jedné nebo obou bruslích a to všemi směry (Perič a Pavliš, 2003). 

Start z místa vpřed je základním druhem startu a začíná tak, že si bruslař stoupne do 

základního postoje (hlubší podřep, předklon a pokrčená kolena), špičky bruslí vytočí 

směrem ven, těžiště se předklonem vychýlí směrem dopředu a nastává pád, který je 

vyrovnáván pomocí několika krátkých rychlých kroků směrem vpřed. Hráč se při krocích 

vždy pořádně odráží z odrazové nohy, která je opřená o vnitřní hranu a následně přechází 

do skluzu po druhé brusli, kterou má na vnější hraně, přenáší na ní váhu a v průběhu 

skluzu jí staví na hranu vnitřní a zahajuje stejný postup na druhou stranu (Kostka et al., 

1956). 

Start z místa stranou provádí hráč tak, že stojí ve stoji rozkročném v mírném 

předklonu a rozhodne se pro start (např. vlevo), tím pádem se odráží z vnější nohy (pravé) 

směrem vlevo, hmotnost přenáší na levou brusli, vytáčí se rameny do směru pohybu, 

pravou bruslí překračuje levou, provádí druhý odraz z vnější hrany levé nohy, přetáčí se do 

čelného postavení po směru jízdy a zahajuje pohyb vpřed viz. jízda vpřed (Bukač et al., 

1986). Start do protisměru po zastavení z jízdy vpřed se liší podle toho, zda se zastaví na 

vnější nebo vnitřní brusli. Při zastavení na vnější brusli se využívá obvykle startu 

s postavením bruslí do tvaru T. Váha je tedy na vnější brusli, tělo je nakloněno po 
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zabrzdění do směru staru, hráč vytočí vnitřní brusli do směru jízdy do postavení ve tvaru T, 

odráží se od vnitřní hrany vnější brusle a zahajuje skluz po vnitřní brusli. Při zastavení na 

vnitřní brusli je technika startu velmi podobná, technice startu stranou z místa, rozdíl 

spočívá pouze v tom, že po zastavení je váha rovnou na vnitřní nože, takže přešlápnutí 

vnější nohou můžeme zahájit ihned (Perič a Pavliš, 2003). 

3.3.1.1.7 Přeskoky 

Přeskoky jsou v zásadě dva, odrazem jednonož a odrazem obounož. 

Přeskok odrazem jednonož se provádí tak, že pokrčíme odrazovou nohu, brusli 

vytočíme mírně špičkou ven, trup předkloníme. Při odrazu napneme odrazovou nohu a 

druhou nohou (švihovou) vykopneme pokrčenou směrem vzhůru, abychom pomohli 

výskoku. Při dopadu měkce ztlumíme náraz dopadovou (švihovou) nohou a celé tělo jde do 

podřepu a většího předklonu, aby střet s plochou byl plynulý a náraz se ztlumil (Bukač et 

al., 1986). Při přeskoku odrazem obounož se odrážíme současně z pokrčených nohou a 

mírného předklonu, při nácviku si můžeme ještě dopomoci švihem rukou vzhůru. Bruslař 

se odrazí, chvilku letí a dopadá opět na obě brusle zároveň na pokrčené nohy do mírného 

předklonu (Bartoň, Havránková, 1982). 

3.3.1.1.8 Jízda vzad 

Jízda vzad patří mezi nejzákladnější bruslařské techniky. Jízdu vzad musí zvládat 

nejen obránci, ale i útočníci. Hráč musí být schopen jezdit vzad stejně kvalitně jako vpřed. 

Základní postoj vypadá tak, že hráč jede vzad s rozkročenýma nohama, podsazenou pánví, 

vzpřímeným trupem a rovným držením hlavy. Hmotnost těla je rovnoměrně rozložená do 

obou bruslí. Pohyb vzad vychází z pohybu kyčlí a ramen. Odraz vychází vždy z vnitřní 

hrany brusle opakovaným napínáním a uvolňováním nohy v koleni, kyčli a rameni. Pohyb 

brusle vychází přenesením váhy z paty na špičku. Hůl je držena v jedné ruce před tělem. 

Pohyb vzad opisuje na ledu tvar dvojité vlnovky, bruslit se dá jízdou vzad ve vlnovkách, 

kdy hráč nezvedá nohu z ledu, nebo jízda vzad, kdy hráč zvedá po odrazu odrazovou nohu 

od ledu (Bartoň, Havránková, 1982).      

3.3.1.1.9 Překládání za jízdy vzad 
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Překládání vzad je složitá bruslařská technika, vyžadující dokonalé zvládnutí jízdy 

vzad a vyjíždění oblouků vzad. Výchozí postavení těla je nasměrování do středu oblouku 

s pokrčenými koleny a vzpřímeným postojem. Pro odraz je důležitá práce pánve. Při 

překládání vzad pokládáme pravidelně vnější nohu přes vnitřní. Vnitřní noha se odráží 

z vnější hrany brusle. Hmotnost těla spočívá na vnější noze, která je pokrčená a projíždí 

oblouk před vnitřní nohou. Vnitřní noha se po odrazu pokrčí v koleni a vnější noha je 

překládána před ní a odráží se z vnitřní hrany brusle. Pokrčená kolena jsou důležitá pro 

udržení rovnováhy (Perič a Pavliš, 2003).  

3.3.1.2  Práce s hokejovou holí a kotoučem 

Tato tématika je detailně rozebrána v následující kapitole (3.4.1.1 Útočné herní 

činnosti jednotlivce)  

3.3.1.2.1 Vedení kotouče 

Je způsob, kterým ovlivňujeme pohyb kotouče pomocí hokejové hole (Kostka et al., 

1956). Vedení kotouče se dle Bukače et al. (1986) dělí na: 

F hokejový driblink 

F vedení kotouče tažením 

F vedení kotouče tlačením 

F vedení kotouče od sebe k sobě 

3.3.1.2.2 Zpracování kotouče 

Je způsob, jakým dostat kotouč hokejovou holí pod svoji kontrolu (Kostka et al., 

1977).  

3.3.1.2.3 Přihrávky 

Přihrávání je cílené usměrňování pohybu kotouče tak, aby jej spoluhráč mohl 

zpracovat a co nejrychleji ho dostat z vlastního obranného pásma do pásma útočného 

(Bukač et al., 1986). 

3.3.1.2.4 Střelba 
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Způsob používaný k dopravení kotouče do soupeřovy branky (Kostka et. al., 1956). 

Střelba může být po ruce (forhendovou stranou čepele) nebo přes ruku (bekhendovou 

stranou čepele). Provedení samotné střelby se pak dělí dle způsobu použitého při udělování 

energie kotouči pomocí hokejové hole (Pavliš et al., 2000). Střelba se tedy dělí na střelbu:  

F tahem 

F švihem 

F přiklepnutým švihem 

F golfovým úderem 

3.3.1.3  Hra tělem 

Je velmi podstatná součást ledního hokeje, protože hra holí sama o sobě často nestačí, 

při osobních soubojích hráčů se uplatňuje právě tato hra, jejich síla a obratnost. Dle Kostky 

a kol. (1956) se hra tělem dělí na:  

F bodyčekování 

F strkání 

F blokování 

3.3.2 Dovednosti potřebné pro florbal 

Dovednosti potřebné pro hru florbalu jsou běh, práce s florbalovou holí a míčkem a 

hra tělem. 

3.3.2.1 Běh 

Běh je jedna ze základních motorických dovedností stejně jako třeba chůze, tak 

myslím, že ji není třeba více popisovat. Ve florbale se uplatňují všechny možné formy 

běhu, vpřed, vzad i stranou. 

3.3.2.2 Práce s florbalovou holí 

Je velmi podobná práci s hokejovou holí a kotoučem, ovšem ve florbale se 

florbalovou holí pracuje s florbalovým míčkem. Práce s holí se dělí na: 

F vedení míčku 
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F zpracování míčku 

F přihrávání míčku 

F střelba 

3.3.2.3 Hra tělem 

Hra tělem, je ve florbale velmi podobná hře tělem v hokeji, hráči kteří spolu soupeří o 

držení míčku uplatňují právě hru tělem, kterým se snaží dostat se mezi soupeře a míček a 

tím ho odclonit a znemožnit mu převzetí a kontrolu nad míčkem (Zlatník et al., 2001).  
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3.4 Hra, její obsah  

3.4.1 Obsah hry lední hokej 

Lední hokej je hra, která je tvořena činností všech zúčastněných hráčů, zaměřená 

podle konkrétní herní situace na útok nebo obranu a skládá se také z rychlých přechodů 

mezi těmito dvěma fázemi navzájem (Kostka et al., 1977). Útočná a obranná hra je tvořena 

dle Bukače et al. (1986) herní činností jednotlivce, herními kombinacemi a herními 

systémy. Anebo dle Kostky a kol. (1977) na herní činnosti jednotlivce, herní činnosti 

skupin nebo celého družstva. Mezi těmito dvěma rozděleními můžeme najít paralelu, 

protože herními kombinacemi se míní herní činnosti skupin a herními systémy zase herní 

činnosti celého družstva. 

V ledním hokeji tedy rozlišujeme dle Bukače et al. (1986) 2 fáze: 

Útok – fáze hry, při níž družstvo, které je v držení kotouče provozuje aktivní činnost 

s cílem dopravit kotouč do soupeřovy branky. 

Obrana – fáze hry, při které se družstvo, které nemá pod kontrolou kotouč, snaží 

kotouč získat, zabránit tak vstřelení branky a co nejdříve po získání přejít do útoku. 

Dále pak tyto dvě fáze se dále dělí: 

3.4.1.1  Útočné herní činnosti jednotlivce 

Mezi které dle Bukače et al. (1986) patří:  

3.4.1.1.1 Pohyb hráče po hřišti 

V ledním hokeji je na hřišti neustálý pohyb všech hráčů, jelikož výhodnost jejich 

postavení se rychle mění podle toho, kde se vyskytuje kotouč a kam směřuje. Většinu času 

se hráč bez kotouče, a tak musí hledat postavení co nejvýhodnější, aby mohl přebírat 

přihrávky nebo šikovně odebrat kotouč soupeři (Kostka et al., 1956).  

• Uvolňování bez kotouče 

Nebo také by se dalo říci najíždění do volného prostoru je činnost, při které se útočící 

hráč odpoutá od svého soupeře do postavení, které mu umožňuje:  

F převzetí přihrávaného kotouče od spoluhráče 
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F odpoutání pozornosti od spoluhráče, který vede nebo přebírá kotouč 

F střelbu z přihrávky 

Při výběru místa, do kterého se hráč uvolňuje nebo staví, se nejlépe projevuje hráčská 

inteligence (Kostka et al., 1956). Vyžaduje to dokonalou bruslařskou techniku 

• Uvolňování s kotoučem 

Znamená činnost, při níž získává útočící hráč výhodnější postavení pro: 

F střelbu 

F přihrání kotouče jinému spoluhráči 

F samostatný útočný postup směrem k soupeřově brance s cílem vstřelení gólu 

• Vedení kotouče  

Jeden ze základních prvků v ledním hokeji je vedení kotouče v jízdě. Jako taktický 

prvek slouží vedení kotouče k mnoha věcem, jako založení útoku z obranného pásma, 

lákání pozornosti soupeře na sebe, získávání času k objetí soupeře nebo k podržení kotouče 

a kličce, když jsou všichni spoluhráči obsazeni protihráči a není možné jim bezpečně 

přihrát. Vedení kotouče je dobré i pro získávání času, když mužstvo hraje v oslabení o 

vyloučeného hráče. Čím déle udrží hráč bránícího mužstva kotouč na holi a co nejdál od 

vlastní branky, tím víc se soupeři zkrátí čas na využití početní převahy nad soupeřem 

(Kostka et al., 1956).  

Vedení kotouče se dělí dle Bukače et al. (1986): 

F hokejový driblink  

 Způsob vedení kotouče, při němž je kotouč posunován zprava do leva a naopak, asi 

v rozmezí šířky ramen. Rozsah driblinku se mění podle situace a potřeby hráče. Výhodou 

tohoto způsobu je, že se hráči naučí dobrý cit pro kotouč, jsou téměř kdykoli schopni objet 

soupeře kličkou na obě strany a jsou schopni bez větších příprav pohotově přihrát. 

F vedení kotouče tažením 

Kotouč je veden stranou šikmo od hráče na jeho úrovni nebo mírně za úrovní jeho 

těla. Čepel hokejky je přikloněna ke kotouči. Při překládání na druhou stranu se čepel 

hokejky přenáší rychle nad kotoučem a přiklání se k němu druhou stranou, takže kotouč 
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mění směr pohybu do oblouku na druhou stranu. Vedení kotouče tažením se využívá při 

objetí soupeře pomocí dlouhé kličky nebo například při průniku podél hrazení a následném 

navázání změny směru pohybu obloukem směrem k brance. 

F vedení kotouče tlačením 

Používá se tehdy, když se hráč rozjíždí co nejrychleji vpřed, za stavu, že hned blízko 

něj není protihráč. Tak aby nabral co nejrychleji velkou rychlost a nebrzdil se příliš 

vedením kotouče, chytí hůl do jedné ruky, volně pokrčené, aby mohl kotouč ovládat, a 

rozjíždí se co nejrychleji vpřed. Kličkování s holí drženou jednou rukou je velmi obtížné, a 

tak po nabrání rychlosti hráč uchopí hůl opět do obou rukou a postupuje dál. 

F vedení kotouče od sebe k sobě 

Hráč si za jízdy střídavě oddaluje a přibližuje kotouč směrem k tělu a od těla, využívá 

se to například při prohození nebo obhození, kdy útočník naznačí těsně před obráncem 

kličku na bekhend nebo forhend, ale tu nedokončí, propasíruje kotouč skrz protihráče 

(mezi bruslemi nebo bruslí a hokejkou), hráče objede a hned za ním se zase chopí kotouče 

a pokračuje v útočné akci. 

F vedení kotouče bruslí 

Způsob vedení kotouče, který se používá jen občas. Obvykle se brusle používá jen 

k tomu, aby si s ní hráč přikopl kotouč na hůl, když například vznikne u hrazení 

nepřehledná situace a je obtížné kotouč zahrát holí. Pak tedy vytočením brusle vnitřní 

stranou ke kotouči vytvoří plochu, které je dostatečně velká, aby lehkým přikopnutím 

posunul kotouč z obtížné situace a dále ho již vedl holí.  

Vedení kotouče oběma bruslemi střídavě se používá tehdy, když hráč například zlomí 

hůl, ale potřebuje hrát a nemůže si jet ihned na střídačku pro novou. Kotouč je pak opět 

tlačen vpřed vnitřními stranami bruslí, které se vždy po mírném posunutí puku znovu 

dotknou ledu, je na ně přenesena váha a ten samý pohyb jako vykonala jedna noha, dělá 

v zápětí i druhá.  

Střídavé a záměrné vedení kotouče holí a bruslí se může využívat ještě v jednom 

případě, a to tehdy, snaží-li se hráč oklamat soupeře nebo dokonce až brankáře. Kotouč je 

veden holí, mírně stažen a krátkým pohybem zápěstí je přihráván na brusli, odkud je 

přikopnut opět vnitřní částí brusle zpět na čepel hole (Kostka et al., 1956).    
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3.4.1.1.2  Zpracování a zastavení kotouče 

Zpracování je činnost, při které hráči získává kontrolu nad kotoučem (Bukač et al., 

1986). Kvalitní zpracování umožňuje plynulé pokračování herní akce a vytváří dobré 

základy pro další následující činnost, jako přihrávka, střela nebo samostatný postup vpřed 

(Perič, 2002). 

Právě ke zpracování kotouče slouží činnost nazývaná zastavení kotouče, která se ve 

hře vyskytuje velmi často, provádíme jí buď holí, bruslí, částí těla nebo rukou.  

• Zpracování přihrávky pomocí hole 

Při zastavování kotouče pomocí hole je podstatné mít dobrý odhad a cit v rukou. 

Kotouč pak můžeme zastavit buď čepelí hole, nebo holí položenou na led. Zastavení 

kotouče pomocí čepele provádíme tak, že když se kotouč přibližuje těsně k čepeli nebo se 

jí začne dotýkat, tak povolíme mírně držení hole spodní rukou a to tak, že hůl při setkání 

s kotoučem se mírně prohne a tlumí náraz kotouče. Současně s pružením hole je tu i náš 

aktivní pohyb, kterým po setkání čepele s kotoučem pohybujeme plynule kousek holí a na 

ní přilepeným pukem, po směru ze kterého puk přišel až do následného zastavení puku. Po 

tom, co se pohyb puku ztlumí, chytá hráč opět pevně hůl oběma rukama a pokračuje další 

navazující činností (Perič, 2002). 

Chyby, kterých se mohou hráči dopustit, jsou například příliš pevné držení hole, které 

má za následek odraz kotouče od čepele, který je negativní, brzdí akci a je rušivým prvkem 

při kontrole kotouče. Dále se může vyskytnout ta chyba, že v okamžiku setkání kotouče 

s čepelí hráč nemá čepel přiklopenou směrem ke kotouči, náraz je pak prudký a následkem 

toho je, že se kotouč sveze po odklopené čepeli, přeskočí jí a pokračuje v pohybu dál. 

Tento případ se stává i často, jede-li hráč směrem proti pohybu kotouče (Kostka et al., 

1956).  

 

Obrázek 1 – Správné nastavení hole kotouči při zpracování přihrávky 
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• Zpracování letícího kotouče 

Pokud kotouč letí vzduchem a je ve výšce nad ledem zhruba do úrovně kolen, snaží se 

hráč sklepnout ze vzduchu kotouč hokejkou kolmo k ledu. V případě, že kotouč letí 

vzduchem výš nad ledem, než je do úrovně kolen, tlumí ho hráč dlaní ruky (tou, která je při 

držení hole blíže k čepeli). Kotouč však hráč nesmí sevřít a hodit, ale dlaň musí zůstat 

otevřena a pouze kotouč sklepne dolů na led (Pavliš et al., 2007). 

• Zastavení kotouče holí položenou na led 

Provádí se tak, že hráč poklekne nebo se hluboce předkloní. Hůl drží jednou rukou 

(tou, která je při držení hole dál od čepele) a položí jí celou délkou na led tak, aby nevznikl 

pokud možno žádný prostor, kudy by mohl kotouč proklouznout. Nejlepší je položení hole 

na led tak, že vykrojená část čepele se vytočí směrem, odkud přichází kotouč. Při troše 

šikovnosti a dobrém úhlu se pak kotouč sveze ztlumen rovnou k hráči, který s ním může 

hned dále operovat. Tohoto způsobu ovšem častěji využívají bránící hráči (Kostka et al., 

1956).  

• Zastavení kotouče čepelí hole se zajištěním bruslí 

Používá se, když směřuje přihrávka přímo na hráče do blízkosti jeho nohou. Hráč 

musí zkrátit držení hole tak, že posune spodní ruku blíže směrem dolů k čepeli, zároveň 

vytáčí brusli vnitřní stranou proti přicházejícímu puku. Váhu těla přesune na předsunutou 

nohu, aby jí měl zatíženou, a kotouč zpracuje (Kostka et al., 1956). 

• Zpracování nepřesně přihraného kotouče  

Hráč drží hůl jednou rukou na konci rukojeti, přicházejícímu puku nastaví čepel tak, 

aby se zastavil jeho přímočarý pohyb. Následuje stažení si kotouče k tělu a postup s pukem 

zvoleným způsobem. 

• Zpracování kotouče bruslí 

Provádí se buď vytočením vnitřní strany brusle, tou se kotouč zastaví a následně 

přikopne na hůl a může se pokračovat v postupu, anebo se provádí zpracováním vnější 

stranou brusle tak, že se brusle vytočí opět proti pohybu kotouče a pod takovým úhlem, 

aby se kotouč mírně ztlumil a rovnou poslal po směru jízdy, kde už si ho hráč přebírá holí. 

• Zpracování kotouče tělem 
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Provádějí většinou bránící hráči při blokování střel nebo přihrávek jdoucích 

vzduchem. Hráč zaujímá pozici v pokleku čelem k přicházejícímu kotouči, nohy má u 

sebe, paže blízko u těla a vykrývá tím snad co největší prostor pro zachycení kotouče. 

Zastavení kotouče tělem se také využívá i v útočné fázi, když se dojíždějící útočník snaží 

zachytit kotouč jedoucí po mantinelu nad úrovní ledu. Hráč se pak co největší plochou těla 

ve směru vertikálním snaží přitisknout k mantinelu a udržet tak kotouč v útočném pásmu 

(Kostka et al., 1956).  

3.4.1.1.3 Přihrávky 

Přihrávka tvoří velmi účelný prvek týmové spolupráce. Správně a přesně provedené 

přihrání může být vhodnějším řešením než samostatné akce hráčů. Přihrávání je cílené 

usměrňování pohybu kotouče tak, aby jej spoluhráč mohl zpracovat a co nejrychleji ho 

dostat z vlastního obranného pásma do pásma útočného. Správně namířená přihrávka má 

směřovat před spoluhráče, kterému je určena, v takové vzdálenosti, aby ji mohl převzít 

v plné rychlosti nebo spíše v rychlosti, kterou se hráč pohybuje a na kterou ještě může 

zrychlit do té doby, než k němu směřovaná přihrávka doletí. Kotouč nemá mířit na brusle 

nebo za hráče, protože se špatně zpracovává a brzdí rychlost pohybu vpřed. Rozeznáváme 

tři způsoby provedení přihrávek: po ledě, bruslí, nebo nad ledem (Bukač et al., 1986). 

• Přihrávka po ledě 

 Přihrávka po ledě se dá provést dlouhým tahem, v případě, že hráč má dostatečný čas 

na přípravu, krátkým švihem nebo přiklepnutím. Přiklepnutí se používá, když se mění 

náhle směr kotouče, nebo není dostatek času na přípravu (Kostka et al., 1956).  

• Přihrávka bruslí 

Přihrávání bruslí se používá ve shluku. Provádí se v případě, kdy není dostatek místa 

na provedení jiného přihrání. Špičku brusle hráč vytočí tak, aby se kotouč dostal na vnitřní 

hranu brusle, kterou odkopne kotouč potřebným směrem.  

• Přihrávka nad ledem 

Nad ledem se přihrává špičkou nebo patkou čepele. Při správném provedení má 

kotouč dopadnout metr od spoluhráčovy hole (Bukač et al., 1986). Rychlost přihrávky 

záleží na dané situaci. Přihrávky, které jsou mířené na branku soupeře, mívají zpravidla 
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velkou rychlost. Rychlé dobře mířené přihrávky zvýhodňují hráče družstva a zvyšují tempo 

jejich hry. Tímto způsobem mohou průměrně nadaní hráči porazit nadprůměrné 

individuálně hrající protihráče. Hráč, který přihrává, musí neustále sledovat situaci ve 

svém okolí a předem odhadnout rychlost a směr jízdy spoluhráče, kterému chce přihrát 

(Kostka et al., 1956). 

3.4.1.1.4 Střelba  

Činnost hráče, při níž se snaží švihem, přiklepnutím nebo úderem dostat kotouč do 

soupeřovy branky (Kostka et al., 1977). 

3.4.1.1.4.1 Střelba po ruce 

• Střelba po ruce tahem 

Střelba, která sice využívá působení celého těla, a proto je střelou nejprudší, ovšem 

vyžaduje určitou dobu na přípravu, a tak je i přes svou prudkost často méně účinná než 

ostatní druhy střelby méně náročné na přípravu. Jejím mínusem je zkrátka to, že potřebuje 

větší prostor a čas na přípravu, takže zároveň dovoluje soupeři, aby se připravil na obranu, 

anebo zneškodnil již průběh střelby. Využívá se při ní práce celého těla a pružnosti hole 

(Kostka et al., 1956). 

• Střelba po ruce švihem 

Při tomto způsobu střelby se využívá tažení kotouče po ledě jen chvíli, pak následuje 

krátké rychlé trhnutí zápěstím a švihem, který vysílá kotouč na branku. Výhodou této 

střely je moment překvapení a s tím související rychlost provedení, protože hráč může 

nečekaně na velmi malém prostoru vystřelit a ještě k tomu i s dostatečnou přesností a 

razancí. O prudkosti střely rozhoduje především síla paží a rychlost pohybu zápěstí, 

tentokrát nehraje pohyb těla stěžejní roli (Bukač et al., 1986). 

• Střelba po ruce přiklepnutým švihem 

Kotouč vede hráč u patky čepele, před střelbou na okamžik oddálí čepel od kotouče a 

následně zrychleným pohybem udeří do kotouče v místě mezí patkou a středem čepele. 

Jakmile se čepel setká s kotoučem, musí hráč pevně sevřít hůl spodní rukou, a tažením 

horní ruky směrem k sobě provádí švih (Pavliš et al., 2007). 

• Střelba golfovým úderem 
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Při střelbě golfovým úderem je nevýhodou delší příprava a hlavně přesnost střely, 

naopak tento způsob vyniká svojí tvrdostí. Hráč má puk vedle těla, začíná nápřahem 

směrem vzad za tělo, následuje opačný pohyb směrem vpřed, setkání hole s ledem a 

kotoučem a vlastní střela (Pavliš et al., 2007). 

3.4.1.1.4.2 Střelba přes ruku 

• Střelba přes ruku švihem 

Střílení přes ruku je technicky náročnější než střílení po ruce a také má oproti němu 

menší razanci. Provedení této střely je takové, že hráč si postaví kotouč před sebe na stranu 

opačnou než drží hůl, vnější stranu čepele přiloží na vnější stranu kotouče směrem od 

hráče a začne tah obloukem směrem do středu, který se vytáčí buď do strany od hráče a 

tam je zahájeno vystřelení kotouče, anebo je tažen ještě o něco dál a vystřelen směrem 

dozadu za hráče (Pavliš et al., 2007). 

• Střelba přes ruku přiklepnutím 

Provádí se tak, že hráč (např. levák) provádí před obráncem kličku na pravou stranu, 

v té chvíli co se dostane vedle obránce, vykloní tělo do oblouku směrem k brance, při čemž 

hůl drží oběma rukama a následně vytočením zápěstí posune kotouč mírně před čepel a 

v zápětí do kotouče rychlým pohybem vnější stranou čepele mezi středem a špičkou udeří 

(Kostka et al., 1956). 

3.4.1.1.5 Dorážení 

Je činnost, při které si útočící hráč najíždí před branku soupeře a snaží se kotouč 

vyražený brankářem po střele dorazit do branky nebo tečovat střelu spoluhráče (Kostka et 

al., 1977). 

3.4.1.1.6 Vhazování 

Je situace, která nastává vhozením kotouče z ruky rozhodčího mezi dva hráče stojící 

proti sobě na místě, které je pro tuto činnost určeno. Hráči se snaží zmocnit kotouče anebo 

jej přihrát spoluhráčům (Kostka et al., 1956).  

3.4.1.2  Obranné herní činnosti jednotlivce 

3.4.1.2.1 Obsazování hráče s kotoučem 
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Herní situace, při které se bránící hráč snaží získat kotouč (napadáním, 

bodyčekováním), narušit nebo zpomalit útok soupeře anebo překazit protihráči úspěšnou 

přihrávku. Provádí se dvěma způsoby a to atakováním soupeře nebo pohybem a 

postavením vůči soupeři (Bukač et al., 1986). 

3.4.1.2.2 Hra tělem 

Je velmi podstatná součást ledního hokeje, protože hra holí sama o sobě často nestačí, 

při osobních soubojích hráčů se uplatňuje právě tato hra, jejich síla a obratnost. Dle Kostky 

a kol. (1956) se hra tělem dělí na:  

3.4.1.2.2.1 Bodyčekování 

Je náraz částí těla od boku k rameni, který směřuje do některé z částí těla soupeře. 

Používá se právě při bránění a má za úkol zneškodnit, ale hlavně velmi rozhodit soupeře. 

Za předpokladu správného provedení často létají útočící hráči i vzduchem. Bránící hráč se 

zastaví a snaží se udeřit jedoucího protihráče nejlépe do spodní části těla a tím ho vykolejit 

z jeho pohybu. 

3.4.1.2.2.2 Strkání 

Strkání je narážení na soupeře za jízdy nebo stoje, prováděné většinou ramenem nebo 

tělem, které má za účel dostat soupeře od kotouče nebo si vytvořit lepší herní pozici. 

3.4.1.2.2.3 Blokování 

Používá se kdekoli na hřišti, ale často například u hrazení a to tak, že se hráč zastaví a 

tělem se postaví soupeři do cesty a zadrží jeho další postup. 

3.4.1.2.3 Obsazování hráče bez kotouče 

Je činnost, při které se bránící hráč snaží pohybem obsadit protihráče a znemožnit mu 

tak převzetí kotouče (Kostka et al., 1977). 

3.4.1.2.4 Blokování střel a chytání kotouče 

Hráč se při této činnosti snaží zabránit kotouči v průniku do vlastní branky způsobem, 

že se jej snaží zastavit vlastním tělem. 

3.4.1.2.5 Obrana prostoru 
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Situace, která nastává při přečíslení soupeře. Bránící hráč se snaží bránit hráče ne 

osobně, ale vykrývá určitý nebezpečný prostor a často tak znemožňuje přihrávku mezi 

útočícími hráči (Kostka et al., 1977). 

3.4.1.2.6 Odebrání kotouče 

Je činnost, při které hráč získává na soupeři kotouč pod svou kontrolu (Kostka et al., 

1956). Provádí se: 

3.4.1.2.6.1 Úderem čepele hole do kotouče 

Hráč drží hůl v jedné ruce a rychlým pohybem vytočí hůl tak, aby čepelí vypíchl 

soupeři kotouč. 

3.4.1.2.6.2 Zvednutím soupeřovy hole 

Vykrojenou částí čepele nadzvedneme soupeři hůl a kotouč mu ujede. 

3.4.1.2.6.3 Přetlačením hole soupeře 

Přiložíme čepel hole na druhou stranu kotouče, než jí má soupeř a pokud soupeř 

nedrží hokejku příliš pevně, přetlačíme ho a získáme kotouč. 

3.4.1.2.6.4 Úderem do soupeřovy hole 

Provádí se tělem nebo nohou a to tak, že v podstatě najedeme do soupeřovy hole mezi 

ním a kotoučem a odblokujeme ho tak od kotouče. 

3.4.1.3 Útočné herní činnosti skupin (kombinace) 

Činnosti dvou nebo více hráčů, kteří vzájemně spolupracují a vědomě řeší vzniklé 

herní situace nebo je vytvářejí (Kostka et al., 1956). Útočné herní činnosti skupin se dle 

Kostky a kol. (1977) dělí na: 

3.4.1.3.1 Křížení 

 Kombinace dvou hráčů, při které si oba navzájem vymění místa. 

3.4.1.3.2 Přihraj a jeď 

Spolupráce dvou hráčů, při které hráč vedoucí kotouč přihraje druhému a najede si do 

volného prostoru, kam dostává přihrávku zpět do jízdy. 
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3.4.1.3.3 Clonění 

Situace, při které se hráč snaží pomoci spoluhráči vedoucímu kotouč tak, že mu 

odcloní protihráče, který ho tím pádem nemůže atakovat. 

3.4.1.3.4 Zpětná přihrávka 

Je kombinace, při které hráč, který jede s kotoučem do útoku, přihrává zpět do zadu na 

volného spoluhráče, protože situace před ním je taková, že by s největší pravděpodobností 

vedle jen ke ztrátě kotouče. 

3.4.1.3.5 Najíždění do volného prostoru 

Jsou všechny kombinace spoluhráčů, když hráč přihrává spoluhráči, který se odpoutal 

od soupeře a je neobsazený. 

3.4.1.4  Obranné herní činnosti hráčů (obranné kombinace) 

Činnost hráčů, pomocí které se snaží ubránit útokům soupeře a znemožnit mu 

vstřelení branky (Kostka et al., 1956). 

3.4.1.4.1 Zajišťování 

Zajišťování je činnost dvou hráčů, kteří řeší herní situaci tak, aby akce jednoho z nich 

ovlivnila změnu postavení druhého (Perič, 2002). 

3.4.1.4.2 Zdvojování 

Herní činnost dvou hráčů, při které se snaží oba bránit a napadat jednoho útočícího 

hráče s kotoučem (Kostka et al., 1977). 

3.4.1.4.3 Přebírání 

Činnost při bránění soupeře, při níž si dva hráči na určitou dobu mění soupeře, kterého 

brání. Vzniká zpravidla z důvodu, že soupeř unikne jednomu bránícímu hráči, a tak ho 

přebere druhý (Pavliš et al., 2000). 

3.4.1.4.4 Osobní bránění 

Provádí se v situacích, kdy je počet útočníků a obránců vyrovnaný, pak si každý bere 

jednoho hráče a osobně ho brání (Kostka et al., 1956). 
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3.4.1.5  Útočné herní činnosti družstva (útočné herní systémy) 

Jsou základní způsoby vedení hry mužstva, při nichž mají hráči a skupiny hráčů 

přesně určené úkoly pro jednotlivé fáze hry a herní situace (Kostka et al., 1956). 

3.4.1.5.1 Rychlý protiútok 

Je typ útočného systému, který se vyznačuje rychlým přechodem z obranných pozic 

do útoku. Má za úkol co nejrychleji se dostat do útočného pásma a co nejrychleji a 

nejefektivněji zakončit akci střelou na branku (Kostka et al., 1977). Provádí se do 

rozhozené a nezorganizované obrany. 

3.4.1.5.2 Postupný protiútok 

Způsob útočení mužstva, používaný proti zorganizované obraně soupeře, která 

znemožňuje rychlé proniknutí do útočného pásma a pohotové zakončení. Útok se tedy 

musí zakončit po jistém narušení obrany soupeře kombinací nebo i individuální akcí 

(Kostka et al., 1956). 

3.4.1.6  Obranné herní činnosti družstva (obranné systémy) 

Způsob organizace hráčů při bránění a rozdělení jejich úkolů. 

3.4.1.6.1 Územní obrana 

Způsob bránění, ve kterém se hráči pohybují podle toho, kde se nachází kotouč v 

předem určených zónách a brání tak soupeři, pokud se vyskytuje v jejich určené zóně 

(Kostka et al., 1977). 

3.4.1.6.2 Kombinovaná osobní obrana 

Způsob bránění založený na principu osobního a tělesného bránění, každý hráč si bere 

jednoho hráče nebo si postupně hráče mohou navzájem přebírat. 

3.4.1.6.3 Zónový presink 

Činnost, která se využívá při zaváhání nebo dočasné ztrátě kotouče soupeře. Bránící 

hráči se ihned rozjedou k protihráčům, napadají je a obsadí a to jak hráče s kotoučem, tak i 

ty bez kotouče, aby nemohli převzít přihrávku (Kostka et al., 1977). 
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3.4.1.7  Hra brankáře 

Hra brankáře je naprosto odlišná od hry hráčů v poli a také odlišná i v obou 

sportovních hrách lední hokej a florbal. Zatím, co hráči v poli se snaží branku vstřelit, 

gólman se jí snaží zabránit, používá k tomu celé tělo a speciální výstroj (chrániče nohou) a 

výzbroj (vyrážečka, lapačka a brankářská hůl) (Perič, 2002).  

3.4.1.7.1 Základní postoj 

Činnost brankáře vychází ze základního postoje, který mu umožňuje co nejobratnější a 

nejrychlejší výchozí pozici pro reagování na vystřelený kotouč a přechod do dalších pozic, 

kterými kotouč chytá nebo mu zabraňuje v cestě do branky (Bukač et al., 1986). Brankář se 

staví čelem ke kotouči ve stoji mírně pokrčeném na šířku zhruba ramen, kolena jsou blíže k 

sobě než brusle, takže postoj je zhruba do tvaru písmene A. Trup je nakloněn mírně vpřed, 

hůl položena čepelí na led a postavena tak, aby kryla prostor mezi nohama brankáře, 

lapačka je nastavena rovněž proti směru, kde je kotouč (Kostka et al., 1956). Základní 

zásadou pro chytání kotouče je chytat ho co největší částí těla a výstroje (Perič, 2002). 

3.4.1.7.2 Brankářské bruslení 

Je odlišné od normálního bruslení a je dáno i specifickým tvarem bruslí, který 

umožňuje skluz do strany. Brankáři by měli být i velmi zdatní při jízdě vzad i vpřed, 

protože potřebují ovládat velmi rychlé starty a přesuny (Bukač et al., 1986). Přesuny v 

brance jsou prováděny dle Periče (2002) dvěma způsoby: 

F úkrokem (bližší noha ve směru pohybu se nadlehčí, zůstává vytočena kolmo 

do hřiště, z druhé nohy se brankář odrazí a provede skluz stranou) 

F vybruslením (bližší nohu po směru pohybu brankář vytáčí rovnoběžně s 

brankovou čarou, ze druhé se odráží a provádí skluz) 

3.4.1.7.3 Střelecký úhel 

Úkolem brankáře a nejefektivnějším způsobem zabránění kotouči v průchodu do sítě 

je postavit se tak, aby výstrojí a tělem vykrýval co největší střelecký úhel a kotouč neměl z 

místa, kde se nachází skoro žádnou šanci dostat se přímou cestou do branky (Kostka et al., 

1956). 
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3.4.1.7.4 Chytání kotouče a hra holí 

Chytání kotouče se liší většinou podle tipu střel, které se dělí obvykle na střely po ledě 

nebo blízko nad ledem a střely střední a vysoké (Perič, 2002).  

Střely po ledě nebo blízko nad ledem se nejčastěji chytají dle Kostky et al. (1956): 

F čepelí hole (nastaví se čepel do cesty kotouče) 

F polovičním rozklekem (rozklek, při kterém brankář klečí na jedné noze, 

druhou odlehčí, položí na led a nastaví celou přední plochou chrániče proti 

kotouči) 

F celým rozklekem (podobné jako poloviční rozklek, pouze se klečí na obou 

nohách a obě jsou vytočeny ke kotouči a chrániče položeny na led) 

F skluzem (vychází se většinou z rozkleku, jedna noha se přesouvá podmetem 

pod druhou a následně se zaujímá pozice, kdy brankář položí nohy na sebe tak, 

aby spodní chránič ležel na ledě a horní zase na tom spodním a nebyla mezi 

nimi skulina pro proklouznutí kotouče)  

Střely střední a vysoké se chytají dle Periče (2002): 

F lapačkou (střely všech možných umístění, jdou-li na stranu těla brankáře, kde 

má lapačku) 

F rukou s holí - vyrážečkou (střely většinou spíš středně vysoké, na straně těla 

brankáře, kde drží ruku s vyrážečkou) 

F tělem (většinou střely jdoucí tam, kde má brankář tělo a také střely vyšší, které 

je výhodné chytat tím způsobem, že se brankář zvýší ve svém postoji a kryje 

střelu tělem) 

Do hry holí se počítá také zachycení přihrávky v dosahu brankáře nebo vypíchnutí 

kotouče hráči, který je blízko branky a chystá se jí ohrozit, dále se do hry holí počítá také 

to, že když je brankář blízko kotouči, který letí do obranného pásma a ostatní hráči jsou 

dostatečně daleko od něj, brankář ke kotouči vybruslí, zastaví jej a rozehraje spoluhráčům 

(Bukač et al., 1986). 
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3.4.2 Obsah hry florbal 

Florbal je založen stejně jako lední hokej na hráčích a jejich souhře. Hráči musí plnit a 

ovládat různé činnosti a ty nazýváme stejně jako u ledního hokeje Herní činnosti 

jednotlivce, které se dále dělí na Útočné herní činnosti jednotlivce a Obranné herní činnosti 

jednotlivce (Zlatník et al., 2001). Z herních činností jednotlivce se pak dále skládají Herní 

kombinace a Herní systémy (Skružný et al., 2005). 

3.4.2.1  Útočné herní činnosti jednotlivce 

Útočné herní činnosti jednotlivce dle Zlatníka a kol. (2001) dělí na:  

3.4.2.1.1  Dribling 

Základní dovednost hráče, kterou uplatňuje při kontaktu s míčkem, kontrolování a 

vedení míčku čepelí hole (Karczmarczyk, 2006). Dělí se dle Zlatníka et al. (2001) na dva 

tipy: 

3.4.2.1.1.1 Hokejový dribling 

Míček hráč ovládá střídavě bekhendovou a forhendovou stranou čepele v rozmezí 

zhruba šíře ramen. 

3.4.2.1.1.2 Florbalový dribling 

Znamená tzv. florbalovou osmičku, která se vyznačuje tím, že při ovládání je míček 

veden pouze forhendovou stranou čepele. Provádí se tak, že horní ruka drží hůl pevně a ve 

spodní ruce se hůl otáčí. Může se ale držet pevně i oběma rukama a rotační pohyb hole a 

při opisování trajektorie ve tvaru osmičky může hráč provádět pouze zápěstím. 

3.4.2.1.2 Vedení míčku 

Je činnost, která se uplatňuje při pohybu hráče s míčkem po hřišti, který se snaží 

vytvořit si výhodné postavení pro ohrožení branky soupeře, aniž by míček ztratil (Zlatník 

et al., 2001). Existují dva základní druhy vedení míčku: jednou rukou a oběma rukama 

(Skružný et al., 2005). A dále pak existují ještě 3 způsoby vedení míčku dle Skružného et 

al. (2005): tažením, tlačením a driblinkem. 

3.4.2.1.2.1 Vedení míčku tažením 
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Hráč drží hokejku šikmo stranou, mírně vzad, čepel hole má přikloněnou k míčku a 

míček je tažen (nejčastěji forhendovou stranou). 

3.4.2.1.2.2 Vedení míčku tlačením 

Hráč tlačí míček před sebou buď bekhendovou, nebo forhendovou stranou čepele, 

tento způsob vedení míčku se používá většinou při rychlých únicích, když před vámi 

nestojí hráč, kterého byste museli bezprostředně obcházet. 

3.4.2.1.2.3 Vedení míčku driblinkem 

Viz kapitola 3.4.2.1.1 Dribling. 

3.4.2.1.3 Uvolňování s míčkem 

Je útočná činnost, kterou si hráč vytváří lepší postavení pro následující činnost – 

přihrávku nebo střelbu. Uvolněním se od bránícího soupeře hráč získává výhodu a početní 

převahu pro své družstvo, které se žene do útoku. Technika a taktika uvolňování se 

s míčkem se liší podle prostoru, ve kterém se provádí a podle způsobu bránění protivníka 

(Zlatník et al., 2001). Provádí se dle Zlatníka et al. (2001) prostřednictvím: 

3.4.2.1.3.1 Driblinku 

Kličkou na bekhendovou nebo forhendovou stranu, kterou hráč provádí těsně před 

protihráčem. 

3.4.2.1.3.2 Obtočením protihráče 

Útočící hráč je postaven bokem nebo zády k obránci, tělem si kryje míček. Hráč 

naznačí, že půjde na jednu stranu, ale v zápětí se okolo obránce obtočí druhou stranou. 

3.4.2.1.3.3 Obhozením, či prohozením hráče 

Používá se tehdy, je-li hráč rozběhnutý a obránce nemá takovou rychlost jako útočník. 

Útočník běží, naznačí, že půjde na jednu stranu, obránce se pohne tím směrem a útočník 

buď propasíruje míček skulinkou mezi nohama hráče, nebo nohou a florbalovou holí, 

anebo pokud je blízko mantinelu, tak si může pomoci i obhozením hráče odrazem o 

mantinel. 

3.4.2.1.4 Zpracování a přihrávání míčku 
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Zpracování je činnost, která umožňuje získat míček pod kontrolu (Karczmarczyk, 

2006) a provádí třemi způsoby – holí, tělem nebo nohou a technika zpracování má stejný 

princip jako technika zpracování kotouče v ledním hokeji (viz kapitola 3.4.1.1.2 

Zpracování a zastavení kotouče). 

Přihrávání míčku je činnost, kterou hráč usměrňuje míček některému ze svých 

spoluhráčů, tak aby jej mohl dotyčný zpracovat (Skružný et al., 2005). Přihrávek 

rozlišujeme tři druhy dle Zlatníka et al. (2001): 

3.4.2.1.4.1 Přihrávka po zemi 

Může být přímá nebo nepřímá o mantinel a provádí se švihem, krátkým přiklepnutím 

nebo úderem, přihrávka přiklepnutím nebo úderem se používá na větší vzdálenosti, protože 

má větší razanci, ale je někdy méně přesná. 

3.4.2.1.4.2 Přihrávka vzduchem 

Přihrávku vzduchem používáme v případech, kdy chceme přihrát spoluhráči, ale mezi 

námi a jím je moc velký počet protihráčů nebo velká vzdálenost, takže je velmi 

nepravděpodobné, že by přihrávka prošla až k němu, kdybychom jí poslali po zemi. 

Přihrávka se opět může provést švihem, přiklepnutím nebo úderem, záleží na dané situaci a 

potřebě hráče. 

3.4.2.1.4.3 Přihrávka brankaře 

Přihrávka, kterou rozehrává brankář. Provádí tuto přihrávku rukou a to tak, že buď 

hodí míček po zemi, nebo odrazem o zem, při tomto rozehrávání se však míček musí 

nejprve dotknout země na polovině hřiště, ze které brankář rozehrává.  

3.4.2.1.5 Uvolňování bez míčku 

Je činnost, kterou hráč provádí za účelem toho, aby se zbavil soupeře a mohl tak – 

převzít přihrávku od spoluhráče, odvrátit pozornost od spoluhráče postupujícího s míčkem 

nebo dostat přihrávku a vystřelit (Skružný et al., 2005). 

3.4.2.1.6 Střelba 

Činnost, při které se snaží hráč dopravit švihem, přiklepnutím nebo úderem míček do 

soupeřovy branky (Zlatník et al., 2001).  
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3.4.2.1.6.1 Střelba švihem 

Forhendový způsob střelby švihem se provádí - viz kapitola 3.4.1.1.4.1 Střelba po 

ruce (Střelba po ruce švihem). Bekhendový způsob střelby švihem se ve florbale provádí 

jen velmi zřídka, pouze někdy při střelbě z bezprostřední blízkosti (Skružný et al., 2005). 

3.4.2.1.6.2 Střelba přiklepnutím 

Je způsob střelby sice prudším, ale už i méně přesným než střelba švihem. Forhendové 

provedení této střelby viz kapitola 3.4.1.1.4.1 Střelba po ruce (Střelba po ruce 

přiklepnutým švihem). Při bekhendovém způsobu střelby přiklepnutím jsou tu dva způsoby 

provedení a liší se postavením čepele při střetu s míčkem, při prvním způsobu se čepel 

postavena kolmo nebo od míčku mírně odvrácena a při druhém způsobu je čepel naopak 

přikloněna k míčku – tento způsob je označovaný jako tzv. “ magnus “ (Zlatník et al., 

2001) 

3.4.2.1.6.3 Střelba golfovým úderem 

Forhendová střela golfovým úderem se provádí dvěma způsoby buď hokejovým 

způsobem, při kterém je čepel před zahájením úderu ve vzduchu a při úderu se setkává se 

zemí i míčkem, nebo způsobem, kdy je čepel hole na zemi a při pohybu se provádí pouze 

zrychlené tažení po zemi a pak se čepel setká s míčkem – tento druhý způsob má však 

nevýhody nepřesnost střelby a upozornění bránících hráčů na to, že bude útočník střílet 

(Zlatník et al., 2001). Bekhendová verze střelby golfovým úderem se většinou neužívá. 

3.4.2.1.7 Dorážení míčku 

Je činnost, při které se hráč stojící blízko branky nebo dobíhající k brance snaží buď 

tečovat střelu spoluhráče tak, aby nečekaně změnil její směr, zaskočil tím brankáře a 

nasměroval míček do branky, nebo se snaží dorazit míček odražený po předchozí střele 

(Skružný et al., 2005). 

3.4.2.1.8 Vhazování míčku 

Vhazování se na rozdíl od hokeje neprovádí vhozením míčku mezi dva soupeře, ale 

míček stojí mezi hráči na určeném místě pro vhazování, každý hráč zaujme postavení 

čepele z jedné strany míčku (naproti sobě) a na písknutí rozhodčího se jej snaží získat na 

hole svého mužstva (Zlatník et al., 2001). 
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3.4.2.2  Obranné herní činnosti jednotlivce 

3.4.2.2.1 Obsazování hráče s míčkem 

Je činnost, při které se obránce snaží buď přímo získat míček na soupeři, znemožnit 

hráči, kterého obsadí úspěšnou přihrávku nebo narušit a zpomalit jeho postup s míčkem a 

tím i celou útočnou akci (Skružný et al., 2005). 

3.4.2.2.2 Obsazování hráče bez míčku 

Viz kapitola 3.4.1.2.3 Obsazování hráče bez kotouče. 

3.4.2.2.3 Obrana prostoru 

Viz kapitola 3.4.1.2.5 Obrana prostoru. 

3.4.2.3  Útočné herní kombinace 

Dle Zlatníka et al. (2001) jsou útočné herní kombinace rozděleny takto: 

3.4.2.3.1 Kombinace přihraj a běž 

Kombinace založená na tom, že hráč vedoucí míček přihraje spoluhráči, nabíhá si do 

volného prostoru, přihrávku dostává zpět a dále buď zakončuje, nebo pokračuje dále 

v útočné akci (Skružný et al., 2005). 

3.4.2.3.2 Křížení  

Účelem této kombinace je zmatení protihráče a uvolnění hráče, který převezme míček. 

První hráč vede balonek a druhý hráč běží proti němu, v místě kde se míjí, si předají 

balonek, a mění si místa (oba pokračují v křížení). Obránce většinou zareaguje na pohyb 

hráče, který míček vedl prvně a druhý hráč s balonkem je tím pádem volný a má možnost 

dalšího postupu (Karczmarczyk, 2006). 

3.4.2.3.3 Clonění 

Kombinace, při které se clonící hráč snaží spoluhráči vedoucímu míček odclonit 

protihráče, aby jej nemohl napadat (Zlatník et al., 2001). 

3.4.2.3.4 Zpětná přihrávka 
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Kombinace, ve které se uplatňuje přihrávka volnému nabíhajícímu spoluhráči, který 

nabíhá vzadu a je ve volném prostoru. Cíl této přihrávky je neztratit držení míčku a 

vytvořit si rozehrávkou lepší pozice pro vstřelení branky (Karczmarczyk, 2006). 

3.4.2.3.5 Nahození 

Útočná herní kombinace, která spočívá v nahození míčku na větší vzdálenost, kam si 

již nabíhají spoluhráči, kteří se míčku zmocní a pokračují v útoku (Skružný et. al., 2001). 

3.4.2.3.6 Vhazování 

Útočná herní kombinace založená na vhazování znamená to, že hned z vhazování se 

hráč snaží co nejrychleji dostat míček pod kontrolu a ohrozit branku soupeře zakončením 

nebo přihrávkou do výhodné pozice spoluhráči, který se snaží ohrozit branku soupeře. 

3.4.2.4  Obranné herní kombinace 

Dělíme podle způsobu řešení vzniklých herních situací a dělíme je na kombinace 

založené na: 

3.4.2.4.1 Zajišťování 

Činnost dvou nebo více hráčů, kteří řeší herní situaci tak, že akce jednoho vyvolá 

potřebnou změnu v postavení druhého (Zlatník et al., 2001). 

3.4.2.4.2 Přebírání 

Herní kombinace dvou hráčů, kteří si na určitý čas vyměňují soupeře a čelí jeho 

útočným činnostem (Karczmarczyk, 2006). 

3.4.2.4.3 Zdvojování 

Obranná činnost, při které útočícího hráče napadají dva bránící hráči (Skružný et al., 

2005) 

3.4.2.4.4 Osobní bránění 

Viz kapitola 3.4.1.4.4 Osobní bránění. 
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3.4.2.5  Útočné herní systémy 

3.4.2.5.1 Rychlý útok 

Viz kapitola 3.4.1.5.1 Rychlý protiútok. 

3.4.2.5.2 Postupný útok 

Viz kapitola 3.4.1.5.2 Postupný protiútok. 

3.4.2.6  Obranné herní systémy 

Obranné systémy se dělí na Zónovou (územní) obranu, Zónový presink a 

Kombinovanou osobní obranu (Zlatník et al., 2001). 

Popis viz kapitola 3.4.1.6 Obranné herní činnosti družstva. 

3.4.2.7 Hra brankaře 

Hra brankáře ve florbale se od hry brankáře v ledním hokeji neliší v zásadě tím, jaké 

činnosti musí brankář provádět, ale jakým způsobem tyto činnosti provádí a jaké k tomu 

využívá prostředky.  

3.4.2.7.1 Základní postoj 

Brankářský postoj ve florbale spočívá v tom, že brankář klečí na kolenou, holeně, 

nárty i špičky má položené na zemi, pro lepší stabilitu a pohyblivost. Nohy jsou pokrčené v 

kolenou a šířka rozkleku mezi koleny je zhruba na šířku ramen. Hlava je vysazena trochu 

dopředu stejně jako trup, ruce jsou většinou uvolněně pokrčené a jsou zvednuty a dlaně 

umístěny po stranách zhruba v úrovni hlavy (Zlatník et al., 2001). Pohyb brankář provádí 

pomocí odrazu od špičky jedné nohy a skluzu po noze druhé. 

3.4.2.7.2 Chytání a vyrážení 

Střely jdoucí po zemi nebo nízko nad ní chytá brankář holení nohy v rozkleku nebo 

úkleku, případně někdy skluzem (Karczmarczyk, 2006) stejně jako v ledním hokeji. Střely 

střední a vysoké chytá brankář rukama nebo nastavením těla. 

3.4.2.7.3 Zmenšování úhlu 
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Má u florbalu stejný princip jako v ledním hokeji. Viz kapitola 3.4.1.7.3 Střelecký 

úhel. 

3.4.2.7.4 Rozehrávání brankaře 

Když brankář chytí míček, tak je pak jeho povinností ho i rozehrát. Není to jako v 

ledním hokeji, kdy se hra přerušuje tehdy, když brankář kotouč chytí a rozehrávat nechce a 

tak se hra přeruší a pokračuje se vhazováním. Florbalový brankář rozehrává míček rukou a 

to tak, že jej hodí buď po zemi, nebo odrazem o zem směrem ke spoluhráči, který má 

přihrávku dostat. Míček ovšem musí dopadnout na zem na vlastní polovině (Zlatník et al., 

2001). 
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3.4.2.8 Vybraná pravidla  

3.4.3 Pravidla ledního hokeje  

3.4.3.1 Hrací plocha 

Hrací plocha je zhruba 60 x 30 m, je ohraničena mantinely ve výšce 120 cm a 

ochrannými skly, umístěnými nad mantinely, za brankovými čarami a od nich ještě 4 

metry po každé straně směrem ke středu hřiště o výšce 160 – 200 cm. Součástí hrací 

plochy, která je pokryta ledem, jsou dvě branky, k nim patřící brankoviště a hřiště je 

rozděleno středovou (červenou) čarou, uprostřed níž je umístěn střed kruhu pro vhazování 

a dále dvěma modrými čarami, vyznačujícími útočné/obranné pásmo a brankovými čarami.  

3.4.3.2 Hrací čas 

Hraje se 3 x 20 minut čistého času s 15 minutovými přestávkami mezi třetinami. 

Pokud není hra rozhodnuta v základní hrací době a je nutné rozhodnout, hraje se 

prodloužení většinou 10 minut, ale někdy i 20 (např. při nerozhodném stavu finále 

Mistrovství světa). Pokud nerozhodne ani prodloužení, rozhoduje se v samostatných 

nájezdech, prvně jedou 3 a 3 hráči z každého družstva a pokud ani to nerozhodne, jezdí se 

nájezdy do té doby, dokud jedno družstvo nezvítězí (Bukač et al., 1986). 

3.4.3.3 Počet hráčů 

Každé mužstvo může mít na utkání 20 hráčů do pole a dva brankaře, celkem 22 hráčů, 

kteří mohou do utkání zasáhnout. 

3.4.3.4 Výstroj a výzbroj hráčů 

Výstroj hráčů a brankařů se skládá z holí, bruslí, helmy, ochranné výstroje a dresů, 

přičemž veškeré ochranné součásti výstroje se musí s výjimkou helmy, rukavic a chráničů 

nohou brankařů nosit schované pod dresem, na kterém musí mít hráč číslo.  

Hole musí být vyrobeny z materiálů schválených Mezinárodní hokejovou federací 

(IIHF), musí být zaoblené a mohou se obmotávat páskou na kterékoli části. Zakřivení 

čepele musí být takové, když spojíme přímkou kterékoli 2 části, nesmí prohnutí (rozdíl) 
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překračovat 1,5 cm. Maximální délka rukojeti hole je 163 cm a maximální délka čepele 

nesmí překročit 32 cm. 

3.4.3.5 Standardní situace 

V ledním hokeji jsou standardní situace vždy rozehrávány pomocí vhazování, které se 

liší pouze tím, jaký je důvod pro přerušení a kde k němu došlo, podle toho se pak vybírá 

místo pro vhazování. Bodů pro vhazování je v ledním hokeji celkově 9. Jeden je středový 

(používá se na začátcích třetin a po vstřelené brance), další 4 jsou ve 4 rozích středního 

pásma a používají se tehdy, je-li hra přerušena ve středním pásmu nebo je-li útočící tým 

vykázán z útočného do středního pásma, kvůli nějakému přestupku proti pravidlům. Další 

4 body pro vhazování jsou v obranných/útočných pásmech, ve středech kruhů pro 

vhazování, které leží šikmo vpředu na pravé i levé straně od hokejových branek. Při 

vhazování stojí 1 a 1 hráč každého družstva u bodu pro vhazování a snaží se dovoleným 

způsobem vybojovat kotouč pro své družstvo, který mezi ně vhodí rozhodčí (Bukač et al., 

1986).  

Další standardní situace, která může v hokeji nastat je postavení mimo hru (neboli 

ofsajd), která znamená, že útočící hráči nesmějí vjet do útočného pásma dříve než kotouč. 

Tím pádem musí alespoň jednou nohou stát na modré čáře, do té doby než ji přejde kotouč. 

Pokud se tak nestane, je hra přerušena a následuje vhazování ve středním pásmu. 

Zakázané uvolnění je další možnost standardní situace, která nastává, je-li kotouč 

bránícím družstvem vyhozen z obranného pásma a přejde bez jakéhokoli tečování přes 

všechny čáry až za brankovou čáru soupeře, kromě toho, trefí-li se kotouč přímo do 

branky. Pokud nastane zakázané uvolnění, je hra přerušena a nastává vhazování 

v obranném pásmu mužstva, které se přestupku dopustilo (Bukač et al., 1986). 

3.4.3.6 Trestání přestupků proti pravidlům 

Trestem 2 minuty je potrestáno menší provinění se proti pravidlům, mužstvo, které 

spáchalo přestupek tak hraje 2 minuty v oslabení o jednoho hráče, pokud nepadne branka. 

Může nastat i přesilová hra 5 : 3 a to v případě, že se družstvo proviní ve výkonu trestu 

svého hráče ještě jedním malým přestupkem. Větší a osobní tresty jsou udělovány 

v případech opakovaného nebo hrubého a úmyslného porušení pravidel, či krvavého 

zranění protihráče při faulu. 
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3.4.3.7 Správně vstřelená branka 

Branka je prohlášena za platnou, projde-li kotouč z přední části do branky a přejde 

brankovou čáru, zároveň musí být kotouč do branky dopraven povoleným způsobem (holí 

nebo neúmyslným odrazem od těla spoluhráče). 

3.4.3.8 Hokejový kotouč 

Základní věc, o kterou v ledním hokeji jde. Právě kotouč se snaží hráči ovládat a 

dopravit pomocí dovolených prostředků do branky soupeře (Kostka et al., 1977). Kotouč je 

vyroben z vulkanizovaného kaučuku nebo z jiného materiálu schváleného Mezinárodní 

hokejovou federací, jeho průměr je 7,62 cm, tloušťka 2,54 cm a hmotnost 156 – 170 

gramů. 

 

3.4.4 Pravidla florbalu 

3.4.4.1 Hrací plocha 

Je ve florbale hřiště o rozměrech 40 x 20 metrů, ohraničené mantinely vysokými 50 

cm, rozdělené středovou čarou a uprostřed ní středovým bodem pro vhazování. Dále se 

dvěma brankami a malým a velkým brankovištěm a body pro rozehrávání standardních 

situací, které jsou umístěny v rozích hřiště na úrovni brankové čáry (Zlatník et al., 2001).  

3.4.4.2 Hrací čas 

Hraje se 3 x 20 minut čistého času, případně prodloužení tolikrát 10 minut dokud se 

nerozhodne, pokud se nerozhodne ani v prodloužení, provádějí se trestná střílení 5 a 5 

hráčů z každého družstva, případně i více, dokud se nerozhodne (Skružný et al., 2005). 

3.4.4.3 Počet hráčů 

Do utkání může družstvo zapsat maximálně 20 hráčů a během hry smí být na hřišti 

najednou maximálně 6 hráčů (Zlatník et al., 2001). 

3.4.4.4 Výstroj a výzbroj hráčů 

Hráč v poli na sobě musí mít sportovní oblečení skládající se z trika, trenýrek a 

vytažených podkolenek a sportovní obuvi, brankář musí mít dres odlišné barva než ostatní 
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hráči a dlouhé kalhoty. Všichni hráči musí mít na sobě viditelná a čitelná čísla. Každý hráč 

je vybaven hokejkou ze syntetického materiálu a její hmotnost nesmí být vyšší než 380 

gramů, její maximální délka nesmí překročit 95 cm a čepel hole nesmí přesáhnout zahnutí 

3 cm (Skružný et al., 2005). 

3.4.4.5 Standardní situace 

Standardní situace nastává vždy po přerušení hry rozhodčím. Mezi standardní situace 

patří vhazování (situace, kdy 1 hráč z každého týmu se postaví proti sobě na bod určený 

pro vhazování, mezi ně je položen míček a na písknutí rozhodčího se snaží hráči získat 

povoleným způsobem míček pod kontrolu svého mužstva nebo ohrozit branku soupeře), 

rozehrání (opustí-li míček hřiště, rozehrává to mužstvo, které se nedotklo míčku jako 

poslední) a volný úder (nastává tehdy, proviní-li se jedno družstvo přestupkem proti 

druhému, pak družstvo poškozené rozehrává standardní situaci volný úder, přičemž 

proviněné družstvo musí zaujmout pozice nejméně 3 m od místa rozehrávání volného 

úderu) (Karczmarczyk, 2006). 

3.4.4.6 Trestání přestupků proti pravidlům 

Přestupky proti pravidlům se trestají různými způsoby podle závažnosti přestupku a 

situace, při které byl přestupek spáchán. Jsou to v zásadě volný úder, trestné střílení, menší 

trest – 2 minuty a větší tresty (5 minut a více, plus osobní tresty a tresty do konce utkání). 

Je-li přestupek malý, trestá se pouze volným úderem (Zlatník et al., 2001). Trestným 

střílením se trestá situace tehdy, pokud byl spáchán faul na hráče, který přerušil jasnou 

gólovou situaci (Karczmarczyk, 2006). Menší trest na 2 minuty znamená vyloučení za 

přestupek proti pravidlům jednoho hráče z družstva, které se provinilo (mužstvo poškozené 

má tedy 2 minuty početní výhodu, pokud nevstřelí během té doby branku, pak se mění 

skóre a počet hráčů se opět vyrovnává). Větší tresty jsou udělovány za hrubé, závažné, či 

opakované a úmyslné porušování pravidel (Skružný et al., 2005). 

3.4.4.7 Správně vstřelená branka 

Přešel-li míček celým svým objemem, ze předu branky brankovou čáru a byl za ní 

dopraven povoleným způsobem – hokejkou nebo neúmyslným tečováním míčku některou 

částí těla (Zlatník et al., 2001). 
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3.4.5 Výzbroj a výstroj hráčů 

3.4.5.1 Výzbroj a výstroj hráčů v poli v ledním hokeji 

Výzbroj a výstroj hráčů v ledním hokeji se skládá z hole, bruslí, helmy, ochranné 

výstroje a dresů. 

Mezi výzbroj se v ledním hokeji u hráče v poli řadí hokejová hůl. Parametry hokejové 

hole viz kapitola 3.5.1.4 Výstroj a výzbroj hráčů. 

Výstroj hráčů ledního hokeje se skládá z hokejových bruslí (libovolné velikosti), 

helmy (v žákovských a dorosteneckých kategoriích musí mít hráči helmu opatřenou 

celoobličejovým krytem, dospělí hráči jsou povinni mít helmu opatřenou chráničem očí, 

pouze hráčům velmi zkušeným a starým může být povoleno nosit helmu s odkrytým 

obličejem). Další součást výstroje jsou chrániče kolen a holení, vyrobené většinou z plastu 

a na tělo se připevňující látkovými návleky (stulpnami) a izolační páskou, dále chrániče 

loketní, vesta, která chrání hrudník a ramena, hokejové kalhoty, suspenzor, rukavice, dres a 

případně nákrčník a chránič na zuby.  

 

Obrázek 2 – Popis hokejové výstroje 
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3.4.5.2 Výzbroj a výstroj brankaře v ledním hokeji 

Výzbrojí brankaře v ledním hokeji se rozumí brankářská hůl, která je odlišná od 

normální hole, délka hole je musí být maximálně 163 cm, délka čepele 39 cm a výška 

čepele je okolo 9 cm, další zvláštností oproti hráčské holi má brankářská v tom, že 

rozšíření čepele na 9 cm pokračuje ještě 71 cm nahoru od čepele po držadle. Další výzbrojí 

brankáře je vyrážečka s rozměry zhruba 40 x 20 cm, kterou má na ruce, ve které drží hůl a 

lapačka (připomínající velkou baseballovou rukavici). 

Do výstroje brankáře patří brankářské brusle, které jsou odlišné od normálních bruslí 

tak, že jsou nižší a tvar čepele je takový, že umožňuje klouzání bruslí i do stran. Dále do 

výstroje patří brankářské chrániče nohou, jejichž šířka nesmí překročit 28 cm, brankářské 

kalhoty, suspenzor, brankářská vesta, která je objemnější a masivnější a zahrnuje v sobě i 

rukávy, které chrání ruce. Zbývajícími součástmi brankářské výstroje je brankářská helma 

speciálně upravená tak, aby kryla celý obličej a i část krku, chránič krku a dres, který má 

větší rozměry než normální hokejový dres, protože se pod něj musí vejít podstatně větší a 

masivnější výstroj.  

 

3.4.5.3 Výzbroj a výstroj hráčů v poli ve florbale 

Základní florbalová výzbroj a výstroj musí odpovídat požadavkům Mezinárodní 

Florbalové Unie (IFF). Veškeré vybavení se testuje s důrazem na technické provedení a 

bezpečnost. Po úspěšném absolvování povinného atestace je dané vybavení opatřeno 

ochrannou známkou, která je zárukou splnění požadovaných parametrů (Zlatník et al., 

2001). 

Nezbytnou součástí výzbroje hráče je florbalová hůl, která je členěna podle hlavních 

kriterií, tvrdosti, délky a těžiště. Délka hole se pohybuje zpravidla mezi 70 - 100 cm. 

Optimální délka hole odpovídá vzdálenosti od země po břicho hráče. Tvrdost si volí hráč 

v závislosti na způsobu hry a fyzických dispozicích. Tvrdost znamená maximální možný 

průhyb hole při zatížení. Její hodnota je na holi vyznačena a pohybuje se mezi 23 – 32 mm. 

Výrobní materiál hole se liší podle výrobce (Skružný et al., 2005). Čepel může být také 

vyrobena z různých materiálů a liší se tvrdostí i tvarem. Stejně jako u hole platí, že tvrdá 
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čepel se hodí spíše pro pokročilejší hráče. U čepele se hodnotí zároveň i hmotnost, která 

ovlivní těžiště hole (Zlatník et al., 2001).  

Florbalový míček musí být stejně jako hůl opatřen ochrannou známkou IFF, která 

zaručuje, že bude odpovídajících vlastností. Míčky jsou vyráběny v mnoha barvách a 

různých materiálech. Česká Florbalová Unie povoluje pouze bílou barvu (Skružný et al., 

2005).  

Obuv tvoří základní část výstroje hráče. Pro florbal se používají buď speciální 

florbalové boty, které jsou k dostání zatím pouze u několika specializovaných firem, nebo 

se dá použít házenkářská nebo basketbalová obuv. Důležitým kritériem pro výběr obuvi je 

protiskluzová podrážka a stranová stabilita.  

Hráči mohou použít i různé ochranné pomůcky. V praxi se používají pouze florbalové 

nebo fotbalové chrániče holení (Zlatník et al., 2001).  

3.4.5.4 Výstroj brankáře ve florbale 

Brankář ve florbale má pouze výstroj zajišťující ochranu těla a hlavy. Výstroj nesmí 

žádným způsobem zakrývat branku. Povinnou součástí výstroje je celoobličejová ochrana.  

Ve florbale je dovoleno užívání masky jako ochrany obličeje. Světový trh nabízí 

široké spektrum provedení masek z různých materiálů a hmotností. Lehčí maska obkresluje 

obličej brankáře a neomezuje jej nijak v pohybu hlavy do stran.  Součástí každé masky je 

ochranná mříž, vyráběná za účelem ochránit obličej před kontaktem s holí. Provedení 

mřížky se opět liší podle výrobců, nejlépe je vidět přes slabší černou mřížku, která 

neodráží světlo, ani nepřekáží ve výhledu (Skružný et al., 2005).  

Chrániče se používají především nohou. Brankář může mít kolenní nebo koleno – 

holenní, které umožní větší stabilitu. Kromě chráničů nohou mohou používat i chránič krku 

a suspenzor. Rukavice jsou používané některými brankáři, jejich nevýhodou je snížení citu 

pro míček. 

Kalhoty a dres jsou pro brankáře šity s ohledem na vyšší zátěž na některých místech. 

Kalhoty mívají zesílené zatěžované části. Kvalitnější kalhoty mají rozepínání na lemu, 

výztuž boků a zvýšený pas. Dres bývá doplněn ochranou vestou v kombinaci se zesílenými 

rukávy. Boty stačí běžné sálové (Zlatník et al., 2001). 
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3.5 Tréninkový proces 

3.5.1 Tréninkový proces v ledním hokeji 

Pokud jste aktivním hráčem ledního hokeje, tréninkový proces má v podstatě 

nepřetržitý charakter, trénuje se celý rok, který je rozdělen do různých období, podle toho 

v jaké době vzhledem k soutěžním zápasům se hráč nachází (Bukač et al., 1986). Díky 

tomu, že cyklus trénování probíhá celý rok, je tedy označován jako roční tréninkový cyklus 

(Perič, Dovalil, 2010). Tento roční tréninkový cyklus se dále pak dělí na: přípravné, 

předzávodní, závodní a přechodné období (Kostka et al., 1977). Náplň tréninků se v těchto 

obdobích od sebe liší, protože v každé etapě jsou určeny schopnosti a dovednosti, které by 

se měly více rozvíjet a které méně. 

Pokud hovoříme o tréninku u ledního hokeje, můžeme jej rozdělit na dva druhy – 

trénink mimo led (tzv. suchá příprava) a trénink na ledě (Perič, 2002).  

Do tréninkového procesu v ledním hokeji se řadí tyto složky: 

3.5.1.1 Tělesná příprava 

Obsahem tělesné přípravy je konkrétní rozvoj jednotlivých pohybových schopnosti 

jedince – vytrvalost, síla, rychlost a obratnost (Pavliš et al., 2000).  

Tělesné přípravy jsou v zásadě dva druhy – obecná a speciální tělesná příprava (Bukač 

et al., 1986). Obsahem obecné tělesné přípravy jsou cvičení, všeobecně rozvíjející 

celkovou kondici a výkonnost jedince a obsahem speciální tělesné přípravy jsou cvičení, 

která rozvíjí specifické dovednosti a schopnosti potřebné pro osvojení si činností 

spojených s daným konkrétním druhem sportu (Perič, Dovalil, 2010). 

Základní stavební jednotkou trénování je tréninková jednotka, která má úvodní část. 

která slouží především k přípravě organismu na následné zatížení, dále hlavní část (část 

nejnáročnější, rozvíjející) a závěrečnou část, která slouží k uklidnění a zotavení organismu 

(Perič, 2002). 

3.5.1.1.1 Vytrvalost 

V obecném smyslu je to schopnost provádět co nejefektivněji dlouho trvající činnost 

(Pavliš et al., 2000). V hokeji se vytrvalostí rozumí pracovat co nejefektivněji a 
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nejvýkonněji během utkání a nenechat se ovlivnit únavou (Bukač et al., 1986). Vytrvalostí 

je dle Bukače et al. (1986) několik druhů:  

F anaerobní (práce a energetické procesy jsou prováděny bez přístupu kyslíku na 

tzv. kyslíkový dluh), anaerobní vytrvalost je rychlostní (zátěž trvající 3-20 

sekund) nebo krátkodobá (2-3 minuty)    

F aerobní (práce a energetické procesy prováděny za přístupu kyslíku), která se 

dělí na střednědobou (kolem 8 minut) a dlouhodobou (nad 8 minut trvání) 

V ledním hokeji je důležitý zejména rozvoj anaerobní vytrvalosti (Kostka et al., 

1977). Proto se při tréninku vytrvalosti v ledním hokeji využívá velmi často spíše metod 

intervalových (velké zatížení v intervalech střídané s jistou dobou na regeneraci mezi 

intervaly), metod s využitím anaerobního prahu, metod pro rozvoj krátkodobé (anaerobní 

vytrvalosti) a metod pro rozvoj rychlostní vytrvalosti (Pavliš et al., 2002). 

3.5.1.1.2 Síla 

Sílou se rozumí překonávání odporu, pomocí svalové činnosti (Perič, Dovalil, 2010). 

Síla by se dala dle Bukače et al. (1986) rozdělit na: 

F absolutní sílu (maximální sílu, kterou je jedinec schopen vyvinout) 

F výbušnou sílu (co nejrychleji při daném odporu dosáhnout maximálního 

svalového napětí) 

F vytrvalostní sílu (schopnost opakovaně a dlouhodobě vyvíjet svalové úsilí) 

Při rozvoji síly se uplatňuje všeobecný, průpravný a speciální rozvoj (Pavliš et al., 

200). Při posilování se užívá dle Periče a Dovalila (2010) různých metod:   

F maximálních úsilí (krátkodobé napětí s překonáváním maximálního břemene) 

F opakovaných úsilí (má různé varianty – nemaximální odpor a maximální 

rychlost pohybu, nemaximální odpor a maximální počet opakování, 

submaximální odpor, 5-10 opakování v libovolném tempu) 

F izometrická metoda (založená na izometrické kontrakci, kdy se při svalovém 

napětí nemění délka svalu) 
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F excentrických úsilí (metoda, kde proti svalům působí odpor, který je větší než 

maximální svalová síla, sval působí jako brzdící prvek vyvíjenému odporu) 

3.5.1.1.3 Rychlost 

Rychlost je charakterizována jako schopnost provést daný úkol v co nejkratším čase 

(Pavliš et al., 2000). V ledním hokeji je rychlost velmi důležitá a rozlišujeme jí dle Bukače 

et al. (1986) pět druhů: 

F rychlost reakce (rozvoj opakovaným reagováním na signály v měnícím se 

prostředí, anebo rozšiřování taktických znalostí myšlení a zkušeností) 

F rychlost lokomoce (závisí na rozvoji svalové výkonnosti a rychlosti reakce na 

podnět) 

F rychlost obratnosti (opakované cvičení pohybů, které jsou podobné, či stejné 

jako pohyb, který chceme zrychlit) 

F rychlost uskutečňování herních činností jednotlivce 

F rychlost spolupráce a souhry¨ 

3.5.1.1.4 Obratnost 

Obratnost znamená schopnost lehce a účinně koordinovat vlastní pohyby, 

přizpůsobovat se okolním podmínkám a situaci, bývá spojována se složitějšími 

pohybovými strukturami (Pavliš et al., 2002). V ledním hokeji je to schopnost, která je 

velmi důležitá, užívá se právě při rychlém měnění a přizpůsobování se proměnlivým 

podmínkám hry. Obratnost kromě obecného charakteru velmi úzce souvisí s technikou 

hráčů, způsobem jak si dokážou snadno osvojit specifické dovednosti k provozování 

nějakého sportu (Bukač et al., 1986). 

3.5.1.2 Technická příprava 

Složka sportovního tréninku, která se specializuje na osvojování si motorických 

dovedností (Bukač et. al., 1986). 
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3.5.1.3 Taktická příprava 

Osvojování si souhrnu poznatků o hře, které se učíme, o pravidlech, o tom jak se má 

hráč chovat v herních situacích a o vedení a průběhu utkání. Cílem je dosažení optimálních 

výsledků a spadají sem jak individuální, tak kolektivní činnosti hráče (Pavliš et al., 2003). 

3.5.1.4 Psychologická příprava 

Obsahem psychologické přípravy je působení na hráče tak, aby se to co nejlépe 

promítlo i v ostatních složkách tréninku. Formování a upevnění osobnosti, charakteru, 

malá labilita, důvěra ve své výkony, naučit se eliminovat negativní faktory, atd. (Bukač et 

al., 1986). 

3.5.1.5 Roční tréninkový cyklus 

Období, ve kterém se v různém poměru střídají již uvedené tréninkové metody a 

druhy tréninku a přípravy (Kostka et al., 1977). Je rozděleno do několika částí: 

3.5.1.5.1 Přípravné období 

Je velmi důležitá složka z hlediska výkonnosti družstva pro hlavní období. Jeho délka 

by měla být ideálně 12 - 14 týdnů. Jeho cílem je vytvořit velkým tréninkovým zatížením 

předpoklady pro funkční připravenost organismu a všeobecnou tělesnou zdatnost a 

výkonnost. Trénink většinou probíhá venku v terénu, tělocvičně a posilovně a má 

všeobecně rozvíjející tréninkový ráz (Bukač et al., 1986). Počátek přípravného období by 

měl být zaměřen spíše na objem zatížení (ne tak velkou intenzitou), postupem času roste 

intenzita a přibývá anaerobního tréninku (Kostka et al., 1977). 

3.5.1.5.2 Předzávodní období 

Završují se úkoly přípravného období a přechází se více k rozvoji speciálního zatížení, 

technicko-taktické a psychologické přípravy. Na konci tohoto období nastává vrchol 

přípravy vyladěním na první zápasy (Pavliš et al., 2003). Tréninková činnost se z většiny 

přesouvá na led. Cílem tohoto období je pokračovat ve velkém zatížení organismu, 

zvyšování funkční kapacity, ale hlavně již směřovat trénink speciálním potřebným 

směrem. Postupně také přibývá cvičení spíše rychlostně silových s cílem být co 

nejrychlejší a nejsilnější, to znamená nejlepší (Pavliš et al., 2002). 
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3.5.1.5.3 Závodní období 

Trénování v tomto období musí zdokonalovat techniku a taktiku, udržovat vysokou 

tělesnou připravenost a formovat adekvátní psychickou připravenost. Trénují se většinou 

speciální sportovní složky a trénink je převážně na ledě. Velký důraz se klade na techniku 

a taktiku (Bukač et al., 1986). 

3.5.1.5.4 Přechodné období 

Doba po konci sezóny a před začátkem přípravy na další sezónu (období spíše 

relaxace a jiných činností, než těch spojených s hlavním sportem). Odpočinutí a doplnění 

elánu a i psychických sil do nové sezóny (Bukač et al., 1986). 

3.5.2 Tréninkový proces ve florbale 

Podstata trénování ve florbale je stejná jako v ledním hokeji, ovšem místo přípravy na 

ledě je tu příprava na hřišti. Jinak má trénování florbalu hodně podobný charakter jako 

trénování v ledním hokeji, protože jsou si tyto dva sporty velmi podobné. Ve florbale se 

pouze do tréninku nezařazuje tolik cvičení na rozvoj absolutní síly jako v ledním hokeji 

(Zlatník et al., 2001). Samotné florbalové příručky čerpají z hokejové literatury od autorů 

jako je Vladimír Kostka nebo Luděk Bukač. 
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4 Hypotézy 

H1: Rozdíl v dovednostech potřebných pro lední hokej a florbal spočívá v bruslení. 

H2: Podstatou a obsahem hry jsou lední hokej a florbal stejné. 

H3: Lední hokej má přísnější pravidla pro úpravu pohybu hráčů a kotouče po hřišti 

než florbal. 

H4: Materiální náročnost je u ledního hokeje o 200% vyšší než u florbalu. 

H5: Hráči ledního hokeje tráví více času cvičeními na rozvoj síly než hráči florbalu. 

H6: Zda hráč hraje lední hokej nebo florbal, záleží nejvíce na jeho finančních 

možnostech. 
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5 Metody a postup práce 

Pro výzkum byla použita kvantitativní dotazníková metoda a zkoumání odborné 

literatury.  

Dotazníku jsou dvě formy (viz přílohy), jedna forma je pro hráče florbalu a druhá 

forma pro hráče ledního hokeje. Tyto dvě formy se téměř neliší. Liší se pouze směřováním 

otázek na daný sport a v otázkách uzavřených, které se týkají financí, mají dotazníky pro 

florbal jiné rozmezí peněžních hodnot, ze kterých si respondenti mají vybrat, než pro lední 

hokej.  

Každý z dotazníků obsahuje 26 otázek, většinu uzavřených, ve kterých si respondenti 

volí z možností a, b, c, atd., několik otevřených otázek a několik dichotomických otázek 

(tj. že respondenti zvolí buď ano, nebo ne). Dotazníky jsou anonymní, uvádí se pouze věk 

respondenta, aby se někdo neostýchal odpovídat popravdě na některé z uvedených otázek. 

Otázky byly konstruovány tak, aby pokud možno co nejlépe odpověděly na potřebné 

informace a zároveň se dal dotazník co nejlépe vyhodnotit procentuálním zastoupením 

jednotlivých odpovědí z celkového vzorku 60 respondentů pro každou sportovní hru.   

Cílová skupina respondentů je 60 hráčů ledního hokeje a 60 hráčů florbalu. Hráči 

ledního hokeje i florbalu, kteří byli dotazováni, jsou pro každý uvedený sport přibližně 

z 15 různých klubů, různých míst v republice a různých věkových kategorií.  

Postup práce:  

F vytvoření dotazníků 

F rozeslání či osobní sběr dat v terénu (vyplňování dotazníků oslovenými 

respondenty) 

F vyhodnocení získaných informací 
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6 Výzkumná část 

6.1 Použitý výběrový soubor 

Použitý výběrový soubor je 60 hráčů ledního hokeje a 60 hráčů florbalu. Hráči pro, 

každou z uvedených sportovních her, jsou přibližně z 15 různých klubů. Liší se také 

úrovní, na které se dané sportovní hře věnují a věkem a věkovými kategoriemi.  

Velká různorodost respondentů, byla vybrána záměrně. Cílem tohoto průzkumu je 

totiž zjistit informace, pokud možno, z co nejrůznorodější skupiny dotazovaných, abychom 

nezískali informace pouze z vrstev hráčů, kteří na danou věc mohou mít stejný subjektivní 

názor, který však není celkově objektivní.   

6.2 Popis výzkumu 

Vytvořené dotazníky byly vyplněny 60 hráči ledního hokeje a 60 hráči florbalu. Při 

osobním předání dotazníků hráčům a následné převzetí vyplněných dotazníků bylo snad 

zaručeno, že respondenti otázkám porozuměli a odpovídali tak na přesný význam otázek. 

Při rozeslání několika dotazníků po internetu i s následným návodem snad také bylo ve 

většině případů zaručeno to, že respondenti otázkám porozuměli, avšak v pár případech 

chybu v porozumění otázce a špatné odpovědi nelze vyloučit.  

6.3 Výsledky výzkumu 

6.3.1 Intenzita, kterou se hráči věnují svému sportu 
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Je zajímavé, že z celkového počtu respondentů u ledního hokeje odpověděl pouze 

jeden, že hraje lední hokej rekreačně. Z toho lze usuzovat, že lední hokej je sportovní hra, 

která není tak snadno dostupná a když se jí člověk rozhodně hrát, tak už se jí nevěnuje jen 

rekreačně, ale chce alespoň něčeho dosáhnout. Florbal je více dostupný širší škále lidí, a 

tak se najde více hráčů, kteří jej hrají jen rekreačně a pro zábavu. 

6.3.2 Četnost věnování se danému sporu a četnost trénování 

6.3.2.1 Lední hokej 

 

Z hráčů ledního hokeje ani jeden neodpověděl, že by se věnoval svému sportu jen 1-

2x týdně, hraje-li někdo lední hokej, musí se mu většinou věnovat asi více než jednou nebo 

dvakrát týdně. 
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Trénování z celkového počtu dní, které se hráči věnují lednímu hokeji, hráči zvolili 

buď možnost a. nebo b., možnost b. většinou volili hráči, kteří hrají vyšší soutěže, kde je 

větší konkurence a celková náročnost, musí tedy hodně času trávit tréninkem. 

6.3.2.2 Florbal 

 

Oproti hráčům ledního hokeje 13 respondentů z celkového počtu 60 odpovědělo, že se 

průměrně věnují florbalu 1-2x týdně. Převážná většina se věnuje florbalu 3-4x týdně a 

hráči, kteří hrají vyšší a nejvyšší soutěže zvolili možnost 5-7x týdně.  
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U hráčů florbalu, na rozdíl od hráčů ledního hokeje, se vyskytla mírná převaha 

odpovědi, že trénují 1-2x týdně, byli to většinou hráči z nižších soutěží a hráči, kteří 

uvedli, že hrají florbal rekreačně. Zbytek respondentů zvolil možnost b., že trénují 3-4x 

týdně. 

6.3.3 Četnost hraní soutěžních zápasů 

6.3.3.1 Lední hokej 

 

Více jak polovina dotázaných hokejistů hraje v hlavní části sezóny soutěžní zápas 

v průměru 1x týdně. O něco méně než polovina respondentů hraje v hlavní části sezóny 

průměrně dva soutěžní zápasy týdně. 
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6.3.3.2 Florbal 

 

Většina hráčů florbalu hraje způsobem jednou za 14 dní dva zápasy. Tento způsob je 

pro florbal na rozdíl od ledního hokeje specifický. Zbytek dotázaných hráčů hraje soutěžní 

zápasy 1x týdně.  

6.3.4 Problematika tréninků 

6.3.4.1 Lední hokej 

 

Většina hráčů ledního hokeje uvedla, že průměrný trénink na suchu (mimo led) trvá 

v rozmezí 1-2 hodiny. Několik hráčů z vyšších soutěží zvolilo možnost c. a devět hráčů 

zvolilo možnost a (s tím, že trénink na suchu prý trvá většinou hodinu). 
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Hráči ledního hokeje chodí často posilovat, zhruba polovina dotázaných chodí 

průměrně 2x týdně a okolo jedné třetiny hráčů chodí dokonce 3 a vícekrát týdně. Lední 

hokej je totiž silově velmi náročná hra. 

 

Většina dotázaných trénuje aerobní zdatnost 1x týdně a zhruba třetina 2-3x týdně. 
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Tréninky zaměřené na výbušnost a rychlost se v ledním hokeji se zařazují u velké 

většiny dotázaných hráčů 2-3x týdně a u několika dotázaných dokonce až 4x týdně. 

 

U většiny dotázaných hráčů ledního hokeje trenéři nezařazují tento prvek do tréninku, 

u hráčů z vyšších soutěží se tento prvek v tréninku již ale často vyskytuje.  

 

U více než tří čtvrtin dotázaných hráčů ledního hokeje trvá průměrný trénink na ledě 

mezi 1-2 hodinami. U zbývajících hráčů trvá průměrný trénink na ledě něco přes dvě 

hodiny. 
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6.3.4.2 Florbal 

 

Většina hráčů florbalu uvedla stejně, jako hokejisté, že průměrný trénink mimo hřiště 

trvá mezi 1-2 hodinami. Zhruba třetina florbalistů uvedla, že trénují mimo hřiště v průměru 

maximálně 1 hodinu a pouze 3 hráči uvedli, že trénink mimo hřiště trvá více jak 2 hodiny. 

Oproti hráčům ledního hokeje je tedy o něco méně respondentů, kteří trénují kondici mimo 

hřiště 1-2 hodiny. 

 

Hráči florbalu chodí posilovat a do posilovny o něco méně než hokejisté. Zhruba 

polovina dotázaných posiluje 2x týdně, jen pár dotázaných posiluje 3x a více a téměř 

třetina respondentů posiluje v průměru je 1x týdně. 
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Dotázaní hráči florbalu zhruba z poloviny trénují aerobní zdatnost 1x týdně a druhá 

polovina 2-3x týdně.   

 

V otázce týkající se tréninků zaměřených na sprinty, rychlost a výbušnost odpověděli 

všichni dotázaní respondenti, že takto trénují 2-3x týdně. 
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Průzkum, zda se do trénování florbalu zařazují také kruhové tréninky a opičí dráhy 

dopadl u hráčů florbalu téměř stejně jako v ledním hokeji a zhruba 2/3 hráčů nemá do 

trénování zařazeno tyto způsoby trénování. 

  

Naprostá většina florbalistů odpověděla, že průměrný herní trénink na hřišti trvá mezi 

1-2 hodinami. 

6.3.5 Pořízení výstroje a výzbroje 

6.3.5.1 Lední hokej 

 

Pořízení výzbroje a výstroje vyjde většinu respondentů na více než 20000 Kč. Necelá 

třetina hráčů zaplatí za pořízení vybavení na lední hokej mezi 15 a 20 tisíci Kč a pouze dva 

respondenti uvedli, že si dokážou pořídit výzbroj a výstroj v rozmezí od 10 do 15000 Kč. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


67 

 

 

Z celkového počtu dotázaných hráčů ledního hokeje odpověděli naprosto všichni, že si 

hradí výzbroj a výstroj sami. 

6.3.5.2 Florbal 

 

Zhruba polovina respondentů zaplatí za pořízení výstroje a výzbroje mezi 2000-4000 

Kč. Více než 1/3 dotázaných florbalistů stojí pořízení výzbroje a výstroje 4-8 tisíc Kč a 

několik dotázaných uvedlo, že je pořízení výzbroje a výstroje stojí více než 8000 Kč. 

Hodnoty pro pořízení výzbroje a výstroje v ledním hokeji a florbale se velmi liší, což právě 

činí florbal hlavně finančně dostupnější než lední hokej.    
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Většina dotázaných florbalistů si sponzoruje výzbroj a výstroj sama. Zbývajícím 

dotázaným, kteří si výstroj a výzbroj sami nesponzorují, pořizuje tyto věci jejich sportovní 

klub, za který hrají. Ti hráči, kterým kluby sponzorují výstroj a výzbroj hrají ve vyšších 

soutěžích a také platí na druhou stranu v průměru i o něco větší členské příspěvky. 

6.3.6 Členské příspěvky 

6.3.6.1 Lední hokej 

 

Roční členské příspěvky, které uvedli dotázaní hráči ledního hokeje, byli větší než u 

hráčů florbalu. Někteří uvedli, že je neplatí a kompenzuje se jim tato částka z odměn nebo 

výplaty, kterou od svého klubu dostávají (většinou hráči z našich nejvyšších soutěží). 

6.3.6.2 Florbal 

 

Otevřenou otázkou se ukázalo, že 45% respondentů platí roční členské příspěvky 500-

2500 Kč, 27% dotázaných platí 2500-5000 Kč a 28% florbalistů platí roční členské 
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příspěvky mezi 5 až 8000 Kč. Roční členské příspěvky vyšší než 5000 Kč platí převážně 

hráči vyšších soutěží, kterým zároveň klub sponzoruje výstroj a výzbroj. 

6.3.7 Další výdaje spojené s provozováním sportu 

Mezi další výdaje se počítají například potravinové a jiné doplňky, spotřeba holí, 

doprava na zápasy nebo tréninky a jiné výdaje. Naprosto všichni hráči uvedli, že mají ještě 

nějaké další výdaje spojené s provozováním svého sportu. 

6.3.7.1 Lední hokej 

 

Většina dotázaných hráčů ledního hokeje uvedla, že další výdaje spojené s ledním 

hokejem jsou minimálně 1500,- Kč měsíčně. To je částka, která opravdu není malá, když 

se má platit každý měsíc. 

6.3.7.2 Florbal 

 

U většiny dotázaných hráčů florbalu se naopak další měsíční výdaje spojené 

s florbalem pohybují v rozmezí do 1500,- Kč měsíčně.  
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6.3.8 Sponzorování nebo výplata 

V otázce, zda mají hráči nějakého sponzora, odpověděli naprosto všichni oslovení 

negativně.  

6.3.8.1 Lední hokej 

 

Většina respondentů v ledním hokeji odpověděla, že od klubu nedostává žádnou 

výplatu. Ti hráči, kteří uvedli, že výplatu dostávají, jsou hráči z našich nejvyšších soutěží 

(2. liga a výše).  

 

Z hráčů ledního hokeje, kteří odpověděli, že dostávají v klubu výplatu, pak všichni 

zvolili možnost d. více než 20000. 
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6.3.8.2 Florbal 

 

Dotázaní hráči florbalu uvedli v 90%, že žádnou výplatu nedostávají.  

Co se týče další otázky v rozmezí kolika Kč měsíčně, se jejich platy či odměny 

pohybují, bohužel odpověděli pouze 2 hráči, že dostávají mezi 5000- 10000 Kč měsíčně.  

6.3.9 Roční tréninkový cyklus 

6.3.9.1 Lední hokej 

 

Z dotázaných hráčů ledního hokeje pouze dva odpověděli, že své trénování jako roční 

tréninkový cyklus neoznačují. 
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6.3.9.2 Florbal 

 

Dotázaní florbalisté odpověděli z většiny, že by se jejich rok dal označit jako roční 

tréninkový cyklus. Vyskytl se tu ale i větší poměr hráčů, kteří odpověděli negativně. Tento 

fakt je spojen s tím, že v případě florbalu se najde více hráčů, kteří hrají florbal spíše pro 

radost a neberou trénink tak vážně. 

6.3.10 Příčina, která přivedla hráče k hraní ledního hokeje či florbalu 

6.3.10.1 Lední hokej 

 

Většina dotazovaných hráčů ledního hokeje odpověděla, že je k hokeji přivedli rodiče 

nebo tradice v rodině. Možnost b. nezvolil nikdo z dotázaných a 10% respondentů vedla 

k hraní ledního hokeje jejich iniciativa a touha stát se hokejistou. Úkaz, že téměř všechny 

hokejisty přivedli k hokeji rodiče, je pro hokej velmi specifický, protože když chcete, aby 

Vaše dítě mělo šanci se v ledním hokeji někam probojovat, musí začínat velmi brzy, aby 

obstálo v konkurenci. 
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6.3.10.2 Florbal 

 

Na rozdíl od hráčů ledního hokeje florbalisty přivedla více než v polovině dotázaných 

respondentů jejich svobodná vůle stát se florbalistou a přesto, že začali s florbalem až 

později na základě své svobodné vůle, někteří z nich se vypracovali až do nejvyšších 

soutěží. S florbalem se nutně zkrátka nemusí začínat v tak raném věku jako s ledním 

hokejem. Další početnou část dotázaných přivedly k florbalu rodiče a několik respondentů 

odpovědělo, že si zvolili florbal kvůli jeho dostupnosti. Ti, kteří si ovšem zvolili florbal 

kvůli jeho dostupnosti, nehrají na vysokých úrovních. 

6.3.11 Hodnocení florbalu a ledního hokeje 

6.3.11.1 Lední hokej 

 

Většina hráčů ledního hokeje hodnotí svůj sport jako dostupný, ale ne zdaleka všem. 
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Hokejisté, kteří odpovídali na tuto otázku, ve většině případů odpověděli, že považují 

tyto dvě sportovní hry za podobné v pár věcech. Další dvě extrémnější navzájem téměř 

opačné otázky, dostaly téměř shodný počet hlasů. Ve vyhodnocení těchto odpovědí by se 

tedy dalo říci, že odpovědi a. a d. se v podstatě vyrušily, tím pádem reálná pravda je někde 

uprostřed tj. varianta b.   

6.3.11.2 Florbal 

 

Většina dotázaných hráčů florbalu hodnotí florbal jako dostupný téměř všem vrstvám 

obyvatel. Zbylých 15% dotázaných hodnotí florbal jako ne zdaleka dostupný všem lidem. 
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Dotázaní hráči florbalu ve většině odpověděli, že považují tyto dva sporty za podobné 

v pár věcech. Zbylých 15% respondentů odpovědělo, že jsou si podobné v řadě věcí a 

žádný z florbalistů neuvedl, že jsou tyto dva sporty naprosto odlišné. 
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7 Diskuse 

H1: Rozdíl v dovednostech, které je třeba ovládat pro osvojení ledního hokeje a 

florbalu, je skutečně ten, že v ledním hokeji si hráči na rozdíl od florbalu musí osvojit 

bruslení. Bruslení je totiž způsob, kterým se dá nejefektivněji pohybovat na specifické 

hrací ploše, pokryté ledem (Kostka et al., 1956). Hrací plocha ve florbalu není pokryta 

ledem a hráči se tedy po ní pohybují chůzí nebo spíše běháním. Další dovednosti, potřebné 

pro osvojení si obou sportovních her, jsou manipulace s předmětem hry (kotoučem či 

míčkem) pomocí hole (hokejové nebo florbalové) a hra tělem (Bukač et al., 1986). Osvojit 

si ovšem hokejové bruslení, které se skládá z mnoha prvků, je věc velmi obtížná a děti 

musí s ledním hokejem začínat většinou ve velmi raném věku, aby měly možnost rozvinout 

své schopnosti a herní kvality na vysokou úroveň. 

H2: Podstata her lední hokej a florbal je skutečně stejná. Prokázalo se to studiem 

odborné literatury. Lední hokej i florbal se skládá z útočných činností a obranných činností 

a ty se dále dělí dle toho, zda je provozuje jedinec, několik hráčů či celé mužstvo (Kostka 

et al., 1977). Činnosti provozované jedinci se nazývají herní činnosti jednotlivců a patří 

mezi ně všechny činnosti, které jedinec samostatně provádí (pohyb po hřišti, vedení 

kotouče či míčku, střelba, přihrávání a zpracovávání přihrávek, obsazování hráčů, bránění 

prostoru, odebírání kotouče a hra tělem). Činnosti provozované několika hráči se nazývají 

herní kombinace a jsou to činnosti založené na různých tipech spolupráce mezi hráči, kteří 

si navzájem vytvářejí součinnost svým pohybem nebo přihrávkami. Činnost společná pro 

hráče celého družstva se nazývá herní systém a je to způsob, dle kterého se řídí celé 

mužstvo v dané situaci (Bukač et al., 1986). Všechny tyto činnosti mají stejnou podstatu 

jak v ledním hokeji, tak ve florbalu. Florbalová odborná literatura dokonce ve velkém 

počtu případů odkazuje a čerpá z klasických hokejových děl, napsaných známými autory 

odborné hokejové literatury, jako jsou například Vladimír Kostka a Luděk Bukač. Florbal 

se tedy jako hra relativně mladá nechal v mnoha principech inspirovat ledním hokejem a 

tyto principy převedl do verze, která je lednímu hokeji v mnoha věcech podobná, ale 

mnohem dostupnější.  

H3: Pravidla v ledním hokeji a florbale jsou v řadě věcí velmi podobná (principy hry 

na 3 třetiny, smysl hry, prodloužení, samostatné nájezdy, vylučování hráčů a hra 

v oslabení, atd.), ale také v řadě případů odlišná a to tak, že výrazně určují obraz hry. 
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Zásadními pravidly, která ovlivňují ráz hry, jsou nepochybně v ledním hokeji pravidla, 

která více omezují pohyb hráčů a kotouče po hřišti. Hřiště v ledním hokeji je rozděleno 

pěti čarami (dvěma brankovými, dvěma, které vyznačují útočná pásma a středovou čarou). 

Přechod do útočného pásma je upraven tak, že útočící hráči nesmějí překročit celým tělem 

útočnou čáru dříve, než jí přejede kotouč. Proti obrannému zbavování se kotouče, při 

útočném nátlaku soupeře, je v ledním hokeji zařazeno pravidlo zakázaného uvolnění. 

Pokud kotouč, vypuštěný mužstvem z vlastního obranného pásma, přejede sám bez doteku 

spoluhráče všechny čáry, hra je přerušena a vhazuje se v obranném pásmu provinilého 

družstva. Tato pravidla vůbec ve florbale neexistují. Je tomu tak možná i proto, že 

v ledním hokeji se hráči po hřišti i díky bruslení pohybují několikrát rychleji než ve 

florbale. Pokud by přechod do útočného pásma nebyl nijak pravidly upraven, bylo by 

v kombinaci s rychlostí pohybu útočících hráčů velmi těžké, ba i téměř nemožné pro 

bránící hráče ubránit se. Ve florbale, kde se hráči pohybují běháním, není tak propastný 

rozdíl mezi hráčem rozběhnutým a rozbíhajícím se. Během několika rychlých kroků je 

totiž hráč schopen zrychlit téměř na stejnou rychlost, jako hráč běžící. V ledním hokeji je 

akcelerace záležitostí o něco delší doby. Další zásadní rozdíl charakteru ledního hokeje 

oproti florbalu určuje to, že po každém přerušení hry nastává vhazování. Tento fakt ve 

florbale není, přerušení hry se vhazováním řeší pouze v několika málo případech. Ve 

většině případů, kdy je hra pro menší prohřešek jednoho družstva přerušena, se pokračuje 

volným úderem z určeného místa, který provádí družstvo, jež se neprovinilo.  

H4: Materiální náročnost v ledním hokeji je ze zjištěných informací dokonce i více 

než o 200% vyšší než u florbalu. Kdybychom brali materiální náročnost z jejího finančního 

hlediska, vycházelo by nám přibližně, že pořízení florbalové výstroje stojí průměrně okolo 

3000-4000 Kč (sálová obuv, dres, kraťasy, potítko, stulpny). Pořízení výstroje v ledním 

hokeji se průměrně může pohybovat minimálně okolo 20000 Kč, pokud nechceme výstroj 

velmi vysokých kvalit (brusle, chrániče nohou, stulpny, kalhoty, suspenzor, vesta, chrániče 

loktů, rukavice, chránič krku, chránič zubů, dres a helma). Materiální náročnost 

z finančního hlediska by tedy při tomto výpočtu byla v ledním hokeji nejméně 5x vyšší, 

než ve florbale. Kdybychom brali materiální náročnost z hlediska počtu věcí, které jsou 

povinnou či nutnou výstrojí, vycházelo by také, že materiální náročnost v ledním hokeji je 

vyšší o více než 200%. Výstroje, kterou potřebuje nutně hráč florbalu pro hru, jsou asi 4 

kusy (sálová obuv, stulpny, dres a kraťasy). Výstroje, kterou potřebuje ke hře hráč ledního 
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hokeje, je oproti tomu zhruba 13 kusů (brusle, chrániče nohou, stulpny, kalhoty, suspenzor, 

vesta, chrániče loktů, rukavice, chránič krku, chránič zubů, dres a helma), rozdíl 

v materiální náročnosti, z hlediska počtu kusů výstroje, je tedy 275%.   

H5: Posilováním a rozvojem síly tráví skutečně hráči ledního hokeje více času, než 

hráči florbalu. Prokázaly to výsledky vyhodnocené v dotaznících jednotlivých hráčů 

ledního hokeje a florbalu, kteří odpovídali, jak často průměrně týdně posilují. U hráčů 

ledního hokeje měla největší četnost odpověď b. 2x týdně (45% respondentů), druhá byla 

odpověď c. 3x a více týdně (38% respondentů) a nejméně (17% respondentů) odpovědělo, 

že chodí posilovat průměrně 1x týdně. U dotázaných florbalistů měla nejvíce procent také 

odpověď b. (53%), ale na druhém místě byla odpověď a. (37%) a odpověď c., že chodí 

posilovat 3x týdně nebo více zvolilo pouhých 10% respondentů. Z těchto odpovědí je tedy 

jasné, že hráči ledního hokeje potřebují ke hraní více silových schopností, a tím pádem si 

je musí více rozvíjet. Lední hokej se také dle Bukače et al. (1986) řadí hned za tzv. typicky 

silové sporty, které jsou například gymnastika nebo vzpírání. Florbal se do takovéto pozice 

rozhodně neřadí. Také už samotný fakt, že hráči ledního hokeje na sobě po celý zápas musí 

nosit několikakilogramovou výstroj (vážící často více než jednu desítku kilogramů), 

vypovídá o tom, že zvládnutí pohybů při takovémto zatížení je mnohem těžší, než ve 

florbale, kde naváží výstroj snad ani jeden kilogram. Také síla, kterou musí hráč dát do 

osobních soubojů, jak na volném prostranství, tak při bojích u hrazení, je mnohem větší 

než síla potřebná a uplatňovaná v osobních soubojích ve florbale. Pokud chceme totiž 

přetlačit hráče, který je nejméně o 10 kilo těžší, díky výstroji, kterou má na sobě, musíme 

na to použít více síly. Při přetlačování se u hrazení musíme často překonávat ještě k síle 

soupeře, působící proti té naší, odpor, který vzniká tím, že se protihráč může zapřít o 

hrazení, anebo i jen samotný odpor výstroje, kterou máme na sobě a svojí váhou a 

pružností již sama působí proti síle, kterou provádíme jistý pohyb. 

H6: Finanční možnosti mohou hrát v tom, zda hraje některý hráč lední hokej nebo 

spíš florbal, velkou roli. Již v otázce materiální náročnosti a s ní související finanční 

náročnosti jsme došli k faktu, že průměrná cena pořízení výstroje pro lední hokej je asi 5x 

vyšší, než cena pořízení výstroje pro florbal. V případě florbalu si investici okolo 3-4 tisíc 

Kč může dovolit řada lidí, není to tak zásadní výdaj. Ovšem investice ve výši 20000 Kč 

nebo dokonce více je částka, která znamená u mnoha lidí hodnotu ve výši jejich měsíční 
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výplaty nebo hodnotu dokonce i vyšší. Pořízení hokejové výstroje je zkrátka pro většinu 

obyvatel velký výdaj a dost lidí si tento výdaj zkrátka ani nemůže dovolit. K výdaji na 

hokejovou výstroj uvedli dotázaní hráči, že další výdaje spojené s provozováním ledního 

hokeje se pohybují u 85% respondentů ve výši minimálně 1500,- Kč měsíčně. To je částka, 

která opravdu není malá, když se má platit každý měsíc a další výdaj, který nebyl ještě 

započítán, jsou členské příspěvky, které platí hráči klubům. Členské příspěvky se u 39% 

dotázaných hráčů pohybují ve výši 2-3 tisíc ročně, u 43% dotázaných se pohybují 

v rozmezí 3-5 tisíc Kč a pouze v 18% se pohybují v rozmezí 5-7 tisíc Kč. Když se sečtou 

všechny tyto výdaje jako pořízení výstroje, členské příspěvky a ostatní výdaje spojené 

s provozováním ledního hokeje, dostaneme částku, která z ledního hokeje činí ve srovnání 

s jinými sporty sport velmi finančně náročný. Sami hráči ledního hokeje, dotázaní na 

zhodnocení ledního hokeje z hlediska dostupnosti všem vrstvám obyvatel, odpověděli 

v 77%, že považují lední hokej za ne zdaleka dostupný všem.  

Průkaznost výsledků výzkumu by měla být dostatečná. Po zkušenostech, které mi 

přinesl výzkum v této práci, bych pro příští výzkum oslovil ještě větší počet respondentů, 

aby výsledky odpovědí byly obrazem ještě širšího lidského mínění, než v již proběhlém 

výzkumu. V dalším výzkumu bych také některé otázky v dotazníku formuloval trochu 

jinak. Pro přesnější zjištění informací by bylo potřebné ptát se ještě detailněji, což by 

ovšem s sebou neslo rozsáhlejší výsledkovou část a také často i riziko, že na příliš 

podrobné a detailní otázky někdy lidé nechtějí odpovídat i přesto, že je dotazník anonymní 

(otázky týkající se například financí a výplat).  
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8 Závěry 

Zpracováním teoretické a výzkumné části bakalářské práce se mi podařilo splnit cíle 

práce. Na tomto základě jsem dospěl k následujícím závěrům: 

F V dovednostech, které si potřebujeme osvojit pro hraní ledního hokeje nebo 

florbalu, se lední hokej liší tím, že je nutné osvojit si pro jeho zvládnutí 

hokejové bruslení v plném rozsahu a na velmi vysoké úrovni. 

F Obsahem hry se lední hokej a florbal v zásadě neliší. Florbal je sport mladší a 

nechal se inspirovat ledním hokejem. 

F V pravidlech je lední hokej složitější než florbal, zejména v pravidlech, která 

upravují pohyb hráčů a kotouče po hřišti. Ve florbale tento pohyb není 

omezený. 

F Výstroj potřebná pro lední hokej má mnohem více součástí, kryje téměř celé 

tělo, je mnohem těžší než florbalová a také stojí mnohem více peněz, než 

výstroj potřebná ke hraní florbalu. 

F Trénování v ledním hokeji a florbale má velmi podobné principy, florbal se 

v tomto případě opět nechal inspirovat ledním hokejem. Avšak oproti florbalu 

se v ledním hokeji klade větší důraz na trénink a rozvoj silových schopností. 

F Po finanční stránce je lední hokej několikrát náročnější než florbal, díky tomu 

je florbal sportem pro řadu lidí dostupnějším. 

Tato práce by mohla posloužit lidem, kteří potřebují porovnat lední hokej a florbal a 

chtějí zjistit konkrétní podobnosti a rozdíly mezi těmito dvěma sportovními hrami. Také by 

mohla sloužit rodičům, kteří se rozhodují, zda mají své dítě poslat právě cestou jednoho 

z těchto dvou sportů, aby si mohli zhodnotit klady a zápory obou daných her, nebo 

mladým hráčům, kteří se rozhodují právě pro jednu z těchto sportovních her. V této práci si 

každý zájemce může srozumitelně přečíst důležité údaje o ledním hokeji a florbale.  
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10 Přílohy 

Příloha č. 1 

Dotazník lední hokej 

1) Kolik je Vám let?  ……... 
2) Na jaké úrovni se lednímu hokeji věnujete? 

a. Rekreačně 
b. Výkonnostně, ale ne profesionálně 
c. Profesionálně 

3) Jakou soutěž hrajete? 
4) Kolikrát týdně se lednímu hokeji věnujete? 

a. 1-2x 
b. 3-4x 
c. 5-7x 

5) Kolikrát týdně trénujete? 
a. 1-2x 
b. 3-4x 
c. 5-7x 

6) Jak často máte zápasy v hlavní části sezóny? 
a. 1x týdně 
b. 2x týdně 
c. 3x týdně 
d. 1x za 14 dní 
e. 1x za 14 dní dvojzápas 

7) Jak dlouho trvá průměrný trénink na suchu? 
a. 0,5-1 hodina 
b. 1-2 hodiny 
c. více než 2 hodiny 

8) Jak dlouho trvá průměrný trénink na ledě? 
a. 0,5-1 hodina 
b. 1-2 hodiny 
c. více než 2 hodiny 

9) Kolikrát týdně průměrně chodíte do posilovny nebo posilovat? 
a. 1x 
b. 2x 
c. 3x a více 

10) Kolikrát týdně máte průměrně kondiční tréninky zaměřené na běhání dlouhých a 
středních tratí zaměřených spíše na aerobní zdatnost? 

a. 1x 
b. 2-3x 
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c. 4x a více 
11) Zařazují Vám trenéři občas do tréninku metodu kruhového tréninku, či tzv. “opičí 

překážkové dráhy“? 
a. Ano 
b. Ne 

12) Kolikrát týdně se průměrně Váš trénink zaměřuje na krátké sprinty, výbušnost a 
intervalové podávání výkonů s maximální intenzitou? 

a. 1x 
b. 2-3x 
c. 4x a více 

13) Financujete si výzbroj a výstroj sami? 
a. Ano 
b. Ne 

14) Pokud si výzbroj a výstroj financujete, na kolik Kč zhruba Vás vyjde její pořízení? 
a. 1000-10000 Kč 
b. 10000-15000 Kč 
c. 15000-20000 Kč 
d. více než 20000 Kč 

15) Sponzoruje Vám nějakou výzbroj nebo výstroj Váš klub/oddíl? 
a. Ano všechnu 
b. Ano částečně 
c. Ne 

16) Kolik korun ročně platíte členské příspěvky Vašemu klubu/oddílu? 
17) Máte ještě nějaké další výdaje spojené s provozováním a hraním ledního hokeje? 

(spotřeba hokejek, doprava na zápasy, na tréninky, potravinové a jiné doplňky) 
a. Ano 
b. Ne 

18) Pokud máte ještě další výdaje spojené s hokejem, viz otázka 17, kolik Kč asi to dělá 
měsíčně? 

a. 100-500 
b. 500-1500 
c. 1500-2500 
d. více než 2500 

19) Máte nějakého sponzora? 
a. Ano 
b. Ne 

20) Pokud máte sponzora kolik ročně a na co Vám zhruba přispívá? 
 

21) Dostáváte od klubu nějakou výplatu? 
a. Ano 
b. Ne 
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22) Pokud dostáváte výplatu, kolik přibližně Kč měsíčně Vám platí? 
a. 1000-5000 
b. 5000-10000 
c. 10000-20000 
d. více než 20000 

23) Dá se Váš rok označit jako tzv. roční tréninkový cyklus? (má 4 fáze přechodná-
mezi 2 sezónami, přípravná, předzávodní a hlavní-období zápasového zatížení) 

a. Ano 
b. Ne 

24) Co bylo hlavní příčinou toho, že jste začal hrát jako hlavní sport právě lední hokej? 
a. rozhodnutí rodičů (nebo tradice v rodině) 
b. popularita a perspektivista tohoto sportu 
c. Vaše svobodná vůle a iniciativa stát se hokejistou 

25) Zhodnotil byste lední hokej jako sport z hlediska dostupnosti všem vrstvám 
obyvatel? 

a. dostupný téměř všem 
b. dostupný ne zdaleka všem 
c. sport provozovaný pouze vybranými jedinci 

26) Jak hodnotíte z hlediska podobnosti sporty lední hokej a florbal? 
a. podobné v řadě věcí 
b. podobné v pár věcech 
c. naprosto odlišné sporty 

Příloha č. 2 

Dotazník florbal 

27) Kolik je Vám let?  ……... 
28) Na jaké úrovni se florbalu věnujete? 

a. Rekreačně 
b. Výkonnostně, ale ne profesionálně 
c. Profesionálně 

29) Jakou soutěž hrajete? 
 

30) Kolikrát týdně se florbalu věnujete? 
a. 1-2x 
b. 3-4x 
c. 5-7x 

31) Kolikrát týdně trénujete? 
a. 1-2x 
b. 3-4x 
c. 5-7x 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


86 

 

32) Jak často máte zápasy v hlavní části sezóny? 
a. 1x týdně 
b. 2x týdně 
c. 3x týdně 
d. 1x za 14 dní 
e. 1x za 14 dní dvojzápas 

33) Jak dlouho trvá průměrný trénink mimo hřiště (kondiční charakter)? 
a. 0,5-1 hodina 
b. 1-2 hodiny 
c. více než 2 hodiny 

34) Jak dlouho trvá průměrný trénink na hřišti (spíše herní charakter)? 
a. 0,5-1 hodina 
b. 1-2 hodiny 
c. více než 2 hodiny 

35) Kolikrát týdně průměrně chodíte do posilovny nebo posilovat? 
a. 1x 
b. 2x 
c. 3x a více 

36) Kolikrát týdně máte průměrně kondiční tréninky zaměřené na běhání dlouhých a 
středních tratí zaměřených spíše na aerobní zdatnost? 

a. 1x 
b. 2-3x 
c. 4x a více 

37) Zařazují Vám trenéři občas do tréninku metodu kruhového tréninku, či tzv. “opičí 
překážkové dráhy“? 

a. Ano 
b. Ne 

38) Kolikrát týdně se průměrně Váš trénink zaměřuje na krátké sprinty, výbušnost a 
intervalové podávání výkonů s maximální intenzitou? 

a. 1x 
b. 2-3x 
c. 4x a více 

39) Financujete si výzbroj a výstroj sami? 
a. Ano 
b. Ne 

40) Pokud si výzbroj a výstroj financujete, na kolik Kč zhruba Vás vyjde její pořízení? 
a. 500-2000 Kč 
b. 2000-4000 Kč 
c. 4000-8000 Kč 
d. více než 8000 Kč 

41) Sponzoruje Vám nějakou výzbroj nebo výstroj Váš klub/oddíl? 
a. Ano všechnu 
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b. Ano částečně 
c. Ne 

42) Kolik korun ročně platíte členské příspěvky Vašemu 
klubu/oddílu?.............................................. 

43) Máte ještě nějaké další výdaje spojené s provozováním a hraním florbalu? (spotřeba 
hokejek, doprava na zápasy, na tréninky, potravinové a jiné doplňky) 

a. Ano 
b. Ne 

44) Pokud máte ještě další výdaje spojené s florbalem, viz otázka 17, kolik Kč asi to 
dělá měsíčně? 

a. 100-500 
b. 500-1500 
c. 1500-2500 
d. více než 2500 

45) Máte nějakého sponzora? 
a. Ano 
b. Ne 

46) Pokud máte sponzora kolik ročně a na co Vám zhruba přispívá? 
 

47) Dostáváte od klubu nějakou výplatu? 
a. Ano 
b. Ne 

48) Pokud dostáváte výplatu, kolik přibližně Kč měsíčně Vám platí? 
a. 1000-5000 
b. 5000-10000 
c. 10000-20000 
d. více než 20000 

49) Dá se Váš rok označit jako tzv. roční tréninkový cyklus? (má 4 fáze přechodná-
mezi 2 sezónami, přípravná, předzávodní a hlavní-období zápasového zatížení) 

a. Ano 
b. Ne 

50) Co bylo hlavní příčinou toho, že jste začal hrát jako hlavní sport právě florbal? 
a. rozhodnutí rodičů (nebo tradice v rodině) 
b. popularita a perspektivista tohoto sportu 
c. Vaše svobodná vůle a iniciativa stát se florbalistou 
d. dobrá dostupnost tohoto sportu 

51) Jak dostupný byste zhodnotil florbal jako sport z hlediska dostupnosti všem 
vrstvám obyvatel? 

a. dostupný téměř všem 
b. dostupný ne zdaleka všem 
c. sport provozovaný pouze vybranými jedinci 
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52) Jak hodnotíte z hlediska podobnosti sporty lední hokej a florbal? 
a. podobné v řadě věcí 
b. podobné v pár věcech 
c. naprosto odlišné sporty 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

