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Abstrakt 

Název:  Florbal – příručka pro učitele základních škol a začínající trenéry 

Cíle:  Cílem práce je popsat herní činnosti jednotlivce ve florbalu 

z pohledu hráče v poli a brankáře a také zmínit základní způsoby 

herních kombinací. Vše cílíme na základní nácvik, který je ve 

školním prostředí prostoupen všemi věkovými kategoriemi. 

Ve florbalovém tréninku informace využijí nejen začátečníci, ale 

právě pro ně jsme je shromáždili 

Metody:  V naší práci jsme použili metody teoretického poznávání a 

zpracování informací. Dále pak analýzu, komparaci a rešerše české a 

zahraniční literatury. 

Výsledky:  Podařilo se zpracovat přehlednou příručka pro učitele základních 

škol a začínající trenéry. Dokázali jsme splnit všechny dílčí cíle 

včetně hlavního cíle diplomové práce. 

Klí čová slova:  Florbal, trenér, učitel, hráč, brankář, žák, příručka 

  



 

 

Abstract 

Title:  Floorball – Manual for teachers at grammar schools and beginnig 

coaches 

Objectives:  The main goal of this thesis is to describe individual player skills 

including field players and goalkeepers and to describe the very 

basics of offensive and defensive plays. This thesis is strongly aimed 

on floorball basics, that appear during all age groups of students at 

grammar school. Every single piece of information within this thesis 

is usable for everyone inside floorball training process, but 

designated for very beginners. 

Methods:  In our thesis we used methods of theoretic knowing and information 

processing.Last but not least analysis,comparisob and research of 

Czech and international literature. 

Results:  It was created transparent handbook for teachers of primary schools 

and coaches. The goal of master thesis was fulfilled and partial goals 

as well. 

Keywords:  Floorball, coach, teacher, player, goalkeeper, student (pupil), 

manual, handbook 
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IFF  International floorball federation 
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MOV Mezinárodní olympijský výbor 

PC  Průpravné cvičení 

PD  Pohybová dovednost 

PH  Průpravná hra 
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RTC Roční tréninkový cyklus 

RVP - ZP  Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

RVP  Rámcový vzdělávací program 

ŠTV Školní tělesná výchova 

ŠVP  Školní vzdělávací program 

TJ  Tréninková jednotka 

VJ  Vyučovací jednotka 
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1. ÚVOD 

Pohyb, různé druhy pohybových her i sportovních disciplín mě baví a naplňují od mala. 

Sportovní hra, která mě okouzlila ze všech nejvíce a stala se mojí každodenní náplní, se 

jmenuje florbal. Tuto práci jsem si vybral, protože tomuto sportu hodně dlužím. 

Setkal jsem se s ním během základní školní docházky, kdy na kroužek sportovních her, 

ve kterém jsem byl přihlášen, dorazil jednoho dne mladý muž. Neměli jsme ponětí, naše 

vedoucí nám tenkrát připravila veliké překvapení. Rozhodla se, nás pomocí tohoto 

mladíka seznámit s novým sportem. Po krátkém představení hry začal ten mladý muž 

vyndávat florbalové hokejky – celkem asi 10. V následujících momentech nám řekl 

nejpodstatnější základy hry, včetně zjednodušených pravidel. Tato „nová“ hra nás 

okamžitě uchvátila a my se nemohli dočkat následujícího týdne, jestli zrovna nebudeme 

hrát opět florbal.  

Od osmé třídy zařazoval náš učitel tělesné výchovy florbal do výuky pravidelně, někdy 

tak často, že jsme od listopadu do března hráli téměř výhradně florbal. Rád vzpomínám 

na velké bitvy, které jsme tenkrát podstoupili.  

Nikdy nám ale během hodiny tělesné výchovy nebylo vysvětleno nic z techniky ani 

taktiky tohoto sportu. Na to, jak udělat otočku s míčkem, jak střílet bekhendem zády 

k brance jsme buď přišli sami a kdo ne, tak si ve hře musel poradit s alternativním 

provedením. Brankáři si vždy jen klekli, a buď míček chytili, nebo ne. S téměř 

identickým přístupem vyučujících tělesné výchovy jsem se setkal i na střední škole. 

S koncem střední školy jsem se rozhodl vstoupit do florbalového oddílu. Teprve zde mi 

byly poskytnuty první ucelené informace a ukázány určité základy některých chybně 

osvojených dovedností. Bylo to po necelých osmi letech, co jsem se s florbalem dostal 

poprvé do kontaktu. U florbalu jsem vydržel a hraji jej i nadále a svoje nynější znalosti 

a zkušenosti se snažím předávat mladým hráčům nebo trenérům mládeže, kteří mě 

poprosí o spolupráci. 

Jsem přesvědčen, že trenérů nadšenců, nebo učitelů, kteří mají florbal rádi, ale ne zcela 

chápou určité vztahy, nebo nevědí, jak metodicky postupovat při nácviku složitějších 

pohybových dovedností, je stále mnoho. Literatury je v českém prostředí již relativně 

dostatek, ale ucelená příručka tohoto typu nikoli.   

Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Praktická část bude reprezentována 

metodickým nafoceným materiálem a vytvořenými schématy pomocí určeného 
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software, které, jak doufáme, pomůže pochopit podstatu herních činností hráče v poli a 

brankáře, podpořené malým zásobníkem cvičení.   

Práce v krátkosti popíše florbal z hlediska jeho historie, míry zatížení a energetických 

procesů při jeho hře a nácviku působících. Bude se věnovat také pohybovým 

schopnostem a dovednostem. Vzhledem k zaměření práce také na školní prostředí bude 

popisovat specifika sportovní přípravy dětí, didaktické formy a strukturu vyučovací 

hodiny školní tělesné výchovy a úpravám pravidel pro toto prostředí. Za účelem 

pochopení zvláštností sportovní přípravy dětí, uvedeme rozdíly v etapách vývoje dětí ve 

starším a mladším školním věku a budeme se věnovat problematice motorického učení. 

Kromě detailního popisu herních činností jednotlivce zařadíme navíc didaktické 

poznatky zaměřené právě k florbalu. Domníváme se, že všechna tato témata jsou pro 

práci důležitá a čtenáři poskytnou komplexní pohled na sportovní práci s mládeží. 

V práci se budou objevovat výrazy jako hráč, žák, dítě, které vždy označují osobu, která 

je obecně objektem didaktického působení. Výrazy žák a hráč jsou zaměnitelné za 

žáčka a hráčka. Výhradně mužského rodu je využito pro zjednodušení textu a jeho 

snazší pochopení. Výrazy trenér, učitel označují vždy osobu, jež je obecně 

v didaktickém procesu subjektem.  

 

 

 

 

 

 

  



 

13 

 

2. SOUČASNÝ STAV BÁDÁNÍ 

S ohledem na zvolené téma, které se zabývá konkrétní sportovní hrou z pohledu učitele 

tělesné výchovy a trenéra, se současným obecným pojetím vstupních komponent do 

procesu motorického učení a sportovního tréninku, byl záběr použitých literárních 

zdrojů široký. Množství dostupné literatury k obecnější části bylo bez obtíží dosažitelné. 

Literární zdroje zaměřené přímo na florbal se ukázaly být, v prostředí českém, relativně 

málo dostatečné. Bylo proto nutné zaměřit se na literaturu zahraniční, jež by vhodně 

doplnila poznatky českých autorů. Její nedostatkovost v tištěné podobě bylo nutné 

nahradit elektronickými zdroji dostupnými na oficiálních webových stránkách 

florbalových organizací nejvyspělejších florbalových zemí, případně na webových 

stránkách Mezinárodní florbalové federace.  

Sportovní výkon dospělých není pro tuto práci zásadní, ale u žáků a hráčů na konci 

základní školní docházky se již může objevovat požadavek okolí i jich samotných na 

výkonnost. Pro tyto účely je vhodná publikace Sportovní trénink od autorů Tomáše 

Periče a Josefa Dovalila (2010). Podávají ucelené informace o celém tréninkovém 

procesu, vymezují pojem výkon a jeho determinanty. Zaobírají se problematikou učení 

dovedností, včetně jednotlivých fází motorického učení. 

Problematikou zachycující podstatu sportovní přípravy dětí lze nalézt v publikacích a 

příspěvcích Tomáše Periče. Ten ve své knize Sportovní příprava dětí (2008) popisuje 

základní východiska pro sportovní trénink dětí, podstatu jejich sportovní přípravy. 

V nich poukazuje na vztah dětí ke hře, potažmo ke sportu, a poukazuje na pozitiva i 

negativa participace dětí v této oblasti lidského konání. Ve stejné kapitole zmiňuje cíle 

sportovní přípravy dětí a zásady, jichž by se měl pedagog držet. V kapitole „rozdíl mezi 

dětmi a dospělými“ jsme čerpali cenné informace o vývojových etapách dítěte se 

zaměřením na věk základní školní docházky. Pěkně, přehledně a s příklady ve 

sportovním tréninku dětí najde čtenář v kapitolách „stavba sportovního tréninku“ a 

organizace tréninkové jednotky“. O vhodnosti a benefitech zařazení do sportovní 

přípravy pohybové hry, pojednává celá kniha pana Tomáše Periče z názvem Hry ve 

sportovní přípravě dětí (2004). V úvodních kapitolách rozvádí vztah dětí a drobných 

pohybových her a dále principy a organizační úskalí v aplikaci her do školního, ale i 

jiného prostředí, ve kterém pracuje pedagog s dětmi. V následných kapitolách uvádí 

vyčerpávající seznam pohybových her.  



 

14 

 

Kromě zmiňovaného autora se této oblasti lidského zkoumání věnuje Josef Dovalil a 

Božena Choutková. Ti v publikaci Abeceda tréninku chlapců a děvčat (1988) postihují 

oblasti pohybového vývoje mladého člověka. Zajímavé informace podávají v kapitole 

„dvě cesty k výkonu“ o problematice rané specializace a tréninku, který odpovídá 

danému vývoji člověka. Posledně zmíněné problematice věnuje velkou pozornost také 

již zmiňovaný pan Perič v publikaci Sportovní příprava dětí (2008). Oba dva autoři se 

přiklánějí k tréninku odpovídajícímu aktuálnímu vývoji daného člověka. Perič je oproti 

Dovalilovi a Choutkové více v opozici k rané specializaci, ale to plyne i ze stylu, jakým 

jsou obě dvě knihy psány, kdy Abeceda tréninku chlapců a děvčat je psána nestranně, 

více vědecky proti vřelejšímu stylu Periče. 

Propojení pojmu výkon a dětský věk se objevuje také v knize autorů Vladimíra Kostky, 

Luďka Bukače a Vladimíra Šafaříka nesoucí název Lední hokej (teorie a didaktika) 

z roku 1986. V úvodních kapitolách, dobře vztažných i ke sportu ve středu pozornosti 

této práce, tedy florbalu, jsou vystiženy nejdůležitější cíle zavádění sportovní hry do 

školní tělesné výchovy a cíle, které by měl učitel tělesné výchovy, svými odbornými 

znalostmi, organizačními schopnostmi a také osobními vlastnostmi s dětmi dosáhnout. 

V kapitole „tréninkový proces v ledním hokeji“ je srozumitelně popsána reakce 

organismu na zátěž, vysvětleny základní pojmy z oblasti intenzity a zatížení ve sportu a 

také uvádějí systémy energetického zabezpečení sportovního výkonu. Věnují se též 

organizačním formám, metodicko-organizačním formám a sociálně interakčním 

formám i s příklady z praktického uplatnění v tréninku nebo hodině tělesné výchovy.  

V knize Sport physiology for coaches (2006) se Brian J. Sharkey věnuje srovnání 

různých sportovních disciplín podle povahy zatížení během utkání. Ač se jeho práce 

více soustřeďuje na individuální sporty převážně atletické povahy, je tu i několik 

zajímavých informací o sportovních hrách. Výsledky těchto zjištění jsou zobecnitelné i 

pro florbal. V podobném duchu se nese i druhá kniha od Johna Shepherda (2013), která 

se jmenuje The Complete Guide to Sports Training. V ní se Shepherd zabývá 

sportovním tréninkem z vědeckého hlediska, ale s obsahem zároveň psaným vhodně i 

pro laickou veřejnost tak, že jej lze snadno pochopit a spojit s již poznaným. 

V kapitolách se věnuje všem věkovým kategoriím. Pro naši práci je tato publikace 

přínosná v pohledu na rozcvičení organismu před výkonem, ale také závěrečné fáze 

tréninku, potažmo hodiny tělesné výchovy. 
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Strečinkem ve školní tělesné výchově se všemi jeho aspekty se zabývá Dana Fialová 

v práci nazvané Strečink ve školní tělesné výchově (2004). Ta je rozdělena na 

teoretickou a praktickou část. Pro tuto práci jsou dostačující informace týkající se metod 

strečinku a zařazení protahovacích a strečinkových cviků do struktury VJ tělesné 

výchovy. 

Důležitost her v, nejen, sportovní přípravě dětí popisuje již zmíněný Perič (2004), dále 

také Martin Tůma a Jiří Tkadlec. Ti v knize Hry s míčem pro děti (2010) nabízejí 

vysvětlení zařazování her do sportovní přípravy dětí a nabízejí bohatý zásobník 

přehledně popsaných cvičení, respektive her s využitím různých druhů míčů. Na konci 

popisu každé hry jsou uvedeny možné obměny a seznam sportů, pro něž je hra 

využitelná. Výběr her striktně směřovaných k florbalu lze najít také v publikaci Jiřího 

Kysela v knize Florbal: kompletní průvodce (2010). Nabízený zásobník je ale velmi 

malý, spíše jen informativní, ale to je, vzhledem k obecnému pojednání o florbalu, 

kterým je kniha charakteristická, pochopitelné. V zahraniční literatuře jsme narazili na 

zajímavé hry v publikaci GameSkills: a fun approach to learning sport skills (2000) od 

Stephanie J. Hanrahan. Ta kromě rozřazení her podle sportu a zaměření ke konkrétní 

pohybové dovednosti dále disponuje přehlednými schématy u her, kde by čtenář mohl 

mít potíž s pochopením obsahu popisu. Schémata jsou udělaná velmi přehledně a 

příjemnou grafickou formou. Nezapomíná ani na modifikace her s přihlédnutím na 

doporučení týkající se zvýšení bezpečnosti při vykonávání dané hry. Z mého pohledu je 

popis ucelenější než u tří již zmíněných publikací týkající se her ve sportovní přípravě 

dětí. 

Pro studium problematiky základního vzdělávání v ČR a pozice školní tělesné výchově 

v současném základním školství se nabízí dva veřejně dostupné dokumenty.  Oba jsou 

dostupné na portálu www.nuv.cz (Národní ústav pro vzdělávání). Prvním z nich je 

rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (dostupný na: 

http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPZV_2007-07.pdf). V prvních 

kapitolách vymezuje základní pojmy a zákony, které upravují dřívější centrální systém 

školství na systém, kde je hlavním kurikulárním dokumentem v ČR. Určuje povinnosti 

školy, očekávané výstupy žáků po splnění prvního stupně základní školy a na konci 

základní školní docházky. Zavádí pojem kompetence, se kterými by se měl žák během 

jeho základní školní docházky seznámit. Definuje vzdělávací oblasti a vzdělávací 

obory. Ve druhém dokumentu, který navazuje a je podřízen RVP-ZP je Manuál pro 
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tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání (dostupný na: 

http://www.nuv.cz/file/188_1_1/). V prvních kapitolách se snaží motivovat pedagogické 

pracovníky k vytvoření ŠVP. V dalších kapitolách lze najít informace o profilaci školy, 

představení její výchovně vzdělávací strategie, aplikaci průřezových témat, časový 

učební plán a učební osnovy, které jsou pro každou školu individuální. Nechybí ani 

pokyny pro hodnocení žáků a auto evaluaci vlastní činnosti školy.  

Didaktika v ŠTV, ale i didaktika sportovních her je oblast velmi důležitá z hlediska této 

práce. Zaměření na základní, potažmo školní, vzdělávání v následujících publikacích 

naplňuje naše požadavky. Jednou z těchto knih je Didaktika ve školní tělesné výchově 

(1998) od Antonína Rychteckého a Ludmily Fialové. Čtenář se v prvních kapitolách 

seznámí s obecnými informacemi o didaktice a didaktice ŠTV, postavení žáka ve 

výchovně vzdělávacím procesu tělesné výchovy, učiteli a jeho vlastnostech od 

vědomostně odborných po vlastnosti charakterové po cíle, metody a další složky 

vzdělávání. Z nich nejvíce oceňujeme podrobné rozebrání didaktických zásad v kapitole 

„výchovné a vyučovací přístupy učitele tělesné výchovy“. Kniha také podrobně 

seznamuje s procesy motorického učení, kde jsou srozumitelně vysvětleny vnitřní i 

vnější projevy jednotlivých fází učení. Dobře strukturovaná kapitola o vyučovací hodině 

tělesné výchovy, v níž je rozebrána každá jednotlivá dílčí část včetně přibližného 

energetického zatížení žáků s případnými doporučeními, která vycházejí z praxe autorů. 

O didaktického procesu zaměřeném převážně na sportu a sportovním hry publikuje 

několik autorů, jejichž literární publikace jsme se rozhodli využít ve prospěch této 

diplomové práce a vhodně použít informace k ucelenému pohledu na didaktiku 

sportovní hry florbalu. O metodicko-organizačních formách a sociálně-interakčních 

formách píší jak Michael Velenský (2005) v knize Průpravné hry, Lubomír Dobrý 

(1988) ve Sportovní hry: Výkon a trénink, tak například Kysel (2010) v již zmiňované 

publikaci. Jazyk Velenského je na vysoce odborné úrovni, ale vhodně využívá příkladů 

praktického využití a obsah je lépe srozumitelný. Z jeho vět skrze celou práci je cítit 

jeho apelace na zaměření konání trenéra, potažmo vyučujícího směrem k utkání. Nikoli 

v tom smyslu, aby výsledek utkání byl co nejlepší, ale aby se jeho svěřenci od počátku 

učili všem dovednostem v korelaci s pozdějším uplatněním v hraném utkání. Dobrý 

(1988) ve své knize zevrubně nastiňuje všechny aspekty výkonu, včetně krátké sondy 

do anatomie člověka podpořené soudobými vědeckými poznatky z oblasti tělesných 

cvičení. Podobně, jako Velenský (2005) dbá na zobecnění všech herních činností hráče 
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směrem k hernímu výkonu, který popisuje jako cíl veškerého snažení. O MOF a SIF 

pojednává jako prostředcích k dosažení výše zmíněného cíle. Příklady cvičení a 

doporučení vztahuje ke kopané a k halovým sportům košíkové, házené, volejbalu. 

Domnívám se, že většinu informací lze vhodně převést i na florbal. Jazyk je čtivý, 

poměrně vědecký. 

Didaktice sportovních her je věnována jak kniha Základy teorie sportovních her: učební 

text pro bakalářské studium, kde je autorem František Táborský (2007), tak velmi 

podobný titul Základy didaktiky sportovních her od autorů Rudolfa Psotty a Michaela 

Velenského (2009). První zmíněná kniha je rozdělena do devíti kapitol. V první se autor 

nejprve obecně vyjadřuje k pojmu sportovní hra. Věnuje se nejen charakteristice tohoto 

pojmu, ale krátce pojednává o jejich historii, vývoji a dělení. S pojmem sportovní hra se 

pojí další pojem – sportovní výkon, kterému autor věnuje patřičný prostor. Dalších osm 

kapitol je věnováno osmi různým sportovním hrám. Sedmá kapitola je věnována 

florbalu a přispěvatelem této kapitoly je Jan Křiček. Na necelých deseti stránkách je 

sport popsán z hlediska historie, pravidel a dále herních činností jednotlivce, herních 

kombinací a herních systémů. Ve druhé zmiňované knize nalezneme také dělení kapitol 

podle sportovních her, kterým se věnují. Florbalu je věnována pátá kapitola, počítáme-li 

úvod. Přispěvatelem je opět Jan Křiček. V této publikaci je zaměření na didaktiku 

zřejmé, nevyskytují se texty o charakteristice sportu, ani historii. Křiček se věnuje 

problematice pohybového učení a vyzývá k používání takových cvičení při výuce, která 

budou vycházet z podstaty hry. Podrobně se věnuje metodicko-organizačním formám a 

jejich uplatnění v procesu motorického učení a herního učení hráče. Jazyk v první knize 

je poněkud hravější, snadno čitelný. V příspěvku zmíněním na druhém místě je jazyk 

přísně odborný, ale plně se věnující dané problematice.  

K problematice florbalu je v České republice relativně dostatek literatury v našem 

jazyce. Mezi základní autory, které pracují i pro Českou florbalovou unii a ona odkazy 

na jejich díla uvádí na svých stránkách jako teoretickou oporu. Nutno podotknout, že 

ani jedna z publikací, které jsou v českém jazyce k dispozici, není ucelená, psaná 

vyloženě z vědeckého pohledu, pokrývající zcela kvalitně určitou oblast florbalu, nebo 

se naopak objevují publikace velmi obecné, snažící se pokrýt naprosto vše, co se 

sportovní hrou florbal souvisí. Každá publikace má ale svá pro a proti a nesetkali jsme 

se ani s jednou, která by neměla určitou informační hodnotu. Mezi autory, kteří 

publikovali na začátku tisíciletí, kdy sílil tlak na vytvoření materiálu pro rozvíjející se 
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sport, patří Karel Vancl a David Zlatník. Společně se podíleli na publikaci Florbal: 

Učebnice pro trenéry (2001). V této práci, na níž se podílel ještě další kolektiv autorů, 

nalezneme informace o sportovním tréninku a jeho zákonitostech, krátkou historii 

florbalu a jeho systematiku. Výběr cvičení považuji za vhodný, formu práce také. Volba 

cvičení je obecná, není uváděno, v jaké fázi (případně věku) jej lze cvičení zařadit.  

Další publikací je Florbalový trénink v praxi: herní činnosti jednotlivce právě od Davida 

Zlatníka (2004). Úvodní kapitoly obecně pojednávají o florbalovém tréninku a míře 

zatěžování ve vrcholovém florbalu. Stěžejní část knihy je zaměřena na modelové 

florbalové tréninky, kdy jsou kapitoly přehledně řazeny podle herních činností a herních 

kombinací. Volba cvičení je dobrá, popis trochu strohý a začínajícímu trenérovi by 

mohlo pochopení některých cvičení dělat problém.  

O rok později publikoval Zdeněk Skružný (2005), když vyšla jeho kniha Florbal: 

technika, trénink, pravidla hry. Skružný v ní uvádí charakteristiku florbalu, jeho historii 

a soudobé poznatky o florbalovém vybavení. Tato publikace dnes má přínos zejména 

v systematice herních činností, herních kombinací, herních systémů a dále v zásobníku 

jednoduchých cviků zaměřených na techniku ovládání míčku. Výběr cviků je vhodný 

zejména pro začátečníky. V roce 2006 vyšla kniha Romana Karczmarczyka Florbal: 

učebnice (nejen) pro trenéry, která se v mnohém podobá publikacím předchozím a 

mnoho nového nepřináší. 

K novější literatuře lze počítat příručku od Zdeňka Skružného (2008) s názvem 

Florbalový brankář: technika, taktika a kondice. Práce na 42 stránkách nabízí dostatek 

informací k základním činnostem brankáře, možnosti jeho zapojení do útoku formou 

výhozů, alternativnímu tréninku brankáře, který naplňuje specifické potřeby 

korespondující s pohyby a zatížením, jež se na jeho výkonu podílejí. V závěru práce 

uvádí množství cvičení, které lze v tréninku brankáře zařadit.  

Florbalovému tréninku mládeže se věnuje Zuzana Martínkova (2009) v knize Florbal: 

Praktický průvodce tréninkem mládeže. Podobně, jako většina autorů nejprve popisuje 

v prvních kapitolách sportovní trénink, ale záměrně cílí na mladé hráče ve věku 

základní školní docházky.  Vysvětluje různé styly, metody a zásady, které by měly být 

v tréninku použity. Nezapomíná zmínit vývojové etapy dítěte. Ve florbalové části knihy 

pojednává o herních činnostech jednotlivce, brankáře a zcela vynechává herní 
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kombinace a herní systéme. Místo nich najde čtenář bohatý zásobník cviků na techniku 

hráče, cvičení pro brankáře a také zásady kondičního tréninku s uvedenými cvičeními.  

O rok později vychází kniha od Jiřího Kysela (2010) s titulem Florbal: Kompletní 

průvodce. Jedná se o doposud nejobsáhlejší práci, kterou český florbal disponuje. Kysel 

bohatě popisuje historii florbalu, jeho pravidla bez, pro rekreační hráče, zbytečných 

detailů a vše je vhodně doplněno obrazovou dokumentací. Dostatečně se věnuje 

florbalovému tréninku i postavení a možnostem florbalu v hodinách školní tělesné 

výchovy. Obsáhle se věnuje herním činnostem jednotlivce, ale dle mého názoru je 

slabší leží slabší stránky této části na autorově stylu a strukturaci kapitoly, kdy u 

některých činností Kysel jakoby skáče od jednoho k druhému. Dále pojednává také o 

herních kombinacích a systémech. Práce je doplněna zásobníkem cvičení, dle mého 

názoru vhodně. 

V práci jsme také vycházeli z metodických materiálů vydaných Českou florbalovou unií 

pro trenéry licence D (začátečníci – vedení nejmenších dětí a dospívající mládeže do 16 

let a pro trenéry licence C, kteří mohou vést mládežnická družstva do druhé nejvyšší 

soutěže). Oba metodické materiály nesou název Trenér florbalu, pouze se mění 

písmenko z slovem „licence“. Vyšly shodně v roce 2013. V publikaci pro trenéry 

licence D pojednává především o herních činnostech jednotlivce, v bodech popisuje 

nácvik a chyby. Text je hojně doprovázen fotografiemi. Ve druhé publikaci se těžiště 

přesunulo z obecných informací do rozšiřujících. Opět je práce věnována HČJ, ale dále 

jsou podrobněji rozebírány také HK. 

Pro studium zahraniční literatury jsme zvolili tradiční materiály a kvalitní od autorky 

Aniiny Paavilainen. Její tři práce, které jsme se rozhodli do práce zahnout, jsou 

k dispozici na webových stránkách IFF. Její práce se nazývají „Individual technique and 

tactics“, „Team tactics“, „Special situations and goalkeeping“. Největší přínos má první 

zmíněná publikace, která se zaměřuje na individuální dovednosti hráče. Disponuje 

jednoduchými, ale účelnými popisy techniky, požadavky na hráče a v neposlední řadě 

také bohatým zásobníkem cvičení. Kapitoly dělí podle tematických celků a vše je velmi 

přehledné. „Team tactics“ se zaměřením naší práce příliš nekoresponduje, ale několik 

zajímavých postřehů týkajících se výuky taktiky podle „finského modelu“ se nám 

podařilo najít. K rozšíření informací o brankářských činnostech lze velmi dobře využít 

její práci „Special situations and goalkeeping.“  
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Kapitole věnované florbalovým pravidlům se věnuje většina výše zmíněných literárních 

zdrojů. My jsme se rozhodli pro stěžejní využití knihy Florbal: Kompletní průvodce od 

Jiřího Kysela (2010) a nejnovější edici florbalových pravidel vydaných Českou 

florbalovou unií (2014). Výběr pravidel koresponduje s doporučeními v knize od 

Kysela (2010), pravidla určená spíše technickým problémům a s návody pro rozhodčí 

považujeme pro náš cíl za zbytečná a vybíráme pouze zásadní body. U Kyselovy (2010) 

práce oceňujeme jeho pohled na školní tělesnou výchovu, úpravu pravidel pro různě 

velké prostory 
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3. CÍLE A METODOLOGIE PRÁCE 

3.1   Cíle práce 

Cílem práce je popsat herní činnosti jednotlivce ve florbalu z pohledu hráče v poli a 

brankáře a také zmínit základní způsoby herních kombinací. Vše je cíleno na základní 

nácvik, který je ve školním prostředí prostoupen všemi věkovými kategoriemi. 

V tréninku florbalu jsou informace využitelné nejen u začátečníků, ale právě jim jsou 

určeny především. 

Při naši práci jsme stanovili další dílčí cíle a jsou to tyto: 

• Vyhledat dostupné zdroje k danému tématu 

• Představit florbal jako kolektivní hru, stručně popsat jeho historii a zatížení, 

kterému je při jeho hraní hráč vystaven 

• Stručně charakterizovat pravidla florbalu a jejich zařazení do výuky, včetně 

doporučených úprav vybraných pravidel pro školní prostředí, spolu s popisem 

základních částí výbavy hráče i brankáře 

• Popsat český systém základního vzdělávání a zařazení tělesné výchovy v něm 

• Popsat didaktické formy prostupující tělovýchovným procesem na základní 

škole i ve sportovním tréninku 

• Představit sportovní trénink florbalu, vhodné přístupy, metody, etapy a další 

aspekty této problematiky týkající se 

• Vyčerpávajícím způsobem popsat herní činnosti jednotlivce, nabídnout cvičení 

vhodná pro začínající hráče v tréninkové jednotce florbalu i vyučovací jednotce 

školní tělesné výchovy, včetně doplnění obrazovým materiálem, kde 

považujeme za důležité 

• Stručně popsat základní herní kombinace, které jsou využitelné jak ve školní 

tělesné výchově, tak i florbalové tréninkové jednotce 

 

 

3.2 Metodologie práce 

Rešerše české a zahraniční literatury 
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Základem pro vytvoření této práce bylo zajištění souboru zásadní literatury pro řešenou 

problematiku sportovního tréninku, sportovního tréninku dětí, českého školního 

vzdělávacího systému, didaktiky školní tělesné výchovy, didaktického procesu 

v nácviku jednotce školní tělesné výchovy, tak tréninkové jednotky florbalu, pravidel 

florbalu a hlavně stěžejní časti práce, která spočívá v představení herních činností 

jednotlivce, metodických řad nácviku, klíčových bodech správného provedení, chyb a 

vhodný výběr cvičení. 

Pro získání přístupu k těmto oblastem tištěné literatury bylo nutné navštívit Krajskou 

knihovnu v Havlíčkově Brodě, Městskou knihovnu v Kladně, knihovnu a studovnu při 

Ústřední tělovýchovné knihovně FTVS.  

Literaturu tištěnou jsme se rozhodli doplnit zdroji elektronickými. Ty jsme hledali 

pomocí modulu scholar.google.com, fulltextového vyhledávače www.google.com, 

v licencované databázi PubMed, v sekci „Odkazy“ na webových stránkách 

www.florbalovytrener.com a také v sekci „Materials“ na stránkách Mezinárodní 

florbalové unie. 

Metoda teoretického poznávání a zpracování informací  

Pomocí této metody jsem prostudoval potřebnou odbornou literaturu ke všem okruhům, 

jež se z pohledu naší práce jevily důležité. V oblasti didaktiky a tréninku jsem vycházel 

z uznávaných českých autorů, jejich poznání doplnil zajímavou literaturou zahraniční, 

která byla vhodná nejen pro potřeby tréninku sportovního, ale také tělesné výchovy na 

základních školách. S odbornou úrovní všech publikací, které jsem se rozhodl použít, 

jsem byl spokojen.  

Množství publikací zaměřených na florbal vzniklo za posledních několik let dostatečné 

množství, ale jejich úroveň, nedosahuje u většiny z nich kvalitě literatury zahraniční. 

Bylo proto nutné provádět srovnání a odlišnosti analyzovat a dále syntetizovat, 

abychom v práci mohli použít ucelené informace, které se zakládají na podstatných a 

z hlediska faktického správných informací. Jako velmi vhodný zdroj informací byly 

materiály od autorky Aniiny Paavilainen, které publikovala o individuálních 

dovednostech hráče a brankářském tréninku. Některé nesrovnalosti v popisu 

metodických řad nácviku, které se skrze práce českých autorů objevují, jsem raději 

konzultoval s trenéry v týmu FBC Kladno, kteří pracují s mládeží, případně s Mgr. 

Markem Chlumským, jenž zastává pozici hlavního metodika České florbalové unie. 
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Tímto přístupem se podařilo odstranit postupy zbytečné, v některých případech dokonce 

„škodlivé“. 

Podobně jsem konal i při hledání a analýze literatury zabývající se činnostmi brankáře. 

Zde jsem konzultoval obsah volených cvičení s brankáři FBC Kladno. 

Obrazový záznam 

U některých dovedností nebo postojů hráčů jsem se rozhodl pořídit obrazovou 

dokumentaci, které by lépe vysvětlila obsah sdělení. Pořízení probíhalo za kvalitního 

osvětlení ve sportovní hale na můj fotoaparát Canon EOS 1000D s objektivem Sigma 

OS HSM 17 – 70 2.8 – 4.5. Pro dosažení neroztřesení záznamu jsem měl fotoaparát 

ukotven ve stativu Velbon CX-888. Pro dostatečně rychlou expozici byla hodnota ISO 

nastavena na 800 až 1600, použité časy uzávěrky se pohybují v rozmezí 1/80 s. až 1/200 

s. 

Jeho následné zpracování proběhlo v aplikaci Adobe Photoshop 10.0. Zde byly 

fotografie zmenšeny, upraveny a uloženy do formátu JPG. 

Výběr vhodných cvičení a jejich záznam pomocí software 

Výběr cvičení vychází ze studia a selekce florbalové literatury a literatury zaměřené na 

pohybové hry dětí a mládeže. Mnoho autorů používá cvičení podobná, nebo stejná. 

Podstatné bylo, že jak čeští autoři, tak i zahraniční nabízejí dostatečné množství cvičení, 

ze kterých jsem, s ohledem na své zkušenosti při práci s mladými florbalisty, vybral ty 

opravdu základní.  

Po výběru cvičení bylo potřeba jejich provedení zaznamenat, aby měl čtenář dokonalý 

přehled o rozmístění hráčů na ploše, pomůckách, které s v průběhu cvičení využívají.  

K tomuto účelu jsem si objednal roční licenci aplikace pro trenéry DrillBook ONLINE. 

Aplikace nabízí velmi pestrou škálu funkcí, je poměrně intuitivní a práce v ní byla 

snadná. Nabízí také různé barevné varianty čar, jež jsem se rozhodl použít v situacích, 

kdy by jedna barva ve schématu mohla působit rušivým až matoucím dojmem. 

Následně byly tyto obrázky exportovány do formátu JPG a vloženy do připravených 

polí v dokumentu. 
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4. DESKRIPTIVN Ě-ANALYTICKÁ ČÁST 

4.1 Florbal 

4.1.1 Charakteristika florbalu 

Florbal můžeme popsat jako sportovní hru, jež spadá do skupiny heuristicko-

kolektivních her brankového typu. Dále je třeba zmínit i označení „invazní“. To vychází 

z podstaty hry, kdy se protihráči dostávají do kontaktu, protože pronikají z obrané 

poloviny na útočnou a opačně. Utkání dospělých kategorií v celostátních soutěžích jsou 

hraná na hřištích o velikosti 40 x 20 metrů na 3 x 20 minut čistého hracího času (Kysel, 

2010).  

Křiček (In. Táborský a kol., 2007) sportovní hru charakterizuje jako soutěživou činnost 

dvou soupeřů v jednotném prostoru a shodném čase, kteří se snaží prokázat svoji 

převahu lepším a efektivnějším ovládáním společného herního předmětu, kterým je 

v případě florbalu florbalový míček. Vše probíhá za současného dodržování 

institucionálně schválených pravidel.   

Podle míry fyzického zatížení jde o hru, pro kterou jsou charakteristické opakované 

krátkodobé činnosti explozivního rychlostně-silového charakteru vysoké intenzity. Hra 

probíhá v intermitentním režimu, tedy střídání doby na hřišti se zátěží a na střídačce, 

kdy dochází k zotavným procesům v těle hráče. Poměr doby zatížení k době odpočinku 

je zhruba 1 : 1 až po 1 : 2. Z pohledu energetického zajištění výkonu hráče se uplatňuje 

převážně ATP – CP, anaerobní glykolýza a částečně aerobní fosforylace (Kysel, 2010). 

4.1.2 Stručná historie florbalu 

Jako zajímavost uvádíme prapočátky tohoto sportu v továrně na plasty společnosti 

Cosom v Lakeville (USA, stát Minneapolis). Místní zaměstnanci vyrobili pro 

kratochvilné hraní plastové hokejky a míček. Psal se rok 1958.  

Sport se začal významně rozvíjet až v 70. letech minulého století ve Skandinávii, kam 

roku 1968 dorazila zásilka holí právě z Cosomu. V polovině sedmdesátých let, kdy byl 

florbal ovlivňován několika podobnými hrami a sporty, sílil tlak na sjednocení pravidel 

a bezkontaktnost. V roce 1981 byl ve Švédsku založen první florbalový svaz, roku byl 

založen svaz florbalu ve Finsku a Švýcarsku. Mezinárodní zaštiťující organizace se 

jmenuje IFF (International floorball federation) a vznikla v roce 1986. V České 

republice došlo k založení ČFbU (České florbalové unie) v roce 1992 (Kysel, 2010).  
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Oficiální webové stránky IFF (1997) udávají, že na začátku roku 2015 funguje pod 

hlavičkou IFF 57 členských států, v nich celkem 4396 klubů a v nich 300 133 

registrovaných hráčů. Uváděné číslo se týká hráčů registrovaných v klubech a místních 

asociacích florbalu. Podle stejných stránek se odhaduje počet rekreačních florbalistů na 

1,25 milionu lidí. 

V České republice se stal sportem pro všechny věkové kategorie od dětí na základních 

školách, přes dospělé až po veterány, pro které také probíhá celoroční soutěž. Nárůst 

členské základny je patrný každým rokem. Například Skružný (2006) uváděl překročení 

hranice 30 000 registrovaných hráčů, Kysel (2010) prorokoval brzké prolomení hranice 

60 000 hráčů a server ČFbU (2006), vycházejíce z dat České unie sportu, udává 

v současnosti počet registrovaných florbalistů přes 74 000. ČFbU organizuje pro žáky 

prvního stupně základních škol Think Blue Cup, do kterého se v minulém ročníku 

přihlásilo téměř 800 škol. Pro střední školy existuje obdobný projekt pod názvem Pohár 

českého florbalu středních škol. Okresní florbalová kola, případně krajská a celostátní 

jsou pořádána jak pro žáky druhých stupňů základních škol, tak i v kategorii středních 

škol a jejich garantem je AŠSK. Začátkem července se na území ČR koná ještě jeden 

velmi významný mezinárodní mládežnický turnaj, který nese název Prague Games. Zde 

startují družstva florbalistů a florbalistek v několika kategoriích, které pokrývají věk od 

12 do 18 let, z ČR, ale i dalších florbalových velmocí. 

S narůstající popularitou skrze Evropský kontinent a novými členskými státy i mimo 

něj, začala IFF podnikat kroky pro zařazení florbalu do programu LOH. Český florbal 

(2006) uvádí zásadní milníky světového florbalu v procesu zařazení sportu do programu 

OH. V roce 2008 udělil florbalu MOV (Mezinárodní Olympijský výbor) předběžně své 

uznání jako možného olympijského sportu. V roce 2011 bylo rozhodnuto, že se florbal 

stane dalším členem MOV. Tento krok otevřel sportu možnost zařazení do Světových 

her, na univerziádu a také na samotné Olympijské hry. V současné době je florbal 

umístěn do tzv. „short-listu“, což je úzká skupina sportů, které jsou čekateli na zařazení 

do programu her. Olympiáda v Tokiu 2020 mohla být prvními OH, kde by se florbal 

představil, ale nakonec MOV rozhodla o výběru jiných sportů z výše zmíněného „short-

listu“ (Český florbal, 2006). 
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4.1.3 Druhy energetického krytí a zatížení ve florbalu 

Z mechanizmů energetického zajištění svalové činnosti nepracuje žádný izolovaně od 

ostatních. Podle doby trvání a intenzity pohybové činnosti se průběžně aktivuje jeden, 

nebo druhý systém energetického krytí (Perič a Dovalil, 2010). 

Kostka a kol. (1986) uvádí čtyři zóny energetického krytí sportovního výkonu. 

Prvním zmíněným je ATP – CP (anaerobně alaktátová zóna). Jde o okamžitý zdroj 

energie pomocí zásoby ATP (adenosintrifosfátu) ve svalstvu. Jeho množství postačí 

zhruba na 3 vteřiny, pak dochází k resyntéze pomocí CP (kreatinfosfátu). Zásoba CP je 

ovšem také nízká, takže ATP – CP krytí vysokého stupně zatížení vydrží do 20 s. Perič 

a Dovalil (2010) uvádí jen 15 s. 

Zlatník (2004) považuje tento způsob energetického krytí pro florbal za nejpodstatnější, 

což vysvětluje krátkými běžeckými úseky a rychlými starty, které se v tomto sportu 

objevují v každém střídání hráče. 

Zajímavé srovnání sportů, podle zapojení zón energetického krytí výkonu, uvádí 

Sharkey (2006). Lední hokej, svojí povahou intermitentní zátěže, je florbalu blízký. U 

tohoto sportu je uveden poměr 70% anaerobních energetických procesů proti 30% 

aerobních. U pozemního hokeje uvádí hodnoty zhruba 50% anaerobního krytí a 50 % 

aerobního krytí, což dále odpovídá i košíkové. Mezi těmito sporty se nachází házená. 

Domníváme se tak, že podobné nároky na metabolické procesy, jako má lední hokej a 

házená, bude mít i florbal.  

LA (anaerobně laktátová zóna) 

U výkonu do dvou až tří minut, vykonávaném submaximální intenzitou se hlavním 

zdrojem energie stává LA systém (anaerobní glykolýza). Při tomto druhu metabolismu 

se do krve vyplavuje laktát, který se tvoří ve svalech. Dochází k okyselení okolního 

prostředí, cvičící pociťuje pálení svalu, zhoršenou koordinaci až zastavení činnosti. 

LA – O2 (aerobně laktátová zóna) 

Jedná se o energetické krytí kombinované, kdy se zapojuje LA a O2 zóna průběžně a je 

charakteristické pro cvičení střední intenzitou po dobu 5 – 10 minut. Pro florbal není 

tato zóna, v běžné situaci, příznačná. K dominanci tohoto energetického krytí může 

dojít, pokud družstvo nastoupí v počtu hráčů, kdy není nikdo na střídačce a odehrají 

takto celou třetinu, potažmo utkání. 
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O2 (oxidativní zóna) 

Tento systém poskytuje velké množství energie, ale její uvolňování probíhá relativně 

pomalu. Proto se zapojuje až zhruba po 8 – 10 minutách.  

Zlatník (2004) k oxidativnímu krytí uvádí: „Vysoká kapacita oxidativní zóny 

metabolického krytí zaručuje relativně rychlou oxidativní náhradu zásob ATP a CP 

v intervalech nulové a nízké intenzity.“ 

4.1.4 Základní florbalová pravidla 

Z vlastní zkušenosti učitele na základní škole i jako bývalého florbalového trenéra vím, 

že se dobře mladí hráči učí pravidlům za běhu hry. Zmínit se o opravdu základních 

technických pravidlech je ale nutností již od prvního působení na žáky.  

V hodinách tělesné výchovy by se pravidla měla vysvětlit vždy první hodinu ve školním 

roce, kdy se se sportem dostávají žáci do kontaktu. Případně znovu, předchází-li hodině 

zaměřené na florbal několik týdnů, kdy se žáci učili jiné látce. RVP vymezuje znalost 

pravidel sportovní disciplíny, žáci by je měli umět poznat a adekvátně reagovat při 

jejich porušení.  

V případě florbalových tréninku by mělo být dožadováno u dětí hlubší znalosti pravidel. 

Mám tím na mysli pevnější zapamatování toho „co je špatně a nemělo by se to ve hře 

dělat“. Co následuje po hře hlavou (vyloučení), po vyhození míčku za mantinel 

(rozehrání) a další.  

Chce-li trenér nebo vyučující upravit pravidla ve prospěch zvýraznění působení na 

určitou činnost hráčů, měla by tato úprava stále respektovat základní podstatu daného 

sportu. 

Zásadní je přenos pravidel do průpravných cvičení, herních cvičení i průpravných her, 

aby dětem nevznikaly nevhodné návyky již z výuky nebo tréninku. Zmíněný výběr 

z aktuálních florbalových pravidel ČFbU (2014, s. 9): 

Vybavení hráče a brankáře, pravidla pro brankáře 

• Pokud brankář během hry opustí velké brankoviště, je považován dočasně za 

hráče v poli, což trvá do chvíle, než se znovu vrátí do brankoviště – v tu chvíli se 

na něj vztahují stejná pravidla jako na hráče v poli a nesmí tak například chytit 

míček do ruky 

• Brankář musí mít po celou dobu hry nasazenou obličejovou masku 
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• Hráč nesmí mít čepel hole zahnutou více, než 3 cm, dále nesmí být čepel ostrá 

(ČFbU, 2014). Ostrou se čepel stává, praskne-li nějaký spojovací člen v čepeli a 

ten pak může čnět z čepele ven, čímž je nebezpečný. Dále se čepel stává ostrou, 

je-li ohraná a spodní část značně obroušená. Pokud jde o školní materiál, je za 

toto zodpovědný pověřený pedagog. 

Standardní situace (vhazování, rozehrání, volný úder) 

• Vhazování se provádí na středu hřiště na začátku utkání, nebo po vstřelené 

brance. Dále se provádí na nejbližším bodě vhazování podle polohy míče, když 

byla hra přerušena, například po deformaci míčku. Hráči jsou při vhazování 

postaveni čelem k sobě, chodidla mají kolmo ke středové čáře (v rohu 

k pomyslné čáře), hokejku drží jako při hře, čepele jsou kolmo ke středové čáře 

(ČFbU, 2014). Rozhodčí používají výraz „čepele rovně“. 

• Následující situace ČFbU (2014, s. 14) vedou k vhazování: Poškození míčku 

(prasknutí, deformace po zašlápnutí), při posunutí branky, kdy se hra dostane do 

její blízkosti a hrozí hráčům nebezpečí, při zranění hráče, při neproměnění 

trestného střílení a při odloženém vyloučení. Situací existuje více, ale tyto jsou 

pro školní využití dostačující. 

• Rozehrání a volný úder mají mnoho společných pravidel. Rozehrání se provádí, 

když míček opustí hřiště, nebo je v tělocvičně vystřelen nad smluvenou výšku 

hrací plochy.  

• Volný úder je vyústění prohřešku proti pravidlům a může být spojen 

s vyloučením hráče. Kysel (2010, s. 37) uvádí, že v rámci školní tělesné 

výchovy, ale i zkrácené hrací době při tréninku je vhodné zkrátit dobu vyloučení 

z 2 minut na minutu jednu. 

• Průběh rozehrání i volného úderu má stejný průběh. Nejprve je jednou 

odpískáno, poté dojde k značení místa rozehrávky. Tu provádí mužstvo, které se 

neprovinilo. Hráči provinivšího se družstva ustoupí od rozehrávajících 3 metry, 

ale v malých tělocvičnách lze upravit pravidlo na dva metry (Kysel, 2010). 

Míček je do hry uveden úderem, nikoli tažením (ČFbU, 2014). V hodině školní 

tělesné výchovy lze po odpískání porušení pravidel označit místo přestupku 

s krátkým komentářem, např.: „Rozehrávku provede žluté družstvo, Pavel 

z modrého družstva seknul nejdříve Michala do hokejky a to je faul.“ Učitel dále 
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může upozornit zeď na vzdálenost a případně hru otevřít písknutím, což je u 

mladších dětí vhodné. 

• Podle ČFbU (2014) vedou tyto přestupky k volnému úderu a v případě 

prohřešků „g“ až „m“ může být provinivší se hráč také vyloučen. 

a) Vloží-li hráč svoji hokejku nebo nohu mezi soupeřovy nohy nebo 

chodidla. 

b) Kopne-li hráč do míčku dvakrát za sebou nohou, aniž by se mezi tím 

míčku dotknul holí. 

c) Opomene-li, nebo neúmyslně neuvolní hráč prostor brankářovi pro 

rozehrávku. Znamená to, že stojí buď ve velkém brankovišti, nebo je 

blíže než tři metry od místa, kde brankář získal míček. 

d) Dojde-li k „malé domů“, tedy po přihrávce od nohy, těla nebo hokejky 

hráče v poli brankáři. 

e) Vyhodí-li brankář míček za středovou čáru hřiště. Rozehrává se na 

středové čáře v místě přechodu míčku. 

f) Pokud brankář při výhozu neúmyslně opustí brankoviště a drží ještě 

míček v ruce. Platí i v případě, kdy brankář chytá míček nedaleko 

brankoviště a neúmyslně z něj „vyjede“. Jde-li o záměr, pak se trestá 

vyloučením hráče v poli. 

g) Dostane-li se hráč do malého brankoviště nohou. Stane-li se to 

útočníkovi, rozehrává se volným úderem proti jeho družstvu. Při 

provinění obránce, který navíc aktivně hrál ať už nohou, tělem, nebo 

hokejkou, bude proti jeho družstvu provedeno trestné střílení. 

h) Pokud hráč vyskočí a zastaví míček tělem. Uplatňuje se i při výskoku a 

dotyku míčku s hokejkou, ať pod úrovní kolen. 

i) Když brankář drží míček déle než tři vteřiny a není evidentní jeho snaha 

uvést jej znovu a rychle do hry. 

j) Pokud se hráč dopustí faulu svou hokejkou – nadzvedává hůl soupeře, 

blokuje ji (přikládá svoji hůl shora na soupeřovu), zasáhne (sekne) 

soupeře do jeho hokejky (žerď, čepel), nebo k těmto faulům využije svoji 

nohu. 

k) Přidrží-li hráč protihráče za dres, nebo jeho hokejku. 

l) Zasáhne-li hráč v poli míček hokejkou (žerď i čepel) nad úrovní kolen. 

Stejně to platí i pro jakoukoli částí dolní končetiny. Do úrovně pasu 
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nebývá hráč zpravidla vyloučen. Při zásahu míčku nad úrovní pasu by 

měl být hráč vyloučen. 

m) Dostane-li se při střelbě (nápřah i došvih) hráčova čepel nad úroveň 

pasu. Pokud není okolo žádný hráč, který byl tímto došvihem ohrožen, 

nejde o porušení pravidel. 

Vyloučení 

Skružný (2005, s. 31) k vyloučení uvádí, že vyloučený hráč je až do konce vyloučení na 

trestné lavici. Trest vyprší, pokud uplyne doba, na kterou byl hráč vyloučen, nebo 

družstvo hrající přesilovou hru vstřelí branku (to neplatí pro vyloučení na 5 nebo 10 

minut). 

• Za tyto přestupky by měl být viník podle ČFbU (2014, s. 24, 25, 26) vyloučen 

menším trestem (2 minuty – 1 minuta v úpravě pravidel podle Kysela (2010, s 

37)): 

n) Pokud hráč přistrčí, tlačí soupeře proti brance, mantinelu (zdi). 

o) Zasáhne-li do hry hráč bez hokejky (upadla mu, zlomila se mu), nebo 

poškozenou hokejku nechal na hřišti a odešel střídat (nutné hůl i menší 

kousky za hry uklidit). 

p) Dojde k porušení vzdálenosti od místa rozehrávky nebo volného úderu (3 

metry) ještě před jejím vykonáním. 

q) Když se hráč v poli dotkne míčku úmyslně rukou, kde se uvažuje celá 

paže bez ramen (nemusí jít o úmysl, ale spadá sem i reflexivní 

„vystřelení“ ruky). 

r) Když se hráč v poli dotkne míčku hlavou a to přesto, že mohl hlavou 

uhnout. 

s) Hraje-li hráč aktivně (nemusí se dotknout) na zemi. Zde se počítá vleže, 

vsedě, ale i při hře na obou kolenou například po pádu nebo v bloku. 

t) Blokuje-li hráč ve hře jinému hráči, aniž by se mu snažil sebrat míček. 

u) Hraje-li družstvo ve více hráčích, než je pravidly povoleno (špatné 

střídání). 

• U těchto přestupků je provinivši se hráč vyloučen na 5 minut: 

v) Při hození své hokejky, nebo jiné části výstroje ve snaze zasáhnout 

míček. 

w) Pokud hákuje svou hokejkou soupeře. 
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x) Dojde-li k napadení soupeře, nebo šarvátce mezi soupeři (šarvátkou se 

rozumí, když mají hráči snahu ihned přestat). 

y) V situaci, kdy hráč soupeře podrazí, srazí nebo hodí soupeře na branku, 

mantinel (zeď). 

Trestné střílení 

ČFbU (2014, s. 19) udává, že trestné střílení je provedeno proti družstvu, které se 

provinilo proti pravidlům vedoucím k jeho nařízení. Je prováděno na pokyn rozhodčího 

(učitele, trenéra) a hráč, který jej vykonává, musí míček po celou dobu vést pohybem 

vpřed. To znamená, že může s míčkem driblovat, ale ten se nesmí v žádnou chvíli vrátit 

dozadu od brankáře, ani se zcela zastavit. Pokud se nepovede vykonavateli trestného 

střílení vstřelit branku, je vyloučen hráč, který se dopustil prohřešku (menší trest). 

K trestnému střílení mohou vést přestupky označeny písmeny g, h, j, k, l, n, o, q, r, s, u, 

v, w, y, pokud je zde vysoká šance, nebo jejich použitím došlo k zabránění nadějné 

brankové příležitosti. 

4.1.5 Úprava pravidel pro školní prostředí 

Většina školních tělocvičen nenabízí takové rozměry, aby mohl být florbal hrán na 

standardním hřišti o velikosti 40 metrů délky a 20 metrů šířky. Spolu se zmenšováním 

hracího prostoru se zmenšuje i počet hráčů na hřišti. Kysel (2010, s. 41) uvádí počet 

hráčů, při hrací ploše o velikosti basketbalového hřiště (28 x 15), na čtyři v poli a 

brankáře. Je-li tělocvična ještě menší, změníme počet na „3 + 1“. 

Hra s brankáři je pro děti zajímavá, ale není možné nechat chytat někoho bez helmy a 

chráničů kolen. Další části brankářské výstroje jsou také více než žádoucí, ale ne každá 

škola je má k dispozici. Způsobů pro nahrazení brankáře je více a my zde uvádíme ty 

nejdůležitější. První možností je nechat hrát na postu brankáře hráče, který nebude moci 

chytat rukou, pouze hokejkou a nohami. Nejde o „vyvoleného“ hráče, ale suplovat 

brankáře bude ten, který bude nebezpečné situaci před vlastní brankou nejblíže. Po 

odehrání situace se zase zapojí do hry jako hráč v poli. Pravidly se takovému hráči musí 

zakázat klečení, lehání, chytání rukou nebo vstup do malého brankoviště, ať už 

z hlediska bezpečnosti nebo férovosti. Další variantou je tzv. „brankářská plachta“, což 

je většinou umělohmotná zástěna, ve které je vyřezáno několik otvorů pro vstřelení 

branky. Spolu s posledním hráčem jako „brankářem“ lze využít malé branky (šířka 90 

cm x výška 40 cm) namísto klasických (šířka 160 cm x výška 115 cm), nebo položit 
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velkou branku přední stranou na zem, čímž se sníží a na místo brankáře postavit třeba 

židli, nebo postavit horní díl švédské bedny na výšku a opřít jej o břevno.  

Mnoho tělocvičen nemá vyznačené florbalové brankoviště, a proto je i zde třeba 

improvizace. Pro jeho vyznačení můžou sloužit čáry pro jiné sporty. Důležité je ale 

zachování malého brankoviště, proto v případě nutnosti lze jeho čáry zakreslit křídou, 

nebo vylepit páskou. 

Poslední důležitá úprava pravidel se týká velikosti mantinelů. Vzhledem k jejich ceně je 

většina škol nevlastní. Nahradit je lze švédskými lavičkami, a to alespoň v místech, kde 

jsou žebřiny. Pro zachování autového systému florbalu je taktéž vhodná úprava pravidel 

na předem smluvenou výškou zdi, ideálně vyznačenou nějakými značkami, nebo třeba 

úrovní zásuvky, apod, po kterou se bude hrát jakoby o mantinel (Kysel, 2010). 

 

Obrázek 1Porovnání klasické branky a malé branky 

 

Obrázek 2Možná náhrada za brankáře 
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4.1.6 Florbalové vybavení 

Základní florbalové vybavení hráče v poli se skládá z halové obuvi, florbalové hole, 

sportovního oblečení čítající kraťasy a tričko. Brankář má pravidly vymezeno povinné 

nošení obličejové masky a sportovní obuvi. Doporučeno má nošení chráničů kolen, 

brankářské vesty pod dres, florbalových rukavic, suspensoru, brankářských kalhot a 

dresu (Martínková, 2009). U mládeže a ve školní TV lze například kalhoty nahradit 

silnějšími tepláky, stejně tak dres může suplovat mikina.  

Hráč v poli potřebuje florbalovou hokejku. Ty jsou v rámci školní tělesné výchovy 

běžně k zapůjčení. Nevýhodou bývá jednotná velikost hokejek, která je často od 92 do 

96 cm (vhodné pro vzrůst hráče 170 – 175). Problém je často i s čepelemi, které jsou 

rovné a žáci je musí „přetáčet“ na „svoji stranu“. V obou případech může být dopad na 

správnou techniku, držení hole a těla významný. Vhodná délka hole se měří při jejím 

postavení na čepel, kdy by měl konec hokejky sahat k pupíku hráče. Zmíněné pravidlo 

je obecné, ale hokejka by neměla být delší, nebo kratší o více než několik málo 

centimetrů.  

Tabulka 1 – Obecná pravidla pro výběr florbalové hokejky k určitému vzrůstu hráče (www.eflorbal.cz) 

Výška hráče Velikost hokejky Výška hráče Velikost hokejky 

110 – 115 cm 50 – 55 cm 160 – 165 cm 90 – 92cm 

120 – 125 cm 60 – 67 cm 170 – 175 cm 92 – 96 cm 

130 – 135 cm 70 – 80 cm 180 cm 95 – 98 cm 

140 – 145 cm 80 – 85 cm 185 cm 96 – 103 cm 

150 cm 85 – 87 cm 190 cm 100 – 103 cm 

155 cm 85 – 92 cm > 195 cm 103 – 105 cm 

 

Dalším parametrem, který při výběru hokejka musíme zvážit, je tzv. „flex“, neboli míra 

pružnosti hokejky, jež se udává v milimetrech. Hráč potřebuje tak pružnou hokejku, aby 

ji dokázal při střele prohnout. U tohoto parametru platí úměra čím menší číslo, tím 

tvrdší hokejka, čím vyšší číslo, tím je pružnější. Děti by měly používat hole s pružností 

32 mm a více, koncem staršího školního věku to může být 29 – 34 mm a od juniorského 

věku je běžná pružnost hokejky 26 – 29 mm. Pro dospělé silové hráče nabízejí výrobci 

hokejky s pružností 23 – 26 mm. Lze se také setkat s hokejkami, které jsou prohnuté 

v části mezi omotávkou a čepelí. Této technologii se říká „curve“, nebo v případě 

prohnutí hokejky od horního konce až k čepeli jde o technologii „bow“. Oba tyto 
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přístupy mají zajistit hráči lepší pokrytí míčku ve vedení tažením a při střelbě tahem 

(švihem). 

Na konci hokejky se nachází nasazená a přišroubovaná čepel. Čepele se vyrábí 

v různých barvách, prohnutích a tvrdostech. Obecně platí, že čím tvrdší čepel je, tím 

vhodnější je pro silovou hru a střelbu úderem, měkčí čepele jsou vhodné pro děti nebo 

technické hráče. Prohnutí, nebo vyhloubení čepele odpovídá jejímu forhendovému 

profilu. Hokejky ze školních sad mají velmi malé, nebo žádné vyhloubení, což klade 

mnohem větší nároky na vedení míčku i střelbu. Výrobci dále nabízejí různé tvrdosti 

čepelí - měkké, středně tvrdé a tvrdé. Začátečníkům doporučuje měkká až středně tvrdá 

čepel. 

Hráči v poli mohou také využívat ochranné florbalové brýle. ČFbU jejich používání 

v mládežnických kategoriích doporučuje. Stejně se k této problematice staví IFF, která 

v článku na svých stránkách (IFF, 1997) také doporučuje nošení ochranných brýlí, ale 

direktivně nenařizuje.  

Výzkumy zaměřené na problematiku poranění očí ve florbalu poukazují na nemalé 

riziko vzniku úrazu oka ve spojitosti s hraním florbalu. Míček, který svým tvarem 

zapadá přímo do očnice, způsobuje nejčastěji zhmoždění bulbu, v některých případech 

končící trvalou mydriázou (rozšířením) zornice. Leivo a kol. (2007) uvádí závěry své 

studie o zranění ve florbale. Retrospektivně byly posouzeny šestiměsíční úrazové 

záznamy na pohotovostní klinice v Helsinkách. Ze všech sportovních zranění bylo 45% 

způsobeno při hře florbalu. Z tohoto objemu zranění bylo 60% způsobeno míčkem. Je 

ale na zvážení rodiče, dítěte, školy případně trenéra či učitele, jestli budou brýle během 

hodin a tréninku používány, či nikoli. 

Kysel (2010) uvádí jako minimální vybavení brankáře obličejovou masku a chrániče 

kolen za naprostou nutnost. Pro florbal se používá výhradně florbalová maska, která je 

vyrobena z lehkých materiálů. IFF (1997) považuje za důležité správnou velikost masky 

a utažení všech gumiček, aby nemohlo dojít k jejímu samovolnému pohybu nebo 

spadnutí. Dodává, že skrze přední mřížku se nesmí dostat čepel hokejky do prostoru pro 

hlavu.  

Florbalové kolenní chrániče vidí Kysel (2010) jako nutnou součást výbavy, kterou. Ty 

jsou, na rozdíl od volejbalových chráničů, vyrobeny přímo pro specifický pohyb 

brankáře a vysoké zatížení kolenního kloubu. Stejně jako u helmy, i u chráničů jejich 
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správná velikost a dotažení pásek. Dva druhy brankářských kolenních chráničů zmiňuje 

Skružný (2005), kde uvádí chrániče pouze kolenní a koleno-holenní. U koleno-

holenních vyzdvihuje vyšší stabilitu pro brankářský postoj vzhledem k větší ploše 

opory. 

4.2 Základní vzdělávací systém ČR a tělesná výchova 

Kapitolu základního vzdělávání a tělesné výchovy popisuje Národní ústav pro 

vzdělávání (2000). Základní vzdělávání je podle něho spojeno s povinností školní 

docházky. Plnění povinnosti školní docházky se řídí § 36 až § 43 školského zákona. 

V roce 2004 byl přijat zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který výrazně pozměnil systém 

vzdělávání v ČR. Školní osnovy jím byly nahrazeny dokumenty na dvou úrovních. Na 

úrovní státní jde o dokument rámcové vzdělávací programy (RVP) a na školní úrovni je 

to školní vzdělávací program (ŠVP). 

RVP vymezuje hlavní oblasti a povinné obsahy vzdělávání. Dále prostředky, jež jsou 

pro dosažení cílů vzdělávání nezbytné. Pro základní školství je vytvořen RVP ZV 

(rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tento dokumenty RVP jsou 

závazné pro tvorbu ŠVP. Každá škola si vytváří tento dokument pro vzdělávání sama, 

musí být v souladu s RVP (v případě základní školy s RVP ZV). 

Podle pojetí RVP je cílem a smyslem vzdělávání vybavit žáky souborem klíčových 

kompetencí a připravit je tak na další vzdělávání (rozvoj kompetencí) a uplatnění ve 

společnosti. Mezi klíčové kompetence základního školství řadí Národní ústav pro 

vzdělávání (2000, s. 12 až 15) kompetence k učení (učí se efektivně, má vlastní zájem 

na dalším vzdělávání, přemýšlí kriticky, atp.), kompetence k řešení problémů (vnímá 

problém, umí plánovat způsob řešení problému, vhodně volí způsoby řešení, atp.), 

kompetence komunikativní (umí formulovat myšlenky a názory, rozumí textu, 

obrazovému materiálu, účinně diskutuje, atp.), kompetence sociální a personální (zvládá 

kooperovat ve skupině, podílí se na tvorbě dobré atmosféry v týmu, přispívá v diskusi 

nejen malé skupiny, atp.), kompetence občanské (chápe základní principy na, na nichž 

spočívají společenské normy a zákony, aktivně se zapojuje do sportovních aktivit a 

kulturního dění, a další) a kompetence pracovní (plní povinnosti a závazky, adaptuje se 

na změněné nebo nové pracovní podmínky, atd.). 
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Obsah vzdělávání je rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí. Tělesná výchova spadá do 

kategorie člověk a zdraví. Každá z oblastí má vymezeny cíle vzdělávání, tedy souhrn 

klíčových kompetencí, k nimž je prostřednictvím vzdělávacího obsahu veden.  

Mezi nejdůležitější výstupy tělesné výchovy podle Národního ústavu pro vzdělávání 

(2000) uvádíme tyto osvojené znalosti a dovednosti dítěte: 

• V souladu s individuálními předpoklady zvládat jednoduché pohybové činnosti 

jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině 

• Spolupracovat při týmových pohybových činnostech a soutěžích 

• Projevuje vlastní vůli po zlepšení své zdatnosti 

• Umí jednoduše hodnotit kvalitu PD 

• Jedná v duchu fair-play; Dodržuje pravidla her, pozná přestupek a ví, jak na něj 

reagovat 

• Uplatňuje správné držení těla v různých polohách a činnostech 

• Zná případná zdravotní oslabení a při cvičeních (cvičební prostředí), která by 

mu škodila a dovede na ně samostatně upozornit 

Na prvním stupni jsou se sportovními hrami spojovány dovednosti, jako jsou 

manipulace s míčem, pálkou nebo jiným herním náčiním, které hmotností odpovídá 

věku dětí. Základní herní činnosti jednotlivce, spolupráce při hře a participace v utkání 

podle zjednodušených pravidel. 

Očekávané výstupy z druhého stupně jsou: 

• Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu 

• Usiluje o zlepšení tělesné zdatnosti, z nabídky volí vhodný rozvojový program 

• Chápe pojem rozcvičení, jeho důležitost a jeho realizaci 

• V souladu s individuálními předpoklady zvládá osvojované PD a tvořivě je 

aplikuje ve hře 

• Rozumí a zvládá použít osvojené názvosloví 

• Dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a 

dodržuje ji 

• Aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací zdravotního oslabení 
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Do učiva odpovídající pro druhý stupeň patří (pro alespoň dvě hry podle výběru školy) 

HČJ, HK a utkání podle pravidel žákovské kategorie (Národní ústav pro vzdělávání, 

2000). 

Školní vzdělávací program je pak povinný dokument, který je stanoven školským 

zákonem. Tvorba ŠVP dává škole možnost svobodně formulovat představy o 

nejvhodnější formě vzdělávání na konkrétní škole. Dává svobodu při rozhodování o 

nejvhodnějších postupech pro realizaci požadavků plynoucích z RVP ZV, tedy o 

výchovné a vzdělávací strategii školy. Dále se v něm definují očekávané výstupy, 

výběr, rozčlenění a propojení učiva skrze mezipředmětové vztahy.  

Dále dokument ŠVP slouží jako charakteristika školy, její zaměření, které vychází u 

podmínek školy. Patří do něj také učební plán, což je souhrn základních informací o 

vzdělávání na úrovni vyučovacích předmětů. Jsou zde obsaženy učební osnovy školy, 

představující didaktické rozpracování vzdělávacích obsahů jednotlivých oborů a mnoho 

dalších procesů a mechanismů vzdělávání a hodnocení (Manuál pro tvorbu ŠVP, 2007). 

4.3 Didaktické formy ve výuce tělesné výchovy a sportovním 

tréninku  

Aby bylo pedagogické působení učitele tělesné výchovy úspěšné, měl by respektovat 

didaktické formy a metody své práce upravovat odpovídajícím podmínkám vyučování. 

Jejich použitím a změnami lze urychlit proces učení a napomáhá zvyšování výkonnosti 

žáků (Kostka a kol, 1986). Velenský (2005) uvádí, že vhodná práce s formami a 

metodami by měla navodit podmínky cvičení co nejvíce podobným podmínkám 

samotného utkání. Taková podstata cvičení působí pozitivně na naplňování motivace 

žáka k osvojování herních činností. Vyučující toho dosahuje pomocí vhodné volby 

sociálně-interakční formy (dále jen SIF) a metodicko-organizační formy (dále jen 

MOF). SIF jsou vymezeny mírou interakce učitele (subjektu) a žáka (objektu). MOF 

jsou děleny podle proměnlivosti herních podmínek a podle přítomnosti, nebo 

nepřítomnosti soupeře (Velenský, 2005). 

4.3.1 Organizační formy 

4.3.1.1 Vyučovací hodina tělesné výchovy 

Základní organizační formou ve výchovně vzdělávacím procesu je vyučovací jednotka. 

Častěji se objevuje vyučovací jednotka věnována nácviku. Využívá se k nácviku nové 
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látky a k opakování naučeného. Méně často se objevuje vyučovací jednotka věnována 

utkání, ve které je celá hlavní část hodiny věnována hře (Kostka a kol., 1986).  

Liba (1996) vysvětluje obsah nácviku a výcviku trochu jinak. Podle něj se v nácviku 

žáci učí nové pohybové dovednosti. Při výcviku probíhá opakování a zdokonalení 

naučeného a to ve variabilních, nebo ztížených podmínkách. Vyučující žáky sleduje a 

koriguje. Zpozoruje-li nedostatky v pohybových dovednostech, opětovně je zařadí do 

nácviku v příští VJ. 

Rychtecký a Fialová (1998) uvádějí, že VJ školní tělesné výchovy trvá 45 minut a 

v týdenním rozvrhu jsou jí vyčleněny 2 hodiny.  

Z hlediska hlavních složek výchovně vzdělávacího procesu rozlišuje Rychtecký a 

Fialová (1998) tyto vyučovací jednotky: 

• Diagnostické (zahrnují i kontrolu) 

• Motivační (vzbuzují a prohlubují zájem) 

• Expoziční (seznamují s novým učivem, umožňují nácvik) 

• Fixační (opakují, upevňují, zdokonalují) 

Rychtecký a Fialová (1998) nedoporučují provádět čistě nácvičné hodiny, které jsou 

zpravidla fyziologicky málo účinné. Uvádějí, že v každé VJ pohybové schopnosti i 

pohybové dovednosti a podle cíle VJ taktéž strukturovat vyučovací hodinu. Ta má 

zpravidla 3 a více částí. Obecná pravidla pro strukturu VJ uvádí Rychtecký a Fialová 

(1998). První přichází úvodní část (10-15 minut), po ní následuje hlavní část (zhruba 28 

minut) a hodina by měla být ukončena závěrečnou částí (5 min).  

Z hlediska tematické činnosti četnosti zařazených sportů lze vyučovací jednotku buď na 

smíšenou, nebo monotematickou. Monotematická VJ se dále dělí na nácvik a výcvik. 

Členění vyučovací jednotky školní tělesné výchovy 

Úvodní část 

Nejprve žáci nastoupí do organizovaného tvaru, jsou obeznámeni s průběhem a cílem 

hodiny. Podle následné náplně (bezpečnost žáků) se připravuje cvičební prostor 

(branky, mantinely, žíněnky na kritická místa, atp.), nebo k tomuto dojde až v hlavní 

části (Rychtecký a Fialová, 1998).  

Poté přicházejí na řadu samotné pohybové aktivity žáků. Ty probíhají ve dvou na sebe 

navazujících částech.  
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První je zařazována rušná část, v jejímž průběhu se využívají základní pohyby, jako 

jsou chůze, běh, poskoky, lezení. Na samotném konci rušné části provádíme dechová 

cvičení. Rušná část by neměla trvat déle než 3 minuty. 

Následuje část průpravná. V ní se nejprve uplatňují protahovací cvičení, jejichž 

obsahem jsou pomalé, protahovací a napínací cviky s využitím krajního rozsahu 

pohybů. Délka těchto cviků, respektive výdrží v krajní poloze by se měla pohybovat 

mezi 4 – 6 vteřinami s opakováním cviku 2 – 3 krát (Rychtecký a Fialová, 1998). 

Fialová (2004, s. 29) uvádí rozdíl mezi dvěma pojmy, které se často zaměňují. 

Protahovací cvičení je takové, které lze provádět švihem, hmitem, vedeným pohybem, 

cvičením s výdrží a také strečinkem. Z toho plyne, že strečink je „pouze“ jednou 

složkou rodiny protahovacích cvičení. Společným znakem je pouze příprava 

nervosvalového aparátu na zátěž. 

Rychtecký a Fialová (1998, s. 144) uvádí, že po protahovacích cvicích by měly být 

zařazeny cviky dynamického charakteru, což označuje jako dynamickou část 

rozcvičení. Doporučená doba trvání této části je 5 minut.  

Shepherd (2006, s. 38) také uvádí vhodnost použití dynamického cvičení v průpravné 

části. Označuje je jako tzv. „warm-up“. Volný překlad znamená „zahřátí“, což je jedna z 

podstat „warm-upu“, tedy prohřát organismus. Uvádí benefity a způsoby jeho zařazení 

před sportovním výkonem: 

• Postupné zvyšování dynamiky cviků až po rychlost přímou sportovnímu výkonu 

v dané hře 

• Má pozitivní vliv bezpečnost a efektivitu následných cvičení díky zvyšování 

tělesné teploty, kdy dochází k zapojení mnoha vnitřních fyziologických procesů 

• Pozitivně působí na nervosvalový aparát 

Ke konci dynamického úseku průpravné části, kdy sportovec vykonává pohyby ve 

vysoké intenzitě, by se jeho srdeční tep měl pohybovat okolo 160 – 170 tepů za minutu 

(Shepherd, 2006). 

Hlavní část 

Jedná se o základ VJ a z velké míry záleží na skladbě a organizaci této části, jak budou 

naplněny výukové cíle. Na počátku hodiny by měl být zařazen nácvik nových 

pohybových dovedností. Nejprve je třeba vysvětlit kritické body nácviku, předvedení a 



 

40 

 

poté následuje samostatný nácvik dovednosti. Doba nácviku se může různit, ale 

doporučená doba je zhruba 10 minut a to vzhledem k potřebnému udržení koncentrace 

žáků. Po této části by mělo dojít k zařazení cviků s rychlostně silovými nároky (v 

alaktátové zóně energetického krytí). Úkoly konané maximální intenzitou by měly trvat 

6 – 10 vteřin, a měly by být následovány 2 – 3 minuty dlouhou pohybovou aktivitou 

mírné intenzity. Této kondiční části by mělo být věnováno okolo 6 minut.  

Závěr hlavní části lze využít buď opakováním nově učeným PD z počátku hlavní části, 

nebo k rozvoji aerobní kapacity organismu žáků. Forma provedení je pestrá od her, kde 

jsou zapojeni všichni cvičenci, přes kruhový trénink po hromadné cvičení na hudební 

doprovod a další (Rychtecký a Fialová, 1998). 

Závěrečná část 

Cílem této části je především kompenzace předcházejícího fyzického zatížení v hlavní 

části. Během závěrečné fáze by mělo dojít ke snížení tepové frekvence a určité formě 

psychické a fyzické relaxace. Volba cviků by měla vycházet z míry zatížení (fyzického i 

psychického) během hlavní části. K tomu má vyučující k dispozici cvičení na správné 

držení těla, cvičení dechová, relaxační, strečinková, posilovací a další. 

Zásady pro cvičení v závěrečné části jsou účast ve cvičení všech cvičenců a nízká 

intenzita provedení cviků (Fialová, 2004). 

Podle potřeby lze zařadit statické i dynamické cviky. Častá forma dynamického cviku je 

buď „vyklusání“ (1-2 minuty), nebo vhodná drobná pohybová hra nízké intenzity. 

Statická část je charakteristická protahovacími cviky, zaměřenými na svaly zatěžované 

během VJ, dále na svaly, které mají ve florbalu tendence ke zkrácení (extenzory šíje, 

široký sval zádový a čtyřhlavý sval bederní) (Kysel, 2010). Ve statické části by měla 

být zařazena také kompenzační cvičení působící proti jednostrannému zatížení, které je 

pro hráče sportů hraných jednostranně typické (Perič a Dovalil, 2010). Rychtecký a 

Fialová (1998) doporučují při strečinkových cvicích delší výdrže v maximálních 

polohách. Ty by se měly pohybovat mezi 20 - 30 s. 

Shepherd (2006) vidí přínos statického strečinku na konci vyučovací hodiny nebo 

tréninku v urychlení zotavných procesů těla a navození relaxace zatíženého svalstva. 

Dále také ve zvýšení efektu uklidnění organismu po zátěži a přechodu do klidové fáze. 

Uvádí důležitost protahování svalů, jež byly zatíženy, a mohlo by dojít k jejich 

zkrácení, čímž se dostává do shody s Kyselem. 
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4.3.1.2 Florbalový kroužek pořádaný základní školou 

Tyto kroužky vedou obvykle učitelé tělesné výchovy, někdy s asistencí odborníka mimo 

pedagogický sbor. Charakter takovéhoto kroužku se svojí povahou a strukturou podobá 

tréninku ve specializovaném sportovním klubu. Délka takové jednotky je minimálně 45 

minut, ale obvyklá je jedna hodina až hodina a tři čtvrtě (Kysel, 2010). Struktura 

vychází ze struktury hodiny tělesné výchovy, více času lze věnovat hlavní a závěrečné 

části. 

Kroužky při základní škole probíhají zpravidla od začátku října do konce května, ale 

samozřejmě záleží na škole, jak k organizaci školního roku přistoupí. Florbalový 

kroužek lze zařadit již od prvního ročníku. 

Kroužek je pořádán buď jen pro prosté zprostředkování kontaktu žáka s jeho oblíbenou 

hrou, případně pro přípravu školního družstva (Rychtecký a Fialová, 1998). 

4.3.2 Metodicko-organizační formy 

Dobrý (1988, s. 115) : „Obsahem metodicko-organizačních forem jsou různě složité 

herní činnosti jednotlivce, herní kombinace a herní systémy, které jsou přenášeny 

v různých situačních souvislostech z utkání do těchto forem.“ 

Dále uvádí důležitost žákova pochopení zjednodušené činnosti z utkání a přenos takto 

redukovaného úkolu do cvičení (metodicko-organizačních forem) a jeho pozdější 

využití ve skutečných podmínkách utkání je pro žáka velmi důležité a to především 

z hlediska motivace. Musí pochopit, „proč to má vlastně dělat (Dobrý, 1988). Psotta a 

kol. (2009) označuje rozložení herního výkonu na menší situační a elementární části 

jako didaktickou redukci. Právě takovéto zjednodušení by mělo žákovi pomoci pochopit 

záměr cvičení a zároveň i zvýšit jeho motivaci provádět činnosti správně. 

Průpravná cvičení (PC) 

Jsou to taková, kde se neobjevuje soupeř. Využití nacházejí při nácviku technických 

dovedností žáků, pro opakování získaných dovedností, při zvyšování kondiční stránky 

hráčů, nebo třeba pro rozcvičení a přípravu pro herní cvičení a průpravné hry. 

Průpravná cvičení 1. typu (autory často označováno jako PC I. typu) se dějí za relativně 

neměnných podmínek. Žáci se soustřeďují na pohybové úkoly a správnost jejich 

provedení. Průpravná cvičení 2. typu (PC II. typu) probíhají v náhodně proměnlivých 
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podmínkách. V tomto typu cvičení není soupeř, ale proměnlivost provedení závisí na 

předem určených podnětech (Velenský, 2005). 

Herní cvičení (HC) 

Tato cvičení jsou charakterizována přítomností soupeře. Oproti průpravným cvičením 

jde o situace náročnější na pozornost a rozhodování. Kostka a kol. (1986) uvádějí za 

příklad cvičení 1 na 1, 2 na 1 a další, ale zároveň dodávají, že jejich význam spočívá ve 

zdokonalování HČJ, které musí být podpořeno jejich techniku v základní podobě. 

Velenský (2005) dále specifikuje dva typy HC. Herní cvičení 1. typu (HC I. typu) 

probíhá za relativně stálých podmínek, ale objevuje se zde soupeř. Stálost podmínek se 

zajišťuje upravením (omezením) výkonu (činnosti) tohoto soupeře(ů). To umožní 

žákům, aby si zvykli na přítomnost soupeře, a zároveň se plně koncentrovali na způsob 

provedení.  

Herní cvičení 2. typu (HC II. typu) je realizováno v proměnlivých podmínkách a 

s participací soupeře. Takové cvičení simuluje situaci, která se může objevit 

v samotném utkání a také přesně vymezuje začátek a konec jednoho provedení. To 

umožní žákům se opakovaně vystavit podnětům objevujícím se ve skutečném utkání 

(Kysel, 2010; Velenský, 2005). 

Z pravidel, které pro herní cvičení uvádí Dobrý (1988), vybíráme ty opravdu 

nejpodstatnější: 

• Vést k využití většího prostoru, změnám v provedení cvičení (ne pouze jedna 

varianta), také k aktivitě s míčem, ale i bez něj. 

• Ve většině herních cvičení dbát na nejvyšší intenzitu obranné činnosti, která na 

druhé straně nutí útočníky kreativně a kvalitativně co nejlépe provést své úkoly 

• Úkoly, které budou hráči provádět, formulujeme co nejstručněji a nejjasněji. 

Průpravné hry (PH) 

V průpravných hrách dochází k realizaci herního děje s plným zapojením a výkonem 

všech soupeřů, podle stanovených pravidel a s počítáním získaných bodů. Herní děj je 

souvislý a proměnlivý a střídá se v něm útočná i obranná fáze. Pravidla hry lze měnit 

tak, abychom docílili požadovaného zatížení, nebo zaměření (Kysel, 2010). 

Velenský (2005) uvádí možné úpravy pravidel průpravné hry podle požadavku herní 

praxe. Důrazně však doporučuje zachování základních pravidel, aby byla zachována 
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podstata hry. Modifikaci pravidel vysvětluje Velenský (2005) jako didaktickou 

intervenci, která potlačením, případně přidáním určitého pravidla dané sportovní hry 

izoluje a zvýrazní určitá, učitelem nebo trenérem požadovaná herní činnost. 

4.3.3 Sociálně-interakční formy 

Hromadná forma 

Tato forma se ve sportovním tréninku i školní tělesné výchově používá nejčastěji. 

Definuje ji stejná aktivita žáků ve stejný moment (cvičení) a prostoru. Interakce mezi 

žákem a vyučujícím je však minimální, protože žáci provádějí cvičení v rychlém sledu 

za sebou a vyučující rozděluje pozornost ke všem (Kysel, 2010). 

Forma skupinová 

Hráči jsou rozdělení do několika skupin (podle technické vyspělosti, podle postu ve 

sportovní hře, atp.). Každá skupina provádí ve stejnou chvíli odlišnou činnost. Ve školní 

tělesné výchově, ale i zájmovém kroužku je často pouze jeden vyučující. Pokud zvolí 

skupinovou formu výuky, může intenzivně sledovat a působit na jednu skupinu v jeden 

moment (Kysel, 2010).  

Individuální forma   

Vyznačuje se nejvyšší efektivitou působení učitele na žáka, ale ve sportovních hrách 

nemá tolik prostoru jako v individuálních sportech. V omezené míře se ve florbalovém 

tréninku (hodině TV) může využít při přístupu k brankářům při různých brankářských 

cvičeních a pro odstraňování individuálních technických a kondičních nedostatků hráčů. 

(Kysel, 2010). 

4.4 Výchovné a vyučovací přístupy učitele tělesné výchovy 

Aby bylo didaktické působení učitele vhodné a efektivní, mělo by vycházet z tzv. 

didaktických zásad. Mezi základní zásady patří podle Rychteckého a Fialové (1998) 

zásada uvědomělosti a aktivity, názornosti, soustavnosti, přiměřenosti a trvalosti. 

Zásada uvědomělosti a aktivity 

Při vyučování touto zásadou je požadavkem vytvoření kladného vztahu žák – probíraná 

látka. Ten by si měl dále aktivně osvojovat vědomosti, dovednosti a chápat jejich 

podstatu. Požadavkem je, aby se žáci aktivně podíleli na průběhu a výsledcích 

vyučování. Uvědomělý přístup je dále determinován vhodným výkladem, názornou 
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ukázkou, vytčením cílů, úměrnému času na zvládnutí úkolu. Uvědomělost najde své 

uplatnění například při dodržování pravidel hry, dávání dopomoci, aj. Pro udržení nebo 

zvýšení aktivity žáků jsou vhodné prostředky rozhovoru, povzbuzení, zpětnovazebné 

hodnocení a různé druhy soutěží (Rychtecký a Fialová, 1998). 

Zásada názornosti 

Jedná se o účelné využívání všech vhodných prostředků pro rychlé a co možná 

nejrychlejší vytvoření správné představy o pohybu. Ukázky jsou buď přímé (učitel, 

cvičenec), nebo nepřímé (obrázek, videozáznam,…), ale vhodné je navštívení 

sportovních utkání, kde je vnímání podpořeno prožitkem. U rozumově vyspělejších 

žáků je možné zařadit metodu pohybového kontrastu, tedy takovou, kde je ukázáno 

správné a vzápětí chybné provedení pohybu (Perič, 2008; Rychtecký a Fialová, 1998). 

Zásada soustavnosti 

Podle Periče (2008) spočívá základ této zásady v obsahu VJ a TJ, který je organizován 

takovým způsoben, aby na sebe naučené znalosti dovednosti logicky navazovaly a 

vytvořili tak ucelený funkční systém. Do zásady soustavnosti počítá také systematickou 

a pravidelnou práci. Ta musí vycházet z promyšleného plánu. 

Rychtecký a Fialová (1998) uvádějí, že postup této zásady má vycházet od známého 

k neznámému, od jednoduchého ke složitějšímu, od zvláštního k obecnému a od 

konkrétního k abstraktnímu.  

Zásada přiměřenosti 

Tato zásada vychází ze zařazování úměrného obsahu, rozsahu i obtížnosti učiva žákům 

tak, aby byl respektován stupeň jejich psychického rozvoje, tělesné schopnosti, 

individuální odlišnosti a věku. Benefity Perič (2008) vidí ve vyšší efektivitě tréninku a 

tréninkového procesu obecně, pozitivním působení na psychiku dětí a zmiňuje také 

vyšší bezpečnost, tedy předcházení možného zranění. 

Pro její správné využití ve výuce je potřebná znalost žáků včetně jejich schopností, 

úrovně dovedností, zdravotního stavu, apod. Na základě této znalosti může pedagog 

využít pedagogickou diferenciaci žáků. Je to prostředek k seskupení žáků (v rámci 

třídy) do homogenní skupiny (Perič, 2008; Rychtecký a Fialová, 1998).  

Diferenciace může mít kvalitativní i kvantitativní charakter. Do kvalitativního spadají 

schopnosti žáků, nadání a převažující zájem o určitý typ sportovní činnosti. Na jeho 
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základě lze vybírat členy školního družstva, případně nabízet dětem tělovýchovné a 

sportovní kroužky. Kvantitativní diferenciace počítá s vytvářením skupin podle nadání, 

schopností, nebo osvojených dovedností žáků. Uvažujeme-li sportovní hru, lze skupinu 

rozdělit na výborné hráče, průměrné, slabší hráče, ale není vhodné a ani pravděpodobné 

skupiny nechat stejné pro různé pohybové aktivity, vzhledem k tomu, že někdo se 

špatnými předpoklady pro gymnastiku může být dobrý hráč kolektivních sportovních 

her (Rychtecký a Fialová, 1998). 

Zásada trvalosti 

Ideálním výsledek aplikace této zásady je efektivní zapamatování si pohybové 

dovednosti a vědomosti dítětem tak, že bude kdykoli schopno pohybový úkol vykonat 

(Perič, 2008). 

Aby si žáci efektivně zapamatovali naučené dovednosti, musí být učivo správně 

plánováno, učená látka průběžně kontrolována, požadavky na provedení přiměřeně 

stupňovány a použity další zásady. 

Aby se podařilo naplnit jeden z cílů tělesné výchovy, jež spočívá ve vytvoření kladného 

postoje žáků k pohybové aktivitě jako celoživotní orientaci ke zdravému stylu života, 

mělo by se žákům dostat odpovídající množství hodin tělesné výchovy, kvalitního 

materiálního zajištění na školách, dojít ke zvýšení společenské podpory sportu jako 

prostředku zdravého životního stylu a samozřejmě vhodné množství žáků v hodinách 

tělesné výchovy, které dovolí kýžené zapojování cvičenců do procesu vzdělávání 

(Rychtecký a Fialová, 1998). 

 

4.5 Didaktika florbalu 

Křiček (In Psotta a kol, 2009, s. 40, 41) uvádí charakteristickou kontinuitu, propustnost 

a proporcionalitu jako základní linii výuky ve florbalu. Kontinuitu vysvětluje jako 

uspořádání učiva, které respektuje výkonnostní a mentální úroveň žáků. Vychází 

z principu od jednoduchého ke složitějšímu. Prostupnost lze vysvětlit jako snahu 

vytvořit takové podmínky učení, aby co nejlépe odpovídaly herním dovednostem, a 

vychází z podstaty sportovní hry. Toho lze dosáhnout vhodným zvolením MOF. Herní 

cvičení a průpravné hry mají v edukačním procesu zásadní význam. K proporcionalitě 

se Křiček (In Psotta, 2009) vyjadřuje jako vztahu mezi vyučovacími hodinami 

zaměřenými na trénink a hodinami, kde dochází k herní realizaci ve florbalovém utkání. 
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Důležitost florbalového utkání vidí v podobě diagnostického nástroje, který 

vyučujícímu podává informace o různých aspektech herního výkonu jednotlivců i 

družstva. Poměr hodin herního zaměření a nácvičného neuvádí jako dogmatické, spíše 

záleží na vyučujícím, jak bude postupovat.  

Věcná strukturace herních činností vybízí podle Křička (In. Psotta, 2009) k využívání 

metody v celku (metoda komplexní) a metody od celku k částem (metoda analyticko-

syntetická) a jejich progresivního spojování zpět do celku (metoda synteticko-

analytická). Vhodné je využití těchto metod, při splnění návaznosti učiva a pro 

počáteční seznamování se sportovní hrou. Metoda v celku je vhodně použita pro snadno 

pochopitelný herní systém osobní obrany. Tento celek lze poté rozložit na herní činnosti 

jednotlivce. Tento postup označuje Dobrý (1998) jako elementární redukci. Křiček (In. 

Psotta, 2009) doporučuje zařazovat do nácviku ty herní činnosti, jež mají uplatnění 

v herních podmínkách utkání, čímž se shoduje s Velenským (2005). Důležité je upravit 

nabídku vyučovaných dovedností na zvládnutí základů. Mezi ně počítá vedení míčku, 

přihrávání a zpracování, uvolňování bez míčku a střelba forhendem.  

V jednoduchých herních kombinacích mohou žáci snadno využít dříve naučené 

dovednosti spadající do herních činností jednotlivce. Herní kombinace jsou totiž 

zpětným progresivním skládáním částí v celek. Při útočení je to například kombinace 

přihraj a běž, při které využijí naučené přihrávání a vedení míčku, v obranné činnosti 

kombinace založená na přebírání hráčů. Poslední pomyslnou fází progresivního 

spojování částí v celek je začleňování herních kombinací do herního projevu družstva, 

což lze popsat i jako herní systém založený na nacvičené herní kombinaci.  

Situační celky a jejich části se pojí s herními kombinacemi, které se týkají jednotlivých 

hráčů a herními systémy, jež se vztahují k celému družstvu. Plyne z toho, že herní 

systém stojí nad herní kombinací. I když se učivo, vznikající v kontextu didaktické 

situační redukce, předkládá metodou od celku k částem a poté jejich skládáním do 

celku, uvádí autor předložení základního schématu činnosti žákům v celku. Lze 

například hráčům vysvětlit záměr na modifikace určité činnosti v herním systému 

(verbálně, na tabuli) a pětice hráčů jej vyzkouší prakticky. Z nabídky MOF lze využít 

jak HČ I. typu, tak II. typu, případně i PH. Během vykonávané činnosti pozoruje 

schopnosti hráčů implementace modifikace do realizace herního děje. Je-li efektivita 

dostatečná, nemusí dojít k redukci na části, ale pokračuje se metodou v celku. Není-li 

vyučující (trenér) s vykonávanými činnostmi spokojen, rozloží požadavky do menších 
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celků, které budou nacvičeny samostatně, v jednodušších podmínkách a teprve později 

spojeny do celku. Stejně lze postupovat i u herních kombinací, které se skládají 

z herních činností jednotlivce. Při velké chybovosti u metody v celku lze dílčí části 

rozložit a později je znovu uvést v celek (Křiček in Psotta a kol., 2009). 

4.6 Sportovní trénink 

Cíl sportovního tréninku dospělých spočívá v dosažení maximální výkonnosti ve 

zvolené sportovní disciplíně. Stejně, jako v tréninku dětí a VJ na základní škole je 

založen na pohybových předpokladech sportujícího. Patří mezi ně pohybové dovednosti 

a pohybové schopnosti. 

4.6.1 Pohybové dovednosti 

Perič a Dovalil (2010, s. 14) píše: „Pohybové dovednosti jsou učením získané 

předpoklady sportovce správně, účelně, efektivně a úsporně řešit pohybové úkoly.“ 

Spolu s dovednostmi se objevuje výraz „motorické učení“, které uvádí například Perič a 

Dovalil (2010), nebo Rychtecký a Fialová (1998). 

Znakem nacvičené pohybové dovednosti jsou absence chyb v provedení pohybů, jejich 

hbitost a včasnost, nízký výdej energie v jejich provádění a osobní styl sportovce 

(Rychecký a Fialová, 1998). 

Perič (2008) a Perič a Dovalil (2010) dělí dovednosti do tří základních skupin: 

o Primární dovednosti – dány ontogenezí člověka; př.: běh 

o Pohybové dovednosti – takové, které nesouvisí přímo se sportovní 

specializací sportovce; př.: jízda na kole pro lyžaře 

o Sportovní dovednosti – přímo spjaté se sportovní specializací; střelba 

golfovým úderem v ledním hokeji 

4.6.2 Pohybové schopnosti 

Perič a Dovalil (2010, s. 16) říká: „Pohybové schopnosti se chápou jako relativně 

samostatné soubory vnitřních předpokladů lidského organismu k určité činnosti, v níž se 

také projevují.“ 

Ve výčtu pohybových schopností uvádí Pěrič a Dovalil (2010) vytrvalost, rychlost, sílu, 

koordinaci a pohyblivost.  
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Rychlostní schopnosti spočívají v překonání nějaké vzdálenost co možná nejrychleji, 

tedy za nejkratší čas, případně provést nějaký pohyb co nejintenzivněji. Silové 

schopnosti definujeme jako schopnost překonávat vnější odpor působením svalové 

kontrakce. Vytrvalostní schopnosti se vyznačují překonáváním únavy (dlouhodobě 

vykonávaný pohyb určitou intenzitou – nikoli maximální, ale co možná nejvyšší). 

Koordinační schopnosti spočívají v řízení a regulaci pohybu s ohledem na rychlost a 

přesnost pohybu. Pohyblivost je schopnost provádět pohyb v maximálního kloubní 

rozsahu. 

Ve sportovním výkonu, například florbalového hráče, se uplatňují jak obecné složky 

schopností, tak i specializované schopnosti (Perič a Dovalil, 2010). Znamená to, že 

pokud má hráč dobré obecné rychlostní schopnosti, neznamená to, že musí nutně umět 

rychle reagovat na pokyn rozhodčího k rozehrání buly, rychle driblovat s míčkem, 

apod., ale tuto obecnou složku může dále rozvíjet pro konkrétní sportovní specializaci. 

4.6.3 Specifika sportovní přípravy dětí 

 „Nedílnou součástí všech her dětí jsou různé formy pohybových her. Potřeba hrát si je 

velmi silná a čím jsou děti mladší, tím je silnější. Děti, které jsou opravdu malé (ve 

sportu se jedná o děti ve věku 5 – 9 let), si chtějí hrát, starší děti již chtějí hrát (Perič, 

2004).“ 

Perič (2004) poslední větu vysvětluje na příkladech malých dětí (zhruba mladší školní 

věk) a starších dětí (starší školní věk). Hry malých dětí mívají nesoutěžní charakter, 

nemívají většinou jasně daná pravidla a na konci hry ani nemusí být žádný vítěz, ani 

poražený. Starší děti začínají mít potřebu hrát. Jejich hry mají jasně daná pravidla a 

končí vítězstvím nebo prohrou. 

Děti se ryzím hraním učí novým věcem a formují svoji osobnost. Neměla by tak chybět 

radost ze hry, z vyučovací hodiny, z tréninku. Výkonnostní stránka u menších dětí by 

neměla být pro trenéra důležitější než hraní si. Vhodně zvolená hra dětem vytváří 

podmínky pro tvůrčí řešení nastalé situace. (Perič, 2004; Kysel, 2010). 

Perič a kol. (2006) zdůrazňují důležitou úlohu trenéra, nebo učitele, ve výchově 

mladého sportovce. Ta spočívá jeho v pozitivním fyzickém a psychickém rozvoji. Sport 

by měl dítě bavit, mělo by se na tréninky těšit. Dobrý trenér nemůže svým jednáním dítě 

poškodit. Nutná je jeho znalost zásad pro kondiční zatěžování dětí (skolióza, poškození 

kloubů,…) a cítění pro správné vedení a vychovávání dítěte (frustrace, úzkost, strach 
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z vlastního projevu, atp.). Je-li potřeba hráče za něco kritizovat, mělo by to být 

v určitém poměru ke chvále jeho činností. Vhodné je 3 až 4 krát pochválit hráče a 

jednou jej zkritizovat. Dítě snáze přijme kritiku, je-li před ní za nějakou činnost 

pochváleno. Důležité je, aby byla kritika věcná a konkrétní, aby byla pro hráče 

přínosná. 

4.6.3.1 Vývojové etapy dítěte během základní školní docházky 

Mladší školní věk (6 – 11 let) 

Vzhledem k poměrně dlouhému vývojovému období, je mladší školní věk dělen na dva 

menší úseky, které se nazývají dětství a prepubescence.  

Růst výšky i hmotnosti je rovnoměrný, plynule se rozvíjejí vnitřní orgány, fyziologické 

zakřivení páteře se ustaluje, rychlým tempem probíhá osifikace kostí, ale kloubní 

spojení jsou stále měkká a pružná.  

Mozek má již před začátkem tohoto období ukončen svůj vývoj. V mozkové kůře ale i 

nadále dozrávají nervové struktury. Nervový systém je po šestém roce dostatečně 

vyvinutý, což jsou dobré podmínky pro rozvoj koordinačních a rychlostních schopností. 

Z hlediska psychického vývoje je důležité poznamenat, že dítě zatím chápe situace a 

pojmy, které si může osahat, vidí je, jeho volní vlastností nejsou dostatečně vyvinuty, a 

tak apelace na jeho snahu směrem k jeho sportovní budoucnosti nebude dostatečně 

chápat. Schopnost koncentrovat se je omezena, udává se 4 – 5 minut, po kterých nastává 

útlum v soustředění. 

Pohybový vývoj je v této věkové kategorii prudký, nové dovednosti dítě zvládá snadno 

a rychle, ale nemá dostatečnou schopnost si nově naučené zapamatovat, proto je 

důležité opakování. Na konci mladšího školního věku, tedy okolo desátého roku, má 

dítě největší schopnost učit se novým pohybovým dovednostem a my toto období 

nazýváme „zlatým věkem motoriky“. V tomto období je pohybová paměť silnější a 

nedochází k výrazným ztrátám jako na začátku mladšího školního věku (Perič, 2008). 

Starší školní věk (12 – 15 let) 

Sledujeme největší rozdíly v růstu a nabírání váhy, než v jakémkoli jiném období. Po 

13. roce mohou tyto změny působit u dítěte negativně a zhoršují kvalitu jeho pohybů. Je 

to dáno rychlejším růstem končetin oproti trupu. Tím může dojít k negativním návykům 
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a poruchám v hybném ústrojí, a proto je v pubertálním věku důležité dbát správného 

držení těla. 

V období puberty začínají děti rozumět racionálním vysvětlením činností, vydrží déle 

soustředěné a s tím se pojí schopnost rychleji se učit pohybové dovednosti. Pohybové 

vzorce jsou v paměti pevněji uloženy, než v dřívějším věku. Proto je v tréninku vhodné 

pokračovat v rozvíjení obratnosti a techniky (Perič, 2008). Bukač (2014, 52) k paměti 

dítěte (sportovce) uvádí: „Vzpomínky a herní prožitky hráče dělají tím, čím je. Mozek je 

živou schránkou herních zkušeností. Paměť je základním zdrojem výkonu. Herní paměť 

se tvoří herním tréninkem a herní praxí; čím dramatičtější prožitek, tím hlubší uložení 

příběhu.“ a ještě dodává: „Herní činnost a potažmo výkon staví na paměti a se slabou 

pamětí padá.“ 

Začátek první fáze staršího školního věku je považován za vrchol ve všeobecném vývoji 

dítěte. V pohybu se projevuje účelnost, ekonomičnost a přesnost. Vysoké úrovně 

dosahuje schopnost anticipovat vlastní pohyby i pohyby ostatních účastníků (jak 

spoluhráčů, tak protihráčů). Naopak v pubertě, vlivem růstu a nepoměru jednotlivých 

částí těla, dochází ke zhoršení přesnosti a plynulosti pohybů. To je patrnější u chlapců, 

než u děvčat (Perič, 2008; Dovalil a Choutková 1988). 

Senzitivní období  

Perič (2008, s. 31) vysvětluje toto období jako část dětského věku, která je velmi 

příznivé k rozvíjení určitých pohybových schopností a dovedností. Dále upozorňuje na 

problematiku biologického věku, který se s tím kalendářním nemusí shodovat. 

 

Tabulka 2 Vysoká efektivita tréninkového procesu v konkrétním senzitivním období (Perič, 2008) 

Přehled věkových období s vysokou efektivitou tréninku  

Rozvíjené schopnosti / dovednosti Věková hranice 

Základní koordinace pohybů 6 – 8 let 

Kombinace pohybů 7 – 10 let 

Frekvence pohybů (rychlostní schopnosti) 7 – 10 let 

Rovnováha 8 – 13 let 

Pohyblivost 10 – 13 let 

Komplikovaná motorika 10 – 13 let 

Přesnost pohybu 10 – 13 let 
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Tabulka 3 Střední efektivita tréninkového procesu v konkrétním senzitivním období (Perič, 2008) 

Přehled věkových období se střední efektivitou tréninku 

Rozvíjené schopnosti / dovednosti Věková hranice 

Správné a rychlé reakce 7 – 11 let 

Rychlá a výbušná síla 10 – 15 let 

Základní silový rozvoj 10 – 13 let 

Vytrvalost 11 – 14 let 

 

4.6.4 Proces motorického učení 

Podle Kysela (2010) je florbal hra s rychle se měnícími se podmínkami, hráči se 

rozhodují o motorickém řešení situace podle taktických znalostí, vlastní hráčské 

inteligence a hlavně technických dovedností. Právě technická úroveň dovedností (běžná 

lokomoce, ovládání míčku pomocí florbalové hole, spojení obou) je podmíněna 

motorickým učením a jeho úrovní. Bukač (2014) zmiňuje důležitost opakování 

provedení pohybových jednotlivostí, dovedností, dovednostních celků, aby měl mozek 

dostatek prostoru pro zapamatování obsahu trénovaného. 

Pojem motorické učení vysvětluje Perič a Dovalil (2010) jako proces osvojování (učení) 

se pohybu (pohybům). Začíná prvním zvládnutým pokusem a končí dokonalým 

osvojením pohybu (pohybů). Celý proces učení pohybové dovednosti je dlouhotrvající a 

vždy neprobíhá „přímočaře“. Neexistuje přímá úměra mezi počtem opakování (doba 

nácviku) a stupněm osvojení dovednosti. Při osvojování dovednosti může nastat tzv. 

„plató“ (taktéž označováno jako plató efekt), které je charakteristické stagnací v učení. 

Příčiny jevu jsou buď objektivní. Sem patří nesprávné metody nácviku, zhoršení 

materiálních podmínek, nedostatečná příprava a nedokončení učení v jednotlivých 

fázích osvojování pohybové dovednosti, ale i osvojené provedení pohybu s chybou. 

Kromě objektivních jsou příčiny i subjektivní. Vybíráme například nízkou úroveň 

motivace, sebepodceňování, aktuální sportovní formu, nebo i nezdravé sociální klima ve 

třídě (tréninkové skupině). 

4.6.4.1 Druhy motorického učení 

Kysel (2010) rozlišuje druhy motorického učení na imitační, zpětnovazební, 

problémové, instrukční a ideomotorické. 
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Imitační lze vystihnou slovy „cvič podle mne“. Podle Rychteckého a Fialové (1998) jde 

o nejrozšířenější a nejznámější druh používaný k nácviku pohybové dovednosti. Je 

velmi vhodný u začátečníků a nejmladších žáků.  

Učení instrukční považují za náročnější, protože jsou informace analyzovány sluchem, 

ne zrakem a je nutná správná interpretace. Lze jej využít u dětí od deseti let věku.  

Učení zpětnovazební je takové učení, které přichází až po vykonání pohybového úkolu. 

Zpětnou vazbu dává nejčastěji učitel nebo trenér. Podobně lze ve sportovních hrách 

využít videozáznam, kde hráči sledují správnost a nesprávnost jejich konání. 

Problémové učení je určeno žákům, kteří se již dostali do vyšších fází motorického 

učení. Ve sportovní hře jsou spojeny převážně s taktikou. 

4.6.4.2 Fáze motorického učení 

Perič a Dovalil (2010) vyjmenovává 4 fáze učení. Jsou to fáze seznámení, zdokonalení, 

automatizace a tvořivá realizace.  

Fáze seznámení (generalizace) 

Dítě poznává požadovanou dovednost. Potřebuje získat maximální množství informací, 

aby si utvořil představu o tom, jak pohyb správně provést. Získává je obvykle od trenéra 

a mají charakter slovní, vizuální, nebo provedením pohybu (dítě je pomalu provedeno 

pohybem). Dobrý (1988) říká, že hráč (dítě) pozoruje předváděnou činnost s tím 

záměrem, že ji později bude vykonávat sám. Během pozorování a krátce po něm si nové 

informace ukládá do krátkodobé paměti. Poté se pokouší o vlastní provedení, jež je 

ovlivněno i rozhodováním a výběrem z dříve osvojených pohybových dovedností. 

Zprvu nepovedené, hrubé pokusy dávají dítěti zpětnou vazbu a samo si vytváří vlastní 

program řešení daného úkolu. Důležitou roli hraje zpětná vazba od trenéra (vyučujícího) 

a jeho korekce. Objevují se tzv. „souhyby“, což jsou pohyby nadbytečné a pro 

pohybovou dovednost jsou zbytečné (Dobrý, 1988). 

To vysvětluje Rychtecký a Fialová (1998) procesy v centrální nervové soustavě. 

Procesy se v ní rozlévají do různých oblastí mozkové kůry a říká se jim iradiace. Právě 

tyto neuspořádané vzruchy mají za následek nadměrnou tonizaci svalstva. 

Fáze zdokonalení (diferenciace) 
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Perič a Dovalil (2010) uvádí, že dítě zvládá pohyb v jeho nejjednodušší podobě a jeho 

opakováním si uvědomuje průběh pohybu v jeho jednotlivých parametrech. Pohyb se 

zdokonaluje a zpřesňuje se i jeho vnímání, což má vliv na odstraňování chyb. 

Kromě plynulosti pohybu, která se objevuje, je dítě schopno pohyb vykonávat i ve 

vyšším tempu. Velmi důležité je i uchování nacvičeného stupně dovednosti v paměti, 

takže i s přestávkou v učení je dítě schopno navázat v místě ukončení nácviku (tzv. 

retence), ale tato přestávka nesmí být moc dlouhá. 

Dovednost se jeví stabilní a v tréninkových podmínkách skutečně je. Limitem jsou 

soutěžní podmínky a momenty, kdy dítě podléhá zvýšenému tlaku. V těchto situacích se 

objevují tzv. deformační vlivy a dovednost nemusí být provedena kvalitně (Rychtecký a 

Fialová, 1998). 

Dle Rychteckého a Fiálové (1998) je tato fáze charakteristická koncentrací vzruchů do 

té části mozkové kůry, která má vztah k prováděnému pohybu. 

Fáze automatizace (stabilizace) 

Perič a Dovalil (2010) uvádí, že úspěšnost předchozí fáze vede k fázi automatizace, tedy 

stavu, kdy je dovednost plně zvládnuta a dále v jejích projevech upravujeme pouze 

detailní nuance. Oproti předchozí fázi je již dovednost zvládnuta na takové úrovni, že 

jej dítě dokáže provádět i ve ztížených podmínkách utkání. Dítě disponuje vysokou 

mírou propriorecepce (vnímání vlastního těla, regulace svalového napětí, atp.) a 

kinesteze pohybu a jejich spojením získává tzv. „pocit“ (pocit míče na florbalové 

hokejce, atp.). 

Zajímavým jevem je tzv. „reminiscence“, která se projeví zlepšením naučené 

dovednosti i bez tréninku. Lidově lze říct, že se pohyb „rozležel v hlavě“. Příkladem 

může odcestování dítěte na týdenní pobyt v horách, před kterým následoval nácvik 

střelby tahem. 

Dítě v této fázi dokáže činnost provádět bez zbytečných energetických ztrát, čímž je 

schopno vykonávat ji i při zvýšeném stupni únavy nebo vysoké intenzitě pohybu. 

Ve fázi automatizace je možné využít i tzv. „ideomotorický trénink“. Jde vlastně o 

metodu nácviku PD, kterou provádí dítě pouze ve své mysli, tedy představuje si, jak 

pohyb provádí, je schopno i vybavit si pocity a reakce, které v dané situaci mohou 
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nastat. Příkladem pro florbal může být představení si provedení trestného střílení před 

jeho samotným vykonáním (Perič a Dovalil. 2010). 

Fáze tvořivé realizace (tvořivá asociace) 

Ve skutečnosti v této fázi nejde o učení se pohybové dovednosti, ale spíše o její tvůrčí 

využití a spojení s jinými dovednostmi, pro řešení nastalé situace. Komplex činností 

zvládá dítě (sportovec) provádět rychle po sobě. Různí autoři charakterizují tuto fázi 

jako „mistrovství“, nebo „virtuozitu“ v daném pohybové úkolu. K dosažení takovéto 

úrovně vede dlouhá cesta, čítající spoustu opakování a dlouho dobu tréninku (Perič a 

Dovalil, 2010). Tato fáze se z hlediska procesů v CNS označuje za fázi tvořivé asociace 

(Rychtecký a Fialová. 1998). 

Sportovní trénink  

Sportovní trénink se v mnohém podobá hodině školní tělesné výchovy. Platí v něm 

stejné zásady, používají se stejné metody, struktura TJ je velmi podobná té ve VJ. Nemá 

ale striktní návaznost na školní vzdělávací prostředí, a proto tuto kapitolu zařazujeme 

samostatně a ne do kapitoly didaktických forem. 

4.6.5 Sportovní trénink dětí 

Existují dva různé názory na podstatu tréninku dětí. Jeden je zaměřen striktně na 

výkonnost již od útlého dětství – označuje se „raná specializace“. Druhý názor vychází 

z přesvědčení, že výkonnost by měla být přiměřená věku a dětský věk je pouze jednou 

z postupných etap k dosahování maximálních výkonů – nazývá se „trénink přiměřený 

věku“. Z toho plyne, že v rané specializaci není respektován duševní a fyzický vývoj 

dětí, je na ně pohlíženo jako na dospělé a dítě se musí vyrovnávat s vysokými 

kondičními i fyzickými nároky trenéra. Druhý tréninkový koncept vychází z myšlenky, 

že dítě nemůže zvládat vše okamžitě. Výkon je chápán jako cíl, ke kterému se dojde 

postupnými kroky. Důležitější než výkon je nasazení, elán při soutěžích, respektuje se 

také důležitost prožitku a radosti dětí (Perič, 2008). 

4.6.5.1 Etapy sportovního tréninku dětí 

Martínková (2009, s. 10) označuje tréninkový proces za dlouhou, několikaletou cestu. 

V průběhu prochází dítě několika etapami tréninku. Tři základní etapy jsou: 

• Etapa základního tréninku 

• Etapa specializovaného tréninku 
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• Etapa vrcholového tréninku 

Etapa základního tréninku 

Dovalila a Choutková (1988) spatřují prvořadý úkol této etapy v působení na celkový 

harmonický rozvoj osobnosti, upevnění jeho zdraví, podpora přirozeného vývoje 

psychického i fyzického. Důležité je vytvoření návyku na pravidelný trénink a 

vypěstovat k němu kladný vztah. Kladné rozvíjení morálních i volních vlastí spadá do 

této etapy také. 

Kvůli kompenzaci vlivu specializace je třeba do tréninku zařazovat dostatečný podíl 

všestrannosti. Toho se dosáhne výběrem z pestré škály tréninkových prostředků a 

změnami tréninkového prostředí. To znamená, že trénink by měl být co nejpestřejší 

(Dovalil a Choutková, 1988). 

Perič (2008) uvádějí trvání této etapy do přibližně 10. až 13. roku dětí.  Při nácviku 

techniky se objevuje tzv. „dětská technika“, která spočívá ve specifickém zvládnutí 

pohybového úkolu, který se děti učí nápodobou techniky dospělých. Proces lze provádět 

naráz. 

Etapa specializovaného tréninku 

Tato etapa nastává přibližně na konci staršího školního věku. Její hlavní úlohy vidí 

Perič (2008) v rozvoji základních a speciálních PS, rozšíření zásoby PD, pochopení 

základních zásad taktiky, formátování výkonové motivace a také upravení životosprávy 

vzhledem k tréninku a výkonu ve sportovní disciplíně. Během této etapy dochází 

k přebudování „dětské techniky“ na techniku dospělých, pohyby by měly probíhat 

automatizovaně.  

Dovalil a Choutková (1988) vyznačují trvání této etapy na 2 – 4 roky. Pokud jsou v této 

etapě talent nebo možnosti trénovat omezeny, pokračuje tato etapa až do konce 

sportovní kariéry. U talentovaných jedinců, kteří jsou motivovaní a rozhodnou se pro 

podstoupení náročných tréninků, může přejít etapa specializovaného tréninku do etapy 

vrcholného tréninku.  

Etapa vrcholného tréninku 

Tato etapa se již dětského věku netýká, ale v krátkosti uvádíme její úkoly. Dle Dovalila 

a Periče (2008) do ní patří dlouhodobé plánování sportovních cílů a podřízení přípravy 

jejich naplnění, rozvoj funkční, kondiční a psychické připravenosti, zdokonalit a 
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stabilizovat sportovní techniku, podřídit životní styl požadavkům tréninku a soutěží a 

rozvíjet taktické mistrovství. 

4.6.5.2 Stavba sportovního tréninku 

Perič a Dovalil (2010) označují za nejdelší jednotku dlouhodobě organizované 

tréninkové činnosti roční tréninkový cyklus (RTC) Podle nich je složen ze 4 menších 

úseků, ze kterých Perič (2008) vybírá pouze dva, v dětském tréninku stěžejní, úseky. 

Řádí mezi ně RTC a TJ (tréninkovou jednotku). 

Perič a Dovalil (2010) uvádějí, že RTC je složen z přípravného období, předzávodního 

období, hlavního (závodního) období a přechodného období a dodávají, že nejde o 

stejně dlouhé časové úseky. Jejich umístění během roku a délka trvání vychází z doby, 

kdy probíhá hlavní období, jejich délky, frekvence, nebo skladby. 

Perič (2008) uvádí, že RTC pro zimní sport (florbal), začíná na jaře a končí dohráním 

soutěží (pravděpodobně začátek jara).  

Na jaře se začíná přípravným obdobím, v němž jsou rozvíjeny obecné i speciální PS a 

PD. Všestranný charakter cvičení je podpořen pestrými a různorodými cvičeními. 

Úlohou tohoto období je rozvoj kondice, ze které bude dítě čerpat v hlavním období. 

Předzávodní období navazuje na přípravné období. Do programu tréninku jsou kromě 

všeobecně rozvíjejících cvičení začleňována také speciální cvičení. V tréninku se 

objevují prvky techniky a taktiky dané disciplíny splňující určité kondiční zatížení. Je to 

období, ve kterém se odehrávají první přátelská utkání, která mají pro trenéra 

diagnostický význam. V tomto období se objevují tzv. „soustředění“ (Perič, 2008). 

Se začátkem pravidelných soutěžních utkání je spojeno hlavní (závodní) období. Obsah 

tréninkových jednotek by neměl být striktně zaměřen k soutěžním utkáním. Vedle 

speciálních cvičení by měl plnit i všeobecně rozvíjející funkci. Četnost soutěžních 

utkání by neměla kolidovat se základní školní docházkou a povinnostmi z ní 

vyplývajících. Optimální režim utkání je jednou týdně nebo za čtrnáct dní o víkendu 

(Perič, 2008). Toto období se charakterizuje slovy „ladění sportovní formy“ (Perič a 

Dovalil, 2010). 

Posledním obdobím je přechodné. To začíná s koncem soutěží a končí opět se začátkem 

přípravného období. Slouží jak k fyzickému, tak psychickému odpočinku dětí. 
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Probíhají-li tréninky, mělo by jít o všeobecné zaměřené TJ, s množstvím her (Perič a 

Dovalil, 2010; Perič, 2008). 

4.6.5.3 Zatěžování v jednotlivých částech TJ 

Na začátku kapitoly „sportovní trénink“ jsme zmínili velkou podobnost struktury VJ a 

TJ. Nepovažujeme proto za důležité znovu uvádět již uvedené.  

Uvádíme pouze posloupnost působení na PS během hlavní části. To je také vztažné 

k VJ, ale typičtější je přeci jenom pro TJ.  

Kvůli vyčerpávání energetických zdrojů a únavě nervové soustavy během tréninku by 

měla být cvičení se rozvíjející PS řazena v pořadí: 

Koordinačně náročná cvičení 

Tato cvičení se zařazují na začátek hlavní části kvůli jejich vysokým nárokům na 

aktivitu CNS. V praxi do těchto cvičení spadají nově učené technické dovednosti, herní 

varianty, atp. 

Rychlostní cvičení 

Mají vysoké nároky na CNS, volní vlastnosti dětí a na množství energetických zdrojů 

organismu. Spadají sem krátké sprinty, soutěživé hry, krátké herní úseky ve sportovních 

hrách, a další. 

Silová cvičení 

Nároky na CNS i energetické zdroje jsou nižší než u dvou výše zmíněných typů cvičení. 

Mezi silová cvičení lze zařadit úpolová cvičení, přetahování a přetlačování, cviky 

s činkami, a jiné.   

Vytrvalostní cvičení 

Během nich dochází k dočerpání energetických zdrojů. U dětí je vhodné vytrvalostně 

zaměřené cvičení včlenit do pohybové hry, díky které dítě na únavu zapomíná a nemusí 

tak dojít k nepříjemným pocitům, které by se mohly objevit u drilového cvičení (Perič, 

2008; Rychtecký a Fialová, 1998). 

4.7 Systematika florbalu 

Do systematiky florbalu spadají herní činnosti jednotlivce, které se dělí na činnosti 

hráče a činnosti brankáře. Činnosti hráče jsou buď útočné, nebo obranné. Nad herními 
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činnostmi stojí herní kombinace. Ty jsou opět děleny na útočné a obranné. Nejvyšším 

stupněm systematiky jsou herní systémy. I u nich platí rozdělení na útočné a obranné. 

4.7.1 Herní činnosti jednotlivce útočné 

V prvních fázích tréninku je velmi důležité naučit se správnému držení florbalové hole 

(mít správnou délku hole) a správnému florbalovému postoji. Ze zvládnutí obou 

zmíněných činností přecházíme k nácviku dalších dovedností a činností. 

Různí autoři uvádějí jako správnou délku hokejky takovou, která při jejím svislém 

položení na podložku před hráče dosahuje úrovně pupíku, nebo loktu ruky, která je 

připažená a předpažená pouze v předloktí. Uvádějí zároveň možnou odchylku, ale 

pouze v řádu několika málo centimetrů, jež je pochopitelná v době růstu dítěte. 

4.7.1.1 Držení florbalové hokejky 

Držení hokejky je záležitost individuální, ale učíme hráče klíčovým bodům. Oni sami si 

postupem času osvojí způsob, který jim bude nejvíce vyhovovat při různých herních 

činnostech (Kysel, 2010). U úplných začátečníků je prvním krokem určení držení hole 

podle strany, které je buď levé (pravá ruka drží horní konec hokejky), nebo pravé (levá 

ruka drží horní konec hokejky). Při nejasnosti, na kterou stranu bude hráč hrát, volíme 

jednoduchý test. Položíme před něj na zem florbalovou hokejku a necháme ho ji 

zvednout jednou rukou. Pokud ji uchopí pravou rukou na konci hole, je to signál, že 

bude hrát s holí vlevo a obráceně (IFF, 1997).  

Dbáme tedy na úchop horní končetinou. Ten provádíme ze strany na horním konci 

hokejky, kdy by dlaň měla tento konec tzv. „skrýt“. Hokejka je svírána čtyřmi prsty od 

malíku po ukazovák mírně ve směru k čepeli, palec je v opozici, směřuje kolmo 

k čepeli. 

U úchopu spodní rukou necháváme hráčům větší volnost, mělo by ale být mírně nad 

koncem omotávky (Skružný, 2005). Karczmarczyk (2006) zmiňuje, že spodní ruka 

vykonává po rukojeti posuvný pohyb nahoru nebo dolů, právě podle potřeby hráče. 

Míra síly sevření (úchopu) se, dle Kysela (2010) liší podle prováděné činnosti, což je 

třeba zdůraznit. Měkčí držení použijí hráči při driblinku a vedení míčku, pevnější při 

střelbě. Poloha a způsob sevření prsty je podobný hornímu úchopu. 
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Obrázek 3Úchop jednoruč 

 

Obrázek 4Úchop obouruč I. 

 

Obrázek 5Úchop obouruč II 

4.7.1.2 Základní postoj hráče 

Rozlišujeme postoj hráče obranný a útočný. V obranném postoji hráč čeká, lépe řečeno 

je připraven, na pohyb a aktivitu útočícího soupeře. Je proto bokem natočen 

k útočníkovi, mírně pokrčený v kolenou a vahou na špičkách chodidel, což dohromady 

velmi pozitivně ovlivňuje reaktibilitu obránce. Hokejku drží zpravidla v jedné ruce. 

V útočném postoji využíváme podobných zásad, jako v obranném, ale nestojíme 

k obránci bokem, nýbrž čelem. Hráči, kteří nesnižují těžiště pokrčováním kolen, dělají 

zásadní chybu v nahrbování krční a hrudní páteře (chtějí být nad míčkem). Dbáme proto 

na držení rovných zad. Nejprve je dítěti ukázáno, jak vypadá každý z postojů, a oni 

z pozorování a slovní instruktáže zkusí postoj napodobit. Protože jde o jednoduchou 

polohu, jsou chváleni, ale zároveň opravováni, pokud je třeba. Vzhledem k fádnosti 

takovéhoto nácviku je vhodné využít hravější formu (Kysel, 2010; Skružný, 2005).  
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V seznamu chyb v základním herním postoji vycházíme z Martínkové (2009, s. 37): 

• Při nedostatečném pokrčení kolen se trup hráče nahrbuje „nad míček“ – 

vyučující, nebo trenér hráči ukáží správný postoj při současném driblování a 

hráč jej napodobí, povely „narovnej se v zádech“, „pokrč kolena ještě více“ a 

další mohou být také využity 

• Nahrbení může vzejít i z příliš širokého úchopu při driblinku. Stačí jen hráči 

posunout spodní ruku do správného místa 

• Vzpřímený postoj bez pokrčený kolen – náprava viz první bod chyb 

Základní cvičení pro nácvik správného postoje a držení hokejky 

Cvičení 1 – Nácvik základního postoje ve dvojicích 

Popis: Hráči se ve dvojicích postaví proti sobě, je vhodné, aby nebyly dvojice 

daleko od sebe. Na signál začínají předvádět postoje útočné, nebo 

obranné. Předvádí vždy jeden, druhý napodobuje, potom se vystřídají. 

Vyučující mezi nimi prochází, povzbuzuje a opravuje nedostatky. 

Cíl: Naučit hráče rychle a správně zaujmout správný florbalový postoj 

MOF: PC II. Typu 

SIF: Hromadná, lze i skupinová 

Čas / 

Opakování: 

3 – 4 minuty, opakovat postavení zhruba 7 – 12 x 

Schéma: 

 

Obměny: Pokud jeden hráč předvede obranný postoj, druhý provede útočný. Sami 

se opravují, udělá-li chybu (tedy k obrannému se postaví stejně), předvádí 

znovu ten samý hráč 
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4.7.1.3 Driblink 

V trenérské příručce (IFF, 1997) je souhra zraku, míčku a hole považována za základ 

útočné hry a měla by měla být učena mezi prvními dovednostmi a dále rozvíjena během 

celé kariery hráče. Hráči by měli být vedeni a povzbuzování k využití volného času 

mezi cvičeními i při cvičení, když nejsou na řadě, aby dribling neustále zkoušeli. 

Cíl driblinku vidí Kysel (2010, s. 54) v ovládání míčku pomocí čepele florbalové hole 

tak, aby jej soupeř nemohl odebrat. Zpravidla se provádí držením hole oběma rukama, 

ale chce-li hráč udržet odstup od soupeře, případně jeho hokejky, může přejít do 

driblinku jednoruč. Rozeznáváme driblink hokejový a florbalový. 

Hokejový driblink 

Martínková (2009, s. 39), na základě délky, kterou míček vykoná a také podle držení 

florbalové hokejky, dělí klasický hokejový driblink na krátký a dlouhý. Krátký je 

takový, při němž se míček pohybuje na šířku ramen a dlouhý takový, kdy je tato 

vzdálenost větší a hráč pro jeho provedení přechází z držení hokejky obouruč do držení 

jednoruč, které ještě prodlouží tento pohyb míčku. 

Karczmarczyk (2006, s. 25) uvádí základní rys hokejového driblinku, kterým se odlišuje 

od florbalového. Je to střídání strany hokejky při působení na míček. Ovládá-li hráč 

míček po ruce, jde o forhendovou stranu hokejky, je-li ovládán přes ruku, používá se 

termín bekhend.  

Pro základní postoj při hokejovém driblinku je dle Martínkové (2009, s. 39) shodný 

s postojem obranným. Může se stát, že se při cvičení po nějaké chvíli začnou děti 

nahrbovat nad míček. Je důležité je opravit a vést k rovnému držení zad. Z hlediska 

stability postoje je výhodné je mít jednu nohu mírně předsunutou, tedy tu, která je 

opačná k držení hole. U začátečníků praktikujeme pomalé vedené pohyby, mírně 

přeháníme důslednost v přenášení těžiště do stran ve směru pohybu míčku.  

Chyby, které první pokusy charakterizují, jsou podle Kysela (2010, s. 54): 

• „Tvrdé“ zápěstí (výrazné zapojení svalů předloktí) 

• Bouchání čepelí o zem 

• Malé přiklopení čepele k míčku (míček „utíká“) 

• Velké oddalování míčku od čepele (soupeř může míček snadno zasáhnout) 

• Nahrbování nad míček (viz. Chyby v základním florbalovém postoji) 
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Florbalový driblink 

U florbalového driblinku je míček ovládán pouze forhendovou stranou čepele. Výchozí 

postoj, se oproti hokejovému změnil, vychází totiž z postoje útočného. Nacvičujeme jej 

v předozadním směru. Míček se pohybuje od úrovně zadní nohy před nohu 

přednoženou, asi na vzdálenost délky jedné čepele. K posouvání míčku vpřed slouží 

patka až střed čepele, k jeho opětovnému posunutí zpět špička čepele hokejky. Aby 

míček tzv. „neujel“, je potřeba jej na konci pohybu vpřed zastavit špičkou čepele, čehož 

hráč dosáhne jejím postavením téměř kolmo k zemi.  

Mezi hlavní chyby patří dle Kysela (2010, s. 54) tyto: 

• Nedostatečné tlumení míčku při stažení k tělu, které se provádí vhodným 

náklonem čepele (narovnání proti směru pohybu míčku) 

• Při snaze zastavit míček při pohybu vpřed je nedostatečně „zaseknut“ špičkou a 

ujíždí z čepele 

• „Tvrdé“ zápěstí, tak jako u hokejového driblinku 

Nácvik obou typů driblinku začíná na místě. Po zvládnutí pohybu v hrubých rysech lze 

přejít do driblinku v chůzi vpřed. K nácviku je třeba se vracet pravidelně, nejlépe 

každou vyučovací hodinu nebo trénink, než budou žáci schopni vykonávat pohyb bez 

větších obtíží. Na tyto dovednosti se později váže driblink v klusu a běhu, všemi směry. 

Florbalová abeceda 

Ve své knize píše Kysel (2010) o způsobech ovládání míčku spadající do tzv. 

„florbalové abecedy“. Jedná se o cviky, které vylepšující tzv. „techniku hole“.  

Patří do ní driblink hokejový i florbalový jako základní dovednosti a dále zvednutí 

míčku ze země čepelí hokejky, opakovaného nadhazování takto zvednutého míčku bez 

dotyku míčku o zem forhendovou, bekhendovou stranou čepele, ale i horní hranou 

čepel. Další vhodné cvičení jsou tzv. „osmičky“, při nichž hráč vede míček mezi a 

okolo svých nohou (kuželů), a ten opisuje dráhu podobnou číslici osm a další možné 

úkoly. Florbalovou abecedu je vhodné postupně doplňovat zvládnutými a prvky a 

pravidelně je opakovat. Od hráčů lze vyžadovat i „domácí úkoly“, tedy opakování 

těchto prostorově nenáročných cviků doma (Kysel, 2010). 
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Obrázek 6Fáze hokejového driblinku 

 

Obrázek 7Fáze florbalového driblinku 
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Základní cvičení pro nácvik driblinku 

Cvičení 2 – Nácvik hokejového a florbalového driblinku na místě (Kysel, 2010) 

Popis: Hráči stojí s míčkem na značkách, buď v jedné i více řadách nebo půlkruhu, 

čelem k vyučujícímu. Provádějí pomalými pohyby driblink dle zadání. Snaží 

se přenášet těžiště s pohybem míčku. V počátcích učení se zrakovou 

kontrolou míčku. 

Cíl: Nácvik základního způsobu ovládání florbalového míčku. Nácvik použití a 

naklápění forhendové a bekhendové strany čepele, u florbalového driblinku 

také špičku čepele. 

MOF: PC I. Typu 

SIF: Hromadná, ale lze i skupinově, či individuálně 

Čas / 

Opakování: 

45 – 60 s, odpočinek 20 s – statické namáhání beder, znovu – ne více, než 5 

minut 

Schéma: - 

Obměny: Hráči provádějí činnost, přitom sledují vyučujícího, který na prstech ukazuje 

číslice, a hráči je na vyžádání učiteli sdělují, u opravdu malých dětí může 

vyučující ukazovat na části svého těla, a žáci říkají „nos, vlasy, atp.“.  

Podobně lze zařadit jakýkoli pohybový úkol z florbalové abecedy, včetně 

sdělování číslic a částí těla. 

Poznámky: Toto základní cvičení lze využít jak pro nácvik hokejového, tak 

florbalového driblinku. Stejně tak pro krátký i dlouhý hokejový driblink. 

Hráči jsou nejprve seznámeni s požadovaným úkolem, je jim ukázán se 

slovní instruktáží. 

 

Cvičení 3 – Zrcadlo (Kysel, 2010) 

Popis: Žáci se postaví s míčkem do řady, nebo více řad, tak, aby měl každý dobrý 

výhled na vyučujícího a zároveň okolo sebe dostatek místa. Podstatou 

cvičení je, že se žáci při provádění chovají jako zrcadlo. Sledují vyučujícího, 

který se pohybuje pomalou chůzí dopředu, do stran a dozadu. Když jde 

vyučující k žákům, oni se pohybují naproti němu, pohyby do stran jsou 

shodné, ale při pohybu vzad s i žáci pohybují vzad. 

Cíl: Učit žáky kontrole nad míčkem pomocí driblinku, ať už hokejového nebo 
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florbalového za současné kontroly pohybu vyučujícího a spolu s ním 

vykonávaného pomalého pohybu. Tímto se hráč učí sledovat okolí a dává 

základ pro osvojení vedení míčku ve větších rychlostech pohybu. 

MOF: PC II. Typu 

SIF: Hromadná, ale vhodně lze použít i skupinová, individuální 

Čas / 

Opakování: 

45 – 60 s, odpočinek 20 s – statické namáhání beder, znovu – ne více, než 5 

minut 

Schéma: 

 

Obměny: 1) Žáci kopírují pohyb vyučujícího (předozadní pohyb je opačný k pohybu 

vyučujícího). Vyučující se pohybuje proti žákům, oni couvají. Pohyb do 

stran je shodný. Při couvání vyučujícího couvají také žáci. Dalším 

obohacením může být zařazení změn poloh, jako jsou klek, podřep, sed při 

současném driblování 

Poznámky: Z hlediska bezpečnosti je důležité dodržovat rozestupy mezi žáky alespoň 

dva metry a ti by dále měli ve výchozím postavení stát od mantinelu nebo 

zdi tělocvičny nejméně tři metry.  

 

Cvičení 4 – Driblink mezi kužely 

Popis: Hráč stojí čelem ke kuželům (metám), které jsou rozestaveny v linii se 

zhruba 30 – 50 cm mezerami. Jejich počet by neměl být menší, než 4 a 

větší než 9.  

Hokejový driblink - Na signál provádí driblink mezi kužely, nohy 

nekopírují pohyb míčku do stran, jdou rovně přes kužely. Když dojde 

k poslednímu kuželu, začne se vracet couvavým pohybem, míček opět 

driblinkem provádí mezi kužely.  

Florbalový driblink – hráč držící hůl vlevo jde napravo od kuželů 
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(„pravák“ vlevo). Holí provádí vždy jedno florbalové driblování podél 

vzdálenější strany kuželu, poté míček protáhne mezi kužely směrem 

k sobě, hokejovým driblinkem jej dostane ke vzdálenější straně dalšího 

kuželu a provádí opět florbalový driblink. Stejným způsobem se provádí i 

při pohybu zpět (couvání). 

Cíl: Rozvinou ovládání míčku florbalovým a hokejovým driblinkem za 

současného pohybu. 

MOF: PC I. typu 

SIF: Hromadná, skupinová, ale i individuální 

Čas / 

Opakování: 

30 – 45 s, případně projít dráhu 1 – 2 krát tam i zpět, opakovat celé 2 – 3 

krát  

Schéma: 

 

Obměny: Provádění dlouhého hokejové driblinku mezi dvěma souběžnými řadami 

kuželů. 

Poznámky: Ve schématu je červenou barvou znázorněn pohyb hráče, modrou barvou 

pohyb míčku 

 

4.7.1.4 Vedení míčku 

Na webu IFF (1997) je uvedeno, že hráč s míčkem má ve hře tři možnosti. Buď tu, že se 

snaží držený míček vystřelit na branku, nebo jej nahraje výhodněji postavenému 

spoluhráči, nebo se s míčkem pohybuje ve snaze najít co nejlepší a nejvýhodnější 

pozici, z níž bude moci vystřelit, případně přihrát.  

Někteří autoři zahrnují vedení míčku jako samostatnou kapitolu, jiní jej včleňují do 

kapitoly driblink. Ve finské literatuře patří spolu s driblinkem do tzv. „ball possession“, 

tedy držení (ovládání) míčku. Všichni ale uvádějí, že vedení míčku je s driblinkem úzce 
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spjato, protože ze statického driblinku se hráči dostávají do pohybu, kde driblink 

používají v různém dávkování a provedení. 

Vedení míčku provádí hráč buď jednou rukou, nebo oběma. V obou případech jej lze 

realizovat tlačením, tažením, nebo driblinkem.  

Martínková (2009) a Skružný (2005) shodně uvádí specifika veden míčku tažením. Při 

něm má hráč míček pod kontrolou vedle svého těla, nebo za tělem. Svoje tělo využívá 

pro ochranu vedeného míčku. Na hokejce jej udržuje díky přiklopení čepele k míčku. 

Ve hře se nejčastěji objevuje při obcházení soupeře a při pronikání po křídle 

(Martínková, 2009; Skružný, 2005). 

Tlačí-li hráč míček před sebou forhendovou nebo bekhendovou stranou čepele, 

mluvíme o vedení míčku tlačením. Hráči jej využívají při rychlém startu, v úniku, 

v kombinaci s driblinkem při obcházení soupeře (Kysel, 2010). 

Martínková (2009) Vedení míčku driblinkem v běhu musí být podepřeno dobře 

zvládnutou technikou driblování na místě a chůzi. Při vedení míčku driblinkem lze 

využít i kombinovat hokejový a florbalový driblink. Pro oklamání soupeře využívá hráč 

tzv. „naznačení“ rameny opačným směrem, než se bude záhy uvolňovat. S automatizací 

učení této dovednosti vyžadujeme po hráčích provedení bez zrakové kontroly, kdy 

hovoříme o tzv. „periferním vidění“. Snažíme se vytvářet tlak časový i prostorový, který 

hráče připravuje na podmínky utkání. 

Nácvik formou slalomových drah doporučují všichni autoři zaměřující se na florbal, 

které jsme kvůli této diplomové práci studovali. Skružný (2005, s. 36) zmiňuje 

slalomové dráhy mezi kužely, případně jiným náčiním a nářadím, dále pak závody 

jednotlivců nebo družstev. Zařazení slalomových drah soutěžní formou v tréninku musí 

respektovat osvojení driblinku na místě. Kysel (2013) uvádí, že vyučující má pro nácvik 

k dispozici nejen PC I. A II. typu, ale nácvik vedení míčku je velmi dobře proveditelný i 

při HC obou typů a PH s modifikacemi i bez nich. Příkladem modifikace je bodování 

nejen za branky, ale i za obcházení soupeře vedením míčku driblinkem, povolené 

vedení míčku je pouze tlačením, vedením druhou „méně šikovnou“ rukou, apod. 

Cvičení 5 – Vedení míčku s využitím různého provedení vedení (IFF, 1997) 

Popis: Hráči stojí v rohu podle schématu. Před samotným během hráč 5 krát 

nadhodí míček do vzduchu a chytá (neumí-li, stačí jednou). Na stanovišti 

jedna běží s míčkem vpřed, okolo kužele se snaží o pokrytí tělem, ke 
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třetímu kuželi běží pozadu, ke čtvrtému popředu a k pátému opět pozadu. 

Přibíhá ke stanovišti č. 2. Hráč se snaží koukat před sebe a běžet stranou, 

levým bokem vpřed. Na stanovišti č. 3 jsou kužele, které se snaží za běhu 

přehodit mírným lobem. Po zpracování míčku přibíhá ke stanovišti č. 4. 

Zde přihrává míček skrze kužele a snaží se trefit branku. 

Cíl: Vedení míčku v běhu vpřed, vzad i stranou. Správně pracovat s hokejkou 

při ovládání míčku za pohybu 

MOF: PC II. typu 

SIF: Hromadná 

Čas / 

Opakování: 

4 – 6x zopakovat celý slalom 

Schéma: 

 

Obměny: Zmíněné cvičení slouží pouze jako náhled na možné postavení dráhy. 

Trenérově fantazii se meze nekladou, ale měl by mít na paměti, že děti 

mohou při větším množství, než je 4 – 5 stanovišť zapomenout, co mají 

dělat na dalších stanovištích. Proto toto množství není vhodné překročit.  

Lze použít lavičky pro přehození míčku a přeskok, pro naražení míčku, 

zpracování, přihrávky o mantinel nebo zeď, otočky okolo kuželů, driblink 

mezi kužely blízko (50 cm – 1 m) a mnoho dalších.  

Poznámky: Pro zdolání jedné dráhy by nemělo dítě potřebovat více, než 25 – 30 

sekund. Lépe více opakování v kratším časovém intervalu. 

 

Cvičení 6 – Nácvik vedení míčku průpravnou hrou (IFF, 1997) 

Popis: Je-li k dispozici velká hala, rozdělí se hřiště na 3-5 menších hřišť. Na nich 

probíhá průpravná hra dvojic, případně čtveřic. Hráči mají za úkol umístit 

míček do soupeřova kužele, který leží na konci hřiště obou půlek hráčů. 
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Hráči hrají dle pravidel florbalu, respektují pokyny vyučujícího, který 

může upravit pravidla hry, například na vedení míčku pouze forhendem, 

nebo bekhendem a podobně. Kdo vstřelí branku, je i nadále v držení 

míčku 

Cíl: Pokrytí míčku, zvyk na soupeře 

MOF: PH 

SIF: Hromadná 

Čas / 

Opakování: 

Utkání okolo 1 minuty, potom odpočinek nebo střídání Zátěž ideálně 1:1, 

1:1,5 

Schéma: 

 

Obměny: Jednoduchými modifikacemi pravidel lze působit na konkrétní herní 

dovednost 

Lze zařadit hru dvou proti dvěma 

Poznámky: Hřiště nemusí být na celou šířku haly, pro dostatek „kontaktu“ mezi hráči 

může být zmenšeno 

 

4.7.1.5 Přihrávání a zpracování míčku 

Přihrávku finští autoři spatřují (IFF, 1997) k této problematice uvádějí: „Začátečníkům 

je třeba zdůraznit cíl každé přihrávky, jež spočívá v jejím snadném zpracování 

spoluhráčem. Z toho důvodu by každá přihrávka měla být co nejpřesnější a rychlost by 

se měla odvíjet od situace, ve které je přihrávka provedena.“  

Zpracování přihrávky 

Zpracování přihrávky po zemi lze provést forhendovou i bekhendovou stranou čepele, 

dále také chodidlem, což je ale sporadicky používaný způsob. Přihrávky, které letí 

vzduchem, se zpracovávají tlumením trupu, nohami, ovšem za předpokladu splnění 
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pravidel florbalu. Pokud letí přihrávka v úrovni kolen a níže, zpracovává se čepelí 

(bekhendovou i forhendovou stranou), kdy se měkkým uchopením hole a tlumením 

míčku pohybem vzad hráč snaží dostat míček pod kontrolu (Martínková, 2009). 

Pro zpracování přihrávky by měl základní postoj vycházet z útočného postoje, noha 

protilehlá ke straně, na kterou hráč hraje, mírně předkročena, těžiště snížené důsledkem 

pokrčení v kolenou, hlava vzpřímená, rovná záda a čepel hokejky na zemi. Aby míček 

neodskakoval od čepele, je důležité, aby hráči drželi hůl „jemně“ (vyvarovat se tvrdých 

rukou) a míček tlumili pohybem čepel dozadu, spolu s mírným nakloněním čepele na 

míček (IFF, 1997). 

Chyby, které se při zpracování přihrávky objevují, jsou málo, nebo vůbec snížené 

těžiště hráče, jeho nepřipravenost a nepoložení hokejky na zem a tvrdé držení hole, tedy 

netlumení míčku zápěstím a pohybem čepele s míčkem vzad. 

Přihrávka 

Přihrávka ve florbale se dá provádět v mnoha postaveních a způsobech. Základní je 

provedení forhendem, které může být provedeno tažením, přiklepnutím a úderem. Podle 

postoje hráč přihrává v bočném postavení k cíli nebo v čelném postavení. Snažíme se 

hráče učit bočnému postavení ke směru přihrávky a to ze dvou důvodů. Hráč má 

stabilnější postoj a může si míček lépe schovat za tělo.  

Přihrávku lze realizovat i bekhendem, ale proti forhendové ji v utkáních hráči používají 

méně, případně pro „snadné“ přihrávky, kdy nejsou hráči pod velkým tlakem.  Kromě 

přihrávky po zemi se přihrává také vzduchem, což vede větší nároky na techniku 

přihrávajícího i hráče přihrávky přebírající. U začátečníků vyžadujeme forhendovou 

přihrávku tažením v bočném postavení k cíli prováděnou po zemi (Skružný, 2005). 

Přihrávka forhendem 

Při provádění přihrávky forhendem z místa je hráč rozkročen bokem k místu přihrávky, 

chodila natočená mírně do směru přihrávky, váha spočívá na zadní noze, takže přední 

noha je nataženější než zadní. V případě, že hráč drží hokejku vlevo, je jeho zadní noha 

levá, u praváka je to pravá noha. Spodní ruka je téměř natažená, napnutá za tělo, horní 

ruka je pokrčená v lokti, natažená na úroveň konce trupu. Míček se nachází v patce až 

středu čepele.  
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Přihrávku hráč provádí rovným pohybem. Čepel hokejky je po celou dobu přihrávání 

přiklopena k míčku, čímž se zajišťuje přihrávka po zemi. Dalším klíčovým bodem je 

sunutí čepele při zemi, chceme-li zvýšit rasanci, bude hráč tlačit více do podložky, žerď 

se prohne a míček v době vypuštění přihrávky dostává větší rychlost. Těžiště hráče se 

v průběhu přihrávání mění. Spolu s pohybem míčku vpřed se posouvá i těžiště ze zadní 

nohy, nad obě a na konci pohybu je téměř nad přední nohou. Zadní noha se tak 

z pokrčení dostává do mírného pokrčení až natažení a přední noha se postupně pokrčuje 

(Kysel, 2010). 

Skružný (2005) uvádí posloupnost nácviku a také nejčastější chyby v provedení.  

• Nejprve se nacvičuje přihrávání, kdy jsou hráči na místě (o lavičku, stěnu, 

mantinel) 

• Dalším krokem je přihrávka a poté pohyb přihrávajícího bez míčku 

• Následuje přihrávka z místa na hráče v pohybu 

• Přihrávání na hráče v pohybu a nejnáročnějším provedením, kdy jsou oba hráči 

v pohybu. 

Chyby rozděluje Skružný (2005) podle toho, zda hráč přihrává, nebo přihrávku 

zpracovává. Přihrávající může chybovat v nedostatečném snižování těžiště, dále v 

přihrávání „naslepo“, kdy hráč odhaduje správné místo pro směr přihrávky, ale v herní 

situaci jde o riziko ztráty míčku. S tím může být spojena i další chyba, která spočívá 

v přihrávání na obsazeného spoluhráče. Hráč přijímající přihrávky může také chybovat 

v nedostatečném snížení těžiště, v nepřipravenosti na přihrávku a nemusí ji tudíž 

stihnout zachytit. Mezi potenciální velké chyby patří tvrdé, až křečovité držení hokejky 

a v herních situacích to může být i špatné uvolnění se pro přihrávku. 

Kysel (2013) ve své publikaci, pro začínající trenéry florbalu, uvádí tuto posloupnost, 

která respektuje Skružného řadu, ale je detailnější: 

• Přihrávání a příjem přihrávky z místa se spoluhráčem 

• Přihrávání a příjem přihrávky z místa, kdy hráč plní jednoduchý úkol po 

odehrání míčku, ale musí jej stihnout před přijetím míčku 

• Přihrávání a příjem přihrávky z místa, kdy hráč plní obratnostní úkol po 

odehrání míčku, ale musí jej stihnout před přijetím míčku 

• Přihrávka z místa na přesnost 
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Dále navazuje na zmíněnou metodickou řadu od Skružného, konkrétně od druhého 

bodu. Považujeme za důležité zmínit, že tyto metodické řady lze použít i pro přihrávku 

bekhendem. 

Přihrávka bekhendem 

Základní postoj je podle Kysela (2010) obrácený postoj pro přihrávku forhendovou. 

Opět je hráč natočen ke směru přihrávky bohem (hráč hrající na levou stranu levým 

bokem, hráč hrající na pravou stranu bokem pravým). Shodné s forhendovou přihrávkou 

je přenášení těžiště ze zadní nohy na přední. Hráče učíme přihrávku tahem, která se při 

hře používá na kratší vzdálenost nebo je-li soupeř dostatečně vzdálený, a také přihrávku 

úderem, která je rasantnější a může vést i jako průprava k pozdějšímu nácviku střelby 

bekhendovým úderem. 

U přihrávky tažením je míček za zadní nohou, horní ruka mírně pokrčená, spodní ruka 

natažená, těžiště nad zadní nohou. Míček zhruba vprostřed čepele, která je na něj 

přiklopena. Průběh provedení se shoduje s forhendovou přihrávkou tažením, těžiště se 

postupně přesouvá na přední nohu, zadní noha se z pokrčení dostává do natažení. 

Postupně se mění také náklon čepele z přiklopení do mírného odklopení, ale pozor na 

přílišný náklon, který by mohl míček zvedat ze země. Míček opouští čepel na úrovni 

přední nohy.  

Přihrávka úderem se nijak zvlášť neliší v základním postoji. Míček se nachází před 

nohama hráče. Hráč se mírně napřáhne (po zemi, mírně do vzduchu) a míček zasáhne 

středem čepele. Pro zvýšení přesnosti přihrávky vede hráč úder mírně do země, ne 

pouze do míčku. 

U obou způsobů bekhendové přihrávky by měla být hlava vzpřímená a sledovat místo 

přihrávky, což je vhodné vyžadovat až po dobrém zvládnutí dovednosti se zrakovou 

kontrolou míčku. V počátcích nácviku přenos těžiště „přeháníme“, ale s osvojením 

činnosti od něj opouštíme a zůstanou jen náznaky, které pro hru stačí. (Kysel, 2010; 

Skružný, 2005). 

Základní cvičení pro přihrávání a příjem přihrávky 

Cvičení 7 – Nácvik techniky přihrávání (Skružný, 2005)  

Popis: Hráč se postaví proti zdi tělocvičny (mantinelu, lavičce) ve vzdálenosti 3 

až 5 metrů. Postavení vychází z postoje pro přihrávku. Provádí opakované 
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přihrávky se snahou trefit odrazovou plochu tak, aby se mu míček vracel 

zpět na hůl, čímž zároveň provádí příjem přihrávky.  

Cíl: Osvojení základů techniky přihrávání a příjem v relativně neměnných 

podmínkách. Naučit správný postoj a další klíčové body pohybu. 

MOF: PC I 

SIF: Hromadná, vhodná i skupinová a individuální 

Čas / 
Opakování: 

60 s, přestávka 20 s, opakovat – maximálně 4-5 minut 

Schéma: 

 

Obměny: Hráč po zpracování přihrávky provede hokejový / florbalový driblink a 

znovu přihrává míček směrem na odrazovou plochu. 

Poznámky: Důležité jsou rozestupy mezi hráči, aby si nepřekáželi, případně se 

nezasáhli hokejkou 

 

Cvičení 8 – Přihrávání ve dvojicích na krátkou až střední vzdálenost 

Popis: Dvojice se postaví naproti sobě na vzdálenost čtyř metrů do postoje pro 

přihrávání. Přihrávající sleduje čepel spoluhráče, vykonává přihrávku. 

Přijímající sleduje míček a technicky zpracovává míček. Poté si role 

vymění. 

Cíl: Správné technické a přesné provedení, sledování okolí, spoluhráče, 

spolupráce 

MOF: PC I, PC II 

SIF: Hromadná, vhodná i skupinová 

Čas / 
Opakování: 

60 s, přestávka 20 s, opakovat – maximálně 4-5 minut 
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Schéma: 

 

Obměny: 1) Mezi přihrávkami provádí hráč, který nemá míček pohybový úkol 

(dřep, vyhodí hokejku a chytne ji, atp.). 

2) Mezi přihrávkami provádí hráč obratnostní úkol (otočka o okolo svislé 

osy doprava, poté doleva, sed a vztyk, atp.) 

Poznámky: Vzdálenost mezi přihrávajícími hráči se mění. U úplných začátečníků 

bude stačit vzdálenost 5 metrů. S mírně pokročilými hráči se rozestupy 

zvětšují, záleží na míře zvládnutí, ale vzdálenost 10 - 14 m by měla 

naprosto dostačovat. Jedná se o univerzální cvičení pro přihrávky 

forhendem, bekhendem i vzduchem. Cvičení je dobře využitelné i na 

začátku vyučovací hodiny / tréninkové jednotky hráčů zkušenějších. 

 

Cvičení 9 – Přihrávky na přesnost ze stoje i pohybu 

Popis: Hráči si stoupnou naproti sobě. Vzdálenost je zpočátku malá 4 – 6 metrů. 

Po zvládnutí se zvyšuje, končí zhruba na 10 metrech. Před hráčem 

postavíme dva kužely, oni stojí mírně za nimi, mezi kužely májí svoji 

čepel.  

Cíl: Vizuální kontrola cíle přihrávky. Zvyšování přesnosti. 

MOF: PC I. typu 

SIF: Hromadná, skupinová 

Čas / 
Opakování: 

Ve dvojicích 45 – 90 s, přestávka, opakovat 2 – 3x; Při cvičení 

v zástupech je interval delší – 4 – 5 minut. 
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Schéma: 

 

Obměny: 1) Přihrávka krátkým švihem, úderem, pro přihrávku vzduchem lze vložit 

malou překážku 

2) Po zpracování udělá hráč pohyb vpřed (do 3 metrů) a přihrává opět na 

přesnost. Provádíme na vzdálenost větší mezi kužely větší, tedy 10 – 15 

metrů. Lze provést i ve čtveřicích, nebo vyšších počtech. Maximálně 4 na 

každé straně. Po odehrání míčku se hráč zařadí na konec své řady. 

Poznámky: Pro vyšší motivaci žáků trefit přihrávku můžeme bodovat (bod, gól) 

každou takovou, která projde mezi kužely a bude mít standardní rychlost. 

 

Cvičení 10 – Cvičení ve dvojicích s během po přihrávce (Zlatník, 2004) 

Popis: Hráči si stoupnou na vzdálenost 5 – 10 metrů, v závislosti na již 

osvojených dovednostech přihrávání. Ve dvojici je vždy jeden hráč, který 

pouze přihrává. Druhý, který se přesunuje po přihrávce z jednoho místa na 

druhé, které opouští opět, až přihraje svému spoluhráči zpět. 

Cíl: Vizuální kontrola cíle přihrávky. Zvyšování přesnosti. Osvojování 

taktické varianty, kdy po přihrávce pohybem vytváří místo pro přijetí 

přihrávky. 

MOF: PC I. typu 

SIF: Hromadná, skupinová 

Čas / 
Opakování: 

Ve dvojicích 20-30 s – výměna ve dvojicích, druhý žák „běhá“ 20 - 30 s. 

Opakovat 2 – 3 krát 
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Schéma: 

 

Obměny: 1) Varianty s přihrávkami krátkým švihem, úderem, pro přihrávku 

vzduchem lze vložit malou překážku 

2) Hráč, který je na pozici přihrávajícího může plnit jednoduché pohybové 

úkoly po odehrání míčku 

Poznámky: Ve schématu jsou černě počáteční přihrávka a pohyb, modře přihrávky na 

druhém postu a červeně na třetím včetně přesunu na něj. 

Pro vyšší motivaci žáků trefit přihrávku můžeme bodovat (bod, gól) 

každou takovou, která projde mezi kužely a bude mít standardní rychlost. 

 

Cvičení 11 – Přihrávky ve dvojicích v pohybu po vyznačené trase (Zlatník, 2004) 

Popis: Základem cvičení je běh dvou hráčů přibližně vedle sebe, s rozestupem 3 

– 5 metrů. Podle velikosti tělocvičny buď běží jedna dvojice od jednoho 

konce tělocvičny na druhý a přihrávají si v pomalém, až středně rychlém 

běhu. Další dvojice vyběhne na pokyn vyučujícího. Až všichni doběhnou, 

provádějí cvičení na druhou stranu tělocvičny.  

Je-li tělocvična dostatečně velká, běží hráči soustavně kolem dokola 

tělocvičny, při obíhání branky přestávají přihrávat, ale poté se zase rychle 

vrací do běhu vedle sebe s přihrávkami. 

Cíl: Vedení míčku za současného sledování spoluhráče a jeho čepele,  

MOF: PC I. typu, při modifikacích PC II. typu 

SIF: Hromadná, skupinová 

Čas / 
Opakování: 

Běhají-li žáci úseky do 25 m a poté čekají, opakovat 5 – 7x. Běhají-li 

dokola hřiště, ideální doba trvání je 3 – 4 minuty. 
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Schéma: 

 

Obměny: 1) Varianty s přihrávkami krátkým švihem, úderem, pro přihrávku 

vzduchem lze vložit malou překážku 

2) Hráči si sami volí, jakou přihrávku použijí 

Poznámky: Zpočátku je důležitá přesnost přihrávání, postupem času a opakováním 

cvičení dbát na přesnost, přiměřenou rychlost přihrávky a provedení 

pohybového úkolu. 

 

 

 

Cvičení 12 – Přihrávky trojic na míst ě a z pohybu na hráče na místě 

Popis: Hráči se rozestaví na tři pozice na šířku, případně délku hřiště (rozestupy 

5 – 8 metrů). Míčky mají pouze hráči na krajích, prostřední ne. Na signál 

přihrává hráč na kraji hráči uprostřed, ten zpracuje a míček vrací. Poté se 

otočí a přihrává mu druhý hráč, opakuje se. 

Po vypršení časového limitu se hráči vymění. 

Cíl: Vizuální kontrola cíle přihrávky. Zvyšování přesnosti. Pohyb s míčkem a 

přihrávání a zpracování míčku v pohybu vpřed. 

MOF: PC I. typu v základním provedení, PC II. typu v obměnách 

SIF: Hromadná, skupinová 

Čas / 
Opakování: 

20 – 30 sekund, poté se hráči vystřídají; každý 1 – 3 x na prostředku 
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Schéma: 

 

Obměny: 1) Drobnou změnou pověříme prostředního hráče po přijetí přihrávky 

vyběhnout (3-5 kroků) proti hráči, který mu přihrál a přihrávku mu vrací 

z pohybu. Otočí se a běží zpět, zpracuje přihrávku od druhého spoluhráče 

a vše se opakuje. 

2) Rozšířením cvičení na místě i v pohybu je volba vykonání přihrávky 

buď forhendem, nebo bekhendem. 

Poznámky: Hráče lze motivovat počtem správných přihrávek za časový úsek – pozor 

– nutno počítat pro celé družstvo. 

 

Cvičení 13 – „Přihraj rychleji, než nás oběhne“ (Hanrahan, 2000) 

Popis: Pět až šest hráčů si stoupne do tvaru napojovaného písmena Z, vzdálenost 

jednoho od druhého můžeme měnit. Vhodné jsou rozestupy 4 až 10 metrů. 

Míček má na hokejce jeden z krajních hráčů a na signál je přihrává 

dalšímu v pořadí a ten dalšímu a tak dále, až dorazí k poslednímu v 

zástupu. Ten míček zpracuje a znovu jej přihrává hráči, od kterého 

předtím přihrávku přijal, a ten přihrává míček dál, až se dostane k 

prvnímu hráči. Spolu se startovním signálem vybíhá běžec, který se snaží 

oběhnout tvar rychleji, než si hráči přihrají na konec a zpět. Poté se běžec 

zařadí na začátek tvaru, všichni se posunou a hráč, který byl na posledním 

místě, se přemístí na pozici běžce.  

 

Cíl: Rychlé a přesné provádění přihrávek 

MOF: HC I. typu 

SIF: Hromadná 

Čas / 
Opakování: 

Každý hráč alespoň jednou běží okolo, podle počtu hráčů lze 2 – 3 krát
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Schéma:  

Obměny: Hráči si musejí přihrávat bekhendem, po přihrávce provádějí nějaký 

pohybový úkol, po zpracování míčku provedou otočku s míčkem, poté 

přihrávají, běžec skáče po jedné noze, a další 

Poznámky: Dráhu běžce lze vymezit kužely, aby nedošlo ke kontaktu s přihrávajícími 

 

 

4.7.1.6 Střelba 

Kysel (2010) píše: „Střelba je činnost provedená velmi rasantně. Důležitým faktorem je 

prohnutí hokejky o zem, což dovolují kompozitní materiály, ze kterých je vyrobena. 

Hokejka táhne míček po zemi a na konci dráhy jej doslova katapultuje díky impulzu od 

podložky.“ 

Dle Kysela (2013) se v dětském věku pokládají pouze střelecké základy, mezi které 

počítá cit pro míček, práci zápěstím a přiklápění hokejky k míčku podle potřeby střelby 

a situace. 

Střelbu lze provádět forhendem i bekhendem. Forhendová střela může být praktikována 

tahem (švihem), krátkým švihem, přiklepnutím (přiklepnutým švihem), krátkým 

přiklepnutím a golfovým úderem. U bekhendové střely se objevuje provedení tahem a 

úderem. Nácvik střelby zahajujeme forhendovou střelou tahem (Kysel, 2010; 

Martínková 2009). 

Martínková (2009) zmiňuje jev zvaný střelecká iluze. Jde o to, že střílející hráč sleduje 

cíl z jiné perspektivy, než se nachází míček. Takže pokud hráč vidí, že má brankář 

dostatek místa nad pažemi, z pohledu míčku může být toto místo vyplněné a volné 
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prostory pro umístění střely jsou zcela jinde. Je proto vhodné žákům tyto rozdíly ukázat, 

aby si uvědomili, kam mířit při konkrétních postojích brankáře. 

Střelba tahem (švihem) 

Technika provedení je, jak již bylo napsáno, velmi podobná přihrávce tahem. Hráč stojí 

bokem ke směru střelby, přední chodilo natočené do místa, kam bude střílet. Míček má 

za tělem, čepel je na něj přiklopena. Začátečníky učíme vést při střelbě hůl po rovné 

trajektorii, ale v praxi hráči míček schovávají před střelou za tělo, takže je pak výsledná 

trajektorie podobná nedokončenému písmenku S. 

Klíčové body, jako jsou přenášení těžiště ze zadní nohy na přední a oční zaměření na cíl 

střelby se shodují s přihrávkou tahem. Samozřejmá je větší rychlost a rasance provedení 

pohybu. Míček je vystřelen prudkým pohybem spodní ruky a zápěstí. Starší literatura 

uvádí vedení míčku od patky ke špičce čepele, ale platí spíše od středu čepele ke špičce. 

Výška umístění střely je závislá na úhlu čepele k míčku ve finální fázi. Čím je úhel 

otevřenější, tím výše střela poletí. 

Z metodické řady nácviku střelby tahem podle Kysela (2013, s. 16) vybíráme na sebe 

navazující, a pro školní prostředí, nejdůležitější stupně nácviku: 

• Střelba z místa, u které Skružný (2005, s. 42) doporučuje zpočátku praktikovat 

proti mantinelu, nebo stěně, protože ve stejnou chvíli „cvičí“ všichni začátečníci 

a počet opakování je poměrně vysoký 

• Střelba z jednoho kroku; viz doporučení Skružného (2005, s. 42) 

• Střelba z několika kroků (3 – 5); viz doporučení Skružného (2005, s. 42) 

• Střelba z pomalého běhu 

• Střelba po slalomu, nebo přijetí přihrávky s následným vedením míčku 

Ale pro úplnost uvádíme zbytek metodické řady, který navazuje na poslední bod 

střelbou „z první“, tedy bez zpracování přihrávaného míčku, následuje opakovaná 

střelba, střelba po obratnostním cvičení, případně po cvičení zaměřeném na rychlost 

reakce a střelba přes (okolo) obránce (Kysel, 2013). Uvedená metodická řada je 

použitelná pro všechny zmíněné druhy forhendových střel. Lze z ní, nebo alespoň 

některých části, vycházet i pro nácvik bekhendových střel. 

Střelba krátkým švihem 
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Martínková (2009) zmiňuje, že střelba krátkým švihem vychází ze střelby tahem 

(švihem), ale vše se uskutečňuje na menším prostoru, rychleji a rasantněji. Dále se 

vyznačuje vysokou přesností a pro brankáře bývá překvapivá. Samotná technika 

provedení je v podstatě střelba krátkým esíčkem (viz. nácvik střelby tahem). Alfou a 

omegou této střelby je práce zápěstí, která v momentu vystřelení dodá míčku potřebný 

impulz. 

Ve hře se používá na kratší vzdálenost, takže velmi potřebná pro útočníky. Střílí-li hráč 

z místa, je tomu většinou po uvolnění a zpracování přihrávky, často se setkáme 

s použitím v pohybu. Zde je nutné, aby se hráči naučili zkoordinovat práci horních i 

dolních končetin, která je pro přesnost a rasanci klíčová. 

Střelba přiklepnutím 

Kysel (2010) označuje střelbu přiklepnutím za rasantnější, ale i nepřesnější, než jsou 

střely tahem a krátkým švihem. Za klíčové body považuje uchopení hole, které není 

„měkké“ jako u předchozích typů střel, ale je pevné. Míček by měl být zasažen na 

úrovní přední nohy, ale je možné i mírně za ní.  

Než dojde k zasažení míčku (úderu do něj), je hráčem nejprve tažen, aby se dostal na 

úroveň přední nohy. Poté, co se míček dostane do pohybu, čepel hole se od něj oddálí, 

aby vzápětí vykonala prudký pohyb vpřed, zatlačila před míčkem do země (propružení 

hokejky) a poté míček zasáhla svým středem (Martínková, 2009). 

Střelba golfovým úderem 

Jedná se o nejprudší způsob střelby, ale na druhou stranu je také nejméně přesný. 

Hokejka je buď zvednuta nad podložku, nebo je natažena vzad, ale celou dobu je sunuta 

po zemi. Nevýhodou je předvídatelnost kvůli nápřahu, navíc střelci trvá o něco déle, než 

střelu vykoná (řády setin sekundy). Ve hře je využitelná, má-li střelec dostatek času, 

nebo z větších vzdáleností a od mantinelů, kde nemusí být pod silným tlakem. Ve 

výcviku jej zařazujeme až po zvládnutí střelby tahem a s přiklepnutím. 

Postoj střelce je stejný, jako při ostatních druzích střely, špička přední nohy je natočena 

ve směru (ne zcela) střelby. Úchop hokejky u golfového úderu, oproti střelbě švihem, je 

o něco širší a u „spodní ruky“ pevnější. Míček je na úrovni přední nohy. 

Samotnému úderu předchází nápřah hokejky (po zemi, do vzduchu na úroveň pasu). Při 

něm je spodní ruka napnutá, horní mírně pokrčená. Při snaze provést střelu golfovým 
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úderem necílí hráč přímo na míček, ale snaží se, aby se dostala čepel (mírně přiklopená) 

do kontaktu se zemí ještě před míčkem (zhruba 10 – 15 cm), čímž dojde k propnutí 

hole. Teprve poté dojde k trefení míčku. Ze zadní nohy je během střelby přenášeno 

těžiště nad přední nohu, navíc zadní noha a bok nad ní se přetáčejí ve směru střelby. I u 

tohoto způsobu střelby záleží na míře přiklopení čepele k míčku, která určuje výšku 

střely. 

Bekhendová střela švihem 

Ve florbale se používá pouze v bezprostřední blízkosti branky, většinou jako dokončení 

vedení míčku driblinkem, kterým oklamává hráč brankáře.  

Základní postoj je obrácený ke střele tahem, takže hráč hrající na levou stranu je 

natočen do směru střely levým bokem a opačně. Při střelbě tažením se míček na počátku 

pohybu nachází na úrovni zadní nohy, ještě lépe, když se nachází blíže k pomyslnému 

středu v roznožení hráče. V průběhu střelby hráč vede míček po mírné esovité dráze 

mírně před přední nohu, na kterou se současně přenáší těžiště. Poté opouští čepel. 

Výška střely je opět určena odklopením čepele od míčku. 

Bekhendová střela úderem 

Paavilainen (Rozlišujeme dva typy střely úderem. U prvního stojí hráč ke směru střely 

bokem, u druhého zády. První typ střelby lze, díky její poměrně velké rasanci, použít i 

ve větší vzdálenosti od branky. Využití najde při rychlém vystřelení odražených míčků, 

kdy není čas jej přehazovat na forhend, nebo když obránci dobře brání hráčův forhend.  

Postoj hráče na začátku provádění střelby je shodný s postojem u švihové střely přes 

ruku. Míček se ale nyní nachází u přední nohy ve směru střelby. Podle potřeby hráč 

trefuje míček čepelí přiklopenou k míčku (dodá míčku výraznou energii a střela je 

rychlejší), odklopenou (podle úhlu bude míček zdvižen od země), nebo kolmo na 

podložku (úder po zemi, mírně nad zemí).  

Způsob, při kterém je hráč zády ke směru střely, označuje Kysel (2010) jako tzv. 

„magnus“. Střela „magnusem“ se může provádět mezi nohama hráče, nebo vedle nohy. 

Klíčové je, že míč je mírně před nohama hráče a čepel hokejky jej udeří poměrně 

přiklopená a je vedena k zemi pod úhlem zhruba 70° - 45°. Tím získá míček rychlost a 

navíc díky jeho reakci se zemí může vyletět do vzduchu. V prostoru před brankou jde 

tak o velmi nebezpečný způsob střelby (Martínková, 2009; Kysel, 2010). 
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Chyby při střelbě podle Skružného (2005): 

• Hráč se při střelbě zaklání, nepřenáší těžiště na přední nohu, což vede 

k ochuzení rasance střely 

• Při střelbě z běhu hráč střílí z obráceného postavení nohou (levák z levé a 

obráceně) 

• Špatný úchop hole pro daný způsob střelby (moc tuhý, měkký, ruce buď moc 

blízko u sebe, nebo daleko) 

• Hráč nesleduje cíl střelby, tedy branku a brankáře a tím se efektivita výrazně 

snižuje 

 

Obrázek 8Prohnutí hole při střelbě forhendem 

Tabulka 4 Specifika jednotlivých druhů střelby podle IFF (1997) 

Typ střelby Úchop Využití Výhody Nevýhody 

Tahem 
Shodný 

s úchopem 

přihrávky tažením 

forhendem 

Když má hráč 

dostatek času k 

zamíření, útočníci 

z křídla (po 

otočce, výběhu do 

středu hřiště) 

Přesnost, relativně 

rychlá střela 

 

Jde-li o střelu, kdy 

začíná hráč zády 

k brance, trvá 

provedení 

„dlouho“ 

Krátkým švihem 

Je-li hráč v pozici 

blízko branky, po 

zpracování 

přihrávky 

Přesnost 

Brankář má kratší 

čas na reakci 

Hráč musí být 

blízko branky 

Přiklepnutím 
Širší, zhruba o 

jednu dlaň 

Má-li hráč čas na 

zamíření, 

v samostatných 

nájezdech, obránci 

Tvrdost, zhoršená 

předvídatelnost 

Po úderu nelze 

hned přejít do 

obranného / 

útočného postoje 
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i útočníci z blízké 

vzdálenosti 

Golfovým úderem 

O málo širší, než 

při střelbě 

přiklepnutím 

Má-li hráč čas na 

zamíření a nápřah, 

vhodné pro 

obránce ze střední 

vzdálenosti 

Tvrdost a 

nepředvídatelnost, 

výhodné je clonit 

brankáři 

Trvá dlouho, než 

se hráč napřáhne a 

zasáhne míček - 

zblokování 

Bekhendem - 

tahem 

Shodný 

s přihrávkou 

bekhendem 

Při kli čce brankáři, 

dorážka v blízkosti 

branky, kdy je 

nemožné střílet 

forhendem Pro brankáře velmi 

nepředvídatelná 

střela 

 

Hráč se musí 

dostat blízko k 

brance 

Bekhendem - 

úderem 

Užší, spodní ruka 

zhruba v polovině 

omotávky 

Dorážka 

v blízkosti branky, 

střelba po kličce, 

střelba v úniku po 

křídle, kdy střelba 

forhendem není 

možná 

Nepřesnost, 

náročné použití 

v pohybu, 

porušení pravidel 

- došvih 

 

Základní cvičení pro nácvik střelby 

Cvičení 14 – Základní nácvik střelby, střelba o zeď 

Popis: Hráči si stoupnou 3 – 5 metrů od střeny, postaví se proti ní bokem a 

nacvičují střelbu (vhodné pro jakýkoli typ). Míček po odrazu zpracují, 

postaví se znovu na své místo a opakují. Při střelbě na branku si hráči 

stoupnou do půlkruhu, vzdálenost uměrná rychlosti střelby a počtu krokl, 

které provedou. 

Cíl: Osvojit základní techniku střely (jakýkoli typ) z místa, z několika kroků a 

krátkého běhu (u bekhendových střel je provedení z pohybu obtížné). 

MOF: PC I 

SIF: Hromadná 

Čas / 

Opakování: 

Střelba proti zdi – každý zhruba 20 – 40 pokusů / 5 minut; střelba z běhu 

(za kužel) by měla vyjít na 8 – 15 pokusů. 
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Schéma: 

 

Schéma 1                                          Schéma 2 

Obměny: Všechny toto cviky lze provádět i na brankáře, viz schéma č. 2, kdy je 

nutno počítat s nižším počtem provedení střel na jednoho hráče. Pod 

číslem 1 jde o střelbu z nákroku, u č. 2 je střelba provedena z jednoho 

kroku a nákroku, u č. 3 z 3 – 5 kroků a č. 4 je z krátkého běhu 

Poznámky: Žáci musí mít mezi sebou rozestupy 2 – 3 metry a větší, protože je nutné 

počítat s odrazem míčku do strany. 

 

Cvičení 15 – Střelba po běhu a pokrytí míčku 

Popis: Hráči si stoupnou na půlku hřiště, v malé tělocvičně i dále za polovinu. 

První vybíhá s míčkem ke kuželu blízko rohu hřiště, obchází jej v vnější 

strany, to samé platí u kuželu blízko středu hřiště. Za ním provede ještě 

několik málo kroků a střílí z pohybu. Cvičení lze provádět zrcadlově na ze 

druhé strany, případně na druhé straně hřiště, ale je třeba stanovit, kdy 

bude vybíhat další hráč. Důležité je cvičení provádět z obou stran. Po 

provedení střely se vrací na konec zástupu. 

Cíl: Nácvik vedení a pokrytí míčku (u kuželů – lze nahradit učitelem / hráčem, 

což hráče donutí více dbát na pokrytí). Střelba z pohybu. 

MOF: PC I. po přádání hráče, žáka HC I. 

SIF: Hromadná 

Čas / Opakování: 6 – 8 minut včetně provedení cvičení i ze druhé strany 



 

 

Schéma: 

Obměny: Místo kužel

narušit proces obíhání okolo nich

Poznámky Zhruba v

 

Cvičení 16 – Střelba po př

Popis: Hráči se postaví na st

nebo urč

jej mezi kužely a poté zakon

vykonáván, nebo si volí sám hrá

Cíl: Příjem př

MOF: PC I. typu

SIF: Hromadná

Čas / Opakování: 4 – 6 minut / 6 

Schéma: 

Obměny: Místo kuželu(

projít slalomem. V

Poznámky Je-li na míst
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Místo kuželů lze postavit učitele, hráče, kteří se budou snažit mírn

narušit proces obíhání okolo nich 

Zhruba v polovině vyměnit strany 

elba po příjmu přihrávky a krátkém slalomu 

či se postaví na střed hřiště, v případě malé tělocvičny za n

nebo určený žák přihrávají míčky na střed, zde je hráč zpracuje, provede 

jej mezi kužely a poté zakončí. Buď je uvedeno, jaký typ st

vykonáván, nebo si volí sám hráč. Vrací se zpět na konec zástupu.

říjem přihrávky, vedení míčku a zakončení z pohybu 

typu 

Hromadná 

6 minut / 6 – 10 provedení 

 

Místo kuželu(ů) lze umístit hráče, kteří budou znesnadň

projít slalomem. V tu chvíli se MOF mění na HC I. typu

li na místě „nahrávače“ žák, musí dojít k jeho prostřídání jiným, aby se 

í se budou snažit mírně 

ělocvičny za něj. Učitel 

č zpracuje, provede 

 je uvedeno, jaký typ střely bude 

ět na konec zástupu. 

 

í budou znesnadňovat útočníkovi 

ní na HC I. typu 

jeho prostřídání jiným, aby se 



 

 

mohl zapojit do hlavní aktivity tohoto cvi

 

Cvičení 17 – Střelba spojená s

Popis: Hráči se postaví do rohu h

přeskoč

několika kroky a zakon

zástupu, tak, aby nep

Cíl: Koordinace p

náročně

MOF: PC I. typu

SIF: Hromadná

Čas / Opakování: 6 – 8 minut v

Schéma: 

Obměny: 1) Při vě

stejnou stanu, ale z

buď jiný 

2) Hráč

brankář

Poznámky Organizovat tak, aby bylo cvi

 

Cvičení 18 – „Nabíhání na st

Popis: Jde o velmi typické florbalové, ale i hokejové a hokejbalové cvi

bez míč

přihrávku od spoluhrá

Zařadí se bu
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mohl zapojit do hlavní aktivity tohoto cvičení 

elba spojená s koordinačně náročnějšími pohyby 

či se postaví do rohu hřiště. Na signál proběhnou slalom mezi kužely, 

řeskočí švédskou lavičku a přebírají připravený míček. Pokra

ěkolika kroky a zakončují. Po střele se poklusem vracejí zp

zástupu, tak, aby nepřekáželi vykonání cvičení jinému hráč

Koordinace při běhu bez míčku. Aktivita CNS kdy po rychlé b

čnější části provádí technicky náročnou aktivitu střelby z

C I. typu 

Hromadná 

8 minut včetně střídání strany 

ři větším počtu hráčů lze provádět cvičení na obě strany, p

stejnou stanu, ale z obou rohů naráz. Jako další „nahrávač

ď jiný žák, nebo druhý trenér. 

2) Hráč si sám volí, jakým způsobem zakončí, může třeba i kli

brankáři 

Organizovat tak, aby bylo cvičení provedeno z obou stran.

„Nabíhání na střed“ 

Jde o velmi typické florbalové, ale i hokejové a hokejbalové cvi

bez míčku nabíhá za kužel (nebo na pomyslný bod na ose h

řihrávku od spoluhráče z protějšího rohu a po pár krocích zakon

řadí se buď do svého zástupu, častěji se volí řazení do zástupu 

ěhnou slalom mezi kužely, 

ček. Pokračují 

ele se poklusem vracejí zpět do svého 

ení jinému hráči. 

Aktivita CNS kdy po rychlé běžecky 

nou aktivitu střelby z pohybu. 

 

ě strany, případně na 

 naráz. Jako další „nahrávač“ bude využit 

ůže třeba i kličkou 

obou stran. 

Jde o velmi typické florbalové, ale i hokejové a hokejbalové cvičení. Hráč 

ku nabíhá za kužel (nebo na pomyslný bod na ose hřiště), přijímá 

jšího rohu a po pár krocích zakončí. 

řazení do zástupu 



 

 

v protě

Cíl: Zpracování mí

MOF: PC I. 

SIF: Hromadná

Čas / Opakování: 4 – 6 minut, p

Schéma: 

Obměny: Hráč po zpracování provádí 

Poznámky - 

 

4.7.1.7 Dorážení a te

Dorážení je činnost, kterou provádí hrá

nabíhající, kdy se snaží dorážet (op

hráče před brankou.  

Tečování je jemné zasažení vyst

jeho směru a rychlosti. Č

postavením útočícího hráč

ním, čímž mu snižuje šanci proti st

dodává, že směr míčku mů

Chyby společné pro dorážení i te

střely a tím zhoršená anticipace polohy mí

nácvičných cvičení, která by m

dorážení plní funkci odrazové plochy mí

které se hráč snaží míček te

Základní cvičení pro dorážení a te
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protějším rohu. 

Zpracování míčku v pohybu, střelba po zpracování a krátkém b

Hromadná 

6 minut, při vysokém počtu hráčů 6 – 8 minut 

 

č po zpracování provádí otočku  360°, poté zakončí 

Dorážení a tečování 

innost, kterou provádí hráč stojící v blízkosti branky nebo do její blízkosti 

nabíhající, kdy se snaží dorážet (opětovně vystřelit) míček odražený od branká

ování je jemné zasažení vystřeleného míčku v blízkosti branky za ú

ru a rychlosti. Často je tato činnost spojena se cloněním branká

čícího hráče před brankářem, které mu zhoršuje výhled na 

ímž mu snižuje šanci proti střele zasáhnout (Skružný, 2005). 

ě čku může hráč změnit jak ve směru levo-pravém, tak dolno

dorážení i tečování jsou nepřipravená hokejka a nesled

ely a tím zhoršená anticipace polohy míčku při případném odrazu. Dále uvádí povahu 

čení, která by měla využít švédskou lavičku. Její využití je dvojí. Pro 

dorážení plní funkci odrazové plochy míčku. Při tečování simuluje nohy b

ček tečovat. 

ení pro dorážení a tečování 

elba po zpracování a krátkém běhu 

 

blízkosti branky nebo do její blízkosti 

ek odražený od brankáře nebo 

blízkosti branky za účelem změny 

ěním brankáři, tedy takovým 

em, které mu zhoršuje výhled na situaci před 

.  Kysel (2013, s. 8) 

pravém, tak dolno-horním. 

a nesledování dráhy 

ípadném odrazu. Dále uvádí povahu 

ku. Její využití je dvojí. Pro 

ování simuluje nohy brankáře, přes 



 

89 

 

Cvičení 19 – Základní nácvik střelby, střelba o zeď 

Popis: Levá polovina schématu – položí se několik švédských laviček, jeden ze 
dvojice žáků si k ní stoupne zády, druhý mu přihraje míček rasantně po 
zemi. Žák stojící u lavičky se snaží míček zasáhnout odklopenou čepelí 
tak, aby se míček dostal do vzduchu a lavičku přeskočil. 

Pravá polovina schématu – lavička je položena metr od malého 
brankoviště, hráč si stoupne k lavičce zády. Ostatní hráči jsou na středu ke 
je dostatek míčků. Prvních pět mu postupně nahrává míček, on je tečuje. 
Poté se řadí na konec zástupu na polovinu a je vystřídán hráčem na řadě.  

Cíl: Pochopit, jak naklopit čepel, aby změnila trajektorii míčku směrem do 
vzduchu 

MOF: PC I. 

SIF: Hromadná 

Čas / Opakování: Každý hráč provádí alespoň 10 tečí, při cvičení u zdi 20 a více 

Schéma: 

 

Obměny: U šikovnějších hráčů lze vyžadovat tečovat míčkem čepelí mezi 
rozkročenými nohami 

Poznámky Nemáme-li dostatek míčků, omezíme počet přihrávek na 2 – 3, hráč, které 
tečoval je poté zodpovědný míčky co nejrychleji donést ke svému 
družstvu na středu hřiště. 

 

Cvičení 20 – Základní nácvik střelby, střelba o zeď 

Popis: Hráči stojí s míčkem podle schématu. První hráč vybíhá, obíhá oba kužele 
z vnější strany. Za druhým kuželem prudce přihrává do švédské lavičky 
tak, aby se míček odrazil do prostoru před brankou. Odražený míček 
dobíhá a co nejrychleji jej vystřelí na branku. 

Cíl: Reakce na odražený míček, rychlá střela bez dlouhé přípravy 

MOF: PC II. typu 

SIF: Hromadná 

Čas / Opakování: 5 – 8 minut včetně výměny strany 
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Schéma: 

 

Obměny:  

Poznámky  

 

4.7.1.8 Uvolňování hráče s míčkem 

Martínková (2009, s. 52) chápe uvolňování hráče s míčkem v situaci jeden na jednoho 

jako klíčový bod přehrávání soupeřovy obrany. Dále zmiňuje, že úspěšnost uvolňování 

hráče s míčkem závisí na různých klamavých pohybech a akcích. Tyto klamavé pohyby 

a akce v sobě skrývají změny směru, rychlosti, falešné pohyby rameny i florbalovou 

hokejkou. 

Skružný (2005, s. 37) rozlišuje uvolnění s míčkem pomocí driblinku (klička do 

forhendu, bekhendu), obtočení se okolo soupeře (opět lze forhendem i bekhendem), 

prohození (míček prohozen pod holí soupeře, mezi jeho nohami) a obhození soupeře (o 

mantinel, do volného prostoru). 

Uvolnění driblinkem 

Útočník jej použije proti obránci, který stojí před ním, nebo je v pohybu proti němu. 

Výhodné je provádět tuto kličku na forhendovou stranu, kde je možnost, po překonání 

obránce, okamžitě vystřelit nebo přihrát. Pro zvládnutí pohybu a oklamání obránce je 

třeba vést přiklopenou čepelí míček dále od těla. Kličku zahájí hráč naznačením rameny 

do protipohybu zamýšlené kličky, poté brzdí vnitřní nohou do směru kličky, vnější noha 

již směřuje do trajektorie kličky a zrychlením se dostává za obránce.  

Pokud hráč provádí bekhendovou kličku, je průběh téměř totožný. Rozdílné je vedení 

míčku kolem soupeře, které se zde provádí jednoruč, co nejdále od soupeře. 

V obou způsobech provedení je kličku třeba začít v takové vzdálenosti, aby obránce 

nezasáhl svojí holí míček, ale také ne moc brzo, aby obránce snadno útočníkův záměr 

„nepřečetl“ (Kysel, 2010; Martínková, 2009). 
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Uvolnění hráče otočkou 

Provádí se, je-li útočník bráněn velmi těsně, nebo po naznačení pohybu do bekhendové 

kličky, po které přichází otočka do opačného směru. Rozdíl od uvolnění driblinkem je 

v postavení útočníkova těla k obránci. Při otočce není nastaveno k obránci bokem, ale 

otáčí se kolem svislé osy, takže se v určitý moment nachází k soupeři také zády. 

Výhodou je lepší dobré pokrytí míčku. Nevýhodou pomalejší provedení oproti uvolnění 

driblinkem. 

Uvolnění hráče prohozením 

Při prohození je důležité využít nejen změny směru běhu, ale hlavně rychlosti. Průběh je 

podobný, jako při bekhendové kličce, kdy naznačíme pohyb do jedné strany, ale vzápětí 

do protipohybu obránce posouvá útočník míček takovou rasancí, aby jej za tělem 

obránce zpracoval. Prohodit míček může buď pod hokejkou bránícího hráče, nebo mezi 

jeho nohama. 

Uvolnění hráče obhozením 

Pro úspěšné uvolnění obhozením je zásadní podmínkou větší rychlost útočníka, než 

obránce. K obhození se využívá mantinelu, odražený míček útočník dobíhá za 

obráncem (Kysel, 2010; Martínková, 2009).  

Zásadní chyby v uvolňování hráče s míčkem spatřuje Skružný (2005, s. 37) v: 

• Špatné načasování provedení manévru (příliš blízko nebo daleko od bránícího 

protihráče) 

• Zrak upřený na míček a nedostatečná kontrola situace před a kolem sebe 

• Nedojde ke zrychlení po provedení uvolňovacího manévru 

Základní cvičení pro uvolňování hráče s míčkem 

Cvičení 21 – Uvolnění driblinkem, otočkou, prohozením (Zlatník, 2004) 

Popis: Vytvoříme trojice, případně (viz schéma) čtveřice. Hráč s míčkem vybíhá 

ke kuželi a provádí jeden ze způsobů uvolnění. Ten je buď předem 

zadaný, nebo mají žáci za úkol volit z typů a také stany (na bekhendovou / 

forhendovou stranu). Poté žák přihrává míček do protějšího zástupu a řadí 

se na jeho konec. Hráč, který přijmul míček, provádí cvičení na druhou 

stranu. 

Cíl: Provést technicky správně uvolnění s míčkem proti překážce, uvědomění 
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časoprostorového řešení prohození, otočky i uvolnění driblinkem 

MOF: PC I. typu, případně II. typu 

SIF: Hromadná 

Čas / Opakování: 3 – 5 minut 

Schéma: 

 

Obměny: Místo kuželů lze použít hráče, který bude buď pasivní, nebo mírně aktivní 

(HC I. a II. typu) 

Poznámky Trenér zdůrazní zrychlení běhu po provedení uvolňovacího manévru, 

povzbuzuje hráče k provádění cvičení se zvednutou hlavou 

 

Cvičení 22 – Uvolnění prohozením a otočkou proti „kuželovému protihrá či“ (Zlatník, 

2004) 

Popis: V horní části schématu je cvičení cíleno na uvolnění prohozením. 

Postavení kuželů symbolizuje postavení nohou protihráče a položené 

čepele. Hráč se rozhoduje, jestli míček prohodí mezi „nohami“ nebo 

„nohou a čepelí“. Po prostrčení míčku zrychlují, mírným obloukem 

obíhají kužele. Provedou dvakrát, poté z běhu zakončují. Řadí se do 

zástupu na druhé straně. 

Ve spodní části schématu je cvičení zaměřeno na uvolnění otočkou. Hráč 

se rozhoduje, v jakém pořadí provede otočku do forhendu a do bekhendu, 

ale trváme na tom, aby se během jednoho úseku objevily oba způsoby. Za 

druhou překážkou zakončuje střelou z běhu. 

Cíl: Nácvik uvolnění proti „simulovanému postavení soupeře“ 

MOF: PC II. typu 

SIF: Hromadná 
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Čas / Opakování: 5 – 8 minut 

Schéma: 

 

Obměny: Místo kuželů lze použít hráče, který bude relativně pasivní (HC I. typu) 

Poznámky Trenér zdůrazní zrychlení běhu po provedení uvolňovacího manévru, 

povzbuzuje hráče k provádění cvičení se zvednutou hlavou  

 

Cvičení 23 – Uvolnění driblinkem a obhozením proti „kuželovému protihráči“ (Zlatník, 
2004) 

Popis: V horní části schématu je cvičení cíleno na uvolnění driblinkem. 

Postavení kuželů symbolizuje postavení nohou protihráče a položené 

čepele. Hráč se rozhoduje, jestli Provede kličku do forhendu, nebo 

bekhendu. Zvolený způsob provede u obou „soupeřů“. Po obejití druhých 

kuželů, provede zakončení z běhu. Řadí se do zástupu na druhé straně. 

Ve spodní části schématu je cvičení zaměřeno na uvolnění obhození. Po 

odehrání míčku k mantinelu hráč podstatně zrychlí a zpracovává míček za 

kužely. Za druhou překážkou zakončuje střelou z běhu. 

Cíl: Nácvik uvolnění proti „simulovanému postavení soupeře“ 

MOF: PC II. typu 

SIF: Hromadná 

Čas / Opakování: 5 – 8 minut 



 

 

Schéma: 

Obměny: Místo kužel

Poznámky Trenér zd

povzbuzuje hrá

 

4.7.1.9 Uvol

Hráč se uvolňuje buď pro svoje cíle, tedy získat prostor pro p

výhodné pozice, nebo pro cíle celé p

hráče a uvolní tím jiný prostor.

přihrávající si vybírá toho, který je v

Uvolňující se hráč se odpoutá od obránce 

s míčkem se natáčí čelem, nebo bokem. 

směru přihrávky a nacházet by se m

Nácvik této herní činnosti lze za

s jinými hracími předměty, než je florbalový mí

Hlavní chybou při uvolň

takže je hráč stále obsazen pro p

Základní cvičení pro uvol

Cvičení 24 – Hra družstev na co nejvíc p

Popis: Na vymezené, p

Principem hry je bu

soupeř, nebo co nejdelší série p

s jakýmkoli vhodným hracím p

florbalových hokejek a mí

přihrávku se uvol
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Místo kuželů lze použít hráče, který bude relativně pasivní (HC I. typu)

Trenér zdůrazní zrychlení běhu po provedení uvolňovacího manévru, 

povzbuzuje hráče k provádění cvičení se zvednutou hlavou 

Uvolňování hráče bez míčku 

ň ď pro svoje cíle, tedy získat prostor pro př

pro cíle celé pětice, tím že do určitého prostoru stáhne bránícího 

e a uvolní tím jiný prostor. V utkání se většinou uvolňuje více hrá

ihrávající si vybírá toho, který je v nejvýhodnější pozici.  

č se odpoutá od obránce změnou směru běhu, rychlosti b

č čelem, nebo bokem. Čepel hole by měl mít natoč

ihrávky a nacházet by se měla na zemi, nebo jen těsně nad ní. 

činnosti lze zařazovat i v různých průpravných a kolektivních 

ř ěty, než je florbalový míček.  

ři uvolňování bez míčku je neefektivní, nedostatečný a pomalý pohyb, 

 stále obsazen pro příjem přihrávky (Martínková, 2010; Skružný, 2005)

ení pro uvolňování hráče bez míčku 

Hra družstev na co nejvíc přihrávek (Tůma a Tkadlec, 2010)

Na vymezené, přiměřeně velké ploše soutěží dvě stejně po

Principem hry je buď určitý počet přihrávek, aniž by do nich zasáhl 

soupeř, nebo co nejdelší série přihrávek za určitý čas. Hra lze provád

jakýmkoli vhodným hracím předmětem, ale stejně dobř

florbalových hokejek a míčku. Hráč s míčem se nesmí pohybovat, pro 

řihrávku se uvolňují jeho spoluhráči. Dojde-li k zachycení mí

 

ě pasivní (HC I. typu) 

ňovacího manévru, 

ení se zvednutou hlavou  

 pro svoje cíle, tedy získat prostor pro přijetí přihrávky do 

itého prostoru stáhne bránícího 

ňuje více hráčů najednou a 

ěhu, rychlosti běhu a k hráči 

ěl mít natočenou kolmo ke 

ě nad ní.  

a kolektivních hrách 

čný a pomalý pohyb, 

(Martínková, 2010; Skružný, 2005). 

ma a Tkadlec, 2010) 

ě stejně početná družstva. 

ihrávek, aniž by do nich zasáhl 

č čas. Hra lze provádět 

ě dobře i za použití 

em se nesmí pohybovat, pro 

zachycení míče 
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soupeřem, role se okamžitě obrací. 

Cíl: Uvolňování hráčů bez míčku od svých obránců. Zároveň dobré pokrytí 

hráče bez míčku a prostoru od bránících hráčů. 

MOF: PH 

SIF: Hromadná 

Čas / Opakování: 5 – 8 minut 

Schéma: 

 

Obměny: Úprava základních pohybů – cval stranou, skákání sounož, a další. 

Poznámky Trenér dohlíží na dodržení florbalových pravidel a fair play  

 

4.7.2 Herní činnosti jednotlivce obranné 

Tyto činnosti vykonávají hráči družstva, které není v držení míčku a to za účelem 

zpomalit a eliminovat útočné snažení soupeře a míček získat. Začátečníkům stačí 

zdůraznit základní snahu při bránění, kam patří například stát mezi útočníkem s míčkem 

a vlastní brankou, nebo nehrát a nenahrávat bez rozmyslu před vlastní branku (Kysel, 

2010). 

4.7.2.1 Obsazování hráče s míčkem 

Úloha útočícího hráče je, v situaci jeden na jednoho, dostat se před obránce, nejlépe do 

středu hřiště. Využívá proto klamavé pohyby a různé způsoby uvolnění. Pro obránce a 

celou obrannou hru je podstatné udržet útočníka, pokud možno, v málo nebezpečných 

místech hřiště, což je prostor okolo mantinelu a v rohu hřiště. Obránce k tomu využije 

správný obranný postoj, včasný přístup k útočníkovi.  Čím se tento souboj začne 

odehrávat dále od obráncovy branky, tím lépe. Z toho plyne, že obránce by měl 

k útočníkovi přistupovat a tzv. „nabírat jej“ co nejdříve, třeba ještě na polovině 

útočníka. Pod pojmem „nabírat“ chápeme takový sled pohybů, kdy obránce běží vedle 
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útočníka a kontrolovaně jej vytlačuje do pro něj nevýhodného úhlu (Sportadmin, 2008; 

Martínková, 2009). 

Kysel (2010, s. 74) vidí v této činnosti dva různé úkoly. Tím prvním je snaha bránícího 

hráče donutit svojí činností hráče s míčkem k chybě. Obránce by k útočníkovi měl vždy 

přistupovat z vnitřní strany hřiště (od středové osy hřiště) a vytlačovat jej tímto 

pohybem k mantinelu, případně do rohu hřiště, kde není tak nebezpečný. Při obsazování 

se obránce snaží mít čepel co nejblíže čepele soupeře a ve správný moment může míček 

soupeři „vypíchnout“. 

Stejně by se měl obránce chovat, brání-li rozběhnutého útočníka. Svým postavením se 

snaží donutit útočníka udělat kličku k mantinelu a ne do středu hřiště. Poté se 

s útočníkem snaží navázat kontakt, tedy běžet spolu s ním „rameno na rameno“ a 

vytlačovat jej k mantinelu. Zde znovu pracuje hokejkou a snaží se dát čepel mezi 

soupeřovu čepel a jeho nohy. V nejlepším případě se obránce dostává tělem do tohoto 

prostoru, kdy útočící hráč má velmi nízké možnosti ovládat míček. Obránce pak čepelí 

míček snadno odebere (Martínková, 2009). 

Základní cvičení pro obsazování hráče s míčkem 

Cvičení 25 – Jeden na jednoho (Kysel, 2010) 

Popis: Obránci mají míčky ve svém rohu. Pohyb začínají útočníci i obránci 

společně. Poté, co útočník oběhne kužel, obránce mu přihraje míček a jde 

naproti němu a ve správný moment zaujímá obranný postoj. Na útočnou 

akci by mělo být vymezeno maximálně 5 – 8 vteřin od chvíle přijmutí 

přihrávky útočníkem. Hráči si poté vymění místa, takže z útočníka je nově 

obránce a opačně. 

Cíl: „Zvyk na soupeře“, bránění situace jeden na jednoho 

MOF: HC II. typu 

SIF: Hromadná 

Čas / 
Opakování: 

5 minut 



 

 

Schéma: 

Obměny: - 

Poznámky: Nabádáme úto

k efektivnímu pohybu k

 

Cvičení 26 – Jeden na jednoho podél okraje h

Popis: Akce zač

Ten míč

zpracuje v

stejné úrovni, jako úto

je „vytlač

Cíl: Správný pohyb s

MOF: HC II. typu

SIF: Hromadná

Čas / 
Opakování: 

5 – 8 minut

Schéma: 

Obměny: - 

Poznámky: Dbáme na to, aby se souboj 
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Nabádáme útočníky k rychlému zakončení akce, obránce povzbuzujeme 

efektivnímu pohybu k útočníkovi namísto čekání „před svojí brankou“.

Jeden na jednoho podél okraje hřiště (Kysel, 2010) 

začíná pohybem útočníka s míčkem s následnou př

Ten míček krátce zpracuje a vrací přihrávkou útočníkovi do b

zpracuje v běhu a obránce musí vyvinout takovou rychlost, aby byl na 

stejné úrovni, jako útočník, zhruba v ose míček-branka. Úkolem obránce 

je „vytlačit“ útočníka do rohu. 

Správný pohyb s hráčem s míčkem, správné postavení bránícího hrá

HC II. typu 

Hromadná 

8 minut 

Dbáme na to, aby se souboj nedostal přes osu hřiště a jeho hlavní d

ení akce, obránce povzbuzujeme 

řed svojí brankou“. 

následnou přihrávkou obránci. 

čníkovi do běhu. Ten jej 

hu a obránce musí vyvinout takovou rychlost, aby byl na 

ranka. Úkolem obránce 

kem, správné postavení bránícího hráče 

 

ř ě a jeho hlavní děj 
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proběhl v blízkosti okraje hřiště 

 

4.7.2.2 Obsazování prostoru 

Kysel (2013, s. 11) zmiňuje využití této činnosti při bránění přečíslení útočícími hráči. 

Nejčastěji jde o situace dva na jednoho a tři na dva. Rozebírá dále situaci dva na 

jednoho. V ní se obránce snaží být mírně před útočníky a ustupuje po ose hřiště směrem 

k brance, ale jen do určitého místa, pak volí útočníka, kterého bude bránit. Existuje 

nepsané pravidlo, které říká, že pokrytí střelce má na starosti brankář, obránce je 

zodpovědný za to, aby útočníkův spoluhráč nedostal přihrávku (střela po přihrávce se 

současným přesunem brankáře má vysokou pravděpodobnost úspěchu). V dané situaci 

vždy záleží na obránci, jak ji vyhodnotí. Základem je správné postavení a hokejka na 

zemi, směrem k hráči s míčkem pro případné vypíchnutí míčku.  

Základní chyby v obsazování prostoru jsou podle Kysela (2013, s. 11) špatné postavení 

bránícího hráče a předčasné atakování hráče s míčkem, kdy hrozí prohození přihrávkou 

(propadnutí).  

K nácviku jsou vhodná cvičení dva na jednoho a tzv. „bago“ nebo cvičení jemu 

podobná. 

Základní cvičení pro obsazování prostoru 

Cvičení 27 – „Bago“ (Tůma a Tkadlec, 2010) 

Popis: Hráči vytvoří kruh, jeden zaujme místo vprostřed obrazce. Míček má 

jeden z hráčů a hra začíná první přihrávkou. Hráči na obvodu obrazce si 

míček přihrávají mezi sebou, libovolně, komunikují a usměrňují strategii 

proti hráči uprostřed, jehož úkolem je míček zasáhnout částí těla, nebo 

florbalovou hokejkou (dle pravidel florbalu). Vhodné je upravit počet 

dotyků s míčkem (max. 3), nebo časovým limitem (do 3 vteřin). Až hráč 

ve středu zasáhne míček, vystřídá na obvodu hráče, jehož přihrávka byla 

„tečována“ nebo zachycena. 

Cíl: Přesnost přihrávky, správná volba umístění a rychlosti přihrávky. 

Komunikace mezi hráči. Blokování přihrávek. Obrana prostoru. Správný 

postoj a držení hokejky u země. 

MOF: HC II. typu 
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SIF: Hromadná, skupinová 

Čas / 
Opakování: 

4 – 8 minut 

Schéma: 

 

Obměny: 1) Dva hráči uvnitř 

2) Vytvoříme 2 kruhy (týmy) a do středu obou družstev umístíme 

„záškodníka“ z druhého družstva. V časovém limitu – například 2 minuty 

– si družstvo počítá počet úspěšných přihrávek 

Poznámky: Různé barvy u přihrávek ve schématu symbolizují možné přihrávky 

z pozice hráče s míčkem. 

Výška přihrávky je povolena do úrovně kolen hráče ve středu hřiště. 

Jde-li o soupeření družstev, hráč po zastavení míčku jej rychle vrací 

někomu ze soupeřů 

Cvičení 28 – Bránění prostoru ve trojicích (Kysel, 2013) 

Popis: Hráči utvoří trojice. Dva jsou útočníci a jejich cílem je vyměnit si co 

nejvíce přihrávek. Jeden z hráčů je obránce a jeho úkol je vhodným 

postavením těla a hokejky vůči pozici útočníků zamezit přihrávce. Pohyb 

hráčů je volný, při ztížení podmínek se hráči s míčkem zakazuje pohyb. 

Ve chvíli, kdy obránce zachytí přihrávku, střídá se s útočníkem, jehož 

přihrávka byla zachycena. Na hráče s míčkem vytvoříme tlak časovým 

limitem, do kdy musejí přihrávku realizovat. 

Cíl: Správné postavení oproti protihráčům, blokování přihrávky 

MOF: HC II. typu 

SIF: Hromadná 

Čas / 
Opakování: 

3 – 5 minut 
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Schéma: 

 

Obměny: Hráči musí přihrávat bekhendem 

Poznámky: - 

 

 

4.7.2.3 Blokování střel 

Blokovat střelu může hráč buď čepelí své hole, kterou se snaží dát co nejblíže čepeli 

střílejícího hráče (při střele forhendem k forhendové části, při střele bekhendem k této 

části čepele). Dále pomocí hole a vlastního těla. Kysel (2010, s. 75) zmiňuje blokování 

střel ve stoji a v kleku na jedné noze. Při provádění kleku na jednom koleni, nebo 

podřepu, je důležité, aby hráči zaujali postavení mezi míčkem a brankou, nikoli 

útočníkem a brankou spolu s položenou hokejkou na zemi pro zamezení hrozící 

přihrávky po zemi. 

Chyby v blokování podle Kysela (2013, s.11): 

• Hráč nesleduje míček 

• Otáčí se ke střele zády (strach, reflex) 

• Postavení v ose hráč-branka nikoliv míček-branka 

 

Obrázek 9 Správné postavení 

(vlastní zdroj) 

 

Obrázek 10 Chybné postavení 

(vlastní zdroj) 

 

 

4.7.2.4 Obsazování hráče bez míčku  

Úkolem obránce je postavit se k hráči tak, aby nemohl přijmout přihrávku, v horším 

případě byl po přijmutí přihrávky pod silným tlakem. Přistoupení k útočícímu hráči je 
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buď těsné, nebo volné. Ve hře platí pravidlo, že čím blíže stojí útočící hráč k soupeřově 

brance, tím těsněji by měl být bráněn (vždy ale záleží na konkrétní situaci).  

Při obsazování hráče nabíhajícího podél mantinelu musí obránce běžet spolu s ním a 

snažit se dostat své rameno před jeho. Důležitá je vzdálenost od hráče, která nesmí být 

moc velká, jinak by bránící hráč nemohl adekvátně reagovat na změnu směru soupeřova 

pohybu směrem do středu hřiště. Velkou chybou je běžet za útočícím hráčem, který 

pohybem do středu kříží obránci cestu, čímž ho „odstaví“ a získává potřebný prostor 

(Zlatník a Vancl, 2001). Kysel (2013) považuje za základní chybu pozdní přístup 

k hráči. 

Základní cvičení pro obsazování bez míčku 

Cvičení 29 – Kopírování pohybu hráče bez míčku (Zatník a Vancl, 2001) 

Popis: Cvičení se odehrává buď ve vymezeném prostoru, nebo podél okraje.  

Ve vymezeném prostoru se hráč bez míčku pohybuje nahodilým směrem, 

střídá tempo běhu a jeho úkolem je „setřást“ svého obránce. Úkol obránce 

je opačný, tedy kopírovat pohyb hráče bez míčku ve vzdálenosti zhruba 

natažených paží.  

Cvičení podél okraje hřiště má klade oběma hráčům stejný cíl, ale obránce 

plní úkol „udržet útočníka podél okraje“ a to tak, aby ani zrychlením 

nemohl útočník do středu hřiště vběhnout. 

Cíl: Nácvik reakce na pohyb soupeře tak, aby se nedokázal odpoutat. 

MOF: HC II. typu 

SIF: Hromadná 

Čas / 
Opakování: 

Ve vymezeném prostoru: do 20 sekund, odpočinek, opakovat; podél 

okraje: 3 – 5 minut. 

Schéma: 
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Obměny: - 

Poznámky: Hráči si během cvičení pravidelně střídají role. Ve vymezeném prostoru 

musí být dostatek místa, aby nebylo výrazné riziko srážky hráčů. 

 

Cvičení 30 – Pokrývání hráče bez míčku skrze celé obranné pásmo (Zlatník, 2004) 

Popis: Útočící hráč běží okolo okraje hřiště, záleží na něm, zda bude měnit 

rychlost běhu. Bránící hráč kopíruje jeho pohyb tak, aby až do rohu byl 

mezi útočníkem a svojí brankou, za brankou jen sleduje jeho pohyb a 

přebíhá do druhého rohu, kde útočníka znovu „nabírá“ v ose hráč – branka 

a pokračuje s ním ke kuželům. Pro zpestření cvičení je zařazena střelba 

obou hráčů. Obránci nahraje další obránce v pořadí, útočníkovi útočník. 

Cíl: Nácvik reakce na pohyb soupeře tak, aby se nedokázal odpoutat. Pochopit 

pohyb po vlastní polovině s útočícím hráčem (ne za branku). 

MOF: HC I. typu 

SIF: Hromadná 

Čas / 
Opakování: 

4 – 6 minut 

Schéma: 

 

Obměny: - 

Poznámky: Cvičení může probíhat na obou polovinách hřiště najednou 

 

4.7.3 Brankář 

Martínková (2009) zmiňuje myšlenku ohledně ochrany zdraví brankáře. Zdůrazňuje 

používání kvalitních kolenních chráničů k ochraně výrazně namáhaných kolenních 

kloubů. 
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Brankáři většinu času v tréninku i utkání tráví v kleku na obou nohách (brankářský 

postoj), při zákrocích používají pohybů rukou i nohou do stran, případně do stran 

vyskakují, aby zabránili střele, poté se opět rychle dostávají do kleku. Když soupeř 

neútočí, spočívá v odpočinkové poloze (stoj, sed). Pravidla povolují brankáři vyhazovat 

míček a tuto činnost provádějí nejčastěji z kleku nebo stoje (Kysel, 2010).  

4.7.3.1 Základní postoj 

V knize Florbalový brankář rozděluje základní postoj Skružný (2008, s. 6, 8) podle 

polohy míčku na dva způsoby. Je to postoj proti střelci na středu hřiště, nebo blízko něj 

a proti střelci ze strany (ostrý až velmi ostrý úhel)(Skružný, 2008). 

Pro popis polohy jednotlivých částí těla vycházíme z publikace Appelta a Libry (1998), 

jež principy popisu vysvětluje. Skružný (2008) vytyčuje klíčové body brankářského 

postoje proti střelci ze středu hřiště:  

• Klek rozkročný, trup rovný, mírný náklon vpřed (z kyčelního kloubu), hlava 

v prodloužení trupu a snaží se dosáhnout na úroveň břevna branky (případně 

sníženého břevna u mládeže).  

• Nohy jsou v kolenou skrčeny tak, že svírají ostrý úhel od 45 – 60 stupňů. Kolena 

jsou od sebe vzdálena na šířku ramen, chodidla jsou přisunuta těsně k sobě, 

opřená o zem díky prstům, takže nárty nejsou v kontaktu se zemí. (zamezení 

průchodu střely „mezi nohy“) 

• Poloha paží je individuální, ovšem metodiky různých autorů uvádějí způsob, 

kdy jsou paže v skrčení upažmo vzhůru (paže téměř u těle, v loketním kloubu 

ostrý úhel, předloktí směřuje témě svisle vzhůru), prsty rukou jsou v pomyslné 

úrovni prsou až ramen. Předloktí a dlaně se nacházejí mírně před tělem. 

• Mění-li se poloha míčku směrem do stran, brankář v tomto postoji vykonává 

pohyb sunem s oporou o špičky chodidel a obou kolen, v současné snaze dodržet 

zmíněné body a být neustále vprostřed linie míček – branka. 

4.7.3.2 Pohyb brankáře 

Úkolem postoje a pohybu brankáře je vykrytí co možná největšího prostoru branky a 

zároveň být připraven reagovat na změnu situace. Brankář musí zaujmout postoj 

vprostřed osy míček (čepel hokejky) – branka. Podle IFF (1997) je základem 

brankářského pohybu práce dolních končetin bez využití opory o ruce. Jejich zapojení 

do přesunu „otevírá“ střelci horní část branky. 
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Stejný metodický materiál popisuje i dva základní způsoby přesunu. Brankář se 

přesunuje buď dopředu-dozadu, nebo ze strany na stranu. Při pohybu vpřed nebo vzad 

provede brankář klek na jedné noze a zapře se o špičku druhé nohy. Pohybem „jako na 

koloběžce“ se odrazí a po jednom koleni se posouvá vpřed. Základ pohybu vzad je 

shodný, odraz je nyní proveden z paty chodila. Podstata pohybu platí i pro rychlý 

přesun od jedné tyče ke druhé. Vnitřní noha ve směru pohybu se pokrčí, opírá se o zem 

na špičce. Z ní vychází impuls, brankář natáčí trup mírně vpřed směru pohybu, přichází 

skluz po vnější noze ve směru pohybu (IFF, 1997) 

Skružný (2008) pokračuje postavením brankáře po přesunu k tyči. Uvažuje střelce 

z rohu hřiště.  

• V brankářském postoji je mírně před tyčí, ale v podstatě v kontaktu s brankovou 

konstrukcí.  

• Místo podél tyče vykrývá tělem nebo vnitřní rukou, která je svěšené podél ní, 

druhé ruka je v základním horním postavení (krytí vzdáleného růžku branky).  

• Nohy jsou v základním postavení, vnější noha může být mírně vysunuta k zadní 

tyči. 

U vykrývání střel ze strany hřiště ze střední až vyšší vzdálenosti není brankář hluboko 

ve svém brankovišti, ale tzv. „si vyjíždí“. Pohybem blíže k míčku zmenšuje střelecký 

úhel (Skružný, 2008; Martínková, 2009). 

Obrázek střeleckého úhlu? ANO - foto 

4.7.3.3 Chytání střely 

Ideální brankářský zákrok rukou je chycení míčku přímo ze vzduchu. Dlaně jsou na 

střelu připraveny v jakési „mističce“, nikoli křečovitě napnuté. Prsty mírně ohnuté, 

svaly ruky přiměřeně uvolněné jsou základem pro správné sevření ve chvíli, kdy do 

dlaně přilétává míček. Spolu s přilétávajícím míčkem by měla jít dlaň mírně dozadu 

kvůli tlumení jeho rychlosti. Míček by měl být chytán pouze jednou rukou. Obě ruče 

může brankář použít pouze, letí-li střela přímo do středu jeho hrudi (Martínková, 2009; 

IFF, 1997). 

Příručka určená brankářům dostupná na webu www.floorball.org IFF (1997) věnuje 

větší pozornost zásahy chodidly, případně dolními končetinami. Podle této příručky 

jsou chodidla zásadní nástroj brankáře pro chytání přízemních střel. Další využití je 

chodidel, potažmo dolních končetin, najde při snaze brankáře zamezit přihrávce skrze 
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brankoviště. K dosažení maximální rychlosti reakce při zákroku chodidly, musí být 

brankář ve svém postoji na kolenou. V případě „sedu na patách“ vážně omezuje 

možnost zásahu chodidly. Na webu IFF (1997) je uvedeno, že ruka, nebo noha by se 

neměly v zákroku brankáře objevit samostatně. Brankář se musí od začátku tréninku 

učit využití obou, ať už střela letí do horní, nebo spodní části branky. 

4.7.3.4 Vyhazování míčku 

Jde o útočnou činnost brankáře, kdy může rychlým způsobem pomoci svému družstvu 

přejít z obrany do útoku (postupného, ale i do protiútoku). 

Výhoz spodem provádí brankář převážně na krátkou vzdálenost. Výhodou tohoto 

výhozu je minimální skákání míčku a tím i snadné zpracování spoluhráčem. 

Zásadní je správná technika, která by měla být v prvních trénincích podstatou cvičení. 

Rychlost provedení i rasance výhozu se zvyšuje až s počtem opakování. Nácvik začíná 

z místa (Skružný, 2008). 

Martínková (2009) uvádí základní charakteristiky výhozu vrchem i spodem takto: 

 Výhoz vrchem: 

• Brankář se staví bokem ke směru výhozu, ruka s míčkem je natažená za tělem a 

těžiště na zadní noze 

• Jako v odhodu jakýmkoli míčkem začíná pohyb boku vpřed, následuje rameno, 

paže, loket a jako poslední zápěstí, těžiště se přesouvá na přední nohu 

• Míček opouští brankářovu ruku před tělem 

Výhoz spodem: 

• Pokrčením v kolenou brankář sníží těžiště, paže opisuje spodní oblouk 

• Poslední impuls udává míčku zápěstí, které jej vypouští na úrovni trupu 

rovnoběžně se zemí (téměř v kontaktu) 

Kysel (2013) se věnuje problematice trénování brankářů ve florbalových oddílech, kde 

doporučuje zařazování různých druhů míčků i předmětů, které mohou nepředvídatelně 

měnit směr a rozvíjet tak reaktibilitu brankáře. Do cvičení zařazovat lehy, sedy a 

jednoduché akrobatické cviky. Uvádí dále možnost ztížit brankářům chytání omezením 

jejich vjemů špunty do uší.  

Základní cvičení pro obsazování bez míčku 
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Cvičení 30 – „Brankářská abeceda“ (IFF, 1997) 

Popis: Soubor cviků vhodných pro nácvik „pocitu míčku“ v ruce. Provádí se o 

stěnu na začátku tréninku, před utkáním, nebo formou domácích cvičení.  

Spadá do ní házení a chytání míčku o střenu ve stoje, odrážení míčku o 

zem a střenu v kleče a brankářském postoji, driblování míčku o zem ve 

stoje, v kleče na jedné noze, v brankářském postoji, vyhazování míčku 

s prováděním tlesknutí, žonglování s jedním a více míčky a další cviky. 

Cíl: Automatizace chytání míčku do dlaně 

MOF: PC I. 

SIF: Individuální, skupinová 

Čas / 
Opakování: 

Jeden cvik provádět 30 – 60 sekund 

Schéma: - 

Obměny: Některé z cviků lze provádět i v pomalém běhu. Stejně lze v některých 

cvičeních pracovat se dvěma míčky zároveň. 

Poznámky: Záleží na fantazii brankáře nebo trenéra jaké cviky budou zařazeny 

 

Cvičení 31 – Rychlé přesuny proti střelcům (IFF, 1997; Skružný, 2008) 

Popis: Speciální brankářské cvičení na přesuny počítá s rozmístěním střelců 

podle schématu. Ti si vyměňují rychlými a přesnými pasy přihrávky, 

brankář musí na každý reagovat, protože hráči sami rozhodnou, který a 

kdy z nich vystřelí. Je velmi vhodné limitovat počet přihrávek. Střelba by 

měla přijít nejpozději po 7 přihrávce, lépe i dříve, kvůli namáhavosti 

přesunů a energetickému krytí této činnosti. 

Cíl: Rychlé přesuny do postoje, v němž je brankář schopen zasáhnout 

MOF: PC II. typu 

SIF: Individuální 

Čas / 
Opakování: 

10 zákroků, odpočinek zhruba 1:1, opakovat 2 – 3 krát 
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Schéma: 

 

Obměny: - 

Poznámky: - 

 

Cvičení 32 – Nácvik výhozu na přesnost a založení útoku (Kysel, 2013) 

Popis: Levá strana schématu – Výhozy na přesnost lze praktikovat rozestavením 

hráčů různě po polovině hřiště. Hráč přihraje, lehce vystřelí na brankáře. 

Ten chycený míček vrací hráči tak, aby prošel mezi kužely. 

Pravá strana schématu – Jde o založení útoku výhozem. Hráč nahodí 

míček na brankáře tak, aby jej mohl snadno zachytit. Poté vybíhá směrem 

na střed hřiště. Brankář provádí výhoz horním obloukem tak, aby přihrál 

spoluhráči do běhu. Jako pomůcku použijeme švédskou lavičku, za kterou 

musí míček letět. 

Cíl: Přesnost výhozu spodním i horním obloukem 

MOF: PC I. typu 

SIF: Individuální 

Čas / 
Opakování: 

Do 3 minut (1 brankář), 4 – 6 min u dvou brankářů střídajících se v jedné 

brance 

Schéma: 
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Obměny: - 

Poznámky: U cvičení na pravé polovině schématu vyměnit strany 

 

Cvičení 33 – Pokrývání hráče za brankou a v pohybu před branku (Kysel, 2013) 

Popis: Hráč s míčkem se postaví za branku. Provádí pohyby od jedné tyčky ke 

druhé a hledá chybu v pohybu brankáře, aby mohl zakončit, případně 

vybíhá před branku a zakončuje 

Cíl: Pohyb brankáře po brankové čáře a pokrývání tyčí proti zakončení zpoza 

branky, vykrývání hráče vybíhajícího zpoza branky před ní 

MOF: PC II. typu 

SIF: Individuální 

Čas / 
Opakování: 

2 minuty, odpočinek 1:1, opakovat 2 – 3 krát 

Schéma: 

 

Obměny: - 

Poznámky: Hráč by měl zakončit do určitého limitu – vhodné do 10 – 15 vteřin 

 

4.7.4 Herní kombinace 

Křiček (In. Táborský a kol.,2007) je definuje jako součinnost dvou a více hráčů, která 

probíhá v určitém prostoru a čase. Vycházejí z herních činností jednotlivce a váží se na 

herní systém družstva. Dále uvádí dělení kombinací na kombinace s míčkem a bez 

míčku, kterým se v této práci dále nevěnujeme. Dělí se také podle charakteru herní 

činnosti a to na útočné a obranné. S přihlédnutím k cílům této práce jsme se rozhodli 

šířeji rozebrat pouze základní herní kombinace útočné i obranné. 
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K výuce taktických znalostí se zmiňují také v příručce na webu www.floorball.org (IFF, 

1997). Důležitá myšlenka týkající se taktiky a malých dětí. Ty získávají základní 

taktické poznatky učením při samotné hře florbalu. Jsou schopny zapamatovat si 

nejvhodnější řešení konkrétní situace syntézou při provádění pokus – omyl. Proto je 

vhodné zařazovat taková cvičení, která budou mít herní podtext, třeba i skrytý, 

s otevřeným dějem, bez nucení řešit situaci jen jedním způsobem. Je potřeba vytvářet 

prostředí pro kreativitu hráčů.  

Kysel (2013) se z touto myšlenkou ztotožňuje a uvádí, že hráči se taktickému myšlení 

učí z cvičení, ve kterých překonávají soupeře. Jde o situace 1 na 1, 2 na 1 a další. Místo 

taktických pokynů doporučuje dostatek herní praxe v tréninku. 

Taktické pokyny se mohou objevovat u hráčů, kteří s florbalem začínají ve věku 13 – 15 

let, ale také by se měla omezit na nutné minimum a nechat prostor kreativitě, například 

v modifikovaných hrách 3 – 3. Až u hráčů od 16 a více let je vhodné zařazovat taktiku 

do nácviku a vyžadovat „strojové“ jednání v určitých situacích (IFF, 1997). 

4.7.4.1 Útočné herní kombinace 

Kombinace „přihraj a běž“ 

Vychází z herní činnosti uvolňování hráče bez míče a přihrávání a příjem přihrávky. 

Jedná se o základní, relativně jednoduchou a zároveň plastickou kombinaci, kterou lze 

provádět téměř kdekoli v prostoru hřiště (Křiček In Psotta a kol., 2007). Výhody 

nácviku a použití ve hře vidí Kysel (2013) i Skružný (2005) shodně ve zrychlení celé 

hry, uvolnění prostoru pro spoluhráče, využití uvolněného prostoru (souvisí 

s uvolňováním) hráče, účinnosti proti těsnému bránění a jako relativně jednoduché, ale 

účinné řešení situací 2 na 1, případně 3 na 2. 

Chyby v provedení: 

• Nahrávka je nepřesné, nebo málo rasantní (snadné zachycení soupeřem) 

• Po odehrání míčku je hráč pasivní, nebo nezrychlí (nedostává se do volného 

prostoru, nebo nevytvoří volný prostor pro přihrávku) 

• Výběr špatného místa po přihrání míčku (hráč je obsazený) 

• Nepřipravenost přijmout přihrávku, která vychází z nesledování hry a 

nepochopení požadovaného efektu cvičení (Kysel, 2013) 

Metodická řada nácviku vychází ze zvládnutí vedení míčku a přihrávání v pohybu: 
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• Přihrávka z pohybu na hráče v klidu, přihrávající pokračuje v pohybu 

s následným přijmutím zpětné přihrávky 

• Přihrávka z pohybu na hráče v pohybu, pokračující pohyb a příjem zpětné 

přihrávky (Kysel, 2013) 

Základní cvičení pro herní kombinaci přihraj a běž 

Cvičení 35 – Přihraj a běž na polovině hřiště (Zlatník, 2004) 

Popis: Hráči se rozdělí na dvě poloviny. Jedna začíná na středu, druhá v rohu. 

Akce začíná pohybem obou proti sobě, hráč s míčkem jej přihrává hráči 

z rohu a pokračuje v běhu k brance. Hráč z rohu mu přihrávku vrací co 

nejrychleji zpět. Hráč z poloviny míček zpracuje a vystřelí. Řadí se do 

rohu a hráč z rohu se přesune na polovinu hřiště. 

Lze ale využít i univerzálního „nahrávače“. 

Cíl: Pohyb po přihrávce do volného prostoru, zakončení střelou z pohybu 

MOF: PC II. typu 

SIF: Hromadná 

Čas / 
Opakování: 

5 – 8 minut včetně výměny strany 

Schéma: 

 

Obměny: Hráč musí zakončit konkrétním způsobem střely 

Poznámky: Dostatek míčků na polovině hřiště a změna rohů v polovině doby 

 

Cvičení 36 – Přihraj a běž na délku hřiště (Zlatník a Vancl, 2001) 

Popis: Hráči s míčkem jsou v rozích hřiště. Z pohybu přihrávají hráči na středu, 

který jim přihrávku vrátí. Stejný úkol opakují i u druhého hráče. Po 

zpracování míčku běží na branku a zakončují střelou. Poté se řadí na 

místo druhého nahrávače, ten jde na místo prvního nahrávače a ten de do 
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zástupu do rohu. 

Cíl: Běh po přihrávce, zrychlení pohybu po přihrávce 

MOF: HC II. typu 

SIF: Hromadná 

Čas / 
Opakování: 

5 – 8 minut včetně změny strany 

Schéma: 

 

Obměny: Jedna přihrávka musí být provedena bekhendem 

Poznámky: Dostatek míčků v rozích hřiště a změna rohů v polovině doby 

4.7.4.2 Kombinace založená na křížení 

Aby byla účinnost této herní kombinace co největší, musí ke křížení a přenechání míčku 

dojít těsně v blízkosti bránícího hráče.  

Skružný (2005) uvádí tři body vedoucí k úspěšnému provedení této kombinace: 

• Hráč s míčkem je při předání ve předu, přebírající hráč běží za jeho zády a 

výměna stran musí být provedena zrychleným během; Je opravdu nutné dodržet 

pravidlo, kdy hráč bez míčku běží až za hráčem s míčkem, nikdy jej nesmí 

předběhnout 

• Kombinace začíná změnou běhu jednoho z hráčů 

• Druhý hráč musí rychle zareagovat a provést překřížení 

• V průběhu překřížení buď hráč vedoucí míček předání jen naznačí a pokračuje 

okolo obránce, nebo míček skutečně přenechá svému spoluhráči 

Kysel (2013) uvádí tyto chyby, které vychází z nedodržení výše zmíněných bodů pro 

úspěšně provedenou kombinaci, ke kterým přidává křížení příliš daleko od bránícího 

hráče a špatné pokrytí míčku tělem od hráče s míčkem. 
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Ve struktuře útočných herních kombinací florbalu jsou dále kombinace založené na 

odběhnutí, clonění, křížení, zpětné přihrávky, nahození, na signálu při standardních 

situacích a při početní převaze. Nácvik těchto kombinací je pro využití ve florbalu 

stěžejní, ale ve školním prostředí, potažmo školní tělesné výchově, je důležitost jejich 

nácviku, ve srovnání s HČJ, nižší. 

Základní cvičení pro herní kombinaci přihraj a běž 

Cvičení 37 – Nácvik křížení (Zlatník, 2004) 

Popis: Hráči běží ve dvojici s míčkem na délku hřiště. Před zahájením křížení si 

drží rozestup 4 – 5 metrů. Po přenechání míčku hráč s míčkem zrychlí, 

poté dochází k opětovnému přenechání. Podle velikosti hřiště a vyspělosti 

hráčů lze vyžadovat 1 – 3 překřížení. Na konci akce hráči zakončí situaci 

střelbou a podél hrazení se vracejí zpět.. 

Cíl: Správné přenechání míčku s plněním základních bodů této kombinace, 

spolupráce dvou hráčů při zakončení situace dva na brankáře 

MOF: PC II. typu 

SIF: Hromadná 

Čas / 

Opakování: 

Každý by měl jít 5 – 7 krát 

Schéma: 

 

Obměny: - 

Poznámky: Hráčům zdůraznit, že hráč s míčkem je při předávce vpředu, hráč bez 

míčku je za ním, ale po předávce musí zrychlit. Hráč, který míček 

předával, může zpomalit a „nechá se předběhnout“. 

 

Cvičení 38 – Nácvik křížení na polovině hřiště se zakončením (Zlatník, 2004) 
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Popis: Akce začíná přihrávkou hráče z jednoho rohu na hráče z druhého, který se 

dal do pohybu. Poté obíhají oba kužel. Hráč s míčkem běží oblouk blíže 

brance, hráč bez míčku dále od branky. Po přenechání míčku běží dva na 

brankáře, hráč, který má míček se rozhodne, jestli zakončí sám, nebo ještě 

přihraje spoluhráči. Po skončení akce si vymění zástupy. 

Cíl: Nácvik správného přenechání míčku, spolupráce dvou hráčů při zakončení 

situace dva na brankáře 

MOF: PC II. typu 

SIF: Hromadná 

Čas / 

Opakování: 

5 minut 

Schéma: 

 

Obměny: Přidání obránce, který bude začínat na středu. Dostává přihrávku, vystřelí. 

Mezi tím hráči zcela stejně zakládají útok, kříží se, a útočí v situaci 2 – 1 

(HC II. typu) 

Poznámky: - 

 

4.7.5 Obranné herní kombinace 

Křiček (In Táborský, 2007) vyjmenovává kombinaci založenou na zajišťování, 

přebírání, zdvojování, zesíleného obsazování a kombinaci při početní převaze soupeře. 

Zvolili jsme rozbor základních a pro děti snadno pochopitelných kombinací založených 

na přebírání a osobním bránění.  

4.7.5.1 Kombinace založená na přebírání 

Skružný (2005) uvádí využití této kombinace jako reakci na křížení soupeřů 

v rovnovážné situace dva na dva. Její podstata spočívá ve výměně hráčů, které obránci 
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brání. Znamená to, že útočí-li hráči A1 a A2 a proti nim stojí bránící hráči B1 a B2 a 

útočící hráči provedou kombinaci založenou na křížení, bude nyní hráče A1 bránit 

obránce B2 a A2 bude kryt B 1. Pro správné provedení je důležitá správná komunikace 

mezi obránce, kteří si řeknou, kterého hráče budou bránit (přebírat). 

Pro nácvik uvádí cvičení shodné s cvičením č. 38. Vhodné je ale říci hráčům, aby 

v průpravné hře nebránili po celé ploše stejné hráče, ale přebírali si je. Vhodná hra je 

pro to tři proti třem na menším hřišti (Skružný, 2005; Kysel, 2013). 

4.7.5.2 Kombinace založená na osobním bránění 

Tato kombinace je opakem kombinací založené na přebírání. Jde o těsnou obranu hráčů 

po celém hřišti. Při správném provedení je velmi účinná. Vzhledem k povaze pohybu 

bránících hráčů, kteří vždy jen reagují na pohyb soupeře, jde však o fyzicky náročnou 

obrannou kombinaci. Její křehkost spočívá ve faktu, že je-li jeden z bránících hráčů 

přehrán, je jeden hráč volný, nikým nebráněný a tím pádem nebezpečný (Kysel, 2013). 

Nácvik lze provádět podobně, jako u cvičení č. 29, pouze s úpravou dvou útočníků, 

kteří se snaží na délku hřiště libovolně zakončit útočnou akci. Ovšem mladým hráčům 

postačí průpravná hra instrukcí „pamatuj si svého hráče a až bude mít jeho družstvo 

míček, braň jen jeho“ (Skružný, 2005). 
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5. ZÁVĚR 

Závěrečnou prací jsme se snažili naplnit cíle, které jsme si vytyčili. Hlavním cílem bylo 

popsat herní činnosti jednotlivce ve florbalu z pohledu hráče v poli a z pohledu 

brankáře. Dále pak zmínit základní herní kombinace. Popisy činností hráče jsme 

klíčovými body i chybami v provedení a správnou metodickou řadu nácviku. Pro 

dosažení hlavního cíle jsme si stanovili několik dílčích cílů. Prvním z nich byl vyhledat 

dostupné literární zdroje k tématu. Při tomto úkolu jsme se přesvědčili, že může být 

použito mnoho publikací, které se florbalu přímo netýkají, ale jsou z oblastí sportů 

podobných. Mezi ně patřily publikace přímo zaměřené na hokejbal a lední hokej. Pro 

získání dostupných literárních zdrojů jsme oslovili i zaměstnance ČFbU. Při 

seznamování s dostupnými zdroji jsme se utvrdili v domněnce, že severské země mají 

velmi dobře propracovanou metodiku florbalu a často jsme se pomocí internetových 

zdrojů o ni opírali. 

Dalším dílčím cílem bylo představit florbal jako kolektivní hru, stručně popsat jeho 

historii a zatížení, kterému je při jeho hraní hráč vystaven. Při popisu těchto kapitol 

jsme čerpali z několika zdrojů tuzemských a zahraničních. Překvapily nás některé 

informace z oblasti historie, potažmo vývoje sportu.  

Stručně charakterizovat pravidla florbalu a jejich zařazení do výuky 

včetně doporučených úprav vybraných pravidel pro školní prostředí, spolu s popisem 

základních částí výbavy hráče i brankáře bylo dalším dílčím cílem. Volba pravidel 

proběhla na základě vlastních zkušeností a vzájemné domluvy, také se opírala o 

doporučení autorů skrze florbalovou literaturu, jež jsme studovali. Věříme, že 

prezentovaná sumarizace je dělena přehledně a postihuje minimum, které by měli hráči 

znát a respektovat. Při výběru florbalového vybavení jsme si zkusili představit situaci, 

kdy se k florbalu dostává naprostý začátečník, případně skupina začínajících hráčů. 

Základem jejich hry by byla florbalová hokejka pro hráče v poli a brankářská maska a 

chrániče kolen pro brankáře. Věříme, že výběr informací je dostačující a užitečný. 

Pro popsání českého systému základního vzdělávání a zařazení tělesné výchovy do toho 

systému jsme využili základních kurikulárních dokumentů dostupných na webu 

Národního ústavu pro vzdělávání. Přínos zpracování vidíme v uvedení základních 

principů fungování tohoto systému a v popsání pozice tělesné výchovy a očekávaných 

výstupů žáka z tohoto předmětu na konci etapy základní školní docházky. 
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Další dílčí cíl se zaměřoval na didaktické formy prostupující tělovýchovným procesem 

na základní škole i ve sportovním tréninku. Tyto informace jsou nezbytně nutné při 

práci trenérů i učitelů. Je vydáno více publikací, které se této problematice věnují. 

Každá z prací má jinou formu, podle toho, jestli je více zaměřena směrem ke školní 

tělesné výchově, nebo sportovnímu tréninku, případně sportovním hrám. My jsme pro 

použili převážně publikaci od Rychteckého a Fialové (1998) s názvem Didaktika školní 

tělesné výchovy, která velmi podrobně popisuje proces učení a motorického učení ve 

školním prostředí a vhodně ji doplnili publikacemi od dalších autorů. Velmi si ceníme 

přínos všech literárních zdrojů v oblasti metodicko-organizačních forem a poznatky 

v nich zmíněné jsme v práci využili. 

Představit sportovní trénink florbalu, vhodné přístupy, metody, etapy, další aspekty této 

problematiky týkající se byl dílčí cíl a pro mě samotného byla tato pasáž velmi 

zajímavá, protože jsem učitelem a trenérem florbalu na základní škole. Rozšířil jsem si 

tak v této problematice obzory a některé informace mě velice obohatily a zcela jistě je 

zahrnu ve své další pedagogické praxi. 

Nezbytným dílčím cílem bylo vyčerpávajícím způsobem popsat herní činnosti 

jednotlivce, nabídnout cvičení vhodná pro začínající hráče v tréninkové jednotce 

florbalu i vyučovací jednotce školní tělesné výchovy zaměřené na tento sport, včetně 

doplnění obrazovým materiálem, kde jsme považovali za důležité. Samotný popis 

cvičení, i přes jejich jednoduchost, jsme se rozhodli doplnit schématy. Ty jsem vytvořil 

pomocí software DrillBook ONLINE. Přiložili jsme je ke všem cvičením, kde to 

považujeme za vhodné. Pro sepsání těchto kapitol bylo třeba prostudovat velké 

množství zdrojů, společně s video materiály dostupnými na stránkách prodejců 

florbalového vybavení, nebo webu www.youtube.com, na kterém lze dohledat 

metodické materiály o některých herních činnostech hráče a brankáře. Fotografie byly 

pořízeny tak, aby se daly následně snadno zpracovat a pro čtenáře měly vysokou 

výpovědní hodnotu. Tato kapitola mě obohatila o spoustu pohledů na trénink základních 

herních činností, protože někteří z autorů uvádějí také modifikace a klíčové body u 

nacvičované herní dovednosti, jež by měl trenér sledovat. 

Posledním dílčím cílem bylo stručně popsat základní herní kombinace, které jsou 

využitelné jak ve školní tělesné výchově, tak i florbalové tréninkové jednotce. 
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Z hlediska tréninku dětí se herní kombinace do tréninku, potažmo výuky, cíleně 

zařazovat nemají, alespoň podle několika autorů, kteří tuto myšlenku zmínili. Pro mě 

samotného bylo obohacením zjistit, že jejich výuka by měla probíhat v rámci hry. Proto 

jsme vybrali pouze zásadní, na pochopení nejsnazší herní kombinace a ty popsaly. 

Považujeme ale soubor informací za ucelený a cíl splněný.  

Hlavní cíl a dílčí cíle byly tedy splněny. Během studia literatury a dalších zdrojů včetně 

rozhovorů s aktivními trenéry a hráči jsem nabil spousty nových a zajímavých 

informací, které zcela jistě začlením do svojí pedagogické a trenérské praxe. 
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