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Fotorozcvička 
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Metodika vedení míčku 
 

Úvodní část: 

Zahájení seznámení s cílem a úkoly TJ, obsahem, event. organizací, motivace.  

Rušná část: 

Počítejte 
Všichni hráči běhají kolem tělocvičny, na písknutí trenér vydá povel: udělejte dvojice, trojice, 
čtveřice, …  

Přenášená míčů 
Družstva po 4 - 5 hráčích; rozestavíme cca 4 obruče ve vzdálenosti asi 2 metry od každé. 1. 
hráč musí do všech obručí donést míče, druhý hráč je nese zase zpátky, třetí je nese zase do 
obručí, ...  

Rozcvičení: 

Důležitou přípravou na jakoukoliv pohybovou činnost je rozcvička. Je přípravou celého 
organismu na zvýšené pohybové zatížení účelně vybranými činnostmi s důrazem na 
předcházení poškození pohybového aparátu. 
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Hlavní část: 

vedení míčku patří k základním dovednostem. Zaměříme se na dva způsoby. 

Vedení míčku tažením: 
Hráč drží hokejku šikmo stranou, spíše vzad, čepel je k míčku přiklopena. Při držení hokejky 
oběma rukama je míček tažen forhendovou stranou čepele. 

Při držení hokejky jednou rukou je to zpravidla na opačně straně těla a míček je tažen 
bekhendovou stranou čepele. Vedení míčku tažením se používá při obíhání soupeře nebo při 
pronikání po křídle. 

 

 

 

 

 



Metodika sportovních kroužků  
Písemný výstup projektu Křenka – zážitkem k inkluzi, registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/27.0012 

Strana 12 (celkem 55) 
 
 

 

 

  

Vedení míčku tlačením : 
Hráč drží hokejku většinou jednou rukou, někdy i oběma, míček tlačí před soubou forhendovou 
nebo bekhendovou stranou čepele. Tento způsob se používá při úniku, kdy v blízkosti není 
protihráč, který by nechráněný míček mohl získat nebo alespoň blokovat. Umožňuje hráči 
vyvinout maximální rychlost, ale je účinný jen tehdy, dokáže-li následně po úniku přesně 
přihrát nebo sám účinně ohrozit branku. 

 

Cvičení na procvičení vedení míčku: 
1. Hráči jsou shromážděni u kratší strany hřiště. Na signál vedoucího vystrartuje hráč 1, 

vede míček tlačením asi do poloviny hřiště a přesně přihraje hráči 2. Převezme opět svůj 
míček a vrací se do výchozího postavení 
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2. Totéž cvičení, ale místo přihrávky hráč vede míček o něco blíže k brance a vystřelí. Po 
určité době nácviku je možno provádět ve dvojicích jako závod na čas. Střílí se od 
vymezené čáry nebo za ní. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Vedení míčku tažením jednou rukou kolem met. 
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4. Vedení míčku slalomem mezi metami. 
 

 

 

 

5. Hráči vytvoří dvojice, jeden z nich má míček. Hráč bez míčku je vodič, pohybuje se po 
tělocvičně a mění směr i rychlost pohybu. Druhý hráč se ho snaží stále sledovat a vede 
přitom pro danou situaci míček nejvýhodnějším způsobem. Výměna úloh na pokyn.  

 

Závěrečná část: 

Zajistit přechod k uklidnění organizmu snížením intenzity zatížení (uklidnění, uvolnění svalstva 
a nervového napětí), zakončit jednotku. Navodit zotavovací procesy (strečink), event. 
prodloužením části zajistit aktivní zotavování. Obvykle dynamická (nízko intenzivní cyklická 
činnost) a statická část (strečink, kompenzační cvičení). V obsahu respektovat zatížení v hlavní 
části. Zhodnotit tréninkovou jednotku a motivovat k další činnosti. Vytvářením časového 
prostoru pro závěrečnou část podporovat správný návyk. 
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Metodika krytí mí čku 
 

Úvodní část: 

Zahájení, seznámení s cílem a úkoly TJ, obsahem, event. organizací, motivace.  

Rušná část: 

Štafeta okolo 

Hráči stojí v zástupu ve vrcholu čtverce. Na povel 1. hráč vybíhá po směru hodinových ručiček 
a obíhá celý čtverec, vrací se na místo a vybíhá druhý hráč. Možno střídat směry běhu u 
jednotlivých hráčů.  

Pán a pes 
Ve dvojicích. Pán běhá pomalu po tělocvičně a pes se snaží ho následovat po levém boku (po 
pravém). 

Rozcvičení: 

Důležitou přípravou na jakoukoliv pohybovou činnost je rozcvička. Je přípravou celého 
organismu na zvýšené pohybové zatížení účelně vybranými činnostmi s důrazem na 
předcházení poškození pohybového aparátu. 
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Hlavní část: 

Krytí míčku. Vedení míčku je vždy spojeno s úkolem zamezit soupeři, aby ho získal. Již od 
prvního seznamování s hrou vštěpujeme hráčům některé zásady, které se musí naučit 
podvědomě plnit. 

1. Míček je před soupeřem v bezpečí, když na něj nedosáhne. 
2. Může-li soupeř na míček dosáhnout, nesmíme míček nechat v klidu. Hráč musí neustále 

driblovat a hledat možnost přesně přihrát na výhodnější pozici, nebo se pomocí kličky či 
obhození o mantinel pokusit o samostatný únik k soupeřově brance. 

3. Umožňuje-li to herní situace, musí se hráč, který má míček v držení snažit, aby vlastním 
tělem odblokoval bránícího hráče od míčku. 

Nácvik krytí a zvláště kliček s oklamáním soupeře je dlouhodobá záležitost a zlepšuje se 
postupně se vzrůstající technickou vyspělostí hráče. 
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Cvičení: 
1. Rozestavíme po ploše tělocvičny kužele nebo PET láhve. Hráči vedou slalomem míček 

a snaží se vždy o to, aby se pohybovali mezi míčkem a kužely.  
 
 

 
2. Totéž cvičení, ale místo kuželů umístíme obruče a v nich stojící obránci, kteří jen 

naznačují snahu získat míček, jinak řečeno – hráčům s míčem jen překážejí. 
3. Vedení míčku kolem obránců, kteří se smí pohybovat jen ve vymezeném prostoru a 

aktivně brání. Slalom zakončí střelbou na branku. 
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Závěrečná část: 

Zajistit přechod k uklidnění organizmu snížením intenzity zatížení (uklidnění, uvolnění svalstva 
a nervového napětí), zakončit jednotku. Navodit zotavovací procesy (strečink), event. 
prodloužením části zajistit aktivní zotavování. Obvykle dynamická (nízko intenzivní cyklická 
činnost) a statická část (strečink, kompenzační cvičení). V obsahu respektovat zatížení v hlavní 
části. Zhodnotit tréninkovou jednotku a motivovat k další činnosti. Vytvářením časového 
prostoru pro závěrečnou část podporovat správný návyk. 
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Metodika střelby na branku 
 

Úvodní část: 

Zahájení, seznámení s cílem a úkoly TJ, obsahem, event. organizací, motivace.  

Rušná část: 

Štafeta okolo 

Hráči stojí v zástupu ve vrcholu čtverce. Na povel 1. hráč vybíhá po směru hodinových ručiček 
a obíhá celý čtverec, vrací se na místo a vybíhá druhý hráč. Možno střídat směry běhu u 
jednotlivých hráčů.  

Pán a pes 
Ve dvojicích. Pán běhá pomalu po tělocvičně a pes se snaží ho následovat po levém boku (po 
pravém). 

Rozcvičení: 

Důležitou přípravou na jakoukoliv pohybovou činnost je rozcvička. Je přípravou celého 
organismu na zvýšené pohybové zatížení účelně vybranými činnostmi s důrazem na 
předcházení poškození pohybového aparátu. 
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Hlavní část: 

Střelba švihem forhendovou stranou čepele: 
Je přesná, překvapivá a proto účinná. Pohyb začíná za tělem hráče, míček je pod přiklopenou 
čepelí blíže k patce hokejky. V průběhu pohybu se čepel postupně narovnává a míček přechází 
přes střed ke špičce čepele a při došvihu dostává zamýšlený směr. Zvednutí míčku od podlahy 
docílí hráč tím, že spodní hrana čepele se během švihu vpřed dostane pod míček – čepel se od 
míčku odklopí. Che-li hráč vystřelit po zemí, zůstává čepel hokejky k míčku stále přiklopena. 

Střelba příklepem forhendovou stranou čepele: 
Je prudká, ale méně přesná. Nápřah ani došvih hokejky nesmí přesáhnout úroveň pasu. 
Zvednutí míčku se dosáhne v podstatě stejným způsobem jako u střelby švihem.Chce-li hráč při 
golfovém úderu udržet míček na zemi, je došvih velmi krátký a čepel je stále mírně přiklopena 
k podlaze, v konečné fázi nutno zapojit zápěstí. Hokejku drží hráči více na konci oběma 
rukama. 



Metodika sportovních kroužků  
Písemný výstup projektu Křenka – zážitkem k inkluzi, registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/27.0012 

Strana 21 (celkem 55) 
 
 

 

 

  

Střelba bekhendovou stranou hokejky: 
Stejně jako přihrávka bekhendem je podstatně obtížnější, ale vychází ze stejných principů jako 
střelba forhendem. Tento způsob střelba se využívá hlavně pro dorážení odražených míčků 
nebo střelbu příklepem z krátké vzdálenosti. 

Cvičení: 
1. Střelba z místa ze vzdálenosti 4-5 metrů na branku z části zakrytou 10-15cm vysokou 

deskou(i lavička postačí) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Hráči v postavení podle obrázku. Hráč 1 přihrává do prostoru před branku, nabíhající 

hráči míček zpracují a střílí na branku  
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3. Hráči postaveni podle obrázku. Střelba „z voleje“ z boční přihrávky. V každém kole 

posun hráčů o jedno místo.  
 

 
Závěrečná část: 

Zajistit přechod k uklidnění organizmu snížením intenzity zatížení (uklidnění, uvolnění svalstva 
a nervového napětí), zakončit jednotku. Navodit zotavovací procesy (strečink), event. 
prodloužením části zajistit aktivní zotavování. Obvykle dynamická (nízko intenzivní cyklická 
činnost) a statická část (strečink, kompenzační cvičení). V obsahu respektovat zatížení v hlavní 
části. Zhodnotit tréninkovou jednotku a motivovat k další činnosti. Vytvářením časového 
prostoru pro závěrečnou část podporovat správný návyk. 
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Metodika přihrávky na místě 
 

Úvodní část: 

Zahájení, seznámení s cílem a úkoly TJ, obsahem, event. organizací, motivace.  

Rušná část: 

Na babu 

Omezený prostor. Možné modifikace, baba se předává pouze dotekem na rameno, na lýtko 

Honička ve trojicích 

Hráči se rozdělí do trojic, každá hraje samostatně. První honí oba, nebo první honí druhého, ten 
třetího a třetí prvního.  

Dotkni se koho můžeš 
Po omezený časový úsek se všichni snaží dotknout všech. Vyhrává ten, co nejvícekrát někoho 
zasáhnul. 

Rozcvičení: 

Důležitou přípravou na jakoukoliv pohybovou činnost je rozcvička. Je přípravou celého 
organismu na zvýšené pohybové zatížení účelně vybranými činnostmi s důrazem na 
předcházení poškození pohybového aparátu. 
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Hlavní část: 

Přejímání míčku a následnou přihrávku učíme nejprve na místě a v základním postoji. Čepel 
hokejky drží hráč nízko nad podlahou u míčku, který se pohybuje po podlaze jde nejprve trochu 
vstříc, náraz míčku do čepele ztlumí zpětným pohybem a přiklopením čepele. Nácvik začínáme 
ve dvojicích nebo trojicích na vzdálenost 3-5 metrů. Postupně vzdálenost 
prodlužujeme.Postupným zařazováním cvičení přihrávek založených na systému „přihraj a běž“ 
se hráči učí nabíhat do nových postavení, uvolňovat se od bránících protihráčů. 
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Cvičení: 
Přihrávky na místě: 

1. Přihrávky dvojic – nejprve jen forhendem, později i bekhendem 
 
 
 
 
 
 
 

2. Přihrávky dvojic odrazem o mantinel (sklopenou lavičku) – úhel dopadu se rovná úhel 
odrazu 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Přihrávky trojic oběma směry – vyžadovat přesnou přihrávku a dokonalé zpracování 
 

 

 

 

 

Závěrečná část: 

Zajistit přechod k uklidnění organizmu snížením intenzity zatížení (uklidnění, uvolnění svalstva 
a nervového napětí), zakončit jednotku. Navodit zotavovací procesy (strečink), event. 
prodloužením části zajistit aktivní zotavování. Obvykle dynamická (nízko intenzivní cyklická 
činnost) a statická část (strečink, kompenzační cvičení). V obsahu respektovat zatížení v hlavní 
části. Zhodnotit tréninkovou jednotku a motivovat k další činnosti. Vytvářením časového 
prostoru pro závěrečnou část podporovat správný návyk. 
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Metodika přihrávky na místě a pohybu po ní 
 

Úvodní část: 

Zahájení, seznámení s cílem a úkoly TJ, obsahem, event. organizací, motivace.  

Rušná část: 

Černý Petr 

Hráči mají nějaký přemět, který si předávají (čepice, míček,…). Pronásledovatel může dát babu 
jen tomu, kdo má předmět.  

Honička ve dvojicích 

Pronásledovatel je sám, ostatní jsou ve dvojicích. Kdo je z dvojice zasažen má babu a původní 
pronásledovatel se zařadí do dvojice.  

Honička dvojic 
Jedna z dvojic honí ostatní. Chycená dvojice se stává pronásledovatelem. Pustí-li se 
pronásledující dvojice, chycení neplatí. Pustí-li se pronásledovaná dvojice, je tím chycena. 

Rozcvičení: 

Důležitou přípravou na jakoukoliv pohybovou činnost je rozcvička. Je přípravou celého 
organismu na zvýšené pohybové zatížení účelně vybranými činnostmi s důrazem na 
předcházení poškození pohybového aparátu. 
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Hlavní část: 

Přihrávka na místě a po ní pohyb 

Cvičení: 
1. Hráči v postavení podle obrázku, max 6 hráčů v družstvu. Po přihrávce hráče 2 běží 

hráč 1 na jeho místo a stejná činnost se opakuje. Při přihrávce ze třetího stanoviště 
přeběhnou hráči na konec zástupu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Totéž cvičení, ale mezi stanovišti A – B proběhnout krátký slalom a mezi stanovišti B – 
C přeskočit 2 díly švédké bedny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Hráči v postavení podle obrázku, hráč 1 stále na místě. Přihraje jednomu z trojice 
zbývajících, ten mu míček vrací a ostatní si během toho vymění stanoviště. 
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Závěrečná část: 

Zajistit přechod k uklidnění organizmu snížením intenzity zatížení (uklidnění, uvolnění svalstva 
a nervového napětí), zakončit jednotku. Navodit zotavovací procesy (strečink), event. 
prodloužením části zajistit aktivní zotavování. Obvykle dynamická (nízko intenzivní cyklická 
činnost) a statická část (strečink, kompenzační cvičení). V obsahu respektovat zatížení v hlavní 
části. Zhodnotit tréninkovou jednotku a motivovat k další činnosti. Vytvářením časového 
prostoru pro závěrečnou část podporovat správný návyk. 
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Metodika přihrávky na místě a pohybu po ní 
Úvodní část: 

Zahájení, seznámení s cílem a úkoly TJ, obsahem, event. organizací, motivace.  

Rušná část: 

Černý Petr 

Hráči mají nějaký přemět, který si předávají (čepice, míček,…). Pronásledovatel může dát babu 
jen tomu, kdo má předmět.  

Honička ve dvojicích 

Pronásledovatel je sám, ostatní jsou ve dvojicích. Kdo je z dvojice zasažen má babu a původní 
pronásledovatel se zařadí do dvojice.  

Honička dvojic 
Jedna z dvojic honí ostatní. Chycená dvojice se stává pronásledovatelem. Pustí-li se 
pronásledující dvojice, chycení neplatí. Pustí-li se pronásledovaná dvojice, je tím chycena. 

Rozcvičení: 

Důležitou přípravou na jakoukoliv pohybovou činnost je rozcvička. Je přípravou celého 
organismu na zvýšené pohybové zatížení účelně vybranými činnostmi s důrazem na 
předcházení poškození pohybového aparátu. 
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Hlavní část: 

Přihrávka a přejímání míčku v pohybu 
Technika zpracování míčku stejná jako u přihrávek na místě, ale přihrávku je třeba směřovat do 
místa, kam se spoluhráč dostane vzhledem k rychlosti a směru svého pohybu. Zvlášť obtížné je 
přejímání míčku bekhendovou stranou čepele a přihrávka bekhendem. Nácvik v tomto případě 
ztěžuje i zakřivení čepele. Nacvičujeme nejprve v chůzi, teprve po zvládnutí postupně v běhu. 
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Cvičení:  

Přihrávka na hráče v pohybu: 
 

1. Hráči v postavení podle obrázku. Hráč 2 nabíhá, zpracuje přihrávku od hráče 1, vede 
míč k brance a před brankovištěm vystřelí. Po akci opět vede „svůj“ míček k hráči 1 a 
zařadí se za hráče 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Postavení hráčů podle obrázku. Hráč 2 přihraje nabíhajícímu hráči 1, ten míček 

zpracuje, krátce vede a přihraje stojícímu hráči 3 a pokračuje v běhu. Hráč 3 vrací 
přihrávku hráči 1, který míček vede ke stanovišti hráče 2. Hráče 2 a 3 po několika 
opakováních střídáme. 
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3. Hráči v postavení podle obrázku. Každý má míček. Hráč 1 vede míček 2- 3 metry od 

mantinelu, ve vhodné vzdálenosti před kozou nahodí míček na mantinel (lavičku), kozu 
oběhne a odražený míček chytí. Po vystřídání všech hráčů se stejná činnost opakuje zase 
zpět.  

 
 
 
Závěrečná část: 

Zajistit přechod k uklidnění organizmu snížením intenzity zatížení (uklidnění, uvolnění svalstva 
a nervového napětí), zakončit jednotku. Navodit zotavovací procesy (strečink), event. 
prodloužením části zajistit aktivní zotavování. Obvykle dynamická (nízko intenzivní cyklická 
činnost) a statická část (strečink, kompenzační cvičení). V obsahu respektovat zatížení v hlavní 
části. Zhodnotit tréninkovou jednotku a motivovat k další činnosti. Vytvářením časového 
prostoru pro závěrečnou část podporovat správný návyk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metodika sportovních kroužků  
Písemný výstup projektu Křenka – zážitkem k inkluzi, registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/27.0012 

Strana 34 (celkem 55) 
 
 

 

 

  

Metodika přihrávky v pohybu na hráče v pohybu 
 

Úvodní část: 

Zahájení, seznámení s cílem a úkoly TJ, obsahem, event. organizací, motivace.  

Rušná část: 

Štafeta bez míče 

Děti se rozdělí do družstev po 4-5 hráčích. Meta je vzdálená asi 10 metrů. Různými způsoby se 
musí dostat k metě a zpátky, pak vybíhá další. Např.: snožmo, po jedné noze, bokem, 
couváním, …  

Štafeta s míčem 

Stejný princip jako minulé cvičení, nyní ale různá vcičení s míčem: hráči míč nesou, kutálí, 
driblují, proplétají mezi nohama, …  

Honička monster 
Dvojice jsou vzájemně spojeny lokty zády k sobě a nesmí se rozpojit. Baba se předává nohou. 

Rozcvičení: 

Důležitou přípravou na jakoukoliv pohybovou činnost je rozcvička. Je přípravou celého 
organismu na zvýšené pohybové zatížení účelně vybranými činnostmi s důrazem na 
předcházení poškození pohybového aparátu. 

 

 

 

 

 

 



Metodika sportovních kroužků  
Písemný výstup projektu Křenka – zážitkem k inkluzi, registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/27.0012 

Strana 35 (celkem 55) 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metodika sportovních kroužků  
Písemný výstup projektu Křenka – zážitkem k inkluzi, registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/27.0012 

Strana 36 (celkem 55) 
 
 

 

 

  

Hlavní část: 

Přihrávka v pohybu na hráče v pohybu 

Cvičení: 
1. Hráči ve dvou zástupech vzdálených 3 – 4 metry od sebe. Při volném běhu (nejprve 

v chůzi) přes tělocvičnu si bez zastavení přihrávají míček – nejprve po krátkém 
driblinku, později na jeden dotek.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Hráč 1 přihraje, hráči 2 běží podle mantinelu vpřed. Hráč 2 přihraje nabíhajícímu hráči 
3 a dále podle obrázku. Útok končí střelou na branku. 
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Florbalová osmička 
 

3. Hráči stojí ve dvou zástupech v rozích hřiště. Hráč z levého zástupu nahrává hráči 
z pravého zástupu nabíhajícímu až ke středové čáře, ten střílí na branku, poté se oba 
zaředí na konec opačného zástupu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěrečná část: 

Zajistit přechod k uklidnění organizmu snížením intenzity zatížení (uklidnění, uvolnění svalstva 
a nervového napětí), zakončit jednotku. Navodit zotavovací procesy (strečink), event. 
prodloužením části zajistit aktivní zotavování. Obvykle dynamická (nízko intenzivní cyklická 
činnost) a statická část (strečink, kompenzační cvičení). V obsahu respektovat zatížení v hlavní 
části. Zhodnotit tréninkovou jednotku a motivovat k další činnosti. Vytvářením časového 
prostoru pro závěrečnou část podporovat správný návyk. 
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Metodika přihrávky v pohybu na hráče v pohybu 
 

Úvodní část: 

Zahájení, seznámení s cílem a úkoly TJ, obsahem, event. organizací, motivace.  

Rušná část: 

Baba s pirátem 

Je určen jeden hráč, který nemůže dostat babu. Ten se snaží bránit pronásledovateli, aby babu 
někomu předal.  

Červení a bílí 

Dva týmy (červení a bílí) stojí naproti sobě na čárách. Když se zavolá „červení“, červený tým 
se snaží pochytat bílý tým, který musí utéct co nejrychleji přes koncovou čáru do bezpečí.  

Loupení šátků 
Na vymezené ploše mají všichni hráči za pasem barevný šátek (rozlišovací dres apod.). Kdo 
dokáže za určený čas uloupit nejvíce šátků 

Rozcvičení: 

Důležitou přípravou na jakoukoliv pohybovou činnost je rozcvička. Je přípravou celého 
organismu na zvýšené pohybové zatížení účelně vybranými činnostmi s důrazem na 
předcházení poškození pohybového aparátu. 
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Hlavní část: 

Kondiční testy 
Pro zjištění fyzické kondice žáků se dá použít mnoho testů. Ideálně by měly být takové, u 
kterých jsou měřeny schopnosti, které florbalisté v utkáních nejvíce využijí a potřebují.  

Cvičení: 

“Rychlost” 
Běh na 20 metrů 

Slouží k testování rychlostních schopností. Měří se mezičas na 5m a výsledný čas, za který hráč 
proběhne dráhu. 
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Postup: 

• Vytyčit rovný úsek dlouhý 20m (ideálně atletický ovál) 
• Hráč se postaví na start a z klidu bez opory nohou na znamení vystartuje a proběhne 

daný úsek 

“Síla” 

Pětiskok 
Slouží k testování výbušné síly dolních končetin. Měří se vzdálenost, kterou je hráč schopen 
překonat pětiskokem. 

Postup: 

• Hráč se postaví na start a ze stoje na jedné noze na znamení pětkrát skočí z jedné nohy 
na druhou 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Alternativně se dá použít i desetiskok. 
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Skok snožmo z místa 
Postup: 

• Hráč se postaví na start a snaží se jedním skokem snožmo doskočit co nejdále 
Pozn. – zde jsme uvedli dva testy, skok snožmo použila ČFbU, protože je méně náchylný na 
zranění, dle našeho názoru je ale o něco lepším testem pětiskok, který snad o maličko více 
odpovídá pohybu používaném ve florbalu, oba testy ale nevyužívají pohyb zcela 
charakteristický pro florbal. 

“Obratnost” 

Illinois Agility Test 
Slouží k testování agility (startovní rychlost, akcelerace, decelerace, změna směru, koordinace). 
Měří se výsledný čas, za který atlet proběhne dráhu. 

Postup: 

• Postaví se dráha dle obrázku (na rovném povrchu) 

 

• Atlet jde na start – leží u prvního kužele na břiše, čelem k zemi 
• Na příkaz start vyráží a běží dráhu 
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“Vytrvalost” 

Běh na 4x(3x200m) 
Slouží k testování speciální vytrvalosti. Měří se každý čas každého 200metrového úseku.  

Postup: 

• Vytyčit úsek 200 m (ideálně atletický ovál) 
• Hráč se postaví na start a na signál startuje z klidu bez opory nohou 
• Proběhne úsek 200 m 
• Následuje pauza 90 sekund 
• Následuje další úsek 200 m 
• Následuje pauza 90 sekund 
• Následuje další úsek 200 m 
• Následuje pauza 3 minuty 
• Toto se znovu opakuje ještě 3krát 

Celkem se tedy 4krát opakuje série tří dvěstěmetrových úseků – tzn. 4x(3x200m). Pauza mezi 
opakováními je 90 s přičemž po sérii 3 x 200 m je pauza 3 minuty. 

Závěrečná část: 

Zajistit přechod k uklidnění organizmu snížením intenzity zatížení (uklidnění, uvolnění svalstva 
a nervového napětí), zakončit jednotku. Navodit zotavovací procesy (strečink), event. 
prodloužením části zajistit aktivní zotavování. Obvykle dynamická (nízko intenzivní cyklická 
činnost) a statická část (strečink, kompenzační cvičení). V obsahu respektovat zatížení v hlavní 
části. Zhodnotit tréninkovou jednotku a motivovat k další činnosti. Vytvářením časového 
prostoru pro závěrečnou část podporovat správný návyk. 
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Metodika rychlosti reakce 
 

Úvodní část: 

Zahájení, seznámení s cílem a úkoly TJ, obsahem, event. organizací, motivace.  

Rušná část: 

Honička ve dvojicích II. 

Dvojice se snaží pochytat ostatní hráče. Jakmile někoho chytí, udělají trojici. Po chycení 
dalšího hráče se z nich stávají opět dvě dvojice. Kdo zůstane nechycen poslední?  

Dvojitá postel 

Hráči si lehnou ve dvojicích na podlahu. Jeden hráč je zajíc. Když si zajíc lehne vedle ležící 
dvojice, ten hráč, který je dál od zajíce se stává novým zajícem.  

Na mrazíka 
Jeden hráč se snaží dotknout co nejvíce hráčů. Označený hráč pak musí stát s roztaženýma 
nohama. Zachráněn je tehdy, pokud mu jiný hráč podleze pod nohama.  

Rozcvičení: 

Důležitou přípravou na jakoukoliv pohybovou činnost je rozcvička. Je přípravou celého 
organismu na zvýšené pohybové zatížení účelně vybranými činnostmi s důrazem na 
předcházení poškození pohybového aparátu. 
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Hlavní část: 

Rychlost reakce 

Umět rychle reagovat na změnu situace je jedna z věcí, která se každému florbalistovi velmi 
hodí. Podíváme se tedy na to, jakým způsobem se dá rychlost reakce trénovat.  

Praktické příklady tréninkových cvičení: 
Koordinačně – reakční cvičení, probíhání roztočeného dlouhého lana – rychlost točení 
určuje složitost provedení (modifikace – lano se točí proti hráčům, od hráčů, dvě lana krátce za 
sebou, s meziskokem, s více meziskoky…). 

Postřehová cvičení ve dvojicích, první hráč ve střehovém postoji, druhý drží předmět, který v 
libovolném momentu pustí a první jej musí zachytit ještě před dopadem na zem. Předměty – 
míčky, hokejky či kombinace obou. Můžeme měnit výchozí polohu chytajícího, pozici jeho 
rukou, vzdálenost mezi hráči, výšku předmětu nad zemí. Použijeme-li dva předměty, reakce se 
změní z jednoduché na výběrovou. 
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Soutěž dvojic, hráči jsou k sobě zády, na zemi pod nimi leží křížem položené jejich hokejky, 
hráči mají ruce v určené poloze (např. za hlavou) a na signál (pravá-levá příp. barvy či značky 
holí, možno i vizuální) se snaží rychleji zmocnit správné hole dříve než soupeř. 

Přebíhání za hokejkami, dvojice hráčů stojí proti sobě (čím delší vzdálenost, tím těžší), na 
smluvený signál současně pustí hokejku čepelí vzhůru ve vertikální poloze (tak aby zůstala stát 
na místě) a přeběhnou chytit hokejku spoluhráče před jejím dopadnutím na zem. Stejným 
principem může cvičit i více hráčů souběžně – hráči přebíhají dokola. Dále můžeme například 
ve čtveřicích modifikovat přebíhání křížem po úhlopříčkách. 

Cvičení podporující techniku či koordinaci  – jakékoliv slalomy, vedení míčku různými 
způsoby, koordinační dráhy, skákací dráhy, agility atd. doplněné o reakční hlášení na rychle se 
měnící zrakové podněty. Trenér ukazuje prsty jedné (obou) ruky a rychle mění jejich počet, 
hráči při provádění cvičení neustále a co nejrychleji hlásí správný počet (v těžších variantách 
sčítání, odčítání, násobení či dělení počtu mezi dvěma rukama). 

Postřehové starty s vyběhnutí do sprintu na 5-10 metrů na jakékoliv vizuální či akustické 
signály z nejrůznějších startovních poloh s hokejkou a míčkem. 

Hra na „Molekuly “, hráči driblují s míčky ve vymezeném prostoru a na trenérovo zvolání čísla 
(může být i na vizuální signál) utvoří skupinu o daném počtu hráčů. 

Hra na „Babu s křížením“, každý hráč vede hokejkou míček ve vymezeném prostoru, jakmile 
kdokoliv zkříží dráhu honěného a honícího, honěného tím osvobozuje a stává se jím sám, honič 
musí na tuto změnu rychle reagovat. 

Honzo vstávej, dětská hra na rychlý přesun vpřed a včasné „zkamenění“ s hokejkami a míčky. 

První hráč vyhazuje za sebou míčky okolo sebe, druhý se je snaží zpracovávat čepelí před 
dopadem na zem. Jakmile jeden míček zpracuje, hned musí reagovat na další. 

Vyhýbání se míči ve dvojicích či trojicích, první hráč střílí míčky ve vymezeném prostoru, 
druhý (příp. i třetí) se snaží jim uhýbat. 

Vedení míčku v poklusu okolo hřiště, na smluvený zrakový signál hráči provádí předem 
určený prvek (otočka, zrychlení, leh, změna směru atd.). Výběrová reakce = více signálů, každý 
s jinou reakcí. 

Únikové cvičení ve dvojicích, hráči spojení tzv. únikovým pásem (provázkem se suchým 
zipem), oba s hokejkou a míčkem, první hráč se snaží utéci druhému (možno pouze vpřed, 
pouze do stran či všemi směry; obtížnost dále volíme délkou pásu). 

Hra “Vyzývaná” , hráči jsou s hokejkami bez míčků ve dvou řadách (družstvech), vždy jeden 
hráč běží s míčkem k řadě soupeřů a vybranému z nich přivede míček k hokejce a okamžitě 
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utíká zpět do svého zástupu, soupeř se jej snaží dohonit (modifikace – místo přivedení 
přihrávka z vymezené vzdálenosti a následná možnost zasažení střelou). 

Běh za míčkem, čtyři družstva hráčů, na signál první ze všech družstev střílí míček kamkoliv 
do hřiště a běží pro svůj – družstvo 1 musí přivést míček vystřelený od družstva 2, 2 od 3, 3 od 
4 a 4 od 1. Následují druzí, třetí atd. 

Závěrečná část: 

Zajistit přechod k uklidnění organizmu snížením intenzity zatížení (uklidnění, uvolnění svalstva 
a nervového napětí), zakončit jednotku. Navodit zotavovací procesy (strečink), event. 
prodloužením části zajistit aktivní zotavování. Obvykle dynamická (nízko intenzivní cyklická 
činnost) a statická část (strečink, kompenzační cvičení). V obsahu respektovat zatížení v hlavní 
části. Zhodnotit tréninkovou jednotku a motivovat k další činnosti. Vytvářením časového 
prostoru pro závěrečnou část podporovat správný návyk. 
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Metodika - běžecká abeceda 
 
Úvodní část: 

Zahájení, seznámení s cílem a úkoly TJ, obsahem, event. organizací, motivace.  

Rušná část: 

Hra barev 

Hráči běhají různě po celé hale. Na povel trenéra se musí všichni dotknout nejbližší čáry podle 
barvy, kterou zavelí trenér.  

Dopravní policista 

4 skupiny stojí na žíněnkách, každá v jiném rohu tělocvičny. Každý hráč drží balón. Dopravní 
policista uprostřed tělocvičny ukáže, které skupiny si musí vyměnit místa. Která z nich to 
dokáže rychleji, získává bod.  

Zachraň se, kdo můžeš! 
Všichni hráči driblují mezi žíněnkami po tělocvičně. Po hvizdu musí chytit míč a najít útočiště 
na prázdné žíněnce. Kdo ho najde jako poslední, prohrává. 

Rozcvičení: 

Důležitou přípravou na jakoukoliv pohybovou činnost je rozcvička. Je přípravou celého 
organismu na zvýšené pohybové zatížení účelně vybranými činnostmi s důrazem na 
předcházení poškození pohybového aparátu. 
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Hlavní část: 

Běžecká abeceda 
Běžecká abeceda se provádí na rovince dlouhé asi 20 až 30 metrů a pokud je součástí 
rozcvičení, stačí provádět každý cvik jednou. Při provádění se soustředíme na následující 
obecné zásady: 

• na odrazu ve směru běhu 
• došlap na přední vnější malíkovou část chodidla 
• dolní končetiny po odrazu provádí pohyb uvolněně 
• zdvih kolene je jen do optimální výšky 
• hlava a trup jsou vzpřímené, vytažené, pohled směřuje dopředu, nepředkláníme ani 

nezakláníme se 
• při běhu pracují i paže (běžecky) 
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Liftink 

 
Při liftinku mají špičky chodidel stálý styk se zemí a snažíme se dosáhnout maximálního 
rozsahu pohybu v kotníku. Stojnou nohu v koleni protlačíme do propnutí a patu položíme až na 
zem. Poté následuje maximální zdvih paty až o opření o palec nohy, pánev je mírně podsazená 
a boky tlačíme vpřed. Trup a hlava jsou vzpřímené. Ruce mohou být ze začátku svěšené, 
později provádí běžecký pohyb. Jedná se upravený klus mírně z místa s důrazem na dvojí 
pohyb kotníku a úplné propnutí stojné nohy v koleni. Pohyb vpřed je vždy asi jen o půl stopy. 
Chyby: zvedání chodidel úplně od země – viz první dvojice obrázků, neúplné protlačení kolene 
stojné nohy (pohyb v podřepu) – viz druhá dvojice obrázků. 

 

 

 

 

 

 

Skipink 

 
Je běh s vysokým zvedáním kolen. Oproti liftinku je pohyb v kotnících menší, ale je kladen 
důraz na dvojitou práci kotníků, tzn. došlap je proveden na špičku, noha je v kotníku zpevněna 
a chodidlo pákovým pohybem v kotníku tlumí náraz a v následujícím momentu se stejný 
mechanismus rychle postará o odraz ze špičky. Oporová noha je natažená, pánev podsazená, 
trup a hlava vzpřímeně, pohyb rukou je běžecky v plném rozsahu. 
Chyby: “sezení” – viz první dvojice obrázků, záklon – viz druhá dvojice obrázků, dále oporová 
noha je pokrčena nebo došlap na celé chodidlo. 
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Zakopávání 
 
Jedná se o zakopávání bérců. Dochází k protahování předních stehen, přičemž rozsah pohybu 
stehen je minimální, tzn. stehna zůstávají v prodloužení trupu, kolena se nepohybují vpřed. 
Pohyb je proveden poměrně rychle, patami se kopeme do hýždí, odraz i došlap je prováděn ze 
špičky. Trup je vzpřímeně a pohyb paží běžecky. 
Chyby: stehno nezůstává kolmo k zemi a je za trupem – viz první dvojice obrázků, koleno se 
pohybuje vpřed – viz druhá dvojice obrázků, dále záklon nebo prohnutí, pohyb je pomalý, 
došlap je na plné chodidlo. 

 

Předkopávání (s nataženýma nohama) 

 
Je cvik zaměřený na posílení lýtka a rychlou práci chodidla při odrazu. Provádí se na 
natažených nohách, tzn. že nohy se neohýbají v koleni. Došlap je aktivní. Špička chodidla je 
před dopadem přitažena k bérci a odraz ze špičky je proveden s maximálním dopnutím kotníku. 
Trup je vzpřímený, pánev co nejvíce podsazená a paže se pohybují běžecky. Celý pohyb je 
prováděn před tělem. 
Chyby: příliš velký záklon – viz dvojice obrázků nebo nedostatečně aktivní rychlý došlap. 
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Dopichy 
 
Neboli poskočné poskoky. Obě nohy dopadají současně, ihned následuje rychlý energický 
odraz z jedné nohy (druhá ji jen doprovází) se zdůrazněním pohybu kolene odrazové nohy. 
Špičky chodidel přitahujeme k bérci, trup je vzpřímený, paže se pohybují běžecky. Soustředíme 
se na dvojitou práci kotníků. 
Chyby: nohy dopadají daleko od sebe – viz obrázek, nebo nedopadají naráz, nebo je odraz příliš 
pomalý. 

 

Závěrečná část: 

Zajistit přechod k uklidnění organizmu snížením intenzity zatížení (uklidnění, uvolnění svalstva 
a nervového napětí), zakončit jednotku. Navodit zotavovací procesy (strečink), event. 
prodloužením části zajistit aktivní zotavování. Obvykle dynamická (nízko intenzivní cyklická 
činnost) a statická část (strečink, kompenzační cvičení). V obsahu respektovat zatížení v hlavní 
části. Zhodnotit tréninkovou jednotku a motivovat k další činnosti. Vytvářením časového 
prostoru pro závěrečnou část podporovat správný návyk. 
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Zdroje:  
 

obrázky cvičení: vlastní tvorba autora 

Geografie Sport Info: Informace, které potřebujete. Tělesná výchova - rozcvička [online]. [cit. 
2015-06-25]. Dostupné z: http://www.jindrichpolak.wz.cz/skola_tv_rozcvicka.php  

Florbal – základy florbalu, Česká florbalová unie, Praha 1996 

Florbalový trenér. Kondiční testy [online]. [cit. 2015-06-25]. Dostupné z: 
http://www.florbalovytrener.cz/kondicni-testy/ 

Wikipedie: otevřená encyklopedie. Florbal [online]. [cit. 2015-06-25]. Dostupné z: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Florbal 
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Fotografie z akcí 
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