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Rozvoj speciﬁk hry obránců
V přípravě rozvoje hry obránců je vhodné se zaměřit zejména na speciﬁcký pohyb, střelbu, rozehrávku,
vedení osobního souboje 1-1, blokování střel, hry okolo své vlastní branky, řešení nerovnovážných situaci 2-1
a podpory útoku. V tréninkových jednotkách hráčů do patnácti let by hráči měli trénovat základy těchto speciﬁk
nezávazně na jejich herním postu s výjimkou brankářů. Cílená specializace na hru obránců by měla probíhat až od
kategorie dorostu.

Pohyb obránců
Obránce na rozdíl od útočníka mnohem častěji mění směr pohybu vpřed a vzad. V hokejbale je obránce mnohdy
vystaven do situace couvání a častým obratům do směru vpřed případně vzad. V pohybové přípravě je výhodné
volit průpravná cvičení na obratnost a změny směru.
Důležitým prvkem hry obránce je schopnost pružně reagovat na pohyb protivníka. Proto je nutné kontinuálně
rozvíjet reakční schopnosti (případně schopnosti reagovat na vývoj situací v zápase).
Pro rozvoj sledování pohybu protivníka je dobré zvolit na hřišti cvičení pro obránce bez hokejky (cílem cvičení je
vybudování návyku bránit tělo hráče v držení míčku a nenechat se zmást klamnými manévry, naznačováním
atd.).

Hra obránce bez hokejky

Střelba obránců
Obránce zakončuje v utkání nejvíce ze střední vzdálenosti z prostoru mezi červenou a modrou čárou. K
zakončení z této vzdálenosti volí zpravidla střelbu tahem nebo příklepem. Střelbu je nutné provést rychle po
zpracování míčku, kdy má brankář zakrytý výhled, s co nejkratší přípravnou fází.
Důležitým aspektem je rychlost provedení střelby. Dbáme na to, aby obránce při zakončení netreﬁl prvního
blokujícího hráče.
Zakončení obránců nastává velmi často i při situaci seběhnutí obránce mezi kruhy, kdy se dostává do ideální
střelecké pozice. Klíčovým bodem je správné načasování, přesná přihrávka a sebedůvěra k zakončení bez
přípravy.
Střelba obránce z prostor okolo modré čáry je speciﬁcká o taktickou rovinu, kdy zakončující hráč je pod tlakem
soupeře a zpravidla posledním hráčem na cestě k vlastní brance.
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Střelba obránců - seběhnutí mezi kruhy

Střelba obránců od mantinelu

Rozehrávka obránců
Rozehrávka moderního obránce zakládá útočnou akci svého týmu. Důležitým aspektem je po zisku míčku v
obranné třetině co nejrychleji otočit hru do útočné fáze, než se soupeř zformuje k obranné činnosti. Obránce v
tento moment dokáže přesnou a rychlou nahrávkou přečíslit soupeře.
Obránce nikdy nenahrává na obsazeného spoluhráče naslepo, křížem ve třetině nebo před vlastní branku.
Obránce by měl umět i vhodně přenést hru ze silné na slabou stranu hřiště.
Dbáme na to, aby rozehrávka obránce byla provedena vždy v pohybu, nikoliv ve stoje. V tréninku i utkání je nutné
vést obránce k nezbavování se míčku při hře pod tlakem pouhým vystřelením míčku o mantinel, naopak měl by
hledat kreativní řešení.
Je nutné si uvědomit, že obránce při rozehrávce vždy potřebuje podporu zbylých spoluhráčů, kteří mu pohybem
nabídnou možnost k založení útoku. Základem úspěšné rozehrávky je nejen přesnost přihrávky, ale i správné
načasování, resp. pomoc (součinnost) ostatních spoluhráčů.

Rozehrávka obránců pod tlakem

Rozehrávka obránců o mantinel

Vedení osobního souboje 1-1 z pohledu obránce
Neprohrát osobní souboj je základem pro úspěšnou a efektivní hru obránců. Obránce vedeme ke sledování
pohybu soupeře, periferní sledování míčku a aktivnímu používání hokejky.
Úkolem obránce je nepustit soupeře do střelecké pozice a nenechat se obejít nebo předběhnout. Je nutné, aby
byl obránce dobře silově, rychlostně a obratnostně vybaven.
Všechny hráče bez rozdílu postů vedeme k zaujetí správného obranného postavení, tedy vždy čelem k míčku s
mírně sníženým těžištěm, holí na zemi ve směru míčku nebo možné přihrávky s co nejširším postavením těla vůči
soupeři v držení míčku.
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Obránce při vedení osobního souboje může zvolit buď aktivní nebo pasivní přístup:
obránce je aktivní - soupeř je otočený zády, nemá míček pod kontrolou, případně v situaci, kdy je obránce
zajištěn nebo zdvojen spoluhráči,
obránce je pasivní - soupeř má míček pod kontrolou, je otočen čelem do hry, nebo taktika celku určuje pasivní
způsoby obranné činnosti.

Obránce je vždy mezi
útočníkema brankářem.

Obránce sleduje pohyb útočníka,
couvá a aktivně pracuje hokejkou.

Blokování střel obráncem
Obránce blokuje střelbu holí nebo tělem. Při blokování střely se hráči nesmí otáčet nebo uskakovat (nesmí mít
strach).
Cílem blokování střelby obráncem je zamezení střely útočícího hráče na brankáře.
Blokování střel lze provádět ve stoje a v pokleku. Není vhodné blokovat střelbu lehnutím obránce na zem
(obránce se dostává mimo hru bez možnosti dalšího zapojení do obranné činnosti).
Nejčastěji se blokování střely využívá v obranném pásmu a také velmi často v oslabení.

Blokování holí

Blokování střely ve stoje

Blokování střely přikrčený
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Blokování střely v bočním
pokleku s vystrčenou holí

Blokování střely v bočním pokleku

Hra obránce okolo vlastní branky
Hlavními úkoly obránce je vytlačit soupeře z prostoru okolo své branky a zablokovat mu hůl tak, aby nemohl
dorážet. Cílem je, aby brankář viděl na střelu a obránce nesmí připustit dorážku. Pokud brankáři vypadne míček,
obránce se vždy snaží nenechat útočníka dorážet blokovaním, nadzvednutím jeho hokejky. Obránce tedy volí v
předbrankovém prostoru velmi těsné obsazování těla i hole hráčů soupeře.
Obránce se snaží míček z předbrankového prostoru vyvést nebo vystřelit do rohu (bezpečného místa). Nikdy
neodpaluje bez rozmyslu směrem z obranného pásma, pokud je pod tlakem!
Obránce se snaží dostat hokejku u branky pod hokejku útočícího hráče tak, aby ji mohl ve správný okamžik
přizvednout.
Obránce se při hře tělem snaží vytlačit útočícího hráče mimo brankoviště tak, aby brankář měl dobrý výhled na
střelu. Podstatou je snaha zapřít se nohama a tlačit na rameno protihráče.

Obránce má hokejku
pod protihráčovou hokejkou

Obránce tělem tlačí
protihráče mimo brankoviště

Brankář má výhled na střelu.
Útočník je vytlačen mimo brankoviště.
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Řešení nerovnovážné situace 2-1 obráncem
Při situacích přečíslení 2-1 se obránce snaží dostat na osu hřiště a jeho primárním úkolem je pokrýt přihrávku.
Brankář se soustředí na zakončení. Pokud obránce vidí, že se hráč v držení míčku rozhodl zakončit situaci
individuálně, snaží se jej dostat pod tlak, případně zablokovat zakončení.
Hlavním cílem je zabránit soupeři uvolnit se do volných prostor. Situaci lze popsat jako boj o postavení nebo
prostor, a to ve vazbě na polohu míčku na hřišti.
Při zisku míčku obráncem vzniká možnost pro rychlé založení protiútoku, je velmi dobré vést obránce po zisku
míčku k okamžité rozehrávce a pohybu za míčkem.
Důležité body krytí prostoru:
vzdálenost od soupeře – těsnost má za následek pozdější reakci,
postavení nohou, těla a hole (postoj) – postoj s pohledem na soupeře s míčkem mezi hráčem a brankou s holí v
linii možné přihrávky, nohy okamžitě umožní vedení osobního souboje,
periferní vidění – otočení hlavy nikoliv celého těla, neotáčet se zády.

Obránce je na ose hřiště a hokejkou znemožňuje přihrávku na druhého útočícího hráče.

Pokud útočící hráč zakončuje, obránce se ho snaží dostat pod tlakem a blokuje střelu holí.
Zůstává ale stále mezi oběma útočícími hráči tak, aby nedošlo k přihrávce na druhého útočícího hráče.
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Podpora útoku obráncem
Obránce musí umět aktivně podpořit útok, k čemuž musí být veden trenérem v TJ i utkání. Je nutné, aby obránce
dobře četl hru, a zvolil správný okamžik pro podporu útočných aktivit. Pokud obránce podpoří útok, musí být
zajištěn vždy útočníkem na jeho postu.
Aby byly aktivity obránce v útočném pásmu efektivní (vytvoření šance nebo zakončení akce), je nutné rozvíjet
útočné herní činnosti jednotlivce a zakončení pod tlakem soupeře.
Velmi často obránce zakončuje akce po seběhnutí mezi kruhy nebo se zapojuje do rotací, nebo clony pro
uvolnění útočníků.
Samostatnou kapitolou je hra obránce v přesilové hře, kde moderní obránce je klíčovou a rozhodující součástí.
Nutné je si však uvědomit, že obránce není útočník a jeho jedním z primárních úkolů na hřišti je bránit! Není
žádoucí, aby obránce 30 - 40 vteřin strávil v útočném pásmu a místo něho zaskakoval útočník v obraně.

Zapojení obránce do útoku

Text je vytvořen v rámci absolventské práce studia B licence Martina Hlavsy.
Korekce, úpravy a doplnění textu: Martin Komárek
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