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Technika vhazování v hokejbale
Vhazování je herní činnost jednotlivce, od které se vyvíjí následná hra. Můžeme ji rozdělit na vhazování
vyhrané, prohrané a nerozhodné. Z pohledu systematiky hokejbalu řadíme vhazování mezi tzv. zvláštní činnosti.
Vhazování nemůžeme předem zařadit do obranných, ani do útočných činností. Jedná se osobní souboj dvou hráčů při
vhazování, který je určen pravidly.
Vhazování či bully je vhození míčku rozhodčím mezi dva protihráče. Jde o nejčastější speciﬁckou
(standardní) herní situaci v hokejbale. Začíná jím každá třetina a následuje po každém přerušení hry. Význam činnosti
narůstá také s rostoucí frekvencí a počtem vhazování během utkání, které se může duel od duelu lišit a dosahovat
výše až 60 – 90 opakování během utkání.
Jakmile rozhodčí pustí míček na hřiště, provede každý hráč z dvojice energický pohyb po míčku. Spodní
rukou drží rukojeť hole o něco níž, aby vytvořil větší páku, někteří hráči drží hůl nadhmatem pro lepší využití síly. Získat
míček při vhazování je důležitým prvkem hry, který slouží např. k okamžitému založení útoku, zakončení akce. Zisk
míčku nabývá hlubšího významu zejména v krajních pásmech (útočné a obranné) a při přesilové hře. Při vhazování v
obranném pásmu je třeba počítat se ztrátou míčku, proto je podstatné sledovat rozmístění protihráčů a připravit se na
jejich blokování, resp. obsazování. Na postavení hráčů při vhazování existují různé vzorce a šablony.
Z pohledu fyziologie jde o velmi krátké zatížení acyklického charakteru, s převládajícími nároky na
nervosvalovou činnost. Nároky na dýchací a oběhovou soustavu jsou minimální. Energetické krytí je v oblasti ATPCP, a to včetně následujícího souboje, který netrvá déle než 3 - 5 vteřin.

Doporučené vysvětlení pro začínající hráče:
technické,
taktické,
kondiční,
psychické.
Rozhodujícím faktorem pro úspěch při vhazování je akční a reakční doba. Při nácviku a realizaci vhazování je třeba
rozlišovat stránku technickou = způsob odehrání míčku a stránku taktickou. Taktická složka zahrnuje:
volbu způsobu získání míčku,
místo na hřišti, kde je vhazování realizováno,
počet hráčů na hřišti,
stav a fáze utkání,
sledování soupeře na vhazování = postavení hráče, hole, čepele, držení hole atd.
Důležitá je také znalost pravidla o vhazování (pravidlo 415 odst. b)): Hráči se postaví zpříma čelem k soupeřovu konci
hřiště, přibližně na vzdálenost jedné hole od sebe a položí spodní část čepele hole na hrací plochu na nebarvenou
plochu bodu vhazování. Žádnému dalšímu hráči není dovoleno vejít do kruhu vhazování, nebo se přiblížit hráčům
účastnícím se vhazování. Vzdálenost, na kterou je možno se přiblížit hráčům účastnícím se vhazování, je určena
poloměrem kruhů vhazování (4,5 m, resp. 4 m). Hráč na vhazování se nesmí dotýkat svým tělem nebo holí
protihráčova těla. Jestliže hráč nezaujme správné postavení, může ho rozhodčí z vhazování vykázat. Rozhodčí při
zahájení hry píská, čímž dává všem aktérům najevo, že bude neprodleně zahájena hra. Hrací čas začíná vhozením
míčku. Hráči není dovoleno otáčet se při vhazování a kopat do míčku. Jestliže však hráč nejprve odehraje míček holí a
míček je volný, může ho kopnout zpět. Záměrem je znemožnit hráči, aby se otočil, kopl do míčku bez pokusu hrát holí,
a tím zabránil soupeři v odehrání míčku holí.
Oba týmy mají při vhazování stejnou možnost k získání míčku. Výhoda vhazování pro každý tým je odlišná dle
místa jeho uskutečnění. Zisk míčku ve středním pásmu (zahájení útoku nebo jeho rozvíjení), v útočném pásmu
(výhoda rychlého získání střelecké pozice) a v obranném pásmu (zformování výchozího postavení k založení útoku).
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„Standardizovaný souboj dvou hráčů při vhazování je určen pravidly. V průměru je za utkání 30 – 70 vhazování. Při
50% naději na výhru se úspěšnost vyšší než 55% považuje za solidní. Významnost nabývají vhazování v obranném
pásmu respektive útočném pásmu. Kromě požadavku vhazování vyhrát, je další podmínkou vhazovaní neprohrát
čistým odejmutím kotouče.“ 1
1
Bukač, L. Intelekt, učení, dovednosti a koučování, 2005

Při vhazování rozeznáváme šest základních faktorů:
1) Základní postoj (obr. 1 a 2) – je základem technických předpokladů pro rychlost reagování
Hloubka podřepu - středně pokrčená kolena (stabilita)
Způsob předklonu - vyhovující předklon (stabilita)
Sevřené lokty - dovolující oboustranné odehrání
2) Způsob úchopu hole - nadhmat, podhmat (horní ruka nedrží konec hole, dolní ruka se také posouvá níže)
3) Akční a reakční doba - na míček v ruce rozhodčího
4) Rozsah držení hole - šířka a výška úchopu
5) Způsob odehrání míčku - vpřed, vzad
6) Taktický záměr – reagování na soupeře, postavení hráčů, prostor na hřišti
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Chybný postoj hráče:

pokrčené nohy – snížené těžiště
širší rozkročení – zvýšená stabilita
nižší držení hole – větší páka
přizpůsobení postoje k postoji soupeře
pohled na míček v ruce rozhodčího
periferně sledovat hokejku soupeře
koncentrace včetně dohrání akce

vzpřímený postoj nebo opírání se o hůl
malé rozkročení
vysoké držení hole
špatné postavení nohou nebo hole
pohled na bod pro vhazování
bez reakce na postavení soupeře
zastavení se po ztrátě nebo odehrání míčku

Z odborných prací, které se věnovaly biomechanice vhazování vyplývá, že nejdůležitější fází při vhazování je
akční a reakční doba spolu se správným postojem hráče.
Postavení a rozmístění hráčů může mít defenzivní zaměření (nedostat branku) nebo naopak ofenzivní
zaměření, dostat soupeře pod tlak. Změnou rozestavení hráčů je možné přehrát soupeře vzájemnou součinností
nebo reagovat možný záměr ve hře soupeře. Všichni zúčastnění hráči mají předem stanovený úkol. Ve vyšších
věkových kategoriích je třeba hráč vést k návyku a skutečnosti, že vhazování není pouze úkolem pro hráče na bodu
pro vhazování, ale je výsledkem týmové spolupráce, a to na podkladě komunikace hráčů a čtení hry.
Dalšími možnými variantami jsou různá rozestavení hráčů v útočném pásmu, se záměrem ohrozit
bezprostředně po vyhraném vhazování branku soupeře střelou. Např. hrát míček z vhazování za sebe na předem
připraveného hráče na střelu (obr. 4). Ostatní hráči mají za úkol blokovat protihráče. Používají se zejména v závěrech
třetin a zápasů, kdy se týmy snaží o vyrovnání utkání. Jsou nedílnou součástí strategie přesilových her, kdy dochází
velice často k různému postavení hráčů, leváků i praváků, po ruce nebo přes ruku.
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Od kategorie žáků doporučujeme nácvik vhazování rozšířit o taktické prvky sledování a reagování na postavení a
techniky soupeře. Mladé hráče je třeba také vést nejen k vizuální kontrole soupeře, ale také svého brankaře a
rozmístění ostatních spoluhráčů. Cílem je zabránit uspěchanosti, kdy hráč bez jakéhokoliv rozmyslu jde odehrát
vhazování.

Způsoby zahrání míčku po vhazování volí hráč na základě secvičených herních variant, herní situace nebo
úspěšnosti.

Základní odehrání míčku můžeme rozdělit:
1) Míček hraný za sebe
Jedná se nejčastější způsob odehrání míčku, kdy tým po vyhraném vhazování získá čas na zformování pozic,
založení útoku nebo rychlé získání střelecké pozice.
a) Backhandem
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b) Forehandem

2) Míček hrany před sebe
Méně používaná varianta. V úspěšným provedení tým přechází přímo do útočné pozice. V opačném případě získává
okamžitou výhodu soupeř.

3) Přenechaný míček spoluhráči – zablokování soupeře
Hráč se musí nejdříve dotknout hokejkou míčku a až následně zablokovat soupeře, přičemž přenechává míček
spoluhráči, případně přihraje kopnutím do míčku. Varianta, která se hraje převážně v obranném pásmu.
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Text je vytvořen v rámci absolventské práce studia B licence Václava Šůchy.
Korekce, úpravy a doplnění textu: Martin Komárek
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