
Metodika ČMSHb 



Témata: 

 

• Charakteristika útočníka 

• Herní činnost útočníka 

• Specifika útočné činnosti 

• Faktory výchovy útočníka 

• Speciální dovednosti útočníka 

• Specifika obranné činnosti – podpora obrany 



Charakteristika útočníka 
V současném kolektivním sportu – hokejbale vstupuje do popředí hra založená na 

rychlosti, vysoké úrovni herních dovedností, fyzické připravenosti všech hráčů. Hráč 

na pozici útočníka by měl splňovat zmíněné atributy, ke kterým je potřeba přidat 

defenzivní činnost a přechod z obrany do útoku a naopak - transition. 

 

Útočník hráčská pozice, která má primární úkol ohrozit nebo vsítit branku, 

odpovědnost zabránit soupeřovi v útočné činnosti. 

 

Útočník: střelec 

 konstruktivní útočník – (tvůrce hry) 

 bránicí útočník – (centr, levé křídlo – herní systém družstva) 

 komplexní typ útočníka – (silový, střední útočník) 
 



Systematika hokejbalu 
 

Útok a obrana zahrnují herní činnosti: 

1) ▪ útočné 

 ▪ obranné 

 

2) ▪ herní činnosti jednotlivce /HČJ/ 

 ▪ herní kombinace /HK/ 

 ▪ herní systémy /HS/ 

 

Herní činnosti jednotlivce – útočné: 

1. Uvolňování hráče s míčkem:   2. Uvolňování hráče bez míčku: 

  ▪ vedením míčku;     ▪ změnou směru (zvraty, obraty); 

  ▪ kličkou;     ▪ změnou rychlosti. 

  ▪ jiným způsobem (obratem, změnou směru a rychlosti, 

    přihrávkou o nohy apod.). 

  

3. Přihrávání a zpracování přihrávky: 

 a) přihrávání:                                          b) zpracování přihrávky: 

   ▪ po ruce – přes ruku;                             ▪ po ruce; 

   ▪ po zemi – vzduchem;                           ▪ přes ruku; 

   ▪ přímé – s využitím hrazení                  ▪ nepřesná přihrávka. 

   ▪ švihem – přiklepnutím. 

 



Systematika hokejbalu 
 

Herní činnosti jednotlivce – útočné: 

4. Střelba: 

     a) po ruce:                           b) přes ruku:  c) „blafák“ (po zemi, vzduchem); 

         ▪ švihem;   ▪ švihem;  d) tečování; 

         ▪ přiklepnutým švihem;  ▪ přiklepnutím. e) dorážení 

         ▪ golfovým úderem; 

         ▪ přiklepnutím. 

 

5. Klamání a „fintování“:  6. Technika vhazování 

    ▪ tělem; 

    ▪ změnou směru; 

    ▪ pohybem hole. 

 

Herní činnosti jednotlivce – obranné 

1. obsazování hráče s míčkem  2. obsazování hráče bez míčku 3. obrana prostoru  

    ▪ napadání (přístup k soupeři); ▪ volně – těsně.  ▪ krytí prostoru;  

    ▪ odebírání míčku;     ▪ krytí hráče v prostoru 

    ▪ blokování hráče. 

 

4. blokování střel  5. hra tělem !!! 

    ▪ ve stoji; 

    ▪ v pokleku a kleku; 

    ▪ holí;  

 



Systematika hokejbalu 
 

Herní kombinace – útočné: 

Založené  na principu : 

1) přihraj a běž 

2) křížení 

3) přenechání míčku a zpětné přihrávky 

4) clonění 

5) nabíhání do volných prostorů 

 

Herní kombinace – obranné: 

1) zdvojování 

2) zajišťování 

3) přebírání 

4) odstupování 

5) osobní bránění 

 



Charakteristika – útočník 
 

Útočná činnost: 

Pro útočníky je charakteristická rychlost a dynamika pohybu, střední útočník by měl splňovat 
charakteristiku rychlosti myšlenky, originálního řešení herních situací, výběru místa, přesnosti a 
včasnosti přihrávky. Křídelní útočníci by měli být rychlostně a silově vybaveni, s kvalitní střelou a 
kombinačními dovednostmi. 

 

Obranná činnost: 

Bránící útočník úzce spolupracuje v obranném pásmu s obránci, především v rozích obraného pásma 
a prostoru mezi kruhy. Bránící útočník a obránci uvedené prostory pozičně obsazují, vzájemně se jistí 
a přebírají útočící hráče. 

 

Bránící útočník zpravidla vypomáhá z bránicí činností obránců již od útočného pásma a jako „první“ 
útočící hráč dobíhá útočící hráče soupeře – bekčeking. 

 

Jedna z důležitých charakteristik útočníka je zvládnutí činnosti vhazování – buly. Kvalitně zvládnuté 
vhazování je provázeno vysokou úspěšností získávání míčku při zahájení hry v různých pásmech 
hřiště. Tým, který má míček v držení získává výhodu ve hře. 

 



Herní činnost útočníka 
 

Herní činnost útočníka 
• útočné 
• obrané 
 
Specifika herní činnosti útočníka dle prostoru: 
• útočné pásmo – osa hřiště, rohy útočného pásma, prostor 

před/ za brankou 
• obranné pásmo – prostor v rohu obranného pásma, prostor 

obranné modré čáry 
• osa hřiště 
• prostor u mantinelu 



Hlavní přednosti útočníka 
 

• Rychlost 

• Obratnost 

• Technická vybavenost  

• Kvalitní střelba 

• Kreativní rozehrávka 

• Dobrá poziční hra (předvídání hry) 

• Stabilita 

• Důraz 

• Obětavost 
 



 

Základ pro výchovu útočníka 
 

• střídat pravidelně hráče mezi posty v kategoriích U11 a U9 

    (v TJ i utkání) 

• vést hráče ke konstruktivním řešení všech situací (vyvarovat 
se zahazování a odpalování míčků) 

• budovat kreativitu hráčů a rozvíjet čtení hry (formou cvičení s 
tlakem na rozhodování včetně volby řešení dané situace) 

 
 

 



Specifika činností útočníka 
 

• pohybové agility 

• střelba 

• rozehrávka 

• hra okolo branek 

• řešení rovnovážné herní situace 1-1, 2-2, 3-3 

• řešení nerovnovážných situaci 2-1, 3-2 

 



Pohyb útočníka 
 

Všeobecný pohybový rozvoj: 

• rychlost 

• obratnost 

• změna směru pohybu s míčkem / bez míčku 

• rychlý start 



Typologie útočníka 
 

• vysoká míra herní inteligence a stejně vysoký stupeň 
kreativity 

 

Útočník: 

• menší postavy, pohybově rychlý, obratný, technický s vysokou 
mírou stability, šikovný při práci s míčkem, výborný výběr 
místa a neortodoxní (chytré) řešení herních situací. 

• vysoký, urostlý, silný, šikovný při práci s míčkem a disponuje 
kvalitní rozehrávkou a důrazným zakončením (nemusí být 
pohybově rychlý a dynamický). 

 



Dovednosti pro rozvoj útočníka 

Herní činnosti jednotlivce útočné:  

Uvolňování hráče 
s míčkem 

Uvolňování hráče bez 
míčku 

Přihrávání a 
zpracování přihrávky 

Střelba 

tečování           
dorážení 

Klamání a „fintování“ 
Technika vhazování - 
jedna z rozhodujících 

herních činností 



 

 

Faktory zahrnující a ovlivňující hru 
útočníka 

obratnost 
somatické 
aspekty  

motivace 

pracovitost 
herní 

inteligence 
kreativita 

periferní vidění 
prostorové 

vnímání 



 

 

Faktory zahrnující a ovlivňující hru 
útočníka 

U9 – standardní hráčský 
vývoj, hra, zábava 

U11 – standardní 
hráčský vývoj, střídaní 
herních postů (útočník, 

obránce) 

U13 – standardní 
hráčský vývoj, střídaní 
herních postů (útočník, 

obránce) 

U15 – poznání typologie 
hráče, stabilizace herního 

postu (střední útočník, levé 
křídlo, pravé křídlo, 

obránce), cvičení bez rozdílů 
herních postů 

Dorost – zvládnutí 
techniky a dovedností v 
rychlosti, specializace 

herního postu 

Junioři – herní a 
taktická průprava, 

specializace herního 
postu 

Hra založena na 
rychlosti a agresivitě, 

průprava pro středního 
útočníka spočívající v 

neustálém přechodu z 
obrany do útoku a 
útoku do obrany 

(rychlé rozhodování se 
s míčkem i bez míčku, 

kombinační spolupráce 
celé formace).  



 

 

Jaké faktory sledovat u rozvoje hráče 
„útočníka“ 

U9 – standardní hráčský 
vývoj, hra, zábava 

U13, U15 – rozvoj herních 
dovedností HČJ, somatotyp 

hráče, sledování i  jiné 
sportovní aktivity (míčové hry) 

součinnost v kolektivu, 
typologie vůdčích hráčů 

Dorost – dovednosti v 
rychlosti, zvládnutí 

specializace herního 
postu 

Junioři – specializace 
herního postu 



Střelba útočníka 
 

Střelba v brankovém prostoru (okolo branky) 
• Po ruce 
• Přes ruku 
• Blafák 
• Tečování míčku 
• Doražení míčku 
 
Střední vzdálenost - (prostor vrcholu kruhu, útočné modré čáry 
• Rychlost provedení /švihem, přiklepnutím, golfový úder/ 
• Herní dovednost hráče – pod tlakem soupeře 
• Přesnost střelby 
• Střelba přes hráče 
• Střelba bez přípravy 



Řešení herní situace 1-1 
 

Prostor herní situace 1-1 

• s přechodem do útočné třetiny 

• v rozích útočné třetiny 

 

Schopnosti a dovednosti k herní situaci 1-1 

• rychlost pohybu 

• vedení míčku 

• klička 

• krytí míčku 
 



Řešení nerovnovážné situace 2-1, 3-2 
 

Prostor herní situace 2-1, 3-2 

• s přechodem do útočné třetiny 

• prostor útočné třetiny (rohy útočné třetiny, okolo branky - po vrchol 
kruhu) 

 

Schopnosti a dovednosti k herní situaci 2-1, 3-2 

• rychlost pohybu 

• vedení míčku 

• klička 

• krytí míčku 

• kombinační dovednosti 

• vnímaní prostoru 

• timeing 
 



Přesilová hra 
 

• Pozice hráče řídícího PP – (technický, kombinačně zdatný) → rozehrávaní nacvičených 
systémů zpoza soupeřovy branky, případně z prostoru u levého nebo pravého 
mantinelu, z prostoru vrcholu modré čáry (způsob držení hole – levá, pravá). 

 

• Pozice před brankou – (typově silný a vysoký střední útočník) → úkolem je clonit 
soupeřovu brankáři, blokovat obránce soupeře, tečovat a dorážet střely, případně se 
zmocnit odraženého míčku a rozehrát novou útočnou akci. 

 

• Zvládnutí vhazování – začátek PP v útočném pásmu 

 

 



Požadavky na defenzivní výbavu hráče pro hru v 
obranném pásmu 

 

• běžecké dovednosti, pohybové agility  

• kondiční připravenost  

• kvalitní úroveň obranných dovedností  

• charakter hráče  

• myšlení vítěze v osobních soubojích  

• situační čtení a reagování  

• transition hru  

• komunikační dovednosti 

 

 



Hra v přesilové hře 
 

• založení přesilové hry 

• kombinace v útočném pásmu 

• přihrávka 

• střelba – bez přípravy, dorážení, tečování 

 

Hra v oslabení 
 

• činnost založena na zónovém bránění a výpadech na boj o míček u mantinelu 

• aktivní a agresivní napadání je v oslabení úspěšné, pokud tento styl bránění soupeře 
rozhodí a dovede k chybám 

• vypíchnutí, zachycení nebo odražení míčku 

• blokování 

• rychlé vyhození míčku 

 



Děkuji za pozornost 

 

 


