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Abstrakt 

 

Název:           Metodika výuky inline bruslení u dětí předškolního věku 

 

Cíle:      Cílem této práce bylo vytvořit metodiku výuky inline bruslení dětí    

                     předškolního věku, a to převážně formou hry.  

 

Metody:      V této práci byla použita literární rešerše a empirie. Teoretická část byla    

                      napsána na základě literární rešerše, obsahuje základní informace o inline  

                      bruslení, historii a informace o vývojových zákonitostech v předškolním  

                      věku. V praktické části se prolíná především empirie s literární rešerší.  

                      Jednotlivé hry a cvičení byly vytvořeny na základě empirie a literární  

                      rešerše při výuce inline bruslení u dětí této věkové kategorie.  

      

Výsledky:     Sestavení jednoduchého metodického plánu výuky inline bruslení formou    

                      hry. Vybrané průpravné cviky a hry by měly děti bez velkých problémů  

                      zvládnout. V práci jsou zahrnuty jednoduché postupy výuky – pády,   

                      vstávání, postoje a základy jízdy vpřed a vzad. Všechny tyto pohybové   

                      dovednosti lze rozvíjet formou hry.  

 

Klíčová slova: bruslařské dovednosti, mateřská škola, věkové zákonitosti, hra, zdatnost,    

 sport, zdraví 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

Title:           In-line skating training methodology for the preschool children 

 

Objectives: The aim of this work was to create a methodology for teaching inline skating   

                    to preschool children, mainly in the form of games. 

 

Methods:   The literary recherche and the empiricism were used in this thesis. The  

                    theoretical part was written based on the literary recherche and contains  

                    essential information regarding the in-line skating, history of this sport and  

                    information regarding the development regularities in the preschool age. The  

                    empiricism and the literary recherche particularly are combined in the  

                    practical part. Individual games and exercises were created based on my  

                    empiricism obtained during the teaching of the in-line skating of the    

                     preschool children. 

 

Results:     Composition of the simple methodology plan of the in-line skating training  

                   in the form of a game. Selected preparatory exercises and games shall the  

                   children tackle without major issues. The thesis contains following simple  

                   steps – falls, standing up, postures and basics of the ride forward and  

                   backward. All these movement skills can be developed in the form of a game. 

 

Keywords: skating skills, kindergarten, age regularities, game, physical fitness, sport,  

                    health 

  



 

Obsah 

1 ÚVOD ............................................................................................................................................... 11 

2 CÍL  A ÚKOLY ..................................................................................................................................... 12 

2.1 CÍL A ÚKOLY PRÁCE ............................................................................................................................... 12 

2.1.1 Cíl práce ................................................................................................................................... 12 

2.1.2 Úkoly práce .............................................................................................................................. 12 

3 METODIKA ........................................................................................................................................ 13 

4 TEORETICKÁ ČÁST ............................................................................................................................. 14 

4.1 DĚJINY INLINE BRUSLENÍ......................................................................................................................... 14 

4.2 INLINE BRUSLENÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY ............................................................................................. 15 

4.3 KATEGORIE KOLEČKOVÝCH BRUSLÍ ............................................................................................................ 16 

4.3.1 Speed (rychlobruslení) ............................................................................................................. 16 

4.3.2 Artistic (krasobruslení)............................................................................................................. 17 

4.3.3 Aggresive (agresivní) ............................................................................................................... 17 

4.3.4 Inline hockey (hokej na kolečkách) .......................................................................................... 17 

4.3.5 Fitness (kondiční bruslení) ....................................................................................................... 17 

4.4 VYBAVENÍ BRUSLAŘE ............................................................................................................................. 18 

4.4.1 Brusle ....................................................................................................................................... 18 

4.4.2 Kolečka .................................................................................................................................... 20 

4.4.3 Ložiska ..................................................................................................................................... 21 

4.4.4 Brzda........................................................................................................................................ 21 

4.5 OCHRANNÉ VYBAVENÍ ........................................................................................................................... 21 

4.5.1 Helma ...................................................................................................................................... 21 

4.5.2 Chrániče a další vybavení ........................................................................................................ 22 

4.6 ÚDRŽBA VYBAVENÍ................................................................................................................................ 22 

4.6.1 Otáčení koleček ....................................................................................................................... 23 

4.6.2 Servis ložisek ............................................................................................................................ 24 

4.6.3 Výměna brzdičky ..................................................................................................................... 25 

4.7 VĚKOVÉ A VÝVOJOVÉ ZÁKONITOSTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU .............................................................................. 25 

4.8 PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZECH NA BRUSLÍCH ................................................................................................. 30 

4.9 ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRVNÍ POMOCI ............................................................................................................ 31 

5 PRAKTICKÁ ČÁST ............................................................................................................................... 33 

5.1 VÝBĚR TERÉNU ..................................................................................................................................... 33 

5.2 PRVNÍ OBLÉKÁNÍ DO BRUSLÍ .................................................................................................................... 33 

5.3 POSTOJE ............................................................................................................................................. 33 



 

5.4 PÁDY ................................................................................................................................................. 38 

5.5 VSTÁVÁNÍ ........................................................................................................................................... 39 

5.6 JÍZDA VPŘED ........................................................................................................................................ 41 

5.7 ZATÁČENÍ ........................................................................................................................................... 46 

5.8 BRŽDĚNÍ ............................................................................................................................................. 48 

5.9 JÍZDA VZAD.......................................................................................................................................... 51 

5.10 ZDOLÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK ......................................................................................................................... 52 

5.11 SLOŽITĚJŠÍ CVIKY NA TRÉNOVÁNÍ ............................................................................................................ 53 

6 ZÁVĚR ............................................................................................................................................... 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Seznam zkratek 

ME – Mistrovství Evropy  

CERS - Confédération Européenne de Rollerskating 

FIRS – Mezinárodní federace kolečkových sportů  

ČSKB – Český svaz kolečkového bruslení  

ČAILH – Česká asociace inline hokeje  

KBS – Klub sportovního bruslení  

RSROA – Asociace provozovatelů ploch pro bruslení na kolečkových bruslích  

RSAI – Mezinárodní asociace bruslení na kolečkových bruslích  

ABEC – Annual Bearing Engineer Comitee  

 



 

 11 

1 ÚVOD 

Téma bakalářské práce je zaměřeno na děti předškolního věku a inline bruslení. Jedná se 

o poměrně mladý sport, který je u nás rozšířený hlavně na rekreační úrovni. Inline 

bruslení je součástí mého života po dlouhou dobu. Od malička jsem byla vedena ke sportu 

a věnovala se sjezdovému lyžování. Bruslení patřilo do naší letní přípravy. Toto téma 

jsem si vybrala hlavně proto, že se věnuji trénování dětí jak předškolního, tak mladšího 

školního věku. Ráda pozoruji, jak se z úplných začátečníků stávají dobří jezdci, kteří si 

oblíbili bruslení a chtějí se v něm zdokonalovat. Prostudovala jsem dostupnou literaturu    

a na základě toho jsem vybrala dovednosti, které by měly zvládnou děti předškolního 

věku. Dané cviky jsou doplněny o obrázky, u kterých je popis, jak se daný cvik má 

provádět. 

 

Celý text bude rozdělen do dvou částí. V teoretické části se věnuji literární rešerši o inline 

bruslení od samotného vzniku inline bruslení až po jeho současnost a také potřebnému 

vybavení. Rozebrala jsem věkové kategorie v předškolním věku a popsala skutečnosti, 

které ovlivňují vývoj dítěte. Zmínila jsem i nejčastější úrazy na bruslích a co dělat 

v případě poranění. V druhé části jsem se zaměřila na výuku samotnou. Od prvního 

postavení na brusle až po určité dovednosti, které by mohly děti bez problémů zvládnout 

v tomto věkovém období. Na závěr jsem zmínila pár složitějších cviků, které jsou vhodné 

zařadit na zpestření hodiny.  

 

Děti si chtějí nejčastěji hrát. Nevydrží dlouhou dobu dělat něco, co je nebaví. Zaměřila 

jsem se na to, aby se děti v tomto věkovém období učily převážně formou hry a bylo to 

pro ně zábavné a motivující.  

 

 

 

 

 

 



 

 12 

2 CÍL  A ÚKOLY  

2.1 Cíl a úkoly práce  

 2.1.1 Cíl práce 

Cílem této práce bylo vytvořit metodiku výuky inline bruslení dětí předškolního  

věku, a to převážně formou hry.  

 

 2.1.2 Úkoly práce 

Určit téma a cíl práce.  

Prostudovat dostupnou odbornou literaturu zabývající se inline bruslením.  

Všeobecně charakterizovat inline bruslení.  

Vytvořit metodický plán základů inline bruslení pomocí odborné literatury a na 

základě empirie.   

Vytvořit fotodokumentaci k daným bruslařským cvikům.  
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3 Metodika  

V této práci byla použita literární rešerše a empirie. Teoretická část byla napsána na 

základě literární rešerše, obsahuje základní informace o inline bruslení, historii                      

a informace o vývojových zákonitostech v předškolním věku. V poslední kapitole 

teoretické části je věnována pozornost první pomoci. V praktické části se prolíná 

především empirie s literární rešerší. Jednotlivé hry a cvičení byly vytvořeny na základě 

vlastní zkušenosti a literární rešerše při výuce inline bruslení u dětí této věkové kategorie. 
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4 TEORETICKÁ ČÁST 

4.1 Dějiny inline bruslení 

V současné době inline bruslení v naší zemi zaznamenalo velký rozkvět. Považujeme za 

samozřejmé, jaké brusle dnes používáme, máme několik druhů, záleží na konkrétní 

aktivitě, kterou chceme v danou dobu provozovat. První pokusy o bruslení mimo led jsou 

staré něco přes 200 let, kdy se sportovci snažili najít způsob, jak bruslit i v období teplých 

měsíců jinde než na ledové ploše. S velkou pravděpodobností se jednalo o holandského 

konstruktéra, který sjednotil jízdu a běh, když si připevnil ke svým botám dřevěné cívky. 

Do Česka se inline bruslení dostalo z USA, velké množství termínů je odvozeno 

z americké angličtiny (Ladig, Rüger 2003).  

 

V roce 1760 byly veřejně představeny první kolečkové brusle. Podle historických 

pramenů se nejedlo o jejich cílené představení, protože souviselo se společenskou 

událostí. Belgický muzikant, výrobce hudebních nástrojů a vynálezce mechanických 

zařízení, John Joseph Merlin se na maškarním bále při hře na housle po parketu 

pohyboval na bruslích vlastní konstrukce s kovovými kolečky upořádanými za sebou 

v řadě („in line“). Problém nastal ve chvíli, kdy zjistil, že neví, jak zabrzdit a narazil do 

velkého, velmi drahého zrcadla v sále (Kuban, Kirchner a Louka, 2004). První udělený 

patent za kolečkové brusle se podle evropského zdroje uvádí do roku 1815 a získal ho 

Francouz Garcin. O osm let později v Londýně R. J. Tyers vynalezl kolečkové brusle 

s pěti koly, které se uvádějí jako předchůdce dnešních inline bruslí pro rychlostní 

disciplíny (Ladig, Rüger 2003). 

 

V roce 1937 došlo k založení asociace „The Roller Skating Rink Operators Association“ 

- RSROA, která byla později dvakrát přejmenována a pod názvem „The Roller Skating 

Association International“ - RSAI funguje dodnes. V roce 1970 žádal o patent první 

Němec F. Mayer a to na svojí vlastní konstrukci inline bruslí. Bratři Scott a Brennan 

Olsonovi založili továrnu na výrobu inline bruslí v roce 1979. Brusle upravili tak, že 

umístili dozadu na patu brzdu a použili lepší kolečka. Tato konstrukce se používá dodnes 

(Kuban, Louka, Kirchner, 2004).  

 

Rok 1990 se stává důležitým mezníkem inline bruslení, neboť je zařazeno mezi oficiální 

sporty v programu Panamerických her (Kuban, Kirchner a Louka, 2004). 
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4.2 Inline bruslení na území České republiky 

Historie bruslení není u nás příliš dlouhá. V roce 1994 vznikl Český svaz kolečkového 

bruslení. Zpočátku se jednalo pouze o letní přípravu rychlobruslařů na dráze, ti se v roce 

1995 zúčastnili ME. ČSKB se v roce 1996 stal členem mezinárodních bruslařských 

federací CERS a FIRS a od té doby se pravidelně účastní evropských a mezinárodních 

soutěží. Pro jednodušší tréninkové podmínky vznikl v roce 1998 první oficiální 

bruslařský klub pod názvem KSB Benátky. Až do roku 2000 neměli jeho členové 

jednoduché tréninkové podmínky, museli totiž trénovat v uzavřeném prostoru moderní 

skládky. V roce 2000 vzniká první oválná asfaltová dráha pro kolečkové bruslení v ČR 

(Historie, Český svaz kolečkového bruslení, 2012). 

 

Bruslení u nás nespadá pouze pod jeden svaz, ale rozděluje se na dvě větve. ČSKB se 

stará pouze a jen o rychlobruslení a ČAILH je svaz, který se stará o inline hokej. Oba tyto 

svazy se starají o sporty na bruslích v jedné řadě za sebou, tedy „in line“ (Historie, Český 

svaz kolečkového bruslení, 2012).  

 

Na území v ČR je ze všech závodních druhů nejúspěšnější rychlobruslení – tzv. Inline 

Speed Skating. První pohárové závody se konaly v roce 2005 a jsou pravidelně 

organizovány ve větších městech na území České a Slovenské republiky. Pořádají se           

i závody pro veřejnost. Délka závodních tratí se mění s věkovými kategoriemi účastníků. 

Obvyklá délka je od 500 m do 10 km (Procházka, 2010).  

 

Inline bruslení není na našem území pouze a jen jako závodní sport. Za posledních 10 let 

došlo k velké oblibě i mezi rekreačními sportovci. Je to výborný sport nejen na udržení 

kondice, ale i pro hubnutí. Posílí velké svaly v oblasti dolních končetin, především boky, 

stehna    a hýždě. Můžete si ale vybudovat i svaly spodních zad, jako jsou vzpřimovače 

páteře či trapézový sval. Při aktivní práci paží dochází i k rozvoji těchto partií. Bruslení 

je dobré prokládat protahovacími a posilujícími cviky, nejen v oblasti dolních končetin, 

ale i v oblasti zad, která jsou velmi namáhaná při jízdě. Před jízdou je obzvláště vhodné 

zařadit krátké protažení často namáhaných částí těla (Historie, Český svaz kolečkového 

bruslení, 2012).  
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4.3 Kategorie kolečkových bruslí 

V dnešní době je velmi důležité si uvědomit, jakou aktivitu na bruslích chceme 

provozovat. Bruslení zahrnuje velké množství kategorii, a proto je někdy velmi 

problematické se v tak širokém sortimentu, který je nabízen, orientovat. Brusle vypadají 

na pohled dost podobně, avšak rozdíly v užití i ceně jsou velké (Thor, 2019). 

 

Procházka (2010) ve své knize uvádí rozdělení podle F.I.R.S. na pět hlavních skupin – 

Speed (rychlobruslení), Artistic (krasobruslení), Hockey (hokej na quads bruslích se 

zahnutou holí), Inline hockey (podobnému klasickému lednímu hokeji na speciálním 

povrchu), Skateboard and roller sports. Poslední z jeho uvedených skupin je Fitness 

(rekreační), která nespadá pod žádné rozdělení F.I.R.S, ovšem je základnou všech výše 

uvedených.  

 

Mišičková (2009) uvádí ve své knize dva druhy navíc. Jedná se o disciplínu Skate to ski, 

která je uznávaná mezi sjezdovými lyžaři. V době letních měsíců, kdy nemají možnost 

trénovat na sněhu, využívají podobnosti slalomové jízdy na inline bruslích                               

a carvingových lyží. Druhým druhem je Aggresive,  který používá nejrůznější překážek. 

 

Na závěr Ladig, Rüger (2003) uvádí kategorii dětské bruslení. Brusle jsou lehčí, levnější 

než pro dospělé, ovšem nedosahují takové kvality. Dětem rychle roste noha, a proto se 

velmi často vyrábějí brusle, u kterých lze nastavit několik velikostí a díky tomu vydrží 

déle. Jde o pohodlnou botu, ztuženou pevným skeletem. Zapínají se buď pomocí klasické 

přezky s tkaničkami, nebo jen přezkami.  

 

4.3.1 Speed (rychlobruslení)  

Do této skupiny se řadí výkonností a vrcholové ježdění. Brusle jsou na první pohled 

odlišné od klasických – mají dlouhý rám. Počet koleček se pohybuje od čtyř do šesti. 

Závody se pořádají pro kategorii juniorů a seniorů a to buď na ovále o délce 200 m, nebo 

na nebo na silniční trati, která je dlouhá od 200 m až po vzdálenost maratonu – 42 195 m 

(Procházka, 2010).  
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4.3.2 Artistic (krasobruslení) 

Jak už napovídá název, jedná se o estetickou disciplínu, která je doprovázena hudbou. 

Podobá se krasobruslení na ledě s tím rozdílem, že klasické lední brusle mají vepředu 

zoubky, ale tyto mají kolečko, což neumožňuje dynamický odraz. Kroky nejsou tak 

plynulé, proto je dobré volit pomalejší hudbu. Vystupovat je možné jak v páru, tak i jako 

jednotlivec (Procházka, 2010).  

 

4.3.3 Aggresive (agresivní)  

Tato disciplína je především pro mladé sportovce, kterým nestačí překážky a nástrahy 

města. Jedná se o adrenalinový sport, provozovaný ve skateparku na zábradlí, u - rampě 

nebo i na ulici. Tyto brusle nejsou na dlouhé jízdy, kolečka jsou velmi tvrdá a mají 

nejmenší velikost (pod 60 mm). Ideální je i volné oblečení, které umožní větší rozsah 

pohybů. Závody se dělí na ježdění na rampě a ježdění na ulici (Procházka, 2010).  

 

4.3.4 Inline hockey (hokej na kolečkách) 

Jedná se o sport vyvinutý z ledního hokeje. Kolečkové brusle se svojí strukturou podobají 

ledním, u kterých stačí vyměnit nůž za kolečka. Výhoda u této disciplíny je, že není 

zapotřebí led, a může se hrát kdekoli, kde je to bezpečné. Pravidla se u každého  sportu 

liší, jen počet hráčů v poli je stejný. Hraje se s pukem nebo míčkem. Výběr koleček závisí 

na povrchu hřiště – měkká až velmi měkká, střední velikost (Procházka, 2010). 

 

4.3.5 Fitness (kondiční bruslení)  

Kondiční bruslení je nejvíce rozšířenou kategorii mezi veřejností. Jde například                    

o vyjížďku s přáteli, nejde tu o žádné trhání rekordů na cyklostezce či stezce s upraveným 

povrchem. Do této kategorie spadá každý, kdo se rozhodne bruslit, ať se jedná o děti nebo 

dospělé. Bruslení je ideálním sportem ke zvýšení kondice. Je možné realizovat delší 

vyjížďky, při kterých lze kombinovat sport a poznávání okolí. Brusle se dají rozdělit na 

pánské, dámské, ale i dětské (Procházka, 2010).  
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4.4 Vybavení bruslaře 

4.4.1 Brusle  

V předchozí kapitole jsme si rozdělili kategorie inline bruslení. Rozdíly jsou nejen ve 

velikosti koleček, délce rámu, ale i v botičce brusle samotné. Výrobci se snaží, aby jejich 

produkty byly na pohled co nejefektnější, bohužel to má často negativní vliv na jejich 

kvalitu. Na ceně to ovšem vidět není. Je důležité si uvědomit, o jaký styl bruslení máte 

zájem. Na bruslích můžete vykonávat různé druhy pohybu, ať už hrát hokej, závodit 

v rychlobruslení, učit se různé triky a skoky, a nebo si jen tak pro pohodu zajezdit na 

cyklostezce. Důležité je si uvědomit, jaký typ sportovního využití na bruslích chceme 

provozovat a podle toho brusle vybrat (Krupková, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitness brusle  

Jedná se o brusle běžné vídané u bruslařů na cyklostezkách. Botička sahá nad kotník, je 

pohodlná a vyztužená. Pro utažení bruslí slouží jedna přezka, pásek na suchý zip                   

a šněrování. Zastaralé brusle mohou mít přezky čtyři. Občas se objeví u bruslí i tzv. 

rychlošněrování, které není přiliž spolehlivé. Brusle se vyrábějí se třemi nebo čtyřmi 

kolečky od velikosti 72 až 90 mm. Čím větší kolečka, tím vyšší rychlosti jsou bruslaři 

schopni dosahovat. Brusle s delším rámem se hůře ovládají. Tvrdost koleček bývá od     

78 A do 84 A. Ložiska obvykle bývají od ABEC 3 až 7. Brzda bývá na pravé brusli (Thor, 

2019).  

 

Dětské brusle 

Brusle určené pro úplné začátečníky jsou sestaveny tak, aby usnadnily první krůčky. 

Hlavním rozdílem oproti fitness bruslím je ten, že se dají nastavit až o čtyři velikosti. 

Rodiče nemusí mít obavy, že budou každé léto kupovat nové brusle. U tohoto typu bruslí 

můžeme najít brzdu na obou bruslích. Ideální je vyhnout se plastovým kolečkám, brusle 

Obrázek 1: Brusle (zdroj: Kuban, Kirchner, Louka, 2004) 
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se méně točí a pro dítě je to velmi namáhavé. Velikost koleček se pohybuje od 72 do       

76 mm a ložiska mají parametr ABEC 3 – 5. Při výběru je důležité dbát na kvalitu, aby 

měly děti dostatečně pevný skelet, nepropadaly se jim kotníky dovnitř. Doporučuji se 

vyvarovat bruslím pouze s přezkami, pro dítě je to sice jednodušší na zapínání, ale noha 

v nich není dostatečně zpevněna jako se šněrováním (Procházka, 2010).  

 

Speed (rychlobruslařské brusle) 

Tyto brusle slouží především pro závodní bruslení. Brusle jsou dvojího typu, liší se 

výškou boty. Velký rozdíl je ve stabilitě, vysoká bota udrží kotník hezky zpevněný, složí 

především pro pokročilé bruslaře. Kotníkové jsou pro závodníky, bota umožní jít do 

většího podřepu. Je zde kladen důraz na nízkou hmotnost, nikoliv na pohodlí. Brusle je 

tvořená karbonem a není moc pohodlná. Rám je odlehčen, vyroben z lehkých hliníkových 

slitin. Velikost koleček se pohybuje od 100 do 125 mm. U velikosti 125 mm jsou pouze 

tři kolečka. Tvrdost koleček je F1 (nejtvrdší kolečka), ložiska ILQ  a nebo ABEC 9 

(Procházka, 2010).  

 

Freestyle brusle  

Na první pohled vypadají podobně jako fitness brusle, jsou ale z pevnějšího materiálu. 

Brusle mají střední váhu, jsou pohodlné a snadno ovladatelné. Jsou vhodné na skoky, 

slalomovou jízdu nebo i tance. Zvládnou i návštěvu skateparku (Thor, 2019). U těchto 

bruslí můžeme najít tři nebo čtyři kolečka o velikosti od 80 do 100 mm. Bruslaři, kteří 

chtějí na těchto bruslích provozovat akrobatické prvky, mohou mít středová kolečka 

větších rozměrů než přední a zadní např. 76 + 80 + 80 + 76 mm. Tvrdost koleček bývá 

pouze 80 A (Procházka, 2010).  

 

Aggressive (agresivní brusle) 

Jak už z názvu vyplývá, přesně tyto brusle jsou dělané do skateparku, na rampy, skákání 

přes zábradlí a na velké množství dalších triků. Všechen materiál musí být 

nárazuvzdorný, speciálně vyztužený (Thor, 2019). Mezi druhým a třetím kolečkem se 

nachází prohlubeň, která ulehčuje klouzání po zábradlí. Tyto brusle nejsou stavěné na 

cyklostezky, velikost koleček se pohybuje od 54 do 64 mm. Čím menší kolečka tím brusle 

pomaleji jede, ale je stabilnější.  Ložiska ABEC 5, tvrdost koleček 90 A (Procházka, 

2010).  
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Outdoor brusle  

U těchto bruslí najdeme převážně dvě velká nafukovací kola, která jsou umístěna mimo 

botičku. Tyto brusle jsou určeny do terénu na nezpevněné cesty, do lesa nebo na louku. 

V případě proražení je dobré mít s sebou vždy jedno kolo navíc. K brždění slouží lýtková 

brzda, tu u jiných než outdoor bruslí nenajdeme (Thor, 2019). 

 

Trekové brusle (quads) 

Jedná se o nejstabilnější a velmi pohodlné brusle. Jízda na quads bruslích je odlišná od 

klasických „inline“ bruslí. Tyto brusle nejsou v řadě, tedy „in line“, ale quads neboli 

dvouřadé. Mají čtyři kolečka, dvě se nacházejí vpředu a dvě vzadu. Brzdu nalezneme 

mezi předními kolečky. Jejich nejčastější využití je při tanci a na roller derby (Thor, 

2019).  

 

4.4.2 Kolečka 

Jedny z nejdůležitějších součástek na brusli jsou právě kolečka. Umožňují nám pohyb, 

přenos sil z bruslaře na podložku a naopak. Při výběru koleček je důležité nedívat se na 

vzhled, ale na jejich technické parametry. Pojďme si říct, na co se soustředit při výběru. 

Velikost  

Velikost kolečka se udává jako průměr v milimetrech. Hlavním faktorem při 

výběru velikosti je si uvědomit, o jakou aktivitu bude mít bruslař zájem. Kolečka 

jsou nejčastěji vyráběna od 44 do 80 mm. Čím větší velikost kolečka je, tím brusle 

jede rychleji a je horší na ovládání. Naopak, čím je kolečko menší, tím je brusle 

ovladatelnější, stabilnější a pomaleji jede (Thor, 2019).  

Pro lepší orientaci se pojďme podívat na přibližné rozdělení dle velikosti                   

a skupiny bruslařů. Na překážky je ideální rozměr 44 – 52 mm, na U-rampu      

55 – 62 mm, na inline hokej 70 – 74 mm, na fitness 74 – 78 mm, na rychlostní 

bruslení 78 – 80 mm. Pro děti začátečníky jsou ideální rozměry kolečka                 

64 – 70 mm (Kuban, Louka, Kirchner, 2004).  

Tvrdost  

Jedná se o jeden z nejsložitějších faktorů při výběru kolečka. Musí se zvážit 

několik okolností. Prvním faktorem je si ujasnit, kde budeme převážně jezdit. 

Měkká kolečka mají dobré tlumicí schopnosti. Vhodné jsou na hrubý asfalt, 

zmenšují otřesy a tím snižují riziko brnění nohou. Tvrdá kolečka vydrží delší 
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používání, jsou vhodná na hladký asfalt. Druhým faktorem je váha bruslaře. Štíhlé 

dívce stačí měkčí kolečka, oproti 100 kg vážícímu muži. Třetím faktorem je cena. 

Tvrdost koleček se udává označením „A“. Nejměkčí mají hodnotu 74 A, nejtvrdší 

dosahují hodnost 100 A, ale najdeme i vyšší. Drsný asfalt 74 – 78 A, plastový 

povrch 74 – 81 A, hladký asfalt 80 – 84 A, hladký beton 82 – 86 A, U-rampa 

88 – 95 A, kovové nebo betonové překážky 96 – 100 A (Kuban, 2006). 

 

4.4.3 Ložiska  

Součástky, které nejsou u složené bruse téměř vidět, umožňují otáčivý pohyb kolečka. 

V obou bruslích najdeme 16 ložisek. V běžných bruslích se momentálně používají 

nejčastěji jednořadá ložiska. Největší problém je, že u ložisek se špatně odhaduje jejich 

kvalita. Kvalita ložisek se udává v normě s označením ABEC. Jedná se o zkratku 

instituce „Annual Bearing Engineer Comitee.“ K těmto písmenům jsou uvedeny ještě 

číslice 1, 3, 5, 7 nebo 9. Čím je číslo vetší, tím je přesnější norma pro přesnost rozměrů 

součástí při výrobě. Neposkytuje tedy žádné informace o kvalitě zpracovaného materiálu, 

koeficientu tření, druhu maziva, druhu a kvalitě klece a vůli ložiska. Proto je dobré při 

výběru sáhnout po známé značce za rozumné peníze (Reichert, Krejčíř, 2006). 

 

4.4.4 Brzda  

Jde o černý, gumový špalíček malé velikosti, který se nachází na zadní straně brusle a je 

neodmyslitelnou součástí pro klasické fitness brusle. Pro inline hokejisty a agressive 

bruslaře je naopak překážkou. Brždění pomocí brzdy není jediný způsob, jak zabrzdit. To 

si ale povíme později v kapitole 4.8 Brždění. Tato černá guma po sobě zanechává stopu      

a dochází k jejímu opotřebení (Ladig, Rüger 2003).  

 

 

4.5 Ochranné vybavení  

4.5.1 Helma  

Při bruslení je relativně vysoká pravděpodobnost pádu. Helma je nejdůležitější součástí 

bruslařské výbavy. Bruslaři dosahují vysokých rychlostí, stačí málo a může dojít 

k ošklivenému pádu a těžkému úrazu. Nikdy by si lidé neměli říkat, že jsou bruslaři na 

vysoké úrovni, nepadají a nepotřebují ji. Pád nemusí být zaviněn vlastí vinou, stačí 
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kamínek, díra v asfaltu, někdo spadne před vámi a vy nestihnete včas zareagovat. Důležité 

je mít helmu správně nasazenou, aby byla plně funkční (Thor, 2019). V dnešní době je 

helma vybavena mechanismem, který ji umožňuje správně nastavit přímo až na hlavě. 

Tím helma nepadá dopředu ani dozadu. Při inline bruslení rozlišujeme dva hlavní druhy 

helem. První, přímo určený na inline bruslení. Helma je na temeni zploštělá tak, aby při 

pádu vzad lépe vstřebala náraz. Druhým typem je cyklistická přilba, která je lehčí a více 

otevřená, má lepší aerodynamické vlastnosti (Reichert, Krejčíř, 2006).  

4.5.2 Chrániče a další vybavení 

Další nezbytnou ochranou před zraněním jsou chrániče na ruce, lokty a kolena. 

V praktické části práce si povíme o nezbytnosti těchto prvků. Při učení pádů se snažím 

dopadat právě na části těla, kde se nacházejí chrániče. U chráničů je důležité zvolit 

správnou velikost, aby byly dobře zapnuté a správně utažené, aby v případě pádu zůstaly 

tam, kde mají. Pro jednodušší oblékání se vždy začíná helmou, poté chráničemi na lokty 

a kolena, poté se obouvají brusle a na závěr chrániče na ruce. Při sundávání zvolíme 

opačný postup (Thor, 2019).  

 

Brýle jsou ideální součástí vybavení na výlet. Nemusíte se strachovat, že vám při 

vyjížďce vletí muška do oka, nebo vás oslní slunce. 

 

Dalším pomocníkem při jízdě je batoh nebo ledvinka. Speciální batoh přímo na brusle 

má úložný prostor na věci s venkovními úchyty na brusle. Ledvinka je vhodnější pro delší 

cesty. Uložíme do ní nezbytné drobnosti, boty, např. žabky, sandále (Krupková, 2009).  

 

V případě večerního pohybu na bruslích je dobré si na sebe obléknou reflexní vestu, 

popřípadě reflexní pásky, abyste byli vidět (Krupková, 2009).  

 

 

4.6 Údržba vybavení   

Správná údržba vede k delší životnosti brusle, bruslař má lepší prožitek z jízdy                      

a v neposlední řadě jsou bezpečnější. Každá část brusle by měla být do určité míry 

udržována. Před každou jízdou bychom měli zkontrolovat stav přezek, koleček a jejich 

upevnění, stav skeletu a občas je dobré se podívat i na stav tkaniček.  

Vnitřní botička je dost podobná klasické botě na chození. Důležité je brusle po použití 

vytáhnout z batohu a nechat vyvětrat, aby se netvořila plíseň uvnitř. U některých bruslí 
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lze vytáhnout botička ze skeletu. Je dobré zvolit vhodné  sportovní ponožky, které lépe 

odvádějí pot. Podkolenky je ideální mít vyšší než brusli (Reichert, Krejčíř, 2006).  

 

Při bruslení v teplých letních dnech dochází k zapocení bruslí i ochranné výbavy – 

chráničů a helmy. Vždy je nutné nechat výstroj důkladně vyschnout. Skladováním 

vlhkého vybavení může dojít k vytvoření plísně, která později může podráždit kůži, 

vyvolat ekzémy nebo alergickou reakci. Chrániče lze dát vyprat do pračky (Reichert, 

Krejčíř, 2006).  

 

4.6.1 Otáčení koleček  

Po čase bruslení zjistíme, že se kolečka nepravidelně sjíždějí. Kdy a jak je správný čas 

kolečka otočit? Vždy, když jedete, a kolečka se sjíždějí ve vnitřních hranách. Ideální je 

si zapamatovat odbruslených 100 km a poté kolečka vyměnit. Při výměně koleček je 

samozřejmé přihlédnou k váze bruslaře a tvrdosti koleček, případně je otáčet dříve              

a častěji. K výměně budete potřebovat jeden nebo dva klíče typu torx nebo imbusový klíč, 

záleží na typu kolečkových bruslí (Thor, 2019).  

 

Reinoch, Krejčíř (2009) ve své knize uvádějí dva způsoby – rotace, nebo otáčení, jak 

prodloužit životnost kolečka.  

Rotace koleček znamená záměnu koleček na jedné brusli. Kolečka se sjíždějí každé 

jinak, záleží na pozici, kde se nacházejí. Nejméně se sjíždějí přední kolečka, nejvíce 

zadní. Při rotaci dosáhneme rovnoměrného opotřebení všech koleček.  

Otáčení koleček znamená výměnu koleček z jedné brusle na druhou, tím se 

oježděný okraj kolečka dostane na vnější stranu. Kdyby se tato výměna provedla pouze 

na jedné brusli, docházelo by ke změně směru otáčení kolečka a ztratila by se výhoda 

zaběhlého ložiska. Otáčení provádíme podle obrázku č. 3.  

Při výměně koleček lze očistit i další části, jako je brusle samotná, rámy, ložiska            

a kolečka navlhčeným hadrem.  
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4.6.2 Servis ložisek 

Servis ložisek je velmi složitá věc. Hraje při ní velkou roli kvalita materiálu. Kvalitní lze 

bez problémů rozebrat, očistit a důkladně promazat. V případě, že se jedná 

o levná ložiska, u kterých nelze vytáhnout ani 

těsnící kroužky, je znemožněná jakákoli údržba      

a čištění. Otíráním takového materiálu zvenku se 

tlačí veškerá špína z povrchu dovnitř ložiska, kde 

znemožňuje pohyb kuliček a dochází k poškození. 

Nejjednodušší způsob jak prodloužit životnost 

ložisek je, že se bruslaři vyhýbají prachu, vlhku         

a vodě. 

Ani jízda mezi kamínky není dobrá, jednak může poškodit ložiska brusle a v horším 

případě hrozí nebezpečí vážného úrazu.  

Pokud se chcete pustit do výměny ložisek Thor (2019) udává ve své knize manuál, 

jak na to.  

„1. Vyndej všechny ložiska z bruslí potažmo koleček, zvenčí je otři hadrem                

a vyskládej vedle sebe. 

2. Vezmi jehlu, pokud je jejich pouzdro silikonové, nebo nejmenší plochý 

šroubováček a zátku pomalu odděl od zbytku ložiska. 

3. Připrav si sklenici s víčkem, do které se ti ložiska vejdou. Nalij do ní trochu 

jaru, vodu a třepej s ní tak dlouho, dokud se ti ložiska neodmastí (poznáš to tak, že 

voda okolo změní barvu a trochu i konzistenci). 

4. Ložiska slej přes cedník a důkladně propláchni vodou. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4: Ložisko (Zdroj: Kuban, 

Kirchner, Louka, 2004) 

 

 

 

Obrázek 3: Otáčení (Zdroj: Reinoch, Krejčíř, 

2009) 

 

 

Obrázek 2: Rotace (Zdroj: Reinoch, Krejčíř, 

2009) 
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5. Jakmile máš tento krok za sebou, vyskládej ložiska vedle sebe na plech a vlož 

je na pět minut do trouby vyhřáté na 100 stupňů Celsia. Tento krok děláš kvůli 

vysušení, také je však můžeš vysušit fénem.  

6. Po vysušení vrátíš z jedné strany zátku ložiska a dáš na ně jednu až dvě kapky 

oleje.  

7. Zavři ložisko i druhou zátkou. Pokud ji máš – některá ložiska jsou totiž zavřená 

jen z jedné strany pro lepší mazání – ta strana je z venku (Thor, 2019, s. 27). 

 

4.6.3 Výměna brzdičky  

Při častém používání brzdičky dochází k jejímu opotřebení. Některé špalky mají 

vylisované rysky, podle kterých se dá lehce poznat, kdy je správný čas na výměnu. Při 

koupi nového špalku je důležité vědět, jaké brusle máte, aby vám špalek seděl na držáku. 

Špalek je upevněn nejčastěji jedním šroubem, ke kterému je zapotřebí šroubovák nebo 

imbusový klíč (Reichert, Krejčí, 2006).  

 

4.7 Věkové a vývojové zákonitosti předškolního věku 

Předškolní období trvá od zhruba 3 do 6 let. Toto období nekončí dovršením šestého roku, 

ale jde především o socializaci, kdy dítě nastupuje do školy. Věk s tím sice souvisí, ale je 

to v rozmezí jednoho, výjimečně více let (Vágnerová, 2012). 

 

Jedná se o jedno z nejzajímavějších vývojových období. Toto období lze nazvat obdobím 

hry, herní činnost tvoří v tomto období velkou část každodenní činnosti dítěte (Šulová, 

2004). 

 

V tomto období se vytváří základy socializace – začleňování osoby do společnosti. Dítě 

je zvídavé, objevuje nové věci, neustále se na něco ptá svým oblíbeným „Proč?“ (Říčan, 

2014). Na druhou stranu je myšlení dítěte egocentrické tj. váže se na subjektivní názor, 

neuvědomuje si názory jiných, které mohou být odlišné. Dítěti v předškolním období není 

jasné, proč by danou situaci mělo posuzovat z více hledisek. Langmeier (1999) uvádí 

pěkný příklad egocentrického myšlení dítěte, které si zakrývalo oči rukama, když nechce, 

aby ho někdo jiný viděl (Vágnerová, 2005). 
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Tělesná zdatnost 

Rozvoj tělesné zdatnosti u dětí předškolního věku je velmi důležitý. Jedná se                          

o individuální předpoklady – pohybové schopnosti. Mezi pohybové schopnosti řadíme 

rychlost, sílu, vytrvalost, flexibilitu a obratnost. Jedná se o předpoklady vrozené, dají se 

trénovat a vylepšit. V tomto období vývoje je zapotřebí rozvíjet všechny v přiměřené 

míře podle předpokladů daného dítěte. Pro správné držení těla a pro základ svalové 

zdatnosti je důležitá flexibilita a silové schopnosti. Flexibilita je důležitá pro správné 

držení těla a silové schopnosti pro správné fungování životně důležitých orgánů. 

Obratnost a rychlost je důležitá v běžném životě (Dvořáková, 2009). 

 

Nesmí se zapomenout na příliš brzkou specializaci na daný sport, je nutné myslet na to, 

aby nedocházelo k jednostrannému zatížení. Sledovat reakce dítěte, nenutit ho do něčeho, 

co ho nebaví, z čeho má strach a čeho se bojí. Kučera (1986) ve své knize psal                         

o adekvátnosti pohybové aktivity, kterou u dětí určují: genetické předpoklady, prostředí, 

ve kterém dítě žije, životní podmínky, způsob výživy, nemocnost a typ dítěte ve vztahu 

ke zvoleným pohybovým aktivitám – především tento faktor podceňují ambiciózní rodiče 

(Miklánková, 2007). 

 

Spontánní aktivity 

Pro rozvoj tělesné zdatnosti u dětí je nejlepší spontánnost. Děti si dané aktivity vybírají 

samy. Jedná se o rozmanité střídání aktivit. Důležité je mít na dítě čas a dostatečné 

pomůcky. Jde o vytvoření ideální atmosféry, aby děti měly určitý řád, ale zároveň nebyly 

neustále za něco napomínány. Jde o navození atmosféry, aby se děti nebály dovádět, 

skákat, vylézt na přiměřeně vyvýšenou plochu. Dobré je využití i různých pomůcek – 

švihadla, míče, obruče, balanční pomůcky atd. Vymezit dětem ideální prostor, aby si co 

nejméně překážely, např. při hraní her s míčem (Dvořáková, 2009).  

 

Řízené aktivity 

Jasně a pečlivě připravené činnosti a hry od dospělé osoby. Dané aktivity se poté 

provádějí společně. Jejich hlavním cílem je, aby si děti procvičily již zvládnuté aktivity  

a zároveň vyzkoušely aktivity nové. Vysvětlování nových aktivit musí být co 

nejjednodušší a zároveň nesmí trvat moc dlouho – rychle, stručně a jasně. Dvořáková 

(2009) rozdělila hry podle využití: hry podle pohybového obsahu (běhání, skákání, hry 

na zvířátka), hry s využitím náčiní, činnosti podněcované rytmem a hudbou a překážkové 



 

 27 

dráhy. Každá z těchto skupin má své výhody a nevýhody. Před tvořením programu je 

důležité zvážit, kolik máme dětí, jaký prostor pro danou aktivitu máme, zda máme 

dostatek pomůcek pro každé dítě.  

 

Aerobní zdatnost  

Spočívá v dobré funkci cév, srdce, plic a schopnosti přenosu kyslíku ke tkáním. Dobrá 

funkce těchto soustav umožňuje dobře se vyrovnat s fyzickou zátěží. K lepší funkčnosti 

vnitřních orgánů vedou aktivity vytrvalostního charakteru, pohybová činnost, která trvá 

delší dobu při vyšší intenzitě – pohybové hry, spontánní aktivity (Dvořáková, 2007). 

 

Motorika 

Hraje významnou roli při vývoji jedince. Už od narození je dítě sledováno kvůli 

pohybovému vývoji. Jedná se o celkový souhrn pohybů lidského těla, celkovou 

pohybovou schopnost organismu (Titzová, Straková, Debnárová, 2011). Rozlišujeme 

hrubou a jemnou motoriku.  

Hrubá motorika funguje na základě práce velkých svalových skupin (chůze, běh, 

skákání). Vývoj hrubé motoriky od tří let už není tak rychlý. Základní pohybové 

dovednosti jsou již zvládnuty a v pozdějším věku dochází ke zlepšení pohybu a jeho 

plynulosti. Ve třech letech se dítě postaví na jednu nohu, ve čtyřech se na ní udrží a v pěti 

letech zvládne poskoky z jedné nohy na druhou. Toto vše se může projevit při jízdě na 

koloběžce, kole nebo i při bruslení. 

Jemná motorika vychází z fungování hrubé motoriky a je řízena aktivitou 

drobných svalů. Vývoj lze velmi dobře sledovat, když si dítě hraje se stavebnicí. Nejdříve 

zdokonaluje koordinaci svých pohybů, v 15. měsíci postaví dvě kostky na sebe,            

v 18. měsíci staví věž ze 3 - 5 kostek a ve dvou letech staví kostky za sebe jako vlak 

(Zelinková, 2001). Nesmíme zapomenout ani na pohyby mimického svalstva, pohyby 

mluvidel (Dvořáková, 2014).  

 

Svalová zdatnost 

Pod tímto názvem se skrývá flexibilita, svalová vytrvalost a svalová síla. Tyto složky jsou 

důležitým předpokladem pro svalovou rovnováhu. Svalová rovnováha se projevuje 

správným držením těla a pohybu (Janošková, Šeráková, Mužík, 2018). Nedostatek 

pohybu vede k adaptačním poruchám. Děti s nedostatečným pohybem patří do rizikové 

skupiny z hlediska zdravotní stránky, negativně se to může projevit už v období 
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dospívání, dospělosti a později ve stáří. Pohyb je ukazatelem v normálním zdravotním     

a tělesném vývoji (Miklánková, 2007). 

 

Psychický vývoj 

K jeho rozvoji dochází při pohybových činnostech, kdy se dítě snaží zvládnou nějakou 

stresovou situaci, např. neúspěch, těšení se na něco, co neproběhlo. Tato zdatnost se dá 

dobře posílit při hraní pohybových her, kdy dítě musí dodržovat pravidla, zvládnout 

neúspěch při hře. Dítě je vystaveno nepříjemným situacím a učí se s nimi pracovat 

(Dvořáková, 2009).  

 

Sociální vývoj 

Sociálním vývojem se rozumí komunikace s druhými lidmi. Nástupem do mateřské školy 

by se dítě mělo učit novým sociálním rolím, zde se to děje nejčastěji formou hry. Poznává 

nové vrstevníky, učí se způsobům chování, které je pro budoucí život důležité 

(Otevřelová, 2016). Najedou se dítě učí komunikovat s novými dospělými, kolektivem 

dětí, získává nové zkušenosti pro další osobností vývoj. 

 

Ve své knize Vágnerová (2012) uvádí pojem socializace a individuace, jedná se                    

o rozvíjení osobnosti jedince probíhající v interakci s jinými, zároveň tím dítě rozvíjí 

svou individualitu. Socializace se neprojevuje pouze změnou vnějších podmínek – 

chováním, ale i rozvojem prožívání, sebehodnocením a sebepojetím, které je součástí 

individualizace (Vágnerová, 2012).  

 

Třetí rok  

V této době dochází k dalšímu zdokonalování v chůzi. Chlapci by před třetími 

narozeninami měli zvládnout běh, děvčata o něco později. Běh je jedním z ukazatelů, kdy 

se z batolete stává dítě předškolního věku. Jedinci se tvoří základy pro silové schopnosti 

(Havlíčková, 1998). Důležité je dítě podporovat v tělesných aktivitách jako je skákání, 

přelézání, přeskakování, jízda na dětské motorce. V rozvoji jemné motoriky u dítěte 

velkou roli hrají i každodenní činnosti – sebeobsluha, zamykání, listování v knize. 

Všechny tyto činnosti se vzájemně prolínají a nerozvíjejí pouze jednu věc. Spontánní 

činnosti tvoří převážnou část dne, ale je dobré zařadit i nějakou řízenou činnost např. 

cvičení rodičů s dětmi. Dítě je schopné přiřazovat správné barvy. Nejjednodušší způsob 



 

 29 

jak trénovat poznávání barev - zařadit je do běžného dne při povídání si, hraní her spolu 

s názornou ukázkou (Bednářová, Šmardová, 2007). 

 

Čtvrtý a pátý rok  

Zdokonalování předchozích aktivit, zapojení menších dílů kostek, stavebnice, korálků. 

Aktivity je vhodné doplňovat říkankami (Koťátková, 2014). Dítě by mělo umět hodit míč 

na krátkou vzdálenost. Dochází ke správnému pojmenování základních barev, pokud 

tomu tak není, je dobré se vrátit o krok zpět – k přiřazování. V tomto období je důležité 

dítěti vše pojmenovávat. Kde jsme byli, co jsme viděli. Pomocí řízené aktivity 

v mateřských školách dochází k přípravě dítěte do školy. Spontánní aktivity vedou 

k většímu rozvoji jednotlivých tělesných systémů, pro dítě je to náročnější, u řízených 

aktivit nedochází k takovému rozvoji individuálních potřeb jedince. Rozhoduje se, zda 

bude mít dítě do života vytvořený kladný, či záporný vztah k tělesné výchově a sportu 

samotnému. V tomto věku by měly být děti vedeny od rodičů k různým sportovním 

aktivitám jako je jízda na kole, míčové sporty, bruslení, lyžování. Nemělo by se v tomto 

věku stát, že by dítě bylo zaměřené pouze na jednu aktivitu nebo na sport, který je 

zaměřený jednostranně (Bednářová, Šmardová 2007; Havlíčková 1998).  

 

Pátý a šestý rok 

V tomto věku se z dítěte stává „předškolák“ a má již povinnou docházku do mateřské 

školy. Řeč by měla být na dobré úrovni, přibližuje se té „dospělé“. Srozumitelně                   

a souvisle se vyjádří o svých pocitech, výslovnost by neměla obsahovat velké chyby. 

Okolo pěti let by mělo být dítě schopné pojmenovat základní barvy a postupně je vhodné 

zařazovat i odstíny barev – světlezelená, tmavomodrá. Dítě v předškolním věku má velký 

rozsah kloubní pohyblivosti, projev komplexních pohybů se lepší, dítě osamostatňuje 

pohyby končetin od souhybů celého těla. Dítě prodlužuje svůj krok na základě růstu 

dolních končetin. Dochází k většímu nárůstu rychlosti, než tomu bylo u dětí čtyřletých. 

S nástupem do školy by dítě mělo zvládnout všechny druhy skoků – skoky z výšky, skoky 

z místa odrazem obounož, přeskakování přes předměty, poskoky na jedné noze. Okolo 

pátého roku by mělo být dítě schopné chytit míč oběma rukama z krátké vzdálenosti. 

Mezi čtyřmi až šesti lety je pevně fixovaná lateralita ruky. Důležité je dítě kontrolovat     

a dávat mu zpětné vazby, aby si vytvořilo správné návyky při držení tužky. Po šestých 

narozeninách by dítě mělo zvládnout zapínání zipu a zavazování tkaniček u bot. 

Sportovní aktivity by měly být pestré. Rychlé střídání rychlostních a obratnostních 
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aktivit, dynamicky silových v rámci sportovních her – kopání míče, házení, běhy. 

V tomto věku není ideální zařazovat samotnou vytrvalost často, ideální je cvičení 

rychlostně vytrvalostního nebo obratnostně vytrvalostního charakteru. V předškolním 

věku by se měly dostat děti k velkému množství pohybových aktivit, protože s nástupem 

do školy dochází k velkému omezení volného pohybu. Velkým pomocníkem při 

zdokonalování veškerých pohybových aktivit může být starší sourozenec. Dítě by mělo 

mít prostor na samovolnou realizaci pohybu. V dnešní době dochází již v tomto věku na 

specializaci ve sportu, což vede k přetrénování. Jedinec nemá ze sportu radost, ztrácí 

motivaci a dochází k ukončení sportovní kariéry již v žákovských či juniorských 

kategoriích (Bednářová, Šmardová, 2007; Kučera, Kolář, Dylevský, 2011). 

 

4.8 První pomoc při úrazech na bruslích  

Základy první pomoci by měly být známé každému z nás. Poskytnout první pomoc by 

měl zvládnout každý z nás. V každodenním životě se setkáváme s běžnými úrazy 

neustále. Nikdy nevíme, do jaké situace se dostaneme ať už při sportování, nebo při 

běžném fungování během dne. Postupy jsou jednoduché a i laická pomoc může přispět 

k záchraně života.  

 

Sportovní úrazy jsou nejčastějšími úrazy u dětí i dospělých. U dětí předškolního věku se 

tak stává při neorganizované hře tam, kde jsou děti bez dozoru. Naopak u dětí školního 

věku se tak stává na hodinách tělesné výchově a u organizovaných činností. 

S přibývajícím věkem počet sportovních úrazů klesá (Tošovský, 2006).  

 

Úrazy při bruslení vznikají často při neznalosti techniky brždění. Před bruslařem se objeví 

kopec, lekne se, má strach, že nezvládne zabrzdit, a spadne. Bruslaři často podceňují           

i vybavení, neberou si potřebné chrániče. Nejlepší prevencí je brát si chrániče na lokty, 

kolena a předloktí a nezapomenou na helmu (Schaar, Platen, 2004).  

 

Před jízdou na inline bruslích je důležité si uvědomit pár důležitých věcí: 

1) Kontrola vybavení, použití ochranných pomůcek. 

2) Výběr terénu. 

3) Klimatické podmínky – vyvarovat se jízdě po mokrém asfaltu. 

4) Zda je bruslař dostatečně připravený – správné rozcvičení. 



 

 31 

5) Denní doba – zda bude zapotřebí reflexní prvky. 

 

(Petržela, 2016) ve své knize uvádí základní kroky laické první pomoci: 

1) Úsilí předejít a snížit riziko vzniku komplikací. 

2) Provedení život zachraňujících úkonů. 

3) Přivolání ZZS. 

4) Zmírnění bolesti správně provedeným ošetřením poraněného. 

5) Setrvání u postiženého do příjezdu ZZS. 

6) Odsunutí pacienta při jeho ohrožení do bezpečí (Petžela, 2016, str. 20). 

 

4.9 Základní zásady první pomoci  

Vyšetření pacienta  

Zjistíme, zda je pacient při vědomí a je schopen komunikovat. V případě, že je 

schopný komunikovat, snažíme se zjistit, co mu je, jak se to stalo, a je dobré vědět, 

zda se s něčím léčí a užívá nějaké léky a zda je zapotřebí zavolat ZZS. Když zjistíme, 

že je pacient v bezvědomí, ověřujeme životně důležité funkce – dýchání a krevní oběh 

(Petržela, 2016). 

  

Volání ZZS 

Důležité je znát správná telefonní čísla. V případě ZZS – 155, Hasiči - 150, Policie 

ČR – 158, možné je i volat na 112 – na této lince se dovoláme o první pomoc v celé 

Evropské Unii. Po přijmu telefonu dispečerem dojde na několik otázek. Dobré je být 

aspoň částečně připraven. Co se stalo – zkusit zjistit mechanismus úrazu. Zda došlo 

k pádu, autonehodě. Jaký je problém – jednoduše říct, zda je při vědomí, teče mu 

krev, bolí ho hlava. Důležité je si uvědomit, že daný problém vidíte vy a ne dispečer. 

Proto je dobré říct co nejvíce věcí. Informace o pacientovi - pohlaví, orientační věk. 

Kam má ZZS přijet – jeden z nejdůležitějších bodů, ale často se stává velkým 

problémem. V případě, že nám není daná oblast známa, snažíme se popsat místa 

okolo, která by mohla pomoci. Dobré je vědět, že telefonát by měl být vždy ukončen 

ze strany dispečera. V případě jakýkoliv nejistot nebát se zeptat (Petržela, 2016).  
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      Poranění hlavy 

Jedná se o jeden z nejčastějších úrazů při rekreačním sportování. U závodních                

a vrcholových sportovců je součástí povinné výbavy i přilba. V případě pádu dokáže 

zachytit velké množství nárazu a předejít vážným zraněním.  Mezi nejčastější úrazy 

poranění hlavy bývají zlomeniny lebky, nebo otřesy mozku. V případě pádu vzad je 

dobré se pokusit vystrčit hlavu co nejvíce vpřed, aby došlo k rozložení energie pádu 

co možná nejvíce do oblasti ramen (Kučera, Kolář, Dylevský, 2011).  

 

Zlomeniny 

Bruslaři si pří pádu dávají nejčastěji natažené ruce vpřed před sebe. Mezi nejčastější 

zlomeniny při inline bruslení patří zlomeniny zápěstí a předloktí. Nejjednodušší první 

pomoc spočívá ve zpevnění daného místa. Pro svou bezpečnost je dobré používat 

chrániče zápěstí. Díky tomu dochází k výraznému snížení rizika zlomenin.  

 

Odřeniny 

Jedná se tzv. o silniční lišej. Dochází k narušení svrchní vrstvy kůže. Rána může 

krvácet. Důležité je z rány dostat pryč všechny nečistoty např. pomocí vody                    

a kapesníku, nejlepší je použití desinfekce. Včasném a důkladném vyčištěním nečistot 

z rány se snižuje riziko infekcí a následnému hnisání.  

 

Otlaky, puchýře 

Špatné vybavení, shrnutá ponožka v botě nebo velké brusle mohou vést k tvorbě 

puchýřů. Proto je dobré se těmto chybám vyvarovat a předejít puchýřům. V případě 

vytvoření puchýře místo zalepit speciální náplastí na puchýře, tím dojde 

k rychlejšímu zhojení rány. Puchýř nikdy nepropichujte, chrání před případným 

vznikem infekce.  
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5 PRAKTICKÁ ČÁST 

5.1 Výběr terénu  

Velmi opomíjenou věcí, která patří mezi zásadní při bruslení začátečníků, je právě výběr 

terénu. Nejlepší je najít takový, aby vedle asfaltové plochy, která se nachází na méně 

frekventovaném místě, byla i plocha travnatá. Děti mohou mít při postavení na brusle 

strach, že upadnou. Je vhodné je proto postavit na bruslích na měkký travnatý povrch, 

brusle dětem nebudou ujíždět pod nohama a pomalu si začnou zvykat na „kolečka na 

nohách.“ Mohou v klidu chodit a hrát hry.  

 

5.2 První oblékání do bruslí  

Při prvních krůčcích na bruslích dochází k častému kontaktu se zemí. Už od začátku je 

dobré, aby děti byly vedeny k tomu, že součástí jízdy na inline bruslích jsou chrániče         

a helma. Při prvním postavení na brusle je dobré naučit děti pravidlo, že jako první se 

obléká helma a zároveň se poslední sundává. Chrání hlavu, aby při případném pádu 

nedošlo ke zbytečnému úrazu. Následují chrániče na lokty a kolena, poté brusle a jako 

poslední chrániče na předloktí, aby byly děti schopny si utáhnout a zapnout brusle. 

Dobrým pomocníkem na zapamatování si postupu při oblékání je říkanka „Helma, lokty, 

kolena.“ Většina dětí určitě zná pohybovou hru „Hlava, ramena …“, tak tohle je podobné, 

jen ji upravíme do bruslařského stylu. 

Říkanka: „Helma, lokty, kolena, brusle, dlaně máme můžeme jet.“   

      Je dobré to opakovat několikrát za sebou a postupně zrychlovat.  

 

5.3 Postoje  

Postoje můžeme rozdělit do několika kategorii. Základní (paralelní) postavení, 

„V“ postoj,  „A“ postoj a „T“ postoj. Ze základního postavení vychází veškeré další nové 

prvky. Začátečníci se často dopouštějí zásadní chyby – propnuté nohy v kolenou - tím si 

vše zbytečně komplikují a nemají na bruslích požadovanou stabilitu. Při základním 

postoji má bruslař nohy zhruba na šíři ramen, nohy mírně pokrčené v kolenou, zpevněné 

kotníky,  vzpřímenou hlavu, těžiště těla posunuté mírně vpřed a váhu rozloženou na obě 

brusle (Kuban, Louka, Kirchner 2004). Tento postoj je dobré trénovat na povrchu, na 

kterém nebudou brusle ujíždět (tráva, koberec). Poté se přesuneme na asfalt, kde jako 



 

 34 

první zkoušíme v základním postavení střídavě předsouvat jednu a druhou brusli mírně 

před sebe do tzv. nůžkového postoje.  

 

„V“ postoj je ideálním pomocníkem, když potřebujeme zastavit někde v mírném kopečku 

tak, aby nám brusle neujížděly pod nohama. Paty, respektive poslední kolečka u bruslí,  

spojíme k sobě a tím zamezíme pohybu vzad. Paty k sobě, špičky od sebe. Nohy jsou 

mírně pokrčené v kolenou, ruce natažené před sebou a připravené pro případ pádu  vpřed.   

 

 

 

„A“ postoj je opačný než „V“. Špičky, první kolečka u bruslí se spojí k sobě. Špičky 

k sobě, paty od sebe. Lehkým zapérováním v kolenou zjistíme, že tento postoj je 

bezpečný a stabilní. Nejvíce se využije při stání z kopce, aby nám brusle neodjížděly. 

Když jsou děti šikovné a nebojí se, mohou zkoušet střídání „A“ a „V“ postojů.  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6: "V" postoj, boční  postavení (archiv 

autorky) 
Obrázek 5: "V" postoj, čelní postavení (archiv 

autorky) 
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„T“ postoj slouží převážně k pohodlnému stání na místě. Jedna noha zůstane rovně ve 

směru jízdy a druhá noha jde za patu tak, aby vytvořila pravý úhel s tím, že se nohy spojují 

patou nohy ve směru jízdy a druhá noha je k tomu přiložena uprostřed. Tento postoj 

využívají i pokročilejší bruslaři k brždění.  

 

V průběhu nácviku postojů můžeme zařadit do trénovaní i hrany. Na bruslích máme 

vnější, střední a vnitřní hrany. Začátečníci se nejčastěji dostávají na vnitřní hrany, což je 

Obrázek 8: "A" postoj, boční postavení (archiv 

autorky) 

 

Obrázek 9: "T" postoj, čelní postavení (archiv 

autorky) 

Obrázek 10: "T" postoj, boční postavení (archiv 

autorky) 

Obrázek 7: "A" postoj, čelní postavení (archiv 

autorky) 
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chyba. Jedná se o špatné postavení na bruslích, kdy jedinec nemá dostatečně zpevněné 

kotníky. Vnitřní hrana slouží především pro odraz. V tomto postavení jsou nohy do 

písmene „X“ (Mišičková, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na střední hrany se dostanou pokročilejší bruslaři při skluzu. Vrcholoví bruslaři ji 

nepoužívají vůbec. Na těchto hranách stojíme v paralelním postavení, kdy jsou zpevněné 

kotníky (Mišičková, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14: Střední hrany, boční postavení (archiv 

autorky) 

 

Obrázek 12: Vnitřní hrany, boční postavení (archiv 

autorky) 

Obrázek 13: Střední hrany, čelní postavení (archiv 

autorky) 

Obrázek 11: Vnitřní hrany, čelní postavení (archiv 

autorky) 
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Na vnější hrany se dostaneme přenesením váhy na malíkovou stranu chodidel, kotníky 

od sebe. Tyto hrany se běžně využívají při přešlapování, zatáčení, pochopitelně i s vnitřní 

stranou druhé brusle. Nohy v tomto postavení připomínají písmeno „O“ (Mišičková, 

2009).  

 

 

Průpravná cvičení  

Na lyžaře 

Pomůcky: žádné 

Organizace: Děti stojí na místě, instruktor udává strany, na které budou mít děti zatáčet. 

Zaměřit se na to, aby děti opravdu stály na obou nohách.  

 

Semafor 

Pomůcky: barevné kužely 

Organizace: Děti se rozmístí okolo instruktora tak, aby utvořily kruh. Instruktor má v ruce 

barevné kužely. Před začátkem určí, která barva znamená jaký postoj. Děti chodí/bruslí 

dokola a sledují instruktora. Podle toho, jakou barvu zvedne, do takového postoje se děti 

postaví.  

 

Obrázek 16: Vnější hrany, boční postavení (archiv 

autorky)  
Obrázek 15: Vnější hrany, čelní postavení (archiv 

autorky) 
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5.4 Pády  

Ze začátku se téměř každému stane, že upadne. Proto je důležité si povědět něco                   

o technice pádů. Několikrát již bylo zmíněno, že chrániče jsou při bruslení důležité, 

obzvlášť při trénování techniky pádů. Trénink je vhodné nejdříve provádět na trávě, 

později se přesunout na asfalt. Když padat, tak nejlepší je se naučit jak. Pády vpřed jsou 

ideálním řešením, nachází se zde nejvíce ochranného materiálu. Při žádném pádu 

nedáváme ruce pod sebe, hrozí nebezpečí úrazu.  

 

Pády vpřed 

Při pádu vpřed se budeme učit, že jako první se země dotýkají kolena (viz. obrázek 17),  

pak předloktí a jako poslední lokty (viz. obrázek 18). Není čeho se bát, chrániče jsou od 

toho, aby byly klidně i poškrábané a chránily naše tělo. Dlaně necháme otevřené, aby 

nedošlo ke zranění prstů.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pády vzad 

Při pádu vzad samotné chrániče ničemu nepomůžou, ale helma na hlavě ochrání před 

případným kontaktem hlavy se zemí. Dá se předejít pádu z vyšší výšky. Cítíte, že je pád 

nevyhnutelný? Snižte své těžiště do dřepu (viz. obrázek 19). V žádném případě nedávejte 

ruce pod sebe, ba naopak nahoru, nebo je položte dopředu na hrudník a snažte se padat 

do kolébky (viz. obrázek 20).  

Obrázek 18: Pád vpřed, lokty, dlaně (archiv 

autorky) 

Obrázek 17: Pád vpřed, kolena (archiv autorky) 
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Průpravné cvičení 

Na vlně 

Pomůcky: žádné 

Organizace: Děti stojí v řadě a mají mezi sebou rozestupy. Instruktor řekne vlna 

„zepředu“ nebo „zezadu“ a podle toho děti padají.  

 

5.5 Vstávání  

Často se setkáváme s tím, že v případě pádu někoho je tam s ním ještě další osoba, která 

pomůže dotyčnému vstát. Děti by se ale měly naučit vstát samy bez pomoci dospělé 

osoby. První pokusy vstávání jsou náročné, brusle si dělají co chtějí a ujíždějí pryč. Při 

vstávání je nejjednodušší se dostat do vzporu klečmo, tzv. kočička (viz. obrázek 21), 

následuje klek na levé/pravé noze (viz. obrázek 22), rukama se opřít o koleno končetiny, 

která stojí, pořádně se vzepřít o koleno a postavit se (viz. obrázek 24). Aby nenastala 

situace, že se dítě bude bát postavit, je dobré připomenout, že při vstávání má nohy 

postavit do postoje „V“ a mít připravené ruce před sebou.  

 

 

 

Obrázek 20: Pád vzad, kolébka (archiv autorky) Obrázek 19: Pád vzad, dřep (archiv autorky) 
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Rovnovážná cvičení 

- stoj na jedné noze 

- chůze vpřed – vysoká kolena 

- čapí chůze – zvedání nohy s tlesknutím pod kolenem 

- medvědí chůze – přenášení váhy z jedné nohy na druhou  

- dřep, dřep s výskokem 

Obrázek 21: Vstávání, vzpor klečmo (archiv 

autorky) 
Obrázek 22: Vstávání, klek na levé (archiv autorky) 

Obrázek 23: Vstávání do pozice "V" (archiv 

autorky) 

Obrázek 24: Vstávání, pozice "V" (archiv autorky) 



 

 41 

- výskoky  

- poskakování na místě 

- skákání panáka 

Všechna tato cvičení lze natrénovat na trávě a následně zkoušet při jízdě. 

- opičák – maximální snížení v základním postoji, širší stoj rozkročný, ruce se 

dotýkají země mezi bruslemi, které jsou hlavní hnací sílou  

- jízda se střídavě sníženým a zvýšeným těžištěm těla 

 

5.6 Jízda vpřed  

Rovnováha je základem jízdy vpřed. Vychází z „V“ postoje. Kolena jsou mírně pokrčená, 

paty směřují k sobě, špičky od sebe, ruce před tělem, hlava a trup vzpřímeny. 

Nepředkláníme se. Kolena by měla zakrývat špičky bruslí. U jízdy vpřed dbáme hlavně 

na to, aby se váha přenášela dopředu a případné pády směřovaly dopředu (Mišičková, 

2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek ukazuje rozdíly mezi bruslaři začátečníky (a) a mezi bruslaři pokročilými (b). 

Šipka ukazuje do směru jízdy. U začátečníku se bruslení podobá spíše chůzi a připomíná 

písmeno „V“.  Pokročilý dá větší důraz do odrazu, jízda je plynulá a podobá se písmenu 

„S“, dráha probíhá pod těžištěm (Kuban, Louka, Kirchner, 2004). 

Obrázek 25: Jízda vpřed, výchozí pozice (archiv 

autorky) 
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Chůze v kačence patří mezi první kroky na bruslích. Vychází z „V“ postoje. Jde o chůzi 

z jedné brusle na druhou. Tím, že dítě stojí na tvrdém povrchu, se brusle mírně pohybují 

vpřed. Snížené těžiště umožní lepší rovnováhu. Až získá dítě jistotu v chůzi, může se 

pomalými krůčky přejít do pomalé jízdy. Při pokládání brusle na zem lehce dupneme, tím 

se síla přenese do koleček a brusle se rozjedou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průpravná cvičení 

Nákupní vozík 

Pomůcky: žádné 

Organizace: Děti utvoří dvojice a postaví se za sebe. Dítě vepředu si dá ruce na kolena, 

hlídá si, aby se mu nerozjížděly nohy, a nechá se tlačit před sebou dítětem za ním. Při 

cestě zpět se vymění.  

Obrázek 26: Dráha bruslařů (zdroj: Kuban, Kirchner, Louka, 2004) 

Obrázek 28: Kačenka, druhá fáze (archiv autorky) Obrázek 27: Kačenka, první fáze (archiv autorky) 
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Koloběžka 

Pomůcky: žádné 

Organizace: Výchozí pozice „T“ postoj. Stojná noha se neustále dotýká podložky a druhá 

provádí odraz kolmo ve směru jízdy. Ruce jsou na koleni. Je třeba myslet na to, aby měly 

děti nohu rovně, nepadala na vnitřní hranu a směr jízdy byl také rovný. Je třeba předejít 

jízdě do stran a nezapomenout střídat nohy. 

 

Buřtíky  

Pomůcky: žádné 

Organizace: Výchozí pozice „V“ postoj. Nohy jsou obě na zemi a dáme jim prostor, aby 

se rozjely dál než na šíři ramen. Poté se snažíme dostat do postoje „A“, kde končíme. 

Tento cvik lze provádět z místa a pro jednodušší provedení je možné se maličko rozjet. 

Nejdříve zkoušet jeden, později jich navazovat více na sebe při jízdě.   

 

Půlbuřtík 

Pomůcky: žádné 

Organizace: Tento cvik je stejný jako Buřtíky na obě nohy. Rozdíl je v tom, že jedna noha 

je stojná a jede pořád rovně a druhá provádí buřtík.  

 

Jízda ve dvojici 

Pomůcky: žádné 

Organizace: Děti utvoří dvojice a chytí se za ruce. Jeden ze dvojice udává rytmus a říká 

„levá, pravá“. Před tímto cvičením je důležité si ujasnit, zda si děti, tyto pojmy osvojily.  

 

Brána 

Pomůcky: žádné 

Organizace: Děti si stoupnou naproti sobě, zvednou ruce a chytí se za ně. Tím vytvoří 

„bránu“, kterou budou postupně všichni projíždět. Rozjedou se a v podřepu projedou pod 

bránou, následně se vymění s posledním.  

 

Volná jízda 

Pomůcky: žádné 

Organizace: Děti jezdí ve volném prostoru a na pokyn instruktora zaujímají dané pozice 

(postoje, použití hran, pády, jízda v dřepu/podřepu). 
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Hry 

Všechny níže uvedené hry lze modifikovat tak, aby byla při hře zařazena průpravná 

cvičení na trénink jízdy vpřed.  

 

Lovci 

Pomůcky: barevné kužely 

Organizace: Děti jsou rozděleny do třech týmů. Jejich úkolem je, že vždy jeden z týmu 

vyrazí na lov a vezme jinému týmu barevný kužel. Hra je časově vymezena. Mohou si 

brát zpět i svoje kužely. Na konci se spočítají body -  kužel doma = 3 body, cizí               

kužel = 2 body. Vítězem se stává družstvo s nejvíce body.  

 

Komáří repelent 

Pomůcky: kužel pro označení komára 

Organizace: Děti se pohybují ve vymezeném prostoru. Úkolem komára je pochytat 

všechny děti. Děti se vzájemně zachraňují. Dítě, které bylo chycené komárem, se „drbe, 

že ho štípl komár“, ostatní vidí, že je zapotřebí ve dvojici ho vysvobodit, chytí se okolo 

chyceného za ruce a řeknou: „Komáří repelent, komáří repelent.“ – tím vysvobodí 

chyceného.  

 

Komisař 

Pomůcky: kužely 

Organizace: Kužely jsou rozházené po hřišti. Děti jsou rozděleny do týmů a jejich úkolem 

je přivést zpět kužel libovolné barvy. V případě chycení komisařem (instruktorem) kužel 

nechají ležet na místě, kde je chytil, a vracejí se bez něj. Kužel si může vzít kdokoliv jiný. 

Záleží na počtu dětí, podle toho upravujeme, maximální počet dětí, které jsou na cestě 

pro kužel. 

 

Vláček 

Pomůcky: žádné 

Organizace: Instruktor určí dvě lokomotivy. Jejich cílem je pochytat co nejvíce dětí. 

V případě chycení chytí lokomotivu za pas a jezdí ve vláčku.  
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Balónky 

Pomůcky: barevné kužely na označení  

Organizace: Všechny děti představují balónky. Jedno z nich je označeno jako špendlík    

a jedno jako pumpička. Úkolem „špendlíků“ je propíchat všechny balónky. Balónek 

(dítě), který je chycený si sedne do dřepu a čeká na pumičku, ta přijede balónek zachránit 

aby mohl zase bruslit. 

 

Honička v týmu 

Pomůcky: žádné 

Organizace: Je podobná klasické honičce, akorát nechytá pouze jedno, ale více dětí. 

Dvojice, trojice. Je to libovolné a záleží na prostoru a počtu dětí.  

 

Hra s čísly  

Pomůcky: kartičky s čísly 

Organizace: Děti jsou rozděleny do týmů podle toho, kolik má instruktor barevných 

variant s čísly. Na kartičkách jsou napsaná čísla od 1 - 20 a jsou rozházená na určitém 

místě tak, aby nebylo vidět číslo. Děti hledají postupně všechna čísla od  1 - 20. Vítěz je 

ten, kdo ve správném pořadí doveze všech 20 čísel.  

 

Ocásek 

Pomůcky: tkanička 

Organizace: Každé dítě dostane tkaničku, kterou si zastrčí za pas kalhot, tak aby byla 

vidět. Instruktor určí jednoho chytače a jeho úkolem je posbírat všechny ocásky. 

V případě, že má instruktor tkaničky navíc, může dát dětem „druhou šanci“.  

 

Kdo pochytá víc ocásků? 

Pomůcky: tkaničky 

Organizace: Hra je dost podobná Ocáskům. Místo jednoho chytače instruktor určí dva 

nebo tři a ti mezi sebou soupeří, kdo pochytá více ocásků. Hra končí ve chvíli, kdy nikdo 

nemá ocásky a vítěz je ten, který jich pochytá nejvíce. 
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Kdo dojede nejdál ve dřepu? 

Pomůcky: kužely 

Organizace: Instruktor označí dráhu, kde se děti budou moci co nejvíce rozjet. Jejich 

cílem je dojet co nejdál. Děti jedou po jednom a každý si na své místo, kam dojel, dá 

kužel. Vítěz je ten, kdo dojede nejdál.  

 

Inline hokej 

Pomůcky: hokejky, míček, branky (boty nebo kužely postačí) 

Organizace: Děti jsou rozděleny do dvou týmů a každý tým se snaží vsítit gól do 

soupeřovy sítě. Jeden hráč je brankářem. A je třeba aby si nahrávaly a spolupracovaly. 

Není důležité hrát přesně podle pravidel, jde především o to, aby je to bavilo. Ideální hra 

na zpestření hodiny. Pokud nejsou branky k dispozici dají se využít kužely, popřípadě 

boty.  

 

Inline fotbal 

Pomůcky: balón, branky (boty nebo kužely)  

Organizace: Tato hra je stejná jako klasický fotbal. Děti nemají na nohou boty, ale inline 

brusle a jejich cílem je dostat balón do branky. Hrají proti sobě dva týmy.  

 

5.7 Zatáčení  

Při změně směru jízdy je důležité, aby došlo k přenesení váhy na správnou stranu – na tu, 

na kterou chceme zatočit. Opět je dobré se vrátit na trávu a vyzkoušet si to na podložce, 

kde nám nebudou odjíždět brusle. Děti se postaví do základního postoje a vyzkouší si 

přenesení váhy na jednu stranu, poté na druhou, při tomto cviku se mohou zkoušet 

postavit jen na jednu nohu. Při zatáčení je potřeba práce celého těla, která vychází od 

hlavy, přes ramena a trup až k pokrčeným dolním končetinám (Thor, 2019). 

 

Thor (2019) udává ve své knize dvě základní pravidla při zatáčení, na která je dobré 

myslet (Thor, 2019, str. 64). 

1. Na tu stranu, na kterou zatáčíš, jsou nakloněné obě brusle.  

2. Nohu, kterou máš na straně, na niž zatáčíš, víc zatížíš, tím se ti bude zatáčet lépe.  
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Letadélko 

Při tomto způsobu zatáčení je zapotřebí širší postoj. Děti se rozjedou klasickou jízdou 

vpřed a poté následuje širší postoj. Pro lepší přenesení váhy na danou stranu, například 

na pravou, si dáme pravou ruku k pravému koleni a provedeme úklon na pravou stranu. 

Tím se dostane mnohem větší váha na stranu, na kterou chceme zatáčet. Dětem často dělá 

problém, že si pletou strany. Dobré je vytvořit půlkruh z kuželů, aby děti musely něco 

objíždět a tím měly větší motivaci tlačit na správnou stranu. Tento způsob je vhodný i na 

sjíždění kopečků, pokud se děti bojí. Klidnou jízdou projíždí obloučky ze strany na stranu. 

Při nižší rychlosti jízdy trvá déle, než začnou brusle zatáčet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistolník 

Tento způsob zatáčení vychází ze základního postavení. Nohy jsou na šíři ramen. Děti 

natáhnou ruce před sebe, propletou prsty na rukou, pokrčí kolena, předkloní se a poté si 

rukama ukážou na stranu, kam chtějí zatočit. Důležité je, aby to nebyly pouze ruce, které 

se točí ve směru jízdy, ale celý trup, aby došlo k dostatečnému přenesení váhy. Při tomto 

způsobu zatáčení je důležité mít jistou rychlost, aby brusle zatočila. Přenést váhu na nohu, 

na kterou chceme točit (Thor, 2019).   

 

Obrázek 29: Letadélko, čelní postavení (archiv 

autorky) 

Obrázek 30: Letadélko, boční postavení (archiv 

autorky) 
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5.8 Brždění  

Další důležitou dovedností je správně zastavit. Naučili jsme se pohybovat na inline 

bruslích a teď, co dál? Nabízí se mnoho způsobů, jak správně brzdit. Od jednoduchých 

až po složité, které využívají zkušení profesionálové. Je nutné najít ideální způsob, který 

bude vyhovovat každému a zároveň nebude docházet k příliš velkému opotřebení určité 

části brusle. V této části práce zmíním pár způsobů, které by měly děti bez velkých 

problémů zvládat.  

 

Wall stop 

Tento způsob brždění se dá využít pouze v případě, pokud je před námi nějaká překážka 

– zeď, lampa. Rychlost nesmí být příliš vysoká. Důležité je mít ruce před sebou, aby při 

nárazu do překážky došlo k tlumení nárazu a ruce šly do mírného pokrčení. Myslíme na 

to, aby byla hlava otočená na stranu a nedošlo k úrazu v oblasti obličeje. Za „překážku“ 

lze považovat i kamaráda, který by o tom měl vědět (Reichert, Krejčíř 2006).  

 

Vběhnutí do trávy 

Jedná se spíše o nouzové zastavení. Pokud si dítě není jisté v žádném jiném druhu 

brždění, je to dobrý způsob na zastavení. Jedná se o klasické kroky, akorát místo bot 

máme na nohách brusle. Ruce musíme mít připravené před sebou pro případ pádu a máme 

mírně pokrčená kolena. Nevýhodou tohoto typu brždění je, že nikdy nevíme, co se v trávě 

nachází, a tak hrozí zakopnutí například o větev, větší kámen atd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 31: Vběhnutí do trávy 1 (archiv autorky) Obrázek 32: Vběhnutí do trávy 2 (archiv autorky) 
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Vjetí do trávy 

Je to dost podobný způsob jako vběhnutí do trávy. Zde se místo kroků v trávě nedělá nic, 

dítě pouze vjede na travnatou plochu. Opět je důležité myslet na to, že se jedná spíše          

o nouzové zastavení. V postoji s mírně pokrčenými koleny a rukama před sebou. U obou 

způsobů je dobré mít na paměti, že jakmile se dítě dostane na travnatý povrch, okamžitě 

dochází k velkému snížení rychlosti!  

 

Brzdička 

Nejrozšířenější způsob brždění je pomocí brzdičky. Nachází se z velké většiny na pravé 

brusli, což může být náročné pro začátečníky leváky. Ještě před nácvikem by se měly děti 

podívat, na jaké brusli mají „špalek.“ Občas se stane, že je na obou bruslích. Při tomto 

způsobu brždění dochází k předsunutí jedné brusle, například pravé, zhruba na úroveň 

prvního kolečka stojné nohy, následuje nadzvednutí pravé brusle tak, aby byly tři ze čtyř 

koleček ve vzduchu. Zpočátku se může stát, že děti nohu zvednou o něco méně, a tím 

pádem je brzdná dráha delší. Současně děti tlačí oběma rukama do pravého kolene, aby 

tam přenesly co nejvíce váhy. Zpočátku se může stát, že děti nohu zvednou o něco méně, 

a tím pádem je brzdná dráha delší. Také často mají strach předsunout brusli dopředu           

a zvedají nohu na stejné úrovni jako je stojná noha a zbytečně se trápí. V takovém případě 

je dobré je vzít na trávu, aby si to vyzkoušely na povrchu, kde bez problémů budou stát. 

Často dochází k tomu, že děti při brždění nejsou schopny jet rovně. Je nutné myslet na 

to, aby měly správně zatíženou nohu a nezatáčela jim do stran. Při používání brzdičky 

Obrázek 33: Vjetí do trávy, asfalt (archiv autorky) Obrázek 34: Vjetí do trávy, tráva (archiv autorky) 
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dochází k opotřebení špalku, proto je důležité hlídat jeho stav a popřípadě ho včas 

vyměnit, aby nedošlo ke zbytečnému úrazu. Některé špalky mají vyznačenou risku, kdy 

je výměna zapotřebí. Při nadměrném opotřebení gumového špalku se může dostat do 

kontaktu s podložkou upevňovací šroub. V takovém případě brzdný účinek rapidně klesá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nácvik 

Cvičení 1: Střídavě předsouvat levou a pravou brusli vpřed. Jde hlavně o to, aby se děti 

snažily správně rozkládat váhu a naučily se pracovat s rovnováhou.  

 

Cvičení 2: Vytvořit půlkruh z kuželů a před ním vyznačit místo, kde mají děti začít brzdit. 

Jejich úkolem je rozjet se a zabrzdit tak, aby nevyjely až za vyznačený půlkruh.  

 

Brždění pluhem 

Tento způsob brždění se podobá lyžařskému pluhu. Jen u lyžování je účinnější. Při 

bruslení to je nejjednodušší způsob zpomalení, ovšem ne tak účinný. Funguje pouze 

v nižších rychlostech a nikdy nesmí dojít k úplnému spojení bruslí do postoje „A“. 

Vychází ze širokého stoje rozkročného. Těžiště se posune vzad a kolena a kotníky se tlačí 

směrem dovnitř (Ladig, Rüger, 2003).  

 

Obrázek 35: Brzdička, detailní pohled (archiv 

autorky) 
Obrázek 36: Brzdička, postoj (archiv autorky) 
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5.9 Jízda vzad  

Pro klasické vyjížďky na cyklostezkách jízda vzad není téměř zapotřebí. Jízdu vzad 

využívají hlavně inline hokejisté. Vychází z „A“ postoje. Nohy jsou neustále v kontaktu 

s podložkou a střídavě se dělají vlnky na jednu a druhou stranu. Těžiště těla nesmí být 

příliš vepředu, hrozilo by přepadnutí vpřed. Ruce jsou opět připravené před sebou. Při 

jízdě vzad se pohybujeme po vnitřních hranách bruslí, hlava je otočená přes rameno            

a díváme se do směru jízdy. V případě hrozícího pádu se snažíme dělat všechno proto, 

aby děti padaly dopředu, kde mají chrániče (Schaar, Platen, 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průpravná cvičení 

Chůze v kačence vzad 

Pomůcky: žádné 

Organizace: Při nácviku jízdy vpřed prováděly děti kačenku. Tentokrát budou začínat       

z „A“ postoje a budou dělat totéž, akorát vzad. Přenášejí váhu z jedné brusle na druhou. 

Při tomto cviku se brusle zvedají z podložky. 

 

Kamarád pomocník 

Pomůcky: kamarád 

Organizace: Při provádění prvních pokusů si mohou děti vzájemně dopomáhat. Kamarád 

jede vpřed, drží se za ruce s druhým jež se pomalu snaží provádět nácvik jízdy vzad.  

Obrázek 37: Jízda vzad, výchozí pozice (archiv 

autorky) 



 

 52 

Dva dopředu, jeden dozadu 

Pomůcky: žádné 

Organizace: Do tréninku jízdy vzad můžeme zapojit i jízdu vpřed. Po provedení dvou 

buřtíku vpřed, následuje jeden vzad. Důležité je, aby bylo vždy více buřtíků vpřed, jinak 

se děti nebudou pohybovat dopředu, ale zůstanou na místě.  

 

Z „áčka“ do „véčka“  

Pomůcky: žádné 

Organizace: Děti se postaví do „A“ postoje a snaží se dostat do „V“ postoje. Pomoc při 

tomto cviku může být to, že se snaží dostat do dřepu a nebojí se pustit nohy od sebe.  

 

Buřtíky vzad 

Pomůcky: žádné 

Organizace: Výchozí pozice je „A“ postoj. Děti se snaží dostat téměř do „V“ postoje 

s tím, že nechají odjet nohy dál než na šíři ramen. Při tomto cvičení je dobré dětem 

poradit, aby se snažily dělat dřep.  

 

Půlbuřtíky střídavě L a P noha 

Pomůcky: žádné 

Organizace: To samé jako u předchozího cviku „Buřtíky vzad“, jen se střídají nohy. 

Nejdřív jede jedna a provede buřtík, poté druhá.  

 

5.10 Zdolávání překážek  

Každému se určitě někdy stane, že bude potřebovat přejít přes obrubník nebo zdolat pár 

schodů. Povíme si, jak jednoduše to zvládnout. Co dělat na místě, kde není možné se opřít 

o kamaráda nebo o zábradlí, abychom bez problému vyšli schody nahoru i dolů bez pádu 

a nemuseli brusle sundávat při cestě dolů.  

 

Obrubník lze zdolat buď z bočního, nebo z čelního postavení. U bočního postavení 

vycházíme z paralelního postavení. Brusle jsou blízko obrubníku, ruce jsou opět před 

tělem a připravené na případný pád. První noha, která se zvedá od země, je vnitřní – ta, 

která je blíže obrubníku. Následuje položení vnitřní nohy na vyvýšený prostor a poté 
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dokročení té druhé. Při čelním postavení máme nohy do „V“ a špičky se dotýkají 

obrubníku. Následuje zvednutí jedné a poté druhé nohy.  

Schody nahoru zdoláváme stejným způsobem jako při čelním postavení k obrubníku. 

Zajedeme si co nejblíž k prvnímu schodu tak, aby se špičky dotýkaly. Zaujmeme postoj 

„V“, kolena jsou mírně pokrčená a ruce před sebou. Zábradlí může být dobrým 

pomocníkem, ale pozor na to, aby to nebylo spíš na škodu. Nesmí sloužit k zbytečně 

velkému podpírání.  

Schody dolů zdoláváme stejným způsobem jako nahoru, ale jdeme pozpátku. Tímto 

stylem chůze je možný pád směřován vpřed, kde jsme vybaveni chráničemi a pád lze 

snadněji kontrolovat.  

 

Dalším možným způsobem, jak zdolávat schody, je výstup bokem ke schodům. Dá se 

použít v případě krátkých a strmých schodů, nevýhoda je, že nelze nijak zapřít brusle        

o schod, tím pádem brusle popojíždí (Kuban, Louka, Kirchner, 2004).  

 

5.11 Složitější cviky na trénování 

I když jsou děti v začátcích a nezvládají všechny základní prvky dokonale, je dobré jim 

na zpestření tréninku dát možnost vyzkoušet něco nového. Jde o pokročilejší cviky na 

bruslích, které mohou zkoušet ti odvážnější. Jedná se například o přeskakování překážek, 

slalom, jízda po dvou kolečkách. 

 

Slalom 

Pomůcky: kužely, nebo rozříznuté tenisové míčky na půl 

Organizace: Kužely se postaví za sebe s určitým rozestupem, např. 1 m. Děti mají za úkol 

se lehce rozjet a projet slalom. Lze ho projet jednou nohou, druhá jede přímo, nebo oběma 

nohama s tím, že vnější provádí odraz. O nejtěžší provedení se jedná tehdy, pokud jedou 

obě nohy současně.  

 

Dráha 

Pomůcky: kužely, „brána“  

Organizace: Děti budou mít za úkol projíždět dráhu a u toho plnit úkoly – přeskočit kužel, 

podjet bránu, zatáčet. Lze to různě kombinovat s již osvojenými prvky a přidat nové.  
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Pavouk 

Pomůcky: žádné 

Organizace: Tento cvik spočívá v tom, že se děti snaží dát obě nohy za sebe. Jízda vpřed, 

přenesení do bočního postavení a brusle postavíme patami k sobě. Nižší postoj slouží 

k lepšímu dostání nohou tam, kam je potřebujeme.  

 

Jízda po předním a zadním kolečku 

Pomůcky: žádné 

Organizace: Vycházíme z jízdy vpřed. Jakmile získáme rychlost, předsuneme brusli na 

které není brzdička vpřed a snažíme se ji zvednout na poslední kolečko. Druhou brusli se 

snažíme dostat na přední kolečko. Brusle nesmí být na stejné úrovni.  
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6 ZÁVĚR 

Cílem práce bylo vytvořit metodický plán výuky inline bruslení, podle kterého se budou 

děti v předškolním věku učit bruslit. Cíl práce byl splněn. Jednotlivé úkoly práce byly 

splněny.  

 

Bruslení v dnešní době patří k oblíbeným sportům podobně, jako je plavání nebo jízda na 

kole. Vycházela jsem z toho, že v dnešní době patří inline bruslení mezi rozšířené 

sportovní aktivity, které se děti jsou schopny naučit již v předškolním věku, pokud jsou 

k tomu vedeny rodiči doma. Postupně jsem prostudovala dostupnou českou i zahraniční 

literaturu a vybrala průpravné cviky a hry, které dovedou děti formou hry k naučení se 

novým dovednostem. Je důležité je si uvědomit, že děti v tomto věkovém období se 

nejvíce naučí při hře. Vytvořit dětem při učení příjemnou atmosféru, aby trénovaly nový 

cvik a zároveň se u toho bavily. Neměly by být do ničeho příliš nuceni, aby se jim daná 

aktivita ještě před učením nových věci nepřestala líbit.  

 

Práce se skládá ze dvou částí – teoretické a praktické. V první kapitole teoretické části 

jsem se zaměřila na historii inline bruslení ve světě i u nás v České republice. Druhá 

kapitola obsahuje rozdělení kolečkových bruslí. V jedné z nejdelších kapitol teoretické 

části se nachází výčet potřebného vybavení při bruslení. Jsou zde popsány nejen 

nejdůležitější aspekty výstroje, ale jsou zde i rady, které mohou ulehčit jízdu samotnou. 

Déle práce pojednává o věkových a vývojových zákonitostech u dětí předškolního věku. 

Závěr teoretické části obsahuje dvě kapitoly o první pomoci. V první z nich se nacházejí 

nejčastější příčiny vzniku úrazu při bruslení. Druhá kapitola obsahuje všeobecné zásady 

první pomoci spolu s přehledem nejčastějších úrazů spojené s jízdou na inline bruslích. 

 

Nadcházející kapitola již patří do druhé části práce – praktické. Vybrala jsem sedm 

základních dovedností, které jsou dostačující k běžné vyjížďce na cyklostezce a zároveň 

je lze bez problémů implementovat do her. Od správného postavení se na brusle až po 

základy jízdy vzad. Dále jsem popsala i několik složitějších cviků pro děti, které by 

v případě skupinové výuky byly v dovednostech napřed oproti ostatním a mohly se dále 

zdokonalovat zábavnou formou. U jednotlivých dovedností jsou uvedeny i fotografie, kde 

je popsáno, jak si danou dovednost nejlépe osvojit. 
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Tato práce by mohla být dobrým pomocníkem pro rodiče při výuce inline bruslení ať už 

pro jednotlivce, nebo pro skupinovou výuku. V budoucnu bych ráda navázala na tuto 

práci. Chtěla bych vytvořit tutoriál s video dokumentací pro výuky inline bruslení dětí 

předškolního věku.  
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