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Anotace 
 
Možnosti in-line bruslení dětí ve volném čase, jeho vliv na fyzické, psychické a sociální 

zdraví. In-line bruslení jako sport vhodný pro děti a popis věkových zvláštností dětí 

ve vztahu ke sportu a bruslení. Různá pojetí bruslení pro děti na základě průzkumu. 

Cíle a zásady výuky, bezpečnost dětí při bruslení, vhodné vybavení, vlastnosti 

instruktora bruslení. Shrnutí výuky in-line bruslení dětí ověřené praxí instruktorů 

bruslení, s důrazem na bezpečnost, motivaci dětí a zážitek z pohybu a hry. 
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Summary 
 
Possibility of in-line skating for children in their free time, its impact on physical, 

mental and social health. In-line skating as a sport suitable for children and a variety 

of children of different ages in relation to sports and skating. Different approaches 

for children skating on the basis of the survey. Objectives and principles of teaching, 

children's safety when skating, appropriate equipment, features of skating instructor. 

Summary of teaching in-line skating evaluated by certified instructors of children 

skating, with emphasis on safety, children's motivation and experience of movement 

and games. 
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1  Úvod 
In-line bruslení je poměrně nový, v poslední době stále se rozvíjející sport, jehož 

oblíbenost roste, možná více než možnosti jeho provozování. Je aktivitou vhodnou pro 

děti, protože není fyzicky příliš náročně, může být zábavné, nevyžaduje drahou výbavu, 

a je tak dostupné, je vhodné pro všestranný rozvoj organismu a je také společenským 

sportem, při jehož provozování se lze podívat na zajímavá místa. Tato všestrannost 

a široký záběr bruslení předurčuje k mnoha možnostem využití ve volném čase dětí, ať 

jsou to výlety, kondiční tréninky nebo hry. 

Stále více dětí tento sport oslovuje, což přináší potřebu nabídnou jim vhodné prostředí 

a podporu pro rozvoj jejich zájmu o tento sport. Velmi aktuální se zdá být problematika 

bezpečnosti, především používání ochranných prostředků a bezpečnosti prostředí, kde 

se děti bruslení věnují. 

2  Problém a cíl práce 
Práce si klade za cíl zmapovat rozšíření in-line bruslení mezi dětmi a mládeží, možnosti 

provozování tohoto sportu ve volném čase, nabídku kroužků bruslení a jejich 

přístupnost. Dále zkoumat zdravotní význam bruslení, stav bezpečnosti pohybu dětí na 

bruslích a používání ochranných prostředků. Dalším cílem je získání informací o výuce 

bruslení dětí a praktické seznámení s různými metodami a prvky této výuky. 

Výstupem práce by mělo být sestavení získaných poznatků, jejich ověření praxí 

instruktorů bruslení, kteří se výuce dlouhodobě věnují, a to především s důrazem na 

bezpečnost dětí při výuce a pohybu na bruslích, a vytvoření přehledné metodiky výuky 

bruslení a pravidel bezpečnosti. To by mělo být vodítkem pro studenty, pedagogy 

a vychovatele, kteří by se rádi věnovali výuce bruslení dětí. 
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3  Teoretická část 

3.1  In-line bruslení a jeho disciplíny 
In-line bruslení získalo název podle typu bruslí, který se ujal a rozšířil. Tyto brusle mají 

čtyři (některé závodní pět nebo tři) kolečka umístěná v řadě za sebou – tzv. in-line. 

Vedle nich se setkáme ještě s bruslemi se čtyřmi kolečky umístěnými po dvou na obou 

stranách (tzv. „quads“) – používají se např. pro tanec na bruslích. 

Pojem in-line brusle se rozšířil především v Evropě, v ostatních zemích se používají 

pojmy „roller blades“, „roller skates“ (rollerblading, rollerskating). Někdy se setkáme 

také s použitím temínu „inline“. 

In-line bruslení můžeme rozdělit do těchto kategorií (stručná charakteristika 

jednotlivých disciplín dále v práci): 

§ rekreační, 

§ kondiční (fitness), 

§ rychlostní (speed), 

§ aggressive, 

§ freestyle, 

§ hokej. 

3.2  Volný čas 
Volný čas je doba, kterou jedinec nevěnuje práci, učení, obstarávání životních potřeb 

apod., ale může ji využít k libovolné činnosti dle svého zájmu a na základě vlastního  

výběru. Tato činnost obvykle slouží k odpočinku, regeneraci pracovních sil 

a k psychickému uvolnění. 

Volný čas dětí je doba, kterou netráví ve škole ani doma učením, ale věnují se svým 

zájmům, mohou si své činnosti dobrovolně vybírat, provádějí činnosti, které mají rády 

a přinášejí jim pocit uspokojení a uvolnění. (Pávková, 2002). Hovoříme zde o tzv. 
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rozšířeném volném čase, protože část tohoto času je organizována a ovlivněna určitými 

pravidly – kroužky, sportovní kluby, vliv rodičů apod. Za skutečně čistý volný čas lze 

považovat pobyt v parku, na hřišti, na ulici, který není nijak organizován a dítě ho 

naplňuje opravdu jen podle svých potřeb. 

Volný čas dětí a mládeže je žádoucí pedagogicky ovlivňovat, protože nemají dostatek 

zkušeností a v zájmech potřebují citlivé vedení – to musí být zároveň pestré a poutavé. 

Výchova ve volném čase má významný preventivní účinek (Pávková, 2002) 

3.3  Vliv in-line bruslení na zdraví 
Bruslení je vhodným sportem pro posilování všech složek zdraví. Je vhodným 

doplňkovým sportem k jiným sportům a podle odborných výzkumů nezatěžuje klouby 

(Zimčíková, 2009). Jen u malých dětí je třeba dávat pozor, abychom je nepřetěžovali, 

neboť jejich kloubní pouzdra nejsou ještě zcela vyvinutá a děti nemusejí mít dostatek 

svalové síly k udržení kolen ve správné poloze. 

3.3.1  Vliv na fyzické zdraví 
Dle Periče (2008) ve sportu rozlišujeme pět základních pohybových schopností: 

3.3.1.1  Koordinace  (obratnost) 

Správné a přesné provádění pohybů podle zadání, více pohybů najednou, rychle, 

plynule, bez chyb, ve správný čas, správném pořadí, v rovnováze a rytmu. 

3.3.1.2  Rychlost 

Provedení určitého pohybu nebo jeho opakování v co nejkratším čase, maximální 

intenzitou ( u dětí max. 5 – 10 sekund), započetí pohybu rychlou reakcí. 

3.3.1.3  Vytrvalost 

Schopnost podávat vysoký výkon po dlouhou dobu. Do věku 10 let je vytrvalost dětí na 

jejich horní hranici možností a není třeba ji trénovat, navíc rozvoj krátkodobé 
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vytrvalosti (krátkou vysokou zátěží) se doporučuje až po 14. roce věku! 

3.3.1.4  Síla 

Překonávání odporu tlakem, tahem nebo držením pozice. S dětmi do 15 let můžeme 

provádět silová cvičení s přiměřenou zátěží a pomalu. 

3.3.1.5  Pohyblivost (ohebnost) 

Schopnost provádět pohyby ve velkém kloubním rozsahu. Pohyblivost trénujeme u dětí 

protahovacími cvičeními (strečink), opatrně a přiměřeně. 

 

Konkrétní pozitivní účinky bruslení na fyzické zdraví člověka se projevují především 

v těchto oblastech: 

3.3.1.6  Aerobní vytrvalost 

Trénuje se dlouhodobou, stejnoměrnou zátěží organismu, kdy svaly spotřebovávají 

stejné množství kyslíku, jaké jim oběhový systém dodává. Nedochází tedy ke 

kyslíkovému deficitu, tvorbě mléčné kyseliny a únavě svalů. 

3.3.1.7  Spalování tuků 

Dochází k němu pouze při déletrvající aerobní zátěži přesahující asi 40 minut (pokud je 

zátěž dostatečná), což při obvyklých fitness aktivitách nebývá, ale u bruslení toho lze 

dosáhnout. 

3.3.1.8  Posilování svalů 

Spíše než k odbourání tuků dochází při bruslení k posilování svalových vláken 

a skutečnému formování určitých svalových partií – zpevnění hýždí, stehen, a tak 

celého těla (viz příloha 1: Přehled svalů namáhaných při bruslení). 

Oproti jízdě na kole nebo běhu je bruslení snadnější a přirozenější pro stehenní svaly, 

kyčle a hýžďové svaly, více posiluje zádové svaly a horní končetiny a má menší dopad 

na klouby. 
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3.3.1.9  Zlepšování srdeční činnosti a krevního oběhu 

Při bruslení pracuje srdce a plíce lépe než například při jízdě na kole. Účinnost lze 

zvýšit rychlejším bruslením. 

3.3.1.10  Rozvoj rovnováhy 

Bruslení rozvíjí rovnováhu, a to především předo-zadní. 

3.3.1.11  Rozvoj koordinace pohybů 

Pro správné provádění prvků a efektivní bruslení je naše tělo nuceno stále zpřesňovat 

pohyby a jejich vzájemnou provázanost. 

3.3.1.12  Rizika bruslení 

Bruslení lze považovat za rizikové při onemocnění páteře, kloubů, oběhového systému 

a srdce, poruchách vidění a koordinace pohybů. Zvýšený dohled je třeba u dětí trpících 

alergiemi a astmatem, hyperaktivních nebo se sníženou mentální kapacitou (riziko 

neopatrné, rychlé jízdy, odjezd z místa výuky apod.), dětí s poruchami krevní srážlivosti 

(odřeniny, krvácení z nosu). 

3.3.1.13  Úrazy při bruslení 

Většina úrazů při in-line bruslení je způsobena kombinací několika faktorů: přecenění 

dovedností vlastních nebo druhého bruslaře (především nezvládnuté brzdění a rychlá 

riskantní jízda), jízda na nevhodném terénu, nedodržování pravidel na stezce, 

nepoužívání ochranných prostředků. 

Nejčastějšími drobnými úrazy jsou samozřejmě odřeniny kolen, loktů a rukou 

a naražení sedací kosti.  

Vážnými úrazy jsou obvykle zlomeniny zápěstí způsobené snahou tlumit pád 

a nepoužíváním chráničů. 

Nejvážnějšími úrazy, nikoli výjimečnými, jsou úrazy hlavy, které mohou mít závažné 

následky nebo dokonce způsobit smrt. 



13 

3.3.2  Vliv na psychické zdraví 
Bruslení je nenáročným sportem vhodným k odpočinku a načerpání duševních sil. Při 

jízdě v parku nebo na stezkách vedoucích přírodou můžeme uvolnit napětí z pracovního 

dne, třídit si myšlenky nebo prostě jen relaxovat. Pravidelné bruslení napomáhá 

k duševní pohodě, snižuje stres a napětí. 

Po 30 – 60 minutách aktivního pohybu dochází v organismu k vyplavování endorfinů, 

jejichž působení zlepšuje náladu, brání depresím a stresu a celkově přispívá k uvolnění. 

3.3.3  Vliv na sociální zdraví 
Aktivity na bruslích přispívají ke smysluplnému naplnění volného času, snižování 

tělesné hmotnosti, zlepšení nálady, seznámení s novými lidmi a společným zážitkům. 

To vše posiluje sociální stabilitu. 

Prožitek z pohybu a rychlosti, radost ze zdokonalování a učení nových prvků může vést 

k posílení sebevědomí. 

3.4  Děti a sport 

3.4.1  Děti ve sportu obecně 
Děti a sport k sobě patří. Již v raném věku si začínají hrát a soutěžit, potřeba pohybu je 

jim dána a pokud není uspokojena, projevuje se neklidem, podrážděností, zlobením, 

či agresivitou 

Důležité je ovšem si uvědomit, že děti nejsou malí dospělí – mají jinou stavbu kostí, 

jinak jim pracuje srdce, jinak vnímají a myslí... takže při jejich sportování, ať už čistě 

rekreačním, nebo soustavném, je třeba myslet na několik základních pravidel. 

Základní podmínkou sportování dětí je přiměřené fyzické zatížení, což znamená ne 

moc velké, ale ani ne moc malé. Instruktor či trenér jakéhokoliv sportu by měl dbát 

především na to, aby děti nepřetěžoval. (Perič, 2008) 
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Respektujeme jejich fyzické i psychické možnosti, nestresujeme je, budujeme negativní 

vztah k dopingu a nevhodným způsobům stravování 

Vedle rozvíjení fyzické stránky těla je účelem sportování také rozvoj psychických 

vlastností (motivace, emoce, vnímání, myšlení, rozhodování, hodnoty, komunikace) 

a sociálních vztahů (chování vůči ostatním dětem, tolerance, spolupráce, postoj 

k autoritám, respekt).  

Smyslem sportování by nemělo být v první řadě vychovat a vytrénovat špičkového 

sportovce, ale budovat u dětí vztah ke sportu jako k příjemné, zdravé a život naplňující 

aktivitě. Málo dětí se stane v dospělosti vrcholovými sportovci, ale pro hodně z nich 

(nejlépe všechny) se sport stane náplní volného času, relaxací, společenskou aktivitou. 

Děti bychom měli rozvíjet všestranně, nabízet jim různé sporty a aktivity, učit je nové 

věci, poskytovat zážitek, podporovat jejich motivaci, utvářet a upevňovat sociální 

vztahy společnými hrami, tréninky, výlety, závody, exhibicemi pro rodiče apod. 

3.4.2  Pedagogické zásady pro výuku sportů u dětí 
Zásada uvědomělosti a aktivity. Cvičení by mělo být vedeno tak, aby se děti aktivně 

zúčastňovaly jeho průběhu a výsledku, poznávaly vlastní chyby, přemýšlely. 

Zásada názornosti. Využívání všech prostředků k rychlému a pokud možno co 

nejdokonalejšího vytvoření správné představy o pohybu, ukázky, obrázky, schémata, 

fotografie, videozáznamy).  

Zásada soustavnosti. Naučené dovednosti a znalosti navzájem navazují a tvoří ucelený 

systém, pravidelně se cvičí od jednoduchého ke složitému. 

Zásada přiměřenosti. Obsah i rozsah činnosti odpovídá stupni psychického rozvoje, 

tělesným schopnostem, věkovým zákonitostem a individuálním zvláštnostem dítěte. 

(Perič, 2008, s. 21) 
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3.5  Kdy začít s bruslením 
Děti se s bruslením setkávají vizuálně již v době, kdy jsou ještě v kočárku, v poslední 

době nabírá na oblibě bruslení maminek s dětmi. Později vnímají pohyb na bruslích na 

dětských hřištích a na procházkách v parku a jako každý pohyb, i tento je láká 

k nápodobě. 

Jako minimální hranici pro in-line bruslení většina autorů uvádí věk 6 let, kdy má dítě 

již dostatečnou fyzickou sílu, rozvinutou koordinaci pohybů a rovnováhu, pozornost 

a zkušenost s jinými tělesnými aktivitami. Podle Mišičkové (2009) je dítě možné učit 

bruslit již od 3 – 5 let, záleží ale na jeho fyzických předpokladech a celkové fyzické 

i duševní zralosti. Důležitý je zde aktivní zájem dítěte o tuto činnost. Ideálním věkem, 

kdy děti seznámit s bruslením, je 6 – 10 let, tedy tzv. zlatý věk motoriky. Děti v tomto 

věku samy aktivity vyhledávají a učení novým pohybům je jim zcela vlastní. Podstatné 

je děti do učení nenutit, je třeba jen vytvářet podmínky k tomu, aby bruslily rády 

(Mišičková 2009) 

 

Dítě by mělo mít: 

§ fyzické předpoklady bruslit, sílu, 

§ rozvinutou rovnováhu, 

§ koordinaci pohybů, 

§ dostatek pozornosti, 

§ zkušenost s jinými sporty. 
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3.6  Věková specifika malých bruslařů 

3.6.1  Předškolní věk 
„Bruslení je hra.“ 

„Mnoho rodičů si myslí, že in-line bruslení je jen pro děti ve školním věku, nebo 

starší. Ale s bruslením může začít, v případě dobré tělesné zdatnosti pro zábavu, 

malý zájemce ve věku mezi třemi a šesti lety.“ (Machalová, 2009) 

Co musí dítě mít, aby mohlo začít bruslit: 

§ rovnováhu, 

§ tělesnou zdatnost, 

§ odhad, 

§ dovednost vyhnout se překážkám. 

Podle Machalové jsou důležité čtyři podmínky: 

§ fyzická síla a kondice,  

§ dovednost balancování v jiných sportech,  

§ koordinace v dalších aktivitách,  

§ zralost a dostatečný rozsah pozornosti.  

Výhody výuky malých dětí (dle Machalové):  

§ Mnoho malých bruslařů se učí rychleji, protože jejich myšlení je bez 

předjímaných představ.  

§ Malí bruslaři jsou velmi nízko k zemi a obvykle pád bezpečně zvládnou i bez 

sebemenšího tréninku.  

§ Nemají téměř žádnou obavu a strach.  

§ Předškolní bruslaři nemají tak velká očekávání jako dospělí. 
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Pokud budeme učit bruslit už děti tohoto věku, budeme volit především různá krátká 

cvičení s nejrozmanitějšími pomůckami a spoustu her. U dětí rozvíjíme koordinaci 

pohybů, která je pro další rozvoj bruslení nezbytná, sílu, rychlost a pohyblivost. Děti 

nesmíme přetěžovat, proto v tomto věkovém období není žádoucí zaměření cvičení na 

výdrž. 

Malé děti jsou k bruslení motivovány především tím, že chtějí zkusit činnost, kterou 

vidí u svých rodičů, sourozenců, nebo dětí v parku a na hřišti. 

Má-li dítě rozvinutou rovnováhu a zkušenost z bruslení na ledu, nic nebrání tomu, 

abychom mu nazuli kolečkové brusle. 

S malými dětmi si na bruslích jen hrajeme, nic dlouze nevysvětlujeme, vše názorně 

ukážeme. 

Malí bruslaři vyžadují velkou pozornost. V kurzu by mělo být méně dětí (3 – 5), 

abychom se mohli každému individuálně věnovat. 

Doba pozornosti takto malých dětí obvykle končí po pěti minutách, činnosti je třeba 

rychle střídat a jejich pozornost upoutávat. 

Malé děti jsou velmi zvídavé, kladou mnoho otázek, a to i takových, které s bruslením 

nesouvisejí, práce s nimi vyžaduje velkou dávku trpělivosti a pohotovost na každou 

otázku uspokojivě odpovědět. 

Pro názornost můžeme dětem nalepit samolepky s obrázky na kolena, abychom se 

vyhnuli pojmům pravá a levá noha (ruka). Místo toho můžeme říkat: noha s beruškou, 

ruka s motýlkem apod. 

Velmi důležité je používat dětem blízkou mluvu, aby všemu rozuměly. 

„U dětí je nejčastější chybou široký postoj... Další častou chybou ... je poskytování 

neustálé opory držením za ruce. I když budou ze začátku děti hodně padat, neměly 

by si zvykat na to, že je vždy nablízku někdo, kdo je v případě hrozícího pádu 

zachytí. Musí se naučit ,bojovat‘ samy...,“ (Urbánková, 2008) 
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3.6.2  Mladší školní věk 
„Bruslení je zábava.“ 

Pro starší děti na prvním stupni platí v podstatě všechna výše uvedená pravidla. 

Základem je, aby děti samy chtěly bruslit, pak už jde učení nových prvků 

a zdokonalování samo, protože tyto děti k tomu mají ty nejlepší předpoklady (zlatý věk 

motoriky, viz příloha č. 2: Přehled rozvoje tělesných schopností). 

Děti školního věku jsou velmi soutěživé, zaujmeme je nejrozličnějšími úkoly na čas, 

přesnost i různými závody. Také už mají vetší sílu než předškoláci, můžeme je více 

zatěžovat. S motivací k učení nových věcí problém nebývá, děti touží objevovat nové.  

Děti mají sice stále krátkou dobu soustředění, ale rozvíjí se jim myšlení, takže 

pochopí i složitější prvky. Prodlužování končetin a zlepšování obratnosti společně 

s větší odvahou (předchozí zájem o pohádky střídá touha po dobrodružství) vedou 

k možnosti učit náročnější prvky, obraty, skoky pod. Děti si hledají místo ve skupině 

a touží po respektu, což je na jednu stranu motivuje, ale musíme dávat pozor, aby méně 

zdatné děti nebyly odstrkovány a nikdo se jim nesmál. Děti v tomto věku jsou také 

poměrně emočně labilní, rychle střídají nálady (smutek, radost), což může do výuky 

nepříjemně zasáhnout. Děti začínají hledat idoly, ať už v podobě instruktorů, nebo ve 

vrcholovém sportu. Vzorem malých bruslařů bude nejspíše Martina Sáblíková, jejíž 

příklad můžeme využít ve výuce. 

3.6.3  Starší děti 
„Bruslení je životní styl.“ 

Děti v tomto období rychle rostou, jsou méně obratné, nespokojené se svým tělem. 

Jejich myšlení se ale dále rozvíjí, dokáží se déle soustředit a lépe chápat techniku 

bruslení. Začínají se projevovat rozdíly mezi chlapci a dívkami: chlapci se zaměřují na 

rychlostní bruslení s maximálním zatížením, tzv. „do toho dávají všechno“, zatímco 

dívky dbají na to, aby jejich jízda byla ladná, plynulá, tzv. „k pokoukání“. Pro chlapce 

je bruslení příležitostí k soutěži, k ukázání vlastní výkonnosti, dívky bruslení vnímají 

jako příležitost vyjádřit své pocity a v neposlední řadě také jako prostředek ke tvarování 
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postavy. Proto dnes významnou část bruslařů tvoří fitness dívky a mladé ženy, stále více 

i s kočárky. 

Starší děti mají občas problémy se sebevědomím, je třeba jim pomáhat při neúspěchu, 

chválit a pozitivně hodnotit. Na druhou stranu mají potřebu nesouhlasit s byť dobře 

míněnými radami instruktora. Ten musí být trpělivý, naslouchat, být přítelem, 

rovnocenným partnerem ve sportu a měl by bruslení velmi dobře ovládat. 

Starší děti mohou odmítat přilbu jako něco neužitečného a zbytečného. Někdy pomůže 

zajímavý tuning pomocí samolepek nebo ještě lépe sprejem nebo fixou (tagy – 

jednoduché značky, podpisy, jména). Hodně si potrpí na designu bruslí, chráničů (ty ale 

také odmítají) a oblečení. Nejspíše je zaujmeme také tuningem bruslí, chlapce určitě 

nadchne možnost si sami vyrobit třeba podsvětlení bruslí (i když dnešní děti v oblasti 

praktické elektroniky moc vzdělané a zručné nejsou). 

Bruslení je životním stylem, děti se zaměřují na rychlou jízdu a jízdu efektní (triky, 

skoky, slalomy, tanec apod. 

4  Hypotézy 
 

Hypotéza 1: Bruslení je pro děti sportem individuálním, kterému se věnují 

neorganizovaně převážně s kamarády na hřišti nebo v parku. 

Hypotéza 2: Nabídka volnočasových aktivit obsahujících in-line bruslení není 

v podstatě žádná. 

Hypotéza 3: Bezpečnost dětí při bruslení je díky široké nabídce ochranných prvků 

a v závislosti na množství preventivních programů na školách a v médiích dobře 

zajištěna. 
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5  Metody a postup práce 
Práce popisuje nejprve obecně vztah dětí a sportu, aby se pak mohla věnovat podrobně 

zvláštnostem věkových skupin dětí ve vztahu k in-line bruslení a v praktické části se 

dotýká konkrétně výstroje, bezpečnosti, vlastním prvkům výuky a možnostem bruslení 

z hlediska terénu, škol, kroužků ad. 

Praktická část vychází ze zkušeností z kurzů a kroužků bruslení, z vlastního bruslení, 

ze zkušeností z práce s dětmi a mládeží všech věkových kategorií, z průzkumu 

oblíbenosti in-line bruslení a dostupnosti tohoto sportu pro děti, odborné literatury 

i popularizačních textů na internetu, účasti na kurzech, praktických zkušeností 

z výukových programů pro děti a konzultací s instruktory. 

Problematické při vypracování byla úzká možnost spolupráce s lektory, kteří učí 

bruslení. Tento sport není ještě tolik rozšířený a různé kluby a kroužky bruslení fungují 

buď jako soukromé nebo při škole a jejich členskou základnu tvoří velmi úzký okruh 

lidí, nebo se naopak kroužků účastní děti, které se pak již bruslení příliš nevěnují, 

protože tyto aktivity nemají přímou návaznost.  

5.1  Dotazníkový průzkum 
Průzkum oblíbenosti in-line bruslení, dostupnosti tohoto sportu a bezpečnosti probíhal 

průběžně v několika náhodných dnech v lokalitách parku Stromovka, stezky Modřany, 

stezky Troja a parku Ladronka v Praze a stezky v Pardubicích. 

Jako hlavní metoda byl vybrán dotazník, doplněný rozhovory s respondenty (dětmi 

i rodiči). Pokusně byla vyzkoušena metoda on-line dotazníku, kdy byla respondentům 

pouze předána adresa a byli požádáni o vyplnění dotazníku na internetu. Tato metoda se 

ovšem ukázala jako nevhodná, neboť návratnost odpovědí byla prakticky nulová. 

Podrobný popis a výsledky jsou uvedeny v praktické části. 
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5.2  Odborná literatura a popularizační texty 
Základem pro teoretickou část práce je literatura o in-line bruslení dostupná na trhu 

a informace z internetových zdrojů, převážně popularizační texty o bruslení 

v elektronických médiích, informace umístěné na serverech specializujících se na in-

line bruslení a informace subjektů zabývajících se výukou bruslení. 

Pro zjištění rozsahu volnočasových aktivit dětí v oblasti in-line bruslení bylo využito 

informací z internetových zdrojů. Byly podkladem pro zpracování základního přehledu 

o kroužcích, klubech a školách bruslení a zdrojem cenných informací o výuce bruslení, 

což pak bylo ještě ověřeno v praxi (viz dále). Internet byl také důležitým zdrojem 

informací o možnostech, kde provozovat bruslení, a informací o veřejných akcích pro 

bruslaře.  

5.3  Kurzy bruslení 
Velmi cenným zdrojem byla přímá účast na kurzech bruslení pro děti, zapojení se do 

aktivit kurzu a rozhovory s lektory těchto kurzů a s dětmi, stejně tak poznatky získané 

v rámci kurzu instruktorů bruslení. 
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6  Praktická část 

6.1  Průzkum bruslení dětí ve volném čase 

6.1.1  Dotazníkový terénní průzkum 
Průzkum oblíbenosti in-line bruslení, dostupnosti tohoto sportu a bezpečnosti probíhal 

průběžně v různých dnech v odpoledních hodinách: 

§ 10. 04. 2010, sobota, park Stromovka v Praze, odpoledne 

§ 15. 04. 2010, čtvrtek, stezka Modřany v Praze, odpoledne 

§ 16. 04. 2010, čtvrtek, stezka Modřany v Praze, podvečer 

§ 17. 04. 2010, sobota, stezka Troja v Praze, odpoledne 

§ 18. 04. 2010, neděle, park Stromovka v Praze, odpoledne 

§ 24. 04. 2010, sobota, stezka Pardubice, odpoledne 

§ 30. 04. 2010, pátek, park Ladronka v Praze, odpoledne 

Výběr respondentů byl proveden tak, že bylo osloveno každé dítě a každý rodič 

pohybující se na lokalitě, s výjimkou několika případů, kdy nebylo z časových důvodů 

možno oslovit všechny přítomné v dané chvíli. 

K průzkumu byl použit nestandardizovaný dotazník směřovaný k získání informací, kde 

se děti naučily bruslit, s kým obvykle bruslí a v jakých místech. Stěžejní otázkou pro 

průzkum bezpečnosti dětí při bruslení bylo zjištění, jaké chrániče děti používají.  

Dotazníky vyplnilo 29 dětí ve věku od 4 do 15 let. (viz příloha 3: Dotazník pro děti - 

bruslaře.  

K upřesnění a porovnání získaných dat byl proveden také průzkum využívání chráničů 

dospělými bruslaři a cyklisty. Data byla získána pozorováním a zapisováním těchto 

údajů na stezkách bez oslovování respondentů. 
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6.1.2  Pozorování aktivit kurzů a kroužků 
Velmi cenným zdrojem především praktické části byla účast na kurzech bruslení pro 

děti a rozhovory s lektory těchto kurzů, stejně tak poznatky získané v rámci kurzu 

instruktorů bruslení. 

§ Kurz instruktorů bruslení, červen 2009, BP sport, Praha 

§ Kurz bruslení pro dětí, CVČ Botič, Praha 2, 14. 04. 2010 

§ Roztocké inlinování, bruslení pro děti, Extremedeer.cz, Roztoky u Prahy, 

13. 04. 2010 

§ Kurz bruslení pro děti, Pardubice, 24. 04. 2010 

6.2  Výsledky průzkumu 

6.2.1  Bruslení dětí ve volném čase 
Z pozorování a dotazování, s kým děti bruslí, vyplynulo, že děti obvykle bruslí se 

svými rodiči. Několik samostatných bruslařů bylo spíše výjimkou a jednalo se o děti 

staršího školního věku (celkem 4, z toho jedna dívka samostatně a tři chlapci společně 

ve skupině). Bruslení lze tedy charakterizovat jako rodinný sport. 

S tím také souvisí zjištění, že rodiče jsou právě těmi, kdo děti k bruslení přivedl a bruslit 

je naučil.  
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Graf č. 1: Kdo mě naučil bruslit 
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Chlapců bruslí více než dívek, ale tento rozdíl vzhledem k počtu respondentů 

nevypovídá o tom, že by bruslení obecně více zajímalo chlapce. Nicméně je bruslení 

spojeno s hokejem, což může mít na zájem o tento sport jistý vliv. 

 

Graf č. 2: Rozložení bruslících dětí podle pohlaví 
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Mezi bruslícími dětmi jsou převážně mladší děti, nejvíce mezi 8 a 10 lety. 

Graf č. 3: Věkové rozložení bruslařů 
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Pro děti je bruslení nejčastěji zajímavým pohybem venku, trávením volného času 

s rodiči, možností naučit se nové věci, být s kamarády a hrát hry. 

 

Tabulka č. 1: Nejčastější odpovědi dětí k pozitivním a negativním postojům k bruslení 

Dětem se na bruslení líbí: Dětem se na bruslení nelíbí: 

§ je to pohodlný sport, 

§ je to zábava (4x), 

§ sport na posilování, 

§ rychlost a zatáčky, 

§ volnost pohybu (2x), 

§ všechno, 

§ hokej, 

§ padání (uvedlo 50 % dětí) 

§ oblékání, 

§ klacíky na cestě, 

§ hrboly na cestě, 

§ jízda do kopce. 
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§ je to lepší než chodit, 

§ je to dobrý sport (2x), 

§ jízda s kamarády, 

§ cvičení venku. 

 

 

Pro otázku, kde všude děti bruslí, bylo nabídnuto několik odpovědí s možností 

zaškrtnout více položek – v parku, na stezce, na hřišti, v tělocvičně, na ulici, ve 

skateparku, na parkovišti, na silnici, plus možnost doplnit jiné místo. Z odpovědí 

vyplynulo, že obvyklým místem pro bruslení jsou parky a stezky, což je dáno jejich 

dostupností a naopak nedostupností jiných terénů a prostor. 

 

Graf č. 4: Místo, kde bruslím 

Kde bruslím

0

2

4

6

8

10

12

14

park stezka hřiště tělocvična ulice skatepark parkoviště silnice

 

 

 



27 

Pro zjištění, zda je bruslení pro děti sportem příležitostným nebo pravidelně 

provozovaným, bylo nabídnuto 5 variant odpovědí: každý den, 2x – 3x týdně, jednou 

týdně, dvakrát za měsíc a jednou za měsíc. Většina dětí dle zjištění bruslí alespoň 

jednou týdně. 

 

Graf č. 5: Jak často bruslím 
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Smyslem průzkumu bylo také zjistit, jaké aktivity na bruslích by děti bavilo dělat, 

kdyby například navštěvovaly kroužek bruslení, a zda by takový kroužek chtěly 

navštěvovat. Nejčastěji se objevily triky a závody, dále výlety, skoky a otočky. Do 

kroužku bruslení by rádo chodilo 48 % dětí. 
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Graf č. 6: Co by děti bavilo dělat na bruslích 
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Graf č. 7: Chtěly by děti chodit do kroužku bruslení? 
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6.2.2  Různá pojetí bruslení u dětí 
Na základě dotazníků, rozhovorů s dětmi a jejich rodiči je možné vnímat několik 

základních pohledů na bruslení: 

6.2.2.1  Bruslení jako hra 

Hrou je především pro mladší děti účastnící se výukových kurzů a pravidelných 

kroužků bruslení, které hrám věnují značnou část hodiny. Vedle učení nových prvků 

a zdokonalování jízdy děti soutěží mezi sebou a společně hrají hry, při kterých si cvičí 

jízdu, zatáčení, obraty atd. Bruslení je pro děti zábavou. 

6.2.2.2  Bruslení jako sport 

Část dětí bere bruslení jako aktivitu pro zvýšení kondice a radost z pohybu. Smyslem 

bruslení už není tolik hra, ale především bruslení na delších stezkách nebo okruzích na 

čas a na výdrž. 

6.2.2.3  Bruslení jako závodění 

Malá skupina dětí, především těch organizovaných ve sportovních klubech, bere 

bruslení jako závodní sport, přinášející uspokojení z rychlosti, výkonu, závodění 

a vyhrávání. Děti bruslí pravidelně a účastní se závodů, jezdí na speciálních závodních 

bruslích a věnují se i doplňkovým cvičením a sportům mimo sezónu.  

6.2.2.4  Bruslení jako rodinná aktivita  

Nejčastěji děti bruslí s rodiči a sourozenci (případně i psy) v parcích a na stezkách, 

bruslení je aktivitou celé rodiny, obvykle víkendovou a nepravidelnou, bruslení je 

vnímáno jako aktivně strávené odpoledne bez zaměření na rychlost či výkon.  

6.2.2.5  Bruslení jako čas s kamarády 

Pro malou část dětí je bruslení aktivitou provozovanou ve volném čase s vrstevníky, 

neorganizovaně a nepravidelně. Obvykle v parku nebo na stezce nedaleko bydliště, 

případně na hřišti nebo ve skateparku (na rozdíl od skateboardu ale brusle nezískaly 
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takovou oblibu). Bruslení je vnímáno jako čas s kamarády také v rámci kroužků 

a kurzů, pokud se jich účastní děti, které se znají, nebo pokud se konají po delší dobu 

a opakovaně, aby bylo možné vytvořit mezi dětmi vztahy. 

6.2.3  Bezpečnost při bruslení 
Z doplňkového průzkumu mezi dospělými (206 osob) vyplývá, že helmu při bruslení 

používá jen 9 % dospělých, chrániče zápěstí 39 %, chrániče loktů 12 % a chrániče 

kolen 19 % dospělých bruslařů na stezkách. Ženy o něco více používají chrániče zápěstí 

než muži.  

U dětí je situace sice mnohem lepší, přesto je používání ochranných prvků značně 

nedostatečné. Helmu používá 59 % dětí, chrániče zápěstí 79 %, loktů 62 % a kolen 

65 % dětí. Kompletní sadu (všechny chrániče + helma) používá 45 % dětí.  

Pro porovnání byly při průzkumu na stezkách zapisovány i údaje o projíždějících 

cyklistech. Z výsledků vyplynulo, že 70 % cyklistů používá na stezkách helmu 

(oproti 9 % dospělých bruslařů).  

Jiná situace je samozřejmě na kurzech bruslení a kroužcích, kde je účast přímo 

podmíněna používáním kompletních chráničů a helmy. Důvodem není jen bezpečnost 

dětí, ale také předcházení případným právním problémům, které by vznikly při zranění 

dítěte bez ochranných prostředků. Všichni instruktoři bruslení dětí chrániče a helmu 

přísně vyžadují. Ovšem ne všichni ji sami při výukových lekcích nosí. 
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Graf č. 8: Používání chráničů u dospělých 
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Graf č. 9: Používání chráničů u dětí 

Používání chráničů u dětí

0

5

10

15

20

25

30

35

zápěstí lokty kolena helma

nepoužívá
používá

 



32 

6.2.4  Kurzy a kroužky bruslení 
Na základě pozorování aktivit kroužků a kurzů byly získány cenné informace 

o metodice výuky bruslení, praktických cvičeních a hrách, které jsou použity dále 

v práci. V průběhu kroužků byly děti také dotazovány s cílem zjistit, co je na bruslení 

oslovuje, kde nejčastěji bruslí a jaké činnosti a hry preferují. Pro děti účastnící se 

kroužků je bruslení především zábavou, účastní se jich děti v širším věkovém rozpětí od 

7 do 12 let. Výukových kurzů bruslení se účastní převážně děti od 5 do 9 let, začátečníci 

v bruslení. 

6.2.5  In-line bruslení v rámci školy 
In-line bruslení jakou součást výuky ve školách nebylo při vyhledávání na internetu 

v žádné škole objeveno, pokud se jím nějaká škola zabývá, bude to spíše výjimka. 

Objevuje se však na některých školách v rámci odpoledních volnočasových aktivit, 

například v rámci školní družiny. Některé školy nabízejí svým žákům bruslení na ledu, 

a to několikrát do roka v podobě návštěvy zimního stadionu. 

„Ve školním roce 2009-2010 navštěvuje školní družinu 27 dětí.Ve školní družině 

je činnost velice pestrá. Děti navštěvují v rámci školní družiny tyto kroužky: 

,,Flétnička, sportovní hry, příprava snowboardingu, in-line bruslení, kroužek 

výtvarných technik, keramika pro rodiče s dětmi, pohybové hry, počítačový 

kroužek, kroužek vaření.“ (Základní škola Žabeň)  

Bruslení v RVP a ŠVP spadá do oblasti tělesné výchovy, výchovy ke zdraví 

a bezpečnosti a pravidel silničního provozu. Ve výuce se s ním nesetkáme, dokonce se 

neobjevuje ani v přípravě učitelů.  

Nejspíše by našlo využití jako volitelný předmět na sportovně změřených školách, jako 

doplněk sportovních aktivit na kurzech a školách v přírodě, ale zde obvykle chybějí 

vhodné podmínky. 
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6.3  Výuka in-line bruslení dětí 

6.3.1  Cíle výuky bruslení dětí 
Cílem je rozvíjet pohybové schopnosti, zvyšovat výkonnost i celkovou zdatnost 

organismu dětí, vyrovnávat jejich pohybovou pasivitu při vyučování, vytvářet kladný 

vztah k pohybu tak, aby se dítěti stal přirozenou součástí života. Všech cílů je možné 

dosáhnout nejlépe střídáním činností (nejen bruslení, ale podle možností i vhodné 

doplňkové sporty) a motivací soutěžemi a hrami. (Hejný, 2010)  

„Cílem je především vzbudit u dítěte zájem o bruslení a ten pak neustále 

podporovat a udržovat“ (Mišičková 2009, s. 19) 

6.3.1.1  Vytvořit vztah k bruslení 

Vytvořit u dětí vztah k bruslení pro celý život podle pravidla, že není třeba stát se 

profesionálním špičkovým sportovcem, ale mít bruslení jako životní styl, zábavu, 

možnost uvolnit se a prožívat radost z pohybu. 

6.3.1.2  Všestranně rozvíjet 

Neustále rozvíjet nejen tělesné schopnosti, ale také vytrvalost, cílevědomost, 

spolupráci atd. 

6.3.1.3  Učit nové věci 

Poskytnout dětem širokou možnost naučit se nové prvky, zdokonalovat se, učit se nové 

způsoby brzdění, zatáčení, skákání, různé aktivity na bruslích, seznamovat je se 

stezkami, závody, disciplínami a hrami. 

6.3.1.4  Poskytnout zážitky, motivace 

Umožnit dětem na bruslích prožívat nová přátelství, dobrodružství, radost z úspěchu, 

pocity užitečnosti, zájmu. Pro děti jsou motivací pro jejich další rozvoj v bruslení 

zážitky v partě, společné hry, výlety, tréninky a přípravy na závody, účast na závodech, 

exhibice pro rodiče a lidi v parku atd. 
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6.3.1.5  Rozvíjet tělesnou kondici 

Samozřejmě stěžejním smyslem bruslení jako sportu je rozvoj tělesné kondice. 

„Z mých zkušeností mohu inliny také doporučit jako prostředek k udržení tělesné 

kondice, ženám je tento sport doporučován i jako prostředek ke zpevnění jejich 

problémových partií a pro děti je to jedinečný způsob zábavy.“ (Habart, 2010) 

6.3.2  Zásady výuky bruslení dětí 
§ Děti čekají pochvalu a uznání. 

§ Děti se učí rychleji než dospělí – jejich obratnost, reakce, rovnováha jsou lepší 

než u dospělých. 

§ Děti mají potřebu zažít dobrodružství a velký výkon. 

§ Do výuky dětí je třeba vkládat neustále hry, soutěže, rozcvičky, často měnit 

prvky. 

§ Děti se učí hlavně napodobováním – je třeba jim vše pomalu a názorně předvést. 

§ Bruslení musí být zábava. 

§ Lekci je třeba skončit dřív, než začnou být děti unavené. 

§ Lekci končíme nejzábavnější a nejoblíbenější činností (v tom nejlepším), aby se 

děti těšily na příště. 

§ Každému dítěti se věnujeme, pokud mu něco nejde, opakujeme s ním prvky 

individuálně (v rámci možností). 

§ Používáme dětem blízkou mluvu, aby všemu dobře rozuměly. 

 

 

 



35 

6.3.3  Bezpečnost dětí při bruslení 

6.3.3.1  Ochranné pomůcky 

Mít na hlavě helmu a na rukách a nohách chrániče by měla být pro děti samozřejmost, 

o které se nediskutuje. Zdraví je ve sportu na prvním místě, koneckonců to je důvod, 

proč většina lidí sportuje. Přesto většina lidí jezdících na in-line bruslích nepoužívá 

helmu a chrániče. 

Helma je základním prostředkem, který nás může ochránit před vážným úrazem nebo 

dokonce smrtí. I podle lékařů je to problém. Například v létě 2009 nápadně přibylo 

úrazů hlavy, které si způsobili bruslaři. 

„Tak velký počet úrazů jsem za celou svoji kariéru neviděl. Měli jsme tu například 

úraz malé holčičky, jejíž přilba se po nárazu úplně roztříštila. Kdyby ji neměla, 

určitě by to neodnesla jen menším otřesem mozku“ (Milan Svojsík, primář 

dětského oddělení jihlavské nemocnice, 2009). 

„I když dá člověk ruce pod sebe, hlava je těžká a často dopadne i ona na zem. To 

je problém hlavně u dětí." (Zdeněk Schwarz, šéf pražské záchranky, 2009). 

Zdravotníci vypočítali, že člověk bez přilby, který se pohybuje rychlostí kolem třiceti 

kilometrů v hodině, má sedmkrát větší riziko úrazu hlavy. Pád v takové rychlosti se dá 

přirovnat ke skoku z jednoho a půl metru na beton. 

„Zatímco cyklisté jezdí i po lesních stezkách, bruslaři jen na asfaltu. A o to jsou 

úrazy horší. Přilba by měla být povinnou výbavou." (Schwarz, 2009) 

Pokus s melounem – V rámci výuky dětí, ale určitě by to bylo vhodné i na kurzu 

dospělých, můžeme udělat jednoduchý pokus Dáme na meloun přilbu a pustíme jej 

z výše naší hlavy. Trochu se pošramotí, ale nic se mu nestane. Pak zkusíme pustit 

meloun bez přilby. Roztříští se. Podobně to dopadne i s hlavou, která váží zhruba dvě 

kila. 

Ostatní chrániče – kolenou, zápěstí a loktů – nám mohou také zachránit mnoho 

nepříjemných úrazů, které sice nejsou už tak nebezpečné jako úrazy hlavy, ale dokáží 

život pěkně znepříjemnit. Odřená kolena a lokty se zahojí, ale zasychající strupy nás 
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omezují v pohybu a mohou nepříjemně svědit. Horší je to se zlomeným zápěstím, což je 

nejčastější úraz na kolečkových bruslích. Bruslaři totiž obvykle při pádu reflexivně 

dávají ruce pod tělo, aby zmírnili náraz – výsledkem je ovšem často právě zlomené 

zápěstí. 

6.3.3.2  Základní bezpečnostní pravidla pro bruslení dětí 

§ Nosíme helmu a chrániče, zkontrolujeme si jejich správné nasazení a dobré 

upevnění, kvalitu, případná poškození.  

§ Oblékáme si výrazné barevné oblečení s reflexními prvky. Děti sice obvykle 

za tmy nejezdí, ale prevence je vždy na místě. Co se děti naučí, to pak dál 

automaticky používají. Navíc děti budou nadšené, když si budou moct své 

oblečení a brusle různě vyzdobit reflexními samolepkami nebo dokonce 

svítícími prvky (viz kapitola tuning). 

§ Kontrolujeme stav bruslí, zda nemáme uvolněná kolečka, poškozené upínací 

popruhy či tkaničky, brusle nás netlačí, dobře drží na noze, nejsou volné. 

§ Požadujeme, aby děti nahlásily každý úraz, na konci lekce nebo výletu 

případné nenahlášené úrazy zkontrolujeme. 

§ Jezdíme ne bezpečném místě, kde nejezdí auta a není moc lidí. Pokud bruslíme 

na ulici v zástavbě (obytná zóna), upozorníme na sebe např. umístěním kuželů 

před naším prostorem. 

§ Před vyjížďkou na stezku seznámíme děti s pravidly provozu na stezce (viz 

dále), průběžně učíme děti pravidla silničního provozu. S dětmi ale na ulici nebo 

silnici nebruslíme, pokud to není nezbytně nutné. 

§ Respektujeme ostatní bruslaře na hřišti i na stezce. Nejezdíme v protisměru, 

předjíždíme s rozvahou (podíváme se za sebe, jestli nás už někdo nepředjíždí), 

neriskujeme, rychlost uzpůsobujeme terénu. Za srážku s pomalejším a méně 

zkušeným bruslařem můžeme my rychlejší a zkušenější. 

§ Nepřeceňujeme své síly a schopnosti, jezdíme tak rychle, abychom v případě 

potřeby bezpečně zabrzdili. 
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§ Pravidelně odpočíváme, nabíráme sílu. 

§ Dodržujeme pitný režim, nejezdíme žízniví ani hladoví. 

§ Nejezdíme se sluchátky na uších. 

6.3.3.3  Pravidla pohybu na stezce 

Na stezce pro chodce (nebo stezce pro chodce a cyklisty) je bruslař povinen 

pohybovat se vpravo a dbát opatrnosti, aby nikoho svou jízdou neohrozil. Pokud je 

stezka rozdělena na část pro chodce a část pro cyklisty, měl by bruslař použít část pro 

chodce. Doporučuje se však pro rychlou jízdu použít část pro cyklisty (je to ale 

v rozporu s vyhláškou), naopak pro pomalou jízdu použít část pro chodce. 

Na stezce pro cyklisty by se neměli pohybovat chodci, ale bruslaři mají pohyb zde 

dovolen. Jezdí jako cyklisté vpravo. 

Pohyb na stezce pro cyklisty nebo stezce pro chodce a cyklisty řeší zákon o silničním 

provozu č. 361/2000 Sb. (výtah viz příloha 4: Jezdci na in – line bruslích jsou chodci).  

Vjedeme-li na stezku, měli bychom dodržovat základní pravidla: 

§ Přizpůsobit rychlost našim dovednostem a kvalitě povrchu. 

§ Jezdíme vždy vpravo, nikdy vedle sebe, pokud bychom tím ohrozili 

protijedoucí, protisměr využíváme jen pro předjíždění. 

§ Zbytečně neriskujeme, do nepřehledných úseků vjíždíme pomalu a s velkou 

opatrností, při hustém provozu zbytečně nekličkujeme. 

§ Pokud předjíždíme, necháme si dostatečný odstup od předjížděného, 

ohlédneme se, jestli nás už někdo nepředjíždí, a podíváme se, zda máme 

dostatečný prostor před sebou pro předjetí. Nikdy nesmíme ohrozit protijedoucí 

bruslaře, cyklisty nebo chodce. Za uvolnění místa poděkujeme. 

§ Pozor na psy a malé děti – mají sklon měnit nenadále dráhu pohybu směrem do 

vaší dráhy. 

§ Dáváme pozor na cestu před sebou, kamínky, štěrk, prach, mokrá nevyschnutá 

místa 
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§ V místech, kde dochází ke křížení stezky se silnicí, kde je vedle stezky stánek 

s občerstvením, lavičky, dětské hřiště nebo jen více lidí pohromadě, projíždíme 

jen velmi pomalu a jsme připraveni v případě potřeby rychle zabrzdit. 

§ Nezastavujeme uprostřed stezky, ale vždy na okraji. 

6.3.3.4  Pravidla pohybu na ulici 

Bruslař je dle zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb. chodec. Pokud je nezbytné 

pohybovat se po silnici (nutnost překonat mezeru mezi stezkami), měl by se bruslař 

pohybovat vlevo. Doporučeno je jet pomalu a při míjení aut neprovádět odrazy, dbát 

maximální opatrnosti. 

Pokud u silnice vede chodník, je bruslař povinen ho použít, stejně jako chodec (pouze 

pokud je chodník nesjízdný, může použít silnici). Po chodníku se bruslař pohybuje, jako 

by šel pěšky, tedy vpravo, rychlost by měl přizpůsobit chodcům, aby nikoho neohrozil. 

Bruslař se může pohybovat také v obytných zónách bez omezení, i zde lze ale doporučit 

maximální opatrnost. 

6.3.4  Instruktor bruslení dětí 
Je dobré úplné začátečníky svěřit do rukou zkušeného a připraveného instruktora, který 

ví, na co se zaměřit, co děti především naučit, aby pro ně bruslení nebylo utrpením, ale 

zábavou. Není ve sportu nic horšího, když první kroky děti odradí od dalších pokusů 

a získají k aktivitě spíš odpor.  

„Mnoho dětí dostane na vánoce, narozeniny nebo jen tak od rodičů nebo 

prarodičů inline brusle. Dítě je často schopno se na brusle postavit samo a začít 

„nějak“ bruslit většinou stylem pokus + omyl = pád. Neví jak správně zabrzdit 

brzdičkou a pouští se do nebezpečné a neovladatelné jízdy na bruslích, což má za 

následek odřeniny, nebezpečné pády a v neposlední řadě i srážky např. s cyklistou 

nebo i, v nejhorším případě, autem.“ (Sýkora, 2009) 
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Mišičková (2009, s. 21) uvádí tyto požadavky na instruktora bruslení dětí: 

§ Převládat by měl optimismus, radost z pohybových činností a tuto svou 

vlastnost by měl přenášet na svěřence. 

§ Důležitá je pozitivní motivace dětí, tak, aby pochopily, že „nic není problém“. 

§ Ve výuce by neměl chybět herní princip; radost z pohybu doprovázená 

příjemnými prožitky. Měl by být schopen přesné ukázky. 

§ Děti by měly mít stále nové podněty, a proto by měl střídat jednotlivé činnosti. 

§ Výuka by měla mít rychlý spád a měla by odpovídat úrovni soustředění dětí. 

Neúspěch či porážka by neměly být podnětem k silnému negativnímu 

"hodnocení; hlavně by neměl stresovat sebe ani děti. Malí sportovci se rychle 

nadchnou pro určitou činnost, což může instruktor využít pro jejich vytvoření 

kladného vztahu ke sportu. V tomto období je možné již dávat časový prostor 

pro volný pohyb, vhodné jsou tzv. „volné chvilky“, kdy si mohou děti 

zasportovat podle vlastního přání a chuti. 

§ Pro děti je instruktor vedoucím, vypravěčem, náčelníkem a především vzorem. 

Vzdělání a kvalifikaci lze získat na kurzech instruktora bruslení (kurzy jsou 

akreditované MŠMT), základem jsou praktické zkušenosti z bruslení. Instruktor musí 

být tolerantní, trpělivý, empatický a mít respekt vůči svým svěřencům. Pravidlem pro 

výuku bruslení je: opakovat, opakovat, opakovat. Instruktor děti neustále povzbuzuje, 

chválí, odměňuje. Instruktor je otevřený, přístupný jakýmkoliv otázkám. 

Používá dětem známé a srozumitelní termíny, žádná odborná slova. Využívá při výuce 

zpětné vazby od dětí, zjišťuje, které prvky jim dělají problémy, co jim naopak jde. 

Všechno dětem maximálně názorně ukazuje. 

Bezpečnost je vždy na prvním místě, instruktor vyžaduje používání helmy a chráničů, 

dítě bez těchto ochranných prostředků neučí. Je to koneckonců i v jeho zájmu, protože 

právě instruktor je zodpovědný za každý úraz. 

Samozřejmě instruktor sám by měl být vzorem a používat helmu a chrániče (ne všichni 

instruktoři to dělají). 
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6.3.5  Pomůcky k výuce bruslení dětí 
Kelímky – malé plastové kelímky. Obyčejné kelímky na nápoje z automatů nejsou 

vodné, protože jsou příliš lehké. Doporučit lze nápojové kelímky pro restaurace nebo 

domácnost, většině instruktorů se osvědčily sady kelímků z obchodu IKEA, které jsou 

stabilní a různobarevné, což děti ocení. 

Kužely – velké kužely používané pro vytyčení dráhy nebo vytvoření překážky pro 

překračování nebo přeskakování (kužely s otvorem a tyčka).   

Kužílky – malé ploché kužely používané při fotbalových trénincích (mety), jejich 

výhodou je, že se dají lehce přejet a nehrozí při tom pád. 

Molitanový míč – velký míč na házení, je lehký, takže při chycení nenaruší rovnováhu 

bruslaře a neublíží mu. 

Nudle – dlouhé barevné pěnové trubky užívané pro plavání můžeme naklást přes cestu 

a s dětmi překračovat nebo přeskakovat. Jsou lehké, měkké a mají výrazné veselé barvy. 

Malé plastové míčky – jsou vhodné k rozmístění po ploše a sbírání, je jich hodně, jsou 

lehké a pěkně barevné. 

Florbalové hokejky a míčky – pro nácvik rovnováhy při vedení míčku, pro hry, in-line 

hokej. 

Frisbee – zkušenější bruslaři mohou hrát hry i s létajícím talířem, vyžaduje to ale už 

větší stabilitu. 

Barevné křídy – pro kreslení písmen k postojům, drah, kruhů, osmiček apod.  

6.3.6  Batůžek instruktora bruslení dětí 
Protože bruslení dětí a jeho výuka je specifickou činností, je dobré být připraven na 

nejrůznější situace, které mohou nastat. Kdo učí děti bruslit, tomu lze doporučit 

takzvaný batůžek instruktora, tedy souhrn věcí, které je dobré mít stále u sebe. 

Následující přehled je jen doporučením: 

§ Lékárnička obsahující náplasti na odřeniny (pro malé děti nejlépe s obrázky), 

jodový roztok nebo jinou desinfekci, obvaz, antihistaminika pro případ 
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nenadálých alergických reakcí (např. po bodnutí hmyzem), další léky (např. je-li 

v kurzu astmatik apod.) 

§ Láhev s pitím pro sebe a rezervní pro děti. 

§ Bonbóny nebo čokoláda. 

§ Samolepky s obrázky pro malé děti. 

§ Kontakty na rodiče dětí. 

§ Zavírací špendlíky nebo pásek. 

§ Papírové kapesníky (zvláště u malých dětí je jich potřeba hodně). 

§ Barevné křídy – pro kreslení dráhy nebo pro zpestření odpočinku kreslením 

obrázků na chodník. 

§ Opalovací krém. 

§ Nářadí – šestihranné imbus klíče velikosti 4 mm, náhradní šroubky. 

6.3.7  Vybavení malého bruslaře 

6.3.7.1  Helma a chrániče 

Nezbytnou součástí vybavení malého i velkého bruslaře jsou chrániče a helma. Starší 

děti a dospělí často helmu odmítají, protože se cítí na bruslích jistí. Neuvědomují si ale, 

že kolečkové brusle nebrzdí tak efektivně jako kolo, ale jejich rychlost se kolu často 

blíží. Navíc na kole padáme obvykle do trávy, hlíny, listí, lesního podrostu apod., 

zatímco na bruslích v podstatě vždy na tvrdý asfalt.  

Ne každý chránič nás ale bezpečně ochrání. Pořídit lze chrániče různé kvality, důležité 

je si je vyzkoušet před koupí. Dobrý chránič musí pevně držet na svém místě 

a nesjíždět, zakrývat dostatečnou plochu, být pevný, na druhou stranu by neměl tlačit, 

škrábat nebo dokonce škrtit.  
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6.3.7.2  Brusle 

Pro děti jsou vodné především kvalitní brusle s pevným skeletem, kvalitními kolečky 

a jednoduchým zapínáním. Mnohé brusle v hypermarketech jsou sice velmi levné 

(rodiče často argumentují tím, že pro začátečníka to přece stačí), nelze je ale doporučit, 

protože často nedosahují v mnoha parametrech dostatečné kvality – mají plastová 

kolečka, která se smekají, skelet málo přizpůsobivý dětské noze, jsou neprodyšné. 

Na bruslích pro děti se opravdu nevyplatí šetřit. Pokud rodiče nechtějí investovat do 

kvalitního vybavení z obavy, že si děti bruslení jen zkusí a přestane je to bavit, je 

nejlepším řešením kvalitní, udržované dětské brusle půjčit v půjčovně sportovního 

vybavení, kde navíc mohou vyzkoušet různé brusle a odborník poradí s výběrem 

velikosti. I opakované zapůjčení vyjde mnohem levněji než nové brusle uložené po 

několika použitích na půdě. 

Pro děti jsou nejvhodnější dnes nejrozšířenější fitness brusle – jejich výběr je opravdu 

velký. Pro začínající děti není třeba vybírat velká kolečka – hůře se ovládají 

„V první řadě je nutné koupit kvalitní vybavení... levné brusle mohou mít 

nekvalitní kolečka, která se špatně točí, dítě se trápí a bruslení je nebaví. Rovněž 

pokud z důvodů úspor koupíte dítěti brusle o několik čísel větší, je pro ně bruslení 

obtížné, zakopává, je neobratné a nemá z takového sportování žádnou radost.“ 

(Urbánková, 2008) 

6.3.7.3  Kolečka 

Pro začínající děti není třeba vybírat velká kolečka. Obecně platí, že čím větší kolečka, 

tím brusle jede rychleji, ale hůře se ovládá. Pro děti tedy větší kolečka nevolíme, 

protože by se jim na nich špatně učilo.  

„Pokud chcete mít z dítěte závodníka, rozhodně nekupujte závodní brusle, dokud 

dítě nezvládá základní bruslařské prvky. S hrůzou pozoruji na závodech děti s 90 

mm kolečky jezdící na vnitřních hranách. Dítě se bruslit nenaučí a ještě hrozí 

velké zdravotní komplikace. Na druhou stranu je na závodech vidět i spousta dětí 

s téměř dokonalou technikou.“ (Pokorný, 2008) 
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Pro děti jsou vhodná kolečka o velikosti 74 – 80 mm, úplně malé děti mohou mít 

i menší.   

Tvrdost koleček se pohybuje od 74A do 82A, čím vyšší číslo, tím jsou kolečka tvrdší – 

rychleji jedou, ale hůře sedí na nerovném povrchu (drncají). Pro děti jsou tedy lepší 

kolečka měkčí – bruslení na nich je příjemnější, navíc pro začátečníka není dobré, když 

mu brusle jede moc rychle. 

V nabídce jsou dnes kolečka různých barev i svítící kolečka, což může být důležitým 

prvkem, pokud si kolečka vybírá teenager – kolečka mohou ladit k oblečení, křičet 

barvami na dálku apod. Průhlednosti koleček lze využít i pro světelný tuning.  

6.3.7.4  Oblečení 

Stejně jako u jiných sportů má být oblečení pohodlné, teplé, prodyšné, složené z více 

vrstev, abychom mohli reagovat na zahřívání organismu při výkonu. Pro děti je 

doporučeno oblečení výrazných až reflexních barev, dítě můžeme vybavit reflexní 

vestou nebo alespoň reflexními nášivkami nebo navíjecími proužky na ruku. 

6.3.7.5  Svačina 

Základem odpoledního kroužku i celodenního výletu je dobrá svačina, obsahující 

výživnou stravu dodávající dostatek energie. Malí bruslaři dokáží spotřebovat opravdu 

hodně energie a unavit se. Dobré je mít pak po ruce např. čokoládu nebo ovoce.  

6.3.7.6  Pití 

Naprosto nezbytné je dodržet pitný režim, zvláště v létě při pohybu na bruslích se 

sportovec potí, ovšem vlivem proudícího vzduchu si to neuvědomuje (zvláště děti 

nejsou schopné odhadnout potřebu tekutin a je třeba na ně dohlížet), a dochází tak 

k velké ztrátě vody. Pijeme pravidelné, menší dávky vody (bez bublinek), vody 

s džusem nebo čaje. 
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6.3.7.7  Batoh 

Každý malý bruslař by měl mít alespoň malý batůžek nebo brašnu (lze pořídit 

i speciální in-line batoh, na který lze upevnit brusle), ve kterých nebude chybět (platí to 

především pro výlety, ale hodit se to může i na dvouhodinovém kroužku): 

§ svačina, 

§ láhev s pitím, 

§ sušenka nebo čokoládová tyčinka, 

§ papírové kapesníky, 

§ imbus klíč a náhradní šroubky, 

§ telefon nebo papírek s kontakty na rodiče, 

§ kopie kartičky pojištěnce, 

§ průkazka na slevy s fotografií (nebo klubová průkazka). 

6.3.7.8  Zápisník 

Probíhá-li výuka pravidelně, třeba v rámci kroužku nebo oddílu, můžeme dětem rozdal 

malé zápisníky, do kterých si píší nové prvky, jejich názvy, bodování apod., může také 

sloužit k zapisování výletů, tras, účasti na závodech atd. Do zápisníku můžeme dětem 

vložit kartičku, do které jim budeme zaškrtávat zvládnutí různých prvků.  

6.3.8  Péče o brusle a chrániče 
Součástí bruslení by mělo také být vedení dětí k péči o vlastní brusle a další vybavení. 

Rozvíjíme u nich vztah k osobním věcem, odpovědnost a koneckonců také můžeme 

prohloubit zájem o technické záležitosti bruslení. Obecně platí, že udržované brusle jsou 

bezpečnější a vydrží nám mnohem déle.  

6.3.8.1  Výměna koleček 

Při jízdě dochází vždy k většímu opotřebení vnitřních stran koleček a zároveň k většímu 

opotřebení koleček předních a zadních a také k většímu opotřebení koleček na jedné 



45 

brusli (většinou pravé). Naučíme tedy děti kolečka vyměňovat. 

Pro výměnu koleček existuje poměrně jednoduchý postup a i děti to lehce zvládnou: 

§ Kolečka uvolníme odšroubováním šroubků a vyjmeme z rámu. 

§ Pokládáme je na čistou podložku v pořadí, v jakém jsme je odmontovali. 

§ Vrátíme je zpět do rámu systémem, že kolečka z levé brusle dáme na brusli 

pravou a zároveň první kolečko prohodíme s třetím a druhé se čtvrtým 

(viz příloha 5: Postup výměny koleček bruslí) 

6.3.8.2  Čištění bruslí 

I když zásadně nejezdíme za mokra a v prachu, brusle se přesto časem zašpiní. Otřeme 

je vlhkým hadrem. Kolečka otíráme opatrně jen na plastových plochách, kovovou 

ložiskovou část neotíráme – zatlačili bychom špínu do ložisek! Čistit lze i samotná 

ložiska, je to však práce složitá a vyžaduje pečlivost, abychom ložiskům spíše 

neublížili. Navíc některá levná ložiska ani rozmontovat nelze. U dětí se do čištění 

ložisek nepouštějme, pokud je jejich stav špatný (netočí se, sekají se, vržou, pískají 

apod.), vyměňme je za nová (často zároveň s kolečky). 

6.3.8.3  Údržba chráničů a helmy 

Na chráničích kontrolujeme, zda nám stále správně drží na končetinách, jestli se netrhají 

suché zipy (u levných typů je to dost častý problém) nebo nevytahávají pružné pásky – 

to všechno může způsobit, že nám při pádu chránič sklouzne a neochrání nás. Chrániče 

občas omyjeme nebo vypereme, totéž uděláme s vyjímatelnou vnitřní části helmy. 

Helmu, která je např. pádem zdeformovaná nebo poškozená, vyměníme za novou. 

 

Abychom předešli zbytečnému opotřebování a poškození bruslí a chráničů, naučíme 

děti několik základních pravidel: 

§ Každé sportovní náčiní je třeba se starat, abychom měli radost z jeho používání. 

Stejně tak brusle to vyžadují, aby se nám dobře jezdilo a taky aby dobře 

vypadaly (nikdo nechce jezdit na špinavých, zrezlých, skřípajících bruslích). 
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§ Nikdy nejezdíme za deště ani za mokra, na prašné cestě – je to nebezpečné a do 

ložisek se dostává špína. 

§ Ojetou brzdu hned vyměníme – není to drahé a může nám to zachránit život. 

§ Kolečka občas obměňujeme – bude se nám lépe jezdit a déle nám vydrží. 

§ Ložiska nikdy neotíráme – dostala by se tak do nich špína zvenku. 

§ Špinavé brusle otřeme vlhkým hadrem – neponořujeme je do vody ani 

nesprchujeme. 

§ Brusle po použití necháme dobře vyschnout – neporostou nám v nich plísně 

a nebudou smrdět. 

§ Chrániče občas umyjeme v mýdlové vodě nebo vypereme (pokud to návod 

nezakazuje). 

6.3.9  Výběr místa pro bruslení dětí 
Pro bruslení s dětmi jsou vhodná hřiště, prázdná parkoviště, slepé ulice v zástavbě, kus 

širokého chodníku, málo frekventovaná část stezky, to vše s blízkostí čistého nejlépe 

upraveného trávníku.  

„Jak s dětmi, tak s dospělými začínáme vždy na neklouzavém povrchu, tedy na 

trávě. Je důležité, aby nabyli na bruslích jistoty, učí se základní postoje, pády 

a teprve pak přecházíme na klouzavý povrch.“ (Urbánková, 2008) 

Pro výuku úplně malých dětí je vhodné třeba asfaltové hřiště u školy, školní hřiště 

s umělým povrchem nebo tělocvična. 

Plocha by měla být pevná, souvislá, bez hrbolů, zlomů, drážek, výmolů, bez prachu 

a hlíny. Než děti pustíme na plochu, projdeme ji a zbavíme spadaných listů a větviček. 

„Není dobré vyrazit hned napoprvé na cyklostezku, hrozí zde nebezpečí ze strany 

cyklistů nebo rychlých bruslařů, ideální je méně frekventované hřiště s hladkým 

povrchem.“ (Urbánková, 2008) 
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6.3.10  Průběh lekce bruslení 
Každá jednotlivá lekce má určité pořadí činností, které se opakuje. Základem je systém 

rozehřátí – výuka – zklidnění. 

6.3.10.1  Rozehřátí a procvičení 

Před každou sportovní činností je třeba zahřát svaly a procvičit celé tělo. Můžeme to 

udělat ještě před nazutím bruslí anebo až s bruslemi na nohou. Projedeme se na bruslích 

sem a tam, uděláme několik dřepů, procvičíme si zápěstí, lokty a ramena, protáhneme 

záda úklony a předklony, zakroužíme hlavou, procvičíme kotníky. 

6.3.10.2  Opakování 

Připomeneme si, co jsme se naučili minule, prvky předvedeme. 

6.3.10.3  Výuka nových prvků 

Naučíme se jednu novou věc. Nejprve si ji zkusíme, potom nacvičujeme a pilujeme. 

6.3.10.4  Hry 

Druhou polovinu lekce věnujeme zátěžovému bruslení, hrám a soutěžím. Před koncem 

lekce ještě zopakujeme, co jsme se dnes naučili. 

6.3.10.5  Zklidnění 

Chvíli se vybruslíme, protáhneme a uvolníme svaly, rozdáme odměny, vyřešíme 

bodování, shrneme lekci, řekneme si, co příště. 

6.3.10.6  Doplňkové činnosti 

Nejsou pravidelné, obměňují se. S dětmi můžeme na konci lekce nebo ve fázích 

odpočinku probírat údržbu vybavení, učit je přiměřeně se oblékat, seznamovat 

s bezpečností, s riziky, učíme je ošetřit odřeniny, vytvářet bezpečnostní prvky, věnovat 

se tuningu a zapisovat do notýsku.  
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6.3.11  Co se děti učí kromě bruslení 
Podle Mišičkové (2009) není výuka bruslení jen získávání tělesných dovedností, ale 

přináší dětem mnohem širší možnosti: učit se odpovědnosti za vlastní chování, udržovat 

své věci v pořádku, starat se o ně, naučit se spolupracovat s ostatními, respektovat jejich 

potřeby, brát jejich nedostatky a inspirovat se jejich přednostmi, rozvíjet přátelské 

vztahy, být samostatní, zvýšit si vlastní sebevědomí ad.  

6.3.12  Příprava před bruslením 
Před vlastní výukou bruslení by si děti měly na brusle zvyknout. Vyzkoušet si je, 

postavit se na nich, poznat, že kolečka se hýbou a je třeba to vyvažovat. Nejlépe je 

vyzkoušet to s dětmi doma na koberci dál od nábytku, aby se při pádu nezranily nebo 

něco nerozbily. Pokud to není možné, zkoušíme to rovnou na trávě. Tento základ stačí, 

aby se děti s bruslemi seznámily a mohly se těšit na další kroky. 

6.4  Prvky výuky bruslení dětí 
Každý instruktor má svůj vlastní systém prvků a jejich pořadí, podle kterého výuka 

bruslení probíhá, nicméně všechny prvky vycházejí z obecné metodiky bruslení. Na 

základě porovnávání různých zdrojů (literatura a internet), účasti na kurzech bruslení 

pro děti a konzultací s lektory byl vytvořen následující systém výuky bruslení krok za 

krokem. 

6.4.1  Základní postoje 
Při bruslení i při stání využíváme několik základních postojů. Pro všechny platí tyto 

obecné zásady: 

§ mírně pokrčíme kolena tak, abychom při pohledu dolů viděli své chrániče 

kolen a ne brusle (Mišičková, 2009, s. 101),  

§ stojíme rovně, nehrbíme se, 

§ ruce trochu předpažíme a dáme malinko od sebe, 
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§ díváme se dopředu, 

§ brusle máme kolmo k povrchu, 

§ jsme uvolnění, v pohodě. 

 

Malým dětem nakreslíme na zem křídou písmenka, aby se podle nich mohly postoje 

učit. 

Postoj H (háčko) – základní postoj, kdy obě brusle jsou položeny rovnoběžně a nohy 

jsou od sebe vzdáleny na šíři ramen.. Širší postoj je u začátečníků běžný a obvykle 

časem sami přejdou do postoje s nohama blíže u sebe.  

Postoj V (véčko) – tento postoj je základem pro první rozjezd na bruslích. Špičky bruslí 

oddálíme od sebe, takže brusle tvoří písmeno V a jsou na sebe kolmo. Z tohoto postoje 

cvičíme odrazy do stran, stromeček i pokročilé odrazy. Je nejstabilnějším postojem, 

na šikmé ploše se stavíme špičkami dolů. 

Postoj A (áčko) – poskytuje větší stabilitu do stran, nohy jsou více od sebe a tvoří 

písmeno A, použijeme ho při nácviku pluhu a při základech zatáčení. 

Postoj T (téčko) – patu jedné brusle přiložíme ke kotníku druhé nohy, takže brusle 

svírají pravý úhel a tvoří písmeno T. Je to stabilní postoj užívaný při stání na rovině. 

Postoj X a postoj O – starším dětem vysvětlíme, co jsou to vnější a vnitřní hrany bruslí 

koleček) a vyzkoušíme si s nimi stát na těchto hranách. Při přenesení váhy na vnitřní 

hrany máme nohy do X, naopak při stání na vnějších hranách máme nohy do O. 

Nůžkový postoj – předsunutí jedné nohy, vysvětlíme, že se používá pro lepší stabilitu 

při přejíždění hrbolů, dlažebních kostek apod. Je dobré v tomto postoji mírně rozpažit 

ruce, abychom získali ještě větší stabilitu. 

6.4.2  Základní termíny in-line bruslení 
Starší děti seznámíme na začátku s některými pojmy, které se při výuce bruslení 

používají. U malých dětí je to zbytečné, při jejich výuce tyto termíny používat 

nebudeme. 
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Podložka, povrch, podklad, zem – podklad, na kterém bruslíme, může být různé 

kvality. 

Vnější hrany bruslí – hrany vzdálené více od sebe. Vnitřní hrany bruslí – hrany blíže 

u sebe, používají se pro odraz (autoři publikací o bruslení převzali názvosloví z ledních 

bruslí, což není ve spojení s kolečky zcela vhodné – lépe použít např. termín vnější 

a vnitřní strany koleček, nebo u dětí pouze pojmy „ven“, „dovnitř“). 

Vnější brusle – při pohybu do oblouku se nachází vně tohoto oblouku, je na ní více 

váhy. Vnitřní brusle – nachází se uvnitř oblouku, je to brusle, na jejíž stranu zatáčíme. 

6.4.3  Rovnováha na místě 
Než vykročíme na tvrdý povrch, kde se kolečka už točí a brusle nám začnou ujíždět, je 

třeba si nacvičit rovnováhu. Základní rovnovážná cvičení provádíme na trávě, kde 

jsou pády celkem bezpečné. Cvičení pomáhají dětem zvyknout si na brusle, aktivují 

oběhový systém a zahřejí a protáhnou svaly a klouby. Účelem cvičení je rozvíjet 

rovnováhu, naučit se brusle vnímat a ovládat a připravit se na to, že se kolečka otáčejí. 

6.4.3.1  Cvičení pro rovnováhu 

Baletky – přenášení váhy na vnitřní a vnější strany koleček, střídání postavení nohou 

do O a do X. 

Hodiny, maják – otáčení malými krůčky dokola na obě strany. 

Kachny – přenášení váhy na jednu a druhou nohu. 

Čáp – střídavé stání na jedné a druhé noze se zvedáním kolena a rukou. 

Holubička – stání na jedné noze (kdo vydrží nejdéle). 

Pavouk – snižování těžiště. 

Klekání a vstávání – ze stoje do kleku, potom jednu nohu dát před sebe, odstrčit se 

rukama nebo o předsunuté koleno a vstát. 

Kroky – do stran, dopředu a dozadu, do čtverce na obě strany. 

Nůžky – rozkročení do nůžkového postoje (jedna nohy vpředu) malými krůčky. 
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Žáby, kosi – skoky sounož dopředu a dozadu. 

Klokani – skoky sounož do stran a skoky do roznožení a snožení. 

Stříhající nůžky  – skok do nůžek a zpět. 

Skoky do boku (90 stupňů) na obě strany. 

Taneční kroky podle vlastní fantazie dětí. 

Panák – skákání panáka. 

Pro nacvičení rovnováhy není dobré dětem pomáhat. Necháme je vstávat samotné, 

cvičí se tak a rovnováhu si rozvíjí. Stejně tak při dalších krocích na bruslích jim 

pomáháme minimálně, jen v rámci jejich podpory a odstranění strachu z pádu. Pokud si 

děti nejsou v rovnováze jisté, pokračujeme s procvičováním na trávě. 

6.4.4  Bezpečný pád 
Dříve než vůbec děti pustíme na tvrdý povrch, musíme je seznámit s padáním, 

aby věděly, že padat budou, ale že to nemusí být nic strašného, když jsou na to 

připravené. Díky chráničům lze padat tak, že to skoro nebolí. Padání nacvičujeme na 

suchém, měkkém trávníku bez kamenů. 

Při každém pádu je nutné snížit těžiště, přikrčit se – padáme pak z menší výšky. 

6.4.4.1  Pád dopředu 

Ze sníženého postoje postupně padáme na kolena, lokty a předloktí, postupně  na ně 

přeneseme váhu a sklouzneme se po nich až do zastavení. Prsty máme natažené, 

abychom si je neodřeli, hlavu nahoru. Pád dopředu je častějším pádem – po zakopnutí, 

zadrhnutí brusle, srážce s druhým bruslařem apod. 

6.4.4.2  Pád dozadu 

Ze sníženého postoje se schoulíme do kolébky, abychom pád rozložili. Bradu tlačíme 

k hrudníku, ruce od těla (nikdy nedáváme pod sebe – mohli bychom si je zasednout 

a zlomit si zápěstí). K pádu dozadu dojde obvykle jen v malé rychlosti nebo při stání na 

místě, kdy na malou chvilku ztratíme rovnováhu. I takový pád může být nebezpečný, 
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stojíme-li třeba vedle lavičky. 

Děti se obvykle po pádu sami naučí rychle zvednout, nejjednodušší je to z kleku 

s jednou pokrčenou nohou a odrazem oběma rukama od země. 

„Když dítě spadne, tak obdivujte chrániče, jaké to bylo měkké a že je nic nebolí... 

Bohužel když spadne na zadek, tak to opravdu bolí. Proto je důležité mu neustále 

opakovat a zdůrazňovat „1. zákon bruslaře“: váha musí být vpředu, protože kdo 

má váhu vzadu, spadne...“ (Mišičková, 2009) 

6.4.5  Jízda vpřed  
Pokud s in-line bruslením začínáme, je nutné nácvik provádět na rovném povrchu bez 

výškových rozdílů. Není vůbec špatné zvolit krátkou asfaltovou plochu končící rovným 

trávníkem, kde si děti při dojezdu rovnou mohou zkoušet padání. Děti můžeme 

přidržovat, ale jen opravdu v začátcích, později bychom jim zbytečně bránili v rozvoji 

rovnováhy a ve zvykání na pády. 

Jízda vpřed vychází z V-postoje. Špičky chodidel směřují do stran, kolena jsou 

pokrčená, tím těžiště zůstává snížené a uprostřed. Počátek jízdy, tak zvané „klouzání“, 

docílíme střídavým přenášením váhy na dolní končetiny a nadzvednutím právě 

nezatížené brusle. Postupně se snažíme o prodloužení skluzu. Při nácviku jízdy vpřed 

můžeme využít lyžařských či trekingových hůlek, nákupní vozík nebo je možnost 

trénovat ve dvojicích, kdy jeden z partnerů je bez bruslí a společně se drží za ruce. 

(Ladig, 2003) 

6.4.5.1  Kolébavá chůze 

(„kachny“) Prvním cvičením, které si vyzkoušíme na asfaltu, bude chůze. Postavíme 

brusle do písmene V a uděláme naše první krůčky na bruslích. Střídavě přenášíme váhu 

z jedné nohy na druhou a mírným nadzvednutím nohy, na které právě nestojíme. 

Pohybujeme se ze strany na stranu jako kachna.  

6.4.5.2  Kolébavá chůze s odrazem 

(„medvěd“) Pohyby děláme stejné jako u kachny, ale protože je medvěd větší a má více 



53 

síly, volnou nohu zvedáme výš a pokládáme ji prudčeji, jakoby s dupnutím. 

6.4.5.3  Odraz jednou nohou 

(„koloběžka“) Jednoduché cvičení odrazů spočívá v tom, že jedna brusle jede stále 

rovně a dotýká se země (jedeme jen po ní), zatímco druhou bruslí se odrážíme jako na 

koloběžce. Samozřejmě nohy pravidelně střídáme, abychom procvičovali obě strany 

stejně. Až se děti koloběžku naučí, vyhlásíme závod, kdo koloběžkou dojede nejdřív do 

vytyčeného cíle – opět s variantou druhé nohy, což může být pro některé děti mnohem 

náročnější. 

6.4.5.4  Jednostranné oblouky 

Stejně jako u předchozího cvičení jedna brusle jede stále rovně, zatímco druhou 

provádíme obloukový pohyb směrem do strany a dopředu (a tlačíme na brusli) do 

dosažení maximálního vychýlení, poté pokračujeme obloukem zpět k přinožení 

6.4.5.5  Oboustranné oblouky 

(„buřtíky“, „citronky“, „cibulky“, „rybičky“, „swizzles“, „housenka“, „vajíčka“) 

Stejný pohyb obloukem, ovšem tentokrát oběma nohama zároveň. Kolečka bruslí nám 

na zemi malují obrázek buřtíků (nebo jiných obrazců, podle kterých můžeme cvik 

pojmenovat). Dětem cvik názorně předvedeme a můžeme jim ho namalovat křídou na 

zem. Zpočátku jim to moc nepůjde, ale až se zdokonalí, mohou po namalované vlnovce 

jezdit na přesnost. Vytvoříme pak vlnovky různých velikostí, od malých obloučků až po 

dlouhé oblouky. 

Děti si mohou cvičit oblouky tak, že po každém třetím zcela zastaví – vybudují si tak 

základ pro plužení. 

Na vyznačeném území mohou děti hrát štafetu na rychlost v obloucích, zkusit přejet od 

čáry k čáře za použití co nejmenšího počtu oblouků, vyzkoušet si základní slalom 

oblouky, objíždět oboustrannými oblouky nakreslené kruhy nebo skutečný kanál. 

Viz příloha 6: Nákres provedení oboustranných oblouků s vyznačením tlaku na brusle. 
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6.4.5.6  Oboustranné oblouky dopředu a dozadu 

(„houpací kůň“) Trénujeme jeden buřtík vpřed do zastavení a navazující jeden buřtík 

vzad. Můžeme si udělat značky nebo linku, abychom zjistili, jestli buřtíkem vzad 

dojedeme zpět na původní místo. 

6.4.5.7  Střídavé odrazy 

(„stromeček“) Abychom přešli k účinnějším odrazům, postaví se děti do V postoje 

a bruslemi vytvářejí na zemi jakýsi „stromeček“. Zpočátku to bude spíše chůze, ale 

když děti budeme přesvědčovat, ať se do pokládané brusle více opřou, pomal se začnou 

odrážet. 

Neustále dětem připomínáme, že váhu těla mají přenášet dopředu, dívat se před sebe, 

mají pokrčit kolena, odrážet se do stran a ne dozadu, nohy držet stále ve véčku. Odraz 

má být proveden všemi kolečky najednou, brusle nezvedáme příliš vysoko, stačí jen 

kousek nad povrch. 

6.4.5.8  Střídavé odrazy s jízdou 

(„stromeček s kmenem“) Uděláme několik „stromečkových“ kroků (odrazů), brusle 

dáme blíž k sobě, ruce na kolena a kousek se vezeme („kmen“), pokračujeme několika 

„stromečkovými“ kroky a tak stále dokola. Připomínáme dětem opět výše zmíněná 

pravidla – pokrčit nohy, váhu dopředu, nohy stále do V, dívat se před sebe, brusle příliš 

nezvedat, pořádně se odrazit všemi kolečky. 

6.4.5.9  Odraz – skluz 

Po „stromečku“ přejdeme k opravdovému bruslení. Zaměříme se účinný odraz. 

Po odrazu přisuneme brusle blíže k sobě, dáme si ruce na kolena a necháme se vézt. 

Když zastavíme, odrazíme se druhou nohou a zase se necháme vézt. Postupně se 

začneme odrážet chvilku před zastavením, tento čas prodlužujeme a snažíme se o co 

největší odraz, abychom dojeli co nejdál. Rozdíl v odrazu a dráze vedení bruslí 

začátečníka, pokročilého a profesionála lze porovnat na obrázku v příloze 7: Rozdíl 

v odrazu a dráze vedení bruslí začátečníka, pokročilého a profesionála 
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6.4.5.10  Cvičení 

Zabrzdění před překážkou z „buřtíku“ – příprava na brzdění pluhem 

Kolínka – pokládání rukou na kolena, držení předmětu mezi koleny 

Tlačení druhého – děláme „buřtíky“, snažíme se druhého roztlačit, trénujeme sílu. 

Downhill na rovině – aby se děti seznámily s opravdovou jízdou, které docílí 

správnými odrazy, můžeme s nimi zkusit vláček. Vezmeme je za pas a kousek s nimi 

jedeme, aby si prožily rychlejší pohyb, až do zastavení. Neodstrkáváme je a nenecháme 

je jet rychle samotné. K tomu se musí postupně dopracovat. 

6.4.6  Základní zatáčení a brzdění 

6.4.6.1  Zatočení pohybem těla 

(A-frame turn) Po rozjetí oddálíme nohy od sebe a hlavu, paže a trup natočíme směrem 

do oblouku. Zároveň tlačíme na vnější brusli (plužení). Nejprve zkoušíme zatočení do 

zastavení, později střídáme točení vlevo a vpravo (slalom). Pomůžeme si spojením 

natažených paží („pistole“), ukazováním jednou rukou do oblouku („superman“) nebo 

boxováním. Děti si zahrají na letadlo –  pažemi pohybují do stran, ne nahoru a dolů. 

Abychom mohli děti učit dalším prvkům bruslení, při kterých se budou zdokonalovat 

a bude se zvyšovat i jejich rychlost bruslení, je nezbytné naučit je správně a účinně 

brzdit. Je to naprostý základ pro další bezpečný rozvoj bruslení a pro přechod na stezku. 

Dokud děti nebudou umět brzdit, nikam s nimi nevyrážíme. 

Technik brzdění je několik, názory na jejich účinnost se různí, a také každému vyhovuje 

jiný způsob. Naučme děti všem technikám a trénujme je, ať si pak samy vyberou, jaké 

brzdění je jim blízké, nejlépe se jim provádí a cítí se při něm bezpečně. 

6.4.6.2  Zastavení o stěnu 

(Wall stop) Na hřišti nebo na ulici můžeme zastavit jednoduše tím, že dojedeme ke zdi 

nebo zábradlí a rukama o ně zastavíme. Využívá se při malé rychlosti. Ruce pokrčíme, 

abychom náraz dobře odpružili, a hlavu stočíme do strany, abychom si neodřeli nos. 
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6.4.6.3  Zastavení vjetím do trávy 

(Grass stop) V parku nebo na stezce lze poměrně účinně a bezpečně zabrzdit prostě 

tím, že vjedeme na trávník. Ty jsou obvykle v parcích udržované a rovné. Před 

opuštěním asfaltu snížíme postoj, pokrčíme kolena, roztáhneme ruce a pokud to umíme, 

jednu nohu předsuneme, abychom měli větší stabilitu. Počítejme s rychlým 

zpomalením. Na rovném trávníku postupně dojedeme až do úplného zastavení, na 

hrbolech můžeme dělat malé rychlé kroky, aby se nám brusle o hrboly nesekly. Pokud 

rovnováhu neudržíme a spadneme, tolik se nestane – trávník je oproti asfaltu jako 

peřina. 

6.4.6.4  Půlpluh 

Slouží spíše k přibrzďování. Při jízdě jednu brusli o něco více zatížíme, vytočíme patu 

do strany a tlačíme na brusli proti směru jízdy, jen lehce, abychom brusli nesekli nebo 

se prudce nestočili. Je dobré naučit se půlpluh na obě strany, můžeme pak obě brusle 

rychle střídat a přejít ke slalomovému brzdění. 

6.4.6.5  Pluh 

Jednoduchý, začátečníkům přístupný, poměrně účinný a především velmi stabilní 

způsob brzdění.  

Brzdění pluhem je jednoduchou, účinnou a velmi stabilní technikou brzdění. 

(Herout, 2010) 

Při pluhu snížíme tělo, pokrčíme kolena, brusle máme více od sebe, paty oddálíme 

a špičky přiblížíme. Tlačíme do obou bruslí stejnou silou, abychom se nevytočili do 

strany. Kolena tlačíme k sobě, abychom se do bruslí dobře zapřeli. Můžeme ruce položit 

na kolena, pomůže nám to tlačit je k sobě a přenést váhu dopředu. Plužením můžeme 

přibrzďovat i úplně zastavit. 
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6.4.7  Rovnováha v pohybu 
Když už děti zvládnou základní jízdu vpřed, přichází na řadu trénování rovnováhy za 

jízdy. Děti nemusí odrazy zvládat dokonale, stačí, když se umí rozjet, a vlastní jízdu tak 

mohou trénovat těmito cvičeními: 

„Chůze kachen“ nebo jízda sem a tam – děti se rozjedou, dojedou k čáře, tam zastaví, 

například pluhem, otočí se na místě a jdou nebo jedou zpět. 

„Letadlo“ – děti nezatáčí, jen zvedají ruce pro sobě (jedna ruka nahoře, druhé dole) 

jako letadlo, když plachtí. 

Jízda po jedné noze – po rozjezdu děti přenesou váhu na jednu nohu a snaží se po ní jet 

daleko, pomáhají si rozpaženýma rukama. Mohou mezi sebou soutěžit, kdo ujede 

nejdál). 

Jízda se snižováním těla do podřepu – při jízdě děti pomalu pokrčí kolena a snaží se 

o co největší dřep. 

Jízda na vnitřních a vnějších hranách bruslí – děti si zkouší přenášet váhu na různé 

hrany bruslí. 

Předsouvání jedné brusle – při jízdě děti jednu brusli co nejvíce předsunou. 

Dotýkání bruslí rukama – při jízdě se děti dotýkají rukou jedné brusle, potom oběma 

rukama obou bruslí. 

Zvedání jednoho kolena – děti jedno koleno zvednou co nejvýše a snaží se v této 

poloze dojet co nejdál. 

Přikládání brusle k hýždím – jednu brusli přitlačí k hýždím, pomohou si chycením 

rukou za nárt. 

Podjíždění větve, ruky instruktora – trénují snižování těžiště, překážka by neměla být 

pevná, aby děti nesrazila na zem. 
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6.4.8  Pokročilé zatáčení 

6.4.8.1  Paralelní zatáčení 

S pokrčenými koleny a vahou na obou bruslích mírně předsuneme vnitřní brusli, hlava, 

ramena a paže stočíme do oblouku. Zatočení se nám povede lépe, když pojedeme 

dostatečně rychle. 

6.4.8.2  Vykročení 

(„bogny“) Rychlý způsob zatočení spočívá ve vykročení jedné nohy (vnitřní), vytočení 

hlavy, paží i trupu do oblouku. Brusle jsou za sebou a oblouk se neustále zmenšuje.  

6.4.8.3  Odbruslování 

Zatáčíme malými krůčky do strany, na kterou chceme zatočit. Je to svým způsobem 

přechod mezi paralelní zatočením a překládáním. 

6.4.8.4  Překládání 

Slouží k zatáčení ve velkých zatáčkách bez zpomalení (nebo dokonce se zrychlením). 

Při snížení v kolenou jedna noha překračuje přes druhou – nejprve se učíme přiložit ji 

jen před brusli ve stejné úrovni (bez křížení). 

Překládání cvičíme nejprve na trávě, potom na pevném podkladu, učíme se zatočení na 

jedné brusli (vnitřní). 

Překládání zkoušíme v kruhu, později ve vlnovce a nakonec v osmičkách, abychom se 

trénovali na obě strany.  

6.4.8.5  Cvičení zatáčení 

Nacvičit, zažít a trénovat zatáčení je nejlepší při soutěžích a hrách.  

Velký slalom – kelímky nebo kužely rozestavíme dostatečně daleko od sebe 

(minimálně 120 cm), aby každé dítě zvládlo zatočit. Později můžeme rozestupy kelímků 

snížit. 
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Minové pole – v určeném území rozmístíme náhodně kelímky, úkolem dětí je co 

nejrychleji projet z jedné strany pole na druhé, aniž by se nějakého kelímku dotkly. 

Honičky – nejrůznější jednoduché pohybové hry na babu, na mrazíka apod. 

Jízda po kružnici – vyznačíme křídou dostatečně velkou kružnici, po jejímž obvodu 

děti jezdí. Můžeme uspořádat honičku v kruhu, třeba vyřazovací, kdy všichni jedou 

v jednom směru, každý se snaží dohonit toho před sebou, kdo je chycen, opustí kruh. 

Osmičky – děti jezdí po nakreslené osmičce, snaží se rukama obejmout každý kruh, 

střídat směr. 

Včely a medvědi – v kelímcích po hřišti nebo ploše (květiny) jsou umístěny malé 

míčky (pyl), skupina dětí jezdí kolem nich, sebere vždy jeden míček a odnese ho na 

určené místo (úl) a bruslí pro další. Mezitím druhá skupina 2 – 4 dětí dělá medvědy 

a snaží se tyto míčky z úlu ukrást a donést na jiné určené místo (doupě). 

Pro další procvičování zatáčení, ale i rozjíždění a brzdění, využijeme množství her – viz 

kapitolu Hry. 

6.4.9  Pokročilé brzdění 

6.4.9.1  Slalomování 

(Slaloming) Navazuje na pluh, je to vlastně střídavé poloplužení, při kterém jezdíme ze 

strany na strany, dokud nezastavíme. Vždy v oblouku tlačíme na brusli proti směru 

jízdy, a tím snižujeme rychlost. Slalomování se využívá při sjíždění kopce nebo při 

přibrzďování. 

6.4.9.2  Brzda 

(Heel stop) Při jízdě nohu s brzdou pomalu předsuneme, zvedneme špičku a brzdu 

přiložíme k povrchu a tlačíme na ni. Důležité je snížit postoj, přikrčit kolena a zadek 

tlačit dolů., jinak se nám nepodaří na brzdu dostatečně zatlačit. 

Někdo (často leváci, ale není to pravidlo) má problém brzdit pravou nohou, měl by tedy 

zkusit přemontovat si brzdičku na druhou nohu. 



60 

6.4.9.3  Otočka 

(Spin stop) Zastavení otočkou není vhodné pro začínající bruslaře, protože vyžaduje 

dobrou koordinaci pohybů a pokročilou rovnováhu. V malých rychlostech je ale 

účinným a efektním způsobem zabrzdění. Při jízdě začneme stáčet brusle do strany, 

vnější brusli zatížíme, vnitřní odlehčíme, stočíme a pokládáme k patě, aby obě brusle 

byly patami k sobě a skoro rovnoběžně. Uděláme prudkou otočko s přenesením těžiště 

těla do středu oblouku. Pohybová energie se promění v rotaci.  

6.4.9.4  „Téčko“  

(T-stop) Pokročilejší způsob brzdění vyžadující rozvinutou rovnováhu. Brzdná noha se 

posune do zadu, brusle se přiloží k patě přední nohy v pravém úhlu (do téčka). Na 

přední nohu přeneseme váhu, zadní nohu pokládáme šikmo na povrch a kolečka tlačíme 

k zemi. Je třeba kolečka pokládat opravdu kolmo, jinak se nám brusle stočí do strany, 

do otočky. Při tomto brzdění se výrazně odírají kolečka, ale zkušený bruslař tak dokáže 

efektivně a rychle zabrzdit i při větší rychlosti. 

6.4.9.5  Hokejové brzdění 

(Hockey stop)Podobné brzdění jako bruslemi na ledě, spočívá v rychlé změně směru 

jízdy, zahnutí do strany, položení bruslí kolmo ke směru jízdu a tlaku koleček na 

povrch. Vyžaduje velkou stabilitu a dobrý odhad pro kluznost povrchu. 

6.4.10  Přesnost jízdy 
Přesnost jízdy, zatáčení i brzdění ověříme průjezdem dráhou, kterou nakreslíme 

křídami. dráha bude mít velké množství ostrých zatáček, velmi úzká místa, překážky 

v cestě, kterých se nesmíme dotknout. Dráhou děti projíždí po jednom na čas, nesmí 

z dráhy vyjet a nesmí narazit do překážky. Jízdu na přesnost můžeme zkusit i na jedné 

noze. 
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6.4.11  Překonávání překážek 
Malé překážky (větvičky, kamínky, kanálky, boule) překračujeme jednou nohou napřed. 

Abychom udrželi stabilitu, snížíme tělo a pokrčíme více kolena. Zpočátku k překážce 

najíždíme pomalu. 

6.4.11.1  Nájezd na obrubník 

Potřebujeme-li přejet na jiné místo, nebo máme v cestě překážku v podobě malého 

schůdku nebo nám obrubník brání dojet na trávu, musíme se naučit takovou překážku 

překonat. 

V malé rychlosti můžeme k překážce přijet přímo a když jsme těsně u ní, jednu nohu 

zdvihneme a překážku překročíme, položíme nohu za překážku, přeneseme na ni váhu 

a totéž uděláme ihned s druhou nohou. Čím vyšší rychlost máme a čím rychleji se 

přibližujeme k překážce, tím rychleji musíme překročení uskutečnit. 

Ve velké rychlosti najedeme k překážce zešikma a uděláme totéž co v předchozím bodě. 

Najetí zešikma nám umožní prodloužit čas, po který můžeme překročení uskutečnit.  

6.4.11.2  Přeskočení překážky 

Větší překážky můžeme také přeskočit, ale vyžaduje to již zkušenosti a dostatečné 

zvládání rovnováhy. Výskok se naučíme jako překročení, kdy ale v jednu chvíli jsou 

obě nohy ve vzduchu. Tuto dobu prodlužujeme, stále ale máme jednu nohu více 

dopředu. Při doskoku pokrčíme kolena, máme-li horší stabilitu a nejsme si jistí, můžeme 

jednu nohu předsunout do tzv. nůžek. Pomoci si můžeme roztažením rukou pro lepší 

regulaci stability po dopadu.  

6.4.11.3  Hrboly, rýhy, dlažební kostky 

Všemožné hrboly přejíždíme v nůžkovém postoji, se sníženým tělem a rukama od sebe 

– dosáhneme tak mnohem větší stability a i velké hrboly se nám povede bez problémů 

a hlavně bez pádu přejet. 
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6.4.11.4  Schody 

pro výstup do schodů pokud možno využíváme zábradlí. Ke schodů pomalu dojedeme, 

až narazíme na první schod. Stoupáme ve V-postoji, aby se nám brusle nevracely zpět. 

Pokrčíme nohy v kolenou a necháme bruslit dojet až k nárazu na každý schod – zvyšuje 

se tím stabilita. Sestup ze schodů provedeme stejným způsobem, půjdeme tedy pozadu. 

je to mnohem bezpečnější. Pokud si troufneme schody sjet, zkusíme si to nejdříve na 

nízkém schodišti. Zpevníme celé tělo, jednu nohu mírně předsuneme, pokrčíme kolena 

a sjíždíme pomalu jeden schod po druhém. Pozor, aby se vám o hranu schodu nezasekla 

brzda. (Ladig, 2003. s. 99) 

6.4.11.5  Jízda do kopce 

Pro jízdu do kopce je důležité pokrčit více nohy, přenést těžiště těla dopředu a využít 

kmitání rukou – jízda je pak jednodušší, méně namáhavá a kopec vyjedeme rozhodně 

rychleji. 

6.4.11.6  Jízda z kopce 

Pokud už musíme sjet i malý kopec, přikrčíme se, ruce položíme na kolena, nohy dáme 

více od sebe pro větší stabilitu. Máme-li dost prostoru (cesta je široká), můžeme 

slalomovat ze strany na stranu a každý oblou dojet až do kopce a do zastavení. Jinak 

musíme být připraveni použít rychle brzdu (měli bychom o před jízdou z kopce již 

dobře umět), nebo si přibrzďovat téčkem (ale otřeme si zbytečně kolečka). Můžeme 

i plužit, ale na větším kopci nám to nemusí stačit. 

Pokud se nám zdá, že se příliš rozjíždíme a neubrzdíme to, nečekáme a ihned zabočíme 

do trávy. Možná spadneme, ale je to lepší, než se pod kopcem ve velké rychlosti srazit 

s jiným bruslařem nebo se zdí. 

6.4.11.7  Překážková dráha 

Překonávání překážek se učíme nejlépe na překážkové dráze, kde připravíme překážky 

různých výšek a délek, bezpečné a měkké. Využít můžeme kelímků, kuželů s tyčemi, 

pěnových nudlí apod., v nouzi kamenů a větví, ale ty už nejsou tolik bezpečné a měkké 

a při dopadu na ně hrozí zranění. Dokud si překračování nebo přeskakování překážek 
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dostatečně nenatrénujeme, nepouštíme se nikdy proti skutečným překážkám, které jsou 

obvykle tvrdé a zapuštěné v zemi. 

6.4.12  Jízda vzad 
Pro pohyb zad využijeme již naučených oblouků („buřtíky“) vzad. Uděláme jich 

několik, abychom se rozjeli, a necháme se kousek vést do zastavení. Cvičení 

opakujeme, později oblouky neděláme celé, takže nohy už nepřikládáme úplně k sobě, 

ale jen na šíři ramen. Později zkusíme koloběžku dozadu, vlnovku a odraz – skluz 

dozadu. 

Se staršími dětmi můžeme vyzkoušet překládání vzad, ale je to již prvek náročnější. 

6.4.13  Otočky a skoky 

6.4.13.1  Příprava na trávníku 

Otočky (turn) a skoky (air, jump) natrénujeme nejdříve na trávě, aby děti získaly 

stabilitu, zkušenost s dopadem a s přesností. Je důležité, aby brusle po doskoku byly co 

nejpřesněji ve směru pohybu, aby se nám nesekly. U ledních bruslí je to jednodušší, 

protože se brusle po ledě sklouzne a my ji můžeme dosměrovat, ale kolečka se o asfalt 

obvykle seknou. 

Po natrénovaní zkoušíme výskoky a otočky na asfaltu nejprve bez pohybu, později ve 

velmi pomalé jízdě a zkoušíme zrychlovat. V žádném případě neriskujeme hned skoky 

ve vyšší rychlosti, protože ty téměř vždy končí pádem. Stabilitu doskoku a přesnost 

položení koleček je třeba opravdu pečlivě a dlouho trénovat. 

6.4.13.2  Otočky 

K provedení otočky lze využít několika základních způsobů: 

Přestoupení – při jízdě jednu nohu nadzvedneme, brusli otočíme o 180 stupňů 

a přiložíme patou k patě druhé brusle (kolečka jsou nyní v jedné přímce), přeneseme 

váhu na tuto (nyní zadní) brusli a následně zvedneme brusli přední a otočením 
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o 180 stupňů ji přiložíme rovnoběžně. Nyní jedeme pozadu a opět můžeme stejným 

způsobem přestoupit do jízdy vpřed. 

Snožmo –  otočíme se na špičce nebo patě brusle, tedy na předních nebo zadních 

kolečkách, ostatní kolečka jsou mírně nad zemí a pokládáme je až po dokončení obratu 

do 180 stupňů, jinak se nám seknou. 

Skokem – ve vzduchu máme všechna kolečka, provedeme skok o 180 stupňů 

a dopadneme na zem. Důležitá je přesnost provedení tohoto prvku, aby se nám kolečka 

nesekla o zem. 

6.4.13.3  Skoky 

Před skokem je třeba  vědět, kam dopadneme. Místo musí být rovné a čisté. Při skoku 

využíváme paže, cvičíme nejdřív malé skoky a postupně si hranici výskoku zvyšujeme. 

Skok by měl být především dobře proveden, pěkně vypadat a být stabilně zakončen (pro 

zefektnění skoku se používá například jednoduchý „grab“ – krátké chycení koleček 

rukou). Pohyby při skoku musí být pod kontrolou, vypadat snadně a kompaktně. Menší 

skok čistě provedený je lepší než vysoký skok, při kterém ruce a nohy nekontrolovaně 

plandají ve vzduchu. (Chalmers, 1999) 

Přistání je nejkritičtější částí skoku, nejlépe je přistát na zem s nohama od sebe a váhou 

dopředu. Jednou nohou mírně vykročíme dopředu, přikrčíme se, jsme připraveni na 

případný pád. 

6.4.14  Slalomy 
Děti si vyzkouší s nadšením základní slalomy – paralelní slalom s nohama u sebe, 

tzv. monoline slalom na jedné noze, rychlý slalom (speed) nebo křížený slalom. 

Seznámíme je s freestyle slalomem, který se provozuje pro zábavu, ale také se v něm 

závodí na přesnost a rychlost. Slalomy jsou vhodné pro hry, uvolnění, trénink 

rovnováhy i přesnosti. 
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6.4.15  Dlouhý odraz 
Dlouhý odraz je základem pro rychlobruslení, ale také pro to, abychom ujeli daleko 

(vytrvalostní bruslení, výlety). Když nevyužijeme maximálního odrazu, brzo se 

unavíme. A také nemusíme tolik kmitat nohama, což dětem nejlépe přiblíží názorná 

ukázka, kdy jízdu vedeme po odrazu co nejdéle jen po jedné brusli. 

Zatímco začátečník a mírně pokročilý se bude odrážet spíše dozadu za sebe a více 

z předního kolečka, expert se bude odrážet mnohem efektivněji do strany a bude daleko 

více zapojovat patu a kolečko zadní.  

S tím souvisí i bruslařův postoj. Čím je vyšší, tím kratší má bruslař dráhu pro odraz. 

Tím také bude odraz slabší a následně i skluz po jedné brusli kratší. 

Čím více se bude bruslař naopak odrážet z nižšího postoje – přidřepnutí, tím bude odraz 

silnější a delší a následný skluz po jedné brusli lepší a také delší. Jasnou výslednicí je 

pak rychlejší jízda. Podívejme se třeba na YouTube.com, jak tohle umí Martina 

Sáblíková. 

6.4.16  Hry na bruslích 
Smyslem her na bruslích je nejen zábava, rozproudění, ale také nevědomé trénování 

pohybů a koordinace. Když se totiž děti zaberou do hry, nebo i jednoduché činnosti jako 

je házení míče, odvrátí svou pozornost od techniky bruslení a bruslí jakoby nevědomky. 

Takové učení je velmi efektivní.  

Děti také mohou tlačit nebo táhnout vás i kamarády, dělat dřepy, podjíždět nataženou 

laťku nebo klidně hrát fotbal! 

6.4.16.1  Podjíždění laťky 

Podjíždění větve, laťky, nohou apod. Jako inspiraci můžeme využít videa 

z YouTube.com, kde např. malý bruslař podjíždí auto apod. 
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6.4.16.2  Větrník 

Dvojice žáků jedou proti sobě, při střetnutí se chytnou za ruce, udělají otočku 

o 360° a pokračují v bruslení. (Zimčíková, 2009, s. 65) 

6.4.16.3  Bludiště  

Pro zdokonalování přesnosti zatáčení a koordinace pohybů a opět pro zábavu 

namalujeme dětem na asfaltu křídou bludiště nebo klikatou cestu se zúženími, 

rozcestími pro obě brusle zvlášť apod. Dle vlastní fantazie, můžeme doplnit 

i překážkami. 

6.4.16.4  Překážkové dráhy 

Jsou velmi oblíbené, rozvíjejí obratnost, stabilitu. Překážky by neměly být příliš vysoké, 

nejde o rekordy, ale o zábavu, také by měly být volné a měkké, aby nedošlo k zakopnutí 

a úrazu. Většinu překážek lze vytvořit pomocí kalíšků, kuželů, dřevěných tyček. Dráhu 

jezdíme na čas a na přesnost při překonávání překážek. 

6.4.16.5  Slalomové dráhy 

Nejrůznější slalomové dráhy na přesnost a na rychlost, projíždění vyznačených branek 

jako při sjezdu na lyžích. 

6.4.16.6  Štafety 

Ve dvou družstvech se závodí jízdou k metě a nazpět. Štafeta se předává plácnutím 

rukou. Štafety obměňujeme úkoly (jízda vzad, obrat, dřep, holubička apod.), jízdou 

v kruhu, vozíčkem (první si dřepne a druhý jej tlačí), překážkami, člunkovou jízdou, 

vyvoláváním čísel (děti mají čísla, vyjíždí dvojice nebo i více dětí, které mají vyvolaná 

čísla, první získává bod pro družstvo), vedením míčku florbalovou hokejkou apod. 

(Zimčíková, 2009, s. 80) 

6.4.16.7  Běhání za míčkem 

Bruslař startuje z bodu A tak, že směrem k bodu B pošle po zemi míček. Bruslí k bodu 

B, za ním sebere míček, pošle ho zpět k bodu A a opět za ním bruslí. 
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6.4.16.8  Fartlek 

Na zvoleném okruhu nebo trasy vyznačíme úseky, kde se bruslí volně, a úseky, 

ve kterých děti bruslí na maximum (obecně platí, že zátěžová cvičení se nesmí přehánět 

a že nejsou vhodná pro děvčata v pubertálním věku). 

6.4.16.9  Škatule 

Na větším prostranství vytyčíme čtyři pole umístěné křížem. Doprostřed  mezi pole se 

postaví instruktor dává povely jako policista v silničním provozu. Pozice si mění ty 

skupiny, na které ukáže (dvě sousední – ruce v pravém úhlu, dvě proti sobě – ruce 

rozpažené) Vzpaží-li ruce, mění se všechny skupiny. Skupina musí společně obsadit jen 

jedno pole, bod získává skupina, které se to podaří nejrychleji. (Zimčíková, 2009, s. 64) 

6.4.16.10  Molekuly 

Děti bruslí v prostoru, instruktor vyvolává čísla. Děti tvoří skupinky daného počtu. 

6.4.16.11  Házení míčku 

Měkký pěnový míček házíme tomu, jehož jméno vyslovíme. Přehazujeme míč přes síť, 

snažíme se uchovat míč v moci našeho družstva apod. 

6.4.16.12  Rybičky, rybáři 

Oblíbená jednoduchá hra, jen na bruslích je trochu složitější a náročnější na koordinaci. 

Na jedné straně stojí rybář, na druhém rybičky.  Rybář vysloví větu: „rybičky, rybičky, 

rybáři jedou“. Děti bruslí na druhou stranu a nesmí se vracet. rybář dotykem chytá 

rybičky, chycené rybičky se stávají rybáři, chytí se za ruce a tvoří síť. Chytají zbylé 

rybičky v dalším kole. Někteří instruktoři bruslení ji nedoporučují s tím, že je 

nebezpečná – hrozí stržení navzájem do pádu, který je nečekaný. Záleží hodně na počtu 

dětí, na jejich zkušenostech. Pokud se do hry příliš zaberou, je třeba je zklidnit. 

6.4.16.13  Loď 

Na vyznačeném území (tvaru lodě) stojí všechny děti, na povel plní úkoly: vylodění – 

dojet na trávník, voda v podpalubí – vylézt na lavičku, bouře – schoulit se do dřepu, 
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hlídka – jezdíme kolem lodi, vodní vír – otáčíme se dokola, vlnobití – děláme „buřtíky“ 

dopředu a dozadu apod. 

6.4.16.14  Myší díra 

Část žáků vytvoří pomocí svých těl „myší díru“. Postaví se ve dvojicích proti sobě, 

položí ruce na ramena protějšího spolužáka. Myší díra může být jakkoliv dlouhá a může 

mít i různý tvar (do zatáčky). Ostatní žáci projíždějí v podřepu. (Zimčíková, 2009, s. 63) 

6.4.16.15  Stonožka (had) 

Děti se rozdělí do skupin (čtveřice, pětice, šestice), chytí bruslaře před sebou, první 

určuje směr jízdy a poslední dává pokyn pro odraz levou nebo pravou nohou. 

(Zimčíková, 2009, s. 63) 

6.4.16.16  Kroket 

Hokejkou vedeme míček vytvořenými brankami (mezi dvěma kalíšky) po stanovené 

dráze, míček musí brankou projít. Kdo se nejrychleji dostane do cíle, vyhrává. 

6.4.16.17  Mrazík 

Pokud je při honičce někdo chycen, zůstává stát. Spoluhráč jej může znovu vrátit do hry 

tím, že splní předem daný úkol, např. objede, podjede, podleze chyceného, udělají 

společně dřep, holubičku apod. (Zimčíková, 2009, s. 66) 

6.4.16.18  Horký brambor 

Děti bruslí a navzájem si předávají „brambor“ (jakýkoliv předmět). nesmí se s sním 

házet. Baba chytá pouze toho, kdo má v rukou „brambor“ – bramborů můžeme použít 

více. (Zimčíková, 2009, s. 67) 

6.4.16.19  Chytání raků 

Děti se pohybují po prostoru pouze jízdou vzad, baba bruslí vpřed a snaží se ukrást 

rakovi šátek upevněný za pasem. (Zimčíková, 2009, s. 67) 
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6.4.17  Posilovací cvičení bez bruslí 
Součástí výuky bruslení by měla být také cvičení pro posílení všech svalů, aby se krom 

jiného dorovnaly určité disproporce vznikající zatěžováním určitých skupin svalů při 

bruslení. Během lekcí můžeme zařadit několik jednoduchých cviků, které děti zvládnou. 

Sklapovačky – pro posílení břišních svalů, které se při bruslení tolik nenamáhají. 

Přítahy na hrazdě – pro posílení méně zatěžovaných svalů na rukou. 

Dřepy – pro celkové posilování svalů nohou. 

Skoky do dálky, výskoky do výšky – pro další posilování nohou. 

Skoky přes švihadlo – pro trénink výdrže a posilování ruko, nohou a dalších svalů. 

6.4.18  Protahovací cvičení 
Protože se při bruslení svaly namáhají a zkracují, je vhodným doplňkem také jejich 

protažení. Pro děti využijeme sady běžných cviků a poučíme je, že protahování svalů 

se provádí pomalu a nesmí bolet: 

Hrudník – propleteme ruce za zády, paže natáhneme za sebe a nepatrně je zvedneme. 

Záda – propleteme prsty a paže natáhneme před sebe, zkusíme o i dlaněmi 

odvrácenými od sebe. 

Přední stehno – stojíme na jedné noze, druhou nohu ohneme dozadu, rukou držíme 

kotník, nohu táhneme k zádům. Na druhý cvik si sedneme, roztáhneme nohy, ruce 

položíme před sebe, nohy jsou natažené, tělo tlačíme dopředu. 

Zadní stehno – položíme přední nohu na nízký obrubník, stojíme na zadní noze 

a předkláníme se s rovnou páteří. 

Velký prsní sval – napnutou ruku přiložíme na zeď nebo strom, natáčíme tělo do 

strany. 

Trapézový sval – jednou rukou uchopíme hlavu na temeni a velmi lehce ji tlačíme do 

strany 

Kyčle – jednu nohu natáhneme dozadu a koleno položíme na zem, druhou ruku ohneme 
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v koleni a přenášíme váhu dopředu.  

Lýtka – noha stojící vzadu je napnutá v koleni, pata se dotýká země, přední noha je 

pokrčená, tlačíme tělo dopředu. 

Celé tělo – ve stoje vytahujeme celé tělo vzhůru za vztyčenými pažemi. 

6.4.19  In-line sporty a aktivity vhodné pro děti 

6.4.19.1  In-line hokej 

Hokej na kolečkových bruslích se stává oblíbeným, protože k němu není potřeba ledová 

plocha. S dětmi si vystačíme s florbalovými holemi a míčkem a dvěma brankami 

z kuželů. Složitá pravidla nejsou třeba, jedno je ale důležité: tělesný kontakt je zakázán. 

6.4.19.2  In-line fotbal 

S dětmi využijeme lehký molitanový míč, který je nepodrazí. Zpočátku si vystačíme 

s hrou bez branek, ve které jde jen o udržení míče v družstvu. 

6.4.19.3  In-line basketbal 

Hraje se již s těžším basketbalovým míčem, s kterým se dá driblovat. Dětem bude dělat 

problémy vůbec pohyb na bruslích zároveň s driblingem, takže koše ani nejsou potřeba. 

Dohodneme se na pravidle, že prudké přihrávky jsou zakázané. 

6.4.19.4  In-line frisbee 

Na bruslích si můžeme házet třeba i s létajícím talířem. Vyžaduje to dobrou koordinaci, 

trénuje rovnováhu. Hru omezíme jen na nahrávání, nepouštíme se s dětmi do zapálené 

hry s rizikem srážek, pokud neumí ještě dobře bruslit. 

6.4.19.5  In-line cross 

Závody v bruslení na dráze s překážkami. Obvykle se jezdí na okruhu s několika 

příčnými překážkami, ostrými zatáčkami a jednou rychlostní rovinkou, 

a to vyřazovacím způsobem po čtyřech závodnících v jednom kole. S dětmi si 
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vystačíme s měřením času pro každého jednotlivě, abychom se vyhnuli zbytečným 

úrazům. 

6.4.19.6  In-line cross country 

Bruslení na dlouhé trati můžeme pro děti uspořádat jako celodenní výlet na námi 

známou a prověřenou stezku s cílem dojet co nejdál. Dobře zvážíme schopnosti dětí 

a zajistíme dostatek dospělých, kteří mohou trať dokončit dříve s méně vytrvalými 

závodníky. Výlet na delší stezku (10 – 30 km) bude pro děti velkým zážitkem. Jako cíl 

trati se osvědčilo zvolit cukrárnu se zmrzlinou. 

6.4.19.7  Freestyle 

Naučíme děti slalom a motivujeme je k vylepšování techniky a vymýšlení vlastních 

prvků – slalom na jedné noze, křížený slalom, slalom v holubičce, pozadu. Pokud se 

nám podaří domluvit někoho, kdo slalom opravdu umí a dětem různé triky předvede, 

bude to pro ně velkou motivací. Jinak si budeme muset stačit s vlastními dovednostmi 

a videozáznamy z www.youtube.com. 

6.4.19.8  Half-pipe (U-rampa) 

Můžeme s dětmi navštívit nějaký skate park a vyzkoušet si bruslení přes skokánky a na 

malé rampě. Bude je to bavit a rozšíří to jejich obzor v možnostech bruslení. 

6.4.19.9  In-line dance 

Na některé hromadné akci typu bladenight se třeba setkáme s tanečním vystoupením. 

S dětmi si můžeme základní kroky nebo poskoky vyzkoušet s hudbou.  

6.4.19.10  Speed skating 

Rychlobruslení si zkusíme na stezce nebo v parku, kde je k dispozici široká cesta. 

Můžeme se domluvit také na návštěvě nějakého uzavřeného oválu, kterých ale není 

mnoho. Využít lze i letní hokejová hřiště u škol. S dětmi navštívíme některý z veřejných 

závodů, kde společně startují profesionálové i amatérští závodníci. Pokud dětem 

vyrobíme vlastní dresy (stačí bílá trika s nějakým logem), bude to pro ně velmi silný 
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zážitek. Závodí se obvykle v různých kategoriích a vzdálenostech, součástí závodů 

bývají medaile, glejty, občerstvení, startovní čísla a vůbec profesionální organizace 

akce.  

6.4.19.11  Dětský in-line maraton 

Na některých závodech mají děti možnost jet opravdu dlouhou vzdálenost, tzv. dětský 

maraton, což může být až 10 km. To už vyžaduje určitou přípravu předem. 

6.4.19.12  Blade nights 

Ve velkých městech (Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Opava, Hradec Králové, 

Pardubice, Liberec, Mladá Boleslav ad.) se od dubna do září konají večerní projížďky 

po silnicích skrz město za doprovodu policie a uzavření trasy pro auta. Problematická je 

na těchto akcích bezpečnost (hodně lidí na malém prostoru), ale rizika se dají snížit 

samozřejmě používáním bezpečnostních prvků a jasnými pravidly – žádné riskování, 

předjíždění, kličkování, což je ovšem u dětí hodně těžké, protože když je atmosférou 

večerní jízdy po ulici nadšen dospělý, tak dítě se nechá strhnout úplně. Je tedy na nás, 

abychom děti opakovaně naváděli k pravé straně, je-li jízda za částečného provozu, 

a opakovali jim, že je třeba dodržovat větší prostor před sebou, abychom mohli včas 

reagovat na nečekané překážky. 

6.4.20  Další in-line aktivity 
In-line bruslení nabízí spoustu dalších aktivit, které nejsou příliš vhodné pro děti, ale je 

dobré je znát a děti s nimi seznámit. 

In-line skiing – jízda na kolečkových lyžích, což jsou dlouhá prkýnka s kolečky vpředu 

a vzadu, za použití holí. Využívá se jako letní trénink pro běžce na lyžích. 

In-line kiting – jízda na bruslích za větrným drakem. Vyžaduje velkou rovnou plochu, 

nejlépe např. nepoužívané letiště. 

In-line surfing, skate-wing – použití speciálního křídla (podobné windsurfingu), která 

je pevně ukotvené k jedné brusli. Je to technicky náročný a nepříliš využívaný způsob 

bruslení. 
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In-line aerobic – zátěžové cvičení na bruslích. 

Downhill – sjezd na bruslích z kopce po silnici, silně adrenalinový a nebezpečný sport. 

Agressive – převážně jízda po schodech, klouzání po zábradlí (tzv. grinding) a skoky 

odkudkoliv kamkoliv (stunts) 

Street – jízda po ulici, kličkování mezi koši a lampami, sjíždění schodů, úzkých uliček 

ve městě, skoky přes zábradlí, kličkování mezi auty v hustém provozu, průjezd parkem 

a skoky přes lavičky apod.  

High jump – skoky do výšky na bruslích přes laťku 

Under skating – podjíždění všeho možného, laťky, laviček, automobilů. 

Sprint – rychlostní závody na krátké tratě. 

Off- road – jízda mimo cesty na speciálních bruslích s velkými kolečky. 

24 hodin – závod pro skupiny 2 až 6 závodníků štafetově na 24 hodin. Jezdí se na 

okruhu, závodníci se mohou libovolně střídat. 

Short track – závod na krátkou trať pro více závodníků, má speciální pravidla. 

Sjezd, beton – sjezd na bruslích speciálním betonovým korytem (bobová dráha v létě) 

na rychlost. 

Super speed – závod v dosažení co nejvyšší rychlosti na daném úseku. 

6.4.21  Tuning 
Pro děti velmi zábavnou činností různé zdobení bruslí, oblečení nebo přilby. Využíváme 

při tom samolepek, fixů, barevných sprejů a reflexních prvků – pásky, samolepky, 

ornamenty, blikačky, rohy. 

Specialitou je podsvětlení bruslí, které zaujme technicky založené chlapce. Sami si 

mohou z pásku vysoce svítivých diod, drátu a baterií vyrobit velmi efektní osvětlení na 

kolečka bruslí. Toto zařízení je odepínací a lze měnit jeho barvy. Využije se při účasti 

na bladenights nebo na podzim, kdy se již brzy stmívá. 
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6.4.22  In-line teorie a zajímavosti pro děti 
Naučíme děti něco o historii bruslení, např. že: 

§ První kolečkové in-line brusle (s kovovými kolečky v řadě) vynalezl v roce 

1760 belgický muzikant J. J. Merlin. Při královském maškarním bále v Londýně 

na nich bruslil a hrál při tom na housle. Protože ale zapomněl vynalézt brzdu, 

skončilo jeho vystoupení nárazem do zrcadla (Ladig, 2003, s. 9).  

§ Bruslení se k nám dostalo z Ameriky, proto např. mnoho termínů je v angličtině. 

Naučíme děti tyto termíny (stop, turn, jump ad.) 

Vyhledáme na internetu zajímavosti a rekordy o bruslení. 

Seznámíme děti s různými knihami o bruslení, půjčíme jim je, zeptáme se, co je v knize 

zaujalo. 

Podíváme se s dětmi na zajímavá videa ze závodů a exhibicí – bohatým zdrojem je 

youtube.com. 

Seznámíme děti s počítačovými hrami o bruslení, např. velmi jednoduchá hra pro malé 

děti: http://www.barbinky.cz/2010/02/slalom-na-bruslich/ 

6.5  In-line kroužky pro děti 
In-line kroužky nabízejí množství aktivit na hřišti i v tělocvičně (po celý rok), využívají 

nejrůznějších pomůcek a obvykle mají i možnost zapůjčení vybavení. 

Děti se rády učí v prostředí svých vrstevníků, proto je pro ně výuka v rámci kroužku 

nebo školy obvykle přínosnější než výuka individuální. Více je baví, mají možnost 

srovnání s ostatními, výuka je pravidelná, dlouhodobější. Formou her si tu děti osvojují 

základy jízdy na bruslích, především stabilitu a jistotu. Nejen, že svůj volný čas tráví 

smysluplně, ale ještě si u toho užijí spoustu zábavy. 

Kroužky se zaměřují na všeobecnou výuku bruslení a hry venku i v tělocvičně. Jejich 

činnost probíhá většinou pod DDM nebo pod školou, některé jsou vedeny jako 

soukromé. Kroužky vedou školení instruktoři bruslení. 
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Příkladem takových kroužků jsou: 

§ Extremedeer – kroužky bruslení pro děti v místě bydliště nebo ve škole, 

www.extremedeer.cz 

§ Newman school – bruslení za školou, kroužky pro školní družiny, 

www.newmanschool.cz 

§ Centrum volného času Botič, Praha 2, kroužek bruslení na školním hřišti, 

www.cvcbotic.cz 

6.6  Sportovní trénink dětí 
Sportovní trénink nelze rozhodně doporučit před 6 rokem dítěte a v mladším školním 

věku je třeba dbát velké opatrnosti, aby dítě nebylo přetěžováno. Zvláště nutné je 

věnovat dostatečný prostor protahovacím cvičením a rozvoji svalů, které se při bruslení 

nezapojují. Sportovní trénink malých bruslařů by měl provádět jen zkušený 

a kvalifikovaný trenér. 

6.6.1  Závodní bruslení dětí 
Nejlepší bruslaři, kteří mají o tento sport opravdu zájem a nebojí se trénovat, mohou 

navštěvovat sportovní oddíl a účastnit se závodních rychlobruslařských seriálů. Tento 

sport je zdravý a náklady na jeho provozování jsou poměrně nízké, zpočátku dětem 

stačí běžné kvalitní brusle (za cca 1 500 Kč), později závodní modely (od 3 000 Kč) 

a samozřejmě chrániče a helma. Zbytek tvoří cestovní náklady a případně startovné (do 

100 Kč). 

6.6.2  Sportovní kluby pro děti 
Sportovní kluby se na rozdíl od kroužků soustředí nejen na výuku in-line bruslení, ale 

především na všeobecně kondiční i specifický rychlobruslařský trénink pro závodníky 

klubu. Provozovány jsou i další sporty, zejména běh, běžecké lyžování a shorttrack. 

Závodníci oddílu jsou systematicky připravováni na soutěže v in-line rychlobruslení, 
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v přechodném období na jaře a na podzim se účastní závodů v přespolním běhu, v zimě 

závodů v běžeckém lyžování. (Hejný, 2010, el.) 

Klubů sportovního in-line bruslení, které se věnují dětem, je jen několik (zdrojem 

informací byl internet, uváděny jsou tedy jen kluby, které jsou prezentovány a byly 

nalezeny, seznam vychází i z přehledu Asociace kolečkového bruslení): 

§ KSB DDM Modřany, Praha – www.ddmmodrany.cz 

§ KSB Krupka – www.ksbkrupka.cz/ 

§ BSO Rabbit, Praha – www.bsorabbit.eu 

§ TJ Sokol Běchovice – www.sokolbechovice.cz/in-line 

§ BK Náchod – www.bknachod.cz/home/ 

§ In-line hokej klub Písek – www.inlinepisek.cz 

6.7  Doplňkové sportovní aktivity k bruslení  
Protože také in-line bruslení je aktivitou do jisté míry jednostrannou, zatěžující určité 

skupiny sval. více než jiné, je nadmíru vhodné doplňovat tento sport také jinými 

aktivitami. Za nejvhodnější blízké sporty lze považovat plavání, jízdu na kole, lyžování 

a snowboarding a samozřejmě lední bruslení. Krom toho je možné s dětmi dělat atletiku 

a gymnastiku, jogu a koneckonců jakýkoliv další sport. 

6.8  Kombinace brusle – jízda na kole – plavání  
Kombinace jízdy na in-line bruslích, jízdy na kole a plavání („in-line triatlon“), je trojicí 

doplňujících se sportovních disciplín rozvíjejících množství svalů, zlepšujících kondici 

a udržujících celkové zdraví organismu. Navíc jsou to aktivity přístupné většině dětí 

finančně a možnostmi jejich provozování. Pokud se budeme s dětmi věnovat těmto 

aktivitám, můžeme využít množství vhodných prostorů a terénů – stezky, asfaltová 

hřiště, tělocvičny, lesní cesty, plavecké stadiony, koupaliště. Mnoho možností se nabízí 

také pro pořádání letních sportovních táborů. 
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6.9  Místa vhodná k bruslení s dětmi 

6.9.1  Parky 
Pro bruslení dětí a s dětmi lze doporučit nejlépe areály oddělené od okolních 

komunikací, s dostatkem zeleně a čerstvého vzduchu – příkladem může být pražská 

Stromovka s velkým okruhem a sítí menších kvalitních asfaltových cestiček, areál 

Butovice nebo stezka v Modřanech v Praze s blízkostí dětských hřišť a tělocvičných 

prvků apod. V každém městském parku nalezneme alespoň kousek vhodného asfaltu, 

lavičky pro odpočinek a upravený trávník pro nácvik základních prvků, pádu 

a protahovací cvičení. 

6.9.2  Stezky 
Pro bruslení je možné využít množství stezek, které v poslední době vznikají. Sice jejich 

výstavba značně pokulhává za rostoucím zájmem lidí o in-line bruslení, 

ale přinejmenším na krátké projížďky se vždy nějaká vhodná stezka najde. I v Česku již 

existuje několik delších tras v přírodě, které jsou ideální pro výlety s dětmi, např. 

Nymburk – Poděbrady, Lipno, Nová Pec – Stožec (Šumava), Údolí Jizery, Hluboká nad 

Vltavou, Přerov, Brno a mnoho dalších. Jejich přehledy, podrobné informace 

a fotografie lze najít na internetu, např. na: 

§ www.inlinemap.net 

§ www.nabruslich.cz 

§ www.svetkolecek.cz/trasy/ 

§ www.inline-praha.cz 

6.9.3  Školní a veřejná hřiště 
Využívání školních hřišť je bohužel obvykle spojeno se složitým vyjednáváním 

a poplatkem za pronájem. Ačkoliv by se školy měly otevírat společnosti, v mnohých 

ohledech se tak neděje. Nezbývá než využít veřejné hřiště, které může mít nepříliš 
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kvalitní povrch, nebo některé z hlídaných hřišť, jejichž provoz je ovšem také značně 

omezen. 

6.9.4  Bruslení v hale 
Podaří-li se nám získat možnost bruslit v uzavřené hale nebo tělocvičně, bude to 

především při nepřízni počasí velkou výhodou. Musíme ovšem zvláště dbát na 

bezpečnost a zakázat dětem brzdění brzdičkou. Stejně tak zkontrolujeme kolečka 

každého dítěte, protože plastová mohou povrch poškodit. Stanovíme jasná pravidla 

a povely a uklidíme nepotřebná náčiní. 

6.9.5  Bruslení dětí na ulici 
Dětem rozhodně nedovolíme bruslit na ulici v rámci našich hodin. A také je 

upozorníme, že je to nebezpečné, nerozumné a zbytečné. Výjimkou mohou být pouze 

ulice, které jsou k bruslení uzpůsobené, například vyznačením pruhů, značkami 

upozorňujícími řidiče na bruslaře apod. (dobrým příkladem je např. město Pardubice) 

Protože ale ve svém volném čase děti na ulici mohou vyrazit, probereme s nimi základní 

pravidla. Že musí být opatrní, ohleduplní k ostatním, k přechodům a křižovatkám 

najíždět pomalu, mít neustále přehled o situaci kolem sebe, sledovat auta, nepoužívat 

sluchátka s hudbou apod. 

6.10  Veřejné akce vhodné pro děti 
S dětmi můžeme navštívit mnoho akcí, které pořádají různé subjekty pro závodní 

bruslaře a zároveň pro nadšené amatéry. Zažijeme na nich báječnou závodní atmosféru. 

Některé akce jsou součástí Českomoravského poháru (v roce 2009 to byl souhrnně 

O2 inline cup). Pravidelně se u nás pořádají následující akce. 

§ Stožecká brusle – tradiční jihočeské závody. 

§ O2 inline cup (v roce 2009) – Plzeň, Napajedla, Opava, Praha, Stožec, Liberec, 

Černošice, Račice 
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§ Life InLine (v roce 2009 Nestlé) – série závodů v několika městech.  

§ Hervis maraton – in-line party v pražské Stromovce. 

§ Bruslíme na čtyřce – sportovně-výchovná akce městské části Praha 4. 

§ In-line univerziáda Opava – závody na uzavřených tratích v městských sadech 

a na okolních komunikacích. 

§ In-line závody města Mostu – veřejné závody. 

§ Bohemia Inline – tradiční závody pro děti i dospělé ve sportovním areálu Vesec 

v Liberci. 

§ Giro di kanál – vrchol sezóny na nejlepší trati v ČR s 5 kilometry skvělého 

asfaltu kolem račického veslařského kanálu. 

§ Černošická míle – časovka na 1 míli a závod s hromadným startem na 10 mil 

v zahradní čtvrti města. 

§ Alpiq in-line Kladno – závody pro všechny věkové kategorie na in-line dráze 

v areálu městského stadionu. 

§ Pražské in-line maratony (v roce 2009 poprvé) – závody pro dospělé, děti, 

matky a otce s kočárky (Mohila sport). 

§ Blade nights – večerní projížďky městy za asistence policie a omezení dopravy, 

některé mají ovšem v podmínkách účast od 15 let, ale většinou se účast mladších 

dětí toleruje 

§ Běchovice in-line – součást tradičního běžeckého závodu, jízda po uzavřené 

silnici je opravdu velkým zážitkem 

§ In-line cross – nový závod (v roce 2009 se uskutečnil poprvé) v Praze určený 

i veřejnosti, vyřazovací systém 

a několik dalších závodů, jejichž množství se v poslední době rozrůstá. 
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6.11  Školy bruslení 

6.11.1  Školy bruslení pro děti a rodiče 
Školy pořádají jednodenní, víkendové nebo dlouhodobé kurzy bruslení pro začátečníky 

i pokročilé – pro děti, pro rodiče s dětmi, pro maminky s kočárky. Některé organizace 

pořádají i příměstské letní in-line kurzy a tábory a již s e v jejich nabídce objevují i in-

line tábory v přírodě nebo v zahraničí (Chorvatsko). 

„Děti v naší škole učíme jezdit pomocí různých her, závodů a soutěží, proto také 

přes léto organizujeme příměstské tábory určené pro děti ve věku 6 až 12 let, pro 

menší děti je vhodnější individuální výuka. Dětem ve skupině lze vymyslet 

zajímavý program, kdy se učení stává zábavou.“ (Urbánková, 2009) 

Kurzy bruslení pro rodiče a děti pořádají například tyto školy: 

§ Sportovní kurzy, Opava, Ostrava, Praha – www.sportovnikurzy.cz 

§ Petr Sýkora, Pardubice – www.petrsykora.eu 

§ Škola bruslení, Brno – www.skolabrusleni.cz 

§ HEPA outdoor fitness, Brno, Olomouc, Ostrava, Praha, Prostějov, Přerov, Ústí 

nad Orlicí, Zlín – www.inlineschool.cz 

§ Inlajn.cz, Liberec, Plzeň, Stará Boleslav, Houšťka – www.inlajn.cz 

§ Bootcamps, Ostrava, Praha, Brno, Hradec Králové – www.skateschool.cz 

§ Swanky in-line, Ostrava – www.swankyinline.net 

§ Bruslení v Olomouci, Olomouc – brusleni.volomouci.com 

6.11.2  Školy pro instruktory a kurzy instruktorů 
bruslení 
Instruktor in-line bruslení nemusí být mistr a nemusí umět všechny triky, ale měl by 

umět předvést všechny prvky, a to pomalu a názorně, měl by umět vše vysvětlit, 

a především by svým přístupem měl zájemce o in-line bruslení nadchnout a dále 
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motivovat. Musí vědět, jak pracovat se strachem z pádů, dostatečně na to žáky připravit 

a potom jim po kouskách opatrně dávkovat nové prvky. Bruslení není o výkonech, ale 

o radosti z pohybu, o sdílení, o krajině, o zážitcích. 

Kurzy pro instruktory bruslení pořádají v současné době tři subjekty akreditované 

ministerstvem školství: 

Sportovní kurzy.cz –  http://www.sportovnikurzy.cz/instruktor-inline-brusleni.html 

Instruktorský kurz pro ped. pracovníky MŠ a 1. st. ZŠ doplňuje znalosti zájemcům 

o výuku inline bruslení - pedagogickým pracovníkům zaměřeným na výuku dětí 

předškolního a mladšího školního věku v oblasti sportu Inline bruslení. Účastníci se 

setkají s výukovými postupy, které jsou vhodné nejen pro začátečníky, ale i pokročilé 

bruslaře. Předpokladem jsou základní znalosti tělovýchovných činností a průměrné 

ovládnutí techniky inline bruslení.  

BP Sport, České Budějovice – www.sportbp.cz 

Kurz pro instruktory obsahuje teorii (výstroj a výzbroj, údržba vybavení, historie 

a vývoj, disciplíny a bezpečnost) a praktickou výuku inline skatingu. 

HEPA outdoor outfit – www.hepaoutfit.cz 

Největší síť škol in-line bruslení v ČR pořádá kurz ve dvou víkendových částech 

a vyškoleným instruktorům nabízí možnost stát se členem instruktorského týmu na 

některé z jejích poboček. 
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7  Diskuse 
Děti bruslení baví, rádi by se naučily něco nového, ale proti jejich zájmu stojí 

nedostatek kroužků bruslení. Vyplývá to z průzkumu i z přímých rozhovorů s rodiči 

bruslících dětí, kteří se často dotazují na možnost bruslení pro jejich dítě. Jelikož in-line 

bruslení není ani součástí přípravy učitelů, situace se v této oblasti asi v blízké době 

nezlepší. 

Nedostatkem průzkumu byl omezený počet respondentů (zcela validní průzkum by 

musel probíhat po celou sezónu) a jistá zkreslenost výsledků tím, že převážná část 

respondentů byla oslovena v parku Stromovka, který je specifickým prostředím s větším 

podílem bruslařů začátečníků než je tomu např. na stezkách. 

Problematická spolupráce s lektory, kteří učí bruslení (je jich málo a je vůbec problém 

je najít) potvrdila, že tento sport není ještě tolik rozšířený a různé kluby a kroužky 

bruslení fungují buď jako soukromé nebo při škole a jejich členskou základnu tvoří 

velmi úzký okruh lidí, nebo se naopak kroužků účastní děti, které se pak již bruslení 

příliš nevěnují, protože tyto aktivity nemají přímou návaznost. 

Největší část byla věnována bezpečnosti, neboť průzkumem bylo zjištěno, že tato oblast 

je především ze strany rodičů dětí silně zanedbána. 

Hypotézy se z větší části nepotvrdily. 

Hypotéza 1: Bruslení je pro děti sportem individuálním, kterému se věnují 

neorganizovaně převážně s kamarády na hřišti nebo v parku. 

Byla zcela vyvrácena. Z průzkumu vyplynulo, že nejčastěji děti bruslí s rodiči 

v parku a na stezkách, bruslení je především rodinnou aktivitou. Děti se mu věnují 

individuálně v rámci své rodiny. Výjimkou jsou děti navštěvující kroužky bruslení 

a sportovní kluby – těch ale pouze několik. 

Hypotéza 2: Nabídka volnočasových aktivit obsahujících in-line bruslení není 

v podstatě žádná. 

Hypotéza byla částečně potvrzena. Kroužků a klubů věnujících se in-line bruslení 
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dětí skutečně není mnoho, přesto ale existují a jejich činnost je velmi pestrá 

a zajímavá. Kluby sportovního bruslení fungují na profesionální úrovni s účastí na 

závodech. 

Hypotéza 3: Bezpečnost dětí při bruslení je díky široké nabídce ochranných prvků 

a v závislosti na množství preventivních programů na školách a v médiích dobře 

zajištěna. 

Průzkumem a dotazováním bylo zjištěno, že situace v bezpečnosti dětí při in-line 

bruslení je s výjimkou kroužků a klubů velmi špatná. Polovina dětí nepoužívá 

chrániče ani přilbu, když jezdí na bruslích s rodiči. Informovanost rodičů je minimální, 

některé důvody, proč dítě ochranu nepoužívá, jsou jen těžko pochopitelné („jezdí 

pomalu, zapomněli jsme je, ještě jsme je nekoupili...“) 

 

Bruslení v RVP a ŠVP spadá do oblasti tělesné výchovy, výchovy ke zdraví 

a bezpečnosti a pravidel silničního provozu. Ve výuce se s ním ale nesetkáme, dokonce 

se neobjevuje ani v přípravě učitelů.  

Nejspíše by našlo využití jako volitelný předmět na sportovně změřených školách, jako 

doplněk sportovních aktivit na kurzech a školách v přírodě, ale zde obvykle chybějí 

podmínky. 

Zajímavé je, že ačkoliv nabídka kurzů bruslení je poměrně široká, nabídka kroužků pro 

děti je velmi malá. Může to souviset s omezenými možnostmi, kde s dětmi aktivně 

bruslit (školní hřiště a tělocvična jsou vhodné opravdu spíše jen pro základní výuku), 

nebo s obavami potenciálních lektorů z možných rizik tohoto sportu na stezkách. 

Málokdo si troufne vyrazit s dětmi na bruslích mimo vyhrazený prostor mezi jiné 

bruslaře a cyklisty. 
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8  Závěry 
 

Bruslení je dle získaných informací, zkušeností a zájmu dětí velmi oblíbeným 

a vhodným sportem. Nepřetěžuje dětský organismus, přispívá k posilování svalů a ke 

zvyšování fyzické kondice a působí pozitivně na psychické zdraví a sociální pohodu.  

Bruslení lze provozovat bez velkých finančních nároků a nevyžaduje speciální vybavení 

nebo prostory. Je sportem přístupným široké skupině dětí i dospělých 

Zkušenosti s výukou bruslení jsou na dobré úrovni, existuje řada škol, které se na výuku 

bruslení přímo specializují, často vedle kondičních cvičení, lyžování a cyklistiky. 

Mezi dětmi není ještě sportem rozšířeným a pravidelně provozovaným. Je spíše součástí 

rodinných volnočasových aktivit.  

Bruslení nabízí široké možnosti uplatnění. Bylo by možné jeho důraznější zařazení do 

školních programů, školení učitelů, a to především ve městech, kde jsou k tomu lepší 

podmínky. 

Na základě průzkumu a účasti na kurzech bruslení byl vytvořen přehled výuky in-line 

bruslení dětí ověřený praxí konkrétních instruktorů, kteří se bruslením dětí zabývají 

delší dobu. Tento přehled lze využít jako metodika výuky bruslení ve volném čase dětí 

i pro výuku v rámci tělesné výchovy a školních kurzů.  
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