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Abstrakt

Název práce:     

Rozvoj bruslařských dovedností u věkové kategorie U - 10

Cíle: 

Hlavním cílem bakalářské práce je uvést systematiku bruslení v ledním hokeji,  popsat metodiku

nácviku jednotlivých dovedností a vytvořit zásobník cviků na jejich rozvoj.

Metody: 

Práce byla sepsána především rešeršním způsobem metodou vyhledávání na základě informací z

dostupné odborné literatury, elektronických zdrojů a článků českého i zahraničního původu.   
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Abstract

Title:           

Skating skills development at ages U - 10

Objectives: 

The main aim of this thesis is to introduce the scheme skating in ice hockey, describe methods of

improving individual skills and create a stack of exercises on their development.

Methods: 

The thesis  was primarily written with the use of  searching method based on information from

available expert literature, electronic sources and articles of Czech and foreign origin.   

Keywords: 
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Úvod
Pro svou bakalářskou práci jsem si  vybral téma – rozvoj  bruslařských dovedností  u

věkové kategorie  do  deseti  let.  Téma jsem si  zvolil  na  základě  několika  důležitých

parametrů. Bruslení v ledním hokeji je dle mého názoru základní dovednost. Teprve po

zvládnutí správné techniky bruslení může dojít k rozvoji dalších hokejových dovedností

(přihrávání,  střelba...).  Rozvoj  bruslařských  dovedností  provází  hokejistu  po  celou

aktivní  kariéru  a  rozhodně  by  neměl  být  ani  u  profesionálních  hráčů  opomíjen.

Nejmenší hokejisté by nejraději stříleli góly a rozvoj bruslařských dovedností pro ně

nemusí být atraktivní. Z tohoto důvodu se i já budu snažit proložit jednotlivá cvičení

hrou jako tomu je při mé probíhající trenérské praxi. 

Myslím, že lední hokej představuje v dnešní době velmi atraktivní sport nejen pro hráče,

trenéry a lidi, kteří se podílejí na fungování a průběhu samotné hry, ale jistě také pro

diváky, kteří jsou jeho nedílnou součástí. Jedná se o rychlou sportovní hru, která přináší

spoustu vypjatých okamžiků. Mě osobně provází prakticky celý můj život, s výjimkou

několika počátečních let. Věnuji se mu přibližně od svých 4 let. Začátky byly právě

zaměřeny na rozvoj bruslení a bruslařských dovedností. To, že jsem u hokeje zůstal až

do dnešní  doby je dáno tím, že mě hokej  baví  a zajímám se o něj.  Dalším velkým

důvodem  pro  výběr  tématu  je  to,  že  se  v  současné  době  již  třetím  rokem  věnuji

trénování  dětí  ve  věkové  kategorii  6  –  10  let.  Trénováním  se  moje  zkušenosti  a

dovednosti posouvají do dalších rozměrů. Vím, že mám zatím málo znalostí, ale baví

mě jak práce s dětmi, tak hokej a myslím si, že mi psaní bakalářské práce může pomoci

s  posunem  mých  dalších  dovedností.  Věřím,  že  prostudováním  dostupné  české  i

zahraniční  literatury se mé znalosti  nejen o technice  bruslení,  ale  celkově o ledním

hokeji prohloubí. V současnosti není naše úroveň ledního hokeje na úplném vrcholu, ale

přesto patří lední hokej v České republice k jednomu z nejpopulárnějších sportů. Proto

nám při trénování slouží jako vzory například severské země. Rád bych i já přispěl k

výchově nové hokejové generace, díky které bude český hokej vzorem pro další státy.

Můj cíl stát se trenérem se začal naplňovat přijetím na studium FTVS. 
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Cíle a úkoly

Cíle 

Cílem této  bakalářské  práce  je  shrnout  poznatky  o  bruslení  v  ledním hokeji.  Dále

zpracovat  a  uvést  systematiku  bruslení  v  ledním  hokeji  včetně  metodiky  nácviku

jednotlivých dovedností. Charakterizovat věkové a vývojové zvláštnosti a následně, v

praktické části, vytvořit zásobník cviků na jejich rozvoj. 

Úkoly 

• vyhledat dostupné teoretické poznatky o daném tématu  

• seznámit s věkovými a vývojovými zvláštnostmi dané kategorie

• teoreticky popsat bruslení v ledním hokeji – systematika 

• vytvořit zásobník cviků pro rozvoj bruslařských dovedností 

• vypracovat metodiku nácviku
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1 Věkové a vývojové zákonitosti

Při práci s dětmi je velmi důležité uvědomit si, že děti nejsou malí dospělí. Děti mají

nejen menší tělesnou výšku, ale mají i jinou stavbu těla, odlišně fungující orgány, jinak

myslí  a  chápou věci  a  mají  také  jiné sociální  vazby.  Každý jedinec se navíc  vyvíjí

odlišně a nerovnoměrně. Je tedy důležité přistupovat ke každé věkové skupině odlišným

způsobem  a  především  znát  a  uplatňovat  vývojové  zákonitosti,  které  odpovídají

jednotlivým věkovým obdobím. Tato věková období se od sebe liší v několika oblastech

jako je například tělesný, pohybový, psychický a sociální vývoj. Z tohoto důvodu je

potřeba přistupovat k tréninku dětí jinak než k tréninku dospělých. (Perič, 2012)

Perič  (2012)  udává,  že  dětství  a  adolescence  jsou  charakteristické  významnými

změnami ve všech hlavních oblastech, které vytvářejí bytost. Z hlediska sportovního

tréninku patří mezi zásadní změny: 

a) Intenzivní růst – děti v tomto období vyrostou až o 50 i více centimetrů a zvýší

svou hmotnost o více než 30 kilogramů,

b) vývoj a dozrávání různých orgánů těla – orgány nejen rostou, ale mění i svoji

funkčnost a úlohu,

c) psychický a sociální vývoj – dětem se mění chápání a vnímání nejen okolního

světa, ale i jejich pozice v něm, formuje se vztah ke společnosti a lidem kolem

nich, 

d) pohybový rozvoj – výkonnost se přirozeně zvyšuje, bez ohledu na to, jestli dítě

sportuje nebo ne. (Perič, 2012) 

Perič  (2012) ve své publikaci  považuje za dětství věk mezi 6-15 roky.  Toto věkové

rozpětí se však ještě dělí pro potřeby pedagoga do dvou menších období a to na mladší

školní věk (6-11 let) a starší školní věk (12-15 let). Přechod mezi nimi není nijak ostrý.

Jedná se o orientační údaj, který slouží k teoretickému vymezení věkových kategorií.

Vzhledem k zaměření práce na věkové období do deseti let si podrobně představíme

pouze charakteristické rysy mladšího školního věku.
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1.1 Mladší školní věk 

Mladší školní věk je všeobecně šťastné období mládí. Děti projevují elán, mají o vše

zájem a jsou velmi dobře ovladatelné. Z pohledu trenéra tak stačí málo, aby děti nadchl

pro činnost. Pohyb působí dětem radost, základem jejich činnosti je hra. (Pavliš, 2000) 

Perič  (2012)  uvádí,  že  v  průběhu  tohoto  relativně  dlouhého  období  dochází  k

intenzivním  biologicko-psycho-sociálním  změnám.  Proto  je  také  mladší  školní  věk

vnitřně  rozdělen  do  dvou  relativně  samostatných  období:  dětství  a  prepubescence  s

hranicí kolem devátého roku. (Perič, 2012)

1.1.1 Tělesný vývoj v mladším školním věku

V  prvních  letech  je  tělesný  vývoj  charakterizován  rovnoměrným  růstem  výšky  i

hmotnosti  dětí.  Dochází  k  plynulému rozvoji  vnitřních orgánů,  krevní  oběh,  plíce a

vitální  kapacita  se  průběžně  zvětšují.  Ustaluje  se  zakřivení  páteře,  osifikace  kostí

pokračuje rychlým tempem, přesto jsou kloubní spojení velmi měkká a pružná. Mozek,

jako hlavní  orgán centrální  nervové soustavy,  má vývoj  prakticky ukončen již  před

začátkem tohoto období. Nastávají příznivé podmínky pro vznik nových podmíněných

reflexů a po šestém roce je nervový systém dostatečně zralý i pro složitější koordinačně

náročné pohyby.  Schopnost  učit  se  novým pohybům se tedy formuje již  na začátku

tohoto období. Značná plasticita a pohyblivost nervových procesů vytváří už v dětském

věku příznivé podmínky pro rozvoj  koordinačních a  rychlostních schopností.  (Perič,

2012)

1.1.2 Psychický vývoj v mladším školním věku 

Podle  Periče  (2012)  v  tomto  věku  přibývají  nové  vědomosti,  rozvíjí  se  paměť  a

představivost.  Dítě  se  při  poznávání  a  myšlení  soustřeďuje  spíše  na  jednotlivosti,

souvislosti mu unikají. Abstraktní myšlení je ještě na malé úrovni. Hovoří se o období

konkrétního (reálného) nazírání. Dítě chápe pouze takové situace a pojmy, na které si

„může sáhnout“ a nerozumí tomu, že existují i oblasti,   které není možné „uchopit“.

Malé dítě nechápe termíny, jako je „jednou, v budoucnosti, v dospělosti“ apod., proto

mají  některé  trenérské  proklamace  jen  minimální  účinek.  Děti  jsou  impulzivní,

přecházejí  rychle  z  radosti  do  smutku  a  naopak.  Vůle  je  ještě  slabě  vyvinuta,  dítě
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nedokáže sledovat dlouhodobý cíl. Veškerou činnost dítě silně prožívá, přetrvává malá

sebekritičnost k vlastnímu vystupování a jednání. Děti se dovedou plně koncentrovat po

velmi krátkou dobu, která trvá přibližně 4-5 minut, poté nastává útlum a roztěkanost.

(Perič, 2012)

1.1.3 Pohybový vývoj v mladším školním věku

Dovalil (1998) uvádí toto období jako nejpříznivější pro motorický vývoj a motorické

učení, měli bychom zařazovat do přípravy pohybové hry a respektovat všestrannost ve

sportovní  přípravě.  Dovalil  (2009)  tvrdí,  že  v  tomto  věku bychom se  měli  věnovat

převážně  rozvoji  koordinačních  schopností,  ale  dobré  předpoklady  jsou  i  pro

pohyblivost a rychlostní schopnosti, neměli bychom se však soustředit na vytrvalostní a

silový  rozvoj.  Pavliš  (2000)  ve  své  literatuře  charakterizuje  tento  věkový  stupeň

vysokou  a  spontánní  pohybovou  aktivitou.  Nové pohybové  dovednosti  jsou  lehce  a

rychle zvládnuty,  ale  při  méně častém opakování  jsou opět  rychle zapomenuty.  Dle

Periče (2012) jsou značné rozdíly v rozvoji motoriky u osmiletých a dvanáctiletých dětí.

Období deseti až dvanácti let je podle Periče (2012) považováno za nejpříznivější věk

pro motorický vývoj. Nazývá se také často „zlatým věkem motoriky“. 

1.1.4 Sociální vývoj v mladším školním věku 

Perič  (2012)  uvádí,  že  sociální  vývoj  dítěte  můžeme rozdělit  na  dvě  období.  Jedno

období  je  vstup  do  školy  a  druhé  se  nazývá  období  kritičnosti.  Dovalil  (2009)

charakterizuje období vstupu do školy, tak že kolektiv klade vyšší nároky na zařazení a

podřízení dítěte: přestává být středem rodičovské pozornosti, je jedním z mnoha členů

skupiny. Vznikají silnější kamarádské vztahy, objevují se zde i jemnější citové odstíny –

smysl  pro  čest,  pravdu,  spravedlnost,  odvahu  a  dané  slovo.  Podle  Periče  (2012)  v

období  kritičnosti  děti  negativně  hodnotí  skutečnosti  a  nacházejí  autoritu  ve  svých

vrstevnících, protože současně klesá přirozená autorita dospělých. Dále si dítě v tomto

věku osvojuje základní kulturní návyky a postupně přebírá větší zodpovědnost za svoji

činnost. 
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2 Lední hokej

2.1 Obecná charakteristika ledního hokeje 

Lední hokej je kolektivní branková hra, kde proti sobě stojí dva týmy. Hraje se na 3

třetiny po 20 minutách, celkem tedy 60 minut čistého času (tzn.  čas je zastaven při

přerušení). Děj se odehrává na ledové ploše a je tvořen činností všech hráčů zaměřených

na  útok  nebo  obranu.  Cílem  hry  je,  aby  hráč  na  bruslích  vstřelil  kotouč  vedený

hokejovou holí  do soupeřovy branky (Kostka,  1981). Hráči ovládají  gumový kotouč

(puk) dlouhými holemi s čepelí (hokejka).

Každý tým může do zápisu o utkání zapsat maximálně 22 hráčů, z nichž 2 jsou brankáři.

Při samotné hře se však po ledě pohybuje z každého týmu maximálně 6 hráčů, z nichž

jeden je brankář.  Ostatní hráči se dělí na útočníky (levý, střední, pravý) a obránce (levý,

pravý). Tito hráči mohou střídat při přerušení hry (jsou výjimky v pravidlech, kdy to

však možné není), ale i v samotném průběhu hry. Součástí hry jsou i 4 rozhodčí, kteří

dohlíží na regulérnost hry. 2 hlavní a 2 čároví. Hra je samozřejmě závislá na přesných

pravidlech, která jsou vydána Mezinárodní hokejovou federací (IIHF).

2.2 Hokejové bruslení

Lokomoce hráčů je základem individuálního herního výkonu. V případě ledního hokeje

je to lokomoce specifická (bipedální). Styčná plocha hokejové brusle s ledovou plochou

ve stoji je pouze 10 cm2 (25 x 0,4 cm) a plosky nohou jsou cca 9 cm nad podložkou.

Vzhledem k tomuto postavení vyžaduje technika bruslení především perfektní zvládnutí

předozadní  a  stranové  rovnováhy  na  bruslích.  Hokejové  bruslení  je  účelová  herní

činnost jednotlivce, je prostředkem k uskutečnění hry. Mechanickou podstatou (vnější

struktura pohybu) je cyklický pohyb, kde se opakuje fáze odrazu a skluzu. Z hlediska

kinematiky jde  o  pohyb  posuvný (klouzání).  Přímé  bruslení  je  cyklickým pohybem

dolních končetin, v herním projevu se bruslení mnohdy stává i pohybem acyklickým.

Úroveň  bruslařské  rychlosti  je  dána  složením  tří  faktorů:  nasazením  maximálního

silového úsilí, frekvencí odrazů a vlastní technikou bruslení. Techniku bruslení autoři

člení na fázi akcelerace, fázi stabilizace frekvence bruslení a fázi obratů - změn směru.

Za základ je považována fáze druhá, kdy síla odrazu a frekvence kroku určují rytmus

pohybu  a  jeho  výslednou  rychlost.  Bukač  (2005)  se  však  domnívá,  že  proměnlivé
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podmínky individuálního herního výkonu, jehož základem je bruslení, vyžadují spíše

dokonalé zvládnutí  fáze akcelerace a  změny směru.  Trénink bruslařské lokomoce se

často uplatňuje pouze v podmínkách, kdy jsou hráči na ledě. V současné době je možné

využití specifických pomůcek a cvičení, která slouží k rozvoji bruslení mimo led. Tyto

pomůcky se nejčastěji zaměřují na rozvoj síly svalů dolních končetin využívaných při

bruslení. Ovšem výhodou těchto strojů není jen rozvoj svalstva, ale i frekvence odrazů

či zlepšení techniky bruslení. To jsou faktory ovlivňující rychlost bruslení, která je jak

říká Bukač pro moderní hokej nezbytná. (Bukač, 2005)

2.2.1 Brusle

Nepostradatelným  a  nejdůležitějším  vybavením  pro  specifickou  činnost,  jakou  je

hokejové bruslení, jsou hokejové brusle. Podle Pytlíka (2015) je pro správné zvládnutí

techniky bruslení zapotřebí věnovat zvláštní pozornost právě výběru hokejových bruslí.

V dnešní době je v nabídce nepřeberné množství značek a typů, až je mnohdy velice

těžké se v nabídce zorientovat.

Výběr hokejových bruslí

Na  výběru  vhodných  bruslí  je  třeba  si  dát  záležet.  Spolu  s  hokejkou  se  jedná  o

nejdůležitější  nástroj  hráče  ledního  hokeje.  Mezi  bruslemi  jsou  velké  rozdíly,  ale  v

zásadě platí pravidlo, že čím vyšší model brusle, tím má bota lepší výztuhy a výstelky,

je celkově pevnější,  nůž je z kvalitnější  oceli,  má nižší  hmotnost a většinou i  vyšší

odolnost. 

Pokud se hráč začíná učit bruslit ve vhodných bruslích, získávají trenéři velkou výhodu.

Je to jedna z prvních věcí, na kterou je nutné se zaměřit.

V současnosti se hokejová brusle skládá z následujících důležitých částí: 

• Bota – téměř všechny hokejové boty, které se dnes prodávají, jsou pevné, avšak

velký rozdíl je v oblasti vnitřní výstelky a jazyka. U mládeže, kdy noha roste, se

doporučuje zakoupit botu s výhledem přibližně o 1 cm větší. Pro správný výběr

velikosti bruslí je vždy dobré před zakoupením botu vyzkoušet přímo na noze. 

• Výstelka – kvalitní bota musí mít hluboké výstelky,  které zabezpečí, že se v

žádném místě noha neopírá o pevnou výztuhu a nevznikají tak u hráče otlaky, či

dokonce výrůstky.
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• Jazyk –  jazyk  by  měl  mít  pevnou  výztuhu,  aby  eliminoval  při  výrazném

pokrčení kolen otlaky na nártu. 

• Vložka  –  součástí  zakoupené  boty  je  základní  vložka,  kterou  většina  hráčů

vyměňuje za sportovní vložku, která výrazněji podporuje klenbu, nebo dokonce

za vložku tvarovanou na míru dle potřeby hráčova chodidla.

• Podrážka – ačkoliv se to na první pohled nemusí zdát, podrážka brusle je velmi

důležitá,  jelikož  ovlivňuje  celkovou  stabilitu,  přenos  energie  při  odrazu  a  v

neposlední řadě odvádí vlhkost během hry.

• Holder – jedná se o jedinou část, která spojuje brusli s nožem. K brusli je holder

speciálně nýtován, aby nedocházelo k nebezpečným pohybům v průběhu hry.

Kvalitní holder je velmi lehký, pevný, ale zároveň pružný.

• Runner (nůž) – tato část je styčným prvkem brusle s ledem, jedná se proto o

velmi  důležitou  část,  která  neustále  podléhá  usilovnému  vývoji.  V současné

době je v nabídce hned několik možností vhodného nože – od základních přes

perforované  až  po  bimetalické  či  se  speciálním  složením  pro  zlepšení

klouzavosti (Pytlík, 2015).
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2.3 Technika hokejového bruslení

Pytlík  (2015)  charakterizuje  bruslení  jako  základní  pohybovou  dovednost,  kterou

hokejista ve hře neustále uplatňuje. Je to však složitý pohybový celek, který vyplývá z

konkrétní  herní  situace.  Hokejové bruslení  chápeme jako komplexní  dovednost,  kdy

hráči při svém pohybu ve hře reagují na vývoj situace a na pohyb všech hráčů na ledě.

Jedná se o velmi rozmanitý soubor bruslařských dovedností, které hráči využívají ve hře

(Pytlík, 2015). Bruslení je základem hokeje, bez jeho kvalitního zvládnutí se dají těžko

rozvíjet  další  činnosti,  jako  je  vedení  kotouče,  střelba,  ale  i  herní  kombinace,  a  v

neposlední  řadě  také  týmová spolupráce.  Proto  doporučujeme se  věnovat  v  prvních

letech tréninku hlavně a především bruslařské činnosti (Perič, 2002).

Podle  Pytlíka  (2015) je  nutné  pro správnou výuku techniky bruslení  dodržovat  tato

metodická doporučení:

• S výukou bruslení je vhodné začít již v předškolním věku (5 až 6 let) a v prvních

dvou letech organizované přípravy mladých hráčů věnovat bruslení více jak 80%

času. 

• Trénink by měl probíhat na kvalitním ledě.

• Pro výuku a nácvik  techniky bruslení  je  velmi  důležitá  podmínka kvalitního

předvedení pohybu. 

• Nácvik  jednotlivých  dovedností  provádět  vždy  časově  vyváženě.  Všechna

cvičení by měla být prováděna na obě strany (např. překládat doleva i doprava) a

i v obou směrech (jízdě vzad věnovat stejné množství času jako jízdě vpřed). Při

nácviku vždy začínáme učit  pohyb na snažší  stranu, později  však provádíme

cvičení častěji na druhou stranu.

• Základy  hokejového  bruslení  je  vhodné  nacvičovat  zpočátku  bez  hole,  s

fixovanou horní  polovinou těla.  Tato  fixace  později  umožňuje  oddělit  pohyb

rukou od pohybu nohou. Proto se jako výchozí poloha pro výuku doporučuje

postoj s upažením rukou. Další doporučovaná poloha pro fixaci horních končetin

je taková, kdy děti mají ruce za zády a drží se rukama za lokty. 

• Po zvládnutí základní techniky je nutné všechny prvky všestranného hokejového

bruslení procvičovat vždy s holí. 
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• Výuka by měla probíhat za přítomnosti většího počtu asistentů, aby bylo možno

rozdělit družstvo do několika menších (čtyř až šesti členných) skupin. 

• Již  od  počátku  je  důležitá  korekce  chyb.  Hráči  samozřejmě  budou  dělat  v

začátcích chyby, je však nutné na ně upozorňovat. 

• V tréninku je nutné využít co nejvíce hravou a zábavnou formu, hráče správně

motivovat a klást důraz na bruslařské dovednosti nejen v tréninku, ale i v utkání.

• Výuka bruslení by měla probíhat alespoň 3x týdně po dobu 60 minut. 

• Výklad musí být srozumitelný a odpovídající věkové kategorii žáků. 

Doporučovaná  metodická  posloupnost  výuky  jednotlivých  bruslařských  dovedností

podle Pytlíka (2015):

• jízda vpřed,

• zastavování v jízdě vpřed,

• vyjíždění oblouků a překládání vpřed,

• jízda vzad,

• zastavování v jízdě vzad,

• překládání vzad,

• obraty,

• starty,

• přechody,

• laterální pohyb.

Ze zkušeností s výukou bruslení u nás i v ostatních hokejově vyspělých zemích vyplývá,

že je v praxi opomíjena výuka především startů, obratů a přechodů. Pro výuku základů

je možné využít i výuku krasobruslení.

Pro potřeby systematiky bruslařských dovedností jsou jednotlivé techniky spojeny do

větších celků. 
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Základní systematika hokejového bruslení:

• jízda vpřed,

• jízda vzad,

• užité bruslení:

◦ změny rychlosti (zastavení a starty),

◦ změny směru (vyjíždění oblouků a překládání),

◦ obraty,

◦ další bruslařské dovednosti. (Pytlík, 2015)

2.3.1 Základní bruslařský postoj

Pytlík (2015) charakterizuje základní bruslařský postoj  jako základní polohu těla,  ze

které hráč při bruslení vychází. Nohy jsou ohnuty v kyčelním, kolenním a hlezenním

kloubu. Úhly ohnutí se podle Pytlíka (2015)  pohybují od 90 do 120 stupňů. Hlava je

mírně zvednuta. Hráč by měl vidět přibližně na vzdálenost 30 metrů před sebe, držení

hole je oběma rukama před sebou čepelí v ose.
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2.3.2 Jízda vpřed

Perič (2002) charakterizuje bruslení vpřed jako základní techniku pro pohyb na ledě.

Základem jízdy vpřed je tzv. bruslařský krok, který se skládá z odrazu a skluzu. Brusle

zanechává  na  ledě  stopu,  která  má  podobu  protáhlého  S.  Celý  cyklus  vypadá

následovně:

• hráč jede po levé brusli (její vnitřní hraně), pravá noha je nad ledem těsně vedle

levé nohy (tzv. pata za patou),

• pravá noha (silně pokrčena v kolenu) se pokládá přes přední část brusle na led

(na vnější hranu), přenáší se na ní váha a dochází k odrazu celou hranou šikmo

vzad ven. Brusle se překlápí z vnější na vnitřní hranu,

• váha se přenáší na levou nohu, která se pokládá na led vnější hranou přes přední

část brusle. Odraz je dokončen nataženou pravou nohou za tělem, 

• pravá  noha se nad ledem přenáší  zpět  do základní  polohy a  následuje odraz

levou nohou.

Metodika nácviku jízdy vpřed

Podle Pavliše a Periče (2002):

• Důležité nejprve nacvičovat rovnováhu a stabilitu na bruslích.

• Základní dovedností je vstávání z ledu po pádu, ke kterému bude v začátcích

docházet velmi často. 

• Po tomto nácviku přicházejí na řadu rovnovážná cvičení na místě. Nacvičujeme

stoj na jedné noze, přenášení váhy z nohy na nohu, podřepy a narovnávání.

• Chůze po ledě – chůze je prováděna velmi pomalu, klademe důraz na odraz do

strany a dopředu (kolébavý  krok). 

• Jízda po obou bruslích – snaha co nejdále dojet bez dalšího odrazu.

• Přenášení váhy z nohy na nohu – tento prvek je vhodné přidat po zvládnutí jízdy

po obou bruslích. Konečnou fází nácviku jsou podřepy a mírné poskoky.

19



• Jízda po jedné brusli – zpočátku je snahou udržet jízdu v přímém směru, později

přistupuje  nácvik jízdy na vnější i vnitřní hraně (oblouk dovnitř a ven). 

• Nácvik odrazu a skluzu – k nácviku odrazu přecházíme po zvládnutí rovnováhy

za pohybu. Základními prvky jsou výjezdy dvojvlnovek a vlnovek. Dvojvlnovka

je známá jako „buřtíky“, „rybičky“ nebo „citronky“. Dalším průpravným cvikem

je synchronní dvojvlnovka. Jedná se o odraz z obou nohou, střídavě z pravé a

levé brusle, přičemž každý je z jiné hrany. Obě nohy zůstávají neustále na ledě a

důraz je kladen na práci kolen.

• Nácvik bruslařského rytmu – je důležitý při  jízdě vpřed,  vzad a zejména při

překládání. (Pavliš a Periš, 2002)

Základní chyby v technice

• Přílišný pohyb boků nahoru a dolů, které přenáší sílu místo do odrazu do pohybu

nahoru. 

• Odraz je prováděn ze špičky brusle místo z celé hrany.

• Odraz je místo dostrany prováděn dozadu, je tedy málo účinný a projevuje se

„zakopáváním“.

• Odraz  nevychází  ze  základní  polohy nohou a  krok je  velmi  široký,  čímž se

zkracuje odraz.

• Málo pokrčená kolena a narovnaný trup.

• Brusle není položena na led rovnoběžně se skluznou bruslí.

• Špatný rytmus pohybu, které je dáno nerovnoměrným odrazem. Každá noha se

odráží v jiné délce a jinou silou.

• Návrat bruslí do základní polohy po ledě, místo těsně nad ledem. Zapříčiňuje, že

děti častou „kopou“ špičkami bruslí o led.

• Hlava je příliš předkloněna – ztráta rovnováhy a orientace.

• Záklon místo mírného předklonu – hmotnost těla je na patách. (Pavliš a Perič,

2002)
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2.3.3 Jízda vzad

Podle  Pytlíka  (2015)  je  jízda  vzad  druhou  základní  bruslařskou  dovedností.  V

současném  pojetí  hry  je  důležité,  aby  tuto  techniku  jízdy  ovládali  dokonale  nejen

obránci,  ale  i  útočníci.  Výborný bruslař  se  umí  pohybovat  vzad stejně jistě  a  téměř

stejně rychle jako při jízdě vpřed. 

Při jízdě vzad jsou nohy rozkročeny (na úrovni boků), trup je vzpřímen, hlava vzhůru,

pánev je protlačena vpřed. Hráč drží hůl v jedné ruce na ledě před tělem. Hmotnost těla

je rozložena na obou nohách – po celých plochách.

Pohyb  vychází  z  kyčelního  kloubu,  odkud  se  přenáší  do  špiček  nohou.  Odraz  je

prováděn z vnitřní hrany brusle (střídavě pravá a levá noha) opakovaným pokrčováním

a napínáním nohy v kolenním kloubu a pohybem příslušného ramene a boku vzad. 

Metodika nácviku jízdy vzad

Při nácviku jízdy vzad postupujeme obdobně jako u jízdy vpřed.

• Nácvik chůze na ledě – důraz je kladen na přenesení váhy a návrat bruslí do 

základního postoje.

• Nácvik jízdy vzad odrazem od mantinelu a ve dvojicích.

• Rovnováha při jízdě vzad – jízda po jedné brusli, ve dřepu apod. 

• Nácvik  vlnovek  –  dvojvlnovky,  oblouky  po  vnitřní  nebo  vnější  hraně,  u

zdatnějších bruslařů vlnovky po jedné noze.

• Nácvik  odrazu  a  skluzu –  důraz  je  kladen na  odraz  celou  hranou,  ukončení

odrazu je v základním postoji.

• Rytmus bruslení – shodné velikosti oblouku oběma nohama, pravidelné střídání

nohou. (Perič, 2002)

Základní chyby v technice

• Odraz je ze špiček bruslí, nikoliv z hran.

• Toporný postoj (vzpřímený trup a napnuté nohy).

• Příliš velký předklon trupu.

• Příliš velký pohyb boků nahoru a dolů.
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• Pohyb je prováděn pouze chodidly, nevychází z boků a ramen.

• Rychlé a krátké obloučky (není využit skluz). (Pavliš a Perič, 2002)

2.3.4 Zastavení

Pytlík (2015) řadí  tuto dovednost  do užitého bruslení a  slouží především ke snížení

rychlosti a změny směru pohybu. Každý hráč musí dokonale ovládat rychlé a bezpečné

zastavení. Je samozřejmé, že zastavení ve vlastní hře je spojeno s následným pohybem

(především se startem). Proto již od počátku, po zvládnutí základní techniky zastavení,

vyžadujeme od hráčů rychlý výjezd určitým směrem. Rozlišujeme zastavení  z jízdy

vpřed a z jízdy vzad. 

Zastavení z jízdy vpřed

Perič  (2002)  doporučuje  při  nácviku  zastavení  vycházet  nejprve  ze  zastavení

jednostranným pluhem. Vždy nacvičujeme ze začátku na lehčí stranu (obvykle do leva),

později však procvičujeme na obě strany stejně. 

Při zastavení jednostranným pluhem hráč v jízdě vpřed nadzvedne nohu, kterou bude

brzdit, vytočí ji špičkou dovnitř „do pluhu“, v této poloze ji položí na led a přitlačením

kolen k ledu na ni pozvolna přenáší váhu, až zastaví. Zastavení oboustranným pluhem je

další alternativou, při kterém hráč vytáčí dovnitř špičky obou nohou. 
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Další  fází  je  podle  Periče  (2002)  nácvik  zastavení  smykem.  Vycházíme  při  tom  z

jednostranného  pluhu.  Hráč  jede  volným  tempem  (rozjezd  ze  tří  kroků)  a  začne

zastavovat  jednostranným pluhem (např.  pravou nohou).  Levá noha se volně zvedá,

vytáčí  se  ve  směru špičky pravé nohy a po zabrždění  se  přidává k pravé  noze.  Po

zvládnutí  tohoto  rozfázovaného  zastavení  můžeme  přejít  k  nacvičování  zastavení

smykem oběma nohama současně. V jízdě, po nadlehčení, dojde k vytočení obou bruslí

současně, kolmo na směr pohybu. Prudkým pokrčením nohy v kolenou zatlačí hráč na

hrany a následuje zastavení. Brusle jsou mírně od sebe, váha je na přední části. 

Metodika nácviku zastavení z jízdy vpřed

Perič (2002) ve své publikaci uvádí, že všechny způsoby zastavení je vhodné nacvičovat

nejprve na místě, např. s oporou o hrazení. 

• Nejdříve se nacvičují jednotlivé fáze zastavení (nadlehčení, vytočení, snížení a

zatížení) jednotlivě i v návaznosti. 

• Dalším krokem je nácvik ve dvojicích, kdy jeden hráč tlačí druhého, který brzdí.

Důležité je, aby děti pokládaly brusle na led pozvolna vnitřní hranou. 

• Poté  pokračujeme  v  zastavování  samostatně  z  malé  rychlosti,  teprve  po

zvládnutí techniky můžeme přejít na rychlost vyšší.

Základní chyby v technice

• Nedostatečné vytočení špiček bruslí k sobě.

• Chybí přenesení váhy na vytočenou brusli.

• Vytočená brusle je položena na led prudce, hráč přepadává.

• Hráč pokládá vytočenou brusli před špičku druhé nohy, a tím o ni zakopne.

• Při zastavení smykem jsou nohy příliš blízko u sebe, hrozí nebezpečí pádu.

• Hráč neprovází zastavení zatížením, ale vyjetím oblouku.

• Váha těla je na patách. (Perič, 2002)
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Zastavení z jízdy vzad

Technika zastavení z jízdy vzad má podobné principy jako u jízdy vpřed, a proto k

jejímu nácviku přistupujeme teprve po zvládnutí zastavení z jízdy vpřed. Hlavní rozdíl

je  vytočení  špiček  bruslí  ven  u  jednostranného  i  oboustranného  pluhu.  Zastavení

jednostranným pluhem také nazýváme jako T-brzdu a oboustranným pluhem jako V-

brzdu (podle pozice nohou při zastavení).

Perič (2002) uvádí, že obdobně jako u jízdy vpřed začínáme při nácviku zastavení z

jízdy vzad jednostranným pluhem (T-brzda). Hráč při jízdě vzad nadlehčuje jednu nohu,

vytáčí ji špičkou ven a volně pokládá vnitřní hranou brusle na led. Pokrčováním kolen

se vyvíjí tlak na hranu a dochází k zastavení. Váha je na přední části nohou. Prudkost

zastavení je dána rychlostí a silou zatížení hrany. Oboustranný pluh (V-brzda) je druhým

způsobem zastavení z jízdy vzad. Hráč při něm vytáčí obě brusle špičkami ven (patami

k sobě).  

Dalšími způsoby zastavení z  jízdy vzad jsou podle Pytlíka (2015) zastavení bočním

smykem na obou bruslích a zastavení na jedné brusli. Oba tyto způsoby jsou využívány

spíše u profesionálních hráčů než u dětí. 
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Obrázek č. 4 - zastavení 
smykem z jízdy vpřed



Metodika nácviku zastavení z jízdy vzad

• V první fázi provádíme nácvik ve stoji u hrazení. Hráč vytáčí špičky vně a tlačí 

kolena k ledu.

• Nácvik  ve  dvojicích  – důležité  je  správné postavení  nohou,  mírný předklon,

kolena tlačit k ledu.

• Následuje nácvik samostatně z pohybu – hůl držíme v jedné ruce.

• Zastavení na jedné brusli do konečné T-polohy.

• Po  dobrém  zvládnutí  těchto  technik  můžeme  nacvičovat  zastavování  vzad

bočným smykem. (Pavliš a Periš, 2002)

Základní chyby v technice

• Malé vytočení špiček od sebe.

• Tlak na obě hrany, a ne jen na vnitřní.

• Brusle jsou příliš daleko od sebe, nebo naopak těsně u sebe.

• Kolena nejsou tlačena k ledu.

• Příliš prudké zatlačení na hranu.

• Váha těla je na zadní části bruslí.
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Obrázek č. 5 - zastavení  V - 
brzdou z jízdy vzad 

Obrázek č. 6 - zastavení T - 
brzdou z jízdy vzad 



2.3.5 Změny směru

V ledním hokeji  se  změny směru  realizují  prostřednictvím překládání  a  vyjížděním

oblouků. Vyjetí oblouku musí být vždy zakončeno překládáním nebo startem z důvodu

zvýšení rychlosti. Vyspělí bruslaři vyjíždějí i krátké oblouky překládáním.

Vyjíždění oblouků

Vyjíždění  oblouků  je  nejjednodušší  způsob  změny  směru,  který  se  u  začátečníků

nacvičuje a tento způsob změny směru nám v počátku nahrazuje i zastavení.

Podle Pavliše a Periče (2000) je při vyjíždění oblouků tělo nakloněno do středu oblouku

a  dopředu,  vnitřní  rameno  je  vytočeno  dovnitř  kruhu.  Obě  nohy  jsou  pokrčeny,

hmotnost  spočívá  převážně na vnitřní  noze,  která  je  předsunuta.  Hůl  držíme oběma

rukama. Při vyjíždění oblouku vlevo předsuneme levou nohu před pravou přibližně na

délku brusle, přesuneme na ní více hmotnost těla, pokrčíme se v kolenou a vykloníme se

do středu oblouku. Levá brusle jede po vnější hraně a pravá na vnitřní hraně. Dopředu

(dovnitř oblouku) tlačíme pravá rameno, levé tlačíme vzad. Čím je oblouk kratší, tím je

vnitřní noha více předsunuta a tělo více nakloněno do středu. (Pavliš a Perič, 2002)

Po  zvládnutí  techniky  vyjíždění  oblouků  vpřed  navazuje  na  každé  vyjetí  oblouku

překládání. (Pytlík, 2015)

Metodika nácviku vyjíždění oblouků

• Podle  Periče  (2002)  nejprve nacvičujeme pohyb  ramen – na  jakou stranu je

natočíme, tam jedeme.

• Vyjíždění oblouků s mírně předsunutou vnitřní nohou.

• Náklon trupu dovnitř oblouku.

• Postupně zkracujeme velikost oblouku.

Základní chyby v technice

• Nejzákladnější chybou je jízda po vnější noze.

• Vnitřní noha není pokrčena v kolenu, není předsunuta, tělo je vzpřímené.

• Tělo není nakloněno dovnitř oblouku.

• Hmotnost těla je na patách bruslí.
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• Vedení bruslí je těsně za sebou v jedné stopě – dochází ke ztrátě rovnováhy.

• Nácvik provádíme v nepatrném pohybu.

• Oblouk není zakončen překládáním nebo startem. (Pavliš a Perič, 2002)

Překládání vpřed

Při překládání vpřed vychází pohyb z kyčlí, pánev se pravidelně zvedá a klesá. Pro lepší

pochopení uvádím techniku překládání vlevo. Podle Pytlíka (2015) tlačíme levé rameno

vzad, pravé vpřed, trup je nakloněn dovnitř kruhu. Vnější noha, v tomto případě pravá,

se dotýká ledu vnitřní hranou a vnitřní noha (levá) je přiložena bruslí  k ledu vnější

hranou. Odraz je proveden vnitřní hranou pravé brusle přes špičku. Hmotnost těla je na

levé noze, která je silně pokrčena. Brusle levé nohy je vnější hranou přikloněna k ledu a

vyjíždí oblouk. Dochází k překřížení pravé nohy přes levou špičku se stočením špičky,

následuje odraz levé brusle vnější hranou a přes špičku do překřížení za pravou nohu.

Po tomto odrazu jde levá noha jakoby do základní polohy, ale s tím, že vykračuje vpřed.

Pravá noha vyjíždí oblouk na vnitřní hraně brusle. Tento cyklus odraz – skluz – odraz se

neustále opakuje. Při překládání je důležitá plná extenze končetiny v odrazech. (Pytlík,

2015)
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Obrázek č. 7 - vyjíždění 
oblouku



Metodika nácviku překládání vpřed

Bruslař při překládání provádí dva odrazy:

1. odraz – vnitřní hranou vnější brusle tzv. odšlapování

2. odraz – vnější hranou vnitřní brusle tzv. podkládání. 

Překládání vpřed je vhodné nacvičovat po obvodu kruhu pro vhazování. 

• Nácvik začínáme jízdou vpřed po kruhu po vnitřní brusli a vnější hraně. Jedná se

o nácvik rovnováhy, natočení ramen, pánve a postavení bruslí.

• Druhým krokem je jízda po vnitřní brusli a nácvik odrazu z vnější nohy, tzv.

odšlapování nebo „koloběžkování“.

• Nácvik  odrazu  vnitřní  nohou.  Toto  cvičení  se  z  důvodu  obtížnosti  nejprve

provádí vestoje.

• Poté přistoupíme k procvičování všech fází vcelku. Dbáme na stejný odraz jak z

vnější, tak z vnitřní brusle. Zrakem sledujeme střed kruhu. 

• Poslední fázi u překládání vpřed je jeho plynulost a změna bruslařského kroku

včetně rytmu bruslení. (Pytlík, 2015)

Základní chyby v technice

• Odraz nejde do strany, ale dochází k nadlehčování trupu – tzv. pumpování.

• Nedochází k překřížení nohou, odraz je v podstatě pouze vnější nohou.

• Dokrok na patu, nikoliv přes přední část brusle.

• Odraz pouze špičkou, nikoliv celou hranou.

• Skákání – není využit skluz.

• Nerytmické překládání, nejsou využity odrazy oběma nohama, ztráta rychlosti.

(Perič, 2002)
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Překládání vzad

Překládání vzad má podobnou strukturu pohybů jako překládání vpřed. Je to poměrně

složitá bruslařská dovednost, která předpokládá dobré zvládnutí jízdy vzad a vyjíždění

oblouků v jízdě vzad. Tělo je při překládání vzad vykloněno do středu oblouku, kolena

jsou pokrčena, postoj je vzpřímenější se zvednutou hlavou. Odrazu napomáhá snižování

a zvyšování pánve. Při překládání vlevo překládáme pravidelně pravou nohu přes levou.

Vnitřní levá noha provádí odraz z vnější hrany, přičemž konec odrazu jde přes špičku

brusle. Hmotnost těla se přenáší na silně pokrčenou pravou nohu, která provádí skluz v

oblouku před vnitřní levou nohou. Vnitřní noha se po odrazu pokrčuje, přičemž vnější

noha  překládá  přes  osu  levé  nohy  a  provádí  odraz  z  vnitřní  hrany  brusle.  Hráč

zachovává stabilitu silným pokrčením kolenou. (Pavliš a Perič, 2002)

Metodika nácviku překládání vzad

Stejně jako u překládání vpřed provádí bruslař, podle Pytlíka (2015), dva odrazy:

1. odraz – vnitřní hranou vnější brusle

2. odraz – vnější hranou vnitřní brusle

• Překládání vzad pomocí chůze stranou. Na začátku provádíme drobné krůčky

stranou, které se postupně změní v překládání vzad. 

• Dalším  krokem  je  jízda  po  kruhu  vzad  odšlapováním.  Postavíme  se  levým

bokem do kruhu a upažíme, přičemž pravou paži držíme v předpažení a levou v

zapažení. Snížíme se v kolenou a provedeme odraz vnitřní hranou vnější brusle,

špička  směřuje  dovnitř.  Po  dokončení  odrazu  přitáhneme  obloukem po  ledě

nohu zpět do původního postavení. 

• Nácvik překřížení nohou nacvičujeme nejprve u hrazení, odrazová noha se po

odrazu pokrčuje. Vnější noha se překládá přes osu vnitřní nohy, provádí odraz z

vnitřní hrany a je v plné extenzi. 

• Odraz  vnitřní  nohou  nacvičujeme  nejprve  také  u  hrazení.  Pokrčíme  kolena,

levou  nohu  překřížíme  za  pravou  a  odrazíme  se  celou  vnější  hranou.  Po

dokončení odrazu zvedneme protaženou nohu od ledu a přisuneme ji k jedoucí

noze. 

• Posledním krokem je souvislé překládání vzad. (Pytlík, 2015)
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Základní chyby v technice

• Odraz je pouze ze špiček bruslí, nikoliv z celých hran.

• Překládání je pouze frekvenční, nedochází k využití skluzu po brusli.

• Brusle není položena na led ve směru příští jízdy – dochází k přibrždění.

• Při odrazu vnitřní brusle nedojde k překřížení nohou a odraz není v podstatě

proveden.

• Nerovnoměrnost odrazu z obou bruslí.

• Při překřížení nohou dojde k přeskočení z brusle na brusli, a nikoliv k vyjetí po

hranách.

2.3.6 Obraty

Obraty slouží ke změně bruslení – z jízdy vpřed do jízdy vzad a z jízdy vzad do jízdy

vpřed. Provádějí se vlevo i vpravo, na jedné i obou bruslích. Při obratu by nemělo dojít

ke snížení rychlosti jízdy a měla by být zachována plynulost jízdy. Z hlediska techniky

provedení rozlišujeme dva základní typy obratů: na jedné nebo obou bruslích – tzv.

trojkový obrat – a obrat s přešlápnutím z nohy na nohu – tzv. měsícový krok. V technice

provedení obou druhů obratů se objevují tři fáze: 

• nadlehčení

• obrat

• snížení

Obraty z jízdy vpřed do jízdy vzad

Obrat na obou bruslích

Tento obrat je nejsnazší, a proto by se měl nacvičovat nejdříve. Hráč jede jízdou vpřed v

mírném podřepu na obou bruslích. Při obratu vlevo dojde k odlehčení bruslí tím, že se z

pokrčených nohou poněkud napřímí.  Současným rychlým pohybem pravého ramene

vpřed a levého vzad a obdobným pohybem boků se přetočíme přes přední část bruslí do

jízdy vzad. Po dokončení obratu se hráč opět pokrčí v kolenou a zachovává tak stabilitu

pro jízdu vzad. (Pavliš a Perič, 2000)
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Obrat na jedné brusli

Celý cyklus je stejný, důležité je opět začínat na pokrčené noze v kolenu s následným

odlehčením s důraznou prací ramen a boků. (Pavliš a Perič, 2000)

Obrat s přešlápnutím z nohy na nohu

Dle Pytlíka (2015) tento způsob obratu nacvičujeme až po zvládnutí předešlých druhů.

Při obratu vpravo se mírně vysouvá pokrčená levá noha vpřed a dochází k prudkému

vytočení ramen a boků vpravo. Současně s tím se odlehčuje pravá noha, která je vzadu.

Pravou nohu přitahujeme k jedoucí levé a vytáčíme ji špičkou ven (paty k sobě). V

tomto přešlápnutí jsme rozkročeni a přenášíme hmotnost na pravou nohu a pokračujeme

jízdou vzad. (Pytlík, 2015)

Obraty z jízdy vzad do jízdy vpřed

Podle Periče a Pavliše (2002) provádíme základní obraty z jízdy vzad do jízdy vpřed

obvykle dvěma způsoby.

Obrat na obou bruslích

Technika provedení je stejná jako u obratu z jízdy vpřed. Jedeme jízdou vzad na obou

bruslích  v  mírném podřepu,  pohybem v  kolenou  a  nadzvednutím pánve  odlehčíme

brusle. Těsně před obratem natočíme trup, ramena i hlavu do nového směru jízdy. Obrat

provádíme na přední části bruslí. 

Obrat odšlápnutím

Jedeme jízdou vzad, hmotnost těla přeneseme při obratu vlevo na pravou pokrčenou

nohu. Levou nohu zvedneme a pokrčenou ji vytočíme špičkou ven do směru jízdy vpřed

a přeneseme na ni hmotnost těla. Hlavu, trup i ramena přitom vytáčíme do směru obratu

a využíváme nadlehčení boků. (Pavliš a Perič, 2002)
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Metodika nácviku obratů

Při nácviku obratů je nejvýhodnější  zvládnout  nejprve jeden způsob obratu a teprve

potom přistoupit k dalším způsobům. Pavliš a Perič (2002) doporučují provádět nácvik

obratů v této posloupnosti:

• Obrat z jízdy vpřed do jízdy vzad na obou bruslích

• Obrat z jízdy vpřed do jízdy vzad přešlápnutím

• Obrat z jízdy vzad do jízdy vpřed na obou bruslích

• Obrat z jízdy vzad do jízdy vpřed přešlápnutím

• Obrat z jízdy vpřed do jízdy vzad na jedné brusli

Nácvik obratů provádíme nejdříve bez hole a dodržujeme tento metodický postup.

• Základní pohyb (nadlehčení, vytočení a snížení) nacvičujeme ve stoji u hrazení,

hráč se drží hrazení oběma rukama. 

• Dalším krokem je  provedení  obratu nejprve na  místě  a  dále  z  jízdy v nízké

rychlosti.  Základní  postoj  je  s  mírně  pokrčenými  koleny,  jedna  ruka  je  v

zapažení  (ta  na  kterou  stranu  se  bude  provádět  obrat),  druhá  ruka  je  v

předpažení. Obrat je prováděn na obou bruslích, hmotnost je na nich rozložena

rovnoměrně.

• Nácvik obratu s přešlápnutím začíná obdobně jako předchozí ve stoji u hrazení,

kde  je  prováděno  vytočení  nohy,  která  je  vzadu  a  dokrok  na  ni.  Důležitým

prvkem  je  „zhoupnutí“  při  přechodu  z  přední  na  zadní  nohu,  tj.  pohyb  s

nadlehčením boků. 

• Ve druhé fázi provádíme nácvik již v mírné jízdě vpřed. Zadní noha je mírně

vytočena špičkou dozadu. Po přitlačení špičky brusle na led dochází k tomu, že

se hráč začíná mírně otáčet do směru, kam má provádět obrat. Po této mírné

otočce následuje přenesení váhy na zadní nohu a uvolnění přední nohy. 

• Po zvládnutí obratu na zadní noze je již procvičován celý obrat a nadlehčení. 

• Obraty nacvičujeme na obě strany bez hole i s holí. (Pavliš a Perič, 2002)
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Základní chyby v technice

• Obrat je prováděn bez nadlehčení.

• Nevýrazné natočení trupu a ramen.

• Obrat je prováděn ze zadní na přední nohu.

• Obrat na obou bruslích je prováděn v záklonu.

• U obratu s přešlápnutím nepřesné nasazení do nového směru.

• Po obratu nenásleduje start.

• Zvládnutí obratu pouze na jednu stranu.

2.3.7 Starty

Starty se podle Pytlíka (2015) uplatňují především při úniku, napadání, změnách směru

a také při reakci na nově vzniklou situaci. Při startu dochází nejprve k vychýlení těžiště

na stranu, kam chce hráč provádět  start,  s následným zachycením pádu provedením

rychlých,  kratších  silových  kroků.  Tyto  kroky přechází  postupně  do  prodlouženého

skluzu.

Starty můžeme rozdělit na:

• start vpřed

• start vzad

• start laterální (Pytlík, 2015)
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2.4 Powerskating

V  poslední  době  k  nám  pronikl  nový  způsoby  tréninku  bruslení  a  s  ním  nové  a

dokonalejší  techniky. Stále častěji  se setkáváme se slovem powerskating.  Toto slovo

nemůžeme doslovně překládat  jako ,,silové  bruslení,,  neboť stimulace  svalů  dolních

končetin  není  prioritním  úkolem  tohoto  způsobu  tréninku.  Tím  je  co  možná

nejdokonalejší  zvládnutí  bruslařských  technik,  osvojení  si  správných  dovedností  a

automatizace pohybu. 

Podle Marchiana (1989) můžeme říct, že se jedná o silové bruslení, ale v podstatě o sílu

jako takovou nejde. Powerskating není totiž nic jiného, než nácvik správné techniky

bruslení, obvykle po zvládnutí úplných základů. Jde o řadu prvků a cvičení, kterými se

hráči učí správnému postoji, přenášení váhy, stabilitě, odrazu, využívání hran a zejména

zdokonalují dynamiku bruslení. 

Jedná se o průpravná cvičení převážně celoplošného charakteru. Cvičení se neprovádí

nutně v tempu, naopak, při powerskatingu je důležitý důraz na techniku provedení. 

Je nutné hráče stále kontrolovat, opravovat a dbát skutečně co nejpřesnějšího provedení

cviku.  Cvičení  jsou  zaměřena  do  několika  struktur,  které  jsou  shodné  i  přes  řadu

různých interpretací a autorů. Liší se většinou jen v maličkostech. Hovoříme o cvičení

zaměřených na  jízdu vpřed,vzad,  starty  a  brzdy,  jízdy v obloucích.  Existuje  mnoho

interaktivních publikací, které přesně popisují dané úkony a cviky.

Holomek  (2011)  ve  své  publikaci  uvádí  jako  jednu  ze  zakladatelů  a  největší

propagátorku této techniky Lauru Stamm, která má také jedno z nejlepších zpracování

powerskatingu v knižní podobě a videu. Začínala s powerskatingem již v roce 1971.    

Další  rozšíření  a  příchod  nových  poznatků  spolu  s  novými  trenéry  přivedly

powerskating  až  do dnešní  podoby a je  stále  častěji  využíván ve  všech hokejových

zemích. Mezi další dva výborné mladší trenéry patří Steve Serdachny a Sean Skinner.

Holomek (2011)

Těmto speciálním technikám se věnují hráči od přípravky až k profesionálům. Výhody

tohoto tréninku spočívají v možnosti učení s mnoha jedinci v co možná největší míře

efektivity. Jednoduchá cvičení, která umožňují získání silnějšího citu pro skluz a lepší

využití hran bruslí. Cvičení se zaměřují především na techniku. Celý koncept se odvíjí

od správného hokejového postavení. Mírně pokrčená kolena, vzpřímená záda, těžiště je

rovnoměrně  rozloženo na  celou  plochu nožů.  Tento  postoj  má  dva  odlišné  způsoby
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provedení podle směru jízdy. Při jízdě vpřed držíme hůl v obou rukách a čepel je na

ledě. Při jízdě vzad je hůl držena jen v jedné ruce, přičemž druhá paže je před tělem.

Kregl (2011)

Podle Kregla (2011) musíme při efektivním tréninku dodržovat určité zásady:

• Cvičení  mají  převážně  celoplošný  charakter,  při  děleném  tréninku  na  různá

stanoviště by tato cvičení měla být prováděna minimálně na šířku jedné třetiny.

Děti potřebují více času pro zvládnutí daného pohybového úkolu a pochopení

správné techniky.

• Názornost  a  správnost  provedení  musí  být  trenérem zvládnuta  v  maximální

možné míře. Korekce chyb musí nastat během prováděné pohybové struktury

nebo těsně po jejím skončení. Důležitá je konkrétnost vyjádření chyb.

• Klademe důraz  na  detaily,  k  složitějším lokomočním prvkům přecházíme po

100% zvládnutí základních prvků.

• Opakování je matka moudrosti, což platí i u tréninku mladých hokejistů. 

2.5 Pokyny pro trenéry

Bruslení je sice velice důležitou a nedílnou součástí hokeje a dalších ledních sportů, ale

samo o sobě není příliš zábavné. To platí hlavně při výuce mladších ročníků, a proto je

třeba ve výuce zařadit určité hry a postupovat tak aby čas na ledě byl co nejvíce využit k

bruslení  bez  větších  prostojů.  Je  třeba  podávat  instrukce  jednoduše,  srozumitelně  a

pokud možno je trénovat co nejzábavnější  formou. Abychom toho dosáhli,  je dobré

seznámit svěřence s plánem výuky již před vstupem na led a poté jen cvičení či pokyny

krátce zopakovat. Musíme myslet na to, že každý bruslařský styl je unikátní a je důležité

dodržovat správné universální techniky při jednotlivém provedení. Rovněž je důležité

brát na vědomí, že bruslení může být pro někoho velice obtížné a i na pokročilejších

bruslařích nemůžeme sledovat  zlepšení  okamžitě.  Proto je  nutné bruslit  se  správnou

technikou, jak nejvíc to jde a samozřejmě z toho mít radost (Stamm, 2010).   
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3 Didaktika sportovních her

3.1 Průpravná cvičení  

Průpravná cvičení jsou součástí metodicko – organizačních forem tréninku, což je podle

Dobrého (1988) způsob účelného uspořádání vnějších situačních podmínek a obsahu

tvořeného  herními  činnostmi  s  cílem  umožnit  realizaci  daných  požadavků

formulovaných jako konkrétní herní  úlohy. Především se jedná o vztah mezi vnějšími

faktory  –  podmínkami  (rozdělení  žáků,  vymezení  prostoru  a  času).  Ve  výuce

sportovních her v tělesné výchově uplatňujeme při nácviku a zdokonalování herních

činností jednotlivce, herních kombinací a herních systémů v různém rozsahu následující

metodicko – organizační formy:       

– Průpravná cvičení

– Herní cvičení       

– Průpravné hry  

Průpravná cvičení jsou specifické nepřítomností soupeře (nejčastěji obránce) a předem

určenými  a  relativně  neměnnými  vnějšími  podmínkami.  Především  se  zaměřují  na

opakování pohybového úkolu, jehož cílem je zdokonalení provedené pohybové činnosti.

Mívají obvykle přesnou posloupnost přemísťování hráčů a náčiní. (Dobrý, 1988)   

Dělení průpravných cvičení podle Dobrého (1988):  - 

• Průpravná  cvičení  1.  typu  –  jsou  charakteristická  nepřítomností  soupeře  a

předem  určenými částečně neměnnými podmínkami.  

• Průpravná  cvičení  2.  typu  –  jsou  charakteristická  nepřítomností  soupeře  a

náhodně  proměnlivými, avšak limitovanými podmínkami.  

Hlavními úkoly průpravných cvičení jsou podle Dobrého (1988):  

• Uvědomit hráče, že jsou částí týmu, v němž existují sociálně-interakční vztahy.  

• Přiblížit  hráče  k  aktivnímu  pojetí  útočné  hry  a  participace  na  základě

autonomního rozhodování.  

• Zvýšit u hráčů reakci na podněty spoluhráče volbou vhodného řešení situace.  

Nacvičujeme-li  herní  dovednosti  s  míčem, musíme brát  na vědomí minimální  počet

hráčů na jeden míč, tj. 1 hráč – 1 míč, 2 hráči – 1 míč, 3 hráči – 2 míče, 4 hráči – 2 míče

atd.  Pokud nemáme  dostatek  míčů,  neorganizujeme průpravné  cvičení  např.  pro  10
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hráčů,  ale pro 5 dvojic  (každá dvojice  má míč).  Podle charakteru úlohy se mohou

skupiny v  realizaci  úkolu  buď střídat,  nebo  ji  řešit  současně.  Průpravná cvičení  by

neměla být složitá. O výsledné úrovni dovednosti rozhoduje množství praxe a počet

opakování. (Dobrý, 1988) 

3.2 Motorické učení  

Většina  sportovních  odvětví  vyžaduje  kromě adaptačních  funkčních  a  strukturálních

změn  dokonalé  osvojení  často  nepřirozených  pohybů.  U  vrcholových  sportovců  se

jejich  provedení  jeví  jako  elegantní  a  velmi  snadné.  Za  těmito  na  první  pohled

virtuózními projevy se skrývá mnoho a mnoho hodin tvrdé tréninkové práce. Dokonalé

osvojení  pohybových  dovedností  představuje  jeden  z  hlavních  úkolů  sportovního

tréninku. Proces osvojování – dovedený od prvotního zvládnutí až k dokonalosti – se

uskutečňuje jako specifický druh učení, učení se pohybu (pohybům) – zvaný motorické

učení. Toto učení má svá specifika, kterými se odlišuje od jiných druhů učení (např.

intelektové, sociální).

Podle existujících poznatků, o které lze sportovní trénink opřít, probíhá motorické učení

v posloupnosti určitých časových úseků, fází. Obvykle se rozlišují fáze čtyři a označují

se takto:  

1. seznámení,

2. zdokonalování,  

3. automatizace,  

4. tvořivá realizace.  

Všechny fáze mají určité charakteristické rysy. (Perič a Dovalil, 2010)  
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3.2.1 Druhy učení  

Učení nápodobou 

-  patří  k  nejrozšířenějším  a  nejznámějším  způsobům.  Největší  opodstatnění  má  u

začínajících  sportovců.  Pohybová  představa  se  vytváří  výhradně  pomocí  zrakové

analýzy sportovce.  Důležité je zejména převedení pohybu.  Nejčastěji  se uskutečňuje

nácvik mnohanásobným opakováním. 

Instrukční učení 

- představa o nacvičované dovednosti se vytváří podle slovních pokynů. Instrukce může

obsahovat  i  návod, jak v nácviku postupovat.  Pro takovou činnost  však musí trenér

ovládat nezbytné poznatky o svém sportu, znát názvosloví, odborné termíny a za nimi

se představit konkrétní cvik. Trenér se musí dobře a přesně vyjadřovat, aby podstatu

pohybu hráči pochopili. 

Zpětnovazební učení

- je postaveno na principu pokusu a omylu. O správnosti provedení pohybu se dozvíme

až po jejich provedení. Nositelem zpětné vazby – informace, zda pohyb byl proveden

správně  –  je  nejčastěji  trenér.  Velký  přínos  do  zpřesnění  zpětné  vazby  přinesl

videozáznam.  Trenér  (hráč)  může  podle  zhlédnutého  záznamu  (zpomaleného  i

zastaveného) provést průběhovou analýzu svých pohybů i chyb v nácviku. 

Problémové učení

-  vyžaduje  od  sportovce  značnou  samostatnost  a  tvořivost.  Uplatnit  se  může  až  ve

vyšších fázích motorického učení, kdy má sportovec více zkušeností a dokonale chápe

cíl,  kterého  je  třeba  dosáhnout.  Problémovou  situací  může  být  například  nalezení

adekvátního stylu nebo nalezení vhodné taktiky proti nepříjemnému soupeři. 

Ideomotorické učení 

- jeho podstata tkví v tom, že centrální podráždění (CNS) může být způsobeno slovem

(vysloveným trenérem), nebo si je může vybavit sportovec sám – přemýšlí a představuje

si  pohyb.  Takovéto cvičení  v  představách nemůže sice praktické učení  nahradit,  ale

může  jej  vhodně  doplnit.  Výhodné  je  užití  ideomotorického  tréninku  při  zranění

sportovce, kdy prakticky nemůže trénovat. (Perič a Dovalil, 2010)
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3.2.2 Motorické učení dětí  

Osvojování sportovních dovedností (techniky) patří mezi obtížné stránky přípravy dětí.

Je to dlouhý a nesnadný proces. Malý sportovec se musí techniku, jako ostatně všechno,

dlouho učit,  ale toto učení není takové, jaké zná ze školy. Celý proces – seznámení,

první pokusy, zdokonalování a automatizace probíhá ve speciálním typu učení, které se

nazývá motorické učení (někdy se nazývá pohybové). Právě v něm si lidé osvojují různé

pohybové  dovednosti.   Především  u  nejmenších  dětí  se  může  celý  proces  učení

pohybovým dovednostem rozdělit do pěti základních kroků:  

1.krok – představení dovednosti,

2.krok – demonstrace a krátké vysvětlení podstaty dovednosti,  

3. krok – začátky nácviku dovednosti,  

4. krok – zpětná vazba pro korekci chyb, 

5. krok – další opakování a upevňování dovedností. (Perič a kol., 2012)

 

3.2.3 Technika a styl  

Sportovní technika je jednou z důležitých oblastí tréninku dětí. Její podstata spočívá v

osvojování  mnoha  sportovních  činností,  které  vycházejí  z  potřeb  dané  sportovní

specializace. Mohou být relativně jednoduché – běhy v atletice, lukostřelba, jízda na

kole,  složitější  –  plavání,  bruslení,  skoky  do  výšky,  až  po  velmi  složité  –  judo,

gymnastické sestavy, herní činnosti, skoky do vody apod.  V jednotlivých sportovních

odvětvích  se  nazývá  soubor  všech  dovedností,  které  souvisejí  s  danou  specializací,

technikou.  Známá je technika běhu, technika míče, technika hole, technika pádů apod.

Občas se ale využívá i jiný termín, který s technikou pohybu úzce souvisí, a to je styl. O

technice se hovoří ve smyslu vzorového provedení. Je to určitý „nedostižný ideál“ toho,

jak  by  měl  konkrétní  pohyb  vypadat  na  základě  biomechanických,  anatomických,

morfologických a dalších zákonitostí.  A styl  je v podstatě  individuálním zvládnutím

tohoto ideálu.  Styl se blíží  více či  méně optimální technice.   Styl a technika nejsou

úplně totožné. Pokud se hovoří o tréninku, vždy se nacvičuje a rozvíjí technika – trenér

se  tedy snaží,  aby se  jeho svěřenci  co  nejvíce  přiblížili  danému ideálu.  Proto  se  v

běžném tréninku používá termín technika pro všechny tři termíny (dovednost, technika,

styl), takže se hovoří o technice míče, technice hole, technice skoku a technice cviku.

(Perič a kol., 2012)  
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3.3 Sociálně - interakční formy  

Na tréninkovou  jednotku  může  trenér  pohlížet  nejen  z  hlediska  jejích  částí  ale  i  z

hlediska aspektů tzv. sociálně-interakčních forem. Za tímto složitě znějícím názvem se

skrývá organizace tréninkové jednotky z hlediska vztahu trenéra a sportovce a možnost

komunikace mezi nimi. Rozlišujeme tři základní formy:  - hromadnou  - skupinovou  -

individuální  (Perič a Dovalil, 2010)  

3.3.1 Hromadná výuka bruslení  

Hromadná forma spočívá v tom, že všichni sportovci nacvičují či provádějí současně v

jednu chvíli stejné cvičení stejnou formou pod přímým vedením trenéra. Taková činnost

klade vysoké nároky na organizaci a především kontrolu. Také komunikace se odehrává

směrem – od trenéra ke sportovcům. Trenér tak není v podstatě schopen reagovat na

požadavky jednotlivých členů týmu.  Tato  forma by neměla být  v  trenérské  činnosti

převládající,  především  pro  malé  rozlišení  rozdílných  schopností  a  dovedností

sportovců. (Perič a Dovalil, 2010)

Týmový trénink je návykovou činností. Cíl určuje zaměření. Požadavkem je jednotné

řízení a  rutinní  organizace.  Týmový trénink má svůj  formální rámec, do něhož jsou

včleňovány  záměry  a  učební  materiál.  Tým  o  počtu  25  hráčů  vyžaduje  pomocné

asistenty.  Menší skupiny zvládne jeden trenér.  Všichni zúčastnění trenéři  se obvykle

podílejí na řízení určité části tréninku. Hlavní trenér má určující slovo. (Bukač, 2005)  

V tréninkové jednotce týmového tréninku trenér zadá úkol, spustí činnost, dohlíží a řídí

průběh. Vyžaduje se rytmizace intenzity a proměnlivosti obsahu. Organizace zdůrazňuje

obsahové a utlumuje individuální aspekty. (Bukač, 2005)  

Z pohledu výuky bruslení se hromadná forma využívá zejména při tréninku vytrvalosti

nebo  konkrétních  herních  požadavků,  které  nejsou  primárně  zaměřené  na  techniku

bruslení. K výuce techniky bruslení není hromadná forma výuky příliš vhodná.  

3.3.2 Skupinová výuka bruslení  

Skupinová forma patří v tréninku k nejvíce využívaným. Rozděluje sportovní tým do

několika menších skupinek. Toto dělení může vycházet z několika hledisek:  - formální

(např. v atletice vrhači, skokani, běžci apod.)  - neformální (sportovci se sami rozdělí

podle svých požadavků)  - výkonnostní  - závisející na pohlaví apod.  (Perič a Dovalil,

2010)  
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Skupinová forma může mít podle Periče a Dovalila (2010) tři základní podoby:  

1. Všechny  skupiny  nacvičují  stejný  obsah,  ale  různou  formou  nebo  rychlostí

(např. v  atletice při tréninku odrazu pro skok vysoký nacvičuje jedna skupina

techniku odrazu z  místa nebo jednoho kroku, druhá ze tří kroků a třetí z celého

rozběhu).

2. Každá skupina nacvičuje jiný obsah, bez ohledu na ostatní skupiny (např. jedna

skupina cyklistického družstva jede v terénu na horských kolech, druhá na silnici

a třetí na dráze). Jedná se v podstatě o „trénink uvnitř tréninku“.  

3. Každá  skupina  nacvičuje  jiný  obsah,  ale  po  určité  době  se  střídají.  Např.

družstvo  gymnastů je rozděleno na 4 skupiny, první nacvičuje přeskok, druhá

bradla,  třetí  akrobacii  a   čtvrtá  hrazdu.  Po  15  minutách  se  úkoly  vymění  a

skupiny se „posunou“ na další cvičení. Po  čtyřech výměnách všechny skupinky

nacvičovaly všechna cvičení.   

Výhodou skupinové formy je vyšší míra komunikace mezi trenérem a sportovcem (a

tím  i  individuálnější  přístup),  nevýhodou  je  nutnost  přesné  organizace  činnosti  v

jednotlivých skupinách, popř. vyšší nároky na personální zabezpečení tréninku. (Perič a

Dovalil, 2010)  

V ledním hokeji je skupinová výuka bruslení nejčastější formou pro nácvik techniky

jednotlivých dovedností a to zejména v klubovém prostředí. Je nejvhodnější formou pro

trénink bruslení celého týmu (cca 20 hráčů) na ledě. 

3.3.3 Individuální výuka bruslení  

Jeden  trenér  vede  jednoho  až  dva  sportovce.  Tato  metoda  se  obvykle  užívá  ve

vrcholovém sportu. V některých individuálních sportech (tenis, squash, krasobruslení,

moderní  a  sportovní  gymnastika  apod.)  je  tato  metoda užívána  v podstatě  na všech

úrovních výkonnosti i věku sportovců. Výhody individuálního tréninku jsou v možnosti

individuálního  přístupu  ke  sportovcům,  obousměrné  kontroly  a  celkové  vysoké

efektivity tréninku. Nevýhodou je určitá psychická „osamělost“ a někdy i nemožnost

poměřit  síly v tréninku s ostatními sportovci.  Proto je i  v těchto případech vhodné,

pokud je individuální trénink kombinován s tréninkem ve skupině, a to z psychických a

sociálních důvodů. (Perič a Dovalil, 2010)  
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Vybral jsem pár bodů individuální výuky podle Bukače (2005):  

– Individuální trénink je interakcí mezi trenérem a hráčem.

– Ve smyslu růstu výkonnosti řeší individuální potřeby.  

– Má charakter dovednostního motorického semináře.  

– Interakce trenéra a hráče je formou řízeného ovlivňování.  

– Délka jednotky je v trvání do 60 min.  

– Přestávky mezi jednotlivými cvičeními jsou delší.  

– Vzniklý časový prostor se využívá pro hodnocení a diskuzi.  

Pro výuku techniky bruslení je individuální forma vhodným doplňkem ke skupinové

formě výuky. Můžeme se při ní zaměřit více na odstranění chyb v technice nebo cíleně

rozvíjet individuální potřeby konkrétního jedince. 
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4 Praktická část

Vysvětlivky k cvičením v praktické části:

4.1 Cvičení na rozvoj bruslařských dovedností

Zastavení z jízdy vpřed

• Hráči stojí na brankové čáře.

• Hráč  vyjíždí  z  brankové  čáry  za  kužel  a  dělá  brzdu  u  mantinelu.  Po  brzdě

následuje opět start za kužel a další brzda u mantinelu. 

• Důraz klademe na zastavení na obou bruslích a dbáme na jednotlivé části při

zastavování (nadlehčení, vytočení, snížení a zatlačení).

• Zastavování provádíme na obě strany.
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Obrázek č. 9 - zastavení z jízdy vpřed



Zastavení z jízdy vpřed a z jízdy vzad

• Hráči stojí na hranici kruhu pro vhazování.

• Hráč vyjíždí jízdou vpřed k 1. kuželu po své levé ruce a dělá brzdu, následuje

návrat zpět a brzda na hranici kruhu. Hráč dále pokračuje ke kuželu po své pravé

ruce a opět dělá u kuželu brzdu. Vrací se zpět a dělá brzdu na hranici kruhu.

Nakonec vyjíždí ke kuželu uprostřed a dělá u něj brzdu.

• Stejné cvičení s tím rozdílem, že hráči se na hranici kruhu vrací jízdou vzad a

provádějí zastavení z jízdy vzad.

• Nacvičuje zastavení smykem z jízdy vpřed a zastavení T – brzdou a V – brzdou

z jízdy vzad.

• Zastavení z jízdy vpřed provádíme na obě strany.
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Obrázek č. 10 - zastavení z jízdy vpřed a z jízdy vzad



Zastavení z jízdy vpřed, obrat o 360°

• Hráči  jsou  seřazeni  na  červené  čáře,  vyjíždí  směrem  ke  kuželu  a  provádí

zastavení  z jízdy vpřed před kuželem. Následuje start,  otočka o 360° a další

zastavení před kuželem. 

• Zastavení z jízdy vpřed provádíme na obě strany, po zastavení nutíme hráče k

rychlému startu. Dbáme na správné provedení a ihned opravuje chyby. 
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Obrázek č. 11 - zastavení z jízdy vpřed, obrat o 360°



Zastavení z jízdy vpřed

• Hráči stojí na brankové čáře.

• Hráč vyjíždí z brankové čáry a dělá brzdu na úrovni kuželu, čelem ke kuželu.

Poté objíždí kužel a pokračuje k dalšímu, kde provádí to samé. 

• Hráč vyjíždí z brankové čáry a dělá brzdu až za hranicí kuželu, čelem ke kuželu.

Poté se rozjíždí jízdou vzad a u kuželu provádí obrat do jízdy vpřed a pokračuje

k dalšímu kuželu, kde provádí to samé. 
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Obrázek č. 12 - zastavení z jízdy vpřed



Vyjíždění oblouků

• Z kuželů postavíme slalom, který budou hráči projíždět v určitých modifikacích

(1, 2).

• Trenér provádí okamžitou korekci chyb. Zaměřujeme se na pokrčenou vnitřní

nohu, obě brusle v době oblouku na ledě, vnitřní noha je předsunuta a náklon

těla dovnitř oblouku.

• Cvičení 1 – hráči vyjíždí oblouk zvenku

• Cvičení 2 – hráči vyjíždí oblouk zevnitř
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Obrázek č. 13 - vyjíždění oblouků



Vyjíždění oblouků 

• Postavíme  dva  kužely  proti  sobě.  Hráči  budou  vyjíždět  oblouky  v  různých

obměnách (jednoduchý oblouk, oblouk kolem celého kuželu, obrat do jízdy vzad

za kuželem) a po vyjetí oblouku se vrátí na své původní místo.

• Oblouky hráči vyjíždí na obě strany

• Trenér ihned provádí korekci chyb, zaměřuje se na správné postavení nohou,

náklon trupu dovnitř oblouku.

48

Obrázek č. 14 - vyjíždění oblouků



Vyjíždění oblouku v kruhu

• Hráči se postaví na hranici kruhu a kužely se rozmístí podle schématu.

• Hráči na vyjedou ze základní postavení za kužel a začínají vyjíždět osmičky v

kruhu (3 osmičky).

• Trenér  dbá  na  správné provedení  oblouku.  Pokrčená  kolena,  váha  na  vnitřní

noze, předsunutá vnitřní noha, hokejka na ledě, náklon trupu do středu oblouku. 

• Cvičení provádíme na obě dvě strany, další modifikací jsou přechody z jízdy

vpřed do jízdy vzad. 
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Obrázek č. 15 - vyjíždění oblouků v kruhu



Technika přešlapování

• Hráči stojí na brankové čáře.

1. Začínáme jízdou po vnitřní brusli (vnější hraně).

2. Jízda po vnitřní brusli, vnější brusle provádí odraz tzv. odšlapování.

3. Přešlapování po kruhu.

• Důraz je kladen na pokrčené nohy v kolenou, natočení ramen do středu kruhu,

odraz z vnitřní i vnější brusle. Všechna cvičení provádíme na obě strany.
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Obrázek č. 16 - technika přešlapování



Přechody z jízdy vpřed do jízdy vzad s přešlapováním

• Trenér rozmístí kužely podle schématu a hráči se seřadí v rohu na brankové čáře.

• Hráč vyjíždí za první kužel a provádí obrat do jízdy vzad. Po obratu začíná hráč

přešlapovat  jízdou  vzad  a  před  kuželem provádí  opět  obrat,  do  jízdy vpřed.

Stejný postup se opakuje u dalších kuželů.

• Trenér  se  zaměřuje  při  překládání  vzad  na  překřížení  bruslí  a  odraz  z  obou

bruslí.

51

Obrázek č. 17 - přechody z jízdy vpřed do jízdy vzad s přešlapováním



Překládání vpřed a vzad

• Trenér postaví dvě branky na kruh proti  sobě.  Hráči si stoupnou do rohu na

brankovou čáru. 

• Hráči po jednom projíždí osmičky mezi brankami. Nejprve jízdou vpřed později

jízdou vzad. 

• Při překládání vpřed se trenér zaměřuje na správný odraz z obou bruslí a celých

hran a na správné překřížení nohou.

• Při překládání vzad dbá trenér také na křížení nohou a odraz z obou bruslí a

celých hran. Zaměřuje se i na to, aby nedocházelo k přeskakování z brusle na

brusli.  
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Obrázek č. 18 - překládání vpřed a vzad



Obraty z jízdy vpřed do jízdy vzad a zpět do jízdy vpřed

• Ve třetině se rozmístí kužely, hráči stojí v rohu na brankové čáře.

• Hráč vyjíždí jízdou vpřed mezi kužely provádí obrat do jízdy vzad a pokračuje k

1. kuželu jízdou vzad. Vyjíždí oblouk kolem kuželu a uprostřed třetiny se otáčí

do jízdy vpřed. 

• Trenér soustředí hlavní pozornost a obraty mezi kužely. Obraty provádíme na

obou bruslích i s přešlápnutím. Po zvládnutí můžeme přejít na obrat na jedné

brusli.  
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Obrázek č. 19 - obraty z jízdy vpřed do jízdy vzad a zpět do jízdy vpřed



Přechody z jízdy vpřed do jízdy vzad

• Na  kruh  rozmístíme,  proti  sobě,  dvě  branky.  Hráče  postavíme  do  rohu  na

brankovou čáru.

• Hráč vyjíždí jízdou vpřed, za brankou se otáčí do jízdy vzad a při výjezdu zpoza

branky se opět točí do jízdy vpřed.

• Trenér se soustřeďuje na provedení obratu (na správnou stranu), na překládání

při jízdě vzad a rychlé vyjetí při přechodu do jízdy vpřed. 
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Obrázek č. 20 - přechody z jízdy vpřed do jízdy vzad



4.2 Cvičení metodou powerskating

Cvičení na rozvoj bruslařských dovedností powerskatingovou metodou se většinou 

provádí na celé ledové ploše. Hráči jsou rozděleni do několika družstev podle počtu 

hráčů na tréninkové jednotce a při výuce se používá cvičení ve vlnách. Velmi důležitá 

pro hráče je zpětná vazba a korekce chyb. Pro tento způsob tréninku platí pravidlo, čím 

více trenérů ovládající techniku bruslení na ledě, tím lépe. 

Odraz špičkou 

• Ze základního postavení „V postoje“ provádíme odraz jednou nohou a druhá 

klouže po ledě. Trup je nakloněný nad kolenem skluzné nohy, která je pokrčená 

v koleni. Odrazová noha provádí odraz a propíná se. Odraz je prováděn z vnitřní 

hrany brusle. V závěrečné fázi odrazu provedeme ještě  krátký odraz špičkou 

brusle. Tím dokončíme odraz, který je takto daleko efektivnější. Stejný postup 

provádíme na druhou stranu.

• Dbáme na dokončení odrazu špičkou brusle, dlouhý skluz po skluzné noze, 

pokrčené koleno skluzné nohy a hlavu směřující vzhůru.

C – oblouky oboustranné 

• Cvičení slouží k nácviku odrazu a mělo by vycházet hlavně z kotníků a kolen. 

Začínáme z postoje, kdy jsou obě brusle u sebe, kolena pokrčena, hlava směřuje 

vzhůru. Z podřepu provedeme odraz vnitřními hranami. Pohyb končí vytočením 

špiček dovnitř a pohybem bruslí k sobě. Končíme opět v základním postavení.

• Důležité je provádět rovnoměrný odraz oběma nohama a udržovat správný 

bruslařský rytmus. Pohyb vychází z kolen, těžiště se nemění. 

• Nejčastější chyby se vyskytují v rozsahu pohybu, kdy jsou oblouky příliš dlouhé

nebo široké (do napnutých kolen), velký předklon, chybějící práce kolen a 

přenášení těžiště nahoru a dolu. 

• Jednou z obměn v tomto cvičení může být oboustranný C – oblouk s výskokem, 

kdy hráč při návratu do základního postavení provádí odraz z obou nohou a 

dochází k dotyku bruslí ve vzduchu. Po dopadu se naváže opět oboustranným 

C – obloukem. 
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C – oblouky jednostranné vpřed/vzad

• C- oblouky jsou jedním ze základních průpravných cvičení powerskatingové 

metodiky.  

• Cvičení vychází ze základního postoje. Odrazová noha začíná pohyb vytočením 

brusle a provádí odraz vnitřní hranou brusle do úplného propnutí dolní 

končetiny. Po ukončení odrazu se noha vrací zpět do základního postoje. Pohyb 

vychází jen z dolních končetin, neprobíhá vertikální pohyb. 

• Důraz je kladen na správnou techniku provedení a sílu odrazu.

• Cvičení můžeme provádět v různých obměnách:

◦ C – oblouk provádí pouze jedna noha

◦ C – oblouky se střídáním nohou; P/L noha

Vlnovky vpřed

• Cvičení zaměřené na zdokonalení odrazu. Hráč využívá dvou oporové 

postavení. Vycházíme ze základního postoje, kdy jsou nohy ve vzdálenosti na 

šíři ramen. Odrazy jsou prováděny vnitřní hranou brusle za aktivní práce kolen a

trupu. Váhu přenášíme z nohy, která provádí odraz, na nohu druhou.

• Chybou je postavení hráče v přílišném předklonu, málo aktivní práce kolen s 

malým rozsahem pohybu z důvodu vzpřímeného postoje.
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Obrázek č. 21 - vlnovky vpřed



Jízda vpřed na vnitřní hraně

• Po odrazu levou nohou z „V pozice“, vedeme pohyb po oblouku na vnitřní hraně

pravé brusle. Levá noha je zvednutá a držíme ji v blízkosti pravé nohy. Váha je 

na skluzné noze. Při dokončování oblouku pravou bruslí, se postupně nasazuje 

na led levá brusle a  přenášíme na ni váhu. Dochází k odrazu pravou bruslí a 

levá brusle  provede stejný skluz. 

• Dbáme na pohyb do oblouku, pokrčená kolena a snížené těžiště. 

• Po zvládnutí techniky  navazuje cvičení s jízdou vpřed na vnitřní hraně s 

přeskočením. Hráč se na konci oblouku odráží do vzduchu a na druhou brusli 

přeskakuje. 

Jízda vpřed na vnější hraně

• Pohyb vzniká ze základního postavení, kdy jsou brusle v „L postavení“. Levá 

noha provádí odraz, pravá brusle klouže po ledě do oblouku po vnější hraně. Po 

vyjetí oblouku na vnější hraně pravé brusle, přikládáme levou brusli k pravé, 

dochází k přenesení váhy na vnější hranu levé brusle a následný odraz pravou 

nohou.

• Kolena jsou pokrčená, snížené těžiště a náklon podle rychlosti.  

• Cvičení můžeme provádět s přešlápnutím při výměně bruslí nebo pouze s 

přiložením jedné brusle vedle druhé a následnému odrazu z „L postavení“.

Poskoky snožmo

• Cvičení provádíme za jízdy vpřed. Hráč získá rychlost několika odrazy a poté 

provádí odraz z mírného podřepu. Odraz provádíme napnutím kolen a špiček, 

tak, že se odrážíme ze špiček. Dopad je zpět na přední polovinu bruslí s 

pokrčením kolen po dopadu, čímž zmírníme dopad a udržíme rovnováhu. 

• Zaměřujeme se na výskok z pokrčených kolen, odraz i dopad na přední polovinu

bruslí a ztlumení dopadu.

• Nejčastější chybou při provedení je velký předklon, dopad na paty a bez 

ztlumení.
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Dřep v jízdě vpřed

• Cvičení probíhá při jízdě vpřed. Po získání rychlosti provádíme ze základního 

postavení dřep. Kolena směřují od sebe, váha je především na střední části 

bruslí, brusle jsou u sebe na vnějších hranách.

• Dřep v jízdě vpřed slouží k nácviku rovnováhy. 

• Nejčastěji vyskytující se chybou je nedostatečný náklon trupu vpřed a váha na 

patách, což způsobí pád vzad. 

Dřep na jedné noze

• Cvičení opět provádíme při jízdě vpřed po získání určité rychlosti. Z jízdy v 

základním postavení provádíme dřep s přednožením jedné nohy. Trup je 

nakloněný vpřed a paže v předpažení.

• Důležité pro tento cvik je dostatečná rychlost, která je postupně snižována, 

udržení rovnováhy správnou polohou paží a trupu a nevychylování přednožené 

nohy do strany.

Vlnovky vzad

• Cvičení, při kterém má hráč dvou oporové postavení. Začínáme ze základního 

postoje. Odraz provádíme střídavě pravou a levou bruslí. Po odrazu z vnitřní 

hrany a přísunu brusle zpět do základní postoje se začíná odrážet druhá noha. 

Váhu přenášíme z jedné nohy, která provádí odraz na druhou nohu.

• Důležitá je práce kolen, přenášení váhy z nohy na nohu.

• Nejčastější chybou jsou málo pokrčená kolena, velké předklonění, špatné 

přenášení váhy a pohled očí na špičky bruslí.
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Obrázek č. 22 - vlnovky vzad



C – oblouky oboustranné vzad

• Při tomto cvičení na jízdu vzad vycházíme ze základního postavení. Kolena jsou

pokrčena, mírný předklon trupu, brusle jsou vedle sebe. Cvičení začínáme 

odrazem vzad z vnitřních hran, špičky jsou u sebe a paty vytočené od sebe. 

Druhou část začínáme vytočením pat dovnitř a poté se nohy sjedou opět k sobě 

do základního postavení.

• Dbáme na pokrčená kolena po celou dobu pohybu, neměnné těžiště ve vertikální

rovině. Chybou je příliš velké naklonění trupu vpřed. 

4.3 Hry

Bruslení samo o sobě není pro tuto věkovou kategorii tak zábavné, proto bychom měli 

do tréninku zařazovat různé hry či překážkové dráhy na rozvoj určitých bruslařských 

dovedností. V další bodech praktické části představím tedy několik her, která vkládáme 

do tréninkové jednotky pro její zpestření. 

Honičky

• Podle toho jakou techniku bruslení chceme rozvíjet,určíme způsob provedení. 

Honičky mohou být prováděny klasickou jízdou vpřed, ale také již zmíněnými  

C – oblouky nebo jízdou vzad. Obměněn může být i způsob předání „baby“, 

která je v klasické metodě předávána dotykem ruky. Při jízdě vpřed může být 

„baba“ předávána též dotykem hlavy, při jízdě vzad například dotykem hýždí.

• Velikost hrací plochy je uzpůsobena počtu hráčů. 

• „Rybičky a rybáři“. Začíná chytat jeden hráč („rybář“). Hráč, kterého se dotkne 

při přemístění na druhou stranu hrací plochy se k němu připojí.

• „Mrazík“. Začíná chytat jeden hráč, ten koho se dotkne musí zastavit a 

roztáhnout nohy. Vysvobození se mu dostane od spoluhráče, který mu proleze 

mezi nohama. 
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Honička (praktický nákres) 

• V kruhu máme, jako překážku, umístěné dvě branky. Dva hráči si stoupnou do

kruhu (jeden honí, druhý ujíždí). Na písknutí probíhá hra na „babu“.

• Trenér nabádá hráče k neustálému pohybu, změnám směru, zastavení a startům.

Po 20 vteřinách trenér vymění dvojici v kruhu.

Kradení praporků

• Každý hráč má vzadu za kalhotami zastrčený praporek. Cíl hry může být sebrat 

co nejvíc praporků ostatním hráčům nebo vydržet co nejdéle se svým 

praporkem. Opět můžeme měnit způsob provedení pohybu podle potřeb trenéra.

• Hráč, který již nemá praporek se odebírá stranou, hrací plocha se s ubývajícím 

počtem hráčů zmenšuje.

• Jako pomůcky jsou praporky dlouhé minimálně 40 cm.
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Obrázek č. 23 - honička



Štafetové závody  

• Rozdělíme hráče do družstev. Cílem je projet danou dráhu co nejrychleji a 

předat štafetu dalšímu hráči. Vyhrává družstvo, ve kterém zvládnout všichni 

členové projet danou dráhu co nejrychleji. 

• Dráha může být postavena na řadu způsobů. S přeskakováním, podlézáním, 

objížděním překážek, obraty, kleky, lehy atd.  

King of the ring

• Hra zaměřená na techniku přešlapování.

• Děti bruslí po obvodu kruhu a přešlapují. Uprostřed kruhu jsou umístěny puky

(vždy o jeden puk méně než  je  hráčů).  Na písknutí  se  snaží  hráči  dostat  co

nejrychleji pro puk, kdo nezíská puk vypadává. Hraje se až zůstane jen jeden

hráč, který vyhrává.

• Hru poté opakujeme s přešlapováním na druhou stranu.

• Dbáme na správnou techniku přešlapování. 
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Obrázek č. 24 - king of the ring



5 Diskuze

Bruslení v ledním hokeji je z mého pohledu základní dovednost, která je důležitá i pro

zvládnutí  dalších dovedností.  U dětí  je potřeba dbát na zvláštnosti  nejen v tělesném

vývoji, ale také ve vývoji psychickém, pohybovém a sociálním. Z tohoto důvodu je u

dětí  nutnost  individuálního přístupu v tréninku podle jednotlivých věkových skupin.

Nelze k dětem přistupovat stejně jako k dospělým. 

V  kapitole  o  didaktice  ve  sportovních  hrách  jsem  se  zaměřil  také  na  sociálně  –

interakční formy. Z uvedených druhů výuky je nejvíce rozšířená a nejvíce se používá

skupinová výuka bruslení, při které jsou hráči rozděleni do menších skupin. Skupiny

tvoří  hráči stejného věku a ideálně i stejné úrovně dovedností.  Tato metoda není na

rozdíl od individuální výuky tolik náročná na personální zajištění. Zmíněná individuální

výuka je výhodnější pro intenzivní výuku, je efektivnější, ale také více ekonomicky a

časově náročná.  Sám mohu potvrdit,  že skupinová metoda je u věkové kategorie do

deseti  let  nejpoužívanější.  Při  tréninku rozdělíme ledovou plochu na  menší  části.  V

každé části kluziště je malá skupinka dětí (6 - 8), pod vedením jednoho trenéra, který

má  větší  prostor  pro  názornou  ukázku  a  následnou  korekci  chyb.  Jelikož  většina

sportovních týmů není schopna zajistit větší množství profesionálních trenérů, bývají

jako dozor nad skupinami dětí využíváni aktivní sportovci nebo pomocníci z řad rodičů.

Úlohou hlavního trenéra je dohled na průběh a správnost cvičení.   Nejméně vhodná

forma učení u věkové kategorie  do deseti  let  je hromadná forma, kdy všichni  hráči

provádí stejné cvičení pod vedením trenéra. V hromadné výuce je velmi náročné zajistit

kontrolu a odstranění chyb u jednotlivců.

Praktická část mé bakalářské práce obsahuje několik cvičení. Cvičení jsou situována na

malý  prostor.  Jednou z  výhod cvičeních  na  malém prostoru  je  větší  využití  ledové

plochy, kde se v jedné části můžeme věnovat bruslení, v další pak například střelbě,

přihrávce,  hře apod. Další  výhodou je větší  vytíženost  hokejistů.  Děti  jsou častěji  v

pohybu,  častěji  nacvičují  danou  dovednost  a  právě  četnost  opakování  je  klíčem  k

osvojení si dovedností. 

Správné bruslení patří k základům dobrého hokeje, a proto jsem se snažil zpracovat do

své práce právě nácvik jednotlivých cviků. 

Důležitým základem bruslení je pokrčení kolen. Jejich pokrčení je základem pro stabilní
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postoj na ledě a vychází z nich téměř každý pohyb. Čím více pokčíme kolena, tím více

snížíme těžiště a o to větší stabilitu na bruslích potom máme. Dalším důležitým prvkem

v bruslení je postavení hlavy a trupu. Hlava by měla být v prodloužení páteře. Udržení

hlavy nahoře je klíčové i pro sledování dění kolem sebe a přehledu o hře. Záda by měla

být rovná. 
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6 Závěr

V závěru své bakalářské práce bych chtěl shrnout jednotlivé kapitoly práce a stručně

popsat jejich obsah. Bakalářská práce byla zaměřena na rozvoj bruslařských dovedností

u dětí ve věkové kategorii do 10ti let. 

Před zahájením psaní práce jsem si musel prostudovat celou řadu odborné literatury,

zaměřené jednak na teoretické a praktické poznatky o ledním hokeji, dále také literaturu

popisující věkové zvláštnosti u dětí. Po nastudování těchto nezbytných poznatků, které

doplnily mé dosavadní znalosti získané studiem na VŠ jsem již mohl přistoupit v tvorbě

samotné bakalářské práce.

Jedná  se  o  teoretickou  podobu  práce.  Samotná  práce  je  členěna  na  teoretickou  a

praktickou  část.  V  teoretické  části  práce  jsem  se  zaměřil  na  popsání  základních

informací vztahujících se k dané problematice. První kapitola teoretické části práce je

zaměřena na věkové a vývojové zákonitosti mladšího školního věku.

Další kapitola teoretické části práce je již přímo zaměřena na lední hokej. Zde jsem

popsal obecnou charakteristiku hokeje, základy hokejového bruslení, základní techniky

hokejového bruslením a jejich metodiku. V metodice nácviků jsem postupoval podle

systematiky hokejového bruslení. Začal jsem tedy u jízdy vpřed, dále jsem pokračoval

jízdou  vzad,  zastavením,  vyjížděním  oblouků,  překládáním  a  obraty.  Stručně  jsem

zmínil i tzv. powerskating a několik pokynů pro trenéry. 

Jedna z velkých kapitol teoretické části  je také zaměřena na motorické učení a jeho

aplikaci u dětí. Rovněž jsou zde popsány jednotlivé sociálně - interakční formy učení. 

Následující kapitola již spadá do praktické části, kde jsem graficky znázornil a popsal

jednotlivá  cvičení  pro  rozvoj  bruslařských  dovedností.  Vycházel  jsem  z  odborné

literatury, ale snažil jsem se využít i své vlastní zkušenosti. Věřím, že uvedená metodika

cviků by mohla sloužit  začínajícím trenérům při  jejich praxi.  Doufám, že grafické i

písemné znázornění je srozumitelné a snadno pochopitelné.

Věkovou kategorii do deseti let jsem si vybral z důvodu, že tuto věkovou kategorii já

sám trénuji a je mi tedy nejbližší. Práce s dětmi je velmi zajímavá, ale také náročná.

Pokud se zvolí vhodná metoda učení, tak jsou děti rychle učenlivé. Naopak, pokud je

trénink nepřiměřeně zvolený a pro děti nezajímavý, tak se začnou děti nudit a ztrácí

pozornost a ochotu se učit novým věcem.  U dětí v tomto věku můžeme odhalit velký

talent,  který  však  ještě  neznamená,  že  z  dítěte  vyroste  skvělý  hokejista.  Ke kariéře
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vrcholového a úspěšného hokejisty je velmi dlouhá cesta.

V  budoucnosti  bych  se  k  této  práci  rád  vrátil  a  pokusil  se  na  ní  navázat  prací

diplomovou, kde bych se rád více zaměřil na techniku powerskatingu a rozvoji bruslení

mimo led, které je nedílnou součástí při rozvoji bruslařských dovedností. 
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