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Cíl práce: 

Ověření, zda by in - line bruslení mohlo být v praxi skutečně 

zavedeno do školní výuky a zjistit, jaké problémy by s tímto zařazením 

mohly vzniknout. 

Podkladem pro toto zjištění budou rozhovory s několika zástupci 

základních škol a fyzioterapeutem. 

Metoda: 

Teoretická část diplomové práce je řešena na základě uplatnění hned 

několika metod. Jedná se především o metody vyhledávání a 

porovnávání údajů, které se týkají vývoje in-line bruslení, přehledu druhů 

in-line bruslí a nejvhodnějších doplňků a údajů o správném fyzickém 

vývoji dítěte. Materiál byl získáván převážně studiem odborné literatury 

a tištěných pramenů a internetových zdrojů. V teoretické části byly též 

užity metody analýzy, syntézy, srovnávání, zobecňování a konkretizace, 

indukce a dedukce. 

V praktické části této diplomové práce byla použita metoda 

rozhovorů. Tyto rozhovory byly zaměřovány na možnost integrace 

in-line bruslení do tělesné výchovy na základních školách a jeho reálné 
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uplatnění a rozhovor s fyzioterapeutem se snažil zjistit dopady tohoto 

sportu na zdravotní stav dětí. Odpovědi byly poté vyhodnoceny. 

Zdrojem informací bylo: 

- odborná literatura, která je uvedena na konci této diplomové práce 

tištěné prameny 

- internetové zdroje 

- rozhovory se zástupci základních škol a s fyzioterapeutem 

Zjištěné údaje: 

V diplomové práci je vypracována metodická příručka pro výuku in-

line bruslení s instruktážním videem a jsou uvedena zjištění možnosti 

integrace vyplývající z rozhovorů. 

Klíčová slova: 

In-line bruslení, fyzický vývoj dítěte, metodická příručka, 

instruktážní video. 

Anotace: 

In-line bruslení je sportem, který nezatěžuje dětský organismus, 

naopak zlepšuje zdravotní stav dětí. V současnosti neexistuje ucelená 

metodická příručka pro tento sport, která by mohla pomoci při jeho 
výuce. 

Tato diplomová práce na téma Zavedení in - linu do škol se 

zaměřením na vypracování výše zmíněné příručky se zabývá 

prozkoumáním literatury, která charakterizuje in-line bruslení od jeho 

vývoje a prozkoumáním odborné literatury, která se zabývá fyzickým 

vývojem dítěte, dále pak zjišťuje, zda bude mít vypracovaná metodická 

příručka reálnou šanci uplatnit se při výuce na základních školách. 
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Key words: 

In-line skating, physical evolution of a child, methodical 

handbook, instructional video 

Annotation: 

In-line skating is a sport that doesn't strain the child's organism 

but on the contrary it improves its health condition. There is no compact 

handbook at the moment that would enable its teaching. This thesis 

entitled « The introduction of in-line skating to schools » focuses on 

drawing up the above mentioned handbook, deals with studying the 

literature that describes the history of in-line skating and also the 

literature on the physical evolution of a child. Finally this thesis tries to 

find out the chances of such a handbook to be used in real education on 

primary schools. 
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Ú V O D 

In - line bruslení je v dnešní době jedním z velmi populárních 

aerobních sportů a u dětí je oblíbený. Pohybová aktivita při bruslení je 

specifická pevným držením těla a koordinací pohybů. Tento sport je 

snadno přístupný, kromě povinného vybavení stačí rovné asfaltové 

plochy. Popularita této činnosti se nevztahuje pouze na děti, ale i na 

dospělé. 

Dnešní moderní doba zahlcuje žáky technikou a tělesná aktivita je 

značně omezená. Tělesná výchova na rozdíl od ostatních předmětů 

neprodělala žádný zásadní vývoj. Proto si myslím, že je nutné obohatit 

obsah výuky TV o nové druhy sportu. Tato skutečnost by, dle mého 

názoru, zvýšila zájem a aktivitu žáků o tento předmět. Kromě 

zatraktivnění a oživení hodin tělesné výchovy má výuka in-line bruslení 

mnoho dalších předností. Mezi ně jistě patří pobyt na čerstvém vzduchu, 

týmová spolupráce, motivace dětí ke vzájemné pomoci. Výukou bruslení 

jsou děti motivovány k této činnosti i v mimoškolní době. Tato aerobní 

aktivita významně přispívá ke zdravému vývoji dětí, ale také vyplňuje 

vhodným způsobem jejich volný čas. Důvodem k výběru daného tématu 

je také skutečnost, že dodnes nebyla vytvořena žádná metodická příručka 

pro správnou výuku bruslení. 
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1 P R O B L É M , C Í L A Ú K O L Y P R Á C E 

Problém 

Vlivem dnešní doby se stalo prioritou vybavování škol spíše 

výpočetní technikou a předmět tělesná výchova v poslední době 

neprodělala žádný zásadní vývoj. V hodinách TV se opakují stále stejné 

činnosti, i když vzniklo mnoho nových sportů, díky kterým by se staly 

hodiny tělesné výchovy atraktivnější. 

Cíle práce 

Cílem mé diplomové práce je ověřit, zda by in - line bruslení mohlo 

být v praxi skutečně zavedeno do školní výuky a zjistit, jaké problémy by 

s tímto zařazením mohly vzniknout. 

Ke splnění tohoto cíle jsem si vytyčila několik úkolů, a to vytvořit 

metodickou příručku s instruktážním videem a dokázat, že na zdravotní 

stav dětí tento sport působí pozitivně a má minimální negativní dopady. 

Úkoly 

1. Shromáždit a prostudovat dostupnou literaturu a informační zdroje 

2. Vytvořit metodickou příručku s instruktážním videem 

3. Ověřit, zda tento sport má nějaké negativní dopady na zdravotní stav 

dětí 

4. Zjistit, zda by in - line bruslení mohlo být zavedeno do školní výuky 
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Teoretická část 

2 B R U S L E N Í 

Historie bruslení a později krasobruslení je velmi pestrá. Bruslařské 

dějiny rozdělujeme na dvě hlavní časová období. První období počítáme 

od pravěku až po první polovinu 19.století. Druhé období historie 

bruslení začíná v polovině 19.století a trvá až do dnešní doby moderního 

krasobruslení. 

2.1 Počátky bruslení 

Cesta do bruslařského pravěku 

O tom, kdy a jak člověka napadlo využít rychlého a lehkého pohybu 

po zamrzlé vodní ploše, nemáme žádné doklady. Pravděpodobně tento 

"dopravní prostředek" využívali při lovu či při dlouhých cestách za zvěří. 

Úlovek znamenal nejen maso a kožešinu, ale také kosti, které se 

používaly k výrobě nejrůznějších nástrojů. Právě zvířecí kosti byly 

vhodné k výrobě kostěných bruslí. Potvrzují to četné nálezy na území 

Skandinávie, Anglie, Ruska, ale i na našem území. Šlo o klouzání na 

ledě, při kterém se bruslař odrážel buď jednou, nebo dvěma tyčemi. 

Brusle z kostí byly tedy společným předchůdcem bruslí i lyží. 

Ve 4. a 3. století př.n.l. se v rozsáhlé oblasti dnešního Irska, 

Švýcarska, Francie, Německa i našeho území usídlily kmeny Keltů. 

Právě Keltové, výborní zpracovatelé železa, začali novou epochu ve 

vývoji bruslení. Kostěné brusle nahradily brusle železné, které 

umožňovaly díky železnému pásku zasazeného do dřevěné destičky 

rychlý pohyb po ledě. Nejstarší nalezené kovové brusle, jejichž stáří je 

odhadováno na 2000 let, jsou uloženy v budapešťském muzeu. 
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Bruslení jako lidová zábava 

Další významné zprávy o bruslení máme ze 13. století. Jsou to především 

obrazy slavných holandských malířů zachycující oblíbené lidové zábavy 

na zamrzlých kanálech, na nichž můžeme vidět bruslaře v různých 

pózách, které byly prvními krasobruslařskými prvky. Železné brusle se 

dostaly také do našich zemí, ale pouze do šlechtických kruhů. Chudý 

venkovský lid nadále bruslil na bruslích kostěných. Počátkem roku 1610 

byl na dvoře Rudolfa II. uspořádám velký karneval na ledě. Šlo však 

především spíš o společenskou událost než o výkony samotné. 

Bruslení se šířilo s velkou oblibou, ale v průběhu let mu byly kladeny 

ve vývoji různé překážky. Dokonce i J. A. Komenský, jeden z prvních 

propagátorů tělesné výchovy, řadí bruslení spolu s plaváním mezi hry 

životu nebezpečné a nedůstojné. 

V 18. století v Nizozemí začali s pořádáním prvních závodů na 

zamrzlém ledě v průplavech, kterých bylo v této zemi nespočet. Závody 

byly velmi náročné a kdo chtěl získat cenu, musel nejméně padesátkrát 

zvítězit. 

Za vlády francouzského krále Ludvíka XVI. se bruslilo i v Paříži a na 

zamrzlých jezírkách ve Versailles. Velkým propagátorem bruslení 

v Německu byl básník Klopstock, ale také J. W. Goethe a F. Schiller, 

kteří často o bruslení psali ve svých básních. 

2.2 Moderní bruslení 

Počátky moderního bruslení ve světě 

Další vývojovou etapu bruslení zahájilo anglické město Edinburgh, 

kde byl v roce 1742 založen první bruslařský klub na světě. V roce 1772 

se dokonce objevuje první kniha o bruslení od důstojníka Roberta Johnse. 

Popisuje některé bruslařské prvky - oblouky, vlnovky, trojky. 
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Zakladatelem moderního bruslení se stal Američan Jackson Haines, 

který byl povoláním tanečník a zpočátku bruslil jen pro radost. V letech 

1864 a 1865 vyhrál mistrovství ve Spojených státech a později 

vystupoval na exhibičních vystoupeních po evropských městech - Vídeň, 

Paříž, Stockholm, Praha a další, kde zaznamenal své největší úspěchy. 

Divákům jeho jízda doslova učarovala a byla označována za vzor 

obratnosti a elegance. Haines se neustále snažil obohacovat bruslení 

0 nové taneční prvky a rozvíjet bruslařský styl. Po jeho vzoru rozvíjeli 

bruslařské umění jeho žáci a vznikla první pravidla, která převzala 

Mezinárodní bruslařská unie (ISU), založená v roce 1892, a která 

v hlavních rysech platí dodnes. 

Na počátku 20.století vtiskl krasobruslení výrazně sportovní ráz Švéd 

Ulrich Salchow. Byl desetinásobných mistrem světa a posunul o mnoho 

výše laťku bruslařské výkonnosti. Především začal používat svého 

vynálezu, bruslí se zoubky, které umožňovaly silné odrazy v bruslení, ale 

1 odrazy do skoků. Salchow svou kariéru korunoval roku 1909 novým 

skokem, který měl rotaci 180 stupňů a je pod názvem svého objevitele 

dodnes jedním ze základních skoků krasobruslařské skokové abecedy. 

V meziválečném období byly velkými postavami krasobruslení Sonja 

Henieová a Karl Scháffer. Norská krasobruslařka Sonja Henieová, 

desetinásobná mistryně světa, přinesla do krasobruslení novou módu 

(zkrácené sukně ke kolenům), ale především eleganci a propracovanost 

každého pohybu. Celých deset let byla jednou z nejobdivovanějších žen 

na světě. Osobností mužského krasobruslení 30.let byl Rakušan Karl 

Schaffer. V letech 1929 - 1936 se stal osminásobným mistrem Evropy a 

sedminásobným mistrem světa. 
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3 H I S T O R I E K O L E Č K O V Ý C H B R U S L Í 

Počátky jízdy na kolečkových bruslích se datují již od začátku 

17. století, kdy se neznámý muž v Holandsku rozhodl, že bude bruslit v 

létě. Lední bruslení bylo tehdy velmi rozšířeným způsobem cestování po 

zamrzlých kanálech. A tak tento neznámý vynálezce přišel se 

„suchozemními bruslemi". Na boty přidělal pomocí hřebíčků dřevěnou 

destičku a na ni dřevěné válečky. 

Za opravdového otce kolečkových bruslí je však považován 

londýnský výrobce nástrojů a vynálezce Joseph Merlin, který roku 1760 

přijel na maškarní bál obutý v jednom ze svých vynálezů, 

kovo-kolečkových botách. Joseph si prý přál překvapit společnost tím, že 

na bál přijede na svém novém vynálezu a ještě přitom bude hrát na 

housle. Ovšem, jedouce rozlehlou halou za slávou a uznáním, ztratil 

náhle kontrolu a brusle mu nedaly žádnou šanci, aby odvrátil náraz do 

obrovitého zrcadla, které se rozpínalo přes celou protější stěnu. 

Následně se kolečkové brusle objevily v roce 1818 v Berlíně při 

premiéře německého baletu Der Malér oder die Wintervergn Ugungen 

(Umělec nebo zimní potěšení). Tento balet byl primárně určen pro lední 

show, avšak v této době bylo nemožné vytvořit led bez „požehnání 

přírody", a tak kolečkové brusle alternovaly. 

Již rok poté, co byly brusle úspěšně předvedeny v berlínském baletu, 

byl ve Francii přiznán první patent kolečkových bruslí Monsieurovi 

Petibledinovi. Brusle, které vyrobil, se skládaly z boty, na ní připevněné 

dřevěné destičce a vespodu byla upevněna čtyři kolečka z mědi, dřeva 

nebo slonoviny v řadě za sebou. 
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V roce 1823 si Angličan Robert John Tyres z Londýna nechal 

patentovat brusle nazvané Rolitos s pěti kolečky v jedné řadě, které byly 

opět připevněny na botě, a které jsou považovány za předchůdce 

dnešních in-line bruslí. 

Obrovskou publicitu si získala v roce 1840 pivnice Corse Halle blízko 

Berlína, kde barmanky obsluhovaly na kolečkových bruslích zákazníky. 

Roku 1857 byl otevřen rozsáhlý bruslařský park ve Floral Hall a na 

Strand of London. 

Dalším průkopníkem při vývoji kolečkových bruslí byl Američan 

James Plimpton, který roku 1863 sestrojil brusle se dvěma kolečky vedle 

sebe vepředu a stejně tak vzadu. Na kolečka použil zimostrázové dřevo 

a kolečka byla na vrchu pogumována. Typ Plimptonových bruslí (tedy 

způsob zachycení koleček) byl první typ bruslí, který byl plně 

manévrovatelný a je považován zajeden z mezníků při zrodu moderních 

kolečkových bruslí. 

Další významnou událostí pro vývoj kolečkových bruslí byl vynález 

kolečkového ložiska (kolečka) roku 1884, který učinil bruslení snazší 

a brusle lehčí. Od této chvíle se jízda na kolečkových bruslích začala 

rychle rozšiřovat a rozvíjet a již v roce 1902 byl otevřen první stadion 

v Chicagu pro veřejné bruslení, jehož tzv. „blade nights" (večerní 

bruslení na dráze za doprovodu hudby) navštívilo přes 7000 lidí. 

V roce 1908 se Madison Square Garden v New Yorku stal bruslařskou 

arénou. Poté byly otevřeny stovky kolečkových drah po celé Americe 

a Evropě. 

Tento sport se stal velice rychle populárním a začaly vznikat i různé 

druhy jízdy na kolečkových bruslích, např. rekreační bruslení, bruslařské 

pólo, taneční bruslení (roli dance) a závodní (rychlo) bruslení. 

V roce 1960 byla, pomocí technologie a s nástupem plastů, vylepšena 

kolečka a byl jim vdechnut nový design a hlavně rychlost. 
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Obrovský boom jízdy na kolečkových bruslí se datuje do 70. - 80. let 

20. století, a to díky spojení disko hudby a bruslení. Netrvalo dlouho 

a v Hollywoodu se začaly natáčet roller-movies (bruslařské filmy). Stále 

se ovšem jedná o brusle Plimptonova typu (tedy dvě kolečka vedle sebe 

vepředu a stejně tak dvě vzadu). 

Za počátek in-line bruslí, jak je známe dnes, by mohl být považován 

rok 1979, kdy bratři a hokejisti Scott Olson a Brennan Olson, žijící v 

Minneapolis, našli starobylý pár kolečkových bruslí. Byl to jeden z párů, 

který ještě využíval „in-line" systém seřazení koleček (oproti 

Plimptonovu způsobu). Zaujati in-line designem začali bratři tyto brusle 

předělávat a inovovat. Zachováním starého principu, avšak za použití 

nových materiálů (např. polyuretanu), přichytili kolečka k hokejové 

brusli a přidali gumovou brzdu. V roce 1983 založil Scott Olson 

společnost Rollerblade, Inc. a termín „rollerblading" se vžil jako název 

sportu provozovaného na in-line bruslích, protože Rollerblade, Inc. byla 

po dlouhou dobu jedinou firmou produkující in-line brusle. První masová 

produkce roller-blades (jak se začalo bruslím říkat), jakkoliv byla 

pokroková, měla mnoho trhlin. Jedna z nich byla, že kuličková ložiska 

byla velmi náchylná ke znečištění prachem. Kolečka se velice rychle 

ničila a brzda také nebyla příliš efektivní. Bratři Olsonovi se nakonec 

rozhodli svou společnost Rollerblade, Inc. prodat. Nový majitel měl dost 

financí na to, aby mohl vývoj roller-blades pokračovat. Prvním 

obrovským úspěchem Rollerblade byl model Lightning TRS. Tyto brusle 

odstranily nedostatky předchozích modelů. S úspěchem Lightning TRS 

se na trhu začínají objevovat i jiné firmy: Ultra Wheels, Oxygen, K2 a 

další. 

V roce 1992 byl hokej na trekových bruslích prezentován jako 

ukázkový sport na Letních olympijských hrách v Barceloně. 

Popularita jízdy na kolečkových bruslích stále roste po celém světě. 
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4 IN-LINE HOKEJ 

In-line hokej se zrodil ze všeobecného nadšení, které vypuklo v USA 

v 80. letech. Především na jihu Spojených států se staly kolečkové brusle 

nesmírně populárními a až na základě popularity in-line hokeje sem 

pronikl i lední hokej. 

In-line hokej tak, jak jej prezentuje Česká asociace in-line hokeje, je 

kolektivní hra s pravidly částečně odlišnými od ledního hokeje - počet 

hráčů (4+1) uchovávající jednoduchost této kolektivní hry (bez postavení 

mimo hru a bez zakázaného uvolnění). 

In-line hokej může tedy de facto hrát každý, kdo hrával nebo hraje 

lední hokej a tedy umí bruslit. Kolečka na bruslích jsou umístěna za 

sebou v řadě (in-line). Ostatní výstroj je podobná výstroji v ledním 

hokeji v její odlehčené formě. 

Česká asociace in-line hokeje vznikla v roce 1995 a má v současné 

době 3000 registrovaných členů, z toho 2000 dospělých. ČAILH pořádá 

mistrovství republiky v kategorii mužů, juniorů, dorostu a žáků. ČAILH 

je od roku 1995 pravidelným účastníkem MS v in-line hokeji pořádaným 

mezinárodní federací FIRS. 

4.1 Základní pravidla in-line hokeje (platná od 1.8.2002) 

Charakteristika hry 

Ihned na úvod je třeba konstatovat, že česká pravidla in-line hokeje se 

v některých detailech liší od světových pravidel (např. na mistrovství 

světa). Proto se budeme zabývat především českými pravidly a do 

závorek u některých hlavním bodů budeme uvádět pravidla světová. 

In-line hokej hrají 2 družstva po minimálně 6 hráčích (4 hráčích), plus 

jeden brankář. Střídání hráčů se provádí během hry i při přerušení hry a 

počet střídání není omezen. 
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Pokud dojde ke špatnému střídání tím, že je o jednoho hráče na 

ploše více, uděluje se 2 minutový trest pro hráčskou lavici. Utkání se 

skládá ze čtyř 12 minutových čtvrtin čistého času (mistrovství světa se 

hraje 2 x 20 minut čistého času). Soupeři zahájí hru na opačné polovině 

hřiště, než se nachází jeho hráčská lavice. Po první a třetí čtvrtině 

následuje dvouminutová přestávka. Po druhé čtvrtině následuje 

patnáctiminutová přestávka a soupeři si vymění strany tak, že budou hájit 

polovinu hřiště bližší ke své hráčské lavici. Hraje-li se utkání do 

rozhodnutí, uplatňuje se postup dle soutěžního řádu. Před prodloužením 

si mužstva strany nemění. 

Každému mužstvu přísluší jeden oddechový čas za dvě čtvrtiny 

v délce 30 sekund. 

Vítězem utkání je družstvo, které dosáhlo vyššího počtu vstřelených 

branek. Není-li dosaženo žádné branky nebo dosáhnou-li obě družstva 

stejného počtu branek, je výsledek utkání nerozhodný. 

Hrací plocha 

Utkání in-line hokeje musí být sehráno na dřevěném, asfaltovém nebo 

betonovém povrchu. Další možností je speciální in-line plocha nebo jiný 

vhodný povrch schválený příslušnou komisí. 

Délka hřiště musí být minimálně 56 a maximálně 61 metrů. Šířka 

musí být minimálně 26 a maximálně 30 metrů. Hřiště je uprostřed 

rozděleno červenou čárou, která vytváří obranné a útočné pásmo. 

Červená čára je považována vždy za součást té poloviny hřiště, na které 

se nachází kotouč. Po celém obvodu hřiště je hrazení neboli mantinel 

s ochranným sklem. 

Před každou brankou je vyznačeno brankoviště o poloměru 180 cm. 

Uprostřed středové červené čáry je vyznačen středový kruh o poloměru 

450 cm. V obou koncových pásmech jsou kruhy na vhazování po obou 

stranách branky, také o poloměru 450 cm. 
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Bpx bríinkĉ ého mjshocSiihcj 

Box ibrnnkcvíHto íozhoddího 

Branka je umístěna uprostřed brankové čáry. Brankové tyče jsou 

1,22 m vysoké, stojí kolmo k hrací ploše a jsou od sebe vzdáleny 1,83 m. 

Branka je opatřena sítí, aby se kotouč (puk) při gólu v brance zastavil. 
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Hra 

Na začátku utkání, každé čtvrtiny, prodloužení a po vstřelení branky 

se začíná vhazováním na středním bodu vhazování. Družstva zahájí 

utkání bráněním branky, která je dále od jejich hráčské lavice 

a v polovině utkání (mezi druhou a třetí čtvrtinou) si vymění strany. 

Hokej se hraje kotoučem (pukem) převážně holí, ale také nohama, 

tělem i rukou. Rukou se může kotouč pouze zpracovávat, ale nikdy ne 

sevřít v dlani. 

Pokud je hra z jakéhokoliv důvodu přerušena, provádí se vhazování. 

Místo pro vhazování se určuje podle přestupku. Vhazování se provádí 

mezi dva soupeře, kteří stojí naproti sobě. 

Jestliže kotouč opustí plochu hřiště nebo narazí na jinou překážku než 

hrazení okolo hrací plochy, hra se přeruší a provede se vhazování na 

místě, odkud byl kotouč vystřelen či odražen. 

Branky je dosaženo: 

-jestliže kotouč byl dopraven mezi brankové tyče a zcela přes brankovou 

čáru holí hráče útočícího družstva 

- jestliže byl kotouč dopraven do branky jakýmkoli způsobem hráčem 

bránícího družstva 

-jestliže se kotouč po střele útočícího hráče odrazí do branky od jakékoli 

části jeho spoluhráče. 

Zakázaná hra 

- postavení mimo hru (na mistrovství světa postavení mimo hru není) 

Postavení mimo hru nastává, pokud hráě útočícího družstva vjede do útočného 

pásma přes červenou čáru, a potom dostane přihrávku od spoluhráče z obranného 

pásma. Když je tedy kotouč přes červenou půlící čáru přihráván, musí 

předstihnout útočící hráče. 

Hráči útočícího mužstva mohou předstihnout kotouč při přechodu červené 

půlící čáry, podmínkou je, že kotouč bude přes červenou půlící čáru následně 

převezen na holi útočícího hráče. V praxi to tedy znamená, že pokud přejede hráč 
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bez kotouče první červenou čáru, nesmí mu spoluhráč přihrávat z obranné 

poloviny hřiště, ale kotouč musí převést jakýkoli útočící hráč před červenou čáru 

na vlastní holi. 

- zakázané uvolnění (na mistrovství světa postavení mimo hru není) 

Pro účely tohoto pravidla je hřiště rozděleno střední červenou čárou na dvě 

poloviny. 

Jestliže hráč družstva, které má stejný nebo vyšší počet hráčů než protivník, 

vystřelí, odpálí či usměrní kotouč z vlastní poloviny hřiště za brankovou čáru 

soupeře, hra se přeruší pro zakázané uvolnění. 

Vhazování se provede na koncovém bodu v obranném pásmu provinivšího se 

družstva. 

Tresty 

menší trest 

Menší trest znamená udělení 2 minut za úmyslné posunutí branky, za prudké 

vražení protihráče na mantinel, za hákování, za použití lokte nebo ramene při 

napadení protihráče, za držení hole či ruky soupeře, za úmyslné zalehnutí kotouče, 

za vyšší počet hráčů na ledě a ještě za řadu jiných přestupků, které záleží na 

posouzení hlavního rozhodčího. 

větší trest 

Větší trest znamená udělení 5 minut za napadení soupeře tělem zezadu, za 

napadení brankáře v brankovišti, za zranění soupeře napadením, za napadení 

pěstí, za zranění loktem, kolenem nebo holí, za způsobení krvavého zranění 

soupeři a mnohé další zbytečně hrubé přestupky. Opět záleží na posouzení 

hlavním rozhodčím. 
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- osobní trest 

Při osobním trestu může za vyloučeného hráče nastoupit náhradník. Potrestaný 

hráč si odpyká 10 minut na trestné lavici. Vylučuje se za neslušné chování vůči 

rozhodčím, hráčům nebo divákům, za otálení při nástupu trestu a za mnohé další 

přestupky. 

- osobní trest do konce utkání 

Při tomto trestu je hráč vyloučen na 5 minut plus do konce utkání. 

trestné střílení 

Trestné střílení se uděluje za zmaření vyložené brankové příležitosti 

způsobem, který překračuje pravidla (úmyslné posunutí branky při jasné gólové 

příležitosti, za podražení nebo nečisté napadení hráče, který jede proti samotnému 

brankáři). 
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5 D R U H Y I N - L I N E B R U S L Í 

Jednotlivé modely in-line bruslí můžeme roztřídit do 5 základních 

kategorií. Někteří výrobci používají kategorií i více, ale pro základní 

přehled budou stačit následující: 

- fitness, 

- speedskating, 

- aggressive, 

- hokej, 

- nordic skating (poměrně nová záležitost). 

Fitness brusle 

Do první kategorie patří brusle pro „klasické" bruslení po cestách. 

Tyto brusle by měly být lehké (což platí asi pro většinu bruslí), velmi 

pohodlné a hlavně by měl být splněn optimální poměr mezi 

ovladatelností a rychlostí. 

Obecně mají tyto brusle spíš větší kolečka, aby lépe vstřebaly 

nerovnosti na cestě a zároveň tak byly rychlejší. 

Některé modely fitness bruslí jsou velice univerzální a dají se 

použít skoro na všechny způsoby bruslení. 

Speedskating (rychlobruslení) 

Brusle určené pro rychlobruslení poznáte ihned podle pěti koleček 

(ostatní brusle mají v podstatě vždy kolečka čtyři). Kolečka u těchto 

bruslí jsou větší. Brusle mají nízké a velmi lehké botičky, jejichž tvar je 

odvozen od odlišného postoje při rychlobruslení. Zároveň je brusle hůř 

ovladatelná, neboť mnohem více drží směr. 
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Aggressive 

Do této skupiny patří brusle, které jsou navrženy pro drsnější 

zacházení - U-rampa, skoky, zábradlí... Jsou o dost těžší než ostatní 

brusle, což je dáno jejich odolností. Mají malá kolečka, která zajišťují 

větší stabilitu při dopadech. Rám, který kolečka drží, je plastový 

a obzvlášť odolný. Botička má spoustu výztuh, které zabraňují prodření 

brusle nebo utržení přezky. 

Hokej 

Brusle na in-line hokej. Botička je velice podobná normální botce 

z bruslí na lední hokej. Rám na kolečka je často hliníkový. Kolečka je 

dobré zvolit podle toho, zda se hraje v hale nebo venku. Brusle je dobře 

ovladatelná, ale pro „normální" jízdu není nejvhodnější. 

Nordic Skating 

Bruslení v přírodě po špatných cestách je právě Nordic Skating. 

Brusle má dvě velmi velká (často nafukovací) kolečka, která jsou 

umístěna před a za bruslí. Používají se hole stejně jako na běžkách, které 

jsou přizpůsobeny pro odraz na pevném podkladu. Pro bruslení v přírodě 

jsou tyto brusle ideální. 

5.1 Části bruslí 

Každá in-line brusle se skládá z několika základních částí, o kterých je 

dobré mít více informací. Usnadní to orientaci ve výbavě jednotlivých 

modelů a zároveň nebudou potíže při nákupu náhradních dílů. 

Základní části jsou: 

- botička 

- rám (šasi, frame) 

- kolečka 

- ložiska + vymezovače (stavítka) 
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Botička 

Botičky u jednotlivých typů bruslí mají mnoho rozdílů, které jsou 

dány způsobem použití. Botičky můžeme rozdělit na botky s pevným 

(plastovým) skeletem, botky s měkkým skeletem a samozřejmě různé 

botky, které mají pro různé části různé materiály. Často je spodní část 

boty ve špičce a nártu z textilního materiálu pro snadnější odvod potu 

a pata s vrchní částí jsou plastové, aby bylo zajištěno dobré usazení 

nohy v botce a tím kvalitní vedení brusle (dobrý přenos síly z nohy na 

brusli). 

Utažení brusle je zajištěno buď tkaničkou, nebo přezkami. 

Materiály, ze kterých je botka vyrobena, ovlivňují pohodlnost brusle. 

Kvalitní materiály dobře odvádějí pot, neshrnují se a často mají 

tvarovou paměť, která zajistí vytvarování vnitřku botky přesně na 

nohu. 

Některé boty mají vyjímatelnou vložku a často jsou opatřeny 

změkčujícími prvky proti otřesům (např. různé gelové polštářky pod 

patou). 

Brusle pro aggressive skating mívají na botě různé výztuhy 

v místech, která jsou více odíraná (boky, špička). Standardem je 

i ochrana přezky proti utržení, kterou tvoří vyvýšená plastová část pod 

přezkou. 

Rám 

Rám brusle drží kolečka pohromadě. Rozdělit se mohou podle 

materiálu, z kterého jsou vyrobeny, podle tvaru apod. 

U plastových rámů jsou velké rozdíly v kvalitě a životnosti. Fitness 

brusle mají rám lehčí a vyšší. Brusle pro aggressive skating mají rám 

naopak nízký (pro lepší rovnováhu) a poměrně mohutný, neboť je 

často otloukán a obrušován. „Hliníkové" rámy jsou používané hlavně 

pro brusle na hokej a speedskating. Obvykle jsou brusle s hliníkovým 

rámem o něco dražší. Obzvlášť velmi lehké rámy na speedskating jsou 

poměrně dost drahé. Použití hliníkového rámu u fitness bruslí není, 

myslím, velkou výhodou. 
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Rám pro brusle na NordiSkating je úplně jiný a nesrovnatelný 

s tradičním systémem uchycení koleček. 

Kolečka 

Kolečka do in-line bruslí dělíme podle velikosti, tloušťky a 

tvrdosti. 

Velká kolečka jsou obecně rychlejší (menší valivý odpor) a lépe 

překonávají drobné nerovnosti na cestě. Malá kolečka zajistí 

stabilnější postoj na úkor rychlosti. 

Tvrdá kolečka jsou rychlejší a méně pohodlná. Měkká fungují 

opačně - jsou pohodlnější a pomalejší. 

Tvrdost koleček se pohybuje od 0 (nejměkčí) do 100 (nejtvrdší). 

Velikost koleček je zhruba od 40 mm do 84 mm. 

Ložiska a spol. 

Kvalita ložisek je pro požitek z jízdy velmi důležitá. Nepřesně 

zpracovaná ložiska se rychleji zanesou nečistotou, hůře se otáčejí a 

rychle se tak zničí. Kvalitní (přesněji zpracovaná) ložiska se otáčejí 

lehce a jsou dobře utěsněná. 

Označení ložisek je standardně ABEC 1 až ABEC 7. ABEC 1 

jsou nejméně kvalitní a ABEC7 jsou nejlepší. 

Ložiska jsou, stejně jako kolečka, spotřební materiál a je třeba 

počítat s tím, že je nutné je udržovat a po čase měnit. Záleží na mnoha 

faktorech - prašnost, hmotnost bruslaře, častost bruslení, jak je o 

ložiska pečováno. 

Kromě ložisek je v kolečku ještě další příslušenství. Jsou to 

vymezovače a osa kolečka (standardně šroub). Na vymezovače jsou 

navlečena ložiska a vymezovače s ložisky jsou na ose kolečka. 

Samotné kolečko je pak navlečeno na ložiscích. 

Vymezovače slouží k vymezení prostoru pro otáčení kolečka. 

Zabraňují sevření rámu na kolečka při utažení šroubu a zajišťují tak 

volné otáčení koleček. 
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6 C H A R A K T E R I S T I K A V Ý V O J E D Í T Ě T E 

M L A D Š Í H O Š K O L N Í H O V Ě K U 

Na začátku mladšího školního věku je dítě v období první 

vytáhlosti. Dítě vypadá štíhle, břicho již nevystupuje dopředu. Často jsou 

pod kůží hrudníku zřetelně patrná žebra. Dojem vytáhlosti a hubenosti je 

způsoben i prodloužením končetin. Po skončení tohoto období (kolem 

šesti a půl roku) pokračuje dále období pomalého růstu a vývoje. Růstové 

tempo je klidné a pravidelné. Každým rokem vyroste dítě asi o 5 cm 

a hmotnost se zvětší průměrně o 3 kg. Chlapci jsou až do deseti let stále 

větší než dívky. Klidné růstové tempo přispívá i k opětovnému přibývání 

podkožní tukové vrstvy, takže tělesné tvary se stávají plnějšími. Období 

první vytáhlosti je vystřídáno obdobím druhé plnosti. Hlava roste již 

velmi pomalu a pozvolna se zmenšuje i její podíl na tělesné výšce. 

Motorika dítěte v průběhu první proměny postavy a bezprostředně 

po ní se vyznačuje neobratností, jakoby se dítě nejdříve muselo svému 

novému tělesnému tvaru přizpůsobit. Záhy je však dítě schopno 

a připraveno podávat výkony, vyžadující sílu a obratnost ve hře, 

v cvičení a v běhu. 

Dítě se v motorické oblasti stává jisté. Mladší školní věk je období, 

kdy se snadno a lehce získávají pohybové dovednosti. Je to vhodný čas, 

aby se dítě učilo plavat, jezdit na kole i jiným sportům. 

Již od sedmého roku je stejné napětí ve flexorech jako v extenzorech. 

Tím je umožněn větší rozsah pohybu v kloubech. Výraznou 

charakteristikou motorického vývoje je postupné zklidňování. Pohyby se 

stávají účelnějšími, přesnějšími a zároveň úspornějšími. Zdokonalují se 

jemné pohyby prstů a součinnost motoriky a činnosti smyslů. Při 

relativním zklidnění však trvá všeobecná aktivita dítěte, výrazná při 

radosti z pohybu. Teprve od devátého roku výrazně vzrůstá zájem 

o diferencované pohybové činnosti, o jednotlivé druhy sportu. V potřebě 

pohybu jsou individuální rozdíly mezi žáky, podmíněné typem nervové 

soustavy. 
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Tato kapitola je považována za praktickou část 

7 M E T O D I C K Á P Ř Í R U Č K A 

METODIKA VÝUKY JÍZDY NA IN - LINE BRUSLÍCH 

V této části není věnována detailní pozornost nutnému vybavení, protože 

se jedná o informace běžně dostupné z informačních zdrojů, případně 

jsou dostatečně publikovány. 

Instruktážní video je nezbytnou součástí metodické příručky (příloha). 

Pokud začínáme učit dítě jízdě na kolečkových bruslích, je jedním ze 

základních kritérií pro úspěšnou výuku výběr samotných bruslí. Brusle 

by měly být co nejkvalitnější, protože dětská noha ještě není tak pevná 

jako noha dospělého. Nevadí, když je brusle trochu větší, důležité je, aby 

dítě v bruslích „neplavalo". Toto je neduh hlavně u levných bruslí, kde je 

noha v botě volná. Bota by neměla v kotníku dovolit pohyb do stran. 

Do brusle patří hrubší ponožka, protože je to pohodlnější; v tenké 

ponožce může noha v botě klouzat a kromě špatné stability může dojít 

k bolestivým odřeninám. 

Zároveň jsou pro dítě vhodná ložiska ABEC 1, kvalitnější ložiska 

jsou již příliš rychlá a dítě by mohlo mít problémy s kontrolou bruslí a 

stabilitou. Je nezbytné všímat si i dalších kritérií při výběru vhodných 

bruslí. Důležitá je váha, celková kvalita a pevnost boty a jednotlivých 

částí. Je třeba si uvědomit, že brusle budou během výuky velmi 

namáhány, u nejlevnějších typů bruslí lze očekávat různé typy závad. 

Doporučují se proto kvalitní značkové brusle. U takovýchto bruslí je 

obvykle zajištěn odborný a rychlý servis. Pro malé děti jsou vhodné 

tzv. rostoucí brusle (brusle, u nichž je možno upravovat velikost boty). 

Kolečka by měla být klasická gumová, ne umělohmotná. 

Naprosto nezbytným vybavením jsou chrániče kolen, loktů 
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a především zápěstí, přilba je nutností. Chrání dítě před úrazem a zároveň 

brání tomu, aby šlo dítě po prvním pádu s bolestí a pláčem domů a 

ztratilo tak motivaci k učení. 

7.1 Začátky 

První věc, kterou je třeba udělat, je sundat z brusle brzdu. Nejlépe již 

při zakoupení bruslí. V prodejnách jsou vybaveni příslušným nářadím 

a nedojde k neodbornému zacházení s bruslí. 

Je pro to hned několik důvodů. Dítě není schopno v počátcích výuky 

brzdu účinně používat. K tomu je nutná znalost základů jízdy 

a především schopnost stability. V průběhu výuky se dítě naučí používat 

jistější a účinější způsoby brždění, například T-stop aj. Hlavním 

důvodem je ale překážení brzdy při jízdě a také to, že brusle 

s připevněnou brzdou je těžší než ta druhá. 

Pro první kroky je nejlepší jakákoliv rovná asfaltová plocha. Vhodná 

jsou „sídlišťová" asfaltová hřiště nebo k tomu účelu vyhrazené parkové 

cesty. K výuce nepřistupujeme nikdy v případě, kdy je povrch mokrý. 

Jízda na mokrém povrchu je velmi nebezpečná a může dojít k vážným 

pádům. Nikdy neprojíždíme kalužemi. Pokud začne v průběhu výcviku 

pršet, doporučujeme okamžitě výuku ukončit. Jestliže jsme neuchránili 

brusle před vlhkostí, je vhodné co nejdříve vysušit ložiska bruslí. 

První kroky 

Postavíme dítě na brusle a jemně jej přidržujeme. Nenutíme jej hned 

jezdit a počkáme, až dokáže v klidu samo stát na jednom místě. Pak 

s ním zkusíme pomalu chodit. Dítě tedy bude v bruslích zpočátku jen 

chodit. Postupně jej budeme přidržovat stále méně, až bude dítě schopno 

chodit úplně samo. Při tomto prvním cviku je vhodné dítě nepřepínat, 

jedná se o nezvyklý pohyb a dochází k zapojování mnoha svalových 

partií (napínání svalů je křečovité), z toho důvodu jsou začátky velmi 

fyzicky náročné. Optimální je ujít na bruslích kolem deseti metrů a pak 

28 



se s dítětem na chvíli posadit. Doba prvních tréninků by neměla 

přesáhnout půl hodiny a později (zhruba po týdnu) hodinu. Dítě by mělo 

trénovat alespoň 3 - 4x týdně, minimálně ale jednou týdně. Při výuce je 

nutné dodržovat pitný režim. 

Důležité je, abychom dítě při tréninku neustále povzbuzovali a 

chválili. Když spadne, upozorňovat na funkci chráničů, jak je skvělé, že 

ho nic nebolí (dítě při pádu do chráničů trpí spíše psychicky než fyzicky). 

Pokud spadne na zadek, jde většinou o bolestivý náraz. Proto je důležité 

neustále opakovat a zdůrazňovat „1. zákon bruslaře" a to, že váha musí 

být vpředu, protože kdo má váhu vzadu, spadne! Při každém takovém 

pádu musíme opakovat o něco důrazněji - „Vidíš, zaklonil ses a teď jsi 

na zadku, musíš se naklonit víc dopředu!" 

Jestliže dítě spadne dopředu, nedochází k tak bolestivým nárazům. Tento 

náraz zachytí chrániče na kolenou a dlaních. 

Poté, co je dítě schopno ujít nějakou vzdálenost, naučíme jej otáčet se 

pomocí dvou značek (např. kelímky z umělé hmoty), které postavíme od 

sebe ve vzdálenosti pěti metrů. Dítě nyní bude chodit kolem nich. 

Nejdříve do oválů (nebo kruhu) vždy pětkrát na jednu i druhou stranu. Už 

nyní si můžeme všimnout, že dítěti to jde na jednu stranu lépe než na 

druhou. Proto je důležité procvičovat obě strany. Až zvládne okruhy, 

zmenší se vzdálenost na 3 metry a zkoušejí se osmičky, nakonec jej 

nechte obcházet kelímek dokolečka. Nesmíme zapomínat střídat směry. 

Vláček 

Pokud sami umíme bruslit, můžeme si vyzkoušet s dítětem 

tzv. vláček. Při tomto cvičení je ale opravdu nutné, aby učitel dítěte jezdil 

velmi dobře, neboť bude muset být schopen chytit a zvednout dítě za 

jízdy v případě jeho pádu a sám přitom spadnout nesmí. Také musí být 

schopen zastavit sebe i dítě (což v případě, že používá patní brzdu půjde 

obtížně, přes dítě těžko předsune nohu, doporučuje se pozvolné zastavení 

nebo brždění T-stopem, pokud učitel tuto techniku dokonale zvládá; 

pakliže ne, hrozí zatočení na některou stranu a pád). 
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Dítě si postavíme před sebe, řekneme mu, ať si dá ruce na kolena a 

předkloní se („lyžařské polo-vajíčko"). Uchopíme ho za boky, pomalu se 

rozjedeme a dítě budeme tlačit před sebou. Pomalu jej tak přivykneme na 

rychlost. Rychlost můžeme postupně zvyšovat, ale záleží na dítěti, jak 

rychlou jízdu snese. Další omezení se projeví v okamžiku, kdy už dítě 

neudrží rovnou stopu, obvykle by hned poté následoval jeho pád. Dítě při 

jízdě přidržujeme a pádu zabráníme tím, že jej zvedneme, opět ho ještě 

během jízdy postavíme a pokračujeme v jízdě. Až se bude zdát, že dítě 

jízdu zvládá, zkusíme jej občas pustit, pro jistotu ale máme své ruce 

neustále podél jeho těla. Nezapomínáme na přestávky! 

Pokud jsme toto cvičení úspěšně zvládli, můžeme zkusit s dítětem 

zatáčet. Oproti lyžování je nutné nejen na nohu zatlačit, ale taky ji 

pomoct mírným natočením. Tlačíme dítě a neustále mu opakujeme, že 

jedeme tam, kam ono řídí. Takže, když chce zatočit doleva, ať mírně 

zatlačí pravou špičkou dovnitř, levá noha se sama už přizpůsobí a 

patřičně se vychýlí. Až i tohle bude dítě trochu zvládat, zkusíme najít 

mírný krátký kopeček. Dítě ho samo vyjde do určité výšky, tam se samo 

otočí a pak sjede dolů. Když se mu to povede, klidně si můžeme sednout 

a odpočinout, protože to děti velmi baví. Nenutíme dítě mít nohy u sebe 

jako při lyžování. Větší rozchod je naprosto přirozený a dítě samo 

postupem času bude postoj zužovat. 

Celé cvičení by nemělo přesáhnout hodinu. Děti bývají velmi 

unavené, jejich nožičky toho opravdu více nesnesou. Zatáčet lze více 

způsoby. Náročnější techniky si dítě osvojí praxí a postupným 

zdokonalováním. 

Lyžařské polo-vajíčko 
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Bruslařský krok 

Tento krok můžeme pojmenovat „medvědí krok", dítě spíše pochopí, 

co se po něm chce. Cílem tohoto cvičení je naučit dítě přenášet při jízdě 

váhu na jednu i druhou nohu. Medvěd se při chůzi klátí ze strany na 

stranu. Dítě by jej mělo napodobit, ze začátku mu to moc nepůjde, ale 

postupně si i tuto techniku osvojí. Nejlépe to pochopí, když mu tento 

krok budeme sami předvádět. Až se mu to bude alespoň trochu dařit, 

zkusíme si s ním zahrát na honěnou (samozřejmě jen tak naoko). 

Necháme se snadno chytit a pak zase my budeme honit dítě. Dítě se při 

této hře „medvědí krok" velmi rychle naučí. Můžeme také postavit do 

řady kelímky a hrát na honěnou kolem nich. Opět nezapomínáme chválit. 

Bruslařský („medvědí") krok 

Pohled z boku 

Bruslařský („medvědí") krok 

Pohled ze předu 

T - stop = brzdění „téčkem" 

Jak název napovídá, vytvoříme bruslemi tvar písmene „T". Váha těla 

je přenesena nad přední nohou, zadní brusli tiskneme k patě přední brusle 

tak, abychom vytvořili tvar písmene „T". Čím silněji budeme tlačit na 

zadní brusli, tím rychleji zastavíme. 

Tunel 

Při této tréninkové hře máme několik možností. Buď budeme 

s dítětem jezdit my a přidržovat ho, nebo si vytvoříme laťku. Dítě se 

bude muset během jízdy skrčit a přidřepnout. Tím bude měnit svoje 
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těžiště a zároveň i rozchod nohou. Určitě při tom párkrát spadne, ale při 

malé rychlosti. 

Housenka 

Dalším cvikem je housenka. Dítě se rozjede a pak bude nohy tlačit 

k sobě a od sebe (brusle imaginárně malují na zemi boubelaté tělo 

housenky). Trénujte to až do doby, než bude dítě schopno se takto rozjet 

a pokračovat tímto způsobem v jízdě. Housenka je totiž malým krokem 

k jízdě pozadu a zpomalování! 

Housenka Housenka 

Pohled ze předu Pohled z boku 

Jízda po jedné brusli 

Při jízdě rovně si dítě zkouší přizvednou nohu. Bude ji vlastně jen 

lehce přizvedávat. Nezapomínáme opět střídat nohy a hlavně hodně 

chválit. I když dítě ujede po jedné noze jen pár centimetrů, naše ocenění 

musí být významné. 

Jízda po jedné brusli 
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7.2 Příklady cviků pro mírně pokročilé děti 

Pokud již dítě dokáže bez větších problémů provést uvedené cviky a 

hry a jízda na kolečkových bruslích ho baví, můžeme postupně zapojovat 

do výuky obtížnější prvky. I nyní je důležité motivovat dítě pochvalami, 

jak je šikovné a co všechno už dokázalo na bruslích zvládnout a 

navrhnout nové hry, při kterých může své nově nabyté dovednosti ještě 

zlepšit. 

Nemocný had 

Kelímky postavte do řady, zhruba metr od sebe. Vysvětlíme dítěti, že 

si nyní budeme hrát na hada a pokusíme se napodobit jeho pohyb. Ale 

náš had je nemocný, nemůže tak dobře kličkovat a proto „švindluje". 

Jedna brusle jede podél kelímků rovně a druhá kličkuje mezi nimi tak, 

že první kelímek zleva podjede a po projetí kolem dalších dvou kelímků 

se brusle stáčí a opět podjede jeden kelímek zleva (na obrázku znázorněn 

pohyb jedné brusle červenou barvou a druhé barvou oranžovou). Tímto 

způsobem napodobujeme pohyb našeho nemocného hada a samozřejmě 

nezapomínáme střídat nohy. 

Nemocný had 
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Zdravý had 

Nyní se náš had uzdravil. Zkusíme s dítětem projet slalomem jednou 

bruslí tak, jak by se pohyboval zdravý had. Jednou nohou dítě stále jede 

rovně podél řady kelímků a druhou bruslí kličkujeme mezi kelímky 

(viz. obrázek). 

Zdravý had 

Zvyšování stability - slalom (Králík) 

Z kelímků postavíme na hřišti slalom (středy asi 80 cm od sebe). Je 

nutné se vždy rozbruslit, takže zahájíme každý trénink několika kolečky 

kolem kelímků na obě strany. 

Poté navrhneme hru na králíka. Králíka honí zlý vlk a musí tedy utíkat 

a aby zmátl nepřítele, při běhu kličkuje. Dítě tedy projíždí klasický 

slalom mezi kelímky (viz. obrázek). Nijak nespěcháme, nechceme, aby 

dítě začalo dělat chyby a hra ho přestala bavit. 

Slalom ( Králík ) 
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Ochránce dinosauřích vajíček 

Tato hra je určena zejména ke zdokonalení stability při prudších 

obratech. 

Nyní se z kelímků (rozestup mezi kelímky je stejný jako při slalomu) 

stala dinosauří vajíčka. A protože vajíčka chutnají různým zvířatům, je 

na mamince (tatínkovi) dinosaurovi, aby je ochránil před snědením. 

Každý kelímek (vajíčko) je třeba obkročmo přejet a aby dinosaurus viděl 

na všechny strany, musí okolo kelímků zatáčet (viz. obrázek). 

Ochránce dinosauřích vajíček 

Vajíčka mezi stromy 

Hru na dinosauří vajíčka můžeme obměnit. Nyní je za každým 

stromem schováno vajíčko, které je třeba zachránit (přejet obkročmo). 

Proto musí dítě každý druhý kelímek přejet obkročmo (viz. obrázek). 

Tato hraje zaměřena na zvyšování rychlosti a proto čím rychleji dítě 

jede, tím více vajíček zachrání. 

Vajíčka mezi stromy 
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7.3 Příklady cviků pro pokročilé děti 

Výborně! Nejhorší (začátky) má dítě za sebou a teď může přistoupit 

ke hrám a cvikům zase o stupeň obtížnějším. Ty jsou zaměřeny 

především na zvyšování stability a dovedností. 

Pokud dítě vydrželo učení až do této chvíle, je jasné, že ho jízda na 

kolečkových bruslích baví a zlepšuje se. To ovšem neznamená, že dítě 

chválíme méně. Naopak, teď již dítě dokáže samo poznat, když se mu 

něco skutečně povede a je na nás, abychom to náležitě ocenili. 

Žirafa 

Hra důležitá zejména pro stabilitu při jízdě. Dítě se během jízdy 

dotkne špiček bruslí oběma rukama (je z něj maličká žirafa), a pak je 

zvedne ve stoje nad hlavu (a potom žirafa tááákhle vyrostla). 

Žirafa - malá Žirafa - velká 

Osmička 

Na osmičku nám stačí dva kelímky vzdálené od sebe cca 1,5 m 

(později lze vzdálenosti mezi kelímky zkracovat). Tento cvik je velmi 

jednoduchý a účinný (možná ale právě proto děti moc nebaví). 

Zdokonalujeme při něm zatáčení. Jde o to, že dítě provádí v celkem 
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rychlém sledu za sebou dvě kompletní otáčky, a to pokaždé na jinou 

stranu (viz. obrázek). Trénujeme, dokud osmička nepřestane dítě bavit. 

Nákres cvičení Osmička 

Tučňák - jízda s delším odrazem 

Již dříve jsme se naučili „medvědí krok". Nyní pozornost dítěte 

zaměříme na jiného obyvatele zvířecí říše. Naučíme ho, jak se pohybuje 

tučňák. 

Dítě rozpaží ruce a snaží se s téměř rovnýma nohama ( při „medvědím 

kroku" ohýbalo nohy v kolenou ) kývat se ze strany na stranu. Přitom by 

vlastně mělo jet po jedné brusli o něco déle než u medvědího kroku 

(pozor - brusle by se neměly moc zvedat nad zem). Výsledek by měl být 

podobný kolébavému kroku tučňáka. 

Tučňák 

Pohled ze předu 

Tučňák 

Pohled ze zadu 
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Klokan 

Jak název napovídá, jedná se o skoky (poskakování) na bruslích. Při 

této hře není záměrem naučit dítě skočit co nejvýš a co nejdál, ale jde o 

to, aby zvládlo dopad potom, co brusle ztratí kontakt se zemí. Počítáme s 

tím, že u této hry téměř určitě dojde k nějakému pádu, ale stále máme 

přece báječné chrániče, se kterými žádný pád nebolí. Tento nácvik bude 

v budoucnu pomáhat dítěti zvládnout hrozící kolize, protože je naučí lépe 

balancovat. Úmyslně je totiž dostává do „rozhozené figury" a učí je ji 

zvládnout. Zatím nedáváme dítěti nic do cesty k přeskočení, ani mu 

neurčujeme, odkud se má odrazit. 

Klokan 

Dinosaurus 

A jsme zpět u oblíbeného dinosaura. Nyní nám pomůže naučit dítě 

natáčet se celým tělem do stran. Je třeba většího předklonu, pokrčit ruce 

tak, jak to mají dinosauři a během jízdy střídavě otáčet tělo do stran. Opět 

nezapomínáme na to, že těžiště musí být vpředu, jinak následuje pád. 

Tímto pohybem se pomalu dítě naučí zatáčet bez toho, aby si pomáhalo 

přešlapováním. Zjistí totiž, že po natočení trupu dojde i k zpočátku 

mírnému a později, až získá jistotu, k většímu zatočení. 

Nezapomínáme pokaždé si projet (opakovat) to, co jsme se už naučili 

a stále se v tom zdokonalovat. 
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Dinosaurus Dinosaurus 
Pohled ze předu Pohled z boku 

Honička v předem určené dráze (Jeskynní honička) 

V této hře se dítě naučí zvládat rychlejší jízdu v předem dané dráze. 

Nebude to již jen snadná jízda podél kelímků, ale obtížnější trasa, při 

které se musí mnohem více soustředit na jízdu v dráze a tudíž celou jízdu 

brusle lépe ovládat. Pro děti můžeme vymyslet třeba jízdu z domečku 

(místo startu), přes hustý les (kousek slalomu), do dlouhé jeskyně 

(vytyčená dráha) a zpátky přes hustý les (opět slalom - stejný jako po 

startu) a do domečku (cíl - nebo zpět na start). 

Jeden honí druhého, pak si role vymění. Trasu postavíme opět 

z kelímků. Start - dva kelímky, slalom - hustý les - 5 kelímků 

vzdálených od sebe cca 1,5 m (v řadě) a dvojice kelímků tak, aby 

vytvořily oblouk, jenž by vyústil zpět ke slalomu (viz. obrázek). 

Jeskyně 

Domeček 

Jeskynní honička 
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Klouzavý (běžkařský) krok 

Střídavě předsunujeme jednu nohu před druhou, přesně tak, jak to 

známe z běžek, jen s tím rozdílem, že se brusle dotýkají stále všemi 

kolečky země - nohy nezvedáme. Dítě se rozjede, a pak během jízdy 

střídavě předsunuje nohy. Dbáme na to, aby se brusle skutečně nezvedaly 

ze země. Postupně se s dítětem snažíme o jízdu s jednou nohou vpředu a 

opět nezapomeneme střídat nohy. Toto cvičení nám později pomůže 

plynule zatáčet s jednou předsunutou nohou. Ač to na první pohled 

vypadá jednoduše, opak je pravdou. Je nutné počítat s tím, že dítě 

zpočátku nebude schopno skoro nohu předsunout. Předsunutá noha totiž 

silně snižuje boční stabilitu, na niž je dítě zatím zvyklé. Toto cvičení 

skutečně patří mezi obtížnější, proto dítě nezapomínáme patřičně 

obdivovat a chválit. 

Klouzavý (běžkařský) krok 

Sbírání vajíček 

Díky žirafě se dítě naučilo sáhnout si na špičky bruslí; nyní to 

zkusíme ještě níž. Použijte např. šišku nebo cokoliv, co se dá rychle a 

dobře chytit, např. molitanový míček. Lépe je mít k dispozici více míčků. 

Na rovnou plochu položíme šišku (míček) na zem. Dítě má za úkol 

„zachránit opuštěné vajíčko" a dovézt jej do domečku, kde jej opatrně 

položí na určené místo (aby se nerozbilo). Pokud máme dva a více míčků 

či šišek, je hra zábavnější, protože můžeme dělat toho zlobivého, jenž 

bude vajíčka „krást" z domečku a dávat (ne házet) je na dráhu. Poté si 

můžeme vystřídat role. 
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Začněte nejdřív s jedním „vajíčkem", dítě jej určitě bude sbírat tak, že 

si nad něj nadjede a sebere jej shora. Pádů se není třeba bát, bude jich 

dost, ale všechny z malé výšky a v téměř nulové rychlosti, takže nebudou 

bolet. Tímto způsobem se taky dítě postupně naučí si samo sednout. 

Postavit se zpět na brusle je o dost těžší. 
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8 H Y P O T É Z Y 

Hypotéza první 

Domnívám se, že tento sport bude pro školy přínosem a děti jej 

přivítají. 

Hypotéza druhá 

Předpokládám, že když má škola využít své finance, použije je 

zejména na doplnění či renovaci školního vybavení, např. na koupi 

nových počítačů, než na zavedení nového sportu do školních osnov. 

Hypotéza třetí 

Je také nutné předpokládat, že ne všichni tělocvikáři budou schopni 

začít s výukou in-line bruslení. 

Hypotéza čtvrtá 

Předpokládám, že nevzniknou problémy s bezpečností při integraci 

in-line bruslení do základních škol. 

Hypotéza pátá 

Domnívám se, že in-line bruslení je sport, jehož negativní dopady na 

lidský organismus jsou minimální. 

Hypotéza šestá 

Předpokládám, že metodická příručka s instruktážním videem velmi 

usnadní základním školám možné začlenění in-line bruslení do výuky. 
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Výzkumná část 

9 R O Z H O V O R Y 

V této kapitole prezentuji rozhovory s fyzioterapeutem a zástupci škol. 

Vyhodnocení rozhovorů je v kapitole 10 Diskuze. 

9.1 Rozhovor s fyzioterapeutem FN Motol (Klinika 

rehabilitace) panem Markem Lekešem, Dis. 

Jakým typem činnosti je in-line bruslení? 

Je to činnost aerobní, tedy činnost, která pozitivně působí na rozvoj 

kardiovaskulárního a respiračního systému. In-line bruslení je 

vytrvalostní sport. Patří mezi sporty, které zabraňují aktuálním dětským 

problémům, například obezitě. 

Dal by se tedy tento druh sportu označit za vhodný pro děti a jejich 

vývoj? 

Jistě, protože mechanicky nezatěžuje klouby, tím pádem nejsou 

opotřebovávány jejich chrupavčité struktury. Navíc tento pohyb pomáhá 

při posilování hlubokých a šikmých svalů, aktivují se hlavně svaly 

dolních končetin, ale i horních a díky tomu se zapojují i zádové svaly a 

šikmý sval břišní. 

Dále procvičuje hluboké stabilizační svaly, které tvoří stabilizační 

systém páteře. Tyto svaly se symetrickým, oboustranným pohybem 

na in-line bruslích aktivují stejnoměrně a tak zlepšují koordinační 

schopnosti dítěte. Děti pak mají lepší předpoklady pro další sporty, které 

vyžadují koordinaci těla. 
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Jsou při tomto sportu nadměrně zatěžovány kyčle nebo kolena? 

Nikoli, nejsou. Nedochází zde k nárazům jako například u běhání 

nebo basketbalu, ale k šetrnému zatěžování pomocí muskulární soustavy. 

Pokud bruslíme na rovném povrchu, třeba asfaltovém, pak tento pohyb 

nezatěžuje kyčle ani kolena. 

Má in-line bruslení vliv i na proces dýchání? 

Při tomto sportu se pozitivně ovlivní samotný dechový stereotyp 

dítěte. Dýchání je kvalitnější než například u běhu, je plynulé díky tomu, 

že nedochází k nárazům. Při běhu intenzita výdechu (expiria) není 

pravidelná, proudění vzduchu není kontinuální. 

letová fáze dopad letová fáze 

Běh: 

Výdech nádech 

In-line: 

VÝDECH: 
dopad 

In-line 
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Můžete uvést ještě něco v čem má in-line bruslení pozitivní vliv na 

zdravý vývoj dítěte? 

Tento sport můžeme také zařadit do tzv. pohybové léčby bez korzetu, 

která se doporučuje dětem se skoliózou do 30ti procent. Díky tomu, že je 

in-line bruslení oboustranným pohybem, zabraňuje progresi skoliózy. 

Jaké jsou, podle Vás, negativní stránky tohoto sportu? 

Tento sport nemá žádný negativní vliv na pohybový aparát dítěte, 

pokud není vykonáván na výkonnostní úrovni. Je to vhodný doplňkový 

sport. Dalo by se zde uvést jen riziko úrazu při pádu, ale tomu můžeme 

účinně předcházet vhodnými doplňky a chrániči. 

POROVNÁNÍ: 

BĚH SPORTOVNÍ HRY KOLO IN-LINE 

- dopady a otřesy - rychlé změny ve 
směru pohybu 

- aktivita jen svalů 
dolních končetin 

- bez nárazu 

- uměle vytvořená 
rytmizace dechu 

=> dochází k poškození 
měkkých tkání 

- horní část aktivní, 
avšak 
staticky 

- rovnoměrné 
rozvíjení 

svalstva 
- horší styl(stereotyp) 
dýchání než u in.line 

- dopady - silnější 
nárazy 

- využívá izomeýie 
(aktivita svalu bez 
pohybu končetiny) 

- koordinace pohybu 
(balanc) 
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9.2 Rozhovor se zástupkyní ředitele paní 
v 

Mgr. Jitkou Hudečkovou, ZS Mariánské náměstí, Uh. Brod 

Paní magistro, cílem mé práce je zjistit, zda je možné zařadit 

tento sport do výuky dětí na základních školách a součástí mé práce 

je i vytvoření metodické příručky pro výuku in-line bruslení. Ráda 

bych věděla, zda by tato příručka i tento sport byly přínosem pro 

Vaši základní školu a zda má tento projekt naději na realizaci? 

Po základním seznámením s Vaším projektem musím říci, že se mi 

jeho idea líbí. Bohužel, po praktické stránce ho nebude určitě možné 

v nejbližší době realizovat, neboť naše škola nyní řeší financování 

výstavby nového sportoviště a ještě nějakou dobu jistě nebudou peníze 

na případné nakoupení in-line bruslí a doplňků k nim. 

Tedy teoreticky - v čem byste viděla případné problémy se 

zavedením tohoto sportu do Vaší školy? 

Problém bych možná trochu viděla v otázce bezpečnosti. Naši 

tělocvikáři nejsou v tomto sportu odborně vyškoleni a to by i mohlo 

způsobit negativní postoj rodičů. 

Jak byste tento problém řešila? 

Rozhodně bych tento sport ihned nezařadila do výuky. Jako nejlepší 

možnost se mi jeví zájmový kroužek. Samozřejmě pod vedením 

profesionálního instruktora. Poté, podle zájmu dětí a stavu financí, by se 

mohl tento sport integrovat do výuky. 

Ale jak říkám, bavíme se pouze teoreticky, protože nyní je pro naši 

školu prioritou výstavba sportoviště, nemáme zatím žádné místo na 

sportování. 

Děkuji za rozhovor. 

46 



9.3 Rozhovor s panem ředitelem Mgr. Zdeňkem Mošťkem, 

ZŠ Pod Vinohrady, Uherský Brod 

Pane řediteli, jaký na Vás dělá dojem můj projekt integrace 

in-line bruslení do výuky na základních školách? 

Musím říci, že Váš projekt na mě skutečně zapůsobil a vidím v něm 

velký potenciál. 

V případě, že byste se rozhodl zkusit zapojit in-line bruslení do 

výuky, jakým způsobem byste postupoval? 

K zařazení in-line bruslení do výuky by nepochybně vedla dlouhá 

cesta. Nejlepším začátkem by určitě byl zájmový kroužek, ten bych 

uvítal již nyní. Jestliže bychom ale chtěli zařadit tento sport do osnov, 

museli bychom ho začlenit do školního vzdělávacího programu, abychom 

zařazení do osnov mohli obhájit. Pokud by byl zájem ze strany dětí, a 

samozřejmě i rodičů, snažili bychom se zařadit tento sport do výuky. 

V čem vidíte možné problémy? 

Především je zde otázka bezpečnosti. Aby byla snížena na minimum 

všechna rizika, musely by se nakoupit všechny doplňky a chrániče. Pro 

nás je bezpečnost dětí na prvním místě. 

S tím se také váže otázka financí, i když ta by se snad dala vyřešit. 

Nutný by byl také souhlas rodičů s účastí jejich dětí při tomto sportu, 

protože in-line bruslení není v osnovách. Proto by bylo nejlepší nejrpve 

otevřít sportovní kroužek, při kterém by se zájem o tento sport potvrdil. 

Dalším problémem je místo vhodné pro in-line, děti by musely 

docházet. 
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Myslíte si, že byste při integraci tohoto sportu do výuky Vaší školy 

uplatnil metodickou příručku a videokazetu s ukázkami? 

Nepochybně. A pokud tato metodická příručka s videokazetou bude 

součástí Vaší diplomové práce, budu velmi rád, pokud ji naší škole 

věnujete. 

Děkuji za rozhovor. 
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9.4 Rozhovor s paní ředitelkou PaeDr. Danou Bistrou , 

ZŠ Na Výsluní, Uherský Brod 

Paní ředitelko, jak byste ohodnotila můj projekt integrace in-line 

bruslení do základních škol? 

Tento projekt mě opravdu zaujal, je to zajímavá myšlenka a nápad. 

Byla by u Vás na škole možná realizace tohoto projektu? 

Myslím, že by to nebyl problém. Vím, že děti sport baví, již jsme u 

nás na škole zavedli např. kurzy snowboardingu, které měly u dětí velký 

úspěch. Stejně tak se domnívám, že by mohlo být úspěšné in-line 

bruslení. 

Mší Vaše škola prostor, kde by se kurzy mohly konat? 

Naše základní škola má sportovní třídy, prostor na in-line bruslení -

asfaltová plocha - je dostupný, v tom problém nevidím. Bylo by ovšem 

nutné upravit rozvrh, protože na asfaltovou plochu by se muselo 

docházet. 

Jinak je zde ještě hokejový klub, který vlastní in-line plochu, ale zde 

by bylo nutné prostor pronajímat. 

Byli by učitelé tělocviku přístupní tomuto projektu? 

S učiteli by, dle mého názoru, problém nebyl. Hodiny a rozvrh lze 

uzpůsobit i podle zaměření konkrétního učitele. Je pravda, že některé 

starší učitelky by nemusely sdílet nadšení z možnosti vyučovat nový 

sport, ale jistě by se našlo několik učitelů, kteří by byli ochotni in-line 

bruslení zkusit. 
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V čem vidíte možné problémy? 

V podstatě jediný problém vidím ve financování tohoto sportu. 

Zavedení in-line bruslení do výuky by totiž neznamenalo jen koupi 

bruslí, ale i chráničů. Přilby na škole máme. Myslím ale, že ani finanční 

stránka není neřešitelná, je více možností, jak peníze na zavedení in-line 

bruslení opatřit, např. sponzoring. 

O prospěšnosti tohoto sportu ze zdravotního hlediska mě přesvědčil 

Vámi provedený rozhovor s fyzioterapeutem Markem Lekešem. 

Velmi bych uvítala metodickou příručku s instruktážním videem. 

Děkuji za rozhovor. 
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10 DISKUSE 

V této kapitole zopakuji úkoly a vytyčené hypotézy a zkonfrontuji je 

s dosaženými výsledky. Tato kapitola slouží k objasnění úspěšnosti 

diplomové práce, zda se podařilo dosáhnout cíle a splnění všech 

hypotézy. 

Cílem diplomové práce bylo zjistit, zda by mohlo být in - line 

bruslení zavedeno do výuky tělesné výchovy na základních školách. 

K dosažení cíle bylo nutno vytyčit si několik realizačních úkolů: 

1. Shromáždit a prostudovat dostupnou literaturu. 

Literatura, která se zabývá in-line bruslením je dostupná především na 

webových stránkách. Snažila jsem si získat a uspořádat z dostupné 

literatury veškeré možné informace o in-line bruslení, o jeho historii a 

všech doplňcích, které jsou v rámci bezpečnosti u tohoto sportu nutné. 

2. Vytvořit metodickou příručku s instruktážním videem. 

Snažila jsem se vytvořit u nás zatím nezpracovanou instruktážní 

příručku, týkající se metodiky výuky in - line bruslení (viz kapitola 7), 

ve které se snažím doporučit nejlepší možný postup při výuce in-line 

bruslení s ohledem na bezpečnost dětí. Zároveň jsem se snažila, aby 

příručka byla napsaná zábavnou formou a děti tento sport vnímaly spíše 

jako zábavu než povinnost. Příručka popisuje postup od prvních krůčků 

až k náročným cvikům. Je doplněna obrázky pro lepší představu 

vyučujícího a stejnou funkci má poskytovat doplňkové instruktážní 

video, kde jsou jednotlivé cviky zachycené. 

3. Prozkoumat dopad in-line bruslení na zdravotní stav dítěte. 

Na základě rozhovoru s fyzioterapeutem bylo mým záměrem dokázat, 

že negativní dopady in-line bruslení na zdravotní stav dítěte jsou 

minimální, navíc tento sport působí a procvičuje v pozitivním smyslu na 

různé svaly a nepoškozuje klouby. 
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4. Prozkoumat možnost praktického využití metodické příručky a 

integrace in-line bruslení do základních škol. 

Při rozhovorech se řediteli základních škol jsem chtěla zjistit, jak by 

se stavěli k možnému začlenění nového sportu do výuky, jaké by při tom 

viděli problémy a jestli by metodická příručka byla, jak jsem se 

domnívala, platnou pomocí při zavádění a výuce tohoto sportu. 

Nyní zopakuji vytyčené hypotézy a stručně se k nim vyjádřím: 

Hypotéza první - Domnívám se, že by tento sport byl pro školy 

přínosem a děti jej přivítají. 

Po rozhovorech s řediteli základních škol se potvrdil můj předpoklad, 

že by integrace in-line bruslení mohla být pro školy přínosem; žádný 

z mnou oslovených ředitelů se k této myšlence nestavěl negativně. 

Samozřejmě souhlasím s možností, která mě osobně nenapadla, zřídit 

nejprve zájmové kroužky, jejichž návštěvnost by potvrdila zájem dětí o 

tento sport a které by zároveň pozitivně zapůsobily na rodiče, jenž by se 

přesvědčili o bezpečnosti tohoto sportu. 

Tato hypotéza se potvrdila. 

Hypotéza druhá - Předpokládám, že když má škola využít své 

finance, použije je zejména na doplnění či renovaci školního vybavení, 

např. na koupi nových počítačů, než na zavedení nového sportu do 

školních osnov. 

Vycházela jsem z předpokladu, že v dnešní době školy spíše investují 

do vybavení (např. počítačových učeben), než do sportu, ale byla jsem 

velmi mile překvapena. Pro žádnou ze tří škol, s jejichž zástupci jsem 

dělala rozhovor, nepatřila finanční otázka mezi neřešitelné problémy, byť 

u jedné školy se celý projekt probíral pouze v teoretické rovině, neboť 

škola terpve buduje sportovní hřiště, což je nyní její prioritou. Tedy 

žádná ze škol by nepovažovala investici do sportovního vybavení za 
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zbytečnost, ani nevyzdvihovala nutnost a prioritu investic v jiných 

oblastech. 

Tato hypotéza se nepotvrdila. 

Hypotéza třetí - Je také nutné předpokládat, že ne všichni tělocvikáři 

budou schopni začít s výukou in-line bruslení. 

Bylo mi potvrzeno, že někteří učitelé tělocviku in-line bruslení učit 

nemohou nebo nechtějí, jak jsem předpokládala, zároveň mi ale bylo 

potvrzeno, že by neměl být problém přizpůsobit tomuto sportu rozvrh 

hodin. 

Paní ředitelka ZŠ Na Výslunní, PaeDr. Dana Bistrá, mě požádala, 

abych dokončený projekt donesla do školy, kde ho probere s kolegy 

tělocvikáři, zda by se ho někdo nechtěl ujmout. 

Pan ředitel ZŠ Pod Vinohrady, Mgr. Zdeněk Moštěk, mi zase nabídl, 

že pokud přijdu s tím, že budu chtít na této základní škole učit in-line, 

okamžitě mi umožní otevření kroužku. 

Tato hypotéza se potvrdila. 

Hypotéza čtvrtá - Předpokládám, že nevzniknou problémy 

s bezpečností při integraci in-line bruslení do základních škol. 

Hlavním bodem celé diskuse se řediteli základních škol se stala 

otázka bezpečnosti. Ve fázi prvního seznámení se s projektem byla 

otázka bezpečnosti pro zástupce tří základních škol největším 

problémem. Ředitelé se obávali toho, že jejich tělocvikáři nejsou odborně 

vyškoleni v tomto sportu a tudíž by nebyli schopni zajistit nejvyšší 

možnou bezpečnost. Také se obávali reakcí rodičů při zavedení tohoto 

sportu do výuky. 

Považuji za vcelku jisté, že by se otázka bezpečnosti vyřešila zároveň 

s realizací projektu, protože pevně věřím tomu, že pokud by se 

dodržovaly všechny pokyny metodické příručky a bylo by k dispozici 

nutné vybavení (chrániče), ukázal by se tento sport jako bezpečný, 

přinejmenším stejně bezpečný jako ostatní aktivní druhy sportů. 
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Tato hypotéza se nepotvrdila. 

Hypotéza pátá - Domnívám se, že in-line bruslení je sport, jehož 

negativní dopady na lidský organismus jsou minimální. 

Při svém rozhovoru s fyzioterapeutem jsem si ověřila předpoklad, že 

in-line bruslení má opravdu pozitivní vliv na zdravý fyzický vývoj dítěte 

a negativní dopady jsou minimální. Navíc jsem se dozvěděla, že tento 

sport může být využíván i při léčbě skoliózy, která je velmi rozšířenou 

civilizační chorobou a postihuje mnoho dětí. 

Největší důraz při této rozmluvě jsem ale kladla na to, zda tento sport 

je velkou zátěží pro klouby či nikoli. Fyzioterapeut mi potvrdil, že tento 

sport klouby nezatěžuje, protože zde nepůsobí na klouby otřesy, jak je 

tomu při jiných sportech, např. běhu. Navíc jsem zjistila, že in-line 

bruslení působí pozitivně i na kardiovaskulární a respirační systém. 

Posilují se při něm, díky aktivitě rukou a trupu, i svaly zádové, šikmé 

břišní, ale hlavně hluboké stabilizační svaly, které tvoří stabilizační 

systém páteře. 

Tato hypotéza se potvrdila. 

Hypotéza šestá - Předpokládám, že metodická příručka 

s instruktážním videem velmi usnadní základním školám možné začlenění 

in-line bruslení do výuky. 

Během rozhovorů s řediteli základních škol se mi potvrdilo, že by 

metodickou příručku s instruktážním videem všichni zástupci okamžitě 

uvítali. Podle jejich mínění, by jim tato příručka jistě velmi usnadnila 

cestu začlenění toho sportu do výuky. 

Tato hypotéza se potvrdila. 
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In-line bruslení je sportem s dlouhou tradicí, který by mohl zaujmout 

své místo a obohatit tělesnou výchovu na základních školách v obsahu 

školní tělesné výchovy a zájmové sportovní činnosti. 

Na základě zpracování informačních zdrojů a výzkumu jsem vyvodila 

tyto závěry: 

Metodika výuky jízdy na in - line bruslích zpracovaná ve formě 

metodické příručky je pro zavedení in-linu do výuky potřebná, školy s ní 

mají zájem pracovat. 

Integrace in - line bruslení do výuky je podmíněna zřízením zájmového 

kroužku a po potvrzení obliby a bezpečnosti tohoto sportu by bylo možné 

jeho zařazení. 

In - line bruslení má pozitivní vliv na zdravotní stav dětí a jejich fyzický 

vývoj, negativní dopady jsou minimální, tento sport ani nadměrně 

nezatěžuje klouby. 

Další závěry by bylo možné formulovat např. takto: 

- Pro školy není problém uzpůsobit rozvrh hodin tak, aby výuku tělesné 

výchovy vedli učitelé se specializací TV. 

- Problém není ani financování tohoto sportu. 

Školy vidí největší riziko v bezpečnosti výuky této aktivity. 

Myslím, že jsem splnila cíl své diplomové práce, tj. ověření možností 

zavedení in - linu do základních škol. 

Vytvořená metodická příručka s instruktážním videem by měla 

posloužit školám jako výukový materiál a obohatit tak obsah tělesné 

výchovy na našich základních školách. 
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