Technika hokejového
bruslení
Markéta Šmejkalová

2007

„Hokejové bruslení je účelné – je prostředkem k uskutečnění
hry. Řídí se obecnými pravidly pohybu na bruslích, ale po zvládnutí základní techniky se upravuje podle individuálních možností jednotlivce.“
Vladimír Kostka
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Úvod
Bruslení, ať hokejové či jiné, je naprosto specifický pohyb, úplně
odlišný od chůze nebo běhu. Přesto se bez něj žádný hokejista neobejde, ba naopak ten, který techniku bruslení zvládá lépe, je při hře
ve výhodě. Obecně platí, že bruslařsky silnější tým je v zápase častěji
u kotouče, udává tempo hry a je schopen vytvořit si více brankových
příležitostí. A tak, třebaže je na konci zápasu rozhodující počet vstřelených branek, bruslení je nutný základ, který patří do každodenní
přípravy nejen těch nejmladších, ale i hráčů hrajících na profesionální úrovni. U začátečníků však zabere většinu tréninkového času.
Řada trenérů zastává názor, že se hráči naučí zvládnout nástrahy
bruslení sami jen tím, že se „vybruslí“. Ovšem není tomu tak. Je třeba,
aby trenéři bruslení nejen „dávkovali“, ale i předváděli jeho techniku
a hráče kontrolovali. Názorná ukázka pohybu je prakticky nezbytná,
rozhodně ne však v dnešní době nedostupná. Existuje již řada filmů,
kde se odborníci zabývají správnou technikou bruslení, na kterých
může trenér hráčům ukázat správné návyky. Stejně dobrým názor ným
příkladem jsou aktivně hrající hráči na vrcholové úrovni, navíc jejich
přítomnost na tréninku může znamenat i větší motivovanost začátečníků je napodobovat a dosáhnout jejich úrovně. Dalšími důležitými
č innostmi trenéra je opravování chyb, motivování a povzbuzování.
Pokud se hráči naučí nějaké chybné návyky v začátcích, tak se jich
v pozdějším věku velmi těžko zbavují, a vzhledem k tomu, že při hře
jsou na hráče kladeny vysoké nároky na zvládnutí všech dalších činností (vedení kotouče, střelba, přihrávky, sledování hry) najednou při
velké rychlosti, bruslení musí být naprosto automatické.



Brusle
Tato speciální obuv se skládá z boty, na kterou je připevněn nůž.
Výrobci bruslí se snaží zkombinovat dvě základní vlastnosti: pevnost
a co nejnižší hmotnost. Dříve byla bota brusle celá kožená a k ní byl
připevněn ocelový „nůž“. V dnešní době je použita řada syntetických materiálů, které jsou odlehčené, ale přesto zaručují co největší
pevnost. Zvláště pro ochranu kotníků by měla být brusle dobře polstrována. Její povrch pokrývá převážně nylon a kůže, špičku zpevňuje
plast. Skelet brusle (holder) je vyroben z umělé hmoty a nůž většinou
z nerez oceli. I toto velmi snižuje hmotnost celé brusle.
Nákupu bruslí je tedy třeba věnovat značnou pozornost, zvláště pak
výběru odpovídající velikosti. Je důležité, aby se pata v botě nepohybovala, ale naopak prsty by měly mít volnost a hlavně se nesmí dotýkat ochranné skořepiny vpředu. Stejně tak kotník musí mít v brusli
oporu, musí mu být umožněn pouze pohyb vpřed a vzad, ale ne do
stran. Další důležitou vlastností bruslí je správné nabroušení. Na
noži se vytváří „žlábek“ a tím i dvě hrany, vnitřní (na straně, kde je
palec) a vnější (na straně malíčku). Veškerý pohyb bruslení pak spočívá právě na těchto hranách. Jak často si hráč nechává brusle brousit
záleží pouze na něm a na tom, jak se o ně stará (např. jestli používá
chrániče na ostří nebo jestli si nože po tréninku či zápase osuší).

brusle hráčská



brusle brankářská

Zvláštním typem bruslí jsou brusle brankářské. Oproti těm hráčským mají silnější a plošší nože, nemají chránič na Achillovu šlachu,
aby měli brankáři větší volnost pří zákrocích. Zato jsou zesíleny plastovou skořepinou nejen na špičce, ale i po stranách a na patě, což
zaručuje větší odolnost proti úderům puků. Samozřejmě i jejich
broušení je velmi odlišné, protože musí brankářům umožňovat snazší
pohyb do stran, ale i jízdu vpřed i vzad.

Části brusle

chránič Achillovy šlachy

šněrování
zesílená část boty

ochranná skořepina
tělo brusle
nůž brusle (ocel)



Jízda vpřed  
Jízda vpřed je úplným základem hokejového bruslení, nebo dokonce
bruslení obecně. Bez zvládnutí tohoto prvku není možné navazovat
dalšími technicky náročnějšími bruslařskými dovednostmi. Pro tento
pohyb je výchozím bodem tzv. základní bruslařský postoj. Trup je
mírně předkloněn, brusle od sebe vzdáleny přibližně na šířku ramen,
nohy mírně pokrčeny v kolenou i kyčlích a váha spočívá na předních
částech bruslí. Hlava se dívá vpřed do vzdálenosti 20 – 30 metrů,
hokejku hráč drží oběma rukama a má ji položenou na ledě. Samotná
jízda se pak sestává ze střídání odrazu a skluzu.

základní postoj

Technika

Odraz je proveden tlakem na celou vnitřní hranu jedné brusle, ovšem
ne ve směru jízdy, ale poněkud stranou (šikmo vpřed). Po odrazu se
noha zvedá z ledu a ve chvíli, kdy led opouští, je téměř propnutá.
Váha těla se postupně přenáší na druhou nohu, která klouže po ledě.
Odrazová noha zůstává po odrazu nízko nad ledem a sleduje druhou



jízda vpřed (pohled ze strany)

nohu. Po úplném přiblížení se nohy vrací do podřepu a následuje
odraz druhou bruslí. Stopa, kterou za sebou bruslař zanechává, má
stromečkovitý tvar.
Při celém tomto pohybu hraje velmi významnou roli správné přenášení váhy. Stejně tak důležitá je pomoc horní poloviny těla protisměrným natáčením ramen a protisměrným pohybem paží. Naproti
tomu trup musí zůstat v klidu a hlava se dívá přímo vpřed a ne na
brusle.

Časté chyby

• nedostatečně pokrčené nohy v kolenou a příliš narovnaný trup
(což neumožní odraz)
• tzv. zakopávání, odraz místo do strany do zadu (to značně ubírá
na jeho účinnosti)
• odraz neproveden z postoje „pata za patou“ (způsobí tzv. široký
krok)
• pohyb v bocích a trupem nahoru a dolů, tzv. pumpování (veškerá
síla nejde do odrazu)
• nerovnoměrný odraz, každá noha se odráží jinou silou a má
nestejnou dráhu odrazu („napadání na jednu nohu“)



zakopávání nohou

máchání rukama do stran

• odraz neproveden z celé hrany, ale jen ze špičky
• při návratu do základního postavení se brusle nevrací nad ledem,
ale škrtá o něj (vliv na zpomalení a ztrátu rovnováhy)
• tělo příliš předkloněno, nebo naopak v záklonu (nerovnováha, při
příliš velkém předklonění „jede tělo rychleji než nohy“)
• máchání rukou ze strany na stranu
• toporný, příliš vzpřímený postoj (v odrazu není síla, brusle se
pořádně nesklouzne, zaklonění)
• odraz neproveden do strany, ale dopředu (nutí mít propnuté
nohy)
• při odrazu se „prolomí“ kotník („šmachťání“)

Změny směru v jízdě vpřed
Setkáváme se se dvěma typy změny směru, z nichž každý se využívá
za jiným účelem. Při zatáčení s větším poloměrem sice hráč mění
směr jízdy pozvolněji, ovšem překládáním neztrácí svoji rychlost
nebo ji může i zvyšovat. Vyjíždění oblouků překládáním je jeden ze
způsobů změny směru, dalo by se říci, že je to ta nejjednodušší možnost. Někteří skvělí bruslaři jsou však schopni vyjíždět překládáním



i krátké a prudké zatáčky. Naopak při kratším oblouku („bogně“)
může hráč na úkor své rychlosti okamžitě změnit směr, a tím bezprostředně reagovat na dění kolem sebe. Toto provedení tzv. bočním
smykem slouží k prudkým změnám směru na velmi malém prostoru
a za velmi krátký čas.

Technika překládání

Základním principem, jak lze poznat už z názvu, je překládání nohou,
konkrétně vnější přes vnitřní. Většině hráčů přijde snazší překládat na
levou stranu, a proto i v metodických textech je doporučeno začínat
tímto směrem. Ovšem dále je potom nepřípustné, aby hokejista překládal na jednu stranu lépe, a tak se musí věnovat oběma stranám
stejný čas tréninku, nebo dokonce více času té problematičtější.
Pro tento pohyb je třeba výborně zvládat jízdu na vnitřní hraně
brusle, protože vnitřní noha se sklouzává pouze na této hraně, navíc
v určité chvíli na této hraně spočívá celá váha těla, a tím na ní závisí
celá rovnováha. Pohled míří do středu kružnice, kterou opisujeme,
ramena se natáčejí stejným směrem, vnitřní tlačíme vzad a vnější
vpřed. Hokejka klouže čepelí neustále po ledě nebo blízko ledu a vždy
míří dovnitř oblouku (pokud to vyžaduje hráčovo držení hole, může
ji držet pouze v jedné ruce). Vnější noha se odráží z vnitřní hrany
brusle a vnitřní noha z té vnější.

překládání vpřed (první krok)

překládání vpřed (druhý krok)
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Samotný pohyb začíná silným odrazem vnější brusle. Bruslař
pokrčí vnitřní nohu a přenese na ní váhu. Následuje její položení
na vnitřní hranu. Brusle se odráží směrem dozadu za vnější nohou
a vyjíždí oblouk. Tím dochází k překřížení vnější nohy přes špičku
té vnitřní. Váha se pak opět přenáší na vnitřní hranu vnější brusle.
Toto se opakuje po celou dobu vyjíždění oblouku. Zároveň musíme
dbát na to, aby bylo tělo stále nakloněno ve směru překládání. Také
je důležité rovnoměrné střídání odrazu obou nohou a abychom překládali rytmicky, musí být odrazy stejně silné.

Časté chyby

• špatné výchozí postavení, nedostatečně pokrčené nohy v kolenou
• nevyužití skluzu, odraz pouze ze špičky brusle a ne z hrany (skákání)
• odraz ne do strany, ale nahoru a dolu (v odrazu není síla)
• nedochází k překřížení nohou, odraz „leží“ pouze na vnější noze
• nestejně dlouhý skluz a odraz na vnitřní a vnější brusli
• „dokrok“ na patu (špatná stabilita)
• malé natočení dovnitř kruhu, ale zády do středu

Technika bočního smyku

Výchozí postoj se velmi podobá postoji při překládání. Tělo se naklání
dopředu a dovnitř oblouku, hůl držíme oběma rukama. Vnitřní noha
je více pokrčena, předsunuta a přenáší se na ní váha. Při zatáčení obě
brusle nahýbáme ke středu opisované kružnice, vnitřní noha klouže
po vnější hraně a vnější noha po vnitřní hraně. Velikost poloměru
závisí na předsunutí vnitřní nohy a na naklonění těla doprostřed
oblouku. Větší náklon dovoluje hranám lépe se zaříznout do ledu. Při
výjezdu je třeba hned začít překládat ve směru pohybu, aby nedošlo
k úplnému zastavení.
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„bogna“ (detail bruslí)

Časté chyby
•
•
•
•
•

tělo nakloněno obráceným způsobem, ven z oblouku
tělo nakloněno dozadu, váha spočívá na patách bruslí
jízda jen po vnější noze (jen na jedné hraně ze čtyř)
špatné pořadí nohou, vnější noha je před vnitřní
vnitřní noha je propnutá, tělo je vzpřímené (způsobí záklon
a špatnou stabilitu)
• po smyku nenásleduje překládání (ztráta rychlosti)

špatný náklon při „bogně“
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Jízda vzad
Při žádném jiném sportu než při ledním hokeji se nedokáže hráč
pohybovat pozadu téměř stejně rychle a jistě jako popředu. Přestože hlavně obránci během zápasu stráví někdy víc než polovinu
času v jízdě vzad, měli by tuto dovednost ovládat skvěle i útočníci.
Dokonce můžeme říci, že by se bez ní v hokeji ani neobešli.
Jízda vzad vychází z podobného postavení jako jízda vpřed, jen tělo
je více vzpřímeno a nohy dále od sebe. Hlava se opět dívá přímo
vpřed, to ovšem neznamená ve směru jízdy. Hůl hráč obvykle drží
pouze jednou rukou na ledě před sebou, druhá ruka je zvednutá
s rozevřenou dlaní před ramenem. Váha těla musí být rozložena rovnoměrně na obě nohy. Pohyb vychází převážně z kyčlí a je podpořen
boky a rameny.

jízda vzad (základní postoj)
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Technika jízdy vzad

Odraz se provádí z celé vnitřní hrany brusle. Hráč přenese váhu na
jednu nohu, pokrčí ji v koleni a ta opisuje pod velkým úhlem vnitřní
hranou tzv. C-oblouk vzad. Druhá noha je přitom odlehčena a volným pohybem po ledě drží rovnováhu. Po dokončení pohybu (až se
nohy dostanou zase na stejnou úroveň) pokračuje odrazem z vnitřní
hrany do oblouku druhá noha.

jízda vzad

Časté chyby
•
•
•
•
•

hráč se opírá o hokejku (nepracuje tak s celou svojí váhou)
nepokrčené nohy v kolenou
nedochází k přenášení váhy (v odrazu není síla)
odraz neproveden z celé hrany, ale pouze ze špičky
odraz vychází pouze z kotníků, bez pomoci kyčlí (vliv na rychlost
i stabilitu)
• po odrazu se nohy nevracejí do základní polohy, hráč je nechává
daleko od sebe (opět vliv na rychlost)
• nedostatečně využitý skluz, oblouky málo „vyjeté“
• pohyb trupu nahoru a dolů
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• příliš velký předklon (nedostatečná pohyblivost), nebo naopak
tělo moc v záklonu (pokud hráč jede jen po patách, hrozí pád)

Změny směru v jízdě vzad (překládání)
Překládání v jízdě vzad patří mezi nejnáročnější bruslařské dovednosti, a proto vyžaduje mnoho tréninkových hodin. K jeho nácviku je
vhodné přistupovat až po dokonalém zvládnutí jízdy vzad a vyjíždění
oblouků. V zápase využívají překládání pozadu především obránci,
kterým to umožňuje zůstat neustále čelem proti útočícímu protihráči,
který se ho snaží obejít (a má výhodu v tom, že on jede popředu).
Samozřejmě to ale neznamená, že by bruslení pozadu neměli ovládat
i útočníci.

Technika

Postoj je vzpřímenější, tělo (jen lehce předkloněné) vykloněné směrem ke středu oblouku, pohled směřuje vpřed. Hráč drží hůl jednou
rukou před tělem položenou na ledě. Pohyb začíná odrazem vnitřní
nohy z vnější hrany, na kterou byla přenesena váha. Nejsilnější impulz
je dán přední částí nože (špičkou brusle). Vnitřní noha se zároveň

překládání v jízdě vzad
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při skluzu pokrčuje. Odlehčená vnější noha se přesune směrem před
vnitřní a tam se odráží vnitřní hranou. Pohyb dále pokračuje znovu
odrazem vnitřní nohy. Velmi důležité je pokrčení nohou v kolenou,
příliš propnuté nohy způsobí nestabilitu a velmi špatnou „ovladatelnost“.

Časté chyby

• špatné výchozí postavení, příliš předkloněné tělo, nebo naopak
zakloněné, nepokrčená kolena
• nevyužití celých hran, odraz pouze ze špiček („poskakování“)
• nevyužití skluzu, pouze frekvenční překládání
• nerovnoměrné odrazy z levé a pravé nohy
• nechtěné přibrzďování špatným položením vnitřní nohy po
odrazu na led (málo natočená dovnitř oblouku)
• neprovedení překřížení nohou (odraz není silný)
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Další bruslařské dovednosti
Starty
Umění rychle „vystartovat“ považujeme v ledním hokeji za velmi
důležité. V soubojích o kotouč často rozhodují sekundy, proto v nich
mají navrch většinou hráči schopni rychlejšího startu. Navíc charakter hry vyžaduje neustálé změny směru, brzdění a tudíž i startování.
Starty je nutné trénovat na obě strany (z obou nohou) rovnoměrně,
protože hráč musí umět při zápase zareagovat v co nejkratším čase
a nemůže se přetáčet na tu stranu, na kterou se mu lépe startuje.
Rozeznáváme několik druhů startů: start vpřed, start stranou a start
vzad.

Technika startu vpřed

Pro start je důležité vytvoření nerovnováhy, hráč se tedy předkloní
vpřed, skoro jako by měl přepadnout, nohy pokrčí a tělo dostane
do mírného podřepu. Odrazová noha se vytáčí špičkou směrem ven,
téměř kolmo k zamýšlenému směru jízdy (brusle spolu svírají skoro
pravý úhel). Na vlastním odrazu se podílí celá dolní končetina, která
se po záběru propne. První tři čtyři kroky provádíme dynamicky,
krátce a z vnitřních hran bruslí, špičky směřují výrazně do stran.
Startu napomáhají také ruce, které dělají záběry dopředu a dozadu
(protisměrně). Postupně se prodlužuje délka skluzu, frekvence kroků
klesá a je více využita celá plocha nožů. Zároveň se zmenšuje úhel
vytočení, pod kterým se brusle odráží. Pohyb přechází plynule do
jízdy vpřed.
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start vpřed (základní postoj)

Technika startu stranou

Základní postoj se podobá postavení při startování vpřed s tím rozdílem, že tělo je více vzpřímeno. Start začíná silným odrazem z vnější
nohy, z její vnitřní hrany (z nohy vzdálenější vzhledem k zamýšlenému pohybu). Následuje přenesení váhy na druhou nohu a odlehčená noha ji překračuje. Po překročení se zadní noha odlehčuje
a zároveň se přetáčí čelně do směru jízdy. Pohyb potom pokračuje už

start stranou (základní postoj)
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překrok při startu stranou

stejně jako při startu vpřed několika rychlými kroky a opět přechází
do jízdy.

Technika startu vzad

Výchozí postavení je stejné jako v předchozích případech. Hlava se
dívá přímo před sebe (ne do ledu). Mírným přenesením váhy na
jednou nohu umožníme té odlehčené „vyjet“ vnitřní hranou oblouk
dozadu ve tvaru písmene C. Druhá noha naopak vykonává pohyb
tak, že klouže po své vnější hraně a dostává se tak více dopředu ve
směru pohybu (obě nohy jsou za sebou). Následuje jedno přešlápnutí
jako při překládání vzad a pak se tento pohyb opakuje pro druhou
nohu. Překládání pokračuje až do získání dostatečné rychlosti.

Časté chyby při startech

• chybí výrazné naklonění těla, nedostatečně pokrčená kolena
(málo vychýlené těžiště)
• příliš dlouhé první startovní kroky provedené skluzem, nízká
frekvence
• naopak kroky mají pořád stejnou délku, nedochází k prodlužování skluzu
• malá razance startu
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•
•
•
•
•

špičky bruslí nevytočené ven
nedostatečné podpoření pohybu nohou pažemi
skloněná hlava (hráč se dívá „do ledu“ místo vpřed)
při startu stranou se tělo nepřetočí do směru jízdy
při startu stranou začne pohyb nesprávnou nohou, nedojde k překročení

Brzdy
Při utkání se velmi často využívá změna směru jízdy a k tomu je
třeba nejprve buď zpomalit, nebo úplně zastavit. Brzdění a zastavení
můžeme provádět několika způsoby.

Zastavení z jízdy vpřed
Technika připlužení jednou bruslí

Nejjednodušším způsobem přibrzdění či zastavení z pomalé jízdy je
připlužení jednou bruslí. Při tomto zastavení se nejprve přenese váha
pouze na jednu brusli. Druhou vysuneme kousek směrem dopředu
a vytočíme špičkou k té, která je stojná. Váha se pak přenáší opatrně zpět až do úplného zastavení. Současně se během zastavování
pokrčují obě nohy v kolenou a rameno na straně nohy, která pluží
směřuje vpřed.

jednostranný pluh
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Časté chyby
•
•
•
•
•

postavení bruslí moc daleko od sebe
tělo příliš předkloněno (způsobí přepadnutí vpřed)
položení vytočené brusle před špičku druhé nohy
příliš rychlé zatížení brzdící nohy
brzdící brusle na led položena vnější hranou nebo málo vytočena
patou ven

Technika připlužení obou bruslí

Stejně jednoduché je zastavení oboustranným pluhem, které se velmi
podobá pluhu, jaký využíváme při brzdění při jízdě na lyžích. Váhu
těla tentokrát rozložíme rovnoměrně na obě brusle. Ty se zároveň
vtáčí dovnitř (špičky bruslí směřují k sobě, paty od sebe), kolena se
pokrčují a jsou tlačena k sobě. Brusle se tím dostanou do mírného
smyku, a tím nejprve zpomalí a nakonec i úplně zastaví.

oboustranný pluh
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Časté chyby
•
•
•
•

nedostatečné pokrčení nohou v kolenou
málo vytočené paty bruslí do stran
kolena jsou příliš od sebe
brzdění na vnějších hranách bruslí

Technika smyku

Naopak za trochu složitější se považuje zastavení na obou bruslích
smykem. Ovšem zvládnutí tohoto prvku nám umožňuje zastavit
z rychlejší jízdy v kratším čase a na kratším prostoru. Nejprve odlehčíme obě brusle tím, že se poněkud napřímíme. Brusle, boky i trup se
vytáčí kolmo ke směru jízdy. Současně se pokrčují obě nohy v kolenou (snížení těžiště) a brusle hraní (přikloněním k ledu). Dráha,
kterou potřebujeme k zastavení se zkracuje, čím výrazněji a rychleji
těžiště snížíme.

boční smyk

Časté chyby

• nedostatečné nadlehčení
• nohy příliš u sebe
• malé pokrčení nohou v kolenou
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boční smyk (detail bruslí)

•
•
•
•

velký předklon (způsobí přepadnutí vpřed)
málo přikloněné brusle k ledu
málo energické natočení kolmo ke směru jízdy
tlak při zastavení není na předních částech bruslí, váha těla je na
patách
• zastavení není provedeno smykem, ale vyjetím oblouku

Zastavení z jízdy vzad
Stejně jako u zastavení z jízdy vpřed, i u jízdy vzad rozeznáváme dva
způsoby brzdění, a to na jedné noze (T-brzda) a na obou nohách
(V‑brzda).

Technika zastavení na jedné brusli

V prvním případě se zastavení začíná odlehčením jedné nohy,
podobně jako u připlužení jedné nohy v jízdě vpřed. Tato noha se
vytáčí a pokládá vnitřní hranou na led kolmo ke směru jízdy (brusle
připomínají postavením písmeno T). Poté je na ní přenesena plná
váha těla a postupným pokrčováním kolen se vyvíjí tlak na její vnitřní
hranu dochází k zastavení.
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T-brzda (detail)

Časté chyby

• brusle daleko od sebe
• kolena málo pokrčena
• brzdící noha zatížena náhle a silně

Technika zastavení na obou bruslích

Při zastavení na obou bruslích se vytáčí obě brusle špičkami ven (paty
směřují k sobě) tak, že brusle představují písmeno V, a tělo se předklání (aby čelilo setrvačnosti). Samotné brzdění spočívá na vnitřních
hranách bruslí, po odlehčení pat a přenesení váhy na předek bruslí.
Zabrzdění dokončujeme přitlačením kolen směrem k ledu (od sebe)
a přihraněním.

Časté chyby
•
•
•
•
•
•

nedostatečný předklon a naopak příliš skloněná hlava
málo vytočené špičky ven
brusle jsou buď moc daleko do sebe, nebo naopak moc blízko
váha těla není na přední části bruslí
kolena nejsou při zastavení přitlačena k ledu
brzdění nevychází jen z vnitřních hran, ale z celé plochy nože
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V-brzda (detail)

Obraty
Poslední velmi důležitou bruslařskou dovedností jsou obraty. Hokejisté dokáží jet velkou rychlostí popředu i pozadu. Ale je také třeba,
aby dokázali mezi těmito způsoby jízdy plynule přecházet, aniž by
přitom zpomalili, nebo dokonce ztratili veškerou svojí rychlost.

Otočení z jízdy vpřed do jízdy vzad na obou bruslích
Technika

Rotace vychází z jízdy na obou bruslích v mírném podřepu. Samotný
pohyb se provádí na předních částech bruslí a předchází mu nadlehčení těla napřímením pokrčených kolen. Obratu zároveň napomáhá
pohyb opačného ramene, než kterým je otočení prováděno, vpřed
a toho, kterým směrem se tělo točí, vzad. Celý pohyb musí být energický, stejně tak i odlehčení bruslí musí být dostatečné, aby byla
rotace úspěšná.
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Otočení z jízdy vpřed do jízdy vzad na jedné brusli
(s přešlápnutím)
Technika

Před obratem se vysouvá vpřed pokrčená noha (opačná vzhledem ke
směru otočení), ramena a boky se točí ve směru shodném k rotaci.
Druhá noha se tím odlehčuje a je více vzadu. Následně je vytáčena
špičkou ven (paty směřují k sobě) a přikládána těsně za patu nohy,
na které je váha. Po položení celé hrany na led se váha přenáší zpět
a pohyb pokračuje jízdou vzad. Při rotaci pouze na jedné brusli musí
být práce ramen i boků výraznější a přesnější než při otočení na obou
bruslích.

Časté chyby při obratech z jízdy vpřed do jízdy vzad
•
•
•
•
•

nedostatečné odlehčení bruslí
nevýrazné otočení trupu a ramen
špatná souhra mezi odlehčením bruslí a rotací trupu
ovládání obratu pouze na jednu stranu
po obratu nenásleduje start

Otočení z jízdy vzad do jízdy vpřed
Technika

Otočení z jízdy vzad do jízdy vpřed lze provádět dvěma způsoby. Ten
první je stejný jako obrat z jízdy vpřed. V jízdě vzad po odlehčení
bruslí mírným vytažením z podřepu a nadzvednutím pánve provedeme obrat na předních částech nožů. Těsně před obratem se natočí
hlava, ramena i tělo do směru budoucí jízdy. Při výjezdu z obratu
se rameno tlačí zpět proti rotaci. Během obratu dojde k minimální
ztrátě rychlosti, pokud je práce nohou i těla provedena souladu.
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Druhý způsob rotace, obrat odšlápnutím, spočívá v přenesení váhy
těla na opačnou nohu (pokrčenou), než na které provádíme otočení.
Noha je po odšlápnutí vytočena do směru jízdy vpřed a zpět je na
ní přenesena váha odrazem z druhé nohy do obloučku vzad. Hlava,
ramena i trup vytáčíme do směru obratu. Dále už pokračujeme
v jízdě vpřed.

Časté chyby
•
•
•
•
•
•
•

malé odlehčení bruslí
příliš velký záklon
pomalá práce trupu i ramen
nedůrazné přenesení váhy těla
nepřesné nasazení do nového směru
ovládání obratu pouze na jednu stranu
po obratu nenásleduje start

Otočení kolem své osy
Obrat kolem dokola je specifický typ otočení, který se v samotné hře
příliš nevyužije, ovšem lze ho použít jako velmi dobrý tréninkový
prvek při nacvičování obratnosti. Při této bruslařské dovednosti na
sebe plynule navazují otočky vzad a vpřed a lze ji provádět jak při
jízdě „popředu“ tak „pozadu“.

27

Literatura
Vladimír Kostka a kol.: Základy bruslení a ledního hokeje pro posluchače
DS na PI. SPN, Praha 1962
Zdeněk Pavliš, Tomáš Perič: Abeceda hokejového bruslení. Technika,
metodika, nácvik. ČSLH, 1996. ISBN 80-900188-8-2
Vladimír Kostka a kol.: Trénink mladých hokejistů. Olympia,
Praha 1979
Tomáš Perič: Lední hokej. Trénink budoucích hvězd. Grada Publishing,
Praha 2002. ISBN 80-247-0472-2
Serge Evdokimoff: Lední hokej. Pravidla, technika, taktika. Mladé
letá, Bratislava 2000. Z francouzského originálu přeložil Richard
Podaný. ISBN 80-06-00981-3

28

29

