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Abstrakt
Závěrečná písemná práce se zabývá tréninkem dovedností vedení a krytí kotouče
na malém prostoru v kategoriích 2. – 8. tříd. Byl vytvořen podrobný metodický postup
pro výuku dovedností vedení a krytí kotouče a bylo také zpracováno doporučení
pro jednotlivé věkové kategorie. Výsledkem práce je vytvoření rozsáhlého zásobníku
cvičení pro tyto dovednosti, který obsahuje více než 330 cvičení.
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1 ÚVOD
Závěrečná písemná práce je zaměřena na téma z tréninku mládeže v oblasti
ledního hokeje. Konkrétně se zaměřuje na trénink dovedností vedení a krytí kotouče
na malém prostoru ve věkových kategoriích 2. – 8. tříd. Rozvoj dovedností je v oblasti
tréninkového procesu mládeže prioritou.
V přehledu poznatků jsou z teoretického pohledu rozpracovány všechny klíčové
segmenty práce. Nejprve je rozpracována problematika věkového zařazení 2. – 8. třídy
z pohledu tělesného, psychického, sociálního a pohybového vývoje se zaměřením
na senzitivní období pohybových schopností, zejména koordinace. Další kapitola se
zabývá možnostmi organizace tréninku dovedností. Následující kapitola se zaměřuje
na předpoklady pro uvolňování hráče s kotoučem, zahrnuje zařazení výše uvedených
dovedností do systematiky ledního hokeje, správný výběr a délku hole, úchop hole
a základní postoj. Poslední dvě kapitoly v této části práce se zabývají už konkrétně
charakteristikou vedení a krytí kotouče.
Hlavním cílem práce je rozpracování metodické posloupnosti a metodických
doporučení pro jednotlivé věkové kategorie a vytvoření obsáhlého zásobníku cvičení
pro výuku dovedností vedení a krytí kotouče.

Mezi dílčí cíle patří například

charakteristika výhod a nevýhod výuky dovedností na malém prostoru či návrh
systematiky pro krytí kotouče.
V části metodika se v jejím úvodu zabýváme nejprve komparací efektivity
tréninku dovedností na malém prostoru a v celohřišťovém pojetí. Následně je sestaven
podrobný metodický postup z hlediska výuky podle jednotlivých kategorií pro vedení
a krytí kotouče. Klíčové body metodického postupu jsou ukázány přímo na fotografiích
hráčů dané věkové kategorie. Pro jednotlivé dílčí dovednosti z oblasti vedení a krytí
kotouče je vytvořena metodická tabulka, která doporučuje, v jaké věkové kategorii by
se měla tato dovednost vyučovat.
Výsledkem práce je zpracování obsáhlého zásobníku cvičení pro vedení a krytí
kotouče na malém prostoru, který obsahuje více než 330 cvičení. Tento zásobník
cvičení se dá využít při stanovištním tréninku v kategoriích 2. – 8. tříd. Je rozdělen
do několika sekcí a zaměřuje se na největší používané skupiny cviků pro praxi.
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2 PŘEHLED POZNATKŮ
2.1 Charakteristika věkové kategorie, senzitivní období, koordinační
schopnosti
2.1.1 Charakteristika věkové kategorie z obecného hlediska
Člověk se nevyvíjí stejnoměrně, přičemž některé anatomicko-fyziologické
a psychosociální zvláštnosti jsou v určitých věkových obdobích charakteristické pro
danou věkovou skupinu. Vývojové zákonitosti se od sebe liší v mnoha oblastech. Mezi
hlavní skupiny patří tělesný, pohybový, psychický a sociální vývoj. Pro období dětství
a adolescence jsou charakteristické zásadní změny:
-

intenzivní růst,

-

vývoj a dozrávání různých orgánů těla,

-

psychický a sociální vývoj,

-

pohybový rozvoj (Perič, 2004, 25).

V této práci se zaměřujeme na kategorii 2. – 8. tříd, což znamená pro mládež
přibližně ve věku od 7 do 14 let. Toto věkové rozpětí zasahuje do dvou důležitých
období ve vývoji, které je nazýváno jako:
-

mladší školní věk – období 6-11 let,

-

starší školní věk – období 12 – 15 let (Perič, 2004, 26).

Mladší školní věk
V tomto období dochází k intenzivním biologicko-psycho-sociálním změnám.
Tento věk můžeme dělit ještě do dvou samostatných období – na období dětství (6-9 let)
a prepubescenci (9 – 11 let). Hranice těchto období však není nijak ostrá.
V prvních letech se tělesný vývoj vyznačuje rovnoměrným přírůstkem výšky
a hmotnosti dětí, výška se zvyšuje o cca 6 – 8 cm ročně. Plynule se rozvíjejí také vnitřní
orgány. Ustaluje se zakřivení páteře, a přestože osifikace kostí pokračuje rychlým
tempem, jsou kloubní spojení měkká a pružná. Mozek má dokončený vývoj prakticky
již před začátkem tohoto období (Perič, 2004, 26).

Z pohledu psychického vývoje lavinovitě přibývá nových vědomostí, rozvíjí se
paměť a také představivost. Děti mají zvýšenou vnímavost vůči okolnímu prostředí, což
9

může mít za následek narušení provedení již zvládnutých dovedností. Dítě dokáže jen
velmi omezeně vnímat abstraktní pojmy, tudíž hovoříme o období konkrétního
(reálného) nazírání. Dítě chápe pouze takové situace a pojmy, na které si „může
sáhnout“. Tedy trenérská vyjádření typu „musíš pořádně trénovat, abys byl jednou
dobrý“, mají minimální účinek. Osobnostní vlastnosti nejsou ustáleny, poněvadž děti
jsou impulzivní a přechod z radosti do smutku a naopak je velmi rychlý. Vůle je slabě
vyvinuta a dítě nedokáže ještě sledovat dlouhodobý cíl, především v momentech, kdy je
nutné překonávat nezdary. Citově dítě veškerou činnost velmi prožívá a je málo
sebekritické k vlastnímu jednání. Doba, po kterou se děti dokáží koncentrovat, je velmi
krátká a trvá asi 4-5 minut (Perič, 2004, 26).
V mladším školním věku ovlivňují sociální vývoj dítěte dvě významná období –
vstup do školy a období kritičnosti. Vstup do školy je zásadní v tom ohledu, že dítě
přechází od hry k vážné činnosti (učení a trénink). Začleňuje se do kolektivu, musí se
přizpůsobovat daným zákonitostem i pravidlům a do vztahů se začínají promítat také
formální autority jako učitelé a trenéři. Na konci tohoto období nastává fáze kritičnosti,
kdy dítě hodnotí podněty ze sociálního prostředí (školy, rodiny, klubu). Z těchto důvodů
se přirozená autorita dospělých snižuje a dítě si hledá nové idoly a vzory (Perič, 2004,
27).
Z hlediska pohybového vývoje je mladší školní věk charakterizován vysokou
a spontánní pohybovou aktivitou. Nové pohybové dovednosti děti rychlé zvládají,
nicméně mohou mít malou trvalost a při méně častém opakování jsou rychle
zapomínány. Dalším charakteristickým rysem je skutečnost, že jejich pohyb postrádá
úspornost, která se projevuje u dospělých. Období deseti až dvanácti let je nejpříznivější
pro pohybový vývoj, a proto je nazýváno „zlatým věkem motoriky“ (Perič, 2004, 28).
Trenérský přístup v tomto období vychází z vývojové charakteristiky dětí
v mladším školním věku. Děti se vyvíjí rovnoměrně po všech stránkách, jsou
optimistické, mají zájem o vše konkrétní, rády soutěží a jsou snadno ovladatelné.
Poněvadž je základem jejich počínání hra, musí v tréninku převládat herní princip.
Případné porážky by neměly být podnětem k výraznému negativnímu hodnocení
od trenéra či rodičů. Poněvadž schopnost soustředění není ještě dostatečně vyvinuta,
musí být činnost pestrá a často obměňovaná. Děti snadno přejímají názory druhých,
a z toho důvodu by trenér měl být pro ně příkladem (Perič, 2004, 28).
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Starší školní věk
Starším školním věkem rozumíme přechod od dětství k dospělosti. V tomto
období dochází k výrazným biologicko-psycho-sociálním změnám, kdy období vývoje
je velmi nerovnoměrné. Tento věk lze rozdělit na dvě období – bouřlivé období
prepubescence (vrchol kolem 13. roku věku), klidnější období puberty (končí kolem 15.
roku věku).
Z hlediska tělesného vývoje lze konstatovat stále rychlejší růst, který se spolu
s hmotností mění více než v kterémkoliv jiném období. Tyto změny však mohou
po 13. roce negativně působit na kvalitu pohybů, protože růst je velmi nerovnoměrný
a končetiny rostou rychleji než trup. Především ve druhé fázi tohoto období růst
pohybového ústrojí „předbíhá“ vývoj vnitřních orgánů. V organismu probíhají složité
procesy a fyziologické pochody, které mají různé tempo. Plasticita nervového systému
vytváří dobré podmínky pro rozvoj rychlostních schopností. Dochází rovněž k výrazné
hormonální činnosti, která působí na rozvoj primárních a sekundárních pohlavních
znaků. Koncem tohoto období jsou výraznější sexuální rozdíly mezi chlapci a dívkami
(Perič, 2004, 29).
Pro psychický vývoj je období staršího školního věku klíčovým obdobím.
Hormonální aktivita ovlivňuje emotivní vztahy dětí jak k sobě samým, tak i k druhému
pohlaví s tím, že ke svému okolí může působit pozitivně i negativně. Dítěti se rozšiřují
obzory, objevují se znaky logického a abstraktního chápání, rozvíjí se paměť, vydrží se
déle soustředit a začíná rozumět racionálnímu zdůvodňování i abstraktním pojmům.
Prohlubuje se citový život, který doprovází nevyrovnanost. Mezi typické projevy patří
náladovost a nejistota v odhadu vlastních možností je zakrývána vychloubáním,
siláctvím a zastíráním citu pomocí hrubosti. Dítě začíná usilovat o samostatnost
a vlastní názor, což někdy doprovází kritičnost vůči okolí. Formuje se vztah ke sportu
jako k činnosti, která může přinést uspokojení. Je však nutné věnovat jí plné úsilí
a nelze ji chápat jako nezávaznou hru (Perič, 2004, 30).
Z pohledu pohybového vývoje lze konstatovat, že vývoj je nerovnoměrný
a tělesná výkonnost ještě zdaleka nedosáhla svého maxima. Schopnost přizpůsobení je
však dobrá, což vytváří příznivé předpoklady pro trénink. Zejména osifikace kostí je
limitujícím činitelem tréninku. Z motorického hlediska je však přelom mladšího
a staršího školního věku vrcholem ve všeobecném vývoji. Pohyb je účelný, ekonomický
a přesný. Na poměrně vysoké úrovni je také schopnost participace (předvídání)
vlastních pohybů a ostatních účastníků ve sportovních hrách. Charakteristickým rysem
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je rychlé chápání a schopnost se učit novým pohybům. Ve druhém období staršího
školního věku hraje významnou roli puberta a dochází zde ke značnému zhoršení
koordinace. Čím rychlejší je růst a velikost disproporcí mezi jednotlivými částmi těla,
tím nápadnější jsou nekoordinované znaky během pohybu. V tomto období se u dětí
zhoršuje schopnost přesnosti a plynulosti pohybů (Perič, 2004, 30).
Z pohledu sociálního vývoje vytvářejí novou sociální situaci změny
v organismu. Někdy mohou vést k pocitu odlišnosti od vrstevníků, všímání si víc sebe
sama, uzavírání se do sebe, vyhýbání se sociálním kontaktům, což může vést až
k agresivnímu chování a opozici vůči ostatním. Před pubertou se děti projevují spíše
extrovertně, přičemž je charakterizuje bezohlednost, opozice, násilí, bojovnost a touha
po ovládání skupiny. V pubertě dochází ke změně v introvertní jevy, výrazně se
prohlubuje citová sféra, děti jsou vnímavější, citlivější (urážlivější) a vyhledávají
hluboké emoce. Začínají navazovat společenské vztahy, vytvářet si vztahy k opačnému
pohlaví a vznikají pevnější struktury skupiny se svými vůdci a dalšími rolemi. Dochází
k napodobování a k obdivu vzorů, které mohou být také záporné (Perič, 2004, 31).
Trenérský přístup v době puberty vyžaduje vědomosti a zkušenosti. Přístup
k dětem by měl být taktní a diskrétní, i větší obtíže jsou přechodné a odezní
s přibývajícími léty. Je nutné zasahovat pouze tam, kde chování přeroste určitou mez.
Mnohdy je dobré přestupky řešit až po určité odmlce (po „opadnutí vášní). Mezi chyby
v trenérském přístupu patří na jedné straně nevšímavost, přehlížení a na druhou stranu
vytýkání nedostatků před ostatními, což je přijatelné pouze ve velmi výjimečných
případech. Nevhodná je výraznější ironie, přílišná autoritativnost a přílišné
mentorování. Tyto věci mohou vyvolat rozpory až odcizení. Jelikož děti mají silnou
potřebu napodobovat dospělé, měl by trenér být starším kamarádem a jít příkladem.
Sport v této době není jen hrou, ale také povinností, především v případě, že chce
talentovaný jedinec dosáhnout v budoucnosti úspěchů. Trenér by měl upevňovat zájem
o sport, ale také podporovat v jiných oblastech, zejména vést k plnění školních
povinností (Perič, 2004, 31).

2.1.2 Senzitivní období a LTAD model
Senzitivní období jsou časové etapy ve vývoji, které jsou vhodné pro rozvoj
pohybových schopností a dovedností. U dětí se v tomto období dosahuje nejvyšších
přírůstků rozvoje určité pohybové schopnosti. Naopak nevyužití těchto senzitivních
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období v tréninku má za následek pomalý či nekvalitní projev určité pohybové
schopnosti či dovednosti (Perič, 2004, 35).
Toto období však není vhodné svazovat pouze s kalendářním věkem dětí, ale
mělo by být orientováno spíše na biologický věk, což je reálný stupeň vývoje jedince
(Perič, 2004, 35). Senzitivní období pro rozvoj:
-

koordinačních schopností – období 7 – 12 let, období mezi 8-10 rokem je
nazýváno „zlatým věkem motoriky“,

-

rychlostních schopností – období 7 – 14 let,

-

silových schopností – období 13 – 15 let,

-

vytrvalostních schopností – lze rozvíjet v kterémkoliv období,

-

pohyblivosti – období 9 – 13 let (Perič, 2004, 36).

V současném moderním pojetí sportovní přípravy, nejen v oblasti ledního
hokeje, se nejvíce používá Long-Term Athlete Develompment Model (zkratka LTAD),
který definuje senzitivní období na základě růstové křivky.

Long-Term Athlete Development Model (LTAD)
Dlouhodobý vývoj sportovce (LTAD) je proces, který trvá mnoho let. Je to
proces, který se zaměřuje na neustálý rozvoj dovedností se současným vnímáním hry.
Trenéři se v tomto procesu snaží připravit hráče na přechod z jedné etapy do druhé.
V tomto modelu hovoříme o rozvoji pěti základních tělesných kapacit:
-

speed (kapacita k rychlostnímu výkonu),

-

strenght (svalová síla),

-

stamina (vytrvalostní kapacita),

-

skill (kapacita k osvojování dovedností),

-

flexibility, suppleness (ohebnost).

Kapacitu k rychlostnímu výkonu (speed) rozdělujeme na dvě kritická období.
K prvnímu kritickému období pro rozvoj rychlosti (speed 1) dochází mezi 7 – 9 lety,
druhé kritické období je ve věku 13 – 16 let, což je spojeno s nárůstem maximální síly.
Pro rozvoj maximální svalové síly (strenght) je optimální období 12 až 18
měsíců po růstovém vrcholu (PHV – peak height velocity), což je přibližně okolo
17. roku věku.
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Nejlepší období pro rozvoj vytrvalostní kapacity (stamina) podle LTAD modelu
spatřujeme mezi 13 – 16 lety, přičemž toto období začíná v době nástupu růstového
spurtu.
Kapacita k osvojování dovedností (skill) je s ohledem na zaměření této práce
zřejmě nejdůležitější. Zásadní období pro osvojování dovedností je mezi 7 – 12 roky,
což je v ledním hokeji období, ve kterém se nejvíce věnujeme učení bruslení
a dovedností. Mezi tyto dovednosti patří také vedení a krytí kotouče, kterým je
věnována tato práce.
Nejlepším obdobím pro rozvoj flexibility je věk mezi 5 – 10 lety.
Křivku závislosti přírůstku v centimetrech za rok a závislosti na rozvoji
pohybových schopností naleznete na obrázku č. 1.

Obrázek 1. LTAD model (http://ushr.com/docs/HPC_Overview.pdf)

2.1.3 Charakteristika věkové kategorie z hlediska sportovního
vývoje
Věkové období 2. – 8. tříd je důležité charakterizovat nejen z hlediska tělesného,
pohybového, psychického a sociálního vývoje, ale také z pohledu sportovní přípravy
v daném odvětví, v našem případě ledním hokeji.
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Nejprve

uvádíme

rozdělení

etap

dlouhodobého

vývoje

z všestranného

sportovního hlediska.
1. Etapa seznamování se sportem (6 – 10 let) – cílem období je naučit:
-

plnění všech podmínek tréninku,

-

pravidelnému tréninku,

-

znalosti a dodržování pravidel sportovní disciplíny a všeobecně sportu,

-

podřizování se kolektivnímu způsobu tréninku,

-

samostatné, aktivní a ukázněné vystupování v trénincích i zápasech
(Perič, 2004, 43).

2. Etapa základního tréninku (10 – 13 let) – cílem je dosáhnout:
-

všestranného vývoje základních pohybových dovedností,

-

osvojení velkého množství pohybových dovedností,

-

zvládnutí základů techniky a taktiky daného sportu,

-

vytvoření trvalého vztahu k systematickému tréninku,

-

osvojení základních vědomostí o vybraném sportu (Perič, 2004, 43).

3. Etapa specializovaného tréninku (13 – 17 let) – cílem etapy je:
-

rozvíjet základní a speciální pohybové schopnosti,

-

neustále rozšiřovat zásobu pohybových dovedností,

-

zvládat a zdokonalovat účelné techniky,

-

zvládnout hlavní zásady taktiky,

-

formovat výkonovou motivaci,

-

upevňovat životní způsob s ohledem na požadavky tréninku (Perič, 2004,
44).

4. Etapa vrcholového tréninku (více jak 17 let)

Z hlediska vývoje hokejových dovedností dělíme vývoj hráče do pěti základních
stádií.
1. Učení elementárních dovedností (6 – 9 let) – proporce tréninku na ledě
-

60 % bruslení a dovednosti,

-

30 % hra na malém prostoru,

-

10 % individuální a týmová taktika (Bukač, Studnička, 2012, 4).
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2. Učení herně dovednostního základu (9 – 12 let) – rozdělení tréninku na ledě
-

50 % bruslení a dovednosti,

-

20 % trénink spolupráce a herních situací,

-

15 % týmové dovednosti,

-

15 % kondiční bruslení (Bukač, Studnička, 2012, 4).

3. Herní trénink (12 – 16 let) – dělení tréninku na ledě:
-

50 % trénink dovedností,

-

20 % trénink spolupráce a herních situací,

-

15 % týmové dovednosti,

-

15 % kondiční bruslení (Bukač, Studnička, 2012, 4).

4. Trénink herní kompetice (16 – 18 let)
5. Soutěžní trénink (18 – 20 let)

2.1.4 Rozvoj koordinačních schopností
Poněvadž se tato práce zabývá vedením a krytím kotouče, což jsou dovednosti,
které je potřeba vyučovat, sehrávají z pohybových schopností rozhodující roli
koordinační resp. obratnostní schopnosti.
„Koordinační (obratnostní) schopnosti bývají vymezovány jako soubor
schopností lehce a účelně koordinovat vlastní pohyby, přizpůsobovat je měnícím se
podmínkám, provádět složitou pohybovou činnost a rychle si osvojovat nové pohyby“
(Pavliš a kol, 2003, 244).

Koordinační schopnosti dělíme na:
a) obecné – vytváří se šíře pohybového fondu (např. akrobatická cvičení,
překážkové dráhy),
b) speciální – vztahují se k provádění soutěžní podoby sportovního výkonu (obraty
na bruslích, úhybné manévry tělem, speciální pády apod.) (Pavliš a kol, 2003,
244).

Kromě snadnějšího a efektivnějšího učení dovedností na ledě, je koordinace
důležitá také ze dvou dalších důvodů. Jedná se o to, aby docházelo co nejméně
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k situacím, ve kterých se hráč nedokáže orientovat a zvládat svůj pohyb. A pokud tato
situace nastane, aby byl hráč schopen zkoordinovat svůj pohyb co nejrychleji (Pavliš
a kol, 2003, 244).

Rozlišujeme také několik druhů koordinace:
a) schopnost rovnováhy – v LH má význam především dynamická rovnováha např.
při bruslení, v osobních soubojích,
b) schopnost orientace v prostoru – v LH má význam např. v přesném vnímání
vlastní pozice vůči spoluhráčům, protihráčům, kotouči a hřišti,
c) schopnost spojování pohybových operací - význam v LH má např. při spojování
bruslení s vedením kotouče a sledováním hry,
d) schopnost diferenciace pohybů – má význam např. v přesnosti úderu do kotouče,
aby měl maximální rychlost a přitom zasáhl žádané místo,
e) schopnost rytmická – v LH se vztahuje např. na rytmus bruslení (překládání,
vedení kotouče atd.),
f) schopnost přizpůsobivosti – velmi nutná je pro improvizaci, fintování, reakce
na neočekávané změny apod.,
g) schopnost reakce – spočívá v rychlé a správné reakci na určitý podnět a patří
k nejdůležitějším požadavkům pro úspěšného hráče ledního hokeje,
h) učivost - jedna z rozhodujících schopností při sportovní přípravě mládeže, kde je
učení novým dovednostem nejdůležitějším a základním úkolem (Pavliš a kol,
2003, 245).

Další důležitou věcí, kterou je důležité zmínit, jsou zásady, které je nutné
dodržovat při tvorbě koordinačních cvičení. S rozvojem koordinačních schopností je
vhodné začít co nejdříve (6 let i dříve) z důvodu velmi dobré plasticity nervové
soustavy a rychlému učení novým dovednostem. Základním požadavkem je záměrně
a opakovaně vytvářet situace, v nichž musí řešit složitou pohybovou činnost náročnou
na koordinaci. Důležité je, aby rozvoji speciální koordinace (klička, obrat při bruslení
apod.) předcházel rozvoj obecné obratnosti (Pavliš a kol, 2003, 246).
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Při tvorbě koordinačních cvičení je doporučeno dodržovat následující zásady
a) volit spíše koordinačně složitá cvičení a jejich složitost dále zvyšovat,
b) provádět cvičení v různých obměnách (změny rytmu, změny na akustický,
optický signál),
c) provádět cvičení v měnících se vnějších podmínkách,
d) kombinace již osvojených pohybových dovedností,
e) spojování několika činností v jednu,
f) cvičení provádět pod tlakem,
g) cvičení s dodatečnými informacemi (změny v průběhu cvičení),
h) cvičení po předchozím zatížení - při diskomfortu (Pavliš a kol, 2003, 246).
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2.2 Organizace tréninkové jednotky pro rozvoj dovedností
2.2.1 Formy tréninkové jednotky
Tyto formy jsou v tréninkové jednotce založeny na vztahu trenéra a hráčů
a zároveň na vztahu mezi hráči samotnými. Rozlišujeme hromadnou, skupinovou
a individuální formu (Pavliš a kol., 1998, 25).
Hromadná forma je charakteristická skutečností, že cvičení vykonává celé
družstvo pod přímým vedením trenéra.

Jsou kladeny velké nároky na organizaci

a kontrolu. V žákovských kategoriích by tato forma neměla být dominantní, poněvadž
se zde vyskytují velké rozdíly mezi dovednostmi a schopnostmi hráčů (Pavliš a kol.,
1998, 25).
Stanovištní (skupinová) forma znamená rozdělení družstva do několika
menších skupin. V případě rozdělení do dvou skupin se jedná o skupinovou formu,
v případě více skupin mluvíme o formě stanovištní. Tyto skupiny se sestavují například
podle výkonnosti (stupeň zvládnutých dovedností), specializace (post) nebo organické
jednotky (obranné dvojice, útočné trojice, celé pětky, speciální formace). Tato forma
by měla v žákovských kategoriích převládat (Pavliš a kol., 1998, 25).

Tuto organizační formu realizujeme několika způsoby, které můžeme shrnout
do dvou základních skupin:
-

všechny skupiny plní stejný úkol, který mohou plnit buď shodnými nebo
odlišnými formami (dle výkonnosti či specializace),

-

každá skupina má jiný úkol, který plní na svých stanovištích a po uplynutí
stanovené doby dojde ke střídání stanovišť a úkolů (Pavliš a kol., 1998, 26).

Individuální forma je charakteristická v tom, že každý hráč má své vlastní
tempo učení a potřebuje rozvíjet konkrétní činnosti, které jsou přizpůsobeny jeho
potřebám. Dá se použít jako doplňková forma, která je vhodná pro rozvíjení
samostatného tvořivého hráče (Pavliš a kol., 1998, 26).

2.2.2 Tréninková jednotka a její struktura
Základním organizačním celkem tréninkového procesu je tréninková jednotka.
Prostřednictvím tréninkové jednotky uskutečňujeme dlouhodobé tréninkové záměry,
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přičemž je potřeba dbát na návaznost tréninkových jednotek. Délka tréninkové jednotky
může mít trvání od 45 min. do několika hodin (2-3 hodiny).
Tréninková jednotka se skládá z těchto částí:
a) přípravná část (úvodní a průpravná část),
b) hlavní část,
c) závěrečná část (Pavliš a kol., 2003, 275).

Úkolem přípravné části (úvodní a průpravné části) je připravit organismus
a psychiku sportovce na plnění hlavního úkolu tréninkové jednotky. Mezi další úkoly
patří:
-

psychologická příprava,

-

příprava pohybového aparátu,

-

příprava k pohybové činnosti (Pavliš a kol., 2003, 276).

V hlavní části tréninkové jednotky plníme zpravidla následující úkoly
-

rozvíjení či udržení pohybových schopností nebo kondice jako celku,

-

nácvik a stabilizace sportovní techniky a taktiky,

-

upevňování struktury sportovního výkonu, případně jeho dílčích částí.

Téměř vždy by měla být součástí hlavní tréninkové jednotky hra v trvání cca 10-20
min., přičemž délka hry je upravena podle potřeby.
Závěrečná část tréninkové jednotky zabezpečuje plynulý přechod od vysokého
tréninkového

zatížení

k postupnému

zklidnění

organismu

a

návratu

funkcí

do původního stavu. Správná organizace této části přispívá k urychlení regeneračních
procesů (Pavliš a kol., 2003, 275).

2.2.3 Předpoklady pro tvorbu tréninku dovedností
Trénink dovedností vyžaduje práci s detaily u daných dovedností a individuální
přístup k jednotlivým hráčům. Předpokladem pro tyto záležitosti je kvalitní organizace
tréninkové jednotky. Důležitým faktorem je zejména maximální využití času tréninku.
Pro rozvoj individuálních herních dovedností se v současné praxi jeví jako nejvhodnější
způsob stanovištní forma vyučování s vysokou efektivitou využití času. Pro zajištění
individuálního přístupu je nutné zajistit dostatečný počet asistentů (např. z řad aktivních
hráčů). Rozšíření spektra cvičení a zkvalitnění tréninkové jednotky umožňuje také
využívání široké škály tréninkových pomůcek.
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Využití času mimo led
Efektivní využití času mimo led patří k základním zásadám pro tvorbu kvalitní
tréninkové jednotky. Z tohoto důvodu je vhodné využívat těchto zásad
a) využití času mimo trénink – rozcvičení a protažení je možné provádět mimo
ledovou plochu podobně jako detailní popis a vysvětlování cvičení.
b) provádět relativně složitá cvičení – přiměřeně vzhledem k věku a dovednostem
dětí zvýšíme náročnost cvičení (např. zařazení několika přihrávek, dvě střelby
nebo více, slalom s kotoučem v jednom cvičení). Cílem je za stejný nebo o něco
málo delší čas dosáhnout několikanásobně vyššího počtu opakování.
c) využití času o přestávkách a odpočinku – tento čas lze využít pro provádění
energeticky a koordinačně nenáročné činnosti (např. přihrávky ve dvojicích,
uvolňování hráče s kotoučem, střelba do hrazení apod.).

Dostatek asistentů
Dostatek asistentů je jedním ze základních předpokladů kvalitní výuky bruslení
a individuálních herních dovedností. Dostatečným počtem asistentů je zabezpečen
individuální přístup. V praxi většinou jeden asistent pracuje se skupinkou 4 – 6 hráčů.
Na tento průběh dohlíží, cvičení koriguje a poskytuje okamžitou zpětnou vazbu.
V reálném tréninkovém procesu je často problém zajistit dostatečný počet
asistentů. Zkušenosti ukazují jako vhodnou alternativu A-mužstva, popřípadě starší
hráče z juniorského týmu. Tito hráči mají zvládnuté bruslení a dovednosti na dostatečné
úrovni na to, aby také mohli působit jako demonstrátoři a tyto dovednosti v soutěžní
kvalitě předvést dětem. Někteří hráči A-týmu zároveň působí jako vzor pro mladé
hráče, kteří se jej snaží napodobovat. Dále samozřejmě lze využít asistenty z řad
bývalých hráčů či rodičů. Je vhodné, aby asistenti prošli základním trenérským
školením licence C.

Využití pomůcek a vybavení
Ke kvalitnímu tréninkovému procesu rovněž patří využívání široké škály
a dostatečného množství tréninkových pomůcek tak, aby každá skupina měla těchto
pomůcek dostatek. Jedná se o různé kužely, stojany, mety, branky, malé branky, malé
i velké překážky, tyče apod.
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Hra na malém prostoru
Využití rozdělení hřiště na malé prostory vytváří předpoklady pro časté kontakty
hráčů a zvyšuje se tak množství podnětů a reakcí na ně. Snižuje se čas, ve kterém nemá
v držení kotouč žádné z dětí (odehraný kotouč do rohu apod.) a naopak se zvyšuje čas,
při kterém jsou děti na kotouči. Děti se tak dostávají neustále do kontaktu se soupeřem,
musí neustále reagovat na kotouč, spoluhráče i soupeře. V důsledku toho je zapojeno
více dětí v tréninku než při hře na celé hřiště a počet opakování dovedností narůstá.
Vhodné jsou hry 3-3, 2-2 a 1-1 a k příslušnému počtu zvolit velikost hřiště. Pro hru
ve třetině je ideální mini-hokej 3-3.
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2.3 Předpoklady pro uvolňování hráče s kotoučem
2.3.1 Zařazení vedení kotouče a krytí kotouče do systematiky LH
Z hlediska metodiky a pro potřeby tréninku je nutné celou hru systematizovat.
Jedná se o „základní uspořádání, roztřídění a vysvětlení hry, jejíž děj je tvořen činností
jednotlivců, skupin, celého družstva a je ovlivňován a řízen trenérem“ (Pavliš a kol.,
2000, 19).
Podle systematiky LH rozlišujeme:
-

bruslení,

-

herní činnosti jednotlivce (HČJ),

-

herní kombinace (HK),

-

týmovou organizaci,

-

zvláštní činnosti (Pavliš a kol., 2000, 20).

Útočné herní činnosti jednotlivce se dělí na:
-

uvolňování hráče s kotoučem,

-

uvolňování hráče bez kotouče,

-

přihrávání a zpracování přihrávky,

-

střelbu,

-

klamání a fintování (Pavliš a kol., 2000, 20).

Uvolňování hráče s kotoučem můžeme provádět:
-

vedením kotouče,

-

kličkou,

-

prohozením,

-

obhozením,

-

krytím kotouče,

-

jiným způsobem (Pavliš a kol., 2000, 20).

Z pohledu systematiky řadíme vedení kotouče a krytí kotouče mezi útočné herní
činnosti jednotlivce, které někdy nazýváme také útočné individuální herní dovednosti.
Obě činnosti jsou s kotoučem, tudíž v dalším členění jsou z hlediska systematiky řazeny
do uvolňování hráče s kotoučem a patří mezi základní a zároveň nejdůležitější
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individuální dovednosti v ledním hokeji. Jejich nedostatečné zvládnutí výrazně limituje
herní projev hráče.
Uvolňování hráče s kotoučem je velmi významná útočná činnost, při které hráč
získává výhodnější postavení pro další činnost, přihrávku nebo střelbu. Objetím
protihráče dosahuje hráč pro svůj tým číselnou převahu, zesiluje tím účinnost útočné
akce a vytváří předpoklady pro její zakončení (Pavliš a kol., 1998, 55).

2.3.2 Správný výběr a délka hole
Dříve než se budeme věnovat vedení kotouče, je nutné zaměřit pozornost
na správný výběr hole pro děti, její délku a obalení. V dnešní době již na trhu převažují
kompozitové hole, které prakticky již vytlačily z trhu hole dřevěné. Uvedeme zde
několik základních informací k výběru správné hole.
Hole se vyrábí ve čtyřech základních provedeních – youth, junior, intermediate
a senior. Řekněme si tedy základní informace o jednotlivých kategoriích.
Hole kategorie Youth jsou určeny pro nejmenší hokejisty ve věkové kategorii
přibližně od 3 do 6 let. Tato hůl disponuje tenkým a měkkým shaftem, jehož tvrdost se
může pohybovat přibližně okolo hodnoty 42 flex. Hůl je také charakteristická
zmenšenou čepelí.
Hole kategorie Junior jsou určeny přibližně pro věkovou skupinu od 6 do 9 let.
Jsou charakteristické měkkým shaftem, který je šířkou uzpůsobený věku. Tvrdost shaftu
se pohybuje okolo 52 flex, zmenšená čepel je vyrobena přiměřeně k věku.
Hole kategorie Intermediate slouží pro děti přibližně od 9 do 13 let. Tyto hole
tvoří poslední mezistupeň mezi dětskými a seniorskými holemi. Největší rozdíl je
v užším shaftu oproti seniorským holím, zato čepel už je podobná jako u holí
seniorských. Také tvrdost hole je oproti seniorským holím nižší a pohybuje se okolo
65 flex.
Hole Senior jsou posledním stupněm a jsou určeny pro dospělé hráče. Jelikož se
v této práci zabýváme rozvojem dovedností u mládeže, tento druh holí je zde uveden
pouze pro úplnost.
Dalším důležitým ukazatelem pro správný výběr hole je její zahnutí. V dnešní
době renomované firmy však vyrábějí u dětských holí relativně stabilní zahnutí, která
jsou pro děti vhodná. Čepel hole naleznete na obrázku č. 2.
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Obrázek 2. Čepel hole
(http://www.usahockey.com/uploadedFiles/USAHockey/Menu_Coaches/Menu_Coach
ing_Materials/Menu_CEP_Materials/2011-Level_1_Manual_FINAL.pdf)

Důležité je rovněž konec hole opatřit koncovkou, která by měla být vytvořena
z izolace. V dnešní době jsou již v prodeji i speciální izolace přímo na koncovku hole.
Čepel hole by měla být obalena izolací, přičemž dostupná je i speciální páska „blade
tape“, která se vyrábí v několika provedeních. Ukázku speciální pásky „blade tape“
vidíte na obrázku č. 3.

Obrázek 3. Blade tape

Podstatným atributem pro výběr hole je zvolení správné délky. V dnešní době je
trend hrát s měkčími shafty a mít delší hole přibližně po nos (minimálně po ústa). Měkčí
shaft nám umožňuje lepší ovládání kotouče a delší hůl zabezpečuje větší rozsah práce
s kotoučem (například při kličce). Také je velmi důležitým faktorem při krytí kotouče,
kdy hráč je schopen si krýt kotouč před soupeřem dále od těla. Využití „delší“ hole
rovněž můžeme nalézt v defenzivní činnosti (například při vypíchnutí kotouče).
Správnou délku hole můžete vidět na obrázku č. 4.
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Obrázek 4. Délka hole
(http://www.usahockey.com/uploadedFiles/USAHockey/Menu_Coaches/Menu_Coachi
ng_Materials/Menu_CEP_Materials/2011-Level_1_Manual_FINAL.pdf)

2.3.3 Úchop hole
Je jednou ze základních částí vedení kotouče. Malé děti učíme hůl držet v obou
rukou. Rozeznáváme držení hole „horní“ rukou (na konci hole) a „dolní“ rukou (blíže
čepeli hole). Úchop by měl být proveden v šíři ramen (Pavliš a kol., 1998, 54). Jako
pomůcku pro správné držení hole lze uvést úchop hole na vzdálenost předloktí.
Rozeznáváme dva způsoby úchopu hole, které určujeme podle postavení dolní
ruky. Je-li spodní ruka levá, jedná se o držení hole levé. U pravého držení hole je spodní
ruka pravá (Pavliš a kol., 1998, 54). Správný úchop hole můžete vidět na obrázcích č. 5
a 6.

Obrázek 5. Úchop hole 1
(http://www.usahockey.com/uploadedFiles/USAHockey/Menu_Coaches/Menu_Coachi
ng_Materials/Menu_CEP_Materials/2011-Level_1_Manual_FINAL.pdf)
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Při uchopení hole drží horní ruka koncovku v dlani. Sevření hole je poměrně
pevné a hůl je ovládána pohybem zápěstí. Dolní ruka drží hůl v přechodu dlaně a prstů.
Držení hole je v určitých fázích volné (například při zpracování kotouče) a pevné
(například při střelbě) a ruka se může střídavě pohybovat po holi nahoru a dolů podle
konkrétní činnosti – například klička, střelba golfovým úderem (Pavliš a kol., 1998, 54).

Obrázek 6. Úchop hole 2
(http://www.usahockey.com/uploadedFiles/USAHockey/Menu_Coaches/Menu_Coachi
ng_Materials/Menu_CEP_Materials/2011-Level_1_Manual_FINAL.pdf)

2.3.4 Základní postoj
Základní postoj pro uvolňování hráče s kotoučem je velmi podobný základnímu
bruslařskému postoji. Hráč drží hůl před tělem přibližně v šíři ramen. Ramena a lokty se
musí pohybovat volně. Kolena jsou pokrčena podobně jako u základního bruslařského
postoje. Hrudník a hlava jsou vzpřímené, oči sledují prostor přibližně 5-7 metrů před
sebou. Základní bruslařský postoj vidíte na obrázku č. 7.

Obrázek 7: Základní postoj pro vedení kotouče
(http://www.usahockey.com/uploadedFiles/USAHockey/Menu_Coaches/Menu_Coachi
ng_Materials/Menu_CEP_Materials/2011-Level_1_Manual_FINAL.pdf)
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2.3.5 Periferní kontrola kotouče
Periferní kontrola kotouče znamená sledování kotouče bez toho, aniž by hráč
tento kotouč přímo sledoval. Při vedení kotouče je kotouč umístěn mezi patkou
a středem čepele. Hlava je zvednuta, hráč sleduje spoluhráče i soupeře a současně
částečně sleduje kotouč u své hole, přičemž široké periferní vidění je pro hráče zásadní.
Hráč je tedy soustředěn na sledování situace na ledě, nicméně kotouč zůstává v jeho
zorném poli, což v praxi znamená, že jej sleduje nepřímo (Pavliš a kol., 1998, 56).
Ukázku periferní kontroly kotouče naleznete na obrázku č. 8.

Obrázek 8. Periferní vidění
(http://www.usahockey.com/uploadedFiles/USAHockey/Menu_Coaches/Menu_Coachi
ng_Materials/Menu_CEP_Materials/2011-Level_1_Manual_FINAL.pdf)

2.3.6 Technika a taktika uvolňování hráče s kotoučem
U každé hokejové činnosti rozeznáváme složku technickou a taktickou.
Technická složka zahrnuje nácvik a zdokonalování pohybových dovedností, zatímco
taktická složka představuje nácvik vedení sportovního boje.
K nejdůležitějším předpokladům správné techniky provedení u způsobů
uvolňování hráče s kotoučem patří:
-

základní postoj hráče a držení hole,

-

periferní kontrola kotouče,

-

stálý kontakt čepele hole s kotoučem,

-

klamání tělem a holí (čepelí),

-

rychlost pohybu s holí,

-

krytí kotouče tělem,

-

pozorování bránícího hráče a jeho hole,
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-

zrychlení po kličce (Pavliš a kol., 1998, 55).

Technika a taktika uvolňování hráče s kotoučem je rovněž ovlivňována
-

herní situací,

-

prostorem, ve kterém se situace provádí,

-

způsobem obranných činností soupeře,

-

kvalitou a množstvím zvládnutých dovedností,

-

správným výběrem a rychlostí reakce,

-

zkušenostmi (Pavliš a kol., 2000, 20).
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2.4 Vedení kotouče
Vedení kotouče patří mezi základní hokejové dovednosti. Tuto dovednost
nacvičujeme po zvládnutí základních bruslařských dovedností. Jedná se o činnost, při
které se hráč snaží dostat do výhodnějšího postavení při rozvíjení a zakončování útoku.
Vedení kotouče je základním způsobem uvolňování hráče s kotoučem.

Kotouč můžeme vést následujícími způsoby:
-

driblinkem,

-

od sebe – k sobě

-

tažením,

-

tlačením (Pavliš a kol., 1998, 55).

2.4.1 Zóny pro vedení kotouče
Sean Skinner rozlišuje ve svých DVD materiálech 6 zón pro vedení kotouče, které
může hráč při této činnosti využít. Jedná se o vedení kotouče před sebou (in front), před
sebou na forhendové straně (forehand in front), za sebou na forhendové straně (forehand
behind), za sebou (behind), za sebou na bekhendové straně (backhand behind) a před
sebou na bekhendové straně (backhand in front). Na obrázku č. 9 vidíte zóny pro
vedení kotouče.

Obrázek 9. Zóny pro vedení kotouče (Skinner, 2003)

2.4.2 Vedení kotouče driblinkem
Vedení kotouče driblinkem je nejčastější způsob vedení kotouče. Při tomto
způsobu vedení se kotouč pohybuje před tělem hráče přibližně uprostřed čepele hole.
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Při driblinku dochází k neustálému mírnému přiklápění čepele ke kotouči, který vychází
z práce zápěstí. Úchop hole musí být proveden prsty a nikoliv palcem ruky. Paže musí
být neustále uvolněny, velmi důležitý je pohyb dolní ruky po holi a pohyb zápěstí.
Ukázku vedení kotouče krátkým driblinkem naleznete na obrázku č. 10.

Obrázek 10. Vedení kotouče krátkým driblinkem
(http://www.usahockey.com/uploadedFiles/USAHockey/Menu_Coaches/Menu_Coachi
ng_Materials/Menu_CEP_Materials/2011-Level_1_Manual_FINAL.pdf)

Podle rozsahu pohybu čepele hole s kotoučem před tělem, rozlišujeme dva druhy
driblinku:
-

krátký driblink – pohyb čepele je asi v šíři ramen,

-

dlouhý driblink – snaha o velký rozsah pohybu.

Při driblinku hráč kontroluje kotouč periferním viděním a citem v rukou.
V opačném případě, kdy sleduje pouze kotouč, ztrácí přehled o soupeři a o postavení
svých spoluhráčů. Tato dovednost je velmi důležitá pro získání citu pro kotouč
a z důvodu získání schopnosti měnit rytmus driblinku. Znázornění vedení kotouče
dlouhým driblinkem můžete vidět na obrázku č. 11.
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Obrázek 11. Vedení kotouče dlouhým driblinekm
(http://www.usahockey.com/uploadedFiles/USAHockey/Menu_Coaches/Menu_Coachi
ng_Materials/Menu_CEP_Materials/2011-Level_1_Manual_FINAL.pdf)

2.4.3 Vedení kotouče tažením
Vedení kotouče tažením se používá především při vyjíždění oblouků a při
překládání. Jako vhodné využití této dovednosti se nabízí při objíždění soupeře pomocí
dlouhé kličky nebo při úniku kolem hrazení s navázáním změny směru (Pavliš a kol.,
1998, 59).
Rozlišujeme dvě základní provedení:
-

tažení kotouče forhendem,

-

tažení kotouče bekhendem.

Hráč vede kotouč šikmo stranou, hůl drží většinou jednou rukou. Druhou rukou,
která je blíže soupeři, hráč soupeře odmítá. Rovněž se k ochraně před případným
vypíchnutím kotouče či úderu do hole používá vnitřní rameno a noha na vnitřní straně,
která je při vyjíždění oblouku mírně předsunuta. Důležité je, aby kotouč byl veden co
nejdále od těla. V případě tažení kotouče forhendem, odmítá soupeře horní ruka.
V opačném případě, kdy použijeme tažení kotouče bekhendem, držíme hůl horní rukou,
spodní rukou odmítáme soupeře. Čepel hole je přikloněna ke kotouči (Pavliš a kol.,
1998, 59).

2.4.4 Vedení kotouče tlačením
Vedení kotouče tlačením využíváme především při rychlém startu do volného
prostoru, protože ochrana kotouče je velmi malá. Při tomto způsobu držíme hůl pouze
v jedné (horní ruce). Paže je volně pokrčená pro možnost dalšího ovládání kotouče.
Čepel hole má hráč přiklopenou k ledu a kotouč tlačí čepelí před tělem. Spodní ruka je
využívána jako dopomoc k vyvinutí maximální rychlosti (Pavliš a kol., 1998, 59).
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Ukázku vedení kotouče tlačením můžete nalézt na obrázku č. 12.

Obrázek 12. Vedení kotouče tlačením
(http://www.usahockey.com/uploadedFiles/USAHockey/Menu_Coaches/Menu_Coachi
ng_Materials/Menu_CEP_Materials/2011-Level_1_Manual_FINAL.pdf)

2.4.5 Uvolňování s kotoučem kličkou
Uvolňování s kotoučem kličkou patří k nejdůležitějším dovednostem, jejíž
nácvik

a zdokonalování

nikdy

nekončí.

Spolu

s přihrávkou

patří

obcházení

a překonávání soupeře pomocí individuální akce k základním rysům hry a také tvoří
základ kolektivního pojetí hry. Z hlediska systematiky LH se jedná o uvolňování hráče
s kotoučem, v některých publikacích se hovoří o obcházení soupeře. K nejčastějším
typům patří klička
a) po ruce,
b) přes ruku,
c) stažením,
d) prohozením a obhozením (Pavliš a kol., 1998, 61).

Klička po ruce (do forhendu)
Kličku provádíme tak, že v první fázi těsně před soupeřem se hráč postaví
na obě brusle a provede klamný pohyb s kotoučem do bekhendové strany na úroveň
kolene s klamným pohybem ramen a hlavy. Jakmile bránící hráč reaguje na náznak,
následuje prudké zašlápnutí do vnitřní hrany brusle na bekhendové straně a současně
s tím útočící hráč stahuje kotouč do forhendu. Následuje rychlé vyjetí a vybruslení
překládáním. V této fázi dochází také ke krytí kotouče, kdy hráč se snaží držet kotouč
co nejdále od soupeře a ke krytí využívá jak tělo, tak i vnitřní nohu. Hráč drží hůl
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oběma rukama, čepel je ke kotouči přikloněna, hlava je vzpřímená. Provedení kličky
do forhendu můžete vidět na obrázku č. 13.

Obrázek 13. Klička do forhendu
(http://www.usahockey.com/uploadedFiles/USAHockey/Menu_Coaches/Menu_Coachi
ng_Materials/Menu_CEP_Materials/2011-Level_1_Manual_FINAL.pdf)

Klička přes ruku (do bekhendu)
Technika provedení kličky přes ruku je obdobná jako u kličky po ruce. Rozdíl je
v tom, že první pohyb kotouče se současným klamným pohybem ramen a hlavy je do
forhendové strany, přičemž následuje stažení kotouče do bekhendu v maximálním
rozsahu. Hráč se opět snaží mít kotouč co nejdále od těla, které využívá společně
s vnitřní nohou ke krytí kotouče. Hůl drží při obcházení soupeře nejprve oběma rukama,
následně pustí hůl spodní rukou, kterou využívá k odmítání soupeře. Čepel je na ledě
přiklopena ke kotouči. Důležité je zrychlení, vybruslení kolem bránícího hráče
a odpoutání se od soupeře. Klička do bekhendu je znázorněna na obrázku č. 14.
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Obrázek 14. Klička do bekhendu
(http://www.usahockey.com/uploadedFiles/USAHockey/Menu_Coaches/Menu_Coachi
ng_Materials/Menu_CEP_Materials/2011-Level_1_Manual_FINAL.pdf)

Klička stažením
Klička stažením se často používá proti hráči, který se snaží hrát holí proti
kotouči. Tento způsob kličky je založen na tom, že útočící hráč vysunuje kotouč co
možná nejvíce proti soupeři, případně naznačuje kličku. V momentě, kdy soupeř udělá
pohyb holí proti kotouči, hráč stahuje kotouč až k bruslím, následně zrychluje a obchází
soupeře.

Prohození a obhození
Velmi často se využívá prohození kotouče pod holí, kdy hráč využívá
trojúhelníku mezi holí a bruslemi. Dále lze využít prohození mezi nohama soupeře.
Po tomto prohození předchází klamný pohyb. Po prohození následné zrychlení
a odpoutání se od soupeře. Dále je možné provádět obhození, nejčastěji o mantinel.
Předpokladem úspěšného obhození je vyšší rychlost. Před těmito způsoby obcházení
soupeře zpravidla následuje naznačení kličky.

2.4.6 Vedení kotouče mimo led (off-ice stickhandling)
Vedení kotouče je jednou z dovedností, která se dá velmi dobře trénovat mimo
led. Pro učení a zdokonalování této dovednosti se využívá celá řada pomůcek. Pro office stickhandling používáme různé typy míčků a kotoučů. Pro nácvik nejčastěji
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používáme speciální dřevěnou kuličku či golfový míček. Pro off-ice stickhandling
využíváme různé kotouče a míčky
-

golfový míček,

-

WoodBall – dřevěná kulička pro stickhandling,

-

SmartHockey Ball – kulička s podobnými vlastnostmi jako kotouč,

-

SpeedBall – je vyroben ze speciálního materiálu, je lehčí než kotouč a pomáhá
rozvíjet „rychlé ruce“,

-

SkillzBall – má stejnou váhu jako puk a má i podobné vlastnosti

-

MuscleBall – speciální kovový míček, který je těžší než puk a váží 535 gramů

-

Fly Puck 4oz (červený) – lehčí než puk pro nácvik „rychlých rukou“,

-

Fly Puck 6oz (modrý) – stejně těžký jako puk,

-

Fly Puck 8oz (černý) – těžší než puk pro posílení svalů zapojených při vedení
kotouče,

-

GreenBiscuit – lze jej použít na asfaltu i betonu, váží o 28 gramů méně než
oficiální puk.

Míčky a kotouče určené pro nácvik vedení kotouče mimo led (off-ice
stickhandling) naleznete na následujícím obrázku č. 15.

Obrázek 15. Míčky a kotouče pro stickhandling

Dále se pro stickhandling využívají různé pomůcky pro vytvoření co
nejefektivnějších cvičení. Mezi takové pomůcky řadíme
-

kužely a mety,

-

překážky,

-

hole,
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-

tyče,

-

SweetHands – pomůcka pro „rychlé ruce“,

-

AttackTriangle – speciální pomůcka, která simuluje trojúhelník mezi nohama
a holí soupeře,

-

závaží na hole,

-

plochy pro stickhandling.

Na obrázku č. 16 naleznete pomůcky pro nácvik vedení kotouče mimo led,
konkrétně pomůcku zvanou sweet hands a attack triangle.

Obrázek 16. Překážky pro stickhandling
(http://www.hockeyforlife-shop.cz/cs/5-treninkove-pomucky)

Trénink off-ice stickhandlingu jde také zpestřit zapojením dalších věcí jako je
například slide board (pomůcka pro imitaci bruslení) nebo také ztížit provedení
balančními pomůckami, mezi které patří:
-

houpací desky

-

balanční točny,

-

bosu míče apod.

Speciální slide board, který se dá využít také pro výuku vedení kotouče mimo
led naleznete na obrázku č. 17.
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Obrázek 17: Slideboard pro stickhandling
(http://www.hockeyforlife-shop.cz/cs/5-treninkove-pomucky)
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2.5 Krytí kotouče
Krytí kotouče je po vedení kotouče druhá nejdůležitější útočná dovednost. Hlavní
zásadou je „overplay“ postavení, což znamená, že kotouč držíme na vzdálenější straně
od soupeře. Jsme v postavení mezi kotoučem a soupeřem a tímto postavením
znemožňuje soupeři dostat se ke kotouči. Krytí kotouče může být provedeno
-

tělem,

-

nohou,

-

rukou,

-

bruslením - odšlápnutím, měsícovým krokem (Pavliš, 4. 2. 2012).

2.5.1 Krytí kotouče tělem proti napadání ze strany
Krytí kotouče tělem v bočním postavení k soupeři je stejně jako ostatní způsoby
krytí kotouče založeno na správném postavení mezi kotoučem a bránícím hráčem
(overplay postavení). Způsob provedení je podobný vedení kotouče tažením
při vyjíždění oblouků. Hráč s kotoučem při napadání soupeře ze strany provádí změnu
směru (vyjíždí oblouk) a poté přenáší váhu na pokrčenou nohu. Druhá noha je zpočátku
více vzadu se současným vytočením trupu zády k soupeři. Vnitřní rameno a nohu
na vnitřní straně využíváme k ochraně kotouče před vypíchnutím či úderem do hole
nebo kotouče. Kotouč je veden tažením jednou rukou šikmo stranou, pokud možno
v nejdelší možné vzdálenosti od těla. Druhá ruka je využívána k „odmítání“ hole nebo
soupeře. Čepel musí být přikloněna ke kotouči (Pavliš a kol., 2000, 31).
Existují dva základní způsoby provedení:
-

na forhendovou stranu,

-

na bekhendovou stranu.

Dále mohou existovat způsoby, které jsou závislé na formě tlaku soupeře. Je
nutné počítat s variantou, kdy soupeř provede bodyček ze strany. Při tomto způsobu je
důležité načasovat správné zapření těla a odolat tomuto nárazu. Další variantou je vůči
soupeři učinit protináraz v momentě, kdy soupeř provádí náraz. Jedná se o koordinačně
velmi náročnou techniku, nicméně při správném provedení i načasování je velmi
účinná. Ukázku krytí kotouče ze strany vidíte na obrázku č. 18.
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Obrázek 18. Krytí kotouče proti napadání ze strany (Pavliš, 2000)

2.5.2 Krytí kotouče proti napadání zezadu
V případě, že je hráč napadán ve volném prostoru zezadu, je snaha, aby hráč
s kotoučem byl co možná nejdále od hrazení tak, aby jej soupeř nemohl zablokovat
u hrazení. Samozřejmostí je zásada overplay, kdy hráč je v pozici mezi kotoučem
a soupeřem tak, aby držel kotouč co nejdále od soupeře. Důležitým předpokladem je
dobrá stabilita, kterou hráč získá širším stojem rozkročným a silně pokrčenými koleny.
Hůl drží hráč v obou rukou. Ideální moment pro uvolnění nastane v okamžiku, kdy
soupeř vyvine z jedné strany tlak na hráče. V tento moment hráč musí reagovat
na taktilní (dotekový) podnět a prudkým manévrem se uvolňuje do protisměru.
Následuje vybruslení a odpoutání se od soupeře. Ukázku krytí kotouče proti napadání
zezadu naleznete na obrázku č. 19.

Obrázek 19. Krytí kotouče proti napadání zezadu (Pavliš 2000)
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2.5.3 Krytí kotouče a kontrola kotouče bruslemi u hrazení
Při krytí kotouče tělem a bruslemi u hrazení si musíme uvědomit, že je potřeba
na prvním místě dbát na bezpečnost hráčů. Je nutné hráče mentálně připravit na to, že
napadení zezadu je faul, ale musíme hráče učit se proti tomu chránit. V případě, že je
možné se otočit bokem k hrazení, učíme hráče být bokem k hrazení. V případě, že
situace vyžaduje čelné postavení, je nutné si uvědomit, že hrozí i nebezpečí zranění
o vlastní hůl. Musíme nejdříve hráče instruovat tak, že hůl s kotoučem musí být stranou,
nikdy ne proti hrazení. Jakmile soupeř vyvine tlak ze zadu, hráč drží hůl v obou rukou
a pažemi se v úrovni hrudníku opře o plexisklo a kotouč se snaží kontrolovat bruslemi.
Hráč má hlavu neustále vzhůru. Z této situace se pak snaží co nejrychleji uvolnit,
přičemž je vhodné pomoct si odrazem rukou od hrazení. Obrázek č. 20 zobrazuje krytí
kotouče u hrazení.

Obrázek 20. Krytí kotouče u hrazení (Pavliš, 2011)
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3 CÍLE
Hlavním cílem práce je rozpracování metodické posloupnosti a metodických
doporučení pro jednotlivé věkové kategorie a vytvoření obsáhlého zásobníku cvičení
pro výuku dovedností vedení a krytí kotouče.

Mezi dílčí cíle práce patří:
-

charakterizovat věkovou kategorii a senzitivní období věkové kategorie,

-

zařadit dovednosti vedení kotouče a krytí kotouče do systematiky LH,

-

vysvětlit techniku vedení a krytí kotouče,

-

charakterizovat výhody a nevýhody výuky dovedností na malém prostoru,

-

aplikovat vytvořená cvičení do moderního tréninkového procesu dětí a mládeže,

-

vytvořit metodický postup pro výuku vedení a krytí kotouče podle věkových
kategorií,

-

navrhnout podrobnou systematiku krytí kotouče,

-

vytvořit zásobník cvičení pro vedení kotouče,

-

vytvořit zásobník cvičení pro krytí kotouče.
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4 METODIKA
V této části se nejprve zabýváme porovnáním efektivity tréninku na malém
prostoru oproti tréninku hromadnou formou v celohřišťovém pojetí. Následně se
věnujeme podrobné metodice nácviku vedení a krytí kotouče v návaznosti na jednotlivé
věkové kategorie.

4.1 Komparace efektivity tréninku dovedností stanovištní (na malém
prostoru) hromadnou formou (celohřišťové pojetí)
Lední hokej se v posledních letech značně zrychlil a vzrostly nároky
na dovednosti i kondiční připravenosti hráčů. Hráči jsou silnější a rychlejší. Jsou na ně
tudíž kladeny mnohem větší nároky, než tomu bylo dříve. Ať už se jedná o nároky na
kondiční schopnosti, tak zejména na precizní bruslení a vysokou kvalitu individuálních
herních dovedností. Jelikož hráči jsou pod stále větším časovým a prostorovým tlakem,
musíme i v tréninku žákovských kategorií na tuto skutečnost reagovat tím, že mladým
hráčům při tréninku dovedností omezíme prostor.

4.1.1 Možnosti stanovištního (skupinového) vyučování
S tréninkem dovedností na malém prostoru souvisí stanovištní (skupinové)
vyučování. Stanovištní (skupinové) vyučování spočívá v tom, že družstvo je rozděleno
do několika skupin a každá ze skupin má svůj vymezený prostor, který podle potřeby
může být ohraničen například malými mantinely či kužely. Rozdělení hřiště
pochopitelně může být pravidelné i nepravidelné. A jaký je rozdíl mezi stanovištním
a skupinovým vyučováním? Jedná se spíše o teoretickou otázku. Při skupinovém
vyučování je družstvo rozděleno pouze na dvě skupiny. Při stanovištním vyučování
dělíme družstvo na tři a více skupin.
V praxi se jedná zpravidla o 3-6 skupin, což dostačuje pro potřeby týmového
tréninku u mládeže. V každé skupince je 4-6 hráčů, přičemž každou skupinku má
v ideálním případě na starosti jeden asistent. Hlavní trenér, který vytváří plán tréninku,
dohlíží na jednotlivé skupinky a koriguje ve spolupráci s asistenty průběh cvičení. Při
nácviku nové dovednosti provádí u skupinky, kde se tato dovednost nacvičuje, výklad
a ukázku spolu s asistentem. Příklady rozdělení hřiště naleznete na následujících
obrázcích.
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Rozdělení hřiště na šest částí
Rozdělení hřiště na 6 částí používáme při organizaci stanovištního tréninku
na 6 skupin, který nejčastěji aplikujeme při velkém počtu dětí mezi 24 – 36 hráči.
Většinou využíváme rozdělení skupin v následující struktuře:
-

6 skupin po 6 hráčích,

-

6 skupin po 5 hráčích,

-

6 skupin po 4 hráčích.
Na obrázku č. 21 můžeme vidět různé možnosti rozdělení hřiště na šest částí.

Obrázek 21. Příklad rozdělení hřiště na šest částí

Rozdělení hřiště na pět částí
Rozdělení hřiště na 5 částí používáme při organizaci stanovištního tréninku
na 5 skupin, který nejčastěji aplikujeme při velkém počtu dětí mezi 20 – 30 hráči.
Většinou využíváme rozdělení skupin v následující struktuře:
-

5 skupin po 6 hráčích,

-

5 skupin po 5 hráčích,

-

5 skupin po 4 hráčích.
Na obrázku č. 22 můžeme vidět různé možnosti rozdělení hřiště na pět částí.
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Obrázek 22. Příklad rozdělní hřiště na pět částí

Rozdělení hřiště na čtyři části
Rozdělení hřiště na 4 části používáme při organizaci stanovištního tréninku
na 4 skupiny, který nejčastěji aplikujeme při počtu dětí mezi 16 – 24 hráči. Většinou
využíváme rozdělení skupin v následující struktuře:
-

4 skupiny po 6 hráčích,

-

4 skupiny po 5 hráčích,

-

4 skupiny po 4 hráčích.
Na obrázku č. 23 můžeme vidět různé možnosti rozdělení hřiště na čtyři části.

Obrázek 23. Příklad rozdělení hřiště na čtyři části

Rozdělení hřiště na tři části
Rozdělení hřiště na 3 části používáme při organizaci stanovištního tréninku
na 3 skupiny, který nejčastěji aplikujeme při počtu dětí mezi 12 – 18 hráči. Většinou
využíváme rozdělení skupin v následující struktuře:
-

3 skupiny po 6 hráčích,

-

3 skupiny po 5 hráčích,

-

3 skupiny po 4 hráčích.
Na obrázku č. 24 můžeme vidět různé možnosti rozdělení hřiště tři části.
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Obrázek 24. Příklad rozdělení hřiště na tři části

4.1.2 Výhody stanovištního vyučování tréninku dovedností na
malém prostoru
V tréninku dovedností na malém prostoru stanovištní formou v porovnání
s celohřišťovým pojetím tréninku lze dosáhnout efektivnějšího využití tréninkové
jednotky. Jelikož hráči jsou rozděleni do několika menších skupin, můžeme mnohem
lépe využít čas na ledě a děti jsou daleko častěji v činnosti. Tímto způsobem se
minimalizují časové prodlevy mezi jednotlivými opakováními, které v tréninku na celé
hřiště bývají velké.

Větší počet opakování
Rozdělením dětí do menších pracovních skupin dosáhneme mnohem většího
počtu opakování než u tréninku na celé hřiště. Děti provádí kratší cvičení a díky
malému počtu dětí ve skupince dítě má možnost požadovaný cvik mnohokrát opakovat.

Vytvoření časového a prostorového tlaku
Vytvořením několika stanovišť na ledové ploše se nám omezí prostor
na provádění daného cvičení. Na hráče jsou kladeny daleko větší nároky z hlediska
časového a prostorového tlaku. Jestliže hráči omezíme prostor, zároveň tím vytváříme
časový tlak na provádění konkrétní dovednosti.

Eliminace problematiky rozdílné výkonnosti u mladých hráčů
V mládežnických kategoriích a zejména v žákovských kategoriích se setkáváme
s rozdílnou výkonností hráčů, která výrazně znevýhodňuje hromadnou formu výuky
před stanovištním vyučováním. Hráči s lépe zvládnutými dovednostmi jsou limitováni
těmi slabšími a trpí kvalita tréninkové jednotky. Stanovištním vyučováním máme
možnost k sobě přiřadit výkonnostně podobné hráče, kteří pak trénují se sobě rovnými.
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Větší možnost individuálního přístupu, korekce chyb a zpětné vazby
Jestliže využíváme výhod stanovištního vyučování, máme tím prostřednictvím
svých asistentů daleko větší možnost korigovat průběh cvičení a poměrně detailně
usměrňovat jeho provedení. Rovněž dojde k mnohem vyšší frekvenci kontaktu trenérů
s dítětem než při hromadné formě tréninkové jednotky a tím máme možnost dosáhnout
daleko více individuálního přístupu.

Větší pozornost a soustředění dětí
Je známo, že zejména malé děti se dokáží vydržet soustředit pouze kratší dobu.
Náš výklad k vyučované dovednosti musí být tedy stručný, jasný a výstižný. Důležitým
momentem je fakt, že v početně menší skupince můžeme daleko lépe udržet soustředění
dětí.

Zlepšení komunikace s mladými hráči
V případě menších skupinek máme možnost dané cvičení lépe vysvětlit a hráči
tak mohou lépe pochopit záměr a detaily cvičení. Navíc děti mají větší prostor v případě
nejasností se zeptat trenéra na provedení nacvičované dovednosti.

Možnost větší práce s detaily
V menších a výkonnostně vyrovnaných skupinkách se můžeme daleko více
zaměřit na práci s detaily.

Všechny tyto faktory směřují k vyšší efektivitě tréninkové jednotky, což přímo
pozitivně ovlivňuje kvalitu vyučovaných dovedností mladých hokejistů.

4.1.3 Nevýhody stanovištního vyučování tréninku dovedností na
malém prostoru
Přestože výhody tréninku na malém prostoru jednoznačně převyšují nevýhody,
je nutné uvést i negativa stanovištního vyučování na malém prostoru.
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Větší počet asistentů
Ve stanovištním tréninku je nutné větší zapojení asistentů než u hromadné formy
tréninku. Rovněž výuka dané problematiky je mnohem více delegována na asistenty,
kteří pracují přímo s hráči. V ideálním případě má jeden asistent skupinku o počtu 4 – 6
dětí. U této formy má daleko větší význam kvalita asistentů, což obnáší zejména
teoretické znalosti a dovednost praktické ukázky.

Vyšší organizační nároky
Stanovištní trénink je náročnější na organizaci než celoplošný trénink pouze
s jedním zaměřením. Je to z toho důvodu, že najednou může na hřišti probíhat 4 – 6
různých cvičení. Proto je ideální, pokud hlavní trenér nevede žádnou skupinu, objíždí
stanoviště a koriguje provedení daných cvičení.

Více vybavení a pomůcek
Jelikož v jednom momentě probíhá hned několik cvičení najednou, obnáší
stanovištní vyučování také větší nároky na pomůcky a vybavení. Ve stanovištním
tréninku je zapojeno v jeden moment více dětí, tudíž je potřeba více kotoučů, ale také
kuželů, překážek a dalších pomůcek.

4.1.4 Výsledek srovnání hromadné a stanovištní formy
Při pohledu na klady a zápory se jeví stanovištní forma jako daleko efektivnější
z pohledu výuky individuálních herních dovedností ve srovnání s formou hromadnou.
Pomocí stanovištní formy lze rozdělením do skupin eliminovat rozdíly ve výkonnosti
dětí, zvýšit počet opakování u daného cvičení, vytvořit časový a prostorový tlak,
zefektivnít individuální přístup a korekci chyb včetně zpětné vazby, zlepšit komunikaci
a vysvětlení, získat větší pozornost a soustředění dětí a lépe pracovat s detaily. Naproti
tomu jsou pochopitelně větší nároky na počet a kvalitu asistentů, organizační náročnost
a materiální zajištění pomůcek a vybavení.

4.1.5 Zařazení stanovištního vyučování v kategoriích 2. – 8. tříd
Na základě praktických zkušeností převažuje názor, že pro výuku bruslení
a dovedností je nejlepší využívat stanovištní (skupinovou) formu. Tato sociálně
interakční forma tréninku by se měla stát nosným pilířem výuky v žákovských
kategoriích, která by měla být doplněna hromadnou formou s tréninkem na celé hřiště.
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V nejnižších věkových kategoriích (2.- 4. třída) by měla tato forma výuky jednoznačně
dominovat. V kategoriích 5. a 6. tříd při předpokladu čtyř tréninkových jednotek
v týdnu se domníváme, že hráči by měli mít nejméně 2 tréninkové jednotky v týdnu
formou stanovištního vyučování na malém prostoru. U žáků žáků 7. a 8. tříd
doporučujeme taktéž zařadit do každého tréninkového mikrocyklu 1-2 tréninkové
jednotky formou stanovištního vyučování, které budou zaměřené na rozvoj bruslení
a individuálních herních dovedností. Co se týče individuálních forem výuky, zde vidíme
možnost na základě iniciativy rodičů pro privátní hokejové školy, které se věnují
individuálním hokejovým dovednostem a mnohé z nich poskytují také individuální
tréninky. Samozřejmě tyto aktivity nesmějí zasahovat do klubových povinností mladého
hráče.

4.1.6 Doporučení pro organizaci tréninku dovedností a stanovištní
vyučování
Také v dnešní moderní době jsou stále náklady na ledovou plochu vysoké a tudíž
je nutné využívat čas i mimo samotnou tréninkovou jednotku. Tento čas lze využít pro
-

psychologickou přípravu na tréninkovou jednotku,

-

teoretickou přípravu na tréninkovou jednotku – vysvětlení a rozbor cvičení,
video-ukázka vyučovaných dovedností,

-

rozcvičení na tréninkovou jednotku,

-

rozvoj pohybových schopností – v dnešní době zejména agility, core, síly
dolních končetin a odrazové síly,

-

rozvoj speciálních dovedností – např. stickhandling mimo led, střelba z desky
apod.,

-

vyklusání po tréninkové jednotce,

-

protažení a kompenzační cvičení po tréninkové jednotce.

Na ledě je pro výuku dovedností velmi efektivní trénink na stanovištích. Tento
trénink obvykle vytváříme podle počtu dětí pro 3 – 6 skupin. Jednu pracovní skupinu
zpravidla tvoří 4 – 6 hráčů. Tento trénink centrálně řídí hlavní trenér, přičemž každou
skupinu by měl mít v ideálním případě na starosti jeden asistent. V případě, že
z jakéhokoliv důvodu není na ledě dostatečný počet asistentů, lze trénink nachystat tak,
aby asistent mohl dohlížet na více skupin, nicméně v tomto případě je omezena zpětná
vazba. Velmi důležitý je vysoký počet opakování na jednotlivých stanovištích, přičemž
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minimum by mělo být 10 – 12 opakování. Při špatně provedeném cviku je nutný
okamžitý zásah do cvičení a korekce špatného provedení. V případě správné techniky se
trenér snaží zvýšit intenzitu cvičení. Naopak při špatné technice provádění daného
cvičení je nutné zasáhnout do průběhu cvičení a toto cvičení zjednodušit.

4.1.7 Stavba tréninkové jednotky stanovištní formou na malém
prostoru
V této části uvedeme doporučenou stavbu tréninkové jednotky, která je vedena
formou stanovištního vyučování. V druhé části této kapitoly bude představena ukázková
tréninková jednotka pro vedení kotouče.
V úvodní části na společném srazu hráče seznámíme s tréninkovou jednotkou
a pozitivně je motivujeme k tréninku.
V průpravné části chceme zapracovat organismus po fyzické stránce
na tréninkovou jednotku. Můžeme zařadit proudovou i stanovištní formou následující
cvičení:
-

technika bruslení (powerskating) – průpravná cvičení pro jízdu vpřed, vzad,
překládání, zastavení apod.,

-

užité bruslení – jízda vpřed, jízda vzad, „bogny“, překládání

-

silově-obratnostní bruslení – prudké změny směru, starty, manévrování apod.,

-

průpravné cvičení pro vedení kotouče,

-

koordinační cvičení s kotoučem,

-

průpravné cvičení zaměřené na přihrávání,

-

průpravné cvičení se střelbou,

-

individuální obranné dovednosti – např. odebírání kotouče,

-

1-0 komplexní cvičení na individuální herní dovednosti,

-

průpravné hry na malém prostoru.

Hlavní část tréninkové jednotky je zaměřena na plnění úkolu tréninku, přičemž
u mládeže se jedná například o následující úkoly:
-

bruslení – technika bruslení, silově-obratnostní bruslení (agility) apod.,

-

vedení kotouče – vedení kotouče v obloucích, obratech, přechodech,
koordinační cvičení pro vedení kotouče apod.,

-

klamání a kličkování – do forhendu, bekhendu, prohození a obhození,
stahovačka, klička s obratem apod.
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-

přihrávání a zpracování přihrávky – přihrávky přímé, o hrazení, přihrávky
vzduchem apod.,

-

krytí kotouče – krytí kotouče nohou, rukou, tělem, bruslařskými dovednostmi
apod.,

-

střelba a zakončení – švihem, přiklepnutým švihem, příklepem, golfovým
úderem, tečováním, dorážením, zakončením pod tlakem, samostatný nájezd
apod.,

-

odebírání kotouče holí – vypíchnutím, zametením, nadzvednutím hole, úderem
do kotouče, přitlačením hole, páčením hole,

-

napadání soupeře (přístup k soupeři) – jízdou vpřed, jízdou vzad,

-

hra tělem – kontakt tělem (body contact), hra tělem (body chcecking),

-

bekčekink – hráče s kotoučem, hráče bez kotouče,

-

blokování a chytání střel – holí, ve stoji, v pokleku na jednom koleni, v kleku,
skluzem,

-

hra na malém prostoru – hra 1-1, 2-2, 3-3 v různých modifikacích.
Dále je vhodné vkládat do výuky 2-3 rychlostní vstupy (impulzy) s dávkováním

2-4 opakování, poměr zatížení a odpočinku 1:6, doba trvání do 4 vteřin.

Závěrečná část tréninkové jednotky slouží k návratu fyziologických funkcí
a hodnot do klidového stavu (zklidnění organismu), ke kterému využíváme vybruslení.
Dále v rámci společného srazu provedeme krátké zhodnocení tréninkové jednotky
(v pozitivním duchu) a snažíme se, aby děti odcházely motivované k další práci.

4.1.8 Příklad tréninkové jednotky na vedení kotouče
Tréninkovou jednotku pro rozvoj individuálních herních dovedností lze řešit
i spojením dvou kategorií. Dosáhneme tím efektivnějšího využití ledové plochy a je
možné například místo 60 minut mít tréninkovou jednotku o délce 75 minut.
Předpokladem pro kvalitní tréninkovou jednotku stanovištní formou je zajištění
dostatečného počtu asistentů. V praxi ho lze docílit například kombinací zapojení
asistentů, trenéra brankářů, bývalých hráčů z řad rodičů, hráčů A-mužstva a hráčů
juniorského týmu.
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Příklad tréninkové jednotky – vedení kotouče
Kategorie: 5. + 6. třída
Počet hráčů: 25
Počet brankářů: 3
Počet asistentů: 5
Délka TJ: 75 minut
Zaměření TJ: bruslení (powerskating), vedení kotouče

Úvodní část
-

společný sraz – seznámení s TJ, pozitivní motivace

Průpravná část
1. Technika bruslení (powerskating) - proudově (15 min.)
-

průpravné cvičení pro jízdu vpřed – jízda v nákleku, C-oblouky oběma nohama,
C-oblouky jednou nohou, C-oblouky střídavě, jízda po vnitřních hranách, jízda
po vnějších hranách,

-

průpravné cvičení pro jízdu vzad - jízda v nákleku, C-oblouky oběma nohama,
C-oblouky jednou nohou, C-oblouky střídavě, jízda po vnitřních hranách, jízda
po vnějších hranách.

Na obrázku č. 25 vidíte grafické znázornění průpravné části tréninkové jednotky.

Obrázek 25. Průpravná část tréninkové jednotky
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2. Stanovištní vyučování – vedení kotouče (40 min.)
Na obrázku č. 26 vidíte grafické znázornění hlavní části tréninkové jednotky.

3
5
4

2
1

Obrázek 26. Hlavní část tréninkové jednotky
Popis stanovišť
Stanoviště č. 1 – 1-0 prohození pod překážkou
Hráč

prohodí

každou

překážku

(laterálně)

střídavě

forhendem

a bekhendem. Důraz je kladen na techniku provedení, pohyb vychází
z dvouoporového skluzu. Následuje vybruslení oblouku vlevo. Hráč provádí
kličku s obratem a zakončuje.
Stanoviště č. 2 – 1-0 obraty o 180 st. s kontrolou kotouče
Hráč startuje a provádí 4 obraty o 180 st. střídavě vlevo – vpravo,
přičemž kontroluje kotouč. Všechny tyto poloviční obraty provádí v pokrčených
kolenou a stabilním postavení. Následně vybruslí oblouk s frekvenčním
překládáním vpravo, prohazuje si překážku, přeskočí ji a zakončuje střelbou.
Stanoviště č. 3 – Vedení kotouče s koordinací ruce - nohy
Hráč projíždí slalom s tím, že hůl s kotoučem vede vždy na opačné straně
kuželu než bruslí. Snaha o postupné zrychlování.
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Stanoviště č. 4 – Vedení kotouče v krátkých obloucích a půlobratech
Hráč vede kotouč v prudkých krátkých protisměrných obloucích, důraz je
kladen na přiklopení kotouče jak ve forhendové, tak i bekhendové straně.
U posledních dvou kuželů hráč provádí půlobrat zády ke kuželu s ovládáním
kotouče.
Stanoviště č. 5 – 1-0 „stahovačka“
Hráč na první tři kužely provádí boční natažení kotouče do strany
a kotouč natáhne na špičku hole. Poté následuje stažení kotouče až těsně
k nohám. Jakmile hráč tyto tři „stahovačky“ dokončí, pokračuje kolem kuželu,
povede „stahovačku“ na branku s tím, že provádí natažení kotouče vpřed a poté
zakončuje střelbou.
3. Mini-hokej 3-3 (15 min.)
Závěrečná část
-

společný sraz, zhodnocení TJ, pozitivní motivace

V prvních dvou třetinách tréninku zařadíme operativně 2-3 rychlostní vstupy
(impulzy). Operativně během tréninku mezi cvičeními poskytujeme přestávky na pití.
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4.2 Nácvik vedení kotouče v kategoriích 2. – 8. tříd
4.2.1 Metodický postup pro výuku vedení kotouče
Nejprve nacvičujeme tlačení kotouče s holí ve dvou rukách v mírném jízdě. Dbáme
na základní bruslařský postoj.V úplném začátku při nácviku vedení kotouče na místě je
dobré nechat děti sledovat kotouč. Jakmile zvládnou základní ovládání kotouče na místě
a v mírné jízdě, hráče směřujeme k tomu, aby zvedli hlavu a kotouče kontrolovali pouze
periferně. Důraz je kladen na techniku provedení. Na základě několikaletých
praktických zkušeností doporučuji uplatnit následující metodický postup.
1. Tlačení kotouče s holí ve dvou rukách na forhendové straně vpřed (obr. č. 27).

Obrázek 27. Tlačení kotouče s holí ve dvou rukách.
2. Krátký driblink před sebou na místě (obr. č. 28).

Obrázek 28. Krátký driblink před sebou na místě.
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3. Krátký driblink na forhendové straně na místě - od sebe a k sobě (obr. č. 29).

Obrázek 29. Krátký driblink na forhendové straně na místě

4. Krátký driblink na bekhendové straně na místě (obr. č. 30).

Obrázek 30. Krátký driblink na bekhendové straně na místě
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5. Krátký driblink na bekhendové straně na místě s překřížením rukou (obr. č. 31).

Obrázek 31. Krátký driblink na bekhendové straně na místě
s překřížením rukou

6. Krátký driblink před sebou v mírné jízdě vpřed.
7. Krátký driblink na forhendové straně v mírné jízdě vpřed.
8. Krátký driblink na bekhendové straně v jízdě vpřed.
9. Dlouhý driblink na místě (obr č. 32).

Obrázek 32. Dlouhý driblink na místě

10. Dlouhý driblink v mírné jízdě vpřed.
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11. Střídání krátkého a dlouhého driblinku na místě (obr č. 33).

Obrázek 33. Střídání krátkého a dlouhého driblinku na místě

12. Střídání krátkého a dlouhého driblinku na signál na místě.
13. Střídání krátkého a dlouhého driblinku v mírné jízdě vpřed.
14. Střídání krátkého a dlouhého driblinku na signál v mírné jízdě vpřed.
15. Nácvik periferního sledování kotouče na místě (např. trenér ukazuje na prstech,
hráči počítají).
16. Periferní sledování kotouče v jízdě vpřed (např. trenér ukazuje na prstech, hráči
počítají)
17. Vedení kotouče v krátkém oblouku („bogně“)
18. Vedení kotouče v jednoduchých slalomových drahách vpřed
19. Vedení kotouče s jednoduchými obratnostními prvky (kleky, sedy, obraty apod.)
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20. Tažení ve větším oblouku při překládání v jízdě vpřed (obr. č. 41).

Obrázek 34. Nácvik tažení ve větším oblouku při překládání v jízdě vpřed

21. Driblink ve větším oblouku při překládání v jízdě vpřed (obr. č. 42).

Obrázek 35. Nácvik driblinku ve větším oblouku při překládání v jízdě vpřed

22. Nácvik kličky do forhendu.
23. Nácvik kličky do bekhendu.
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24. Tažení kotouče na bekhendové straně v jízdě vzad (obr. č. 34).

Obrázek 36. Tažení kotouče na bekhendové straně v jízdě vzad

25. Tažení kotouče na forhendové straně v jízdě vzad (obr. č. 35).

Obrázek 37. Tažení kotouče na forhendové straně v jízdě vzad
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26. Tažení kotouče na forhendové straně v jízdě vzad s překřížením rukou (obr.
č. 36).

Obrázek 38. Tažení kotouče na forhendové straně v jízdě vzad
s překřížením rukou

27. Nácvik driblinku před sebou v mírné jízdě vzad (obr. č. 37).

Obrázek 39. Nácvik driblinku před sebou v mírné jízdě vzad
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28. Nácvik driblinku na bekhendové straně v jízdě vzad (obr. č. 38).

Obrázek 40. Nácvik driblinku na bekhendové straně v jízdě vzad

29. Nácvik driblinku na forhendové straně v jízdě vzad (obr č. 39).

Obrázek 41. Nácvik driblinku na forhendové straně v jízdě vzad
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30. Nácvik driblinku na forhendové straně v jízdě vzad s překřížením rukou (obr.
č. 40)

Obrázek 42. Nácvik driblinku na forhendové straně v jízdě vzad
s překřížením rukou

31. Nácvik tlačení kotouče s holí v jedné ruce na forhendové straně (obr. č. 43).

Obrázek 43. Nácvik tlačení kotouče s holí v jedné ruce na forhendové straně.
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32. Nácvik tlačení kotouče s holí v jedné ruce na bekhendové straně (obr. č. 44).

Obrázek 44. Nácvik tlačení kotouče s holí v jedné ruce na bekhendové straně

33. Nácvik tlačení kotouče s holí v jedné ruce se střídáním na forhendové
a bekhendové straně (obr. č. 45).

Obrázek 45. Nácvik tlačení kotouče s holí v jedné ruce se střídáním
na forhendové a bekhendové straně

34. Nácvik prohození a obhození.
35. Nácvik kličky s prohozením mezi nohama.
36. Nácvik kličky s prohozením pod holí.
37. Nácvik kličky s obhozením hráče.
38. Nácvik kličky s obhozením hráče o mantinel.
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39. Nácvik tažení ve větším oblouku při překládání v jízdě vzad (obr. č. 46).

Obrázek 46. Nácvik tažení ve větším oblouku při překládání v jízdě vzad

40. Nácvik driblinku ve větším oblouku při překládání v jízdě vzad (obr. č. 47).

Obrázek 47. Nácvik driblinku ve větším oblouku při překládání v jízdě vzad

41. Nácvik kličky stažením („stahovačka“)
42. Nácvik dalších typů kliček (např. klička s obratem apod.).
43. Komplexní vedení kotouče (slalomy, obratnostní prvky, změny směru,
prohození, obhození, kličkování apod.).
44. Koordinační cvičení s kotoučem.
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4.2.2 Metodická doporučení pro jednotlivé věkové kategorie
V minulé kapitole byl uveden metodický postup pro nácvik vedení kotouče.
Předpokladem pro vedení kotouče je samozřejmě zvládnutí základních bruslařských
dovedností.

Metodická doporučení pro žáky 2. tříd
První výuka vedení kotouče bývá zpravidla už v kategoriích 1. tříd.
V kategoriích 2. tříd by měli hráči zvládnout základní postoj pro vedení kotouče.
Nejprve učíme děti tlačit kotouč ve dvou rukách v mírné jízdě vpřed, poté následuje
výuka krátkého a dlouhého driblinku na místě i v mírné jízdě. Vyučujeme také vedení
kotouče driblinkem od sebe a k sobě na místě i v mírné jízdě.Dále by měli umět tyto
dva druhy vedení kotouče propojit v jeden celek. V této kategorii rovněž přistupujeme
k výuce vedení kotouče v krátkém oblouku kolem kuželu. Zároveň procvičujeme
ve velmi jednoduchých slalomových drahách a případně vkládat velmi jednoduché
obratnostní prvky (např. pokleky apod.).

Metodická doporučení pro žáky 3. tříd
V kategorii 3. tříd opakujeme vedení kotouče krátkým a dlouhým driblinkem,
vedení kotouče od sebe a k sobě, vedení kotouče v krátkém oblouku a jednoduchých
slalomových drahách. Hráči by v této kategorii měli zvládnout i další způsoby driblinku
(např. driblink na bekhendové straně) jak na místě tak i v jízdě. V této kategorii by měli
mít hráči již bruslařské dovednosti zvládnuté na slušné úrovni, proto můžeme s klidem
přistoupit k nácviku vedení kotouče tažením a driblinkem při vyjíždění dlouhého
oblouku překládáním vpřed. V této věkové kategorie začínáme s výukou kliček.
Nejprve učíme kličku do forhendu a poté do bekhendu. Vyučujeme také základy
prohození a obhození, rovněž hráče seznámíme se základy vedení kotouče v jízdě vzad.
Tyto činnosti spojujeme do jednoduchých slalomových drah, do kterých začínáme
přidávat jednoduché obratnostní prvky.

Metodická doporučení pro žáky 4. tříd
V kategorii 4. tříd opakujeme a zdokonalujeme dříve naučené dovednosti.
Samozřejmostí musí být vedení kotouče driblinkem, od sebe a k sobě, v jednoduchých
slalomových drahách, které jsou proloženy jednouchými obratnostními prvky.
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Zdokonalujeme vedení kotouče tažením při překládání vpřed. V této kategorii také
navazujeme na základy vedení kotouče v jízdě vzad a tuto dovednost dále
zdokonalujeme. Rovněž hráče naučíme techniku vedení kotouče tlačením kotouče
v přímé jízdě vpřed s holí v jedné ruce a vysvětlíme jim použití této dovednosti.
Začínáme vyučovat také další typy kliček jako klička stažením či kličku s obratem.
Začínáme také vedení kotouče spojovat s bruslařskými dovednostmi jako přechody,
odšlapování, měsícový krok apod. Hráči v této věkové kategorii by měli zvládat vedení
kotouče už i v koordinačně náročnějších slalomových drahách.

Metodická doporučení pro žáky 5. a 6. tříd
V kategorii 5. a 6. tříd, což je kategorie mladších žáků, zdokonalujeme naučené
dovednosti, které jsme získali v kategoriích 1. – 4. tříd. Hráči by měli umět všechny
způsoby vedení kotouče v jízdě vpřed a vzad. Zdokonalujeme provedení základních
typů kliček a vyučujeme koordinačně obtížnější způsoby kličkování (např. klička
s obratem apod.). Důležité je spojování vedení kotouče s bruslařskými dovednostmi
(přechody, měsícový krok apod.). Vedení kotouče již procvičujeme komplexně
v koordinačně náročných slalomových drahách a tuto dovednost komplexně
propojujeme s jinými útočnými herními činnostmi jednotlivce. Zároveň v daleko vyšší
míře aplikujeme koordinační cvičení s kotoučem, což jsou cvičení, která se vyznačují
extrémně vysokou koordinační náročností.

Metodická doporučení pro žáky 7. a 8. tříd
Kategorie 7. a 8. tříd je kategorií starších žáků a jedná se o poslední kategorii před
přechodem do mladšího dorostu. V této kategorii by hráči už měli mít herní činnosti
jednotlivce zvládnuté na vysoké úrovni, přičemž vedení kotouče patří mezi jednu
z nejzákladnějších individuálních dovedností každého hráče. Všechny způsoby vedení
kotouče v jízdě vpřed i jízdě vzad by měly ovládat. Tyto dovednosti neustále
procvičujeme a opakujeme. Snažíme je dostávat do komplexních celků spolu
s bruslením a dalšími individuálními dovednostmi. Přidáváme koordinační náročnost
a oproti kategorii mladších žáků klademe daleko větší důraz na provedení v maximální
rychlosti. Rovněž se zaměřujeme na koordinační cvičení vyšší obtížnosti.

Pro výuku jednotlivých dovedností vedení kotouče podle jednotlivých věkových
kategoriích doporučujeme využít následující tabulku.
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Tabulka 1. Metodická doporučení pro vedení kotouče.

DOVEDNOST

2. TŘÍDA 3. TŘÍDA 4. TŘÍDA 5. TŘÍDA 6. TŘÍDA 7. TŘÍDA 8. TŘÍDA

Tlačení kotouče s holí ve dvou rukách na forhendové straně vpřed

X

X

X

X

X

X

X

Krátký a dlouhý driblink na místě a v jízdě

X

X

X

X

X

X

X

Střídání krátkého a dlouhého driblinku na místě a v jízdě

X

X

X

X

X

X

X

Periferní sledování kotouče

X

X

X

X

X

X

X

Vedení kotouče od sebe a k sobě

X

X

X

X

X

X

X

Vedení kotouče v oblouku v jízdě vpřed (krátký oblouk)

X

X

X

X

X

X

X

Vedení kotouče v jednoduchých slalomových drahách vpřed

X

X

X

X

X

X

X

Vedení kotouče s jednoduchými obratnostními prvky (kleky, sedy, obraty)

X

X

X

X

X

X

X

Klička do forhendu a bekhendu

X

X

X

X

X

X

Vedení kotouče v oblouku v jízdě vpřed (překládání)

X

X

X

X

X

X

Prohození a obhození

X

X

X

X

X

X

Vedení kotouče v jízdě vzad

X

X

X

X

X

X

Vedení kotouče v oblouku v jízdě vzad (krátký oblouk, překládání)

X

X

X

X

X

Tlačení kotouče před sebou s holí v jedné ruce vpřed

X

X

X

X

X

Klička prohozením (pod holí, mezi nohama) a obhozením (o mantinel)

X

X

X

X

X

Klička stažením ("stahovačka")

X

X

X

X

X

Další typy kliček (např. klička s obratem apod.)

X

X

X

X

X

Vedení kotouče v koordinačně náročnějších slalomových drahách

X

X

X

X

X

Vedení kotouče v bruslařských dovednostech (přechody, odšlapování,
měsícový krok apod.)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Koordinační cvičení s kotoučem
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4.3 Nácvik krytí kotouče v kategoriích 2. – 8. tříd
4.3.1 Návrh systematiky pro krytí kotouče
Krytí kotouče je dle zkušeností možné rozdělovat podle několika hledisek
1. Podle prostoru, ve kterém se nachází
a) ve volném prostoru,
b) u hrazení.

2. Podle částí těla, kterou si hráč kotouč kryje
a) tělem,
b) nohou,
c) rukou,
d) bruslením (Pavliš, 4. 2. 2012),
e) kombinací těchto prvků.

3. Podle bruslařských dovedností, které jsou při krytí kotouče použity
a) krátkým obloukem („bognou“),
b) odšlapováním,
c) překládáním,
d) měsícovým krokem,
e) protisměrnou kličkou,
f) manévrováním zády k soupeři,
g) postavením těla a bruslí u hrazení.

4. Podle stupně odporu, které hráč vyvíjí
a) při kontaktu (odmítání soupeře),
b) při hře tělem (absorbování nárazu, protináraz).

4.3.2 Metodický postup pro výuku krytí kotouče
Krytí kotouče nacvičujeme až po zvládnutí technik vedení kotouče a základních typů
kliček. S cílenou výukou krytí kotouče doporučuji začít ve čtvrté třídě. Do té doby
můžeme provádět všeobecná cvičení zaměřená na rovnováhu a stabilitu na bruslích.
Doporučujeme uplatnit následující metodický postup.
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1. Nácvik stability na místě – zpevněný základní postoj soupeř vytváří tlak rukama
zezadu a ze stran (obr. č 48).

Obrázek 48. Nácvik stability na místě bez kotouče 1

2. Nácvik stability na místě - zpevněný základní postoj soupeř vytváří tlak holí
ve dvou rukou ze zadu a ze stran (obr. č. 49).

Obrázek 49: Nácvik stability na místě bez kotouče 2

3. Nácvik krytí kotouče bez kontroly kotouče na místě – kotouč je postaven
na kruhu pro vhazování, hráč nacvičuje krytí kotouče zády k soupeři - pasivní
odpor (obr. č. 50).
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Obrázek 50. Nácvik stability na místě s kotoučem

4. Nácvik krytí kotouče s kontrolou kotouče na místě – hráč nacvičuje krytí
kotouče zády k soupeři - pasivní odpor (obr. č. 51).

Obrázek 51. Nácvik krytí kotouče na místě

5. Nácvik krytí kotouče v mírné jízdě (zády k soupeři) – krytí kotouče tělem.

6. Nácvik reakce na taktilní (dotykový) podnět na místě – hráč dribluje s kotoučem
zády k soupeři, druhý hráč vytvoří z jedné strany tlak holí, hráč se uvolňuje
druhou stranou (obr. č. 52).
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Obrázek 52. Nácvik reakce na taktilní podnět

7. Nácvik reakce na taktilní (dotykový) podnět v jízdě – hráč dribluje s kotoučem
zády k soupeři, druhý hráč vytvoří z jedné strany tlak holí, hráč se uvolňuje
druhou stranou.
8. Nácvik krytí kotouče s holí ve dvou rukou v krátkém oblouku („bogna“).
9. Nácvik krytí kotouče s holí ve dvou rukou s odšlapováním (obr. č. 53).

Obrázek 53. Nácvik krytí kotouče s holí ve dvou rukou s odšlapováním

10. Nácvik krytí kotouče v mírné jízdě s holí ve dvou rukou s překládáním.
11. Nácvik krytí kotouče s holí v jedné ruce v krátkém oblouku („bogna“).
12. Nácvik krytí kotouče v mírné jízdě s holí v jedné ruce s odšlapováním – krytí
kotouče rukou (obr. č. 54).
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Obrázek 54. Nácvik krytí kotouče s holí v jedné ruce s odšlapováním

13. Nácvik krytí kotouče v mírné jízdě s holí v jedné ruce s překládáním.
14. Nácvik krytí kotouče protisměrnou kličkou.
15. Krytí kotouče po kličce s aktivním odporem soupeře.
16. Nácvik krytí kotouče v mírné jízdě měsícovým krokem – krytí kotouče tělem.
Hráč provádí naznačení, přejde do měsícového kroku, naznačí zpětný pohyb a
pokračuje vpřed, kryje si kotouč nohou a hůl odmítá rukou, provádí odšlapování
či překládání (obr. č. 55).

Obrázek 55. Nácvik krytí kotouče měsícovým krokem
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17. Nácvik krytí kotouče v bezprostřední blízkosti hrazení – hráč drží hůl ve dvou
rukou, zapře se o plexisklo a kotouč si kryje bruslemi – krytí kotouče bruslemi
(obr. č. 56).

Obrázek 56. Nácvik krytí kotouče v bezprostřední blízkosti hrazení

18. Krytí kotouče s aktivním odporem soupeře zezadu (obr. č. 57).

Obrázek 57. Krytí kotouče s aktivním odporem zezadu
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19. Krytí kotouče s aktivním odporem soupeře ze strany – absorbování nárazu (obr.
č. 58).

Obrázek 58. Absorbování nárazu ze strany

20. Krytí kotouče s aktivním odporem soupeře ze strany – protináraz.
21. Krytí kotouče s aktivním odporem zezadu u hrazení.
22. Komplexní krytí kotouče v herních situacích.
23. Komplexní krytí kotouče v soutěžních podmínkách.

4.3.3 Metodická doporučení pro jednotlivé kategorie
V předchozí kapitole byla detailně popsána metodika nácviku krytí kotouče.
Předpokladem pro krytí kotouče je zejména zvládnutí bruslařských dovedností a vedení
kotouče. S cíleným nácvikem krytí kotouče začínáme v kategorii 4. tříd.

Metodická doporučení pro žáky 2. a 3. tříd
V těchto kategoriích spočívá především těžiště výuky dovedností na bruslení, vedení
kotouče a základech střelby. Kromě bruslení a vedení kotouče, které následně přímo
ovlivňují kvalitu a efektivitu výuky krytí kotouče zařazujeme cvičení pro stabilitu
a rovnováhu na bruslích, které provádíme herní formou (např.úpolové hry).
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Metodická doporučení pro žáky 4. tříd
V kategorii 4. tříd přistoupíme k nácviku krytí kotouče na místě. Nejprve provedeme
nácvik stability na místě bez kotouče. Následně provádíme nácvik krytí kotouče
na místě s kotoučem na holi. Poté s hráči nacvičujeme krytí kotouče zády k soupeři
v mírné jízdě. V poslední řadě naučíme hráče reagovat na taktilní (dotekový) podnět
od soupeře. Provádíme rovněž nácvik krytí kotouče v krátkém i dlouhém oblouku s holí
v obou rukou.

Metodická doporučení pro žáky 5. tříd
V kategorii 5. tříd opakujeme a zdokonalujeme krytí kotouče zády k soupeři v mírném
pohybu. Dále pokračujeme ve výuce krytí kotouče v krátkém i dlouhém oblouku.
Zdokonalujeme tento způsob krytí kotouče ve dvou rukou a začínáme vyučovat krytí
kotouče v oblouku v jedné ruce. Při této technice hráč hřbetem volné ruky „odmítá“ hůl
soupeře. Po zvládnutí zvyšujeme odpor. Snažíme se naučené dovednosti implementovat
do komplexních cvičení, kde naučené dovednosti z oblasti krytí kotouče spojujeme
spolu s ostatními dovednostmi (např. krytí kotouče po kličce).

Metodická doporučení pro žáky 6. tříd
V kategoriích 6. tříd zdokonalujeme krytí kotouče zády k soupeři a reakci na taktilní
podnět od soupeře. Rovněž procvičujeme oba způsoby krytí kotouče v krátkém
i dlouhém oblouku. Procvičujeme dovednosti krytí kotouče komplexně (např. krytí
kotouče po kličce). V této kategorii však by měli mít hráči většinu dovedností krytí
kotouče zvládnuty. Z tohoto důvodu přistoupíme k procvičování těchto dovedností
s aktivním odporem soupeře. Rovněž přistoupíme k výuce krytí kotouče tělem
s využitím měsícového kroku, přičemž je tato dovednost podmíněna velmi dobrým
zvládnutím bruslařských dovedností. Provedeme rovněž nácvik krytí kotouče
v bezprostřední blízkosti hrazení, kdy hráč drží hůl v obou rukou, zapře se o mantinel
a kotouč si kryje bruslemi. Při výuce této dovednosti hráčům zdůrazníme, že bezpečnost
a zdraví je na prvním místě. Tímto hráče z hlediska bezpečnosti připravíme na kategorii
starších žáků, kde již není omezena hra tělem.

76

Metodická doporučení pro žáky 7. a 8. tříd
V kategoriích 7. a 8. tříd by již hráči měli mít zvládnuté krytí kotouče proti napadání
zezadu, ze strany, krytí kotouče s využitím měsícového kroku a krytí kotouče
v bezprostřední blízkosti u hrazení. V této kategorii neustále procvičujeme a opakujeme
výše uvedené techniky. Vytváříme komplexní cvičení, ve kterých hráče nutíme tyto
techniky používat a vytváříme cvičení na malém prostoru, kdy hráče dostaneme pod
časový a prostorový tlak. Rovněž se snažíme dostat tuto dovednost do herních cvičení
(např. 1-1) a také do hry.

Pro výuku dílčích dovedností krytí kotouče podle jednotlivých věkových kategorií
doporučujeme využít následující tabulku.
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Tabulka 2. Metodická doporučení pro krytí kotouče.

2.
TŘÍDA

3.
TŘÍDA

4.
TŘÍDA

5.
TŘÍDA

6.
TŘÍDA

7.
TŘÍDA

8.
TŘÍDA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nácvik krytí kotouče s kontrolou kotouče

X

X

X

X

X

Krytí kotouče v jízdě zády k soupeři

X

X

X

X

X

Reakce na taktilní (dotykový) podnět

X

X

X

X

X

Krytí kotouče v krátkém oblouku - hůl v obou rukou

X

X

X

X

X

Krytí kotouče v dlouhém oblouku (odšlapování, překládání) - hůl v obou rukou

X

X

X

X

X

Krytí kotouče v krátkém oblouku - hůl v jedné ruce

X

X

X

X

Krytí kotouče v dlouhém oblouku (odšlapování, překládání) - hůl v jedné ruce

X

X

X

X

Krytí kotouče protisměrnou kličkou

X

X

X

X

Krytí kotouče měsícovým krokem

X

X

X

Krytí kotouče u hrazení

X

X

X

Krytí kotouče s aktivním odporem soupeře

X

X

X

X

X

DOVEDNOST
Stabilita na místě - průpravné a úpolové hry
Nácvik krytí kotouče bez kontroly kotouče

Komplexní krytí kotouče na malém prostoru ve hře (např. 1-1)

78

5 VÝSLEDKY
Výsledkem této práce je vytvoření rozsáhlého zásobníku cvičení pro vedení
a krytí kotouče. Tento zásobník cvičení obsahuje velmi jednoduchá cvičení využitelná
pro žáky 2. tříd, ale také koordinačně náročná cvičení, která se dají uplatnit
v kategoriích 8. tříd, ale i ve vyšších kategoriích. Zásobník cvičení je podle praktických
zkušeností a potřeb rozdělen v každé oblasti do určitých kategorií.

Zásobník pro vedení kotouče se skládá z následujících cvičení:
-

průpravná cvičení pro vedení kotouče,

-

vedení kotouče v oblouku v jízdě vpřed a vzad,

-

vedení kotouče v přechodech a obratech,

-

vedení kotouče prohozením a obhozením,

-

kličkování a komplexní vedení kotouče v agility,

-

cvičení 1-0 se zaměřením na vedení kotouče,

-

koordinační cvičení pro vedení kotouče,

-

hry a soutěže pro vedení kotouče.

Cvičení pro krytí kotouče byla rozdělena na:
-

krytí kotouče v krátkém oblouku (pomocí „bogny“, měsícového kroku),

-

krytí kotouče v dlouhém oblouku (pomocí odšlapování, překládání, měsícového
kroku),

-

krytí kotouče protisměrnou kličkou a manévrováním,

-

krytí kotouče tělem v prostoru a krytí kotouče bezprostředně u hrazení.

5.1 Příklad cvičení pro vedení kotouče
Vzhledem k rozsáhlosti zásobníku cvičení je v této části uveden pouze příklad
cvičení pro vedení kotouče. Zásobník cvičení pro vedení kotouče naleznete v příloze.

Cvičení č. 9. Driblink na místě kolem dvou kuželů (rukavic) do osmičky.
Hráč na místě provádí v základním postoji driblink kolem dvou kuželů (případně
svých rukavic) do osmičky. Nohy prakticky nemění svou pozici (pouze minimálně),
pracuje zejména horní polovina těla. Hráč ovšem přenáší váhu podle potřeby z jedné
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strany na druhou. Osmičku lze provádět z obou stran. Cvičení můžete vidět na obrázku
č. 59.

Obrázek 59. Krátký driblink do osmičky.

5.2 Příklad cvičení pro krytí kotouče
Vzhledem k rozsáhlosti zásobníku cvičení je v této části uveden pouze příklad
cvičení pro krytí kotouče. Zásobník cvičení pro krytí kotouče naleznete v příloze.

Cvičení č. 303. Krytí kotouče na kruhu s odšlapováním a střelbou.
Hráči s kotoučem jsou seřazeni v rohu, další hráč bez kotouče je připravený
vytvářet pasivní odpor. Na signál trenéra vyjíždí hráč s kotoučem po kruhu
na vhazování a pasivně bránícího hráče objíždí s tím, že si kryje kotouč, hůl drží
ve dvou rukou, odšlapuje a zakončuje střelbou. Poté zůstává před brankou a je připraven
na dalšího hráče vytvářet pasivní odpor. Na signál trenéra vyjíždí další hráč. Cvičení
můžeme provádět krytím kotouče s holí v jedné ruce, z bruslařských dovedností lze
využít také překládání a měsícový krok.

Cvičení č. 304. Krytí kotouče s kličkou a střelbou.
Hráči s kotoučem jsou seřazeni na modré čáře, další hráč bez kotouče je
připravený vytvářet pasivní odpor. Na signál trenéra vyjíždí hráč s kotoučem obloukem
k červené čáře, a pasivně bránícího hráče objíždí tak, že si kryje kotouč, hůl drží
ve dvou rukou, odšlapuje a odpoutává se od soupeře. Poté provádí kličku na branku
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a zakončuje střelbou. Po několika opakováních trenér vystřídá hráče, který vytváří
pasivní odpor nebo může vytvářet pasivní odpor hráč. Cvičení můžeme provádět krytím
kotouče s holí v jedné ruce, z bruslařských dovedností lze využít také překládání
a měsícový krok.

Cvičení č. 305. Krytí kotouče v navazovacím cvičení se střelbou.
Hráči s kotoučem jsou seřazeni v obou rozích. Na začátek je připravený vytvářet
pasivní odpor další

hráč bez kotouče. Na signál trenéra vyjíždí hráč s kotoučem

obloukem po kruhu a pasivně bránícího hráče objíždí s tím, že si kryje kotouč, hůl drží
ve dvou rukou, odšlapuje a zakončuje střelbou. Ihned po zakončení automaticky startuje
hráč z druhého rohu a provádí to samé. Hráč po střelbě se stává pasivně bránícím
hráčem a poté se řadí do rohu. Cvičení můžeme provádět krytím kotouče s holí v jedné
ruce, z bruslařských dovedností lze využít také překládání a měsícový krok.

Příklady cvičení pro krytí kotouče naleznete na obrázku č. 60.

cv. 303

cv. 305

cv. 304

Obrázek 60. Příklady cvičení pro krytí kotouče.
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6 DISKUSE
V této závěrečné písemné práci jsme se dotkli několika témat, která jsou vhodná
k diskuzi.
Z práce jasně vyplývá, že pro rozvoj individuálních dovedností je vhodnější
skupinová (stanovištní) forma tréninkové jednotky nežli forma hromadná. V jakém
poměru by měly být tyto dvě formy zastupovány? Z mých praktických zkušeností
vyplývá poznatek, že v kategoriích 2. – 4. tříd musí být skupinová forma tréninku
naprosto dominantní. V kategoriích 5. a 6. tříd bych doporučoval nejméně dvě
tréninkové jednotky věnovat stanovištnímu vyučování. V kategorii 7. a 8. tříd rovněž
jednu až dvě tréninkové jednotky stanovištnímu vyučování. Počet těchto jednotek závisí
na počtu tréninkových jednotek v konkrétní kategorii, obvykle 3-4 tréninkové jednotky
v týdnu.
Nejefektivnější formou je individuální trénink, který je většinou záležitostí
nabídek privátních hokejových škol. Je vhodné doplňovat klubový trénink privátním
individuálním tréninkem? Případně jak často? Dle mých vlastních zkušeností bych
doporučoval individuální výuku nad rámec klubového programu tak, aby nezasahovala
do klubových dovedností 1x týdně nebo alespoň 1x za 14 dnů. Záleží především na
ochotě a finančních možnostech rodičů.
Tradiční způsob výuky vedení kotouče říká, že výuka vedení kotouče by se měla
začínat krátkým driblinkem na místě a následně v mírném pohybu. Je tohle opravdu
nejjednodušší způsob pro začátek výuky u začínajících dětí? Domnívám se, že krátkému
driblinku na místě a v mírném pohybu měla předcházet výuka tlačení kotouče
před sebou v obou rukou v jízdě vpřed. Svůj argument opírám o skutečnost, že tlačení
kotouče s holí ve dvou rukou byť v mírné jízdě vpřed, je za předpokladu osvojení
základních bruslařských dovedností méně koordinačně náročná činnost než krátký
driblink s kotoučem.
Budeme učit nejprve vedení kotouče v jízdě vzad nebo kličkování? Na základě
svých zkušeností s tréninkem dětí jsem dospěl k názoru, že je lepší nejprve učit prvky,
které jsou spojeny s jízdou vpřed, tudíž i základní typy kliček. V každém případě bych
určitě vyučoval kličku do forhendu a do bekhendu dříve než vedení kotouče v jízdě
vzad. Nicméně obtížnější varianty kliček jako stahovačku či kličku s obratem, bych
naopak vyučoval až po zvládnutí vedení kotouče v jízdě vzad.
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7 ZÁVĚRY
Cílem práce bylo rozpracování metodické posloupnosti a metodických doporučení
pro jednotlivé věkové kategorie a vytvoření obsáhlého zásobníku cvičení pro výuku
dovedností vedení a krytí kotouče.
S výukou vedení kotouče začínáme až po zvládnutí základních bruslařských
dovedností přibližně v první či druhé třídě. Nejprve učíme vedení kotouče tlačením před
sebou v obou rukou, následně krátkým a dlouhým driblinkem na místě a v jízdě vpřed.
Poté vyučujeme vedení kotouče v jednodušších slalomových drahách, v jízdě vzad atd.
Dále kombinujeme různé způsoby vedení kotouče s dalšími dovednostmi, nejčastěji
přihrávkou a střelbou. Vrcholem tréninku dovedností u vedení kotouče jsou koordinační
cvičení s kotoučem.
Se systematickým nácvikem krytí kotouče začínáme přibližně kolem 4. třídy.
Nicméně průpravné cvičení a hry na rozvoj rovnováhy můžeme začleňovat již
v kategoriích 1. a 2. třída. Nejprve nacvičujeme krytí kotouče na místě a poté v pohybu.
Výsledkem této práce bylo rozpracování obsáhlého zásobníku cvičení pro vedení
a krytí kotouče, který má více než 330 cvičení. která jsou rozdělena do různých
kategorií podle praktického využití. Tento zásobník cvičení obsahuje jednoduchá
cvičení, která můžeme využívat v začátcích výuky této dovednosti. Na druhou stranu
jsou zde cvičení, která jsou velmi koordinačně náročná a jež nachází uplatnění u hráčů
7. a 8. tříd i ve vyšších kategoriích. Každý trenér zde může nalézt cvičení a inspiraci,
která mu pomohou v tréninku těchto dovedností u svých svěřenců.
Cvičení byla v zásobníku rozdělena následujícím způsobem. Cvičení pro vedení
kotouče byla rozdělena na průpravná cvičení pro vedení kotouče, vedení kotouče
v oblouku v jízdě vpřed a vzad, vedení kotouče v přechodech a obratech, vedení
kotouče prohozením a obhozením, kličkování a komplexní vedení kotouče v agility,
cvičení 1-0 se zaměřením na vedení kotouče, koordinační cvičení pro vedení kotouče,
hry a soutěže pro vedení kotouče. Cvičení pro krytí kotouče byla rozdělena na krytí
kotouče v krátkém oblouku, krytí kotouče v dlouhém oblouku, krytí kotouče
protisměrnou kličkou a manévrováním, krytí kotouče tělem v prostoru a krytí kotouče
bezprostředně u hrazení.
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8 SOUHRN
V přehledu poznatků jsme se zabývali charakteristikou věkové kategorie
v návaznosti na rozvoj pohybových schopností, organizací tréninkového procesu
a teoretickými východisky pro vedení a krytí kotouče.
Období 2. – 8. třídy řadíme do mladšího a staršího školního věku. Podle modelu
LTAD modelu je období mezi 7. a 12. rokem nejvhodnější k výuce individuálních
herních dovedností. Tyto dovednosti lze vyučovat v tréninkové jednotce organizované
hromadnou, skupinovou či individuální formou.
Vedení a krytí kotouče podle systematiky ledního hokeje řadíme do útočných
herních činností jednotlivce. Kotouč můžeme vést driblinkem, od sebe – k sobě,
tažením a tlačením. Krytí kotouče lze rozdělit na krytí kotouče nohou, rukou, tělem
a bruslením.
Začátek metodické části byl věnován srovnání tréninku dovedností na malém
prostoru a na celé hřiště. Hlavním motivem této části bylo navrhnout detailní metodický
postup a metodická doporučení pro výuku vedení a krytí kotouče v jednotlivých
věkových kategoriích.
Ze srovnání výuky na malém prostoru a celohřišťového pojetí jednoznačně
vyplynulo, že pro rozvoj dovedností je efektivnější provádět výuku na malém prostoru.
S vedením kotouče začínáme až po zvládnutí základních bruslařských
dovedností přibližně v první či druhé třídě. Nejprve učíme techniky vedení kotouče
v jízdě vpřed. Následuje vedení kotouče v jednodušších slalomových drahách, výuka
kliček, vedení kotouče v jízdě vzad atd. Poté kombinujeme různé způsoby vedení
kotouče s dalšími dovednostmi. Vrcholem tréninku dovedností u vedení kotouče jsou
koordinační cvičení s kotoučem. Se systematickým nácvikem krytí kotouče začínáme
přibližně kolem 4. třídy. Nejprve nacvičujeme krytí kotouče na místě a poté v pohybu.
Výsledkem práce bylo rozpracování obsáhlého zásobníku cvičení pro vedení
a krytí kotouče, který má více než 330 cvičení. Cvičení byla rozdělena do různých
kategorií podle praktického využití. Byla zde uvedena jednoduchá cvičení, které
můžeme využívat v začátcích výuky této dovednosti, ale také cvičení koordinačně velmi
náročná, která se dají využít u hráčů ve vyšších věkových kategoriích. Každý trenér zde
může nalézt cvičení a inspiraci, kterou může využít v tréninku těchto dovedností
u svých svěřenců.

84

9 SUMMARY
In a survey of knowledge, we examined the characteristics of the age group
in relation to the development of motor skills, organization of training process and
theoretical basis for the stick handling (puck handling) and puck protection.
School period 2 - 8 classes belong to the younger and older school age.
According to the LTAD model is the age period between the 7th and 12 the best
for teaching individual playing skills. These skills can be taught in a training session
organized by the large and small groups or individual form.
Stick handling and puck protection as the scheme belong to the ice hockey
individual offensive game skills of each player. We can stickhandle, pull or push
the puck apart - together. Puck protection can be divided as leg – puck protection, hand
– puck protection, body – puck protection, skating – puck protection.
Start of the methodological section was devoted to the comparison of skills
training in a small area and at around the pitch. The main motive of this part was
to propose a detailed methodology and methodological recommendations for stick
handling and puck protection teaching in different age categories.
A comparison of teaching in a small space and at around the pitch clearly
showed that skills development is more efficient to carry out teaching in a small space.
The best age to start with stick handling teaching skills is around first or second
grade. First, we teach stick handling techniques while skating forward. Followed
by stick handling teaching in simple slalom tracks, teaching simple lateral moves while
skating forward, backward, etc. Then we combine different methods of stick handling
with other skills. The highlight of skills training are coordination drills with the puck.
The systematic puck protection training begins approximately around the 4th grade.
First we teach puck protection in a small area and then while moving.
The result of this work was to elaborate an extensive number of drills for puck
handling and puck protection, which has more than 330 (drills) exercises. These are
divided into different categories according to practical use. Simple exercises that can be
used in the early days of individual skills teaching, but also very challenging
coordination drills, which can be used by players in the higher age categories. Each
coach can find an exercise and inspiration that can be used in skills training among
his players.
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Příloha č. 1. Průpravná cvičení pro vedení kotouče.
V této sekci nejsou zahrnuta cvičení, která jsou uvedena v části metodického
postupu pro výuku vedení kotouče. K získání citu pro hůl i kotouč a nácvik vedení
kotouče jsou vhodná následující průpravná cvičení, která se dají provádět jak na místě,
tak i v mírné jízdě.

Cvičení č. 1. Krátký driblink s vysokým držením hole.
Cvičení je vhodné pro získání citu pro kotouč i hůl a zároveň posílení zápěstí.
Hráč drží hůl oběma rukama nahoře a provádí driblink s kotoučem. Cvičení lze
provádět na místě i v jízdě.

Cvičení č. 2. Krátký driblink s nízkým držením hole.
Cvičení je vhodné pro získání citu pro kotouč i hůl. Hráč drží hůl jednou rukou
nahoře a druhou má výrazně posunutou dole. Provádí krátký driblink s kotoučem.
Cvičení lze provádět na místě i v jízdě.

Cvičení č. 3. Krátký driblink před sebou klek a vztyk.
Hráč v základním postavení pro vedení kotouče provádí krátký driblink před
sebou, postupně provádí klek na jedno a druhé koleno, poté podobně vztyk do základní
polohy. Důležitý je neustálý driblink během změny polohy těla. Cvičení lze provádět
na místě i v jízdě.

Cvičení č. 4. Krátký driblink na místě, nohy jsou v pohybu vpřed a vzad.
Hráč provádí intenzivní krátký driblink na místě a během driblinku nohama
pohybuje vpřed a vzad. Je snaha o co nejvyšší intenzitu driblinku a rychlejší frekvenci
práce rukou než nohou. Je zde snaha, aby ruce a nohy pracovaly v jiném rytmu.

Cvičení č. 5. Krátký driblink na jedné noze.
Hráč provádí driblink před sebou na jedné noze. Stojná noha je pokrčená
a špička druhé nohy je za patou. Cvičení se dá provádět ve stoje i v jízdě.

Cvičení č. 6. Krátký driblink kolem těla.
Hráč zaujme základní postoj pro vedení kotouče a provádí krátký driblink kolem
těla, přičemž spodní polovina těla zůstává ve stabilním postavení a pouze trup vytváří
rotaci do půlkruhu. Cvičení lze provádět na místě i v jízdě.

Cvičení č. 7. Roztočení kotouče z patky hole.
Hráč má kotouč na patce hole a od patky roztočí kotouč přes celou délku čepele
až ke špičce. Následně kotouč zpracuje, bekhendem stáhne kotouč do výchozí polohy
na patku hole a kotouč opětovně roztočí. Cvičení lze provádět na místě i v jízdě.

Cvičení č. 8. Krátký driblink na místě kolem kuželu (rukavice) dokola.
Hráč na místě v základním postavení pro vedení kotouče dribluje dokola kolem
kuželu (případně své rukavice), přičemž pouze přenáší váhu z jedné nohy na druhou.
Cvičení lze provádět na obě strany.

Cvičení č. 9. Driblink na místě kolem dvou kuželů (rukavic) do osmičky.
Hráč na místě provádí v základním postoji driblink kolem dvou kuželů (případně
svých rukavic) do osmičky. Nohy prakticky nemění svou pozici (pouze minimálně),
pracuje zejména horní polovina těla. Hráč ovšem přenáší váhu podle potřeby z jedné
strany na druhou. Osmičku lze provádět z obou stran.

Cvičení č. 10. Podhození hole ve dvojicích.
Hráči stojí naproti sobě, jeden hráč stojí v základním postavení pro vedení
kotouče (hůl ve dvou rukou) a druhý v obranném postavení (hůl v jedné ruce). Hráč
s kotoučem podhazuje hůl hráči bez kotouče pod holí. V momentě podhození si stáhne
hůl k sobě, předělá svou hůl přes soupeřovu (nesmí o ni zavadit) a kotouč zpracuje

na druhé straně. To samé následuje z druhé strany. Cvičení lze provádět ve stoje
i v jízdě. Obtížnost lze zvýšit tím, že hráč bez kotouče bude s holí provádět pohyb
do půlkruhu před sebou.

Cvičení č. 11. Stažení kotouče špičkou před sebe a zpět.
Hráč v základním postavení pro vedení kotouče si natáhne kotouč před sebe
na špičku hole. Poté stáhne kotouč zpět k nohám, kde jej na forhendové straně zastaví.
Cvičení lze provádět na místě i v jízdě.

Cvičení č. 12. Stažení kotouče špičkou do strany a zpět.
Hráč v základním postavení pro vedení kotouče si natáhne kotouč do strany
na špičku hole. Poté stáhne kotouč až k nohám, kde jej na forhendové straně zastaví.
Cvičení lze provádět na místě i v jízdě.

Cvičení č. 13. Kombinace stažení kotouče špičkou před sebe a do strany.
Hráč v základním postavení pro vedení kotouče nejprve provádí stažení kotouče
před sebe a zpět k nohám. Následně podobným způsobem provede stažení do strany
a zpět. Cvičení lze provádět na místě i v jízdě.

Cvičení č. 14. Stažení kotouče ve dvojicích kolem hole.
Hráč v základním postavení pro vedení kotouče nejprve provádí stažení kotouče
špičkou hole kolem hole soupeře až k nohám a jde na druhou stranu (do bekhendu).
I z této strany však provádí stažení špičkou hole až k nohám. Cvičení lze provádět
na místě i v jízdě.

Cvičení č. 15. Stažení kotouče mezi nohy a obhození kolem nohy zpět.
Toto cvičení rozšiřuje spektrum pohybu s holí hráče s kotoučem a jedná se
o zábavné cvičení pro zpestření tréninku. Hráč v základním bruslařském postoji si
kotouč stáhne bekhendem mezi nohy, protáhne hůl s kotoučem mezi nohama a vnější
stranou kolem nohy si zpět kotouč posílá na hůl. Cvičení lze provádět na místě i v mírné
jízdě.

Cvičení č. 16. Stažení kotouče prohozením o brusle mezi nohama – forhend.
Toto cvičení rozšiřuje spektrum pohybu s holí hráče s kotoučem a jedná se
o zábavné cvičení pro zpestření tréninku. Hráč v základním bruslařském postoji si
natáhne kotouč do forhendové strany na špičku hole, forhendem si jej stáhne
na vzdálenější nohu, kterou si kotouč přikopne zpátky na hůl. Cvičení lze provádět
na místě i v mírné jízdě.

Cvičení č. 17. Stažení kotouče prohozením o brusle mezi nohama – bekhend.
Toto cvičení rozšiřuje spektrum pohybu s holí hráče s kotoučem a jedná se
o zábavné cvičení pro zpestření tréninku. Hráč v základním bruslařském postoji si

natáhne kotouč do bekhendové strany, bekhendem si jej stáhne na vzdálenější nohu,
kterou si kotouč přikopne zpátky na hůl. Cvičení lze provádět na místě i v mírné jízdě.

Cvičení č. 18. Krátký driblink s opačným držením hole.
Toto cvičení není v tréninku příliš používané, slouží jako koordinační a může
sloužit i jako kompenzační cvičení. Při tomto cviku hráč drží hůl v opačném držení
a provádí krátký driblink. Cvičení lze provádět na místě i v mírné jízdě.

Příloha č. 2. Vedení kotouče v oblouku v jízdě vpřed a vzad.
Vedení kotouče v jízdě vpřed v oblouku patří k základním a nejvíce používaným
způsobům vedení kotouče ve hře. Vedení kotouče lze provádět v krátkém oblouku
(využití „bogny“) nebo v dlouhém oblouku pomocí překládání či odšlapování. Tuto
dovednost je potřeba procvičovat ve všech věkových kategoriích. Pro vedení kotouče
v obloucích je nesmírně důležité, aby hráč přiklápěl kotouč svou čepelí jak
na forhendové, tak i na bekhendové straně. Je potřeba mít na paměti, že všechna
cvičení, která provádíme v jízdě vpřed, můžeme stejně tak provádět v jízdě vzad.

Cvičení č. 19. Krátký oblouk („bogna“)s kotoučem kolem kuželu.
Hráč s kotoučem provádí „bognu“ s kotoučem kolem kuželu a vrací se zpět.

Cvičení č. 20. Krátký oblouk s kotoučem a objetí celého kuželu.
Hráč s kotoučem provádí krátký oblouk kolem kuželu, objíždí celý kužel a vrací
se zpět.

Cvičení č. 21. Krátké oblouky s objetím celého kuželu 1.
Hráč s kotoučem startuje, provádí „bognu“ s vyjetím vlevo kolem celého
prvního kuželu, poté taktéž kolem druhého kuželu a vrací se zpět.

Cvičení č. 22. Krátké oblouky s objetím celého kuželu 2.
Hráč s kotoučem startuje mezi dva kužely, provede krátký oblouk vlevo, objede
celý kužel a kolem druhého kuželu krátkým obloukem vpravo a dojede zpět.
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Cvičení č. 23. Krátké oblouky s objetím celého kuželu 3.
Hráč s kotoučem startuje mezi dva kužely, provede „bognu“ vlevo, objede celý
kužel, pokračuje do osmičky, provede „bognu“ vpravo kolem celého kuželu a vrací se
zpět.

Cvičení č. 24. Krátké oblouky s objetím celého kuželu 4.
Hráč s kotoučem startuje do osmičky mezi dva kužely, druhý kužel objede
krátkým obloukem vpravo, zpět se vrací do osmičky kolem prvního kuželu.

Cvičení č. 25. Krátké oblouky s objetím celého kuželu 5.
Hráč s kotoučem vystartuje, provede krátký oblouk kolem celého prvního
a následně druhého kuželu a vrací se zpět.

Cvičení č. 26. Krátké oblouky s objetím celého kuželu 6.
Hráč s kotoučem vystartuje, provede „bognu“ kolem celého prvního a následně
do osmičky kolem celého druhého kuželu a vrací se zpět.
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Cvičení č. 27. Slalom se třemi kužely.
Hráč s kotoučem projede slalom ze tří kuželů, kolem posledního kuželu provede
„bognu“ vlevo a vrací se zpět.

Cvičení č. 28. Slalom se třemi kužely i zpět.
Hráč s kotoučem projede slalom ze tří kuželů, kolem posledního kuželu provede
„bognu“, pokračuje do osmičky a projíždí slalom i při návratu zpět.

Cvičení č. 29. „Bogny“ kolem celých tří kuželů 1.
Hráč s kotoučem vystartuje a kolem každého ze tří kuželů provede „bognu“
vlevo s objetím celého kuželu. Po objetí posledního kuželu se vrací zpět.

Cvičení č. 30. „Bogny“ kolem celých tří kuželů 2.
Hráč s kotoučem vystartuje a kolem každého ze tří kuželů provede „bognu“
s objetím celého kuželu. Každý kužel objíždí z jiné strany. Po objetí posledního kuželu
se vrací zpět.
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Cvičení č. 31. „Bogny“ kolem tří kuželů na kruhu 1.
Hráč s kotoučem vystartuje, kolem prvního kuželu provede „bognu“ vlevo,
druhý kužel objede celý protisměrně vpravo a kolem posledního kuželu „bognou“ vlevo
se vrací zpět.

Cvičení č. 32. „Bogny“ kolem tří kuželů na kruhu 2.
Hráč s kotoučem vystartuje po kruhu vlevo a postupně kolem všech tří kuželů
provádí „bognu“ vlevo s objetím celého kuželu.

Cvičení č. 33. „Bogny“ kolem tří kuželů na kruhu 3.
Hráč s kotoučem vystartuje, postupně kolem všech tří kuželů provádí „bognu“
s objetím celého kuželu, přičemž každý kužel objíždí z jiné strany.

Cvičení č. 34. „Bogny“ kolem tří kuželů na kruhu 4.
Hráč s kotoučem vystartuje, postupně kolem všech tří kuželů provádí „bognu“
s objetím celého kuželu, přičemž každý kužel objíždí z jiné strany.

Cvičení č. 35. „Bogny“ kolem tří kuželů na kruhu do osmičky.
Hráč s kotoučem vystartuje, nejprve provádí osmičku mezi prvním a druhým
kuželem, následně vyjíždí osmičku mezi druhým a třetím kuželem a vrací se zpět.
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Cvičení č. 36. Slalom kolem čtyř kuželů do čtverce 1.
Hráč s kotoučem vystartuje, projíždí slalom pomocí krátkých oblouků, třetí
kužel objíždí protisměrnou „bognou“ celý a kolem čtvrtého kuželu dojíždí cvičení.

Cvičení č. 37. Slalom kolem čtyř kuželů do čtverce 2.
Hráč s kotoučem vystartuje, projíždí slalom pomocí krátkých oblouků, druhý
a třetí kužel objíždí celý dokola a kolem čtvrtého kuželu dojíždí cvičení.

Cvičení č. 38. „Bogny“ kolem celých čtyř kuželů do čtverce.
Hráč s kotoučem vystartuje, projíždí slalom a objíždí všechny čtyři kužely
pomocí krátkých oblouků vlevo, končí na brankové čáře.

Cvičení č. 39. Osmičky kolem čtyř kuželů do čtverce.
Hráč s kotoučem vystartuje, vyjíždí osmičku pomocí „bogny“ kolem prvního
a druhého kuželu, pokračuje ke třetímu kuželu, kde následně s využitím krátkých
oblouků provádí osmičku kolem třetího a čtvrtého kuželu a vrací se zpět.
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Cvičení č. 40. „Z“ slalom kolem tří kuželů.
Hráč s kotoučem vystartuje a projíždí „Z“ slalom kolem tří kuželů s využitím krátkých
oblouků.

Cvičení č. 41. „Z“ slalom kolem tří kuželů protisměrně.
Hráč s kotoučem vystartuje a projíždí „Z“ slalom kolem tří kuželů s využitím
krátkých oblouků, přičemž vyjíždí protisměrné „bogny“.

Cvičení č. 42. „Z“ slalom kolem celých tří kuželů.
Hráč s kotoučem vystartuje a projíždí „Z“ slalom, všechny tři kužely objíždí
s využitím krátkých oblouků celé dokola.

Cvičení č. 43. „Z“ slalom kolem celých tří kuželů s protisměrným obloukem.
Hráč s kotoučem vystartuje a projíždí „Z“ slalom. Po objetí kuželu hráč provádí
ještě protisměrný oblouk do osmičky kolem druhého kuželu, poté objede kužel původní
a pokračuje k dalším kuželům až k modré čáře.
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Cvičení č. 44. „Z“ slalom kolem pěti kuželů.
Hráč s kotoučem vystartuje a projíždí „Z“ slalom kolem pěti kuželů s využitím
krátkých oblouků.

Cvičení č. 45. „Z“ slalom kolem pěti kuželů protisměrně.
Hráč s kotoučem vystartuje a projíždí „Z“ slalom kolem pěti kuželů s využitím
krátkých oblouků, přičemž vyjíždí protisměrné oblouky.

Cvičení č. 46. „Z“ slalom kolem celých pěti kuželů.
Hráč s kotoučem vystartuje a projíždí „Z“ slalom, všech pět kuželů objíždí
s využitím krátkých oblouků celé dokola.

cv. 44

cv. 45

cv. 46

Cvičení č. 47. Prudké oblouky uvnitř „Z“ slalomu.
Hráč s kotoučem projíždí „Z“ slalom s využitím krátkých oblouků, přičemž
uvnitř tohoto slalomu jsou na rovnice vždy dva kužely, které hráč projede prudkými
krátkými oblouky do slalomu.

Cvičení č. 48. Prudké oblouky kolem kuželů.
Hráč s kotoučem projíždí „Z“ slalom prudkými krátkými oblouky kolem sedmi
kuželů, které jsou poskládané cca 2 m od sebe.

Cvičení č. 49. Pyramida z pěti kuželů.
Hráč s kotoučem projíždí slalom s využitím krátkých oblouků kolem pěti kuželů
poskládaných ve tvaru pyramidy.

Cvičení č. 50. Prudké oblouky kolem tyčí.
Hráč s kotoučem projíždí slalom kolem poskládaných tyčí (příp. holí) s využitím
prudkých krátkých oblouků.

Cvičení č. 51. Slalom ze čtyř kuželů.
Hráč s kotoučem projíždí slalom mezi prvním a druhým kuželem, druhý a třetí
kužel objíždí a mezi třetím a čtvrtým kuželem opět pokračuje do slalomu.
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Cvičení č. 52. Zužující se „Z“ slalom.
Hráč s kotoučem projíždí „Z“ slalom s využitím krátkých oblouků s tím, že
slalom se neustále zkracuje.

Cvičení č. 53. Spojení dvou „Z“ slalomů.
Hráč s kotoučem projíždí „Z“ slalom s využitím krátkých oblouků, kolem
objíždí prostřední kužel a druhým „Z“ slalomem se vrací zpět.

Cvičení č. 54. Krátké oblouky v přímém slalomu.
Hráč s kotoučem startuje, první kužel objíždí vlevo krátkým obloukem, kolem
dalších dvou kuželů pokračuje ve slalomu a vrací se zpět.

Cvičení č. 55. Krátké oblouky v „Z“ slalomu.
Hráč s kotoučem startuje, první kužel objíždí vpravo krátkým obloukem,
pokračuje v „Z“ slalomu, kde objede „bognou“ další dva kužely a vrací se zpět.
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Příloha č. 3. Vedení kotouče v přechodech a obratech.
Vedení kotouče v přechodech a obratech patří k velmi důležitým způsobům
vedení kotouče ve hře. Cvičení toho typu jsou koordinačně náročná. Vedení kotouče
v přechodech a obratech provádíme až po zvládnutí přechodů a obratů bez kotouče.

Cvičení č. 56. Přechod z jízdy vpřed do jízdy vzad kolem jednoho kužele.
Hráč startuje s kotoučem jízdou vpřed, u kuželu provádí krátký odbržděný
přechod do jízdy vzad a jízdou vzad se vrací zpět.

Cvičení č. 57. Přechod z jízdy vzad do jízdy vpřed kolem jednoho kužele.
Hráč startuje s kotoučem jízdou vzad, u kuželu provádí přechod do jízdy vpřed
a jízdou vpřed se vrací zpět.

Cvičení č. 58. Přechod z jízdy vpřed do jízdy vzad s obratnostními prvky.
Hráč startuje s kotoučem jízdou vpřed, provede obrat o 360 st., startuje
ke kuželu, kde provede přechod do jízdy vzad, následně provede v jízdě vzad klek
na obě kolena s kontrolou kotouče a jízdou vzad dokončí cvičení až k brankové čáře.

Cvičení č. 59. Opakovaný přechod z jízdy vpřed do jízdy vzad kolem kuželu.
Hráč startuje s kotoučem jízdou vpřed až ke kuželu, provádí přechody z jízdy
vpřed do jízdy vzad kolem celého kuželu tak, aby byl neustále čelem k jednomu bodu.
Poté dobruslí zpět jízdou vzad.
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Cvičení č. 60. Dva obraty o 360 st. a půlobrat.
Hráč startuje s kotoučem jízdou vpřed, provádí obrat o 360 st., pokračuje
ke kuželu, kde provede půlobrat zády ke kuželu, pokračuje jízdou vpřed, provádí druhý
obrat o 360 st. a dobruslí na konec cvičení.

Cvičení č. 61. Přechody kolem dvou kuželů.
Hráč startuje s kotoučem jízdou vpřed až k druhému kuželu, u něj provádí
agresivní přechod do jízdy vzad, pokračuje k prvnímu kuželu, kde provede přechod
do jízdy vpřed a opět pokračuje ke druhému kuželu. U druhého kuželu provádí přechod
do jízdy vzad a jízdou vzad pokračuje až na konec cvičení.

Cvičení č. 62. Přechody kolem dvou kuželů do esíčka.
Hráč startuje s kotoučem jízdou vpřed až k druhému kuželu, u něj provádí
agresivní přechod do jízdy vzad, pokračuje k prvnímu kuželu do esíčka, kde provede
přechod do jízdy vpřed a opět pokračuje ke druhému kuželu. U druhého kuželu provádí
přechod do jízdy vzad a jízdou vzad pokračuje až na konec cvičení.

Cvičení č. 63. Přechody kolem dvou kuželů do esíčka s měsícovým krokem.
Hráč startuje s kotoučem jízdou vpřed až k druhému kuželu, u něj provádí
agresivní přechod do jízdy vzad, pokračuje k prvnímu kuželu do esíčka, kde provede
půlměsíc z jízdy vzad, přejde do jízdy vpřed a provádí vybruslení krátkého oblouku
kolem kuželu jízdou vpřed. Následně pokračuje jízdou vpřed ke druhému kuželu.
U druhého kuželu provádí přechod do jízdy vzad a jízdou vzad pokračuje až na konec
cvičení.
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Cvičení č. 64. Přechod z jízdy vpřed do jízdy vzad do osmičky.
Hráč startuje s kotoučem jízdou vpřed, projíždí mezi kužely. U druhého kuželu
provádí přechod z jízdy vpřed do jízdy vzad a pokračuje v jízdě vzad do osmičky zpět.
Cvičení lze pochopitelně provádět i opačně s přechodem z jízdy vzad do jízdy vpřed.

Cvičení č. 65. Přechody čelem k jednomu bodu kolem dvou kuželů.
Hráč startuje s kotoučem jízdou vpřed až k druhému kuželu, kolem kuželu
provádí přechody čelem k jednomu bodu, pokračuje jízdou vzad a taktéž kolem celého
kuželu provádí přechody k jednomu bodu, jízdou vzad cvičení dokončí.

Cvičení č. 66. Přechody do osmičky s obratností.
Hráč startuje s kotoučem jízdou vpřed, provádí dva obraty o 360 st., startuje
mezi kužely, provádí přechod do jízdy vzad vpravo, objíždí kužel jízdou vzad
a přechází do jízdy vpřed. Pokračuje ke druhému kuželu, u kterého provádí přechod
do jízdy vzad a jízdou vzad dokončí cvičení.

Cvičení č. 67. Plynulé přechody v jízdě do osmičky.
Hráč startuje s kotoučem jízdou vzad, provádí přechod do jízdy vpřed, objíždí
kužel a mezi kužely provádí plynulý přechod z jízdy vpřed do jízdy vzad. Pokračuje
kolem druhého kuželu a po vyjetí oblouku v jízdě vzad se obrací do jízdy vpřed
a dokončuje cvičení jízdou vpřed.
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Cvičení č. 68. Přechody s obratností.
Hráč startuje s kotoučem jízdou vzad k prvnímu kuželu, u kterého přejde
do jízdy vpřed. U druhého kuželu provádí přechod opět do jízdy vzad, následně v jízdě
vzad provádí poklek, přičemž neztrácí kontrolu nad kotoučem. Cvičení dokončuje
jízdou vzad.

Cvičení č. 69. Přechody s obraty o 360 st.
Hráč startuje s kotoučem jízdou vpřed k prvnímu kuželu, kde přejde do jízdy
vzad. Jízdou vzad pokračuje ke druhému kuželu, kde provede obrat do jízdy vpřed
kolem své osy. Následně na rovince provede dva obraty o 360 st. velmi rychle za sebou
a končí na brankové čáře.

Cvičení č. 70. Přechody s obratností.
Hráč startuje s kotoučem jízdou vpřed, kolem kuželu provádí přechody z jízdy
vpřed do jízdy vzad a následně z jízdy vzad do jízdy vpřed. Poté startuje jízdou vpřed
ke druhému kuželu, kde provádí půlobrat zády ke kuželu. Následně startuje
na brankovou čáru, přičemž na poslední rovince provádí poklek na obě kolena.

Cvičení č. 71. Obraty o 360 st. s pokleky.
Hráč startuje s kotoučem jízdou vpřed, provádí obrat o 360 st., poklek a opět
obrat o 360 st. Na modré čáře provádí odbržděný přechod do jízdy vzad, v polovině
jízdy vzad opět poklek a dobruslí jízdou vzad po brankovou čáru.
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Cvičení č. 72. Půlobraty a obraty o 360 st.
Hráč startuje s kotoučem jízdou vpřed a u každého ze tří kuželů provádí půlobrat
zády ke kuželu, přičemž po každém půlobratu následuje start s kotoučem. Po posledním

půlobratu hráč startuje a na rovném úseku provádí dva obraty o 360 st. s kontrolou
kotouče a dojíždí na čáru.

Cvičení č. 73. Přechody z jízdy vpřed do jízdy vzad a naopak kolem kuželů.
Hráč startuje s kotoučem jízdou vpřed a u každého kuželu provádí obrat z jízdy
vpřed do jízdy vzad a následně z jízdy vzad do jízdy vpřed. Jakmile provede tyto
přechody s kotoučem u všech kuželů, jede hráč zpět s kotoučem jízdou vzad.

Cvičení č. 74. Plynulé přechody čelem do kruhu.
Hráč startuje s kotoučem překládáním vpřed, u prvního kuželu provede přechod
do jízdy vzad čelem ke kuželu, u druhého kuželu provede přechod do jízdy vpřed čelem
ke kuželu a u třetího do jízdy vpřed zády ke kuželu. Hráč během cvičení neustále
kontroluje kotouč.

Cvičení č. 75. Plynulé přechody zády do kruhu.
Hráč startuje s kotoučem překládáním vpřed, u prvního kuželu provede přechod
do jízdy vzad zády ke kuželu, u druhého kuželu provede přechod do jízdy vpřed zády
ke kuželu a u třetího do jízdy vpřed taktéž zády ke kuželu. Hráč během cvičení neustále
kontroluje kotouč.
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Cvičení č. 76. Přechody s obratnostními prvky.
Hráč startuje s kotoučem jízdou vpřed, u prvního kuželu provádí přechod
do jízdy vzad a jízdou vzad pokračuje až ke druhému kuželu, kde přechází do jízdy
vpřed. Následně po přechodu provádí střídavě dva obraty o 360 st., start k třetímu
kuželu, odbrždění do jízdy vzad, poklek v jízdě vzad. U čtvrtého kuželu přechod
do jízdy vpřed a start do skupiny.

Cvičení č. 77. Půlobraty s předkládáním po kruhu.
Hráč startuje s kotoučem překládáním vpřed a u každého ze tří kuželů provádí
půlobrat zády ke kuželu a dobrusluje zpět do skupiny.

Cvičení č. 78. Přechody „Z“ slalomu na kruhu 1.
Hráč startuje s kotoučem jízdou vpřed k prvnímu kuželu, u kterého provádí
přechod do jízdy vzad. Jízdou vzad pokračuje zevnitř kolem druhého kuželu a v jeho
polovině opět přechází do jízdy vpřed. Jízdou vpřed s kotoučem pokračuje ke třetímu
kuželu, kde provede přechod do jízdy vzad a jízdou vzad dokončuje cvičení.

Cvičení č. 79. Přechody „Z“ slalomu na kruhu 2.
Hráč startuje s kotoučem jízdou vzad k prvnímu kuželu, u kterého provádí
přechod do jízdy vpřed. Jízdou vpřed pokračuje zevnitř kolem druhého kuželu a v jeho
polovině opět přechází do jízdy vzad. Jízdou vzad s kotoučem pokračuje ke třetímu
kuželu, kde provede přechod do jízdy vpřed a jízdou vpřed dokončuje cvičení.

cv. 76

cv. 78

cv. 77

cv. 79

Cvičení č. 80. Přechody kolem branky.
Hráč startuje s kotoučem jízdou vzad, v polovině třetiny provádí přechod k ose
hřiště do jízdy vpřed a jede za branku. Za brankou provádí opět přechod do jízdy vzad
a u kuželu přechází do jízdy vpřed. Za brankou následuje přechod do jízdy vzad,
bruslení vzad do poloviny třetiny, přechod do jízdy vpřed k ose hřiště a start na modrou
čáru.

Cvičení č. 81. Přechody v „X“ slalomu.
Hráč startuje s kotoučem jízdou vpřed, u prvního kuželu přechází do jízdy vzad.
Diagonálně pokračuje k dalšímu kuželu, u kterého opět přejde vpřed. Jízdou vpřed
s kotoučem pokračuje k vedlejšímu kuželu, provádí přechod do jízdy vzad a opět
diagonálně jízdou vzad jede k dalšímu kuželu. U posledního kuželu následuje přechod
do jízdy vpřed a startuje do skupiny.

Cvičení č. 82. Přechody ve třetině.
Hráč startuje s kotoučem jízdou vpřed do poloviny třetiny a provádí přechod
čelem k ose hřiště do jízdy vzad. Jízdou vzad pokračuje do rohu, kde provádí přechod
do jízdy vpřed. Jízdou vpřed startuje mezi kruhy a tam provádí přechod do jízdy vzad,

kterou pokračuje až do druhého rohu. V rohu provádí opět přechod do jízdy vpřed,
v polovině třetiny do jízdy vzad a jízdou vzad dojede po modrou čáru.
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Cvičení č. 83. Přechody v přímém slalomu 1.
Hráč startuje s kotoučem jízdou vpřed, u prvního kuželu provádí přechod
do jízdy vzad, u druhého do jízdy vpřed. U třetího kuželu provádí přechod do jízdy
vzad, jízdou vzad pokračuje zpět. V polovině se otočí do jízdy vpřed a dobrusluje
zpátky do skupiny.

Cvičení č. 84. Přechody v přímém slalomu 2.
Hráč s kotoučem projíždí slalom jízdou vpřed, na konci slalomu přechází
do jízdy vzad a jízdou vzad projede slalom zpět.

Cvičení č. 85. Přechody v přímém slalomu 3.
Hráč s kotoučem projíždí polovinu slalomu jízdou vpřed. U druhého kuželu
přejde do jízdy vzad, jízdou vzad objede třetí kužel a vrací se opět ke druhému kuželu,
kde přejde do jízdy vpřed a slalom dokončuje jízdou vpřed.

Cvičení č. 86. Přechody v přímém slalomu 4.
Hráč s kotoučem projíždí polovinu slalomu jízdou vpřed. U druhého kuželu
přejde do jízdy vzad a jízdou vzad pokračuje ke třetímu kuželu, kde přejde opět do jízdy
vpřed. Jízdou vpřed se vrací zpátky ke druhému kuželu, kde přejde do jízdy vzad
a jízdou vzad dokončí cvičení.
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Cvičení č. 87. Půlobraty v „Z“ slalomu.
Hráč startuje s kotoučem jízdou vpřed, u prvního kuželu provádí půlobrat zády
ke kuželu s rychlým vyjetím. Po provedení všech tří půlobratů hráč končí na modré
čáře.

Cvičení č. 88. Kombinace půlobratů a obratů v „Z“ slalomu.
Hráč s kotoučem projíždí „Z“ slalom jízdou vpřed. U každého kuželu provádí
půlobrat zády ke kuželu a na každé rovince s výjimkou první a poslední rovinky provádí
obrat s kotoučem o 360 st.

Cvičení č. 89. Přechody z jízdy vpřed do jízdy vzad a naopak v „Z“ slalomu 1.
Hráč s kotoučem projíždí „Z“ slalom tak, že u každého kuželu provádí střídavě
přechod z jízdy vpřed do jízdy vzad a přechod z jízdy vzad do jízdy vpřed.

Cvičení č. 90. Přechody z jízdy vpřed do jízdy vzad a naopak v „Z“ slalomu 2.
Hráč s kotoučem projíždí „Z“ slalom tak, že u každého kuželu a v polovině
každé rovinky provádí střídavě přechod z jízdy vpřed do jízdy vzad a přechod z jízdy
vzad do jízdy vpřed. Hráč začíná cvičení jízdou vzad s kotoučem.
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Cvičení č. 91. Přechody v „Z“ slalomu zevnitř.
Hráč s kotoučem projíždí „Z“ slalom zevnitř s tím, že u každého kuželu provede
přechod z jízdy vpřed do jízdy vzad a z jízdy vzad do jízdy vpřed.

Cvičení č. 92. Přechody v „Z“ slalomu zevnitř s krátkými přechody.
Hráč s kotoučem projíždí „Z“ slalom jízdou vpřed s tím, že u každého kuželu
provede krátký přechod do jízdy vzad. Jízdou vzad však za kuželem provedou pouze
jedno až dvě přeložení a okamžitě přechází do jízdy vpřed.

Cvičení č. 93. Přechody v „Z“ slalomu kolem celého kuželu.
Hráč s kotoučem projíždí „Z“ slalom s přechody z jízdy vpřed do jízdy vzad
a z jízdy vzad do jízdy vpřed s tím, že tento přechod vpřed a vzad provede ještě kolem
každého kuželu.

Cvičení č. 94. Přechody v „Z“ slalomu s odbržděním a vybruslením.
Hráč s kotoučem projíždí „Z“ slalom tím způsobem, že u každého kuželu
provede brzdu, změnu směru jízdy a vybruslení kolem kuželu (viz obrázek). Hráč
u každého kuželu střídá přechody z jízdy vpřed do jízdy vzad a naopak.

cv. 91

cv. 93

cv. 92

cv. 94

Cvičení č. 95. Přechody v „Z“ slalomu na větším prostoru.
Hráč s kotoučem projíždí „Z“ slalom s přechody z jízdy vpřed do jízdy vzad
a z jízdy vzad do jízdy vpřed. Tento slalom je vytvořen na větším prostoru, tudíž je zde
více přímého bruslení s kotoučem jak v jízdě vpřed, tak i v jízdě vzad.

Cvičení č. 96. Přechody v hybridním slalomu 1.
Hráč s kotoučem projíždí slalom, který je složen z klasického „Z“ slalomu
a mezi tento slalom jsou vždy vloženy dva kužely. Hráč u každého kuželu mění
přechodem směr jízdy z jízdy vpřed do jízdy vzad a z jízdy vzad do jízdy vpřed.

Cvičení č. 97. Přechody v hybridním slalomu 2.
Hráč s kotoučem projíždí slalom, který je složen z klasického „Z“ slalomu
a mezi tento slalom je vložen vždy jeden kužel. Hráč u každého kuželu mění přechodem
směr jízdy z jízdy vpřed do jízdy vzad a z jízdy vzad do jízdy vpřed, přičemž samotný
vložený kužel objíždí s využitím bruslařských přechodů celý.
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Cvičení č. 98. Přechody ve čtvercovém slalomu.
Hráč s kotoučem projíždí slalom a u každého kuželu provádí přechod z jízdy
vpřed do jízdy vzad a naopak.

Cvičení č. 99. Přechody ve čtvercovém slalomu čelem na jednu stranu.
Hráč s kotoučem projíždí slalom a je neustále čelem na jednu stranu. První dva
kužely objede s přechodem z jízdy vpřed do jízdy vzad a naopak. Mezi druhým a třetím
kuželem vede kotouč v laterálním pohybu. Následně třetí a čtvrtý kužel objede
s přechodem z jízdy vzad do jízdy vpřed a naopak.

Cvičení č. 100. Přechody ve čtvercovém slalomu kolem dvou kuželů.
Hráč s kotoučem projíždí slalom s přechody. První dva kužely dohromady hráč
objede s přechodem z jízdy vpřed do jízdy vzad a naopak. Následně hráč s kotoučem
přejede ke třetímu kuželu. Třetí a čtvrtý kužel hráč objede s přechody z jízdy vzad
do jízdy vpřed a naopak.

Cvičení č. 101. Přechody ve čtvercovém slalomu kolem dvou kuželů do osmičky.
Hráč s kotoučem projíždí slalom s přechody. První dva kužely hráč objede
do osmičky s přechodem z jízdy vpřed do jízdy vzad a naopak. Následně hráč

s kotoučem přejede ke třetímu kuželu. Třetí a čtvrtý kužel hráč objede do osmičky
s přechody z jízdy vzad do jízdy vpřed a naopak.

cv. 98

cv. 100

cv. 99

cv. 101

Cvičení č. 102. Přechody s obratem ve čtvercovém slalomu.
Hráč s kotoučem projíždí slalom mezi prvním a druhým kuželem s přechodem
jízdy vpřed do jízdy vzad. Mezi druhým a třetím kuželem bruslí s kotoučem vpřed,
udělá obrat o 360 st. U třetího kuželu udělá přechod do jízdy vzad, u čtvrtého do jízdy
vpřed a pak startuje na konec.

Cvičení č. 103. Přechody zevnitř čtvercového slalomu.
Hráč s kotoučem projíždí slalom a je neustále čelem na jednu stranu. První dva
kužely objede s přechodem z jízdy vpřed do jízdy vzad a naopak. Mezi druhým a třetím
kuželem vede kotouč v laterálním pohybu. Následně třetí a čtvrtý kužel objede
s přechodem z jízdy vzad do jízdy vpřed a naopak.

Cvičení č. 104. Přechody v „T“ slalomu.
Hráč s kotoučem provádí přechody v „T“ slalomu. Princip je ten, že hráč
vždycky u prostředního kuželu provádí přechod z jízdy vpřed do jízdy vzad a u krajních
z jízd vzad do jízdy vpřed a vždy jede přes středový kužel. Postupně hráč s kotoučem
s přechody objíždí všechny kužely a vrací se zpět.

Cvičení č. 105. Přechody ve slalomu na kruhu.
Hráč s kotoučem projíždí slalom s přechody z jízdy vpřed do jízdy vzad
a naopak u každého kuželu, které jsou položeny na kruhu pro vhazování.
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Příloha č. 4. Vedení kotouče s prohozením a obhozením.
Další důležitou dovedností, která přímo souvisí s vedením kotouče, je prohození
či obhození soupeře. Následující cvičení budou zaměřena právě na tuto dovednost.
V začátku výuky této dovednosti využíváme především kuželů nebo překážek. Existují
také speciální pomůcky, které simulují obranný trojúhelník mezi bruslemi a holí
bránícího hráče.
Cvičení č. 106. Obhození kolem kuželu.
Hráč s kotoučem startuje, obhazuje si kužel zevnitř a objíždí jej zvenku.
Po objetí kužele startuje s kotoučem na brankovou čáru.

Cvičení č. 107. Obhození kolem kuželu s půlobratem.
Hráč s kotoučem startuje, obhazuje si kužel zevnitř a zvenku udělá půlobrat.
Po půlobratu startuje s kotoučem na brankovou čáru.

Cvičení č. 108. Obhození kolem tří kuželů.
Hráč s kotoučem startuje, obhazuje si kužely zevnitř a zvenku je následně objede
„bognou“. Jakmile tímto způsobem objede všechny tři kužely, končí na modré čáře.

Cvičení č. 109. Obhození kolem tří kuželů s půlobratem.
Hráč s kotoučem startuje, obhazuje si kužely zevnitř a zvenku následně udělá
půlobrat. Jakmile tímto způsobem objede všechny tři kužely, končí na modré čáře.
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Cvičení č. 110. Obhození kolem tří kuželů s objetím zevnitř.
Hráč s kotoučem startuje a objíždí slalom prudkými oblouky zevnitř s tím, že
každý kužel obhazuje a objede jej krátkým obloukem. Jakmile tímto způsobem objede
všechny tři kužely, končí na modré čáře.

Cvičení č. 111. Obhození kolem tří kuželů s objetím zevnitř a s půlobratem.
Hráč s kotoučem startuje a objíždí slalom prudkými oblouky zevnitř s tím, že
každý kužel obhazuje a udělá půlobrat zády ke kuželu. Jakmile tímto způsobem objede
všechny tři kužely, končí na modré čáře.

Cvičení č. 112. Obhození kolem tří kuželů s měsícovým krokem.
Hráč s kotoučem startuje a objíždí slalom prudkými oblouky zevnitř s tím, že
každý kužel obhazuje a objíždí kužel zvenku s využitím měsícového kroku. Jakmile
tímto způsobem objede všechny tři kužely, končí na modré čáře.

Cvičení č. 113. Obhození kolem tří kuželů s obratem o 360 st.
Hráč s kotoučem startuje a objíždí slalom s přechody z jízdy vpřed do jízdy vzad
a naopak s tím, že každý kužel obhazuje a při obratu z jízdy vpřed do jízdy vzad udělá

u kuželu obrat o 360 st. Jakmile tímto způsobem objede všechny tři kužely, končí
na modré čáře.
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Cvičení č. 114. Prohození kotouče pod překážkou forhendem.
Hráč s kotoučem startuje a vede kotouč před sebou. Každou překážku pak
prohodí forhendem své čepele, hůl si po prohození stáhne k sobě a překážku stranou
objíždí.

Cvičení č. 115. Prohození kotouče pod překážkou bekhendem.
Hráč s kotoučem startuje a vede kotouč před sebou. Každou překážku pak
prohodí bekhendem své čepele, hůl si po prohození stáhne k sobě a překážku stranou
objíždí.

Cvičení č. 116. Prohození kotouče pod překážkou střídavě forhend – bekhend.
Hráč s kotoučem startuje a vede kotouč před sebou. Každou překážku si pak
prohodí střídavě forhendem a bekhendem, hůl si po prohození stáhne k sobě a překážku
stranou objíždí.

Cvičení č. 117. Prohození kotouče forhendem s přeskokem překážky.
Hráč s kotoučem startuje a vede kotouč před sebou. Každou překážku pak
prohodí forhendem své čepele a pak jí přeskočí.

Cvičení č. 118. Prohození kotouče forhendem s přeskokem překážky.
Hráč s kotoučem startuje a vede kotouč před sebou. Každou překážku pak
prohodí střídavě forhendem a bekhendem a pak ji celou objede.
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Cvičení č. 119. Laterální prohození kotouče pod překážkou forhendem.
Hráč s kotoučem startuje a vede kotouč před sebou. Každou překážku pak
prohodí laterálně forhendem, hůl si po prohození stáhne k sobě a překážku stranou
objíždí.

Cvičení č. 120. Laterální prohození kotouče pod překážkou bekhendem.
Hráč s kotoučem startuje a vede kotouč před sebou. Každou překážku pak
prohodí laterálně bekhendem, hůl si po prohození stáhne k sobě a překážku stranou
objíždí.

Cvičení č. 121. Laterální prohození kotouče pod překážkou forhend – bekhend.
Hráč s kotoučem startuje a vede kotouč před sebou. Každou překážku pak
prohodí střídavě laterálně forhendem a bekhendem. Hůl si po prohození stáhne k sobě
a překážku stranou objíždí.

Cvičení č. 122. Prohození kotouče pod překážkou s přeskokem.
Hráč s kotoučem startuje do strany, udělá „bognu“ zakončenou překládáním
a jede proti překážce. Překážku prohodí a přeskočí ji a opět vybrusluje krátkým
obloukem s překládáním. Totéž provede na dvě zbývající překážky.

Cvičení č. 123. Prohození kotouče pod překážkou s objetím překážky.
Hráč s kotoučem startuje do strany, udělá „bognu“ zakončenou překládáním
a jede proti překážce. Překážky prohodí střídavě forhendem a bekhendem, poté zpracuje
prohozený kotouč a celou překážku vždy objede.
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Cvičení č. 124. Prohození kotouče pod překážkami při jízdě po kruhu 1.
Hráč s kotoučem startuje s překládáním po kruhu. Pod každou překážkou
provede podhození překážky a objíždí ji zvenku kruhu. Po prohození všech čtyř
překážek hráč dojede a řadí se do skupiny.

Cvičení č. 125. Prohození kotouče pod překážkami při jízdě po kruhu 2.
Hráč s kotoučem startuje s překládáním po kruhu. Pod každou překážkou
provede podhození překážky a objíždí ji zevnitř kruhu. Po prohození všech čtyř
překážek hráč dojede a řadí se do skupiny.

Cvičení č. 126. Prohození kotouče pod překážkami ve slalomu 1.
Hráč s kotoučem startuje, každou překážku si prohodí a objede střídavě z pravé
a následně levé strany. Jakmile dokončí celý slalom překážek, startuje po brankovou
čáru a řadí se do skupiny.

Cvičení č. 127. Prohození kotouče pod překážkami ve slalomu 2.
Hráč s kotoučem startuje, každou překážku si prohodí a objede střídavě z pravé
a následně levé strany. Jakmile dokončí celý slalom překážek, objíždí kužel, startuje
po brankovou čáru a řadí se do skupiny.
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Cvičení č. 128. Obhození kuželů ve slalomu forhendem.
Hráč s kotoučem startuje jízdou vpřed a kužely ve slalomu obhodí forhendem
hole a stáhne hůl z druhé strany kuželu. Totéž provede na všechny kužely.

Cvičení č. 129. Obhození kuželů ve slalomu bekhendem.
Hráč s kotoučem startuje jízdou vpřed a kužely ve slalomu obhodí bekhendem
hole a stáhne hůl z druhé strany kuželu. Totéž provede na všechny kužely.

Cvičení č. 130. Obhození kuželů ve slalomu střídavě forhend – bekhend.
Hráč s kotoučem startuje jízdou vpřed a kužely ve slalomu obhazuje střídavě
forhendem a bekhendem hole postupně na všechny kužely.

Cvičení č. 131. Obhození kuželů v jízdě forhendem.
Hráč s kotoučem startuje překládáním a najíždí proti kuželu. Kužel obhodí
forhendem a pokračuje startem a vybruslením oblouku k dalšímu kuželu. Hráč tímto
způsobem obhodí všechny kužely ve slalomu.

Cvičení č. 132. Obhození kuželů v jízdě bekhendem.
Hráč s kotoučem startuje překládáním a najíždí proti kuželu. Kužel obhodí
bekhendem a pokračuje startem a vybruslením oblouku k dalšímu kuželu. Hráč tímto
způsobem obhodí všechny kužely ve slalomu.
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Cvičení č. 133. Obhození kuželů a prohození překážek ve slalomové dráze 1.
Slalom je složený ze tří kuželů a dvou překážek na rovných úsecích. Hráč
s kotoučem startuje a kolem kuželů dělá „bognu“ s libovolným obhozením kuželu
zevnitř. Překážky na rovném úseku rovněž forhendem či bekhendem prohazuje
a objíždí.

Cvičení č. 134. Obhození kuželů a prohození překážek ve slalomové dráze 2.
Slalom je složený ze tří překážek a dvou kuželů. Hráč s kotoučem startuje
a překážku prohazuje forhendem či bekhendem a objíždí ji z druhé strany. Kolem
kuželů pak provádí krátký oblouk s obhozením kuželu zevnitř.

Cvičení č. 135. Obhození kuželů a prohození překážek ve slalomové dráze 3.
Slalom je složený ze tří kuželů a dvou překážek na rovných úsecích. Hráč
s kotoučem startuje, překážky prohodí laterálním směrem (simulace prohození
obranného trojúhelníku mezi hokejkou a bruslemi bránícího hráče) a kužely objíždí
krátkým obloukem a obhazuje zevnitř.

Cvičení č. 136. Obhození kuželů a prohození překážek ve slalomové dráze 4.
Slalom je složený ze dvou kuželů a dvou překážek na rovných úsecích. Hráč
provádí cvičení podle nákresu. Startuje s kotoučem, kužely obhazuje zevnitř a zvenku je
objíždí. Překážky následně prohazuje laterálně.
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Příloha č. 5. Kličkování a komplexní vedení kotouče v agility.
Kličkování a komplexní vedení kotouče v silově-obratnostním bruslení je velmi
důležité pro ofenzivní pohybový projev hráče při utkání a v útočných činnostech na
malém prostoru a také pod tlakem. Vedení kotouče s kličkováním spolu se silověobratnostním bruslením tvoří základ útočné hry každého jednotlivce v moderním hokeji.

Cvičení č. 137. Klička a start.
Hráč s kotoučem startuje, provádí kličku na určenou stranu a po kličce startuje
do opačné skupiny. Cvičení se provádí současně na signál trenéra z obou stran.

Cvičení č. 138. Klička s objetím branky.
Hráč s kotoučem startuje, provádí kličku na určenou stranu a po kličce objíždí
branku silovým překládáním a startuje do skupiny. Cvičení se provádí současně
na signál trenéra z obou stran.

Cvičení č. 139. Klička s objetím branky a protisměrnou kličkou.
Hráč s kotoučem startuje, provádí kličku na určenou stranu a po kličce jede
za branku a udělá protisměrnou kličku zpět a silovým překládáním startuje do skupiny.
Cvičení se provádí současně na hvizd trenéra z obou stran.

Cvičení č. 140. Klička s objetím branky a „bognou“.
Hráč s kotoučem startuje, provádí kličku na určenou stranu a po kličce jede za branku
a udělá krátkou protisměrnou „bognu“ a startuje zpět do skupiny. Cvičení se provádí
současně na pokyn trenéra z obou stran.

Cvičení č. 141. Klička s objetím branky a přechodem.
Hráč s kotoučem startuje, provádí kličku na určenou stranu a po kličce jede
za branku, kde provádí přechod do jízdy vzad a dobruslí jízdou vzad do skupiny.
Cvičení se provádí současně na pokyn trenéra z obou stran.

Cvičení č. 142. Klička s objetím celé branky dokola.
Hráč s kotoučem startuje, provádí kličku na určenou stranu a po kličce objíždí
celou branku dokola frekvenčním překládáním a startuje zpět. Cvičení se provádí
současně na pokyn trenéra z obou stran.
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Cvičení č. 143. Přechod a vyjetí po brzdě z jízdy vzad.
Hráč s kotoučem startuje jízdou vpřed, provádí obrat do jízdy vzad. Následně
v jízdě vzad provádí brzdu a prudké vybruslení jízdou vpřed kolem branky
až do skupiny. Cvičení se provádí současně na hvizd trenéra z obou stran.

Cvičení č. 144. Přechod a vyjetí po brzdě z jízdy vzad, protisměrná klička.
Hráč s kotoučem startuje jízdou vpřed, provádí obrat do jízdy vzad. Následně
v jízdě vzad provádí brzdu a prudké vybruslení jízdou vpřed za branku. Poté provádí
prudkou protisměrnou kličku a vybruslení zpět do skupiny. Cvičení se provádí současně
na signál trenéra z obou stran.

Cvičení č. 145. Přechody do jízdy vzad a vyjetí po brzdě z jízdy vzad.
Hráč s kotoučem startuje jízdou vpřed, provádí obrat do jízdy vzad. Následně
v jízdě vzad provádí brzdu a prudké vybruslení jízdou vpřed kolem branky. Za brankou

pak hráč přejde do jízdy vzad a jízdou vzad pokračuje až do skupiny. Cvičení se provádí
současně na pokyn trenéra z obou stran.

Cvičení č. 146. Krátký oblouk a frekvenční překládání kolem branky.
Hráč s kotoučem startuje jízdou vpřed. U branky na malém prostoru provádí
„bognu“ a poté frekvenčně překládá kolem branky a dobrusluje zpět do skupiny.
Cvičení se provádí současně na signál trenéra z obou stran.

Cvičení č. 147. Krátký oblouk, frekvenční překládání a protisměrná klička.
Hráč s kotoučem startuje jízdou vpřed. U branky na malém prostoru provádí
„bognu“ a poté frekvenčně překládá kolem branky. Za brankou provádí prudkou
protisměrnou kličku a dobrusluje zpět do skupiny. Cvičení se provádí současně na hvizd
trenéra z obou stran.

Cvičení č. 148. Dvě „bogny“ na malém prostoru.
Hráč s kotoučem startuje jízdou vpřed. U branky na malém prostoru provádí
krátký oblouk a objíždí branku. Za brankou rovněž provádí „bognu“ na druhou stranu,
poté objíždí branku a startuje zpět do své skupiny. Cvičení se provádí současně
na signál trenéra z obou stran.

cv. 143

cv. 146

cv. 144

cv. 147

cv. 145

cv. 148

Cvičení č. 149. Klička s obratem a vybruslení kolem branky.
Hráč s kotoučem startuje jízdou vpřed, provádí kličku s obratem a následně
frekvenčním překládáním vybruslí kolem branky. Cvičení se provádí současně na pokyn
trenéra z obou stran.

Cvičení č. 150. Klička s obratem a vybruslení kolem branky.
Hráč s kotoučem startuje jízdou vpřed provádí kličku s obratem a jede
za branku. Poté následuje prudká brzda a přechod do jízdy vzad, kterou hráč dobruslí
zpět do skupiny. Cvičení se provádí současně na hvizd trenéra z obou stran.

Cvičení č. 151. Klička s obratem a prudká „bogna“.
Hráč s kotoučem startuje jízdou vpřed, provádí kličku s obratem a jede
za branku. Za brankou provádí prudkou protisměrnou „bognu“ s vybruslením a vrací se
zpět do skupiny. Cvičení se provádí současně na signál trenéra z obou stran.

Cvičení č. 152. Prudké zastavení a přechody.
Hráč s kotoučem startuje jízdou vpřed, u branky provádí prudkou brzdou
jednostranným pluhem a z něj pokračuje asi 3 m jízdou vzad bez překládání. Následuje
vytočení na vnitřní hraně a přechod do jízdy vpřed. Jakmile hráč s kotoučem dojede
za branku, provádí přechod do jízdy vzad a jízdou vzad dobrusluje do skupiny. Cvičení
se provádí současně na hvizd trenéra z obou stran.

Cvičení č. 153. Prudké zastavení, přechody a klička.
Hráč s kotoučem startuje jízdou vpřed, u branky provádí prudkou brzdu
jednostranným pluhem a z něj pokračuje asi 3 m jízdou vzad bez překládání. Následuje
vytočení na vnitřní hraně a přechod do jízdy vpřed. Následně se hráč s kotoučem otáčí
čelem k brance a provádí přechod do jízdy vzad. Z jízdy vzad opět následuje vytočení
na hraně a přechod do jízdy vpřed. Po přechodu do jízdy vpřed hráč opět startuje
na branku, provádí kličku a dobrusluje do skupiny. Cvičení se provádí současně
na signál trenéra z obou stran.

Cvičení č. 154. Klička s obratem a prudká „bogna“.
Hráč s kotoučem startuje jízdou vpřed na první tyč, u které prudce zastaví.
Následuje laterální pohyb s kotoučem k druhé tyči. Poté hráč startuje opět jízdou vpřed
za branku, kde provádí krátkou protisměrnou „bognu“, po níž naplno dojíždí
do skupiny. Cvičení se provádí současně na hvizd trenéra z obou stran.
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Cvičení č. 155. Dvě kličky po sobě.
Hráč s kotoučem startuje jízdou vpřed na první branku, provádí kvalitní kličku
s dlouhým vedením kotouče a po kličce startuje. Totéž provádí na druhou branku s tím,
že opět akceleruje a dobrusluje do skupiny. Cvičení se provádí současně na pokyn
trenéra z obou stran.

Cvičení č. 156. Dvě kličky po sobě a vybruslení kolem branky.
Hráč s kotoučem startuje jízdou vpřed na první branku, provádí kvalitní kličku
s dlouhým vedením kotouče a po kličce zrychluje. Totéž provádí na druhou branku
s tím, že objíždí branku překládáním a dobrusluje do skupiny. Cvičení se provádí
současně na signál trenéra z obou stran.

Cvičení č. 157. Dvě kličky a přechod.
Hráč s kotoučem startuje jízdou vpřed na první branku, provádí kličku, zrychluje
po ní a objíždí branku. Za brankou provádí přechod do jízdy vzad a jízdou vzad
pokračuje do prostoru před branku. Následně se obrací do jízdy vpřed se zvednutou
hlavou, aby se vyhnul druhému hráči a provádí kličku s následným startem do skupiny.
Cvičení se provádí současně na signál trenéra z obou stran.
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Cvičení č. 158. Komplexní agility bruslení s využitím branek.
Hráč s kotoučem startuje jízdou vpřed k první brance, kde provádí krátkou
prudkou „bognu“, objíždí první branku a na druhou branku provádí kličku. Pokračuje
za branku, kde provádí protisměrnou kličku a vrací se zpět k první brance. Na první
branku provádí opětovně kličku a řadí se do skupiny. Cvičení se provádí současně
na signál trenéra z obou stran.

Cvičení č. 159. Klička s obratem a klasická klička.
Hráč s kotoučem startuje jízdou vpřed k první brance, kde provádí kličku
s obratem. Z této kličky startuje na druhou branku, provádí klasickou kličku a startuje
do skupiny. Cvičení se provádí současně na hvizd trenéra z obou stran.

Cvičení č. 160. Přechody s kličkou.
Hráč s kotoučem startuje jízdou vpřed k první brance, kterou objíždí
s přechodem do jízdy vzad a následně jízdy vpřed. Poté startuje ke druhé brance, kde
provádí kličku a s kotoučem startuje do skupiny. Cvičení se provádí současně na hvizd
trenéra z obou stran.
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Cvičení č. 161. Klička ze čtyř skupin současně.
Hráč s kotoučem startuje jízdou vpřed k brankám, provádí kličku, objíždí branky
a startuje zpět do své skupiny. Cvičení se provádí současně na signál trenéra ze všech
čtyř stran.

Cvičení č. 162. Klička s obratem ze čtyř skupin současně.
Hráč s kotoučem startuje jízdou vpřed k brankám, provádí kličku s obratem,
objíždí branky a startuje zpět do své skupiny. Cvičení se provádí současně na pokyn
trenéra ze všech čtyř stran.
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Cvičení č. 163. Klička a protisměrná „bogna“ ze čtyř skupin současně.
Hráč s kotoučem startuje jízdou vpřed k brankám, provádí kličku a objíždí
branky. Za brankami provádí protisměrnou „bognu“ s kotoučem a startuje zpět do své
skupiny. Cvičení se provádí současně na pokyn trenéra ze všech čtyř stran.

Cvičení č. 164. „Bogna“ a přechod do jízdy vzad ze čtyř skupin současně.
Hráč s kotoučem startuje jízdou vpřed k brankám a provádí krátkou
protisměrnou „bognu“ s kotoučem. Po ní vybruslí a jede za branky, kde provádí přechod
do jízdy vzad a jízdou vzad dojíždí zpět do své skupiny. Cvičení se provádí současně
na znamení trenéra ze všech čtyř stran.
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Cvičení č. 165. Klička s překládáním a využitím čtyř branek 1.
Hráč s kotoučem startuje jízdou vpřed k první brance, provádí kličku. Po kličce
zrychluje, druhou branku objede obloukem s překládáním a startuje zpět do své
skupiny. Cvičení se provádí současně na signál trenéra ze všech čtyř stran.

Cvičení č. 166. Dvě kličky a přechody a využitím čtyř branek 2.
Hráč s kotoučem startuje jízdou vpřed k první brance, provádí kličku a objíždí
branku. Kolem branky provede přechod do jízdy vzad a pak následně do jízdy vpřed,
kdy startuje na druhou branku. Na druhou branku provádí kličku a startuje do skupiny.
Cvičení se provádí současně na hvizd ze všech čtyř stran.
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Cvičení č. 167. Dvě „bogny“ s využitím čtyř branek.
Hráč s kotoučem startuje jízdou vpřed k první brance a provádí „bognu“
s vybruslením kolem branky. Totéž provede i na druhou branku a s kotoučem startuje
do protější skupiny. Cvičení se provádí současně na signál trenéra ze všech čtyř stran.

Cvičení č. 168. Dvě kličky s obratem a využitím čtyř branek.
Hráč s kotoučem startuje jízdou vpřed k první brance, provádí kličku s obratem
a s vybruslením kolem branky. Totéž provede i na druhou branku a s kotoučem startuje
do protější skupiny. Cvičení se provádí současně na hvizd trenéra ze všech čtyř stran.
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Cvičení č. 169. Driblink mezi kužely v kruhu.
Hráč s kotoučem startuje na signál trenéra a provádí driblink mezi kužely
v kruhu. Cvičení je možné modifikovat tak, že zapojíme více hráčů nebo přidáme jiné
typy překážek.

Cvičení č. 170. Vedení kotouče na malém prostoru mezi branami.
Hráč s kotoučem libovolně manévruje v rohu hřiště mezi brankami, provádí
prudké změny směru. Cvičení lze modifikovat tak, že necháme provádět cvičení více
hráčů současně nebo připojíme pasivní odpor.

Cvičení č. 171. Vedení kotouče mezi čtyřmi brankami.
Hráč s kotoučem libovolně manévruje mezi brankami. Na signál trenéra se co
nejrychleji vrací zpět.

Cvičení č. 172. Vedení kotouče v kruhu.
Hráči vedou kotouč libovolným směrem ve dvou sousedních kruzích. Na první
signál trenéra hráči zrychlí, na druhý signál hráči naplno přejedou do sousedního kruhu,
přičemž musí mít zvednutou hlavu tak, aby se se soupeřem nesrazili.
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Cvičení č. 173. Reagování kličkou na protihráče.
Hráči vedou kotouč jízdou vpřed proti sobě a na poslední chvíli na sebe
provedou kličku tak, aby se navzájem vyhnuli a startují do skupiny.

Cvičení č. 174. Reagování kličkou na protihráče dvakrát po sobě.
Hráči vedou kotouč jízdou vpřed proti sobě a na poslední chvíli na sebe
provedou kličku tak, aby se navzájem vyhnuli. Poté provádí ihned prudký oblouk
a jedou znovu proti sobě a opět se vyhýbají kličkou. Po tomto manévru pokračují zpět
do skupiny.

Cvičení č. 175. Reagování změnou směru na tři protihráče.
Na signál trenéra čtyři hráči ze čtyř stran vedou kotouč jízdou vpřed proti sobě
a na poslední chvíli na sebe provedou kličku tak, aby se navzájem vyhnuli. Poté startují
do protilehlé skupiny. Cvičení je možné modifikovat tak, že po kličce hráči provádí
„bognu“ a ve středu provádí ještě jednu kličku a vrací se zpět do své skupiny.
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Příloha č. 6. Cvičení 1-0 se zaměřením na vedení kotouče.
Spojení útočné individuální dovednosti vedení kotouče a střelby bývá velmi
často využívaná kombinace při tvorbě cvičení pro útočné herní činnosti jednotlivce.
V případě, že hráč má již základy vedení kotouče osvojené, je možné přistoupit
ke kombinaci této dovednosti s jinými činnostmi, v našem případě se střelbou.

Cvičení č. 176. „Bogna“ kolem kuželu se střelbou.
Hráč s kotoučem startuje ke kuželu, kolem kuželu udělá krátký oblouk, vybruslí
překládáním a zakončuje střelbou na branku.

Cvičení č. 177. „Bogna“ kolem kuželu se střelbou.
Hráč s kotoučem startuje ke kuželu, objede celý kužel krátkým obloukem
s následným překládáním a zakončuje střelbou na branku.

Cvičení č. 178. Obrat s půlobratem a střelbou.
Hráč s kotoučem startuje, udělá obrat o 360 st. čelem do hřiště, u kuželu provede
půlobrat zády ke kuželu. Po dokončení půlobratu startuje a cvičení zakončí střelbou
na branku.

Cvičení č. 179. Přechody kolem kuželu se střelbou.
Hráč s kotoučem startuje, v polovině třetiny přejde do jízdy vzad a pokračuje
ke kuželu. U kuželu provádí obrat do jízdy vpřed a cvičení zakončuje střelbou.
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Cvičení č. 180. Dva obraty, obhození a střelba.
Hráč s kotoučem startuje, udělá dva obraty o 360 st., přičemž každý provede
na jinou stranu. Následně obhazuje kužel, objíždí jej a zakončí střelbou.

Cvičení č. 181. Klička, obhození s půlobratem a střelba.
Hráč s kotoučem startuje na překážku a provádí kličku. Následně obhazuje
kužel, udělá kolem něj půlobrat a zakončí střelbou.

Cvičení č. 182. Slalom s obhozením a střelbou.
Hráč s kotoučem startuje a projíždí slalom. Poté obhazuje čtvrtý kužel, objíždí
jej z druhé strany a zakončuje střelbou.

Cvičení č. 183. Slalom z pěti kuželů se střelbou.
Hráč s kotoučem startuje a projíždí slalom složený z pěti kuželů a cvičení
zakončuje střelbou.

cv. 180

cv. 181

cv. 182

cv. 183

Cvičení č. 184. „Z“ slalom s prohozením překážky a střelbou.
Hráč s kotoučem startuje, projíždí „Z“ slalom, prohazuje překážku, objíždí ji
a zakončuje střelbou.

Cvičení č. 185. „Z“ slalom s půlobraty, kličkou a střelbou.
Hráč s kotoučem startuje, projíždí „Z“ slalom s půlobraty, na překážku dělá
kličku, objíždí kužel a zakončuje střelbou.

Cvičení č. 186. „Z“ slalom ze tří kuželů a střelbou.
Hráč s kotoučem startuje, projíždí „Z“ slalom s tím, že poslední kužel objíždí
protisměrně a zakončuje střelbou.

Cvičení č. 187. „Z“ slalom ze tří kuželů s přechody a střelbou.
Hráč s kotoučem startuje, projíždí „Z“ slalom s tím, že u každého kuželu provádí
přechody z jízdy vpřed do jízdy vzad a naopak. Poslední kužel objíždí s přechodem
protisměrně a zakončuje střelbou.
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Cvičení č. 188. „Z“ slalom protisměrnými oblouky se střelbou.
Hráč s kotoučem startuje, projíždí „Z“ slalom prudkými protisměrnými oblouky
a poté zakončuje cvičení střelbou.

Cvičení č. 189. Najetí k mantinelu, protisměrná klička se střelbou.
Hráč s kotoučem si najíždí k mantinelu do křídla, v hloubce pásma udělá
protisměrnou kličku, vybruslí a zakončuje střelbou.

Cvičení č. 190. Vybruslení osmičky kolem čtyř kuželů se střelbou.
Hráč s kotoučem vybrusluje osmičku mezi čtyřmi kužely a cvičení zakončuje
střelbou na branku.

Cvičení č. 191. Dvě různé kličky se střelbou.
Hráč vystartuje do jízdy vzad, dostane přihrávku, přejde do jízdy vpřed.
Na první branku udělá kličku s obratem a na druhou kličku do forhendu či bekhendu
a zakončuje střelbou.
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Cvičení č. 192. Dlouhý a krátký oblouk se střelbou.
Hráč překládáním kolem dvou kuželů vybruslí s kotoučem a startuje k dalšímu
kuželu. Tento kužel objede krátkou protisměrnou „bognou“. Kolem čtvrtého kuželu se
dostává na střed a zakončí střelbou.

Cvičení č. 193. Agresivní přechody se střelbou.
Hráč s kotoučem startuje jízdou vpřed po bod na vhazování, kde udělá přechod
do jízdy vzad a jízdou vzad pokračuje na modrou čáru. Z modré čáry startuje jízdou
vpřed na červenou čáru, kde provádí opět přechod do jízdy vzad. Jízdou vzad pokračuje
po modrou čáru, na modré čáře se otočí do jízdy vpřed a zakončí střelbou.

Cvičení č. 194. Obtočení kolem branky se střelbou.
Hráč s kotoučem startuje jízdou vpřed po bod na vhazování, kde udělá přechod
do jízdy vzad. Z jízdy vzad u branky připlužením přibrzdí a obtočí se kolem branky
do jízdy vpřed. Následně hráč s kotoučem zrychluje překládáním a zakončuje střelbou.

Cvičení č. 195. Kličky s obratem i bez obratu zakončené střelbou.
Hráč s kotoučem startuje jízdou vpřed, na první i druhou branku udělá kličku
s obratem (pokaždé na jinou stranu). Na třetí branku provede klasickou kličku
a zakončuje střelbou na branku.
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Cvičení č. 196. Přechody kolem tří kuželů se střelbou.
Hráč s kotoučem startuje jízdou vpřed, u kuželu na vrcholu kruhu přejde
do jízdy vzad a jede jízdou vzad k dalšímu kuželu. U dalšího kuželu přejde do jízdy
vpřed, kolem třetího kuželu se tlačí do předbrankového prostoru a zakončuje střelbou.

Cvičení č. 197. Plynulý přechod po kruhu se střelbou.
Hráč s kotoučem jede po kruhu jízdou vpřed, uprostřed kuželu přejde do jízdy
vzad. Jízdou vzad pokračuje na vrchol kruhu, kde opět přejde do jízdy vpřed a zakončí
střelbou.

Cvičení č. 198. Přechody po kruhu s obhozením a střelbou.
Hráč s kotoučem jede po kruhu jízdou vpřed, v polovině kruhu přejde do jízdy
vzad a jízdou vzad bruslí až k dalšímu kruhu. Na dalším kruhu opět přejde do jízdy
vpřed, vybruslí kolem kruhu, o hrazení si obhazuje překážku a zakončuje střelbou.
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Cvičení č. 199. Přechody s prudkou „bognou“ a střelbou.
Hráč s kotoučem startuje po bod na vhazování, udělá přechod do jízdy vzad
a jede jízdou vzad po modrou čáru. Na modré čáře přejde do jízdy vpřed, objede
skupinku a jede až k brance do pásma. Na branku v pásmu udělá prudkou změnu směru
krátkou bognou, vybruslí a zakončuje střelbou.

Cvičení č. 200. Prudké „bogny“ kolem kuželů se střelbou.
Hráč s kotoučem projíždí slalom kuželů prudkými oblouky. První dva kužely
projede do osmičky, třetí objede směrem k hrazení, vybrusluje před branku a zakončí
střelbou.

Cvičení č. 201. Protisměrná „bogna“, prohození a střelba.
Hráč s kotoučem objede kužel krátkou protisměrnou „bognou“, následnou
překážku si prohodí a zakončuje střelbou.

Cvičení č. 202. „Bogny“ do osmičky kolem kuželů se střelbou.
Hráč s kotoučem objede dva kužely prudkým obloukem do osmičky, vybruslí
a zakončuje střelbou.
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Cvičení č. 203. Vedení kotouče ve slalomu s přechodem a střelbou.
Hráč s kotoučem projíždí slalom kuželů, u posledního kuželu přejde do jízdy
vzad. Jízdou vzad pokračuje až k dalšímu kuželu, provede přechod do jízdy vpřed
a zakončí střelbou.

Cvičení č. 204. Vedení kotouče v přechodech do osmičky a se střelbou.
Hráč s kotoučem vyjíždí jízdou vzad do osmičky a u druhého kuželu přechází
do jízdy vpřed. Jízdou vpřed se vrací osmičkou k prvnímu kuželu, kde přejde do jízdy
vzad. Jízdou vzad jede k druhému kuželu, přechází do jízdy vpřed, bruslí před branku
a zakončuje střelbou.

Cvičení č. 205. Koordinace ruce – nohy, prohození a střelba.
Hráč s kotoučem projíždí slalom z jedné strany bruslením a na druhé straně přes
kužel má vždy hůl s kotoučem. Jakmile projede slalom, prohazuje si dvě překážky,
které pokaždé objede z jiné strany. Cvičení zakončuje střelbou.

Cvičení č. 206. Agresivní přechody se střelbou
Hráč s kotoučem startuje na bod na vhazování, udělá přechod do jízdy vzad
a jízdou vzad jede k modré čáře. Z modré čáry projede slalom přechody z jízdy vpřed
a vzad, po vybruslení ze slalomu zakončuje střelbou.
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Cvičení č. 207. Přímý slalom se střelbou.
Hráč vybruslí bez kotouče jízdou vzad a od dalšího hráče dostane přihrávku.
Po zpracování přihrávky projíždí slalom mezi kužely a zakončuje střelbou.

Cvičení č. 208. Objetí branky se slalomem a se střelbou.
Hráč vybruslí bez kotouče jízdou vzad a od dalšího hráče dostane přihrávku.
Po zpracování přihrávky objíždí branku, následně projíždí slalom mezi kužely
a zakončuje střelbou.

Cvičení č. 209. „Z“ slalom s obhozením a se střelbou
Hráč s kotoučem vybruslí, projíždí „Z“ slalom s kotoučem, obhazuje každý
kužel, na závěr prohazuje překážku a pak zakončuje střelbou.

Cvičení č. 210. Dva obraty se střelbou.
Hráč s kotoučem vybruslí, provádí dva obraty o 360 st., přičemž každý z nich
provádí na jinou stranu. Po dokončení obratů zakončuje střelbou.
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Cvičení č. 211. Osmička mezi kužely se střelbou.
Hráč s kotoučem vybruslí, provádí krátké oblouky do osmičky mezi kužely,
vybruslí kolem třetího kuželu a zakončuje střelbou.

Cvičení č. 212. Osmička mezi třemi kužely se střelbou.
Hráč s kotoučem vybruslí pomocí krátkých oblouků osmičku mezi kužely
a zakončí střelbou.

Cvičení č. 213. Osmička mezi dvěma brankami.
Hráč s kotoučem vybruslí pomocí krátkých oblouků s překládáním osmičku
kolem dvou branek a zakončuje střelbou.

Cvičení č. 214. Přechody, klička, protisměrná klička se střelbou.
Hráč s kotoučem startuje jízdou vpřed ke kuželu, kde provede přechod do jízdy
vzad. Jízdou vzad pokračuje k dalšímu kuželu, kde opět provádí přechod do jízdy vpřed.

Dále pokračuje kličkou na branku a protisměrnou kličkou kolem kuželu. Cvičení
zakončuje střelbou.
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Cvičení č. 215. Krátké oblouky s obratem a střelbou.
Hráč s kotoučem startuje jízdou vpřed, objíždí celý kužel dokola krátkým
obloukem, provádí obrat o 360 st. čelem do hřiště a druhý kužel taktéž objíždí celý
„bognou“. Následuje uvolnění na střed a zakončení střelbou.

Cvičení č. 216. Protisměrná klička za brankou a střelba.
Hráč s kotoučem startuje a objíždí branku. Jakmile by měl vyjet kolem tyče,
udělá prudkou protisměrnou kličku a objíždí branku z druhé strany. Ihned jak provede
vyjetí zpoza branky do předbrankového prostoru, zakončuje střelbou.

Cvičení č. 217. Vedení kotouče v krátkých obloucích ve slalomu zakončené střelbou.
Hráč s kotoučem startuje a projíždí krátkou osmičku mezi kužely. Následně
překládáním vybruslí oblouk, projíždí slalom mezi kužely a zakončuje střelbou.

Cvičení č. 218. Dva krátké protisměrné oblouky se střelbou.
Hráč s kotoučem projíždí slalom a startuje k první brance. U první branky
provede krátký protisměrný oblouk a totéž provede u druhé branky. Jakmile provede
druhou protisměrnou „bognu“, ihned startuje a zakončuje střelbou.

Cvičení č. 219. Laterální pohyb se slalomem a střelbou.
Hráč s kotoučem startuje na bod pro vhazování, kde provádí brzdu. Laterálním
pohybem pokračuje ke kuželu. Odtud startuje, projíždí slalom mezi kužely a zakončuje
střelbou.
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Cvičení č. 220. Práce s kotoučem na malém prostoru se střelbou.
Hráč s kotoučem projíždí slalom ze dvou kuželů, následně si obhazuje branku
a kolem dalšího kuželu dělá krátký protisměrný oblouk. Na další branku provádí kličku
a zakončuje střelbou.

Cvičení č. 221. Protisměrné oblouky se střelbou.
Hráč s kotoučem projíždí slalom krátkými protisměrnými oblouky a zakončuje
střelbou na branku.

Cvičení č. 222. „Bogny“ s brzdami ve slalomu a střelbou.
Hráč s kotoučem projíždí slalom, kolem jednoho kuželu udělá „bognu“,
u druhého vždy zabrzdí. Poté prohazuje překážku, v plné rychlosti objíždí krátkými
oblouky slalom ze tří kuželů a zakončí střelbou.

Cvičení č. 223. „Bogny“ mezi čtyřmi kužely se střelbou.
Hráč s kotoučem projíždí slalom krátkými oblouky mezi čtyřmi kužely a cvičení
zakončuje střelbou.

Cvičení č. 224. Přechody s kličkou a se střelbou.
Hráč s kotoučem startuje jízdou vpřed, u prvního kuželu přejde do jízdy vzad
a jízdou vzad pokračuje po druhý kužel. U druhého kuželu opět přechází do jízdy vpřed,
provádí kličku na branku a zakončuje střelbou.
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Cvičení č. 225. Kličkování s prudkými oblouky, prohozením a střelbou.
Hráč s kotoučem startuje jízdou vpřed a na dvě branky provede dvě kličky. Poté
provede dva krátké oblouky do osmičky kolem dvou kuželů a startuje kolmo
na překážku. Překážku prohazuje a zakončuje střelbou.

Cvičení č. 226. Krátký oblouk s přechody a střelbou.
Hráč s kotoučem startuje jízdou vpřed, kolem prvního kuželu udělá „bognu“
s kotoučem a jede ke druhému kuželu, kde udělá přechod do jízdy vzad. Od druhého
ke třetímu kuželu jede jízdou vzad a u třetího kuželu opět přechází do jízdy vpřed
a zakončuje střelbou na branku.

Cvičení č. 227. Přechody kolem kuželů, koordinace ruce – nohy se střelbou.
Hráč s kotoučem startuje jízdou vpřed a kolem každého kuželu provádí přechody
z jízdy vpřed do jízdy vzad střídavě z obou stran. Poté přejíždí k druhému slalomu,
který projede tak, že ruce projíždějí slalom z jiné strany než nohy, následně zakončuje
střelbou.

Cvičení č. 228. Přechody po kruhu, protisměrná „bogna“ se střelbou.
Hráč s kotoučem startuje překládáním vpřed po kruhu, v polovině kruhu provádí
přechod do jízdy vzad, kde jízdou vzad překládá kolem poloviny kruhu. Poté opět
přechází do jízdy vpřed do středního pásma, kde udělá prudkou protisměrnou „bognu“.
Následně pokračuje směrem k brance a zakončuje střelbou.

Cvičení č. 229. Přechody kolem kuželů se střelbou.
Hráč s kotoučem startuje jízdou vzad ke vzdálenějšímu kuželu, kde přechází do
jízdy vpřed a vrací se jízdou vpřed k prvnímu kuželu. U prvního kuželu jede opět
jízdou vzad ke třetímu kuželu, kde odšlápnutím do jízdy vpřed objíždí třetí kužel.
Po vybruslení oblouku zakončuje střelbou.
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Cvičení č. 230. Obrat s přechodem a se střelbou.
Hráč s kotoučem startuje jízdou vpřed, udělá obrat o 360 st. a míří ke kuželu,
kdy provede přechod do jízdy vzad. Od kuželu pokračuje jízdou vzad až ke druhému
kuželu, kde provádí brzdu. Z brzdy ihned startuje do jízdy vpřed a zakončí cvičení
střelbou na branku.

Cvičení č. 231. Přechody kolem kuželů se střelbou.
Hráč s kotoučem startuje jízdou vpřed, u prvního kuželu udělá přechod do jízdy
vzad a pokračuje jízdou vzad ke druhému kuželu. U druhého kuželu provádí přechod
do jízdy vpřed, potom krátkým obloukem objíždí třetí kužel a zakončuje střelbou.

Cvičení č. 232. Protisměrné brzdy s vybruslením, kličkou a střelbou.
Hráč s kotoučem startuje jízdou vpřed a u kuželů provádí prudkou protisměrnou
brzdu s vybruslením krátkým obloukem. Následně provádí kličku na branku
a zakončuje střelbou.

Cvičení č. 233. „Bogny“ kolem celého kuželu se střelbou.
Hráč s kotoučem startuje jízdou vpřed, kolem každého kuželu kolem dokola
provádí krátký oblouk s vybruslením a se střelbou.

Cvičení č. 234. Klička, přechod a vybruslení se střelbou.
Hráč s kotoučem startuje jízdou vpřed a na branku provádí kličku. Branku
objíždí překládáním vpřed, následně provádí prudký přechod z jízdy vpřed do jízdy
vzad a naopak, zakončuje střelbou.
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Cvičení č. 235. „Bogny“ s kličkou a se střelbou.
Hráč s kotoučem startuje jízdou vpřed a provádí dvakrát po sobě „bognu“ kolem
kuželu s následnou kličkou na branku. Cvičení poté zakončuje střelbou.

Cvičení č. 236. Hybridní slalomová dráha se střelbou 1.
Hráč s kotoučem startuje jízdou vpřed a projíždí slalom s tím, že poslední dva
kužely objede celé dokola. Cvičení poté zakončuje střelbou.

Cvičení č. 237. Hybridní slalomová dráha se střelbou 2.
Hráč s kotoučem startuje jízdou vpřed, projíždí slalom a poté zakončuje cvičení
střelbou.

Cvičení č. 238. Protisměrná brzda s vyjetím a se střelbou.
Hráč s kotoučem startuje jízdou vpřed, u prvního kuželu udělá protisměrnou
brzdu. Poté obloukem vyjíždí s kotoučem, objede kužel a střílí na branku.

Cvičení č. 239. Hybridní slalomová dráha s osmičkou a střelbou.
Hráč s kotoučem startuje jízdou vpřed a projíždí slalom s tím, že poslední dva
kužely objíždí do osmičky, přičemž cvičení zakončuje střelbou.
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Příloha č. 7. Koordinační cvičení pro vedení kotouče.
Koordinační cvičení můžeme používat v širokém spektru útočných herních
činností jednotlivce (např. vedení kotouče, přihrávání, střelba). Tato cvičení jsou velmi
náročná na koordinaci a mají za úkol dostat hráče až do krajních situací.

Cvičení č. 240. Vlnovka s kotoučem na jedné noze v jízdě vpřed.
Hráč provádí vlnovku na jedné noze vpřed a přitom kontroluje kotouč.

Cvičení č. 241. Vlnovka s kotoučem na jedné noze v jízdě vzad.
Hráč provádí vlnovku na jedné noze vzad a přitom kontroluje kotouč.

Cvičení č. 242. Jízda po vnitřních hranách vpřed.
Hráč provádí jízdu vpřed po vnitřních hranách a přitom kontroluje kotouč.

Cvičení č. 243. Jízda po vnitřních hranách vzad.
Hráč provádí jízdu vzad po vnitřních hranách a přitom kontroluje kotouč.
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Cvičení č. 244. Jízda po vnějších hranách vpřed.
Hráč provádí jízdu vpřed po vnějších hranách a přitom kontroluje kotouč.

Cvičení č. 245. Jízda po vnějších hranách vzad.
Hráč provádí jízdu vzad po vnějších hranách a přitom kontroluje kotouč.

Cvičení č. 246. Poskoky po jedné noze vpřed.
Hráč jede po jedné noze vpřed, provádí poskoky a přitom kontroluje kotouč.

Cvičení č. 247. Poskoky po jedné noze vzad.
Hráč jede po jedné noze vzad, provádí poskoky a přitom kontroluje kotouč.
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Cvičení č. 248. Driblink se dvěma kotouči v jízdě vpřed
Hráč jede jízdou vpřed a současně provádí driblink se dvěma kotouči.

Cvičení č. 249. Driblink se dvěma kotouči v jízdě vzad
Hráč jede jízdou vzad a současně provádí driblink se dvěma kotouči.

Cvičení č. 250. Driblink se třemi kotouči v jízdě vpřed
Hráč jede jízdou vpřed a současně provádí driblink se třemi kotouči.

Cvičení č. 251. Driblink s kotoučem mezi bruslemi rovně.
Hráč jede jízdou vpřed, provádí driblink a druhý kotouč si pokopává mezi
bruslemi.
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Cvičení č. 252. Driblink s kotoučem mezi bruslemi libovolným směrem.
Hráč jede jízdou vpřed, provádí driblink a druhý kotouč si pokopává mezi
bruslemi, přičemž se pohybuje libovolným směrem.

Cvičení č. 253. Driblink s kotoučem a přihrávání bruslemi na místě.
Hráči provádí driblink na místě a třetí kotouč si přihrávají bruslemi bez toho,
aniž by přestali driblovat s kotoučem na holi.

Cvičení č. 254. Driblink s kotoučem a přihrávání bruslemi v pohybu přímo.
Hráči provádí driblink v přímém pohybu vpřed a třetí kotouč si přihrávají
bruslemi bez toho, aniž by přestali driblovat s kotoučem na holi.

Cvičení č. 255. Driblink s kotoučem a přihrávání bruslemi v libovolném pohybu.
Hráči provádí driblink v libovolném pohybu vpřed a třetí kotouč si přihrávají
bruslemi bez toho, aniž by přestali driblovat s kotoučem na holi.
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Cvičení č. 256. Přímý slalom s holí, jízda po dvou bruslích zvenku slalomu vpřed.
Hráč s kotoučem dribluje s holí ve slalomu mezi kužely jízdou vpřed s tím,
že jede po dvou bruslích zvenku slalomu.

Cvičení č. 257. Přímý slalom s holí, jízda po dvou bruslích zvenku slalomu vzad.
Hráč s kotoučem dribluje s holí ve slalomu mezi kužely jízdou vzad s tím,
že jede po dvou bruslích zvenku slalomu.

Cvičení č. 258. „Z“ slalom s holí, jízda po dvou bruslích zevnitř slalomu vpřed.
Hráč s kotoučem dribluje s holí ve slalomu mezi kužely jízdou vpřed s tím,
že jede po dvou bruslích zevnitř slalomu.

Cvičení č. 259. „Z“ slalom s holí, jízda po dvou bruslích zevnitř slalomu vzad.
Hráč s kotoučem dribluje s holí ve slalomu mezi kužely jízdou vzad s tím,
že jede po dvou bruslích zevnitř slalomu.
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Cvičení č. 260.Přímý slalom s holí, jízda po dvou bruslích vedle slalomu vpřed.
Hráč s kotoučem dribluje s holí ve slalomu mezi kužely jízdou vpřed s tím,
že jede po dvou bruslích vedle slalomu.

Cvičení č. 261. Přímý slalom s holí, jízda po dvou bruslích zevnitř slalomu vzad.
Hráč s kotoučem dribluje s holí ve slalomu mezi kužely jízdou vzad s tím,
že jede po dvou bruslích vedle slalomu.

Cvičení č. 262. Slalom s holí, jízda po dvou bruslích zevnitř slalomu vpřed.
Hráč s kotoučem dribluje s holí ve slalomu mezi kužely jízdou vpřed s tím,
že jede po dvou bruslích zevnitř slalomu.

Cvičení č. 263. Slalom s holí, jízda po dvou bruslích zevnitř slalomu vzad.
Hráč s kotoučem dribluje s holí ve slalomu mezi kužely jízdou vzad s tím,
že jede po dvou bruslích zevnitř slalomu.

cv. 262

cv. 260

cv. 261

cv. 263

Cvičení č. 264. Hybridní slalom s holí, jízda po dvou bruslích vedle slalomu vpřed 1.
Hráč s kotoučem dribluje s holí ve slalomu mezi kužely jízdou vpřed s tím,
že jede po dvou bruslích.

Cvičení č. 265. Hybridní slalom s holí, jízda po dvou bruslích vedle slalomu vzad 1.
Hráč s kotoučem dribluje s holí ve slalomu mezi kužely jízdou vzad s tím,
že jede po dvou bruslích.

Cvičení č. 266. Hybridní slalom s holí, jízda po dvou bruslích vedle slalomu vpřed 2.
Hráč s kotoučem dribluje s holí ve slalomu mezi kužely jízdou vpřed s tím,
že jede po dvou bruslích.

Cvičení č. 267. Hybridní slalom s holí, jízda po dvou bruslích vedle slalomu vzad 2.
Hráč s kotoučem dribluje s holí ve slalomu mezi kužely jízdou vzad s tím,
že jede po dvou bruslích.
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Cvičení č. 268. Slalom s holí a slalom s bruslemi zvlášť v jízdě vpřed.
Hráč s kotoučem dribluje s holí ve slalomu mezi kužely s tím, že bruslemi jízdou
vpřed projíždí vedlejší slalomu.

Cvičení č. 269. Slalom s holí a slalom s bruslemi zvlášť v jízdě vzad.
Hráč s kotoučem dribluje s holí ve slalomu mezi kužely s tím, že bruslemi jízdou
vzad projíždí vedlejší slalom.

Cvičení č. 270. Driblink s holí v přímém slalomu s opačným pohybem nohou vpřed.
Hráč s kotoučem dribluje s holí ve slalomu mezi kužely s tím, že nohama
projíždí slalom jízdou vpřed vždy z opačné strany.

Cvičení č. 271. Driblink s holí v přímém slalomu s opačným pohybem nohou vzad.
Hráč s kotoučem dribluje s holí ve slalomu mezi kužely s tím, že nohama
projíždí slalom jízdou vzad vždy z opačné strany.
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Cvičení č. 272. Driblink s holí v „U“ slalomu s opačným pohybem nohou vpřed.
Hráč s kotoučem dribluje s holí ve slalomu mezi kužely s tím, že nohama
projíždí slalom jízdou vpřed vždy z opačné strany.

Cvičení č. 273. Driblink s holí v „U“ slalomu s opačným pohybem nohou vzad.
Hráč s kotoučem dribluje s holí ve slalomu mezi kužely s tím, že nohama
projíždí slalom jízdou vzad vždy z opačné strany.

Cvičení č. 274. Driblink s holí v „O“ slalomu s opačným pohybem nohou vpřed.
Hráč s kotoučem dribluje s holí ve slalomu mezi kužely s tím, že nohama
projíždí slalom jízdou vpřed vždy z opačné strany.

Cvičení č. 275. Driblink s holí v „O“ slalomu s opačným pohybem nohou vzad.
Hráč s kotoučem dribluje s holí ve slalomu mezi kužely s tím, že nohama
projíždí slalom jízdou vzad vždy z opačné strany.
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Cvičení č. 276. Vedení kotouče uvnitř slalomu vpřed, slalom bruslemi.
Hráč s kotoučem projíždí slalom vpřed s tím, že hůl s kotoučem nechává uvnitř
slalomu a dribluje s kotoučem.

Cvičení č. 277. Vedení kotouče uvnitř slalomu vzad, slalom bruslemi.
Hráč s kotoučem projíždí slalom vzad s tím, že hůl s kotoučem nechává uvnitř
slalomu a dribluje s kotoučem.

Cvičení č. 278. Vedení kotouče s přeskakováním dráhy z překážek vpřed.
Hráč vede kotouč s tím, že v jízdě vpřed přeskakuje dráhu složenou z překážek.

Cvičení č. 279. Vedení kotouče s přeskakováním dráhy z překážek vzad.
Hráč vede kotouč s tím, že v jízdě vzad přeskakuje dráhu složenou z překážek.
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Příloha č. 8. Soutěže a hry zaměřené na vedení kotouče.
Individuální dovednost vedení kotouče se dá zdokonalovat i prostřednictvím
soutěží a her. Jako vhodný prostředek se jeví využití štafetových závodů, kde se dá
využít různých typů slalomů a obratnostních drah. Důležité je, aby dráhy byly stejné
a byla jasná pravidla jak cvičení provádět. Podle počtu dětí, prostoru, počtu asistentů
a organizace tréninku využíváme dvě i více drah. Jelikož níže jsme uvedli spoustu drah
a cvičení, které se dají koncipovat formou štafetových závodů, ukážeme v této části
další příklady, jakým způsobem se soutěže a hry zaměřené na vedení kotouče dají
organizovat.

Cvičení č. 280. Závody s kotoučem ve slalomu s krátkým obloukem.
Hráči s kotoučem na signál trenéra závodí s tím, že projedou slalom, v němž se
jejich dráhy prolínají. Důležité je mít zvednutou hlavu a reagovat na pohyb soupeře, být
rychlejší a obratnější s kotoučem. Vyhrává hráč, který je s kotoučem na holi dříve v cíli.

Cvičení č. 281. Závody s kotoučem ve slalomu s půlobraty.
Hráči s kotoučem na signál trenéra závodí s tím, že projedou slalom s půlobraty,
v němž se jejich dráhy prolínají. Důležité je mít zvednutou hlavu a reagovat na pohyb
soupeře, být rychlejší a obratnější s kotoučem. Vyhrává hráč, který je s kotoučem
na holi dříve v cíli.

Cvičení č. 282. Závody s kotoučem ve slalomu tam i zpět.
Hráči s kotoučem na signál trenéra závodí s tím, že projedou slalom tam i zpět,
v němž se jejich dráhy prolínají. Důležité je mít zvednutou hlavu a reagovat na pohyb
soupeře, být rychlejší a obratnější s kotoučem. Vyhrává hráč, který je s kotoučem
na holi dříve v cíli.
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Cvičení č. 283.“Na ovečky a vlka“ s kotoučem.
Hráči s kotoučem jsou na jedné straně („ovečky“), na opačné straně je jeden hráč
(„vlk“). Na signál trenéra se rozjedou proti sobě. Cílem hráčů s kotoučem je udržet
kotouč na holi a projet na druhou stranu. Cílem hráče bez kotouče je odebrat kotouč.
Hráči, kterým byl odebrán kotouč se stávají „vlky“. Vítězí poslední hráč s kotoučem.

Cvičení č. 284.“Na černého muže“ s kotoučem.
Hráči s kotoučem jsou na jedné straně a uprostřed ve vymezeném území je jeden
hráč bez kotouče („černý muž“). Na signál trenéra se hráči s kotoučem snaží projet
vymezeným územím tak, aby nepřišli o kotouč a dostali se na druhou stranu. V případě,
že se hráči bez kotouče („černému muži“) podaří odebrat hráči kotouč, stává se tento
hráč „černým mužem“.
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Cvičení č. 285.“Totální honička“ s kotouči.
Hráči s kotoučem jsou ve vymezeném území a pohybují se libovolným
způsobem. Na začátku na signál trenéra začíná chytat jeden hráč, který se snaží odebrat
hráčům kotouč. Jakmile nějakému hráči odebere kotouč, tento hráč se k němu přidává
a začíná také chytat. Vítězí poslední hráč s kotoučem na holi.

Cvičení č. 286.“Honička s limitem“ s kotouči.
Hráči s kotoučem jsou ve vymezeném území a pohybují se libovolným
způsobem. Trenér na začátku určí podle celkového počtu hráčů několik hráčů, kteří
budou chytat. Na signál trenéra začíná chytat tak, že se snaží odebrat kotouč. Jakmile
odeberou kotouč, pohybují se ve vymezeném prostoru s kotoučem a hráč, který
o kotouč přišel, jej musí odebrat jinému hráči. Hraje se na časový úsek. Jakmile vyprší
časový limit, trenér hru ukončí a vyhrávají ti hráči, kteří po uplynutí časového limitu
mají kotouč na holi.
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Příloha č. 9. Krytí kotouče v krátkém oblouku – „bognou“, měsícovým
krokem.
Krytí kotouče v krátkém oblouku umožňuje hráči uvolnit se do výhodných pozic
na malém prostoru. Uvolňovat se můžeme pomocí oblouku či měsícového kroku a tyto
bruslařské dovednosti spolu s krytím kotouče můžeme uplatnit například při vyjetí
z rohu v útočném pásmu apod.

Cvičení č. 287. Krytí kotouče v osmičkách.
Hráči jsou rozděleni do trojic. Hráč s kotoučem objíždí krátkými oblouky s holí
ve dvou rukou do osmičky kolem dvou hráčů a kryje si kotouč. Ostatní hráči kladou
pasivní odpor. Na signál trenéra se hráči v trojici vymění. Cvičení můžeme provádět
krytím kotouče s holí v jedné ruce, z bruslařských dovedností lze využít také měsícový
krok.

Cvičení č. 288. Krytí kotouče v pětkách na kruhu.
Hráči jsou rozděleni na kruhy po pětkách. Hráč s kotoučem objíždí krátkými
oblouky s holí ve dvou rukou postupně kolem všech hráčů a kryje si kotouč. Ostatní
hráči kladou pasivní odpor. Na signál trenéra se hráči v pětici vymění. Cvičení můžeme
provádět krytím kotouče s holí v jedné ruce. Z bruslařských dovedností lze využít také
měsícový krok.

Cvičení č. 289. Krytí kotouče kolem jednoho hráče.
Hráči s kotoučem jsou seřazeni na brankové čáře, na kruhu pro vhazování stojí
hráč bez kotouče. Na signál trenéra vyjíždí hráč s kotoučem a s holí ve dvou rukách,
udělá krátký oblouk kolem pasivně bránícího hráče a kryje si kotouč. Po několika
opakováních trenér vymění pasivně bránícího hráče za jiného. Cvičení můžeme
provádět krytím kotouče s holí v jedné ruce. Z bruslařských dovedností lze využít také
měsícový krok.

Cvičení č. 290. Krytí kotouče v „živém slalomu“.
Hráči s kotoučem jsou seřazeni na brankové čáře. Na signál trenéra startuje první
hráč s kotoučem a zastaví. Poté startuje další hráč, který jej celého objede s kotoučem
krátkým obloukem a s holí ve dvou rukou si kryje kotouč. Jakmile všichni hráči tímto
způsobem přejedou na druhou stranu, začíná se znovu. Cvičení můžeme provádět
krytím kotouče s holí v jedné ruce.
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Cvičení č. 291. Krytí kotouče v osmičce s vybruslením.
Hráči s kotoučem jsou seřazeni na brankové čáře, na kruhu pro vhazování stojí
dva hráči bez kotouče. Na signál trenéra vyjíždí hráč s kotoučem a projíždí s využitím
krátkých oblouků osmičku mezi dvěma pasivně bránícími hráči a startuje na modrou
čáru. Hráč drží hůl ve dvou rukou a kryje si kotouč. Po několika opakováních trenér
vymění pasivně bránící hráče za jiné. Cvičení můžeme provádět krytím kotouče s holí
v jedné ruce, z bruslařských dovedností lze využít také měsícový krok.

Cvičení č. 292. Krytí kotouče v osmičce s vybruslením.
Hráči s kotoučem jsou seřazeni na brankové čáře, na kruhu pro vhazování stojí
dva hráči bez kotouče. Na signál trenéra vyjíždí hráč s kotoučem a každého ze dvou
pasivně bránících hráčů objíždí dokola, přičemž každého na jinou stranu. Hráč drží hůl
ve dvou rukou a kryje si kotouč. Po několika opakováních trenér vymění pasivně

bránící hráče za jiné. Cvičení můžeme provádět krytím kotouče s holí v jedné ruce,
z bruslařských dovedností lze využít také měsícový krok.

Cvičení č. 293. Krytí kotouče v „Z“ slalomu.
Hráči s kotoučem jsou seřazeni na brankové čáře, další tři stojí v „Z“ slalomu
bez kotouče. Na signál trenéra vyjíždí hráč s kotoučem, projíždí slalom s využitím
krátkých oblouků kolem tří pasivně bránících hráčů. Hráč drží hůl ve dvou rukách
a kryje si kotouč. Po několika opakováních trenér vymění pasivně bránící hráče za jiné.
Cvičení můžeme provádět krytím kotouče s holí v jedné ruce, z bruslařských dovedností
lze využít také měsícový krok.

Cvičení č. 294. Krytí kotouče v „Z“ slalomu protisměrně.
Hráči s kotoučem jsou seřazeni na brankové čáře, další tři stojí v „Z“ slalomu
bez kotouče. Na signál trenéra vyjíždí hráč s kotoučem, projíždí slalom protisměrnými
krátkými oblouky kolem tří pasivně bránících hráčů. Hráč drží hůl ve dvou rukou
a kryje si kotouč. Po několika opakováních trenér vymění pasivně bránící hráče za jiné.
Cvičení můžeme provádět krytím kotouče s holí v jedné ruce. Z bruslařských
dovedností lze využít také měsícový krok.
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Cvičení č. 295. Krytí kotouče kolem dvou hráčů se střelbou.
Hráči s kotoučem jsou seřazeni na modré čáře, další dva stojí ve třetině
bez kotouče. Na signál trenéra vyjíždí hráč s kotoučem, projíždí slalom s využitím
krátkých oblouků kolem dvou pasivně bránících hráčů a zakončuje střelbou. Hráč drží
hůl ve dvou rukou a kryje si kotouč. Po několika opakováních trenér vymění pasivně
bránící hráče za jiné. Cvičení můžeme provádět krytím kotouče s holí v jedné ruce,
z bruslařských dovedností lze využít také měsícový krok. Střídání hráčů je možno
provádět také tím způsobem, že po zakončení se hráč hned posune na místo pasivně
bránícího a další hráči se posouvají až zpět do skupiny.

Cvičení č. 296. Krytí kotouče v „Z“ slalomu se střelbou.
Hráči s kotoučem jsou seřazeni v rohu hřiště, další tři stojí v „Z“ slalomu
bez kotouče. Na signál trenéra vyjíždí hráč s kotoučem, projíždí slalom s využitím
krátkých oblouků kolem tří pasivně bránících hráčů a zakončuje střelbou. Hráč drží hůl
ve dvou rukách a kryje si kotouč. Po několika opakováních trenér vymění pasivně
bránící hráče za jiné. Cvičení můžeme provádět krytím kotouče s holí v jedné ruce,
z bruslařských dovedností lze využít také měsícový krok. Střídání hráčů je možno
provádět také tím způsobem, že po zakončení se hráč hned posune na místo pasivně
bránícího a další hráči se posouvají zpět do skupiny.

Cvičení č. 297. Krytí kotouče v „Z“ slalomu protisměrně se střelbou.
Hráči s kotoučem jsou seřazeni do rohu hřiště, další tři stojí v „Z“ slalomu
bez kotouče. Na signál trenéra vyjíždí hráč s kotoučem, projíždí slalom s využitím
krátkých protisměrných oblouků kolem tří

pasivně bránících hráčů a zakončuje

střelbou. Hráč drží hůl ve dvou rukou a kryje si kotouč. Po několika opakováních trenér
vymění pasivně bránící hráče za jiné. Cvičení můžeme provádět krytím kotouče s holí
v jedné ruce, z bruslařských dovedností lze využít také měsícový krok. Střídání hráčů je
možno provádět také tím způsobem, že po zakončení se hráč hned posune na místo
pasivně bránícího a další hráči se posouvají až zpět do skupiny.

Cvičení č. 298. Krytí kotouče kolem dvou hráčů protisměrně se střelbou.
Hráči s kotoučem jsou seřazeni na modré čáře, další dva stojí ve třetině
bez kotouče. Na signál trenéra vyjíždí hráč s kotoučem, projíždí slalom s využitím
krátkých protisměrných oblouků kolem dvou pasivně bránících hráčů a zakončuje
střelbou. Hráč drží hůl ve dvou rukou a kryje si kotouč. Po několika opakováních trenér
vymění pasivně bránící hráče za jiné. Cvičení můžeme provádět krytím kotouče s holí
v jedné ruce, z bruslařských dovedností lze využít také měsícový krok. Střídání hráčů je
možno provádět také tím způsobem, že po zakončení se hráč hned posune na místo
pasivně bránícího hráče a další hráči se posouvají zpět do skupiny.
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Příloha č. 10. Krytí kotouče v dlouhém oblouku – odšlapováním,
překládáním a měsícovým krokem.
Krytí

kotouče v dlouhém

oblouku

ať

už

odšlapováním, překládáním

či měsícovým krokem umožňuje udržet kotouč a dostávat se do střelecky výhodných
pozic - například z rohu kluziště. Své uplatnění také nachází například při objíždění
hráče ve středním pásmu při průniku touto částí hřiště.

Cvičení č. 299. Krytí kotouče na kruhu s odšlapováním 1.
Hráči s kotoučem jsou ve čtveřicích na kruhu pro vhazování. Na signál trenéra
vyjíždí hráč s kotoučem po kruhu na vhazování a každého ze tří pasivně bránících hráčů
objíždí a kryje si kotouč s tím, že drží hůl ve dvou rukou a odšlapuje. Poté na signál
trenéra vyjíždí další hráč. Cvičení můžeme provádět krytím kotouče s holí v jedné ruce,
z bruslařských dovedností lze využít také překládání a měsícový krok.

Cvičení č. 300. Krytí kotouče na kruhu s odšlapováním 2.
Hráči s kotoučem jsou seřazeni na brankové čáře, hráč bez kotouče je na kruhu
pro vhazování. Na signál trenéra vyjíždí hráč s kotoučem po kruhu na vhazování,
překládá s kotoučem a proti pasivně bránícímu hráči si kryje kotouč, hůl drží ve dvou
rukách a odšlapuje. Cvičení můžeme provádět krytím kotouče s holí v jedné ruce,
z bruslařských dovedností lze využít také překládání a měsícový krok.

Cvičení č. 301. Krytí kotouče na kruhu s odšlapováním 3.
Hráči s kotoučem jsou v trojicích na kruhu pro vhazování. Na signál trenéra
vyjíždí hráč s kotoučem po kruhu na vhazování a každého ze dvou pasivně bránících
hráčů objíždí a kryje si kotouč s tím, že drží hůl ve dvou rukách a odšlapuje. Poté
na signál trenéra vyjíždí další hráč. Cvičení můžeme provádět krytím kotouče s holí
v jedné ruce, z bruslařských dovedností lze využít také překládání a měsícový krok.

Cvičení č. 302. Krytí kotouče na kruhu s odšlapováním 4.
Hráči s kotoučem jsou seřazeni v rohu, další dva bez kotouče na kruzích pro
vhazování. Na signál trenéra vyjíždí hráč s kotoučem po kruhu na vhazování a každého
ze dvou pasivně bránících hráčů objíždí a kryje si kotouč s tím, že drží hůl ve dvou
rukách a odšlapuje. Poté na signál trenéra vyjíždí další hráč. Po několika opakováních
trenér vymění pasivně bránící hráče za jiné. Cvičení můžeme provádět krytím kotouče
s holí v jedné ruce, z bruslařských dovedností lze využít také překládání a měsícový
krok.
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Cvičení č. 303. Krytí kotouče na kruhu s odšlapováním a střelbou.
Hráči s kotoučem jsou seřazeni v rohu, další hráč bez kotouče je připravený
vytvářet pasivní odpor. Na signál trenéra vyjíždí hráč s kotoučem po kruhu
na vhazování a pasivně bránícího hráče objíždí s tím, že si kryje kotouč, hůl drží
ve dvou rukách, odšlapuje a zakončuje střelbou. Poté zůstává před brankou a je
připraven na dalšího hráče vytvářet pasivní odpor. Na signál trenéra vyjíždí další hráč.
Cvičení můžeme provádět krytím kotouče s holí v jedné ruce, z bruslařských dovedností
lze využít také překládání a měsícový krok.

Cvičení č. 304. Krytí kotouče s kličkou a střelbou.
Hráči s kotoučem jsou seřazeni na modré čáře, další hráč bez kotouče je
připravený vytvářet pasivní odpor. Na signál trenéra vyjíždí hráč s kotoučem obloukem
k červené čáře, a pasivně bránícího hráče objíždí tak, že si kryje kotouč, hůl drží ve
dvou rukách, odšlapuje a odpoutává se od soupeře. Poté provádí kličku na branku
a zakončuje střelbou. Po několika opakováních trenér vystřídá hráče, který vytváří
pasivní odpor nebo může vytvářet pasivní odpor sám trenér. Cvičení můžeme provádět
krytím kotouče s holí v jedné ruce, z bruslařských dovedností lze využít také překládání
a měsícový krok.

Cvičení č. 305. Krytí kotouče v navazovacím cvičení se střelbou.
Hráči s kotoučem jsou seřazeni v obou rozích. Na začátek je připravený další
hráč bez kotouče vytvářet pasivní odpor. Na signál trenéra vyjíždí hráč s kotoučem
obloukem po kruhu a pasivně bránícího hráče objíždí s tím, že si kryje kotouč, hůl drží
ve dvou rukách, odšlapuje a zakončuje střelbou. Ihned po zakončení automaticky
startuje hráč z druhého rohu a provádí to samé. Hráč po střelbě se stává pasivně
bránícím hráčem a poté se řadí do rohu. Cvičení můžeme provádět krytím kotouče s holí
v jedné ruce, z bruslařských dovedností lze využít také překládání a měsícový krok.
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Příloha č. 11. Krytí kotouče protisměrnou kličkou a manévrováním.
Krytí kotouče protisměrnou kličkou se často využívá po vniknutí do útočného
pásma. Krytí kotouče ve spojení s manévrováním používají například obránci proti
napadání soupeře tak, aby se mohl udržet na kotouči a konstruktivně rozehrát. Nebo
také útočníci, kteří se chtějí například udržet se na kotouči v hloubce útočného pásma.

Cvičení č. 306. Krytí kotouče protisměrnou kličkou.
Hráči s kotoučem jsou ve trojici u hrazení, přičemž prostřední hráč má kotouč
a další dva jsou trochu více odstoupeni od hrazení. Na signál trenéra vyjíždí hráč
s kotoučem na jednu stranu podél hrazení a je pasivně napadán druhým hráčem. Na
vzniklou situaci hráč reaguje protisměrnou kličkou a jede na druhou stranu. Totéž se
odehrává na druhé straně a až do přerušení hráč vybrusluje protisměrné kličky čelem
k hrazení. Na signál trenéra se hráč vymění a vyjíždí další hráč.

Cvičení č. 307. Krytí kotouče protisměrnou kličkou v rohu.
Hráči s kotoučem jsou ve dvojici několik metrů od hrazení, přičemž první z nich
má kotouč a druhý je bez kotouče. Na signál trenéra vyjíždí hráč s kotoučem na jednu
stranu a je pasivně napadán bránícím hráčem. Na vzniklou situaci hráč reaguje
protisměrnou kličkou a jede na druhou stranu, kdy hráč provádí protisměrné kličky
čelem k hrazení až do přerušení.

Cvičení č. 308. Krytí kotouče protisměrnou kličkou u hrazení.
Hráči stojí ve dvou zástupech na modré čáře. Hráči blíže k hrazení mají
kotouče, hráči dále od hrazení jsou bez kotouče. Na signál trenéra vyjíždí hráč
s kotoučem podél hrazení, naznačí pohyb na střed a udělá prudkou protisměrnou kličku
směrem k hrazení, poté vybrusluje zpět na modrou čáru. Hráč bez kotouče na něj
vytváří po celou dobu pasivní odpor. Poté se hráči řadí na opačné posty.

Cvičení č. 309. Krytí kotouče s opakovanou protisměrnou kličkou u hrazení.
Hráči stojí ve dvou zástupech na brankové čáře. Hráči blíže k hrazení mají
kotouče, hráči dále od hrazení jsou bez kotouče. Na signál trenéra vyjíždí hráč
s kotoučem podél hrazení, naznačí pohyb na střed a udělá prudkou protisměrnou kličku
směrem k hrazení. Následně protisměrnou kličku zopakuje a poté vybrusluje zpět
na modrou čáru. Hráč bez kotouče na něj vytváří po celou dobu pasivní odpor. Poté se
hráči řadí na opačné posty.
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Cvičení č. 310. Krytí kotouče manévrováním v rohu s vybruslením a střelbou.
Hráči stojí za sebou, přičemž první hráč je útočící, druhý je pasivně bránícím
hráčem. Bránící hráč nahazuje kotouč do rohu. Útočící hráč jede pro něj a podrží si
bránícího hráče „na zádech“ a krytím kotouče spolu se změnou směru libovolnou
stranou vybrusluje a zakončuje střelbou.

Cvičení č. 311. Krytí kotouče manévrováním v rohu a střelbou.
Hráči stojí za sebou, přičemž první hráč je útočící, druhý je bránícím hráčem.
Cvičení začíná nahozením kotouče do rohu, který zpracovává útočící hráč, kryje si
kotouč tak, že si podrží bránícího hráče „na zádech“ a změnou směru se snaží prosadit
do zakončení. Cvičení zakončuje střelbou a dohrává situaci.

Cvičení č. 312. Krytí kotouče po vybruslení před branku se střelbou.
Hráč s kotoučem stojí za brankou, pasivně bránící hráč před brankou. Cvičení
začíná vybruslením před branku a krytím kotouče. Hráč poté manévruje, prudkou
změnou směru se uvolňuje a zakončuje střelbou.

Cvičení č. 313. Krytí kotouče po vybruslení od mantinelu se střelbou.
Cvičení zahajuje pasivně bránící hráč vybruslením kolem branky a rozehrávkou
útočícímu hráči na opěrný bod. Hráč s kotoučem se tlačí do předbrankového prostoru,
přičemž na něj vytváří tlak hráč bez kotouče. Útočící hráč se uvolňuje prudkým
manévrem, kryje si kotouč tělem a zakončuje střelbou.
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Příloha č. 12. Krytí kotouče tělem v prostoru.
Krytí kotouče tělem v prostoru využíváme zejména při napadání soupeře
ze strany nebo ze zadu. Zvládnutí těchto technik umožňuje hráči udržení se na kotouči
pod tlakem.

Cvičení č. 314. Krytí kotouče tělem – absorbování nárazu ze strany 1.
Cvičení zahajuje hráč s kotoučem, který vybruslí vpřed. Druhý hráč bez kotouče
se k hráči s kotoučem přibližuje paralelně ze strany a jde s hráčem na kotouči
do kontaktu tělem. Hráč na kotouči si kryje kotouč tělem, hůl s kotoučem má
na „overplay“ straně, je pevně zapřený a absorbuje náraz ze strany. Po přijmutí nárazu
zrychluje a odpoutává se od soupeře. Cvičení lze po zvládnutí přijmutí nárazu
modifikovat tak, že hráč použije proti soupeři protináraz.

Cvičení č. 315. Krytí kotouče tělem – absorbování nárazu ze strany 2.
Cvičení zahajuje hráč s kotoučem, který vybruslí vpřed. Druhý hráč bez kotouče
se k hráči s kotoučem přibližuje paralelně ze strany a jde s hráčem na kotouči
do kontaktu tělem. Hráč na kotouči si kryje kotouč tělem, hůl s kotoučem má
na „overplay“ straně, je pevně zapřený a absorbuje náraz ze strany. Po přijmutí nárazu
udělá „bognu“, kterou se zbaví soupeře a dobruslí zpět do skupiny. Cvičení lze
po zvládnutí přijmutí nárazu modifikovat tak, že hráč použije proti soupeři protináraz.

Cvičení č. 316. Krytí kotouče tělem – absorbování nárazu ze strany 3.
Cvičení zahajuje hráč s kotoučem, který vybruslí vpřed. Druhý hráč bez kotouče
se k hráči s kotoučem přibližuje paralelně ze strany a jde s hráčem na kotouči
do kontaktu tělem. Hráč na kotouči si kryje kotouč tělem, hůl s kotoučem má
na „overplay“ straně, je pevně zapřený a absorbuje náraz ze strany. Po přijmutí nárazu
se hráč odpoutává od soupeře a přihrává do protější skupiny. Cvičení lze po zvládnutí
přijmutí nárazu modifikovat tak, že hráč použije proti soupeři protináraz.

Cvičení č. 317. Krytí kotouče tělem – absorbování nárazu zezadu 1.
Cvičení zahajuje hráč s kotoučem, který vybruslí vpřed. Druhý hráč bez kotouče
se k hráči s kotoučem přibližuje ze zadu. Hráč na kotouči si kryje kotouč tělem, zaujme
stabilní postavení a připraví se na náraz tělem zezadu. Hráč bez kotouče zezadu
přiměřeně atakuje tělem hráče s kotoučem, který absorbuje náraz zezadu. Po přijmutí
nárazu se hráč odpoutává od soupeře. Cvičení lze po zvládnutí přijmutí nárazu
modifikovat tak, že hráč použije proti soupeři protináraz.
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Cvičení č. 318. Krytí kotouče tělem – absorbování nárazu zezadu 2.
Cvičení zahajuje hráč s kotoučem, který vybruslí vpřed. Druhý hráč bez kotouče
se k hráči s kotoučem přibližuje zezadu. Hráč na kotouči si kryje kotouč tělem, zaujme
stabilní postavení a připraví se na náraz tělem zezadu. Hráč bez kotouče zezadu
přiměřeně atakuje tělem hráče s kotoučem, který absorbuje náraz zezadu. Po přijmutí
nárazu hráč dělá prudký oblouk, odpoutává se od soupeře a přihrává zpět do skupiny.
Cvičení lze po zvládnutí přijmutí nárazu modifikovat tak, že hráč použije proti soupeři
protináraz.

Cvičení č. 319. Krytí kotouče tělem – absorbování nárazu zezadu 3.
Cvičení zahajuje hráč s kotoučem, který vybruslí vpřed. Druhý hráč bez kotouče
se k hráči s kotoučem přibližuje zezadu. Hráč na kotouči si kryje kotouč tělem, zaujme

stabilní postavení a připraví se na náraz tělem zezadu. Hráč bez kotouče zezadu
přiměřeně atakuje tělem hráče s kotoučem, který absorbuje náraz zezadu. Po přijmutí
nárazu se hráč odpoutává od soupeře a přihrává do skupiny. Cvičení lze po zvládnutí
přijmutí nárazu modifikovat tak, že hráč použije proti soupeři protináraz.

Cvičení č. 320. Krytí kotouče tělem – absorbování nárazu ze strany se střelbou.
Cvičení zahajuje hráč s kotoučem, který vybruslí vpřed. Druhý hráč bez kotouče
se k hráči s kotoučem přibližuje paralelně ze strany a jde s hráčem na kotouči
do kontaktu tělem. Hráč na kotouči si kryje kotouč tělem, hůl s kotoučem má
na „overplay“ straně, je pevně zapřený a absorbuje náraz ze strany. Po přijmutí nárazu
se hráč odpoutává od soupeře a zakončuje střelbou. Cvičení lze po zvládnutí přijmutí
nárazu modifikovat tak, že hráč použije proti soupeři protináraz.

Cvičení č. 321. Krytí kotouče tělem – absorbování nárazu zezadu se střelbou.
Cvičení zahajuje hráč s kotoučem, který vybruslí vpřed. Druhý hráč bez kotouče
se k hráči s kotoučem přibližuje zezadu. Hráč na kotouči si kryje kotouč tělem, zaujme
stabilní postavení a připraví se na náraz tělem zezadu. Hráč bez kotouče zezadu
přiměřeně atakuje tělem hráče s kotoučem, který absorbuje náraz zezadu. Po přijmutí
nárazu se hráč odpoutává od soupeře a zakončuje střelbou. Cvičení lze po zvládnutí
přijmutí nárazu modifikovat tak, že hráč použije proti soupeři protináraz.
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Cvičení č. 322. Krytí kotouče tělem – absorbování nárazu ze strany s rozehrávkou 1.
Cvičení zahajuje hráč s kotoučem, který objíždí branku. Druhý hráč bez kotouče
se k hráči s kotoučem přibližuje v oblouku, vytláčí ho z osy hřiště a jde s hráčem
na kotouči do kontaktu tělem. Hráč na kotouči si kryje kotouč tělem, hůl s kotoučem má
na „overplay“ straně, je pevně zapřený a absorbuje náraz ze strany. Po přijmutí nárazu
se hráč odpoutává od soupeře a přihrává trenérovi. Cvičení lze po zvládnutí přijmutí
nárazu modifikovat tak, že hráč použije proti soupeři protináraz.

Cvičení č. 323. Krytí kotouče tělem – absorbování nárazu zezadu s rozehrávkou 1.
Cvičení zahajuje hráč s kotoučem, který se snaží vybruslit za branku. Druhý hráč
bez kotouče se k hráči s kotoučem přibližuje zezadu. Hráč na kotouči si kryje kotouč
tělem, zaujme stabilní postavení a připraví se na náraz tělem zezadu. Hráč bez kotouče
zezadu

přiměřeně atakuje tělem hráče s kotoučem, který absorbuje náraz zezadu.

Po přijmutí nárazu se hráč odpoutává od soupeře, objíždí branku, kryje si kotouč tělem
před případným napadáním soupeře ze strany a rozehrává trenérovi. Cvičení lze
po zvládnutí přijmutí nárazu modifikovat tak, že hráč použije proti soupeři protináraz.

Cvičení č. 324. Krytí kotouče tělem – absorbování nárazu ze strany s rozehrávkou 2.
Cvičení zahajuje hráč s kotoučem, který jede s kotoučem do třetiny. Druhý hráč
bez kotouče se k hráči s kotoučem přibližuje ze strany z osy hřiště a jde s hráčem
na kotouči do kontaktu tělem. Hráč na kotouči si kryje kotouč tělem, hůl s kotoučem
má na „overplay“ straně, je pevně zapřený a absorbuje náraz ze strany. Po přijmutí
nárazu „odřízne“ soupeře tím, že jede za branku. Za brankou hráč udělá protisměrnou
kličku, vybrusluje s kotoučem a přihrává do skupiny. Cvičení lze po zvládnutí přijmutí
nárazu modifikovat tak, že hráč použije proti soupeři protináraz.

Cvičení č. 325. Krytí kotouče tělem – absorbování nárazu zezadu s rozehrávkou 2.
Cvičení zahajuje hráč s kotoučem, který se snaží vybruslit za branku. Druhý hráč
bez kotouče se k hráči s kotoučem přibližuje zezadu. Hráč na kotouči si kryje kotouč
tělem, zaujme stabilní postavení a připraví se na náraz tělem zezadu. Hráč bez kotouče
zezadu

přiměřeně atakuje tělem hráče s kotoučem, který absorbuje náraz zezadu.

Po přijmutí nárazu se hráč odpoutává od soupeře, objíždí branku, kryje si kotouč tělem
před případným napadáním soupeře ze strany a rozehrává trenérovi. Cvičení lze
po zvládnutí přijmutí nárazu modifikovat tak, že hráč použije proti soupeři protináraz.
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Příloha č. 13. Krytí kotouče tělem u hrazení.
Zásady krytí kotouče tělem bezprostředně u hrazení hráče za prvé chrání
a za druhé jim umožňují udržet kotouč ve velmi obtížných situacích pod tlakem
u hrazení.

Cvičení č. 326. Krytí kotouče tělem – absorbování nárazu ze strany u hrazení.
Cvičení zahajuje hráč s kotoučem u hrazení, který vybruslí vpřed. Druhý hráč
bez kotouče se k hráči s kotoučem přibližuje paralelně ze strany a jde s hráčem
na kotouči u hrazení do kontaktu tělem. Hráč na kotouči je ve stabilním postavení
a absorbuje náraz ramenem s tím, že rozloží náraz celým tělem u mantinelu a snaží se
kontrolovat kotouč. Po přijmutí nárazu se odpoutává od soupeře.

Cvičení č. 327. Krytí kotouče tělem – protináraz ze strany u hrazení.
Cvičení zahajuje hráč s kotoučem u hrazení, který vybruslí vpřed. Druhý hráč
bez kotouče se k hráči s kotoučem přibližuje paralelně ze strany a jde s hráčem
na kotouči u hrazení do kontaktu tělem. Hráč s kotoučem si načasuje pohyb
a v momentě, kdy má dostat náraz, provádí protináraz. Následně využívá „momentu
překvapení“ a odpoutává se od soupeře.

Cvičení č. 328. Krytí kotouče tělem – absorbování nárazu zezadu u hrazení.
Cvičení zahajuje hráč ve skupině nastřelením kotouče na hrazení. Útočící hráč
zpracuje kotouč u hrazení. Druhý hráč bez kotouče se k hráči s kotoučem přibližuje
zezadu a s hráčem na kotouči jde u hrazení do kontaktu tělem. Hráč na kotouči je
ve stabilním postavení, rukama se zapře o mantinel, kotouč kontroluje bruslemi
a absorbuje přiměřený náraz soupeře. Poté využije své paže, odrazí se od hrazení, čímž
získá čas a odpoutává se od soupeře.

Cvičení č. 329. Krytí kotouče tělem – protináraz zezadu u hrazení.
Cvičení zahajuje hráč ve skupině nastřelením kotouče na hrazení. Útočící hráč
zpracuje kotouč u hrazení. Druhý hráč bez kotouče se k hráči s kotoučem přibližuje
zezadu za hráčem na kotouči u hrazení a jde do kontaktu tělem. Hráč na kotouči je

ve stabilním postavení, v momentě nárazu soupeře se zapře rukama o mantinel a použije
protináraz. Poté využije „momentu překvapení“ a odpoutává se od soupeře.
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Cvičení č. 330. Krytí kotouče tělem – absorbování nárazu ze strany se střelbou 1.
Cvičení zahajuje hráč s kotoučem u hrazení, který vybruslí vpřed. Druhý hráč
bez kotouče se k hráči s kotoučem přibližuje paralelně ze strany a jde s hráčem
na kotouči u hrazení do kontaktu tělem. Hráč na kotouči je ve stabilním postavení
a absorbuje náraz ramenem s tím, že rozloží náraz celým tělem u mantinelu a snaží se
kontrolovat kotouč. Po přijmutí nárazu se odpoutává od soupeře a zakončuje střelbou.

Cvičení č. 331. Krytí kotouče tělem – protináraz ze strany se střelbou 1.
Cvičení zahajuje hráč s kotoučem u hrazení, který vybruslí vpřed. Druhý hráč
bez kotouče se k hráči s kotoučem přibližuje paralelně ze strany a jde s hráčem
na kotouči u hrazení do kontaktu tělem. Hráč s kotoučem si načasuje pohyb
a v momentě, kdy má dostat náraz, provádí protináraz. Následně využívá „momentu
překvapení“, odpoutává se od soupeře a zakončuje střelbou.

Cvičení č. 332. Krytí kotouče tělem – absorbování nárazu ze strany se střelbou 2.
Cvičení zahajuje hráč s kotoučem u hrazení, který vybruslí vpřed. Druhý hráč
bez kotouče se k hráči s kotoučem přibližuje paralelně ze strany a jde s hráčem

na kotouči u hrazení do kontaktu tělem. Hráč na kotouči je ve stabilním postavení
a absorbuje náraz ramenem s tím, že rozloží náraz celým tělem u mantinelu a snaží se
kontrolovat kotouč. Po přijmutí nárazu se odpoutává od soupeře, následně si kryje
kotouč v oblouku tělem a zakončuje střelbou.

Cvičení č. 333. Krytí kotouče tělem – protináraz ze strany se střelbou 2.
Cvičení zahajuje hráč s kotoučem u hrazení, který vybruslí vpřed. Druhý hráč
bez kotouče se k hráči s kotoučem přibližuje paralelně ze strany a jde s hráčem
na kotouči u hrazení do kontaktu tělem. Hráč s kotoučem si načasuje pohyb
a v momentě, kdy má dostat náraz provádí protináraz. Následně využívá „momentu
překvapení“ a odpoutává se od soupeře, následně si kryje kotouč v oblouku tělem
a zakončuje střelbou.
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Cvičení č. 334. Krytí kotouče tělem – absorbování nárazu ze zadu s přihrávkou.
Cvičení zahajuje hráč ve skupině nastřelením kotouče na hrazení. Útočící hráč
zpracuje kotouč u hrazení. Druhý hráč bez kotouče se k hráči s kotoučem přibližuje
zezadu za hráčem na kotouči a u hrazení jde do kontaktu tělem. Hráč na kotouči je
ve stabilním postavení, rukama se zapře o mantinel, kotouč kontroluje bruslemi
a absorbuje přiměřený náraz soupeře. Poté využije své paže, odrazí se od hrazení, čímž
získá čas a odpoutává se od soupeře a přihrává kotouč na volného hráče.

Cvičení č. 335. Krytí kotouče tělem – protináraz zezadu s přihrávkou.
Cvičení zahajuje hráč ve skupině nastřelením kotouče na hrazení. Útočící hráč
zpracuje kotouč u hrazení. Druhý hráč bez kotouče se k hráči s kotoučem přibližuje
zezadu za hráčem na kotouči a u hrazení jde do kontaktu tělem. Hráč na kotouči je
ve stabilním postavení, v momentě nárazu soupeře se zapře rukama o mantinel a použije
protináraz. Poté využije „momentu překvapení“ a odpoutává se od soupeře a přihrává
kotouč na volného hráče.

Cvičení č. 336. Krytí kotouče tělem – absorbování nárazu zezadu se střelbou.
Cvičení zahajuje hráč ve skupině nastřelením kotouče na hrazení. Útočící hráč
zpracuje kotouč u hrazení. Druhý hráč bez kotouče se k hráči s kotoučem přibližuje
zezadu za hráčem na kotouči a u hrazení jde do kontaktu tělem. Hráč na kotouči je
ve stabilním postavení, rukama se zapře o mantinel, kotouč kontroluje bruslemi
a absorbuje přiměný náraz soupeře. Poté využije své paže, odrazí se od hrazení, čímž
získá čas a odpoutává se od soupeře. Následně objíždí branku a zakončuje střelbou.

Cvičení č. 337. Krytí kotouče tělem – protináraz zezadu se střelbou.
Cvičení zahajuje hráč ve skupině nastřelením kotouče na hrazení. Útočící hráč
zpracuje kotouč u hrazení. Druhý hráč bez kotouče se k hráči s kotoučem přibližuje
zezadu za hráčem na kotouči a u hrazení jde do kontaktu tělem. Hráč na kotouči je
ve stabilním postavení, v momentě nárazu soupeře se zapře rukama o mantinel a použije
protináraz. Poté využije momentu překvapení a odpoutává se od soupeře. Následně
objíždí branku a zakončuje střelbou.

cv. 334

cv. 336

cv. 337

cv. 335

Příloha č. 14. Použité grafické značení.

