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Korčuľovanie je základnou a zároveň najzložitejšou činnosťou hráča ľadového hokeja. 

Jeho zvládnutie vyžaduje niekoľkoročnú dobu nácviku a zdokonaľovania. Vytvára základ 

pre všetky ostatné hokejové zručnosti – vedenie puku, kľučkovanie, uvoľňovanie sa bez 

puku, bránenie hráča,... S nácvikom korčuľovania je vhodné začať už vo veku 5 - 6 rokov 

a v prvých rokoch prípravy mu venovať 80% objemu tréningu na ľade. 

 

Hlavné zásady nácviku korčuľovania: 
- Pred samotným nácvikom hráčovi skontrolujeme hokejový výstroj, najmä veľkosť 

a kvalitu nabrúsenia korčúľ. 
- Jednotlivé spôsoby korčuľovania nacvičujeme najprv bez a neskôr s hokejkou. 

Počiatočná fixácia hornej polovice tela umožňuje neskôr oddeliť pohyb paží od 
pohybu nôh. 

- Nácvik jednotlivých hokejových zručností realizujeme vždy na obe strany 
i v oboch smeroch, pričom doba nácviku je časovo vyvážená. 

- Zásada názornosti – hráči v tomto veku si nedokážu vytvoriť predstavu 
o správnom vykonaní pohybu iba na základe slovných inštrukcií. Je dôležité aby 
tréner vedel vykonať dokonalú ukážku správnej techniky pohybu, prípadne 
i nesprávnu ukážku, aby si hráč dokonale uvedomil, kde robí chybu. 

 

Hokejový postoj 

Hokejový postoj patrí medzi základné hokejové zručnosti. Nohy sú ohnuté v 
kolennom a členkovom kĺbe v uhle približne 45°. Nohy sú rozkročené približne na šírku 
ramien, špičky smerujú mierne od seba. Trup je v miernom predklone, hmotnosť je na 
prednej časti chodidiel. Hlava je vzpriamená a hráč sa pozerá pred seba. Hokejku drží 
v oboch rukách, čepeľ je na ľade alebo len mierne nad ľadom, pričom hráč sa o ňu 
v žiadnom prípade neopiera. Základný postoj pre jazdu vzad je podobný s tým rozdielom, 
že hráč drží hokejku v jednej ruke a trup je vzpriamenejší. Postoj je o niečo širší. 

Držaniu i správnej úprave hokejky venujeme u mladých hráčov dostatočnú 
pozornosť. Horná ruka drží hokejku na jej samotnom konci, pričom kontrolujeme aj 
obalenie hokejky v tejto časti. Hráči nesmú mať príliš veľkú vrstvu pásky, či gumený 
koniec, ktorý im zabraňuje v správnom držaní hokejky hornou rukou. Spodná ruka drží 
hokejku približne na šírku ramien, pričom držanie je podľa potreby pevné (streľba) alebo 
voľné (vedenie puku, kľučka). Pre začiatočníkov je vhodné, ak je čepeľ hokejky bez 
akéhokoľvek ohnutia. 

Metodika nácviku: 
- Základný hokejový postoj na mieste. 
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- Rovnovážne cvičenia na mieste (prenášanie váhy z nohy na nohu, stoj na jednej 
nohe, výskoky, drepy, úklony,...). 

- Chôdza po ľade – chôdza pri mantinely, chôdza s dopomocou, chôdza cez 
prekážky. 

- Základný hokejový postoj v sklze na dvoch korčuliach. 

Základné chyby v technike: 
- Vzpriamený postoj zapríčinený nedostatočný uhlom v jednotlivých kĺboch 

(bedrovom, kolennom, členkovom). 
- Nedostatočný predklon trupu 
- Hráč sa nepozerá pred seba, ale na svoje korčule 
- Hráč sa opiera o hokejku 
- Nesprávne držanie hokejky – najmä hornou rukou 

                                
Obrázok 1 Správny hokejový postoj 

Vstávanie z ľadu 

Vstávanie z ľadu patrí spolu so základným hokejovým postojom medzi prvé 
zručnosti, ktoré by sa mal začiatočník naučiť. V dôsledku nízkej stability samozrejme 
dochádza u mladých hráčov k častým pádom na ľad. Po páde by sa mal hráč dostať do 
vzporu kľačmo („na všetky štyri“) a následne do kľaku na kolenách. Potom sa jednou 
nohou postaví na korčuľu a narovnaním tejto nohy vstane do základného hokejového 
postavenia. Hokejku držíme oboma rukami. 

S nácvikom vstávania z ľadu úzko súvisí aj nácvik padania a úrazová prevencia. 
Z hľadiska bezpečnosti je vhodné, aby si hráči vybudovali návyk padať vpred. Pri páde 
vpred hráči môžu pád stlmiť pažami a chrániť si tak hlavu pred nárazom na ľad, či 
mantinel. Samozrejme, že sa nevyhneme ani pádom vzad. Pri páde vzad, by si hráči mali 
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chrániť hlavu pred nárazom o ľad takým spôsobom, že predklonia hlavu a bradu priložia 
na hrudník. 

Korčuľovanie vpred 

Nácvik jazdy vpred nadväzuje  na hokejový postoj v sklze na dvoch korčuliach. 
Hlavným cieľom je nácvik odrazu a sklzu. 

Metodika nácviku: 

- U absolútnych začiatočníkov využívame nácvik odrazu s využitím stoličky, 
prípadne mantinelu 

- Nácvik odrazu v dvojoporovom postavení: 
- citróniky (alebo tzv. C – oblúky) súčasne oboma korčuľami 
- citróniky striedavo s odrazom ľavou a pravou korčuľou 
- vlnovky 
- preklápanie hrán 
- odrazy z vonkajšej aj vnútornej hrany (napríklad citróniky s prekrížením nôh) 
- vo dvojiciach s hokejkami i bez hokejok (tlačenie, ťahanie) 

- Nácvik odrazu v jednooporovom postavení: 
- kolobežka 
- jazda na jednej korčuli 
- jazda na jednej korčuli v podrepe a drepe 
- oblúčiky na vnútorných hranách 
- oblúčiky na vonkajších hranách 
- vlnovky na jednej nohe so striedaním hrán 
- vo dvojiciach s hokejkami i bez hokejok (tlačenie, ťahanie) 
- nácvik hokejového odrazu so zameraním sa na dostatočné vystretie odrazovej 

nohy a dokončenie odrazu cez špičku korčule 
- Nácvik práce paží: 

- Paže vykonávajú viac bočný ako predo-zadný pohyb. 
- Imitačné cvičenia práce paží na mieste a neskôr v pohybe 

Základné chyby v technike: 

- Vzpriamený postoj 
- Sledovanie korčúľ a nie priestor pred sebou 
- Nadmerný vertikálny pohyb 
- Nedostatočné vystretie nohy pri odraze 
- Nedokončenie odrazu cez špičku korčule 
- Slabé zohnutie prednej (sklzovej) nohy pri odraze 
- Zakopávanie špičkami o ľad 
- Vykopávanie piet po odraze príliš vysoko 
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Korčuľovanie vzad 

Korčuľovanie vzad je rovnako dôležité ako korčuľovanie vpred a pri nácviku mu 
venujeme dostatočnú pozornosť. S nácvikom však začíname až po zvládnutí základných 
krokov korčuľovania vpred. Pri nácviku vychádzame zo základného postavenia. Nohy sú 
pritom rozkročené o čosi viac ako na šírku ramien (širší stoj rozkročný), hokejku držíme 
v jednej ruke pred telom, hlava je vzpriamená. Dôležité je, aby hráč udržal hmotnosť 
rozloženú rovnomerne na celú plochu noža a nie len na jeho prednej časti. Metodika 
nácviku korčuľovania vzad je podobná ako pri korčuľovaní vpred. 

Metodika nácviku: 

- Nácvik odrazu v dvojoporovom postavení: 
- jazda v sklze vzad na dvoch korčuliach v základnom postavení (napr. 

odrazom od mantinelu) 
- citróniky vzad súčasne s oboma korčuľami 
- citróniky vpred striedavo s odrazom ľavou a pravou korčuľou 
- vlnovky 
- preklápanie hrán 
- vo dvojiciach s hokejkami (ťahanie) 

- Nácvik odrazu v jednooporovom postavení: 
- jazda vzad na jednej korčuli 
- oblúčiky na vnútorných hranách 
- oblúčiky na vonkajších hranách 
- vlnovky na jednej nohe so striedaním hrán 
- vo dvojiciach s hokejkami (ťahanie) 

- Paže rovnako ako pri korčuľovaní vpred vykonávajú viac bočný pohyb – sprava 
doľava a nie spredu dozadu 

Základné chyby v technike: 

- Vzpriamený postoj 
- Nadmerný predklon trupu – váha tela sa dostáva na prednú časť nožov a hráč 

stráca stabilitu 
- Pohľad smeruje dole do ľadu a na korčule 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Obrázok	  2	  Základný	  postoj	  pri	  korčuľovaní	  vzad 

Zastavenie 

Táto korčuliarska zručnosť slúži k zastaveniu pohybu, zníženiu rýchlosti a zmeny 
smeru pohybu. Rozlišujeme dva základné spôsoby: 

1. zastavenie z jazdy vpred 
- jednostranným pluhom 
- obojstranným pluhom 
- šmykom (vytočením) na oboch korčuliach 
- zastavením na jednej korčuli – vnútorná hrana 
- zastavením na jednej korčuli – vonkajšia hrana 
2. zastavenie z jazdy vzad 
- zastavenie na oboch korčuliach – V - zastavenie 
- zastavenie na jednej korčuli – T - zastavenie 
- zastavenie bočným šmykom na oboch korčuliach 

Zastavenie z jazdy vpred 

Zastavenie jednostranným pluhom 

Je najjednoduchším spôsobom zastavenia. Najprv prenesieme hmotnosť tela na 
sklzovú nohu. Druhú nohu predsunieme mierne vpred so špičkou vytočenou smerom 
dovnútra. Postupne prenášame hmotnosť tela na túto nohu až do úplného zastavenia 
a zároveň brzdiaci pohyb regulujeme znížením ťažiska a pokrčením prednej nohy 
v kolene. Hmotnosť tela je viac na prednej časti chodidiel. 

Zastavenie obojstranným pluhom 

Nadväzuje na zastavenie jednostranným pluhom. Obe korčule vytočíme špičkami 
k sebe a odďaľujeme päty od seba, čím začíname brzdiť. Kolená tlačíme k sebe 
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a znižujeme ťažisko až do úplného zastavenia. Hmotnosť tela je rovnomerne rozložená na 
obe korčule. 

Zastavenie šmykom na oboch korčuliach 

Pri tomto spôsobe zastavenia je dôležité nadľahčenie, ktoré vykonávame zvýšením 
ťažiska so súčasným vytočením oboch korčúľ kolmo do smeru jazdy. Brzdiaci pohyb 
regulujeme výraznejším znížením ťažiska najmä ohnutím v kolenách. Obe kolená sa 
prikláňajú k ladu, čím docielime to, že vnútorná noha brzdí vonkajšou a vonkajšia noha 
vnútornou hranou noža korčule. Korčule sú od seba vzdialené maximálne na šírku ramien 
a váhu prenášame viac na prednú časť chodidiel. 

 

                                             	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Obrázok	  3	  Zastavenie	  šmykom	  na	  oboch	  korčuliach	  

Zastavenie na jednej korčuli – vnútorná hrana 

Zastavenie na jednej korčuli je náročnejšie a preto s nácvikom začíname až po 
osvojení si predchádzajúcich spôsobov. Zastavenie na jednej nohe na vnútornej hrane je 
podobné ako pri zastavení šmykom na oboch korčuliach. Vnútorná noha je dvihnutá 
mierne nad ľadom a pomáha udržiavať rovnováhu. 

Zastavenie na jednej korčuli – vonkajšia hrana 

Pri zastavení na vonkajšej hrane (vnútornej nohe) vytočíme korčule do polohy T – 
jednu (pravú) vytočíme špičkou von a pritiahneme k druhej (ľavej) nohe tak, že päta 
pravej nohy je za pätou ľavej nohy. Hmotnosť tela prenesieme na zadnú (pravú) nohu na 
vonkajšiu hranu. Prednú (ľavú) nohu zároveň zdvihneme z ľadu. 
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Metodika nácviku zastavenia z jazdy vpred: 

- Nácvik začíname jednostranným pluhom na mieste – predsunutie a vytočenie 
nohy a prenesenie hmotnosti. Postupne prechádzame do mierneho pohybu – 
rozbeh z jedného, dvoch a postupne viacerých krokov. Spočiatku sa zameriavame 
na reguláciu sily brzdenia – zastaviť po určitej vzdialenosti alebo na určenom 
mieste (napr. čiara). Zastavenie nacvičujeme rovnomerne oboma nohami. 

- Po zvládnutí zastavenia jednostranným pluhom nacvičujeme zastavenie 
obojstranným pluhom. Najprv z mierneho rozbehu, ktorý postupne predlžujeme 
a zvyšujeme rýchlosť. Dôraz kladieme na ohnutie a tlačenie kolien k sebe a 
vytočenie korčúľ na vnútorné hrany. 

- Oba predchádzajúce spôsoby zastavenia nacvičujeme ako samostatne, tak aj vo 
dvojiciach. Jeden z hráčov ťahá alebo tlačí druhého, ktorý nacvičuje zastavenie 
pluhom. 

- Zastavenie šmykom  na oboch korčuliach nacvičujeme až po zvládnutí 
predchádzajúcich spôsobov. Vychádzame pritom z techniky zastavenia 
jednostranným pluhom, pričom v závere brzdenia prikladáme sklzovú nohu do 
rovnobežného postavenia s nohou brzdiacou. Ďalším krokom je nácvik 
nadľahčenia ťažiska narovnaním sa a vytočením korčúľ kolmo na smer pohybu. 
Dôležité je brzdiaci pohyb regulovať znižovaním ťažiska ohnutím najmä 
v kolenách. Dôraz kladieme taktiež na pritláčanie kolien smerom k ľadu 
a prenesenie hmotnosti na prednú časť chodidiel. Po zvládnutí základnej techniky 
nacvičujeme tento pohyb po prekročení hokejky resp. preskočení prekážky. 

- Techniku zastavenia na jednej korčuli nacvičujeme ako poslednú. Pohyb by mali 
hráči zvládnuť na oboch nohách i oboch hranách nožov. 

- Po zastavení nasleduje rýchly štart 

Základné chyby v technike zastavenia vpred: 

- Veľký predklon 
- Korčule ďaleko od seba alebo naopak príliš blízko pri sebe 
- Nedostatočné ohnutie v kolenách 
- Brzdenie vonkajšou hranou – pri brzdení pluhom 
- Nedostatočne vytočené päty do strán – pri brzdení pluhom 
- Nedostatočné priklopenie kolien k ľadu – pri brzdení šmykom 
- Nedostatočné nadľahčenie - pri brzdení šmykom 
- Neprenesenie hmotnosti na prednú časť chodidiel - pri brzdení šmykom 
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Zastavenie z jazdy vzad 

Zastavenie na oboch korčuliach – V – zastavenie 

Tento spôsob zastavenie môžeme nazvať aj zastavenie vzad obojstranným pluhom. 
Vykonáva sa v širšom stoji rozkročnom s vytočením špičiek korčúľ smerom od seba 
a výrazným pritlačením kolien smerom k ľadu, čím sa hráč dostáva na vnútorné hrany. 
Hmotnosť tela sa prenáša na prednú časť chodidiel. 

                                       	  

Obrázok	  4	  Zastavenie	  z	  jazdy	  vzad	  -‐	  V	  -‐	  zastavenie 

Zastavenie na jednej korčuli – T – zastavenie 

Technika zastavenia je podobná ako pri jednostrannom pluhu z jazdy vpred. Nohu, 
ktorou chceme zastaviť zdvihneme z ľadu, špičku korčule vytočíme smerom von 
a následne ju na ľad kladieme smerom vzad na vnútornú hranu kolmo na smer pohybu. 
Súčasne na ňu prenášame hmotnosť tela a tlačíme proti ľadu. Predná noha je vo 
výraznom podrepe.  



	  

  August	  2013 

K
O

R
Č

U
ĽO

VA
N

IE
	  

MO SZĽH	  

                                             	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Obrázok	  5	  Zastavenie	  z	  jazdy	  vzad	  -‐	  T	  -‐	  zastavenie 

 

Zastavenie bočným šmykom na oboch korčuliach 

Technika tohto spôsobu je rovnaká ako pri zastavení šmykom z jazdy vpred. Dôležité 
je nadľahčenie so súčasným vytočením oboch korčúľ kolmo na smer pohybu 
a prihranenie smerom k ľadu so súčasným znížením ťažiska výrazným ohnutím 
v kolenách. 

Metodika nácviku zastavenia z jazdy vzad: 

- K nácviku zastavenia z jazdy vzad pristupujeme až po osvojení si techniky 
brzdenia pluhom z jazdy vpred. 

- Najprv nacvičujem techniku V – zastavenia. Cvičenia vykonávame v dvojiciach 
s jednou hokejkou. Brzdiaci hráč zaujme správnu polohu, druhý ho jazdou vpred 
tlačí miernou rýchlosťou. Dôraz kladieme na správny predklon a pritláčanie 
kolien k ľadu. 

- Po zvládnutí nácviku vo dvojiciach pristupujeme k samotnej technike zastavenia 
z mierneho pohybu, ktorý postupne zrýchľujeme. 

- Po zvládnutí V – zastavenia nacvičujeme T – zastavenie a nakoniec zastavenie 
bočným šmykom na oboch korčuliach 

Základné chyby v technike zastavenia vzad: 

- Nedostatočne vytočené špičky smerom von 
- Nedostatočné pritláčanie kolien smerom k ľadu, čím hráč nedokáže brzdiť iba 

vnútornou hranou noža – najmä pri V – zastavení 
- Nedostatočné ohnutie v kolenách pri zastavení 
- Malé nadľahčenie hmotnosti pri zastavení šmykom na oboch korčuliach 
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Krátke oblúky 

Korčuľovanie v krátkych oblúkoch patrí medzi základné spôsoby zmeny smeru. Trup 
hráča je v predklone, ramená sú vytočené smerom dovnútra oblúku. Vnútorná noha je 
predsunutá vpred a je výrazne ohnutá v kolene. Vonkajšia noha je viac vystretá. Nohy 
ostávajú v roznožení približne na šírku ramien, pričom vnútorná noha je v sklze na 
vonkajšej hrane, vonkajšia noha na vnútornej hrane. Hmotnosť tela rozdelená 
rovnomerne na obe nohy. Hokejku drží hráč oboma rukami pred telom. 

Metodika nácviku: 

- Hráč v jazde vpred (bez hokejky) striedavo jednu ruku predpažuje a druhú 
zapažuje. Zameriavame sa na vplyv vytočenia ramien na zmenu smeru pohybu. 
Pri tomto cvičení predsúvame vnútornú nohu. 

- Nácvik jazdy v oblúku na jednej korčuli. Využívame vnútornú i vonkajšiu hranu. 
Neustále kontrolujeme správne vytočenie ramien dovnútra. Vykonávame napr. 
osmičky na vonkajších i vnútorných hranách. 

- Nácvik oblúku s väčším polomerom bez hokejky. Hráč rukami tlačí na koleno 
vnútornej nohy, aby si uvedomil prenesenie hmotnosti na túto nohu. Postupne 
zmenšujeme polomer oblúku a zvyšujeme rýchlosť 

- Jazdu v oblúku nacvičujeme s hokejkou v oboch rukách vo vyššej rýchlosti, 
s malým polomerom otáčania a s krátkym pribrzdením pohybu. Pribrzdenie 
vykonáme tak, že hmotnosť tela prenesieme na prednú časť chodidiel a päty sa 
dostanú do mierneho šmyku. 

- Po výjazde z oblúku nasleduje štart, alebo prekladanie 
- Po zvládnutí krátkych oblúkov vpred zaraďujeme aj nácvik v jazde vzad. 
- Pri nácviku krátkych oblúkov je veľmi dôležité používať vysoké kužele alebo 

bránky. Pri používaní nízkych kužeľov hráč prenáša hornú časť tela i hokejku nad 
kužeľ, čím vzniká oproti hre nereálny pohyb a hráč si vytvára nesprávne návyky. 

Základné chyby v technike: 

- Najčastejšou chybou je jazda na vonkajšej nohe 
- Nesprávne vytočenie ramien smerom von 
- Nedostatočné predsunutie vnútornej nohy i jej ohnutie v kolene 
- Korčuľovanie na pätách 
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Prekladanie vpred 

Prekladanie patrí spolu s krátkymi oblúkmi medzi dva základné spôsoby zmeny 
smeru pohybu. Rozdiel je v tom, že pri prekladaní nestrácame rýchlosť, ale naopak, 
vďaka odrazom ju môžeme ešte zvýšiť. Tento spôsob zároveň využívame pri väčšom 
polomere otáčania. Poloha hornej časti tela je rovnaká ako pri korčuľovaní v oblúku. 
Ramená sú vytočené smerom do kruhu, trup je predklonený, ťažisko tela sa nakláňa 
dovnútra kruhu. Vnútorná noha sa odráža z vonkajšej hrany, vonkajšia noha z vnútornej 
hrany noža korčule. Pri prekladaní je dôležité, aby sme korčuľu vonkajšej nohy kládli na 
ľad cez špičku. Päta korčule vonkajšej nohy pritom len tesne míňa špičku korčule 
vnútornej nohy. 

Metodiky nácviku: 

- Nácvik začíname jazdou vpred po kruhu odšľapávaním vonkajšou nohou, pričom 
sa zameriavame na správne vytočenie ramien, polohu tela a ohýbanie dolných 
končatín v kolenách – striedavé zvyšovanie a znižovanie ťažiska. Korčule pritom 
nedvíhame z ľadu. 

- Po odraze vonkajšou nohou dôjde k prekríženiu s nohou vnútornou, pričom obe 
korčule sú v neustálom kontakte s ľadom. Zameriavame sa na správny odraz 
najmä z vonkajšej hrany vnútornej nohy. 

- Ďalším krokom je nácvik prekladanie v stoji. Ide o bočný pohyb, pri ktorom 
prekladáme jednu nohu cez druhú, pričom špička korčule je vytočená dovnútra. 
Nácvik môžeme vykonávať aj pri mantinely. Využiť môžeme taktiež hokejku 
položenú na ľad, ponad ktorú prekladáme. 

- Nasleduje spojenie všetkých častí a nácvik samotného prekladanie. Dbáme na 
správnu polohu tela, dôrazný odraz z oboch nôh i plynulosť prekladania. 
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Základné chyby v technike: 

- Malé ohnutie v kolenách 
- Prekladanie „cez pätu“ – na ľad kladieme ako prvú pätu vonkajšej korčule a nie 
špičku 

- Slabí odraz vnútornou nohou z vonkajšej hrany 
- Nedostatočné vytočenie ramien dovnútra 

Prekladanie vzad 

Patrí medzi náročnejšie korčuliarske zručnosti. Technika pohybu je podobná ako pri 
prekladaní vpred. Horná časť tela je vytočená smerom dovnútra, postoj je však širší 
a ťažisko tela je nižšie. Trup je len v miernom predklone, viac-menej vzpriamený. Odraz 
vychádza z celého noža, avšak dokončený je silným impulzom cez špičku korčule. 
Rozoznávame dva základné spôsoby prekladania vzad. Prvý s vonkajšou nohou 
v neustálom kontakte s ľadom a druhý, keď vonkajšiu nohu prenášame po odraze do 
nasadenia ďalšieho odrazu vzduchom – tento spôsob je dynamickejší. 

Metodika nácviku: 

- Nácvik podobne ako pri prekladaní vpred začíname odšľapávaním vonkajšou 
nohou po kruhu, dbáme pritom na správnu polohu jednotlivých segmentov tela. 
Hlavne vytočenie ramien dovnútra a znížený postoj. 

- Nasleduje nácvik odrazu vonkajšou aj vnútornou nohou s prenesením nohy 
vzduchom. Nácvik môžeme vykonávať spočiatku pri mantinely. 

- Nácvik samotného prekladania, pričom dbáme na všetky kľúčové body s dôrazom 
aj na plynulosť a rytmickosť pohybu. 

Základné chyby v technike: 

- Veľký predklon trupu. 
- Váha je na prednej časti chodidiel, odraz je vykonávaný len zo špičiek. 
- Nedostatočný podrep – slabé ohnutie v kolenách. 

Obraty 

Obraty sú zručnosti, ktoré sa v hre vyskytujú neustále. Slúžia k zmene smeru 
a spôsobu korčuľovania. Rozoznávame dva základné typy. Obrat z jazdy vpred do jazdy 
vzad a naopak. Dôležité je zachovať plynulosť pohybu a nestratiť rýchlosť. Obrat sa 
skladá z troch základných fáz: 

1. Nadľahčenie ťažiska 
2. Obrat 
3. Zníženie ťažiska 
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Rozoznávame dva základné spôsoby obratov: 

1. Obrat na oboch korčuliach 
Najprv dôjde k nadľahčeniu ťažiska rýchlym vystretím dolných končatín a so 

súčasným pohybom ramien a bokov do jedného smeru sa hráč pretočí cez prednú časť 
korčúľ z jazdy vpred do jazdy vzad alebo naopak. Opätovnú stabilitu získame znížením 
ťažiska pokrčením nôh v kolenách. 

2. Obrat s prešliapnutím 
Hráč prenesie hmotnosť na jednu nohu - sklzovú. Voľnú nohu prenáša vzduchom 

pričom ju predsúva vpred a vytáča o 180°  so súčasným vytočením ramien a bokov. 
Následne ju kladie na ľad a prenáša na ňu hmotnosť. Nasleduje ju noha sklzová, ktorú 
hráč kladie vedľa prednej nohy. Po dokončení obratu hráč opäť znižuje ťažisko, aby 
získal dobrú stabilitu. 

 
Metodika nácviku: 

- Z hľadiska koordinácie pohybu, je pre hráčov jednoduchšie začať s nácvikom 
obratu z jazdy vzad do jazdy vpred. 

- Najprv nacvičujeme nadľahčenie hmotnosti na mieste, neskôr v pohybe. 
- Nácvik obratu v nízkej rýchlosti bez hokejky. Najprv nacvičujeme obrat na oboch 

korčuliach a po zvládnutí obrat s prešliapnutím. 
- Obraty nacvičujeme na obe strany aj s hokejkou. 

Základné chyby v technike: 

- Obrat je vykonávaný bez nadľahčenia. 
- Hráč pri obrate stráca rýchlosť a stabilitu – prílišné vychýlenie ťažiska mimo os 

tela. 
- Hráč zvláda obrat iba na jednu stranu. 

Štarty 

Štart sa vykonáva vychýlením ťažiska do smeru, kam chce hráč smerovať svoj pohyb 
a následným zachytením pádu niekoľkými rýchlymi a krátkymi silovými odrazmi 
z vnútorných hrán korčúľ. Korčule nekladiem pod ťažisko tela, ale korčuliarsky krok je 
široký. Postupným zrýchľovaním pohybu sa predlžuje krok a trup sa narovnáva. 
Rozoznávame niekoľko spôsobov štartov: 

T – štart 

Je prvý spôsobom rozbehnutia, ktorý by sa mal hráč naučiť. Špička odrazovej nohy je 
vytočená von, takmer kolmo ku smeru jazdy. Päta tejto nohy je vzadu pri päte sklzovej 
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nohy. Pri odraze sa hmotnosť tela prenáša na odrazovú nohu. Odraz sa vykonáva 
prudkým vystretím nohy v kolennom a bedrovom kĺbe z vnútornej hrany noža. 

V – štart 

Je výbušný rozbeh, ktorý umožňuje rýchle nadobudnutie maximálnej rýchlosti. Hráč 
sa nakláňa vpred, pričom hmotnosť tela je na prednej časti chodidiel. Päty sú blízko pri 
sebe, hráč je v hlbokom podrepe. Hráč sa spočiatku odráža viac do strán ako dozadu, 
pričom špičky korčúľ sú spočiatku výrazne vytočené smerom od seba. 

                                    	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Obrázok	  7	  Štart	  vpred	  -‐	  V	  -‐	  štart 

Štart bokom s preložením korčule 

Tento štart sa často využíva po zastavení šmykom na oboch korčuliach. Technika je 
podobná ako pri V – štarte. Štartová pozícia je však bokom k smeru pohybu. Prvý impulz 
vychádza zo vzdialenejšej nohy z vnútornej hrany do smeru pohybu s následným 
preložením cez vnútornú nohu. Nasleduje odraz vnútornou nohou z vonkajšej hrany so 
súčasným natočením trupu čelne do smeru pohybu. 

Štart v jazde vzad C - oblúky 

Štart do jazdy vzad pomocou tzv. C – je najčastejším spôsobom rozbehnutia do jazdy 
vzad. Využíva sa najmä preto, aby brániaci hráč nebol nútený otočiť sa chrbtom 
k útočiacemu hráčovi. Hráč vytočí pätu odrazovej nohy smerom von a odraz vychádza zo 
špičky korčule, ktorá vykrajuje oblúk v tvare písmena C. Po dokončení odrazu vykonáva 
rovnaký pohyb druhá noha. Korčule sa pritom nedvíhajú z ľadu. Okrem tohto základného 
štartu môže hráč využiť aj štart vzad pomocou prekladania. 
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Metodika nácviku: 

- K nácviku pristupujeme až po zvládnutí všetkých základných korčuliarskych 
zručností. 

- Najprv sa zameriavame na techniku štartov z miesta, potom na štarty po zastavení 
a nasledujú štarty z jazdy. 

- S nácvikom začíname v postavení čelne k mantinelu, ktorého sa hráči držia. 
Zameriavame sa na vytočenie špičiek, výrazný predklon trupu a zníženie ťažiska. 

- Nasleduje cvičenie vo dvojiciach, kedy hráč, ktorý nacvičuje štart tlačí alebo ťahá 
za hokejky druhého hráča, ktorý pohyb pribrzďuje. 

- Nasledujú cvičenia zamerané na frekvenciu prvých krokov štartu. 
Najjednoduchšie je využiť hokejky položené na ľad s postupne sa zväčšujúcou 
medzerou medzi nimi. V každej medzere hráč vykoná jeden krok. Toto cvičenie 
využívame ako pri čelnom, tak aj pri bočnom postavení. 

- Cvičenia vykonávame s dôrazom na švihový pohyb paží smerom do strán. 
- Posledným krokom je nácvik štartov z rôznych východiskových polôh, po 

zastavení z jazdy vpred i jazdy vzad. 
- Po zvládnutí základov štartov vpred zaraďujem aj cvičenia na nácvik štartov do 

jazdy vzad. 

Základné chyby v technike: 

- Málo vytočené špičky smerom od seba 
- Nízka frekvencia krokov. Hráč od začiatku korčuľuje dlhým sklzom. 
- Nedostatočný predklon trupu nezníženie ťažiska – malé ohnutie v kolenách. 

„Obratnostné“ korčuľovanie 

Pod týmto pojmom si predstavujeme spojenie jednotlivých spôsobov korčuľovania 
do pohybových reťazcov, ktoré sú uplatňované v hre. Jedná sa viac-menej už 
o zdokonaľovanie korčuliarskych zručností s využívaním všetkých prvkov – obraty, 
štarty, zmeny smeru, klamanie telom, zastavenia pohybu, skoky, kľaky, prekladanie atď. 
spolu s prvkami silového korčuľovania. 
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