
!  

RYCHLOBRUSLENÍ 

Ročníková práce  

Školní rok  2017 / 2018 

Autor: Martina Lusková, IX.A  
Konzultant: Mgr. Lucie Zítková 



Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem ročníkovou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny 

uvedené v seznamu literatury. 

  

 Ve Sloupě dne 24.5.2018 Martina Lusková



Poděkování  

Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí práce Mgr. Lucii Zítkové, za ochotnou 

pomoc a cenné rady při vypracovávání ročníkové práce. Další poděkování patří mé rodině. 



Obsah 

Obsah 4 .........................................................................................................................

1. Úvod 5 .......................................................................................................................

2. Charakteristika 6 .......................................................................................................

3. Historie 7 ...................................................................................................................

3.1 Začátky na zimních olympijských hrách 7 ...........................................................

4. Ledový ovál 8 ............................................................................................................

4.1 Pravidla při závodě 8 ...........................................................................................

4.2 Průběh startu  9 ...................................................................................................

5. Vybavení 12 ...............................................................................................................

5.1 Brusle a chrániče 12 ...........................................................................................

5.1.1 Značka Viking 13 .........................................................................................

5.1.2 Značka Maple 14 .........................................................................................

5.2 Kombinéza 15 .....................................................................................................

5.3 Brýle 15 ...............................................................................................................

5.4 Brousící stolička 16 .............................................................................................

6. Trénink  17 .................................................................................................................

6.1 Zdravotní rizika 17 ...............................................................................................

7. Porovnání časů 18 ....................................................................................................

8. Moje kariéra a zkušenosti 19 .....................................................................................

Závěr 20 ........................................................................................................................

Resumé 20 ....................................................................................................................

Seznam použité literatury 21 .........................................................................................

Zdroje 21 .......................................................................................................................

Obrázky 21....................................................................................................................

�4



1. Úvod 

Rychlobruslení většina z nás zná pouze z televize. Všichni tenhle sport máme 

spojený s Martinou Sáblíkovou či Karolínou Erbanovou. Málokdo ale ví, co všechno je 

k tomuhle sportu zapotřebí.  

Rychlobruslení jsem dělala přes dva a půl roku a díky tomuhle sportu mám spoustu 

cenných zkušeností z akcí, jako jsou například závody a mezinárodní soustředění 

v Německu nebo tréninky se slavnou osobností, jako je Martina Sáblíková. 

 Začínala jsem v klubu ASK Blansko. Po té jsem závodila za klub SKP Kometa Brno 

(Sportovní klub policie Kometa Brno). S našim oddílem se jezdí na závody do německého 

Inzellu nebo Erfurtu, kde se zajíždí osobní rekordy a sbírají se zkušenosti. Když jsem 

poprvé byla na závodě v Erfurtu, bylo to pro mě něco neuvěřitelného. Zkusila jsem totiž 

něco, co jsem vídávala pouze v televizi a to byla věc, která mě vedla k tomu, abych tenhle 

sport dělala aktivně.  

 V této práci se vám budu snažit představit a přiblížit tento krásný sport. 
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2. Charakteristika 

Rychlobruslení je individuální zimní olympijský sport, ve kterém se závodí na 

speciálních bruslích na čas. Jedná se o velmi rychlý a někdy i nebezpečný sport, kvůli 

pádům ve vysoké rychlosti. Aby se při jízdě dosáhlo vysoké rychlosti, jsou závodníci 

vybaveni kombinézami s kapucí, kvůli odporu vzduchu. Kvůli vysoké rychlosti jsou ovály 

opatřeny molitanovými nebo plastovými nafukovacími mantinely. Dále se rychlobruslení 

rozděluje na dvě kategorie: long track a short track.  

Short track se koná na hokejových stadionech, které mají dráhu dlouhou pouze 111 

metrů. Také brusle jsou rozdílné od rychlobruslařských klapaček. Mají dlouhé nože, které  

jsou však k botě připevněny napevno. Jelikož je short track velice rychlý sport a dochází 

při něm k fyzickým kontaktům, musí být závodníci short tracku vybaveni helmou 

a chráničemi. Bruslaři se v zatáčce při velkém náklonu opírají rukou o led. 

V této práci bych se ale nechtěla zabývat short trackem, ale rychlobruslením, neboli 

kategorií long track. Long track (rychlobruslení) se jezdí na oválných ledových plochách, 

tzv. oválech, dlouhých 400 metrů. Závodí se v různých disciplínách na vytrvalost i na sprint 

(500 m, 1000 m, 1500 m, 3 km, 5 km, 10 km nebo víceboje). 

      Obr. 1 
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3. Historie 

 Za kolébku rychlobruslení se považuje Nizozemsko a Skandinávie. Nizozemci 

začali používat zamrzlé kanály k přepravě z jednoho místa do druhého pomocí bruslí již ve 

13. století. Bruslení ale nesloužilo jenom k přepravě, ale i pro zábavu. Začali používat 

“kostní brusle” vyrobené ze zvířecích kostí, připevněných na botu, vyrobené ze zvířecí 

kůže. Brusle se postupně 

zdokonalovaly. Postupem času 

se pak rozlišily dvě disciplíny: 

rychlobruslení a krasobruslení.  

První mistrovství světa 

v rychlobruslení se konalo již 

v roce 1889 v Amsterdamu. 

   
   
  

   
    

         Obr. 2   

3.1 Začátky na zimních olympijských hrách 

 Rychlobruslení se stalo olympijským sportem roku 1924 na ZOH v Chamonix. 

Zpočátku mohli závodit pouze muži. Ženám bylo povoleno soutěžit až v roce 1932, byla to 

ale pouze ukázka sportu. Ženské rychlobruslení mělo být na programu ZOH v roce 1940, 

ty byly ale zrušeny kvůli druhé světové válce. Oficiální zařazení rychlobruslení žen do 

olympijského programu bylo tedy později, a to na ZOH v Squaw Valley roku 1960. Tam 

závodili na tratích 500 m, 1000 m, 1500 m a 3000 m. Trať na 5000 metrů byla do 

olympijského programu zařazena až později. 
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4. Ledový ovál 
Ledové ovály bývají kryté i otevřené s umělým ledem. Jsou dlouhé 400 metrů, 

skládají se ze dvou rovinek 100 metrů dlouhých a dvou zatáček také dlouhých 100 metrů. 

Dělí se na tři dráhy, kde je každá dráha široká 4 metry. Led je udržován rolbami. Dráhy 

jsou rozjezdové, vnitřní a vnější. Rozjezdová dráha slouží závodníkům, kteří se připravují 

na start k rozježdění, a aby nepřekáželi závodícím bruslařům. Dráhy vnitřní a vnější jsou 

určeny k závodění. 

 

Obr. 3 

4.1 Pravidla při závodě 

Závodníci závodí ve dvojicích, kde každý závodník má svou dráhu. Rozhoduje  

výsledný čas. Jeden účastník startuje ve vnitřní dráze a druhý ve vnější dráze. Těsně před 

startem dostane každý závodník barevnou pásku, podle toho, v jaké dráze startuje a čip. 

Ten, který má bílou pásku, startuje ve vnitřní dráze a ten, který dostal pásku červenou, 

startuje v dráze vnější. Barvy pásek nemusí být pouze bílé a červené. Jedná se pouze 

o rozdělení vnější a vnitřní dráhy. Jakmile jsou závodníci připraveni na startu, řídí se podle 

pokynů startéra. 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4.2 Průběh startu  

1. “Go to the start!”, v překladu: “Jděte na start!”. Tento pokyn říká závodníkům, aby 

se přesunuli ke startovní čáře. Jakmile závodníci stojí v klidu a jsou připraveni, následuje 

druhý pokyn startéra. 

        Obr. 4 

2.  Na pokyn “Ready!“, neboli “Připravte se!” se závodníci připraví do startovních 

pozic a nehybně čekají na výstřel. Pokud se ale některý ze závodníků před výstřelem 

pohne, start je přerušen a následuje druhý pokus. 

      

          Obr. 5 
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3. Jako další krok následuje výstřel ze startovací pistole, na který se  závodníci 

vydají na trať. 
             

           
Obr. 6 

             

         
            Obr. 7 
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Každý ze závodníků musí jet ve své dráze, ale na protilehlé rovince si závodníci 

dráhy vymění, aby se kompenzoval rozdíl délky vnitřní a vnější dráhy. V případě, 

že některý závodník nevystřídal dráhu, je automaticky diskvalifikován. 

Místo startu a cíle se liší podle toho, jaká se jede trať - viz. obr. 8. 

   

 Obr. 8 
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5. Vybavení 

V tomhle sportu nejde pouze o rychlobruslařskou techniku, ale i o vybavení 

k tomuhle sportu určené a na vyšší úrovni potřebné. Narozdíl od short tracku zde nemusí 

být helma a holenní chrániče, protože zde nedochází k fyzickým kontaktům. Patří sem 

brusle s dlouhými noži, kombinéza, chrániče, brousící stolička a další. Jelikož se vybavení 

stále zdokonaluje, překonávají se rekordy.  

    

5.1 Brusle a chrániče 

Rychlobruslařským bruslím se říká klapačky. Skládají se z boty a nože. Nůž je k botě 

připevněný pouze u špičky. Zadní část nože je volná a k botě ho přitahuje jen kovová 

pružinka a díky tomu při pohybu klape. Nůž je dlouhý 42 až 44 cm. 

Brusle jsou lehké, s tvrdým nízkým karbonovým skeletem vypolstrovaným kůží 

a jejich výška sahá těsně nad kotník. Mezi nejčastější značky bruslí patří  značka Viking 

nebo Maple. 

V minulosti ale brusle nevypadaly stejně jako dnes. Nůž byl k botě připevněn 

napevno a nebyly tak pevné a pohodlné jako brusle současné. Brusle tohoto typu si 

můžete prohlédnout na níže uvedeném obrázku. 

     Obr. 9
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Velice důležité jsou i chrániče. Na horním obrázku můžete vidět chrániče, které jsou 

tvrdší a slouží hlavně k přechodu ze šatny k ledu. Na obrázku dole je látkový chránič, který 

se používá např. po tréninku, kdy se brusle pečlivě vysuší ručníkem a dají práve do těchto 

chráničů, aby se nůž dobře vysušil a nezrezivěl. 

   Obr. 10 
 

   Obr. 11 

5.1.1 Značka Viking 

Brusle Viking se začaly vyrábět v roce 1948 v Amsterdamu. Většina tohoto 

sortimentu se vyrábí právě v Nizozemsku. Je to jedna z nejpoužívanějších 

a nejžádanějších značek k rychlobruslení. Není divu, že rychlobruslaři na vrcholové úrovni 

preferují právě tyto brusle. Kvalita má pro Viking prvořadý význam.  
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  Obr. 12 

5.1.2 Značka Maple 
  

Značka pocházející z Nizozemí a založena roku 1990. Tato značka se zaměřuje 

na dlouhou i krátkou trať. Též patří mezi velmi používané. Já osobně jsem používala právě 

značku Maple. 

 

    Obr. 13    
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5.2 Kombinéza 
 

  

  

  

          Obr. 14       Obr. 15   

      

Komibinéza bývá z velice tenkého materiálu. Součástí kombinézi je kapuce, která 

pomáhá lepší aerodynamice. 

5.3 Brýle 

Protože při rychlé jízdě proudí závodníkovi do očí studený vzduch, je většina 

profesionálních závodníků vybavena brýlemi.  

           
    Obr. 16 
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5.4 Brousící stolička 

Nezbytnou součástí vybavení každého závodníka je brousící stolička, na které si 

bruslaři svoje brusle brousí. Brusle se brousí pomocí brousku (nejkvalitnější, ale také 

nejdražší, je diamantový brousek), tím se brusle ve stejné rovině nabrousí a následně se 

menším brouskem strhne grot. 

           
 

Obr. 17 
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6. Trénink 

Trénink probíhá na ledě i na suchu. Trénink na ledě spíše rozvijí rychlostní 

schopnosti a vytrvalost. Trénink na suchu je důležitější. Obsahuje speciální cviky, které 

imitují pohyby na ledě. Tyhle cviky zlepšují techniku, rovnováhu, koordinaci a zvyšují 

vytrvalost. Neméně důležitá je letní příprava, především na inlinech, také běh a jízda 

na kole. 

6.1 Zdravotní rizika 

Úrazovost je velice nízká. Nejčastější zranění jsou zlomeniny předloktí, podvrtnutí 

zápěstí, natažení nebo natržení stehenního svalu nebo poranění hlavy. Ale k takovým 

úrazům dochází jen zřídka. 

Jelikož je ale bruslař při výkonu neustále v předklonu, přetěžuje tím záda. Častým 

problémem je tedy jejich bolest. Na obr. 18 je možné vidět, které svaly jsou při zátěži 

nejvíce namáhány. 

Obr. 18
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7. Porovnání časů 

V téhle části bych chtěla porovnat časy žen i mužů ze ZOH v roce 1960, tedy 

z prvních olympijských her se zařazením ženského rychlobruslení, s časy současnými 

a zárověň mými časy. Zhodnotím časy dosažené na trati 500 a 1000 metrů. Chtěla bych 

poukázat na to, že technika jízdy a kvalita vybavení se velice zlepšila a díky tomu 

se zajíždí lepší časy. 

Z téhle tabulky můžeme vidět, že časy dosažené na ZOH 1960 jsou velice podobné 

s časy, které zajíždějí závodníci juniorského věku nyní, a také to, že současné ženské 

rychlobruslení pokořilo dokoce i časy mužů na 500 metrů ze ZOH 1960. 

ŽENY 500 metrů 1000 metrů MUŽI 500 metrů

ZOH 1960 - 
ženy 45,9 1:34,1 ZOH 1960 - 

muži 40,2

ZOH 2018 - 
ženy 36,94 1:13,56 ZOH 2018 - 

muži 34,41

Sezóna 
2016/2017 - 

Martina 
Lusková

47,05 1:37,9
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8. Moje kariéra a zkušenosti 

K rychlobruslení jsem se dostala přes 

pozvánku v novinách. Ze začátku jsem si to chtěla 

pouze zkusit, jenže pak se z toho stal koníček.  

Náš tým trénuje na zimním stadionu 

v Blansku, kde se trénuje technika. Když začne 

sezóna, vyjede náš tým do Německa, nejčastěji do 

Inzellu, kde se konají závody a všichni si můžou 

zkusit vylepšit svoje osobní rekordy. 

Jsem ráda, že jsem se mohla potkat 

s Martinou Sáblíkovou, která byla a stále je mým 

velkým vzorem i s jejím trenérem Petrem 

Novákem. Oba mi fandili na jednom z mých 

závodů. Od pana Nováka jsem převzala i velice 

cenné rady.  Toho si moc vážím.   

                               Obr. 19    

    

      Obr. 20 
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Závěr 

Rychlobruslení je velice krásný sport. Bohužel zde není rychlobruslařská dráha, což 

může některé od tohodle sportu odradit. Díky této ročníkové práci jsem se i já dozvěděla 

několik nových věcí, co se týká historie. Na začátku jsem vám představila rychlobruslení 

jako takové a poté jsem zabrousila do historie. Stručne jsem popsala rychlobruslařský ovál 

a průběh startu závodu. Seznámila jsem vás s vybavením rychlobruslařů, tréninkem 

a zdravotními riziky. Nakonec jsem porovnala časy z minulosti a součastnosti, což  pro mě 

bylo velice zajímavé.    

Resumé 

Speed skating is a very beautiful sport. Thanks to this thesis, I have learnt a few new 

things about history of speed skating. In the beginning I introduced speed skating and then 

I told you about its history. I briefly described a speed skating rink and the start of the race. 

I introduced you speed skating equipment, training and health dangers of this sport. At the 

end I compared today’s time records with the history ones.  
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