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1. Technika dlouhých backhandových hodů od Colina McIntyre 

 

Nejsem si úplně jistý, jestli ten výcuc někomu k něčemu bude. Ta přednáška 

byla z 85% videa, 5% fotky a zbytek nějaké povídání. Takže pokud o to 

někdo máte zájem, spíš obětujte 30 minut a mrkněte na to. 

 

Nejprve je potřeba si uvědomit, že se backhandové dlouhé nenaučíte za 5 

minut ani za měsíc ani shlédnutím toho videa. Je to prostě věc, která se musí 

tvrdě natrénovat. Jedná se o celkem složitý pohyb celého těla od pivotu, přes 

kyčle až k ramenům a musíte si na to přijít trošku sami. 

Zároveň se nedá říct, jaká technika je správná. Colin backhand studuje už pár 

let a má natočených spoustu dobrých házečů, každý má však trošku svůj styl 

– podle výšky, svalů, velikosti rukou atd. Takže se pokusil dát dohromady 

pár důležitých věcí, které jsou většinou společné, ale může se to u lidí 

individuálně lišit. 

 

0) Úplným základem je naučit se rovný backhand s velkým spinem. 

Cokoliv dalšího už jsou nadstavby – aroundy, high-release, low-

release… 

1) První etapa (pivot + ramena + držení disku) 

První důležitá věc – všichni zkušení házeči pivotují trošku šikmo dopředu, 

pod úhlem 30-45 stupňů. Už během toho pivotu otáčím ramena dozadu a 

mám obě ruce na disku (ne nutně, ale je to lepší pro stabilitu a dodržení 

správné techniky). Váha je na zadní (pivotové) noze (potažmo přední kyčel 

je trošku výš než zadní). A hlavně nezvedat disk do výšky, mít ho někde pod 

úrovní ramen. 

--- nyní jsem otočený dozadu, házecí ruka je natažená (druhá už může chytat 

balanc), váha na zadní noze, otočená ramena a jsem ready dát do backhandu 

pořádnou sílu --- 

2) Co se děje při pohybu diskem před vypuštěním 

Co je důležité si uvědomit a pro mě jedno z mála (musím se pochlubit) 

nových poznání je to, že se při tom hodu přenáší váha na přední nohu. Když 

jsem se nad tím zamyslel, tahle rada by spoustě našich nováčků zkrátila 

učení. 

Pak už je samozřejmě potřeba zkoordinovat pohyb kyčlí a ramen (k tomu 

trošku později). 

Co se děje s diskem během toho, když ho ještě držím, ale už provádím hod? 

Tak hlavně by disk měl mít v podstatě rovnou trajektorii. Ve směru hodu 

především (žádné obloučky) a i ve směru vodorovném (max. můžeme mířit 

trošičku do výšky). Jak toho dosáhnout? Jednak tím, že celý pohyb provádím 

v předklonu (už mám váhu na přední noze), druhak správným pohybem 
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loktu (který neumím moc popsat). Při otáčení ramen se loket postupně 

ohýbá, když mám ramena otočená a loket začínám opět narovnávat, v tu 

chvíli vypouštím disk. 

POZOR! Sice jsem napsal, že disk má rovnou trajektorii při tom pohybu, to 

ale neznamená, že ho nemůžeme naklonit, ale naopak. Když chci házet 

daleko, chci vypouštět disk podhozeně. 

Celý ten pohyb by podle Colinovo slov měl být „fast and relaxed“. 

K těm kyčlím a ramenům. Nejprve začínám otáčet kyčle, po kyčlích 

následují ramena + pohyb toho loktu, jak jsem psal. Je důležité, abychom 

neuspěchali otočení ramen a opravdu nejdřív vytočili kyčle, které předají 

energii do trupu a otočení ramen, čímž dosáhneme největší síly v tom hodu. 

Tohle se dá celkem pochopit/nacvičit tak, že si napivotujete tak jak jsem 

popsal a místo disku chytnete něčí ruku/přivázaný provaz/prostě něco, 

abyste se nemohli otočit. A potom děláte pohyb jakože házíte a krásně cítíte, 

jak to funguje (nemám ozkoušené). 

--- vytáčím kyčle, následně i ramena, ohýbám loket a přenáším váhu, po 

dotočení trupu vypouštím disk, celé to trvá kolem půl vteřinky --- 

3) Grip - ještě něco málo k držení disku. Všichni hráči mají 4 prsty pod 

hranou disku, palec na horní straně. Jednu dobrou pomůcku říkal, že má být 

při odhodu (ale celou dobu vlastně) palec tak, aby byl v prodloužení ruky 

(jako když máte v ruce kord a míříte s ním na druhého šermíře). 

 

Nakonec se toho dalo popsat docela dost, ale fakt je lepší si to pustit, je tam 

spoustu zpomalených záběrů, srovnání atd. Jinak je vidět, že na to, že ten 

pohyb trvá půl vteřiny maximálně se tam děje fakt hodně věcí a není to 

úplně jednoduché to provést správně. 

Lipí 
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2. Coaching strategies to empower your team to stay united, 

strong and confident when facing obstacles 

with Guylaine Girard 

 

- coaches constantly push players out of their comfort zone because they 

know it will eventually make them better 

- that’s why we need to teach them how to deal with discomfort and 

uncertainty 

 

Why is it hard to introduce mental training? 

Physical problem: Identify your main struggle (dumps) – work on team 

awareness (make sure everyone knows how to execute a reset) 

Mental problem: problem – solution (buy-in and commitment to working on 

the solution) 

- don’t skip the awareness part, you need to make them aware that there IS A 

PROBLEM 

 

Strategies: 

1. push the team outside their comfort zone 

Learning how individual players deal with discomfort and stress. Identify 

major issues and work on those. Hard with best players who tend to do 

things intuitively and don’t rely on theory (they feel there is no need for such 

training). 

2. develop awareness and achieve commitment 

Recreate obstacles, become aware of them and practice overcoming them. 

3. empower your players with tools 

watch your players in action – push them outside of their comfort zone – 

make them feel and understand what their struggle is – talk about solutions 

 

HOW TO PUSH PEOPLE OUT OF THEIR COMFORT ZONE? 

a) vision = main goal (winning a gold medal, winning a game against a 

specific opponent etc.) 

b) challenges = biggest obstacles that prevent you from reaching your goal 

(your opponent has better athletic skills or level of experience, bad spirit, 

bad weather, etc.), identify these for yourself as a coach and some key 

players on your team which influence it the most 

c) training = what will you do to recreate the challenges and learn to face / 

overcome them (making a plan, find unusual ways to help recreate the 
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challenges) 

Don’t push too far, people need to be successful at least 70 % of the time to 

stay motivated. 

 

HOW TO DEVELOP AWARENESS AND GET COMMITMENT? 

After pushing people out of their comfort zone, observe and analyze what’s 

happening. 

Identify the real mental problem 

- too much pressure on their shoulders 

- doubts or fears 

- over or under arousal 

 

a) open the door – plant a seed in the player’s head about possible need for 

mental issue 

b) observe – identify the mental problem 

c) discuss – find the deep underlying cause of the mental problem 

d) share – with the team to involve them in the process 

e) achieve commitment  

 

Commitment from the player 

Talk to the person about the pattern you want them to work on. Show them 

the benefits of the change in that pattern. Make them say “Yes, I want to 

make a change in that area.”. Work on solutions with them. 

 

Commitment from the team 

Talk openly with the team. Involve the team in the change. 

 

Commitment as a coach 

Follow up with your players and team. Every time you see something good 

happening give them positive reinforcement. Show them how it benefits the 

team. 

 

HOW TO EMPOWER YOUR PLAYERS WITH TOOLS? 

Once your players and your team… Are aware of what their strengths and 

weaknesses are… Are committed to a change… Have tried on their own but 

can’t seem to get results… Now is the time to teach tools for mental 

training! 

 

a) find your tool – breathing, relaxation (Jacobson technique or body scan), 
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mindfulness (paying attention in a particular way in the present moment 

without judging, e.g. the weather station exercise), visualization (also feeling 

the emotions), music, key words, positive self-talk  

b) practice – explain to players how the exercise helps you go forward, get 

feedback 

c) increase complexity and difficulty – develop one step at a time 

 

Bringing your players together when unity is lost – mindfulness and 

awareness: 

 

1. stop – realize you are overwhelmed with emotions 

2. take a step back – focus on your breath and change your breath, pretend 

you’re an observer 

3. observe – stay calm 

4. plan – what can you control? make a plan using these elements 

 

Free e-book: http://ggmentaltraining.com/ 

  

http://ggmentaltraining.com/
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3. Dumpy, swingy a breaky – útočení v horizontálním směru od 

Alex Snyder (Fury) 

 

Podstatně zajímavější přednáška a i když je zpracování delší, výrazně 

doporučuji si ho přečíst. A fakt to všechno Alex říkala, nic jsem si tam 

nedopsal, i když by se to tak mohlo zdát. 

Alex píšu černě, sebe červeně, drilly modře a zajímavosti zeleně. 

 

- v mnoha týmech velmi podceňovaná záležitost (i u nás bychom na to měli 

klást větší důraz) 

Proč? 

Obrana vždycky chce, abychom hráli v co nejmenším zalidněném prostoru, 

ideálně u sidelajny a snaží se nám co nejvíce zkomplikovat přesun k druhé 

lajně. Proto si musí útok umět udělat prostor k útočení a naučit se dostat disk 

tam, kde nejsou hráči (hlavně obránci). Mimo jiné také při dobývání zóny, 

kde není místo ve vertikálním směru. 

 

Nejčastější situace – trapped in the sideline (mark do pasti u sidelajny) 

! Nejčastější chyba je tzv. záchranářský komplex – když dumper prostě 

naběhne přímočaře k disku! 

Kdepak, my chceme běhat šikmo, udržovat si od házeče konstantní 

vzdálenost. Běžím šikmo na upline, a hned se vracím na around. Po chytu 

okamžitě házím swing (nebo ho alespoň naznačím). Házeč aktivuje 

nabíhače, ale pouze očním kontaktem. Nechceme se k dumperovi otočit 

úplně, protože tím obraně jasně říkám, co budu dělat. (za mě, když 

napivotuji k tomu hráči a pak zpět na upline, tak se tolik nestane – dokud 

umím hodit around s pivotem od hráče) 

Říkala, že v podstatě na každém tréninku jdou na chvíli do čtveřic a zkouší si 

dumpový náběh + aroundový hod na střed (+ fake na swing) 

 

Tady je zajímavá jedna věc, a sice ta, že když to kreslila, udělala disk u 

lajny, Reset na úrovni a pak lajnu daleko od disku (tak 20 metrů aspoň) a 

hlavně ne v půlce, ale ve třetině hřiště blíž k disku. 

Prostě spoléhají, že jim vyjde ten reset a po swingu mají 2/3 hřiště úplně 

volné. 

- tohle by pro nás mohl být docela užitečný signál, minimálně pro obranu, 

pokud ubráníme u sidelajny (nebo pro útok po TO u sidelajny) 
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Ve flat-stacku je to stejné, jen doporučuje, aby ten třetí handler ve chvíli, 

kdy už letí around na střed (spíš o chvíli dřív), vyběhl diagonálně pro power 

pozici a uvolnil tak tu zavřenou stranu, kde si pro swing lehce dojde jeden z 

těch dvou hráčů v poli. Nejlépe ten kraj, střed na něj navazuje. 

Na tohle doporučuje dril ve 4 lidech bez obrany. 3 handleři a 1 v poli. Disk 

je u lajny na zónové čáře, dumpový náběh a zásek na střed, kam letí around. 

V tu chvíli už třetí handler pálí diagonálně do pole a stává se z něj middle. 

Ten hráč v poli mezitím chytá swing někde u sidelajny a jedeme znovu na 

druhou stranu. Když se dostaneme na půlku, tak po swingu letí dlouhá, 

kterou chytá ten třetí handler. 

 

Pokud bychom se chtěli od lajny dostávat náběhem z pole, tak u lajny 

(poslední) i flatu (krajní) má naběhnout hráč proti disku a zaseknout na střed 

na inside-out. Je důležité u toho náběhu proti disku běžet co nejvíce do 

otevřené, aby byl ten hod jednoduchý. 

 

Něco nejen pro Rášu - „Throwing decision tree“ 

V podstatě jde o to, srovnat si v hlavě, kam chci ve které situaci házet. Alex 

mluvila jen o případu, kdy chytíme disk u lajny. Já bych to rád rozšířil na 

úplně všechny situace, které mohou nastat při hře (myslím, že i teď v Brně 

někdo, asi Tadýs, zvedal disk po turnoveru v rohu naší zóny a protože byl 

greedy a čučel jen dopředu, rovnou z toho byl turnover). 

Alex však chce, abychom o tom byli rozhodnutí ještě dřív, než disk vůbec 

chytáme a ten konkrétní náběh už jsme dělali v tom směru, abychom při 

brždění (footworku) běželi směrem ke středu hřiště a ne naopak. Pretty good 

point. 

Kdyby to někomu nedošlo, od lajny chceme vždycky nejdřív házet na střed, 

až pak do pole - pokud se budeme řídit její radou a budeme brzdit směrem 

do středu. 

Samozřejmě k tomu dodává i drill – myslím dokonce, že ho s námi jednou 

Ráša dělala! Máme dva zástupy lidí proti sobě jakoby v diagonálních rozích 

obdélníku 20m (horizontálně) krát 30m (vertikálně). Stačí jeden disk. Hráč s 

diskem ma markera do pasti, jiný hráč v zástupu říká markerovi. Z druhého 

zástupu vybíhá člověk, nejprve 5m fake na dlouho, potom delší fake k 

sidelajně a potom šikmo na střed. Letí bud inside nebo around (první co 

chceme trénovat) a ten člověk se chce po chytu učit takový footwork, aby 

byl schopen co nejrychleji odhodit do zástupu, ze kterého vybíhal (druhá 

věc, kterou se chceme učit). No a vybíhá člověk z toho zástupu, kde se 

házelo a jedeme znovu. 
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Co když máme disk na středu? 

Alex radí, abychom si nechali handlera za diskem 45 stupňů v otevřené, 

který to prostě napálí za diskem do zavřené a po chytu hned rozehrává do 

zavřené (v podstatě jsem rovnou popsal drill, který na nácvik radila). 

Další možnost je ta, že vyběhne hráč z lajny do otevřené a zasekává mezi 

diskem a lajnou do zavřené, dostává inside/around a rozehrává do zavřené. 

Jen to chce mít lajnu dostatečně daleko od disku. 

 

Aby dobývání horizontálního prostoru bylo co nejjednodušší, je důležité, 

abychom chtěli na ten střed hrát (a to je častý problém některých našich 

individuálních hráčů). Čím dříve a rychleji, tím lépe. Nejlepší situace na to 

je, když se dostaneme do situace bez markera a rychle po turnoveru – což si 

spoustu lidí také neuvědomuje. Ta výhoda, když rychle po turnoveru 

sebereme disk, nepramení z toho, že někdo uteče na dlouhou, ale že máme 

šanci si hodně snadno získat lepší pozici pro následující útočení. 

 

Tahle přednáška mi přišla fakt dobrá. Nejen, že mi Alex dost mluvila z duše, 

ale také vnukla dost nových možností a pohledů, co se hodů na střed týče. 

Navíc ke všemu ukázala nějaké drilly. Otázka je, jak moc to půjde uplatnit 

na našich úzkých hřištích, ale určitě bychom měli na hody na střed a 

horizontální posuny klást větší důraz. 

Dík za přečtení, Lípa 

 

Zapomněl jsem dodat pár Q/A, které jsem stihl, než se mi přednáška 

znepřístupnila. 

Obrana při drillu ví, co bránit. Co s tím? -> Dát útoku další možnosti, aby se 

musela víc snažit a bránit primárně to, co musí. 

Timing? -> Lepší pozdě než dřív! 

Co s dumpy, když neumíme aroundy? -> Naučit se aroundy. Fakt. Na 

tvrdku. (V zápase se můžete snažit uvolnit na upline na easy backhand...) 

Jak se naučíme aroundy? -> Tím prvním drillem. Prostě 10 minut na každém 

tréninku. 

Když nás brání FM? -> Dostat disk na střed nebo dát víc prostoru lidem v 

poli. 

 

Škoda, ty dotazy celkem dávaly smysl, ale víc jsem jich nestihl. 
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4. Správné dumpové návyky pro útok i obranu od Nickyho Spiva 

 

Útok 

Jak se zlepšit v dumpech? 

- Nic vám nenahradí hraní. Hodně hrát a na trénincích opakovat situace, ve 

kterých si nejsem jistý. Ideální je dril 2v2 na resetování pěkně naplno. 

- Bránit lepší a zkušenější hráče než jsem já (resp. než jsi Ty). 

- Okoukávat a učit se od jiných lidí a týmů 

- Dumpy si výrazně usnadníme tím, že se nebudeme cpát k disku. 

 

Správné handlerské návyky 

- když oddumpuji dozadu (což je situace, do které se nechceme dostat), 

čistím diagonálně směrem dozadu 

- když u flatu oddumpujeme na střed, třetí handler čistí diagonálně dopředu 

do pole a nechává prostor těm dvěma hráčům v poli (to už jsem psal v jedné 

z těch minulých přednášek) 

 

Obrana 

Jak bránit prvního dumpera? 

- Nejprve proč? Chci vyvinout maximální tlak, donutit soupeře improvizovat 

a dostat ho do co nejhorší pozice. 

- Kam si stoupnout? Na to je dobré si zodpovědět pár otázek 

1) Kam chceš koukat? 

- na dumpera – lepší stínování hráče, nemůže se Ti stát, že Ti uteče za zády 

- na disk – pokud víš, že má házeč jedinou možnost hodu a také pro ztížení 

toho hodu 

- na oboje – také možnost, ale většinou nás to stojí špatnou pozici kyčlí (tzn. 

rychlejší start pro dumpera) 

2) Pozice kyčlí – kterým směrem chceš být připraven běžet? 

3) Jak daleko chceš stát od dumpera? 

4) Kam chceš dumpera spíš tlačit? (za disk/na upline) 

5) Jakou stranu bráníme? Resp. jaký hod od házeče očekáváš? 

To všechno je potřeba si při bránění uvědomit a podle toho si k dumperovi 

stoupnout. 

 

Kdy poachovat? 

- Zde je to hodně o tom vědět, kdy si můžu dovolit ztratit vteřinku na svého 

obránce a raději změřit situaci na hřišti a zasáhnout. 

1) V otevřené při set-upech. Číhám za markrem a pak vlítnu do otevřené. 
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2) Když je disk na středu a náš hráč naběhne k lajně, aniž by disk získal, 

mohu se podívat a ubránit hod k disku letící středem. 

3) Pokud náš hráč uklízí do lajny. 

 

Pokud bráním handlery, chci 

- hodně makat za pullem a zkusit rybku na první přihrávku (ale zároveň se 

nenechat vypéct) 

- na markru zkusit risknout a skočit rybku do otevřené, obzvlášť pokud toho 

člověka znám 
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5. Přednáška Deconstructing Systems at practice se týkala zejména 

vymýšlení užitečných drillů takových, aby byly herně prospěšné. Jak už 

název napovídá, jde o drilly zaměřené na herní taktiky. Samotné vymýšlení 

rozdělila paní Lawryová do několika kroků: 

 

1. Řeknu si co a jak vlastně náš tým chce hrát / hraje (jestli spíš flat nebo 

lajnu, jestli hoooodně dlouhých nebo spíš ne, jestli rádi házíme do zavřené, 

atd.) 

 

2. Rozkreslím si daný systém (šipky jsou boží) a rozkouskuju si ho celý do 

jednotlivých segmentů (pro příklad Dump, Dlouhá, náběhy v poli,…) 

 

3. Ke každému segmentu vymyslím patřičný drill takový, aby odpovídal 

situaci, která se bude v našem systému vyskytovat (třeba dump) a ten můžu 

postupně dělat komplikovanější a komplikovanější (toho dosáhnu pomocí 

různých omezení, jako přidání obránců, přidání časového limitu, atd.) 

 

4. Pospojuju segmenty a začnu cvičit jak přejít ze segmentu 1 (dump) do 

segmentu 2 (libová dlouhá) 

 

A to by bylo takové stručné shrnutí stručného videa. 
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6. SECRETS OF LONGETIVITY 

 

Atlet musí: 

-poznat svoje tělo 

-poslouchat ho 

-při potížích vyhledat profesionála 

 

Metoda "Check-in with yourself" 

Pomocí obyčejného pohybu (leh na zádech, zvednout jednu nohu do stropu) 

si zkontroluješ, jak vysoko dáš nohu, aniž by tě to bolelo. Zkusíš to doma v 

klidu, a pak třeba uprostřed turnaje. Na turnaji třeba nezvedneš tu nohu tak 

vysoko, protože jsi po zátěži, ale když jí někdy nemůžeš zvednout tak 

vysoko i v klidovym režimu, tak víš, že něco není OK. 

 

Klíček k dlouhodobému správnému fungování těla je SELFCARE 

pod pojmem "selfcare" se skrývá mnoho aspektů 

-spánek 

-stravování 

-rolování se rollerem 

-cvičení rehab. cviků 

 

Samo o sobě to není nic těžkého - těžké je to, udělat z 

toho PRAVIDELNOU ČINNOST 

 

Dobrým hráčem frisbee se nestaneš tím, že budeš hrát frisbee. Pokud chceš 

dobře hrát frisbee, paradoxně musíš trošku frisbee ubrat na úkor 

podpůrných aktivit. 

 

Všichni tady jsme mladý, ale nebudem mladý na věky. Svaly začnou 

přirozené ubývat. 

 

špatný vzorec 

Hraju frisbee -> běhám (zatěžuju klouby) -> spaluju -> svaly ubývaj -> 

zraním se 

(bez přípravy nemůžu dosáhnout nejlepších výsledků a navíc riskuju svoje 

zdraví) 

PŘÍPRAVA NEZNAMENÁ SE NA TRÉNINKU ZNIČIT 

Příprava=dlouhodobá fyzická příprava = celková péče o tělo: 

-dost spát 



14 
 

-dobře jíst 

-posilovat 

-regenerovat 

 

správný vzorec 

Posiluju -> nabírám hmotu -> zpevňuju tělo -> hraju frisbee bezpečně 

 

Ukazovala tam různý cviky, moc jsem nepochopila, jakou měly návaznost 

na tu přednášku. Nebudu je vypisovat, každopádně: 

Pokud si někdo nevíte rady s tím, jaký cviky zařadit do svojí rozcvičky 

před posilkou, nebo vás něco bolí a vy bystě chtěli (měli) něco s tim 

dělat, tak se třeba ozvěte a něco vymyslíme. 
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7. Simple Mental Strength Training Techniques You Can Start 

Today 

with Anna Rogacki 
 

- it’s too late when you get to the tournament (need to practice beforehand) 

- develop a base of certainty, be sure of your ability 

- building inner resources 

 

Mental strength training 

1. quiet work (philosophy, measure, setting mind, standard of excellence) 

2. deep practice (attention training, imagery, meditation, mindfulness, mental 

skills) 

3. peak state always (triggers, rituals, routines, self-care, no mind 

 

Everyone can: 

- incorporate a few aspects of mental training into physical activity 

- setting an intention to every activity, then execute accordingly, then reflect 

(send around a sheet of paper during warm-up to write down intentions, then 

reflect during cool-down, body scan) 

- intention: specific, within your control 100 % 

- stay in the moment (one moment is gone, next one is coming up), 

whenever you cannot execute, you are learning, that what’s training is for 

 

Everyone can: 

- use training tools like 

- controlling breath = send signals to your nervous system and influence it, 

after an intense exercise (sprint set), focus immediately on your breath, try to 

get to the sweet spot asap to go again, power breath to get you pumped, also 

after getting a D contact the breath, getting ready to play O 

 

Everyone can do: 

- attention training = where your attention is, that’s what you get 

- attention can be trained  

o awareness of where your attention is 

o bringing back attention when it’s not where it needs to be 

- easiest way is to meditate (focusing on breath), mind can wonder but the 

ability to notice that’s gone away and bringing it back is necessary 

- apps: smiling mind, headspace, calm, pacificer 
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Messing up in a game: you can lose it, but you need to notice quickly that 

you’re not in the moment and bring your attention break. 

 

Coaches 

Introduce mental training as a part of a season plan.  

Mental imagery – first individual skill set, second team / set plays, third 

performance at a particular event 

Mental imagery during injury / illness – physical rehab plus visualizing the 

state you want to be in, believe there is plenty you can do 
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8. SotG Tools and Best Practices – Learnigns from the field 

 

1)DŮVĚRA 

Ze začátku mluvil o důvěře. Nevadí, když se spleteš, ale každý hráč by měl 

být otevřený názoru druhého. Základ je mít důvěru v to, že druhý tým bude 

SoTG ctít stejně jako my.  

 

2)ZDROJE SPIRITA 

Spirit kapitán týmu a kapitán by měli pohlídat, aby všichni hráči (hlavně 

nováčci) dobře znali pravidla a nejlíp si udělali vyšší level akreditovanýho 

testu (jak to je třeba na evropských turnajích). Mluvil o tom, že je důležitý si 

čas od času udělat sezení týmu a zopakovat různý herní situace (např. od 

kolika se kdy počítá atd.) nebo během tréninku udělat pravidlové okénko 

včetně hand signálů.  

Zmínil pak přesnost hodnocení ve spirit sheetu, což by měl mít po ruce spirit 

kapitán, když se řeší spirit. (V souboru ke stažení na týmech od Hopa.) 

 

3)KOMUNIKACE 

Základ spirita. Většinu víme, jen nezapomenout, že je třeba o určitých 

věcech mluvit před zápasem (třeba o kontaktu, že máme rádi hrát víc na 

tělo), během zápasu a na konci. 

 

a) PŘED HROU 

Říct si, co od nich můžem očekávat, jak moc hrajou kontaktně, jaký mají při 

hře po spiritové straně vroubky. Pokud týmy známe již déle, je dobré si 

uvědomit, čemu se chceme vyvarovat. 

b) PŘI CALLU 

Důležité je uvědomit si, zda můj call opravdu ovlivni hru. Je třeba najít 

rozdíl mezi tím, co je pouze kontakt a co už je faul. Řešení hlášky by vždy 

mělo probíhat pomocí hand signálu a dostatečného feedbacku od ostatních 

hráčů, kteří situaci viděli (nejdříve řeší hráči na hřišti, poté lajna). Posílat 

disk zpátky na pozici před tím, než se situace stala, by měla být až ta 

poslední možnost, nikoli první. 

c) BĚHEM POLOČASU 

I když je pouze málo času, je dobré se zeptat, jak se druhý tým cítí, jak se 

mu hraje a zda by něco nešlo vylepšit (např. jestli není hra příliš fyzická). Je 

dobré se zeptat, zda jsou v pohodě s tím, kolik nám zabere příprava před 

bodem, sbírání disku apod. 

Při výměně názorů je dobré nejdříve říct, co se nám na hře líbí, až poté co 
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ne. Pokud jsou se hrou (nebo s nějakým jednotlivcem) problémy, tak se to 

nebát říct. 

d) PO HŘE, V SPIRIT KOLEČKU 

Před kolečkem je dobré si rychle říct s ostatními hráči, jak se jim hrálo a zda 

má mluvčí něco vypíchnout (ať pozitivního či negativního). V české lize na 

to bohužel většinou není čas, protože se de do kolečka rovnou po hře.  

 

4) SPIRIT KAPITÁN 

O tom se nemusim rozepisovat. Máme dobrý standardy, protože víme, že je 

super mít spirit kapitány atd… 
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9. Výhozy 

(Pozn.: moje vlastní doplňující myšlenky odliším červenou barvou) 

 

Většina těch věcí je celkem obvious, nečekejte nic světoborného. Ale za 

přečtení to snad stojí :)  

 

Správná rozehra bodu - taktiky pro výhozy a chytání výhozů - k chytání 

výhozů a rozehře se nedostal, prý to dá k dispozici později platičům 

 

Pro začátek je dobré si uvědomit, že je samozřejmým předpokladem, že 

všichni obránci pádí za pullem jak Somálci za kamionem ze Srnína. Píšu to 

proto, že to tak většina z nás nemá a do prvního sprintu nedává celých 100%, 

včetně mě. 

 

Pully - čím se vyznačuje dobrý pull aneb vzdálenost není všechno 

V podstatě nás zajímají asi 4 aspekty 

1) Vzdálenost  

2) Výška (potažmo hang-time aneb doba letu)  

3) Horizontální poloha dopadu 

4) U koho se disk zastavil při postavení obrany 

 

1) Dlouhý pull, který letí krátkou dobu a umožní útočníkům dát si 3 

přihrávky, kterými se dostanou na brick je k ničemu. Ideálně, když se během 

těch přihrávek 2 obránci dostanou za disk. 

Benji hodně zdůrazňoval, ať nejsme posedlí vzdáleností. Není důležité, jak 

daleko pull doletí, ale jakou výhodu z něho obrana získá! 

 

2) Výšku výhozu nechceme získat tak, že míříme disk k nebesům, ale 

chceme disk podhazovat, disk se vznese sám díky jeho letovým vlastnostem. 

Ten úhel, pod kterým má disk vyletět tam ukazoval (je to prostě podhozený 

backhand). Ve směru letu je disk vodorovně (jeho osa), v příčném směru 

nakloněn o 45 stupňů. 

Co stojí za zvážení je to, jestli neubrat 5 metrů na délce hodu a nepřidat na 

výšce. Je lepší, když disk nedoletí tak daleko, ale soupeř si díky tomu 

nestihne dát o přihrávku víc. (to mě třeba nenapadlo, protože prostě nejsme 

zvyklí za tím diskem makat na stopéro a soupeř si přihrávku většinou dá tak 

jako tak) 

 

3) Samozřejmě je lepší, když disk dopadne u lajny, než když dopadne 
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doprostřed. Na druhou stranu tím riskujeme Ondřeje Boušku - OB (out of 

bounce). 

 

4) Obrana by si měla ujasnit, komu chtějí zabránit v získání disku a 

přihrávku na něj bránit primárně. Podle Benjiho disk většinou zvedá nějaký 

přicmrndávač a nahrává rychle hlavnímu házeči na střed. Pokud se nám 

podaří disk udržet u slabších házečů, tím lépe pro nás. 

 

Takže pokud budeme chtít nějak měřit, kdo má lepší pull, měli bychom to 

zakládat na tom, jakou výhodu jsme získali, ne kam disk dopadl. Neboli v 

jaké situaci jsou útočníci, když je postavená obrana. (Stihli si přihrát na 

brick? Kdo má disk? Zastavili jsme jim pull-play nebo jiný set-up? Musí hrát 

proti větru?) 

 

Tady mě napadlo, že k pullům celkově přistupujeme dost vágně. Spíš se 

hádáme o to, kdo si pullne, ale co chceme primárně bránit, běžet na 100% 

atd. už nikoho moc nezajímá. 

Je dobré si říct, jestli chceme riskovat a třeba trefit jen 4 pully, ale za to 

pěkne do zadního rohu a zbytek OB anebo chceme být konzistentnější a 

spoléhat spíš na obranu v poli než na tlak způsobený pullem. Ideální je 

samozřejmě všechny pully naházet do rohu zóny, ale to se v praxi moc 

nedaří že? 

 

Když se snažíme hodit super pull, většinou do toho rveme 100% síly a na to 

často doplatí technické provedení hodu. Je dobré se zamyslet, kolik síly 

musím ubrat, abych rapidně zvýšil šanci na trefení hřiště - podle Benjiho 2-

5%? a to za to asi stojí. 

Jednu myšlenku jsem moc nepobral, týkalo se to výhozů mimo hřiště. Něco 

v tom smyslu, že u krátkých pullů není brick až taková penalizace a u 

dobrých pullů je za trefení velká odměna. Tím pádem to asi znamenalo, že 

spíš máme riskovat. 

 

Něco k typům výhozů 

- 2 typy, které se moc nepoužívají a podle Benjiho je to špatně (u obou se má 

na mysli spíše backhandové provedení) 

1) Upwind roller (roller proti větru) 

- úplně ideální je vítr ze strany 

- chceme ho házet nízko a dát maximum spinu 

- disk nedoletí dál, ale téměř jistě musí soupeř rozehrávat od lajny proti 
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větru! 

- chci vyhazovat u té lajny, kam fouká a hodit roller rovně dopředu - dokud 

má disk spin, tak jede rovně a po ztrátě spinu ostře zahne do strany do outu - 

vítr mi má foukat do spodní strany disku (což se mi nějak nezdá, asi by to 

chtělo vyzkoušet) 

 

2) Downwind blade (sekera po větru) 

- výhodou je nechytatelnost pullu (i když CUSBologna nám v Caorle 

ukázala, že každý pull se dá chytit) 

- používat jen v případě, že tím dohodíme dostatečně daleko, ideálně až do 

zóny (letí rychle a pokud spadne před chytače, prostě ho zastaví a mají 

rychlou rozehru) 

 

Další typy 

- neházet z té strany, kam fouká vítr (pokud neházím ten upwind roller) 

- podle Benjiho není moc velký rozdíl v tom, jestli hodím 'inside-out' nebo 

'around' - viz ideální pull 

- Dost zajímavý postřeh měl Benji k tomu, že vždycky pullujeme z přední 

lajny zóny. Při tom, když bude házeč 15 metrů za ostatními, tak 6 lidí získá 

15 metrový náskok před diskem. Neboli budeme u disku mnohem dřív poté, 

co dopadne na zem. Doporučoval to, když vyhazujeme po větru.Pro nás by 

to nemusela být špatná varianta ani do haly :)  

 

Ideální pull 

- má vyváženou vzdálenost i výšku 

- hlavní je, aby se disk v poslední fázi letu nevracel, ale letěl dál 

---> pokud hodím pravoruký backhand, tak se (podle Benjiho) v poslední 

fázi hodu stočí doleva, lépe řečeno se o kus vrátí 

- takže chceme, aby ten pull letěl zleva doprava (takový velký around, ale 

musí začínat podhozeně - trošku advanced throwing), aby až se na konci letu 

(až ztratí spin) začne stáčet doleva to pro nás znamenalo rovně (=dopředu) 

- polopaticky - vyhodím disk od levé lajny, nejprve letí co nejvíce dopředu 

(spíš rovně) a tak ve 2/3 letu se začne stáčet k pravé lajně, když pak ztratí 

spin, chce padat 'doleva', ale proto, že disk míří k pravé sidelajně, tak disk v 

poslední fázi padá směrem k jejich zóně (on to pouštěl na videu, těžko se to 

popisuje) 

 

No to by byla asi veškerá moudrost, co jsem pochytil. Myslím si, že pro nás 

bude největším přínosem, když se začneme zabývat tím, co se děje mezi 
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vyhozením pullu a postavením obrany. Chceme letět na 100%, domluvit se, 

které přihrávky chceme primárně zastavit, jak rychle zareagovat, když 

postaví pull-play. Také pro nás nemá ta přednáška až takový potenciál, 

protože máme obecně pully hrozně slabé a potřebujeme především zlepšit 

techniku těch hodů. 

 

Doufám, že přečíst si můj výtah nezabralo víc času než si pustit to video :D 

(40 minut). 

Díky za pozornost, Lipi the knee breaker 
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10. Princip zónové obrany a útoku proti zóně od Bena Wigginse 

 

Celkově mi to přišlo dost basic, ale jsou tam nějaké odlišnosti od našeho 

přístupu (např. 2 handleři proti zóně). Určitě by si to měl přečíst každý kdo 

buď tápe v principech zónové obrany nebo je u něj šance, že jí bude někomu 

vysvětlovat. 

 

Útok 

Proti zónové obraně používáme 4 cesty (platí pro všechny zóny asi krom 

naší 3-3-1, tou se nezabýval) 

1) Around the defense (okolo zámku) 

– klasický dump a swing, klidně můžeme házet dump dozadu, když získáme 

ty metry zpět swingem 

- pokud se zámek roztáhne a ztíží nám 1) 

2) Through (skrz zámek) 

- není co dodat, middle čeká za zámkem a když se udělá díra, chytá průstřel 

- obrana se nejen roztáhne, ale i vzdálí (ztíží nám 1) a 2) ) 

3) Inside (uvnitř zámku) 

- nechceme se hodem uvnitř zámku posouvat dozadu, ale naopak 

- 3 metrový hod a následně rychlý průstřel/obhoz 

- když se křídla stáhnou a ztíží 3) 

4) Over (horem) 

- pokud se na nás nalepí u disku, tak poctivě zaměstnáme dlouhého a házíme 

do prostoru over 

 

V podstatě to každý, kdo někdy zažil zónovou obranu, dobře zná. Ale není 

špatné si uvědomit po částech, jaké zbraně jako útok máme a nějak si je 

pojmenovat. 

 

Něco individuálně ke každé pozici na hřišti 

Nejprve pravidlo – neházej to, co bys nehodil proti osobní obraně! 

 

Handleři (2) 

- Ben vždy mluvil jen o 2 handlerech, jeden má disk, druhý dělá reset -> ti 

dva hráči u lajn už jsou křídla 

- Handler, který zařizuje reset, by měl stát dostatečně za diskem, aby se při 

chytu nemusel otáčet zády k hřišti (a ten hod by tak samozřejmě měl letět) – 

následuje rychlá rozehra na křídlo 

- Vždy mít reset! Pokud máme domluveno, kdo zařizuje reset (dump), 
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nemusí to dalších 5 lidí na hřišti trápit a můžou se soustředit na „beating the 

defence“ 

- Reset (dumper) by měl stát chytře tak, aby u něj hned po tom, co chytí disk, 

už nestál obránce (ocásek) a neznemožnil mu swing -> myšleno v 

horizontálním směru 

- Pokud se dostaneme do rizikového místa (zavření u lajny), chceme být 

agresivní a včas! Na stall 8 už jsou obránci v poli prakticky osobně, ale na 

stall 4 furt brání jednoduché hody (být agresivní znamená hodit over) 

 

Middlové (2) 

- Hlavně se nenechat oba ubránit středem druhého zámku, ideální je, když 

jeden zaběhne za zámek a zdvojí tak ocásek (spolupráce s Resetem) 

- Běhat méně, ale chytře (hledat průstřely v zámku) 

(Mluvil o drillu, kdy normálně hrají 7v7 proti zónové obraně a ze sidelajny 

pořád někdo říká middlům, kolik lidí je zrovna brání. Takže se ozývá 1-1-1-

2-2-1-0-1-2… Pokud se ozve 0, musí disk letět na toho hráče, případně se 

musí využít toho, že spěchá na pomoc jiný obránce než má a posuneme se 

okolo) 

 

Křídla (2) 

- Jak jsem psal, křídla jsou 2 hráči, kteří zařizují swing (případně dump if 

things are going to shit) 

- Pokud dostanou disk, měli by hledat nejjednodušší variantu, což není vždy 

dump! Banán na střed může být stejně nebo více obtížný než banán po lajně 

(vždy obhazuji 1 obránce) 

- Nestát na lajně, ale alespoň 3-5 metrů od ní (chceme mít možnost vběhu do 

zámku) 

 

Deep (dlouhá) (1) 

- Pokud breakneme obranu a dostaneme se za zámek, musí využít situace, že 

je 1v1 (neboli je to stejná situace jako v normální lajně – buď dlouhá nebo 

získat co nejvíc metrů k disku) 

- Neměl by se snažit házet do zóny, ale nechat hráče přeběhnout a hodit 

dump (neukvapit se) 

- Dokud není čas nabíhat, měl by dostatečně zaměstnávat jejich dlouhého, 

aby nemohl radit obraně 

 

Fakt skoro nic nového, celkově preferuje styl trpělivě si to házet okolo, 

hodně krátkých přihrávek a hodně běhaní a počkat na chybu obrany. Zároveň 
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to ukazoval hlavně na FM kapavce, což je trošku divné. 

Jinak tedy preferuje 2 handlery + 2 křídla, je to kvůli snazší komunikaci 

mezi handlery. To základní postavení, když ho nakreslil, vypadalo jako 

pyramida (4-2-1). 

Rozdíl od nás je hlavně v tom, že mi stavíme 4 handlery, ale on dvěma z 

těch 4 handlerů říká křídla. A je fakt, že mají na starost něco trošku jiného. 

 

Obrana 

Pár věcí, které by měl každý na hřišti zvládnout individuálně 

1) Otáčet hlavu! 

Hodně to zdůrazňoval, úplně při každé přihrávce se chci při rozběhu 

rozhlédnout a předvídat, kam bude mířit další přihrávka. Nečučet tupě na 

disk, ale vědět, co se mi děje za zády. 

2) Zámek musí držet u sebe, běhat spolu. 

3) V zámku můžeme nechat mini okénko, prohoditelné opravdu přesným 

hodem. Challenge the thrower. Je to určitě lepší než ten prostor zdvojovat. 

4) Být nepředvídatelný. Platí pro druhý zámek, měli bychom se pořád hýbat, 

aby házeč nevěděl, co čekat. 

5) Fejkovat – tvářit se, že nebráním svůj prostor 

6) Komunikace – vždycky bychom měli mluvit na toho, koho mám před 

sebou. 

Dlouhý mluví na druhý zámek – střed druhého zámku mluví na všechny – 

křídla mluví na první zámek – první zámek mezi sebou. 

 

Pro nácvik doporučoval hrát 7v7 a po každé přihrávce se zastavit a říct si, 

čím útok hrozí, co chci primárně bránit atd. 

 

Nějaké druhy zón (stěžoval si, že se vůbec nedostal k hybridním zónám a 

něčemu dalšímu) 

1) 1-3-3 

Marker do pasti, za ním je zeď, 2 krátké dlouhé a 1 dlouhá dlouhá. 

2) 4-2-1 

FM, nechat hody na úrovni disku. Ti dva v druhém zámku by měli být hodně 

atletičtí. 

3) 4-2-1 

Do pasti. Když přesunou disk od lajny, tak hráč ze zavřené v 2. zámku běží 

na ocásek, ten z otevřené běží zase do otevřené (s tím, že se otočí obrana) a 

ocásek hlídá zavřenou. 

4) 3-3-1 
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Normální past. 

Pak jsou další možnosti, např. 3-2-1 + nejlepší házeč osobně. 

Říkal, že u dobrých týmů není obrana nikdy čistě zónová nebo osobní, 

vždycky má prvky z obou. 

 

Q/A 

1) Jak rozdělit slabé/silnější hráče v zóně a co mixed? 

Tak k tomu řekl, že slabší a silnější hráči neexistují a každý by měl hrát to, 

co mu nejvíc jde a sedí. Včetně mixu, holky klidně můžou být na křídlech 

jako na markeru. 

2) Prý se nemáme bát přesunout trénink někam, kde jsou lepší povětrnostní 

podmínky pro nácvik zóny. 

3) Co je nejlepší zbraň proti zóně? 

Nejde říct specificky, každá zóna má nějaké (jiné) slabé místo a to se musí 

využít. 

 

Celkově hodně kreslil, takže pokud vás to zaujalo, bude lepší se na to 

mrknout i s malůvkami. 

 

 


