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ZÁKLADNY TECHNIKY DISCGOLFOVÉHO HODU 

Níže popsaná metodika základních technik discgolfového hodu je určena především pro začínající 
hráče. Cílem dokumentu je seznámit hráče se základními vlastnostmi disku, které ho ovlivňují v letové 
fázi a dále provést hráče základní technikou hodu (backhand, forehand, puttování).  

 Dokument je rozdělen do následujících částí: 
1. Základní vlastnosti disku……………….str. 3 

2. Backhand……………………………………..str.  9 

3. Forehand……………………………………..str. 16 

4. Puttování……………………………………..str. 20 

Ke zpracování tohoto dokumentu jsem využil informace, které jsou již dostupné a různými asociacemi 
doporučované pro základní výuku techniky hodu. Není zde nic nově vymyšleného, což nebylo ani 
cílem práce. Fotografie a některé části textu jsou převzaty z dokumentu zpracovaného finskou 
discgolfovou asociací. Oficiální verze dokumentu je dostupná na webu: 

https://frisbeegolfliitto.fi/wp-content/uploads/2017/05/Ohjaajan_Opas_1_WEB.pdf 

 

https://frisbeegolfliitto.fi/wp-content/uploads/2017/05/Ohjaajan_Opas_1_WEB.pdf
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ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI DISKU 

Jedním ze specifik discgolfu  je, že disk může být hozen různými způsoby a navíc jej ovlivňují vnější 
(především povětrnostní) podmínky. Jejich vliv se projevuje na trajektorii letu disku výrazně více, než 
je tomu např. u míčových sportů. Povětrnostní podmínky ve spojení s hustotou a vlhkostí vzduchu 
mají hlavní dopad na trajektorii letu. Zkušený hráč dokáže tyto vlivy vyhodnotit a správně na ně 
zareagovat.  

Porozumět kontrole trajektorie letu je obtížné především proto, že jí ovlivňují oddělené jevy a síly. 
Disk výrazně ovlivňuje jeho aerodynamika ve vztahu k rychlosti, na druhou stranu také rotace kolem 
vlastní osy disku. Než se tedy dostaneme k samotné technice hodu, je dobré porozumět vlastnostem 
disku samotného. 

VZTLAK  

Disk je tvarován jako křídlo letadla. Vzduch proudící nad horní plochou disku je rychlejší než vzduch 
proudící pod spodní částí. To vytváří nižší tlak vzduchu na horní ploše disku. 

 

ODPOR VZDUCHU  

Discgolfové disky se liší v designu. Puttry mají 
nejvyšší boční profil, proto je jejich vzduchový 
odpor nejvyšší a letí pomaleji než Midrange a 
Driver. Právě pomalost dělá z Puttru 
nejovladatelnější a nejpřesnější disk, ačkoli 
začínající hráči mohou mít jiný názor. 

Drivery mají naopak ostrý profil, takže jsou 
vzduchem více poháněny a létají dále. Protože 
Drivery létají rychle, je jejich ovládání těžší než 
u pomalejších disků. Aby Drivery využily své 
vlastnosti pro dlouhé hody, musí být hozeny 
vysokou rychlostí. A právě hod vysokou rychlostí 
není tak přesný, jako pomalejší hody Puttrem. 
Začátečníkům se tedy doporučuje nejdříve se 
naučit házet Puttrem a až poté přecházet na 
rychlejší disky. 

Na obrázku jsou znázorněny tři základní typy 
disků. Nejvíce se liší právě ve výšce hrany. Čím 
vyšší hrana je, tím je vyšší odpor vzduchu. 

Midrange 

Putter 

Driver 



 

Stránka 4 z 23 
 

GYROSKOPICKÝ JEV  

Gyroskopický jev je mechanický jev, ve kterém se rychle se otáčející těleso kolem své osy snaží 
odolávat vnějším změnám. Čím větší je rotace disku, tím je jeho dráha letu předvídatelnější. 

PODVÁHA A PŘEBYTEK  

Pokud jde o vlastnosti letové dráhy disku, odkazujeme se na jejich stabilitu: hovoříme o substabilních 
(nestabilní disk) a superstabilních (stabilní disk) discích. Nejedná se o úplně vědecké termíny, ale 
jsou dobře zavedené pro obecné použití. 

Disk má tendenci stáčet se (ang. fade) v případě hodu backhandem praváka nalevo, tedy ke straně, 
ve kterém směru se disk otáčí. Čím stabilnější disk je, tím dříve má tendenci klesat a stáčet se ke 
straně. Když hodíte disk vysokou rychlostí, může v první fázi letu zatočit na opačný směr. Ve finální 
fázi se ale stočí zpět doleva. Těžší disk má tendenci ztrácet rychlost rychleji než lehčí disk. Čím lehčí 
disk použijeme, tím snadněji vytvoříme vysokou rychlost. 

ÚHEL  

Hod disku ve správném úhlu je rozhodující pro úspěch hodu. Pokud hovoříme o úhlu, při hodu 
diskem řešíme hned tři typy úhlů: 

1. Úhel držení 

2. Úhel náklonu 

3. Směr úhlu 

ÚHEL DRŽENÍ 

Úhel držení je úhel ve směru, ve kterém je disk držen. Je-li úhel negativní, je přední hrana disku pod 
vodorovnou rovinou (nose down). Když je úhel držení pozitivní, přední okraj disku je nad vodorovnou 
rovinou (nose up). Pokud je disk vyhozen tímto způsobem, házení směřuje nahoru z horizontály. 

V základním házení by měl být úhel držení udržován v neutrální, tj. v horizontální rovině, aby se disk 
pohyboval s minimálním odporem vzduchu. Udržení úhlu při hodu pomáhá udržet zápěstí, které je 
stále ve stejné poloze při rozběhu i tahu. Typická chyba začátečníka je ohnuté zápěstí nahoru na konci 
hodu, takže úhel držení se stává pozitivním (nose up). 

 

Negativní úhel (nose down) Pozitivní úhel (nose up) 
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ÚHEL NÁKLONU: HYZER A ANHYZER 

Nejobyčejnějšími způsoby hodu jsou Hyzer a Anhyzer. Hody jsou založeny na změně úhlu náklonu. 
Úhel náklonu je nastaven podle potřeby požadované dráhy letu a typu (modelu) disku.  

Pokud pravoruký hráč házející backhandem hodí disk doprava a dráha letu se jasně stáčí doleva, 
mluvíme o „hyzru“. Hyzer je hozen tak, že okraj disku, který držíme, je níž než vnitřní okraj disku. Čím 
strmější hod potřebujeme, tím je vnitřní okraj disku výše. Aby bylo možné získat potřebnou sílu a 

Hyzer 

Anhyzer 



 

Stránka 6 z 23 
 

směr hodu, musí být tah hodu proveden pod potřebným úhlem. Hyzer je pak vyhozen ze základního 
tahu do polohy na pravobok tak, že se ruka pohybuje pod potřebným úhlem.  

Anhyzer je hozen tam, že úchop disku je výše, než je vnitřní okraj. V tomto případě je základní tah 
pozměněn tak, že ruku vytáhneme výše, než ji máme pro běžný tah. Tah ruky může dokonce být výše 
než hlava. 

ÚHEL NATOČENÍ 

Úhel natočení se týká úhlu, při kterém je směrován skutečný tah. Hod může být směrován nahoru, 
rovně nebo dolů. Pro různé typy terénu jsou zapotřebí různé úhly sklonu (do kopce, z kopce). 
V základním tahu je cílem udržet nulový úhel, tak aby hod směřoval přímo dopředu. Tímto způsobem 
je disk kontrolovatelný, nicméně nelze hodit nejdelší hody. 

Jednou z typických začátečnických chyb je, že házení směřuje do výšky. Často je to právě kvůli 
špatnému směru natočení. Je nezbytné věnovat pozornost skutečnosti, že házení zůstává na stejné 
úrovni po celou dobu hodu. 

ROTACE (SPIN)  

Spin je základním faktorem při házení disku. Bez spinu disk nezůstane dlouho ve vzduchu a bude 
rychle klesat. Čím větší spin disk má, tím je hod delší (disk stabilizuje). Na koci letu, kdy dochází 
k úbytku spinu, začne disk nevyhnutelně klesat a stáčet se do strany. 

 Spin ve směru hodinových ručiček = disk se na konci letu stáčí doleva. 

 Spin proti směru hodinových ručiček = disk se na konci letu stáčí doprava. 

Hyzer 

Anhyzer 
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PŘÍKLAD: DISK S PŘEKLOPENÍM 

Jednou z nejtypičtějších chyb při hodu je „posunovací disk“, což znamená, že disk neletí čistě, ale 
překlápí se z jedné strany na druhou. V tomto případě je odpor proti vzduchu vysoký, disk neletí 
daleko a má těžko kontrolovatelnou dráhu. Chyba je způsobena špatným odhodem disku z ruky.  Čistý 
odhod z ruky lze nejlépe učit s puttery nebo lehkými disky. Ty odhalují špatnou techniku hodu. Aby 
disk letěl čistě, potřebuje správný spin. 

 

 

 

 

Faid doleva 

Otáčení ve směru hodinových ručiček 
(backhand pravou rukou) 

Otáčení proti směru hodinových ručiček 
(backhand levou rukou) 

Faid doprava 

Směr rotace 

Osa disku 

Rotace by 
měla být 
rovnoběžná 
s osou disku 

Pokud je hod 
nečistý, rotace 
není rovnoběžná 
s osou disku 
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ÚČINEK DISKU  

Jak bylo uvedeno výše, všechny disky mají tendenci stáčet se na stranu směru, ve kterém se otáčí. 
Čím je disk stabilnější, tím více se bude stáčet na hyzer. Disky nižší váhy mají tuto vlastnost menší, a 
proto je snadnější je použít na hod typu anhyzer. Hody mohou být samozřejmě i rovné. Ideální pro 
tyto hody jsou puttry nebo disky s vyšším okrajem. Drivery mohou být hozeny také rovně, ale 
vyžaduje to dobře zvládnutou techniku. Drivery se stáčí hodně do strany, a proto je nemožné, aby 
stejný hod driverem a puttrem skončil na stejném místě. A to i v případě, že by měly počáteční dráhu 
letu stejnou. 

ZÁKLADNÍ HODY  

Mezi dva základní hody patří bekhend a forhend. Při výuce základních technik by studenti měli 
nejdříve pochopit klíčové vlastnosti, které ovlivňují dráhu letu disku, uvedené v předchozí kapitole. 
Základní techniky házení se zpočátku učí bez rychlosti. Cvičení bez vysoké rychlosti umožňuje 
soustředění na motoriku a rotaci těla. Cvičením bez rychlosti zaměřujeme hody spíše na přesnost a 
ovládání disku.  
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BACKHAND 

Vzhledem k tomu, že discgolfový disk je těžší než např. ultimate disk, je třeba jej držet silněji. Existují 
tři základní úchopy pro backhand: 

 Fan Grip 

 Fork grip  

 Power grip 

Úchopy se liší umístěním prstů na spodní části disku. Vzhledem k tomu, že anatomie našich prstů je 
jedinečná, každý si musí zvolit co nejpřirozenější úchop. Pro dlouhé hody se používá Power grip, pro 
kratší a přesnější Fan grip nebo Fork grip. Záleží na každém hráči, který mu v ruce sedí více a cítí se 
tak přirozeněji. 

FAN GRIP  

Tento úchop nám poskytuje dobrou kontrolu nad diskem 
a umožňuje, dle potřeby hráče, včasné vypuštění disku 
z ruky. 

 

 

 

 

 

FORK GRIP  

V tomto případě jsou prsty blíže a těsněji u hrany disku. 
Tímto úchopem je síla do disku přenášena efektivněji, než 
je tomu u Fan Gripu.   

 

 

 

 

 

POWER GRIP  

Při tomto úchopu jsou prsty pevně přitlačeny na okraj 
disku. Držení je pevné, což umožňuje účinně přenášet sílu 
do disku. Většina hráčů používá tento úchop k nejdelším 
hodům. 
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Všechny tři typy základních úchopů mají společný palec na horní straně disku. Ten se ocitá přibližně 
2-3 centimetry od okraje disku, kde můžete nejlépe ovládat hod disku (úhel držení). Je vhodné umístit 
na horní část disku celý palec (od kloubu) viz obrázek. 

 

Pro základní úchop umístěte disk ve vzpřímené poloze do dlaně ruky. Na vrchní stranu disku umístěte 
palec (celý kloub palce), na spodní stanu ostatní prsty. Disk by se měl svou vahou opírat o prostřední 
a přední prsty. Úchop je tedy tvořen stisknutím palce na horní straně proti ostatním prstům na 
spodním straně/okraji. 

ZÁKLADNÍ POZICE PRO HOD  

V prvním tréninku připravíme vymezené pole cca 30-
40 metrů vzdálené od hráčů. Trénink začíná určením 
správného směru a pozice házení. V závislosti na 
směru a délce hodu je zvolena vhodná poloha pro 
házení. Poloha pro házení je tvořena následujícím 
způsobem:  

Pravák má vepředu pravou nohu. Nohy jsou 
rozkročené na šířku o něco delší, než je šíře ramen a 
to do polohy tak, aby paty přední a zadní nohy tvořily 
čáru mířící k cíli. Tento postoj je přirozený pro každý 
hod. Levák má nohy a vše s tím spojené obráceně. 

Přední 
noha 

Zadní 
noha 
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Při házení na kratší vzdálenosti je postoj užší než při hodech na delší vzdálenosti. Čím širší rozkrok, 
tím lze z pohybu získat více energie. 

HOD Z  MÍSTA  

Hod z místa je nejběžnějším hodem v discgolfu. Všichni hráči by měli dobře znát, jak správně 
technicky házet z místa backhandem. Mezi hlavní přínosy patří dobrá ovladatelnost a dlouhá 
kontrolovatelná „tažná“ fáze hodu.  

Trénink pro první hody probíhá bez rychlosti a rozběhu. První cvičení zaměřujeme na otáčení těla a 
správném tahu ruky. Nohy a otáčení těla mají velký význam na délku letu. Právě otáčením těla se dá 
získat vysoká rychlost a síla, kterou pro hod potřebujeme. První cvičení se tedy dělají v krátkých 
hodech s cílem naučit se správnou rotaci těla a techniku házení. 

POHYB HODU LZE ROZDĚLIT DO NÁSLEDUJÍCÍCH ČÁSTÍ  

1. Práce nohou 

2. Práce pánve 

3. Rotace těla a tažná fáze (rameno a ruka) 

4. Dokončení pohybu 



 

Stránka 12 z 23 
 

PRÁCE NOHOU 

Práce nohou je pro backhand důležitá především pro získání 

rychlosti. Základy se učí z místa a to následovně:  

 

Na začátku přeneseme zcela téměř celou váhu těla na zadní 
nohu, která je pevně na zemi.  

 

Loket máme mírně ohnutý a hlava se zaměřuje na cíl hodu. 
Zadní noha je v koleni mírně ohnutá. 
 

Házení vychází z nohou. Proto při hodu začneme přesunovat 
váhu těla ze zadní nohy na přední až do fáze, kdy se zadní noha 
zvedne od země a váha se tak zcela přesune na přední nohu. Ta 
pokračuje dále v pohybu a váhu těla přenášíme na přední část 
chodidla. Patu zvedneme do vzduchu, což nám umožní otočení 
na špičce. 

 

 

Cvičení – hráč dělá „suchá cvičení“ na přesun váhy těla. 

 

 

 

 

 

PRÁCE PÁNVE 

Jedním z nejdůležitějších tahových posilovačů hodu jsou kyčle. Použití pánve významně zvýší sílu 
hodu. Na začátku hodu je kyčel orientována směrem dozadu. Při práci s nohou se kyčle otevírají, což 
umožňuje přenést sílu z nohou do horní části těla. 
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ROTACE TĚLA A TAŽNÁ FÁZE 

Při hodu backhandem je rotace těla jedním z nejdůležitějších 
pohybů. Díky tomuto pohybu získáváme sílu pro dlouhé hody. 

Základy otáčení těla v backhandu jsou cvičeny následovně: Na 
začátku hodu je celá horní část těla přetočena dozadu. Házející 
ruka je přímo za ramenem. Volná ruka je volně na druhé straně 
těla. Házející ruka je vodorovná v přímé linii. Hlava je zcela 
otočená. Zadní strana těla je prohnutá jako luk. Rotaci těla 
můžeme zvýšit pohybem volné ruky tak, aby se tělo více otáčelo. 
Díky tomu získáme větší sílu pro délku hodu. 

 

Pohyb vychází z kyčlí a pokračuje rotací těla. Účelem rotace těla 
je přenesení a další získání rychlosti a síly, která je následně dále 
přenášena do ramene a ruky. 

Rameno vede ruku, jejíž pohyb je obdobný jako pohyb biče. Loket 
a zápěstí stabilizují disk v potřebné poloze. Důležitou roli hraje 
správná poloha zápěstí a mírně pokrčené koleno přední nohy.  

Celý proces je veden jako akcelerační pohyb. Disk musí být veden 
blízko tělu, tím získá potřebnou rotaci (pákový efekt) a akceleraci. 

 

DOKONČENÍ POHYBU 

Poslední fáze házení je velmi důležitá k dosažení úspěšného hodu. 
Po uvolnění disku na úrovni hrudi pokračuje rotace těla dále. 
Podpěrná noha se otáčí na zemi a poskytuje tak prostor pro rotaci 
celého těla. Ruka pokračuje v kruhovém pohybu v souladu 
s typem hodu: 

 Hyzer – ruka pokračuje nahoru 

 Rovný hod – ruka pokračuje vodorovně 

 Anhyzer – ruka pokračuje dolů 

Volná ruka se otáčí tak, aby ukazovala dopředu. Zadní noha a 
boky se otáčí také dopředu. 

Nejčastější chyby: 

 Vysoké hody – pohyb zdola nahoru, nose-up, váha 

těla není v ose, ale pozadu. 

 Nedostatečná rotace těla – hráč použije jen loket a 

zápěstí.  

 Ruka nepokračuje v hodu 

 Nesprávné uchopení – disk musí být v ruce 

vodorovně s loktem a ramenem 

 

Během hodu 
je zápěstí 
rovné a loket 
je ve stejné 
úrovni jako 
disk 

Ruka 
pokračuje ve 
vodorovném p
ohybu i po 
odhození 
disku 

Po odhodu se 
může zadní 
noha 
zvednout od 
země. Volná 
ruka se točí ve 
směru hodu 
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BACKHAND S ROZBĚHEM  

Pokud se u hodu backhandem již cítíte přirozeně, 
délku hodu můžeme prodloužit pomoví rozběhu. 
Účelem rozběhu je získat schopnost účinněji 
pohybovat tělem, aby se dosáhlo vyšší výstupní 
rychlosti.  

 

První krok je směrem k hodu. Druhý krok je takzvaný 
X-step, za účelem otočení těla a následného zrychlení 
– třetí krok. Jak se zvyšují dovednosti, lze zvýšit počet 
kroků a tím i rychlost.  

Základní kroky pro zrychlení jsou tedy poslední tři. 
Před nimi lze přidat běh nebo chůzi s libovolným 
počtem kroků. 

 

Krok 1/3 

První krok je nohou na straně házecí ruky. Nohu 
posuneme bokem vpřed, tělo se tak dostane do 
polohy pro házení. 

 

 

 

 

 

 

Krok 2/3 

Při druhém kroku dáváme zadní nohu za přední. 
Tento pohyb nutí boky k otočení. Když se boky 
odvrátí od hodu, tělo se otočí. Tento pohyb nám 
pomůže vyprodukovat větší sílu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

První krok – boční 
směrem k hodu 

Druhý krok – X-step, 
který umožní otočení 
těla 
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Krok 3/3 

Na začátku třetího kroku je ruka natažena dozadu. 
Tah ruky začíná v okamžiku, když přední noha 
narazí na zem ve třetím kroku. 

 

 

 

 

 

 

 

Otáčení těla a pánve je stejně důležité jak při 
provedení hodu samotného, tak i po odhodu 
disku. Mimo to je třeba věnovat zvláštní pozornost 
dobrému načasování veškerých pohybů. 
Podpěrná noha musí být na zemi v okamžiku, kdy 
začíná zrychlený tah ruky. 

 

 

 

 

 

Po odhodu disku pohyb nekončí, ale dále 
pokročuje rotace těla. Opěrná noha se otáčí 
v zemi a poskytuje tak prostor pro rotaci. Ruka 
hodu pokračuje v pohybu horní části těla a tah 
ruky je nasměrován na záda. Zadní noha a boky se 
otáčí dopředu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třetím krokem, 
kterým se pevně 
opřeme o zem, 
přenášíme energii do 
těla. 

Když je noha pevně 
na zemi, rozběhem 
získanou rychlost 
přenášíme za pomoci 
rotace do horní 
poloviny těla. 

Účelným provedením 
rozběhu a následné 
rotace, předáme do 
disku více energie, 
než při hodu z místa. 
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FOREHAND 

Forhendovým hodem dosáhneme opačné dráhy letu disku, než je tomu u backhandu. Hlavní rozdíl 
mezi těmito hody je, že u forhendu vychází drtivá většina rychlosti a síly z lokte, zápěstí a prstů. Než 
přejdeme k technice hodu, seznámíme se opět se třemi nejběžnějšími úchopy.  

SPLIT GRIP  

Tento grip je nejvhodnější pro házení technických 
hodů. Síla hodu je slabá, protože zápěstí nemůže 
plně přenést sílu do hrany disku. O hranu disku je 
opřený pouze prostředníček. Palec je položený na 
vrchní straně disku, tak aby celkový úchop disku byl 
vyvážený. 

 

 

STACK GRIP  

V tomto nejpoužívanějším úchytu se opírá 
ukazováček o prostředníček, který je opřený o 
hranu disku. Úchop umožňuje dobrý pohyb 
zápěstí. Palec je položený na vrchní části disku 
v oblasti cca 2-3 cm od okraje a vytváří vyvážené 
sevření disku. 

 

 

POWER GRIP  

Někteří hráči dokáží vytvořit vysokou rychlou disku 
tím, že hází způsobem uvedeným v předchozím 
bodu. Pro vyšší rychlost se ale častěji používá 
způsob s ohnutým ukazováčkem opřeným též o 
hranu disku. Palec je položený na vrchní části disku 
v oblasti cca 2-3 cm a vytváří vyvážené sevření 
disku. 

 

Na obrázcích je prsteníček a malíček opřený o vnější hranu disku, takže úchop se může zdát pevnější. 
Můžete se také pokusit tyto prsty schovat do dlaně a usnadnit tak jejich odstranění při odhodu disku. 

HOD Z  MÍSTA  

Backhand je nejběžnější způsob hodu pro většinu lidí. Ačkoli forhend není přirozený způsob hodu, 
určitě stojí za to ho umět. A to pro případ, že potřebujete hodit opačnou trajektorii letu, než je tomu 
u backhandu. První tréninky se provádějí opět bez rychlosti a zaměřují se na správné použití lokte a 
zápěstí. První hody (opět jako u backhandu) se provádějí na krátkou vzdálenost s cílem naučit se 
správnou techniku házení. Při těchto hodech není styl tak výbušný. 
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Forhend lze také rozdělit do následujících fází: 
1. Práce nohou 

2. Práce pánve 

3. Rotace a trakce těla (rameno a ruka) 

4. Závěrečná fáze 

TRÉNINK HODU 

V prvním cvičení se zaměříme na přesnost hodu. Od místa, ze 
kterého budeme házet, si vytyčíme ve vzdálenosti 30-40 m území 
pro cíl. Trénink je zahájen stanovením správného směru a pozice 
hodu. V závislosti na směru a délku hodu je stanovena správná 
technika. 

Poloha hodu je tvořena takto: Pravoruký hráč má vpředu levou 
nohu. Nohy jsou od sebe trochu více, než je šířka ramen. 
Levoruký hráč má obrácený postoj. Postoj musí být pevný a 
dostatečně stabilní, aby došlo k přesunu energie z těla do ruky. 

Užší rozkrok se používá při krátkých hodech. Širší rozkrok zase u delších hodů, a to z důvodu 
přesunu energie z nohou do hodu. 

PRÁCE NOHOU 

U forhendu mají nohy menší důležitost, než je tomu u backhandu, 
ale stále jsou nezbytnou částí hodu. Na začátku hodu je váha těla 
přenesena téměř zcela na zadní nohu. Zadní noha je pevně na 
zemi a v koleni je mírně pokrčená. Vzhledem k tomu, že hod 
discgolfu je dynamický, je důležité, aby kolena nebyla propnutá. 
Hod vždy vychází z nohou. Při hodu přechází se zrychlujícím se 
pohybem plynule váha ze zadní nohy na přední. Váha se přenese 
plně na přední nohu a zadní noha se zvedá od země. Doporučuje 
se provádět nejdříve cvičení na přenos váhy těla (bez disku). 

PRÁCE PÁNVE 

Jedním z nejdůležitějších zesilovačů tahu hodu je rotace pánve. 
Ta dodává sílu do hodu. Nohy s kyčlemi se otáčí dopředu, což 
umožňuje přenos energie z nohou do ruky. 

ROTACE TĚLA A TRAKCE 

Po správném úchopu disku a provedení správného použití pánve 
patří rotace těla k tomu nejdůležitějšímu pohybu u forhendu. 
Rotace těla přenáší energii do lokte, zápěstí a prstů. 

Rotace těla se vyučuje takto: Na začátku hodu je tělo otočené 
doprava (pro praváka). Pro leváka je vše opačně. Rameno a loket 
ruky směřují dozadu. Váha těla je na zadní noze. Volná ruka je ve 
směru hodu a vyrovnává rovnováhu těla. Zadní část těla je 
napnutá jako luk. Hod začíná pohybem pánve a pokračuje rotací 
těla. Účelem rotace je získat pohybovou energii, kterou 
přenášíme do ramene. Loket, zápěstí a prsty svírají disk v takové 
poloze, aby došlo ke stabilizovanému letu. Právě loket, zápěstí a 
prsty mají významný vliv na rychlost disku. Fungují jako bič. Hod 
musí proběhnout blízko u těla, aby se dosáhlo páky a zrychlení. 

Obr. 1 

Obr. 2 

Obr. 3 

Na začátku 
hodu loket 
směřuje 
dozadu 

Koleno je 
natočeno ve 
směru hodu 

Ruka 
pokračuje 
v pohybu i 
po odhodu 
disku 
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ZÁVĚREČNÁ FÁZE 

Závěrečná fáze je opět důležitá pro úspěch celého hodu. Rotace těla pokračuje i po uvolnění disku. 
Ten je uvolněn na úrovni těla. Je nanejvýš důležité, aby dlaň zůstala ve stále stejné poloze. Ta by měla 
při rovném hodu směřovat stále k obloze. Přední noha se otáčí v zemi a poskytuje prostor pro rotaci 
těla. Ruka po odhodu pokračuje v pohybu trupu. Volná ruka se otáčí a směřuje dozadu. Zadní noha a 
boky se otáčí dopředu ve směru hodu. 

Nejčastější chyby: 

 Příliš vysoké hody – pohyb zdola nahoru, váha je příliš pozadu, noose-up 

 Otočení disku na roller: otočení zápěstí (dlaň nesměřuje k nebi) 

 Nepoužívání zápěstí: na rozdíl od backhandu se u forehandu zápěstí musí aktivně používat 

 Málo energie: zápěstí není za loktem 

 Nesprávný úchop: příliš volný, žádné prsty na vnitřním okraji disku 

FORHEND S ROZBĚHEM  

Stejně jako u backhandu i u forhendu pomůže rozběh zvýšit délku hodu a zlepšit rytmus hodu. 
Účelem rozběhu je zvýšení pohyblivosti těla a tím pádem i dosažení vyšší výstupní rychlosti disku. 
Nicméně nejdůležitější část hodu je tah ruky. Úlohou zápěstí je při forehandu mnohem vyšší, než je 
tomu u backhandu. 

U forhendu je opěrná noha (přední noha) opačná, než 
házecí ruka.  

POSLEDNÍ DVA KROKY HODU: 

Krok 1/2  

První krok se provádí nohou na straně házející ruky. 
Současně s tím dojde k ohnutí lokte a zápěstí za tělo. 
Dlaň stále směřuje k nebi. 

U forhendu 
směřuje hrudník 
téměř ve směru 
hodu. Pro rozběh 
stačí jen několik 
kroků. 

Prvním krokem 
nabíráme energii 
pro hod. 
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Krok 2/2  

Energie nashromážděná při „rozběhu“ se přenese při 
druhém kroku do vrhacího ramene a to tím, že přední 
noha se zarazí o zem. Vznikne tak rychlý akcelerační 
tah. Hod je založen na přenosu energie přes rameno, 
loket, zápěstí a prsty na hranu disku. Rotací těla při 
forehandu příliš energie nezískáme.  

 

Po odhození disku bude pohyb pokračovat tak, že 
projdete hodem. Přední noha na zemi dává prostor 
po odhodu pro rotaci těla. Ruka hodu pokračuje 
v pohybu v horní části těla a rameno ruky směřuje ke 
směru hodu (na rozdíl od backhandu). Volná ruka 
zůstane za tělem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve druhém kroku se 
opěrná noha opře o 
zem a přenese 
energii do ruky. Tím 
dojde ke zrychlení. 
Všimněte si, že loket 
zůstává u těla, ale 
předloktí a zápěstí je 
za tělem. 

Rotace celého těla 
není tak energická 
jako je tomu u 
backhandu. 
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PUTTOVÁNÍ 

OBECNĚ  

Puttování je osobní záležitostí každého hráče. Níže popisuji základy, které by měly být zohledněny při 
tréninku základních návyků, ale detailní technologie puttování je přizpůsobena podle vlastních 
preferencí každého hráče. 

Při puttování používáme vždy backhandového úchopu. V některých výjimečných situacích mohou být 
použity i jiné typy úchopu, ale základem je vždy backhand.  

ÚCHOP  

Při puttování je úchop disku lehčí a uvolněnější než u jiných typů hodů. Prsty pod diskem jsou 
rozloženy na širší plochu a úchop se podobá (fan/fork gripu). Úchop umožňuje, aby se disk uvolnil při 
pomalých rychlostech z ruky. Aby technika puttu byla pokaždé identická, stojí za to se naučit, že úchop 
je vždy stejný. Jedním ze způsobů je vždy umístit okraj puttru na první kloub předního prstu. Pomocí 
tohoto pravidla se přiblížíte k tomu, aby byl disk hozen vždy stejným způsobem.  

 

Přímý putt Boční putt 
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ZÁKLADNÍ POZICE  

Při puttování je důležité najít vyváženou pozici. Obvykle se používají dva typy, a to přímý, nebo boční 
(rozkročený). Přímý hod je mnohem běžnější, ale spoustu hráčů používá také boční. Oba však stojí za 
to umět, protože často nastávají situace, kdy nelze použít pouze přímý postoj.  

U přímého postoje dochází k přenosu síly ze zadní na přední nohu, jako kdyby chtěl jít hráč do koše. 
U bočního postoje vychází energie z kolen. 

HOD  

Puttovací pohyb je spíše tah, než hod. Při puttování je celá trajektorie disku mezi tělem a košem. 
Rotace těla se nepoužívá. Typy hodu mohou být zhruba rozděleny do dvou kategorií: spin putt a 
pusch putt. 

SPIN PUTT 

Při spin puttu využijeme sílu zápěstí a prstů, které efektivně přenesou energii do disku. To nám 
umožňuje stabilní výšku během letu. Let disku vychází především ze správného pohybu zápěstí. Spin 
putt se využívá především na dlouhé putty. 

 

 

 

 

Spin putt přímý 
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PUSH PUTT 

Při push puttu je efekt práce zápěstí snížen. Hod je prováděn více celou rukou než jen zápěstím. Hod 
začíná dolní v části těla (pohyb kolenou) a dále pokračuje pohybem ramenního kloubu. Loket často 
není ani ohnutý a ruka je spíše natažená. Push putt je výhodnější pro snadnější manipulaci se 
zápěstím a tím pádem pro použití menší síly. 

Spin putt boční 

Push putt přímý 
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ZÁVĚR K PUTTOVÁNÍ  

Puttovací pohyb vychází z lehkého pohybu, který začíná od nohou a končí ostrou rukou drženou 
směrem k cíli. Síla hodu vychází z těla a pohybu ruky (zápěstí/rameno). Podstatné je, že veškerý 
pohyb směřujeme směrem ke koši. Důležitou součástí hodu je správný rytmus. Pohyb ruky pokračuje 
i po odhození disku. Na konci hodu směřuje ruka směrem ke koši. 

Nejčastější chyby: 

 Příliš volné a nedbalé házení 

 Nadměrné používání lokte při Spin puttu 

 Nadměrné používání zápěstí při Push puttu 


