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ABSTRAKT 

Název: Alternativní posilování v atletice s využitím balančních pomůcek. 

Cíle práce: 
Podrobný popis faktorů souvisejících s balančními technikami, vylíčeni dosavadních zkušeností 

s praktikovánim balančních technik za využití pomůcek. Zjišťováni podvědomí o tréninku 
s balančními pomůckami u vybraných českých atletických trenérů a vytvoření zásobníku cviků 
s růmými balančními pomůckami. 

Metody: 
Průzkumné šetření bylo provedeno formou ankety. Dále byla použita metoda interview 

(rozhovoru). Cvičení byla vybrána na základě odborné literatury, vlastní invence, trenérských 
informací a konzultacemi s odborníky. 

Výsledky: 
Trenéři registrují používáni balančních pomůcek v tréninkovém procesu atleta, ale hůře se 

orientují v nabídce těchto pomůcek.Počet těch, kteří s pomůckami pracují je celkově malý a balanční 
pomůcky nejsou vybranými trenéry používány dostatečně efektivně k rozvoji silových schopností. 

Kliěová slova: 
Balanční pomůcky, balanční techniky, silové schopnosti, trénink. atletika. 

SUMMARY 

Title: The use ofbalance equipment in alternative strengthening in athletics. 

Objeetive: 
To descnbe factors in a full length, which are connected with balance techniques. To 

characterize present experiences with balance · equipment. Others objectives are to find out 
subconscious about training with use of balance equipment in a czech athletics coaches and to set up 
the complex of exercises with various balance equipment. 

Metbods: 
By form of enquiry and interview. Exercises were chosen by virtue of quali:fication literature, 

self invention and counsels with coaches and experts. 

Results: 
Balance techniques and balance equipment are not used enough by coaches for strength 

development. 
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Balance equipment, balance techniques, s1rength, athletics. 
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ÚVod TomášZumr 

ÚVOD 

Jeden z kondičních faktorů sportovní přípravy, kterému je v atletice věnována velká pozornost, 

je rozvoj silových schopnosti. Komplexní rozvoj všeobecných silových schopnosti i rozvoj 

specifických oblasti sily, které využije jedinec pro svůj výkon primárně, patří neodmyslitelně do 

tréninkového procesu. Metody rozvoje, dávkováni zatíženi i diagnostika silových schopnosti jsou 

obecně mámy a literárně mnohokrát zpracovány. K prostředkům využívaných k rozvoji silových 

schopností jsou nejčastěji používány cvičeni s volnými činkami, cvičení na posilovacích strojích a 

cvičení s vlastní vahou těla. K potřebám atletického tréninku existuje a v praxi je používána celá řada 

cviků k rozvoji růmých forem silových schopnosti. Méně mámá je však možnost využiti balančních 

pomůcek, buď jako alternativa k tradičnímu posilování nebo jako doplněk k zefektivnění či změně 

obtížnosti již zavedených cvičení. Myslím si, že tyto balanční pomůcky mají poměrně velký potenciál, 

mohou posunout silovou přípravu atletů kvalitativně o kus vpřed, zlepšit funkci posturálního systému 

jedince a nepřímo přispět k vyšší sportovní výkonnosti. V literatuře dostupné v ČR věnující se atletice 

není k dispozici komplexní soubor cvičeni s balančními pomůckami. 
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Historické aspekty posilování s pomilckami TomáiZumr 

L TEORETICKÁ ČÁST 

1. Historické aspekty posilování s pomůckami 

Ačkoliv starověcí Egypťané, Číňané, Indové a mnoho dalších raných národů prováděli 

posilovací cvičeni s přidaným odporem, jako tvůrci předchůdců dnešních moderních posilovacích 

pomůcek jsou tradičně označováni staH Řekové (fodd, 1966 in Todd, 1995). 

Gardiner (2002) ve své knize .~thletics ofthe Ancient Worlď označuje za otce pokrokových 

posilovacích cvičeni Milona z Krotonu, jednoho z největších olympijských zápasníků a siláki't antické 

doby. Ten bývá okolo S. století před našim letopočtem zobrazován s oštěpem, diskem a jakýmsi 

předchůdcem švihadla, které sloužilo spíše k protahováni a posilování než k přeskakování. 

Todd (1995) ve své práci věnující se historii pomůcek uvádí, že ve 2. století našeho letopočtu 

publikoval své myšlenky o cvičení řecký lékař Galén v knize "De sanitate tuenda", díle, jehož vliv 

přetrval až do 19. století. Ten rozvijí dále možnosti cvičebních pomůcek zejména k rehabilitačním 

účelům, ale i k posilování trupu a dolních končetin s použitím olovnice nebo kusu dřeva opatřeného 

uvnitř olověnou součástí. Znalosti Řeků převzali staH Římané, ale cvičeni mělo spíše charakter 

vojenské přípravy než cvičení pro atletickou zručnost a fyzickou krásu. S pádem flmské říše padá i 

systematické vykonávání tělesných cvičení. Galenův odkaz ožiwje až renesanční učenec Thomas 

Elyot, který doporučuje mužům mimo jiné zvedání a házeni těžkých kamenů nebo kmenů. I ostatní 

autoři té doby radí vykonávat tělesnou námahu s pomocí kusů olova nebo jiného těžkého kow. V 16. 

století popisuje Francouz Michel Montaigne cvičení s dřevěnými holemi vyplněnými olovem a 

711mamenává i chůzi, běh či skoky v botách s olověnou podešvi. Nejvýmam:nější publikaci až do 17. 

století je kniha .,De Arte Gymnastica Aput Ancientes", jejímž autorem je Hieronymus Mercurialis. 

Jsou zde popsány benefity systematického silového tréninku s přidaným odporem včetně množství 

ilustrací. Je zde zmíněno cvičení s jednoročními činkami a pro účelný trénink je zde poprvé popsáno 

využiti těžkých míčů plněných pískem - předchůdců dnešních moderních medicinbalů. Další rozvoj 

posilování s pomůckami přišel v 19. století se začleněním tělesné výchovy do škol. 

Pytle plněné pískem a plné míče s úchyty (girya) se uplatňuji v sovětské atletické přípravě 

v prvnf polovině 20. století. V šedesátých letech 20. století jsou využívány velké nafukovací míče 

(gymball) a malé, měkké nafukovací míče ( overball) nejprve k fyzioterapeutským účelům a později 

v zahraničí jako pomůcka v atletickém tréninku. 

Dřevěné balanční úseče vznikly v padesátých letech 20. století v USA a stále se vyvíjejí. 

Plastové úseče plněné vzduchem jsou kulové vrchlíky různých průměrů s podobným využitím 

jako dřevěné úseče. Stejně jako vaky plněné vodou, pěnové podložky či válce a další pomůcky na 

podobném principu jsou záležitostí několika posledních let. 

9 



Svalový aparát TomášZumr 

l. Svalový apanit 

,,SValy tvoff okolo 45% váhy průměrného člověkd' (Bean, 2005; Čihák, 1987). 

"V lidském těle je celkem 600 svalů, z nichž většina je párová - tedy 300 svalů v každé polovině 

těla" (Čihák, 1987). 

,,Rozeznáváme tři typy svalové tkáně: příčně pruhovaná svalovina, hladká svalovina (útrobni 

svalstvo) a srdeční svalovina (myokard)" (Gosling et al., 2002). 

2.1 Motorická jednotka kostemillo svalu 

"Vlákna kosterniho svalu jsou alctivována prostřednictvím přlslušného motorického neuronu 

(motoneuron). Jednotlivý motoneuron tvoří se všemi svalovými vláhry, které inervuje, tzv. motorickou 

jednotlcu (MJ). Svalová vlákna jedné jediné MJ mohou být rozložena po větších oblastech (1 arř) 

průřezu svalu. Počet svalových vláken inervovaných jednfm motoneuronem mriže být jen 25 nebo mriže 

značně převyšovat 1000'' (Silbemagl, Despopoulos, 2004). 

2.1.1 Typy svalových vláken podle hrubé vizuální inspekce (Maughan, Gleeson, 2004): 

-červená, 

- bílá (bledá), 

- přechodná. 

2.1.2 Typy svalových vláken podle zychlosti kontrakce a relaxace (McArdle et al., 2005): 

- rychlá vlákna FOG IIA - kapilarizovaná, odpovědná za silový a rychlý pohyb, 

- rychlá vlákna FG llB - fázické svaly, málo kapilarizovaná, odpovědná za 

maximálni silový pohyb, 

-pomalá vlákna SO I- tonické svaly, hodně kapilarizovaná, odpovědná za pomalé 

pohyby a statickou činnost. 

2.2 Kontraku pffěně pruhovaného svalového vlákna 

Základem svalové funkce je svalový stah - kontrakce. Stah je za normálních okolností vyvolán 

nervovým podnětem. Rychlost kontrakce je různá, podle druhu svalových vláken. Kontrakce trvá u 

rychlých vláken do 25 milisekund, u vláken pomalých do 75 milisekund (Čihák, 1987). 

2.2.1 Mechanismus svalové kontrakce (Dylevský, 2000): 

Svalová kontrakce je vyvolána nervovým vzruchem, šířícím se uvnitř svalu. Účinkem vzruchu 

(impulsu) se uvolňují vápenaté ionty, které vyvolávají elektrochemické děje vedoucí ke vzájemnému 

zasouvání molekul myosinu a aktinu, ze kterých se skládají myofibrily. Důsledkem je zkrácení 

myofibril svalového vlákna projevující se zkrácením celého svalu. 

10 



Svalový aparát 

2.2.2 Typy svalové činnosti: 
Shepherd (2006) rozlišuje tyto typy svalové kontrakce1

: 

- izotonická (při konstantní síle se mění délka svalu): zahrnuje kontrakci koncentrickou a 

excentrickou, 

TomášZumr 

- koncentrická: zahrnuje zkrácení svalu (kontrakci) a následný pohyb nebo aplikování síly, 

- excentrická: dochází k prodloužení svalu, 

- plvometrická: plyometrické pohyby a cvičení jsou velmi dynamická, dochází ke 

koncentrické kontrakci s následnou kontrakcí excentrickou, 

- isoldnetická: působení konstantní :rychlosti v celém rozsahu proti odporu. 

Způsoby svalové kontrakce1 podle Silbernagl, Despopoulos (2006): 

- izometrická: délka svalu zůstává konstantní a mění se síla, 
- isotonická: dochází ke změně délky svalu při konstantní síle, 

- auxotoniclrá: současně se mění délka i síla svalu, 
- nárazové trhnutí: na izotonickou kontrakci navazuje kontrakce izometrická, 

-podpůrná kontrakce: na izometrickou kontrakci navazuje kontrakce izotonická. 

Schématické mázoměni podle Stoppani (2006): 

a) dynamické koncentrické svalové práce (nadloktf s činkou v pohybu), 

b) dynamické excentrické svalové práce (nadloktf s činkou v pohybu}, 

c) izometrické svalové práce-kontrakce bez měnící se délky svalu (nadloktf s činkou 

v klidu). 

Obr.l 

b) c) 

1 Něktefl zahraniční i čeští autoři uživají pojmy "činnosť' nebo "aktivace" místo pojmu ,,kontrakce" (stah), který 

je použiván i tam, kde sval svoji délku neměnf anebo se během činnosti prodlužuje. 
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Svalový aparát TomášZumr 

Svaly jsou rozloženy kolem kloubů. V důsledku toho jednotlivé svaly působí v růmých 

směrech. Podle zapojení do pohybu udává Čihák (1987) tyto svaly: 

- agonista: omačení pro sval, který pro určitý směr působí jako iniciátor pohybu, 

- antagonista: sval nebo svaly působící protichůdný pohyb, 

- antagonistické dvojice svalů: jsou vytvářeny agonistou a antagonistou a pohyb záleží na 

souhře těchto dvojic, 

- synergisté: svaly, které se na jednom pohybu spoluúčastní. 

Při svalové souhře je situace složitější a do činnosti pak podle Čiháka (1987) vstupují další 

funkce svalů: 

- sval hlavní: je to obvykle jeden ze skupiny synergistů pro určitý pohyb 

- svaly pomocné: jsou to ostatní svaly spolupracující se svalem hlavním 

Znázornění práce funkční svalové skupiny na příkladu ohýbání paže viz. Obr.2. 

Obr.2 

. ~ ···" ·. ,·'{· · ... 
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..... 1 
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synergista (kontrakce) 
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Senzomotorický systém TomášZumr 

3. Senzomotorický systém 

Obecně chápeme senzomotoriku jako součinnost vnímání (smyslová oblast) a pohybu 

(motorická oblast). 

(Trojan et al., 2005) definuje senzomotoriku jako příjem informací výmamných pro hybnost, 

jejich zpracování a integraci v centrální nervové soustavě (CNS) až po výstup projevující se svalovou 

činnosti. 

,Jnformace důležité pro svalovou činnost přicházejí jednaJe z proprioreceptorů uloženjch ve 

svalech, šlachách a kloubech, jednak z exteroreceptorů uložených v kůži" (Trojan et al., 2005). 

(Bear et al., 2006) nebo (Holubářová, Pavlů, 2007) řadí k důležitým proprireceptivním 

orgánům i vestibulárni ústrojí ve vnitřním uchu a zmiňuji i dechovou mechaniku, která má vliv na 

dráždivost motoneuronů. 

Dále je uváděn pouze stručný výmam proprioreceptivních a exteroreceptivních reflexů pro 

vnímání pohybu svalů a polohy těla. Na cílené a opěrné motorice se podilf velkou měrou funkce 

bazálnfch ganglif, mozečku a motorických center mozkového kmene. 

3.1 Proprioreeeptivni reflexy 

Vnímáni signálů ze svalů a šlach je zprostředkováno svalovými vřeténky a šlachovými tělísky. 

Jejich úkolem je ochrana svalů a šlach před poškozením při strečinku, při náhlých změnách pohybu 

(balancováni) nebo švihových pohybech. 

3.1.1 Svalová vřeténka 

Jedná se o podélný receptor, který je složen z tenkých intrafuzálnich vláken, uložený mezi 

vlastními svalovými vlákny (Bear, Connors, Paradiso, 2006). 

Leží paralelně k vláknům kosterních svalů a slouží k regulaci jejich délky (Silbernagl, 

Despopoulos, 2004). 

Svalová vřeténka informují CNS o rychlých (fázických) změnách délky svalu při pohybu i o 

změnách dlouhodobých (tonických) při udržování určité polohy (Trojan et al., 2005). 

Čihák ( 1987) spatřuje výmam svalových vřetének i v udržování svalového napětí, které je 

důležitým prvkem pohybů všech svalů a udržování polohy těla vůbec. 

3.1.2 Šlachová tělíska 

Jsou uložena na přechodu svalu do šlachy a jsou zapojena do reflexní regulace napětí svalu 

(Čihák, 1987). 

Reagují na svalové protažení a mnohem citlivěji na svalovou kontrakci (Trojan et al., 2005). 

Vzájemný vztah šlachových tělísek a svalových vřetének je důležitý pro uvědomění si polohy 

těla. Při poruše funkce těchto proprioreceptorů nejsou vedeny nervové vzruchy ze smyslových orgánů 

k CNS a je nutná zraková kontrola při cvičení. 
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3.2 Exteroreceptivní reflexy 

Podle Trojan et al. (2005) tvoří základ postojových reakcí. Podnětem kjejich vybavení je 

drážděni dotykových čidel. Zprostředkovávají mimo jiné vnímání a vedení vzruchů z receptorů pro 

dotyk a tlak. 

Dráždění dotykových čidel, které vyvolává exteroreceptivní reflexy nastává při stoji nebo 

pohybu na plochách snížené opory, např. při chůzi nebo běhu kamenitým terénem. K tréninku reflexu 

slouží zařízení jako jsou balanční desky, nestabilní disky, gymball atd. viz. Obr.3 (Aaberg, 2005). 

K lepšímu vnímání polohy a pohybu dochází, pokud cvičíme na balančních úsečích naboso, 

kdy chodidlo je v přímém dotyku s labilní plochou. Při sportovním tréninku však většinou cvičíme 

v obuvi. 

Obr.3 
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4. Vztah koordinačních schopností, axiálního a posturálního systému 

4.1 Axiailní systém 

,,Axiální systém představuje část pohybové soustavy soustředěnou kolem páteře sloužící 

k udržování vzpřímeného držení trupu" Véle (1995). 

4.2 Posturální systém 

,,Posturálnf systém zahrnuje jak systém axiální, tak i oblast pánve a dolních končetin, které se 

podílejí i na lokomoci" Véle (1995). 

4.3 Postura 

Posturou podle Véle (1995) označujeme zaujatou polohu těla i jeho částí v klidu (před 

pohybem a po jeho ukončeni). Kromě stálé neměnfcí se polohy těla v prostoru zároveň obsahuje i 

dynamiku, tj. proces udržování polohy těla vůči měnícím se podmínkám okolí. 

Elliott (1999) poukazuje na to, že držení těla je specifická záležitost každého jedince. Neexistují 

dva jedinci se stejnou posturou. Determinanty ovlivňující držení těla každého jedince jsou struktura a 

velikost kostí, pozice kostních výstupků, zraněni a nemoce, životní zvyky a duševní stav. 

krční 
lordóza. páteř 

raneno 
hrudN 
kyfóza 

z&dové 
svalstvo 

bedemí břišní 

lordóza ST81stvo 

hýžd'ové 
ITlllstvo 

kyčel 

stehemi 
svaly 

koleno 

podélné. osa 
tUe. 
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4.4 StabiUta 
Termínem stabilita označujeme míru úsilí po1řebného k porušení rovnováhy ležícího tělesa 

v gravitačním poli. Schopnost udržovat stabilitu v podmínkách nestability patři k základním 

pohybovým dovednostem. Tato dovednost se vytváří většinou podvědomě, ale lze ji i zdokonalit 

vědomím učením (Véle, 1995). 

V této souvislosti je 1řeba zmínit termíny ,,fitaticlcá'' a .,dynamiclcá'' stabilita, které nemají vliv 

jen na vzhled pohybu, ale podle Elliott (1999) i na funkci těla, ekonomiku úsilí a optimální svalový 

tonus. 

Elliott (1999) poukazuje na důležitost udržování statické a dynamické stability na výzkumu, 

který provedl na běžcích s rozličnými posturálními defekty, jako je svalová slabost axiálního systému 

a svalové dysbalance, které mohou vést k dalším problémWn, např. k pHlišnému vtáčení chodidel a 

plochým chodidlům, které vedou k nadměrné pronaci při běhu a tím k možnému zranění. Oslabení 

pánevních svalů může vést k zánětu tíhových váčků na trochanteru nebo k při1išnému napětí v kyčelní 

oblasti. Elliott doporučuje zařadit do tréninkového programu cvičení přispívající k správnému držení 

těla. Využit se dají cvičení k rozvoji rovnováhové schopnosti na nestabilních plochách. 

4.4.1 Rovnováhová schopnost 

Trojan et al. (2005) definuje rovnováhovou schopnost jako schopnost udržovat celé tělo, 

eventuálně i vnější objekt ve stavu rovnováhy, respektive rovnovážný stav obnovovat i při napjatých 

rovnováhových poměrech a proměnlivých podmínkách prostředí. Rovnováhou se obecně rozumí stav 

tělesa nebo systému, při němž neprobíhají žádné z vnějšku pozorovatelné změny. 

4.4.1.1 Smti9..:K4.~bj.Jiw 

Véle (1995) rozumí statickou stabilitou udržení stabilní konfigurace obratlů v zaujaté poloze. Je 

dána flexibilním, ale i rezistentním spojením segmentů. 

Trojan et al. (2005) udává termín statická rovnováhová schopnost, která se uplatňuje, když je 

tělo téměř v klidu a prakticky nedochází ke změně místa. Může se jednat o stoj na labilní podložce. 

Charakteristické maky statické stability podle (Simon, 2005): 

- poměrně rozsáhlá opora základny 

- nízká poloha těžiště I břemena 

- těžiště I břemeno ve vertikální linii, která se snižuje do oblasti opory pokud možno 

směrem ke středu 

4.4.1.2 ~i~M .. ~m~Uim 
"Dynamická stabilita znamená umožnění pohybu pátefe jako celku, pfi zachování hrubé 

konfiguraci obratlů během změny polohy pátefe. Malé lokální změny vzájemné polohy obratlů 

umožňují větší změnu postavení pátefe jako cella/' (V éle, 1995). 
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Charakteristické znaky dynamické stability podle (Simon, 2005): 

- úzká opora základny 

TomtiZumr 

- stabilita nezávisí nutně na vertikální linii procházející těžištěm I břemenem vedoucí skrz 

místo opory 

Trojan et al. (2005) udává tennín dynamická rovnováhová schopnost, která se uplatňuje 

zejména v situacích, kdy dochází k rozsáhlým, často i rychlým změnám polohy a místa v prostoru. 

Podle téhož kolektivu autorů se projevuje ve čtyřech následujících případech: 

4.4.1.2.1 Inmr;~.l.@.~.~Jg:kRmQ9..~ 
Příkladem může být udržování a obnovováni rovnováhy při chůzi nebo běhu např. na labilní 

ploše. 

4.4.1.2.2 ~.Q~ 

Udržováni a obnovováni rovnováhy při rotačních pohybech, tj. při otáčení kolem podélné, 

pravo - levé či předozadní osy, nebo kolem všech tří os současně dochází k masivnímu drážděni 

vestibulámfho aparátu, a proto zachováni rovnováhy i po ukončení rotačního pohybu je náročné. 

Příkladem může být hod kladivem, diskem a vrh koulí otočkou. 

4.4.1.2.3 1&19.Y.6..f~ 
Jedná se o udržování a obnovování rovnováhy v bezoporové fázi pohybu. 

Uplatňuje se např. v letové fázi přeběhu překážky nebo ve skokanských disciplínách. 

4.4.1.3 :amm\9_Qx~t~~ 
Trojan et al. (2005) za projev rovnováhové schopnosti pokládá i schopnost udržet v rovnováze 

i jiný vnější objekt. Vyvažovat můžeme napřiklad činku nebo medicinbal při cvičení na gymballu 

nebo jiné nestabilní ploše. 

4.5 Faktory ovlivňující stabilitu 

Tyto faktory jsou rozdělovány na fyzikální, kde je stabilita přímo úměrná velikosti opomé 

plochy a jejím vlastnostem jako je adhezivita (přilnavost) a faktory neurofyziologické, které závisí na 

psychickém stavu, na připravenosti či stavu odpočinku, proprioreceptivní a exteroreceptivní 

signalizaci atd. (Véle 1995). 

4.5.1 Fyzikální faktmy podle (Véle, 1995): 

- opomá plocha 

- hmotnost a poloha těžiště 

- charakter kontaktu těla s opomou plochou 

- postavení a vlastnosti hybných segmentů 
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4.5.2 NeurofYziologické faktozy podle (Véle, 1995): 

- psychické procesy a vlivy vnitřního prostředí 

-nastávající excita.bilita (vzrušivost) 

- spouštějící pohybové faktory 

- zpětnovazebné procesy 

4.6 Koordinaění schopnosti 

,.,Koordinační schopnosti představuji třídu motorických schopnostt které jsou podminěny 

především procesy řízeni a regulace pohybové činnosti. Představují upevněné a generalizované kvality 

průběhů těchto procesů. Jsou výkonovými předpo/clady pro činnosti charakterizované vysokými nároky 

na koordinacf' (Zimmermann, Schnabel & Blume, 2002 in Měkota, Novosad, 2005). 

V případě ,.pohybové koordinace" jsou uváděny do souladu především dílčí pohyby či 

pohybové fáze tak, aby vytvořily harmonický celek pohybového aktu 

(Měkota, Novosad, 2005). 

V souvislosti s nadcházející kapitolou o silových schopnostech je vhodné zmínit i pojmy: 

- intramuskulárni koordinace: Přímo ovlivňuje úroveň naší síly, která představuje 

aktivační schopnost jednotlivých svalových buněk v rámci jednoho svalu. Pokud 

zvedáme jen lehké závaží, je třeba k překonáni odporu aktivovat jen málo svalových 

buněk. Zvedáme-li těžké závaží, aktivujeme velké množství svalových buněk. Každé 

svalové vlákno podléhá principu "všechno nebo nic", což mamená, že svalové vlákno 

buď úplně kontrahuje nebo Z1istává nečinné. lntramuskulámí koordinaci lze trénovat. 

Mobilizováním dosud neaktivních svalových vláken lze tato schopnost zlepšit. 

Výsledkem je větší síla daného svalu bez zvětšeni jeho objemu (Mie6ner, 2004). 

- intermuskulární koordinace: Podle MieBner (2004) představuje souhru více svalů, které 

se podílejí na jednom určitém pohybu. Pokud je tato koordinace dobře natrénovaná a je-li 

výramá, pozitivně se to projevuje na sledu našich pohybů, protože v takovém případě 

pracují všechny zúčastněné svaly v souhře, kontrahují a uvolňují se. 

4.6.1 Význam (Měkota, Novosad, 2005): 

- urychlují a zefektivňují proces osvojování nových dovedností 

- spoluurčuji stupeň využití kondičních schopností 

-koordinované pohyby jsou plynulé, majf náležitý rozsah, dynamiku a rozsah 
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5.SUovéschopnosti 

Komplex silových schopností, které pro ~ednodušení zkráceně označujeme terminem ,,fiíld', 

tvoří výmamnou komponentu fYzické Zdatnosti. Rozvoj sily je vždy podstatnou součásti kondičního 
tréninku, i když ve sportovní disciplině převládá jiná motorická schopnost (Měkota, Novosad, 2005). 

5.1 Členění silových schopnosti 

Měkota, Novosad (2005) rozděluji podle vnějšího projevu, způsobu uvolňováni energie nebo 

podle způsobu využiti svalové práce při specifických pohybových činnostech tyto silové schopnosti: 

- maximální síla: ,"Je největší síla, kterou je schopen vyvinout nervosvalový systém při 

maximální volní kontrakci" (Harre et al., 1986 in Měkota, 

Novosad, 2005). 

- rychlá síla: Je to schopnost nervosvalového systému dosáhnout co největšího silového 

impulzu v časovém intervalu, ve kterém se musí pohyb realizovat. 

- startovní síla: Jedná se o velikost sily, která byla dosažena do 50 milisekund od zahájení 

kontrakce, tedy schopnost dosáhnout vysoké úrovně sily již na začátku 

kontrakce v co nejkratšim čase. 

- explozivní sila: Vyjadřuje schopnost dosáhnout maximálniho zrychlení v závěrečné fázi 

pohybu. 

- reaktivní síla: Umožňuje svalový výkon, při kterém se uplatňuje cyklus protažení a 

následného zkráceni svalu, který vyvolá zvýšeni silového impulzu. 

- yytrvalostní síla: Jde o schopnost uplatňovat svalovou silu opakovaně po delší dobu bez 

výrazného sniženi její úrovně. 

5.2 Metody rozvoje silových schopnosti 

Metody rozvoje silových schopnosti nejsou všeobecně kategorizovány a neni používáno 

jednotné názvosloví. Metody se omačuji podle délky silového podnětu, podle druhu svalové činnosti, 

podle účinku na jednotlivé silové schopnosti, podle velikosti odporu, délky a charakteru zotavení atd. 

Dávkování a použití metod rozvoje silových schopnosti jak je předkládá Bompa (1999) 

uvádí následující tabulka: 

Procenta Počet 
Rvchlost Dobn 

maxim ~lln í o pa lwnin í Počet sérií Použitelnost 

síl~· , . sérii 
provedení odpočinlm 

Začátečnici Zlepšeni maximá1ni 
100-85% 1-5 Střední 2-5 min 3-5 síly u acyklických 

Pokročilí 5-8 činností 

Zlepšeni maximá1ni 

Střední až 
sily (záldadni metoda 

85-70% 5-10 
pomalá 

2-4min 3-5 pro cyklické sporty 
požadující 

maximá1ni silu) 
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50-30% 
6-1 o maximální 

Explosivní 2-5 min 4-6 Zlepšení rychlé síly 
rychlosti 

Velmi 
Zlepšeni rychlostnfho 

75% 6-10 
rychlá 2-5 min .. 4-6 ''Ýkonu a maximální 

sily 

20-30 (50-70% 
Zlepšeni svalové 

60-40% maximálního 
Rychlá až 30-45 

3-5 
vytrvalosti 

počtu opakování 
střední sekund (formou kruhového 

tréninku} 

25-50% 
Středniaž Jako předchozí, jen 

40-25% maximálního Optimální 4-6 
počtu opakování 

rychlá v menši kvalitě 

Metody rozvoje silových schopností podle Siff (2003): 

80-100 70-100 60-80 40-60 

1-5 1-5 8-15 25-60 

4-7 3-5 4-8 2-4 

2-6 2-6 2-5 1-2 

5-10 4-8 20-60 80-150 

60-100 90-100 60-90 60-80 

3-6 3-6 5-7 8-14 

20 



Silové schopnosti TomášZumr 

Rushall, Pyke (1991) popisují a charakterizují metody rozvoje silových schopností takto: 

(60- 85 %), nemaximální rychlost,. opakování 8 
- 15x. největší hypertrofie ze všech metod. 

Střední velikost odporu (30- 60 %), vysoká rychlost pohybu, opakování 6- 12, 
rozvoj rychlé sily, explozivní silová schopnost. 

dvou metod, střídání odporů umožňuje různé 
rychlosti provedeni pohybu, pllsobením kontrastd (těžko-lehko, pomalu-rychle) 
se zlepšuje nitrosvalová a mezisvalová koordinace, odpor 30 - 80 %, opakováni 5 

Svalová činnost zaměřená pevné opoře po 5 - 12 s, 3x, 
úsilí má být postupně zvyšováno, vhodné využití 4 - 5 různých cvičení , chybí 

Kombinace statické a dynamické práce ( izotonická a izometrická kontrakce ), 
pohyb začíná dynamickým cvičením., pak následuje výdrž v dané poloze (asi na 5 
sekund) a dokončení pohybu~ chybí nervosvalová koordinace. 

Překonávání nadhraničních odporů (120- 150 %),jde pouze o excentrickou práci 
s nutnou dopomocí, chybí nervosvalová koordinace . 

.KJade stejné nároky na svalové úsilí v-e všech bodech pohybu, vynalezena 
zařfzenf na principu setrvačníku, hydraulického odporu, která zajišťují maximálnf 
úsilí po celou dobu provádění pohybu, IDaXimální napětí svalů konstantní 
rychlosti pohybu. 

Snaha po dosažení maximálně rychlé (výbušné) kontrakce, tonizace svalu 
(předpětf) předchází vlastnímu aktivnímu pohybu, dvě možnost navození 
předpětí. 
a) kinetickou energií břemene: pád břemene - brzdivá kontrakce, protahovací 
reflex následná aktivní práce (metoda rázová ) 
b) izometrické úsilí s následným snížením odporu: speciální zařízeni s uvolněním 

Velikost odporu 30- 40% ~opakování 20- SOx (až do vyčerpání), 
rozdělujeme na aerobní silové zatížení: nad 90 sekund, nižší rychlost i zátěž, 
interval odpočinku 1:1 a anaerobní silové zatížení: do 90 sekund. vyšší rychlost i 
zátěž, interval odpočinku 1: 2-4. 

6-12 cviků se střídajícím se zaměřením, 1-4 okruhy, pravidla stejná jako pro 
předchozí metodu. 

Vyloučena volní a kontrakce podněcována z 
elektrod, je nutná kvalifikovaná osoba, dochází k hypertrofii, zlepšení silových 
schopností, ale hlavně k rychlejší regeneraci svalové tkáně. 
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Poliquin (200 1) předkládá následující schéma, ve kterém popisuje vztah počtu opakováni 

cviku v jedné sérii a tréninkového efektu: 

SO% 

u 15 17 19 21 23 

~--------~~·~:.~~~~~~~V> 
NEUROMUSKULÁRNÍ 

ADAPTACE 

5.3 Posilování a zpevňování 

BlJNtČNÁ 
ADAPTACE 

Na tomto místě je vhodné objasnit pojmy "posilování" a ,,zpevňování". Zmíněná slova nejsou 

synonyma,i když jsou si výmamově velmi blízko. Kondiční a vytrvalostní zpevňováni svalů 

probíhá jiným způsobem než klasické posilování. 

Účelem zpevňovacích cvičení podle Krištofiče (2007) není posilování, ale stimulace 

způsobilosti zpevnit tělo jako celek. Zpevňovací cvičení by měla následovat na závěr rozcvičky. Cílem 

je stimulovat svalstvo k tonizaci. K tomuto účelu jsou vhodné například krátké izometrické výdrže, 

kolébavé pohyby zpevněného těla nebo lokální pohyby určitého tělesného segmentu bez souhybů 

trupu. 

Zpevňováním se sval celkově zpevňuje a postupně může i měnit svůj tvar. 

Posilování je založeno na větším rozsahu pohybu (např. kliky, dřepy), kdy sval získává 

především silu k jednorázovému výkonu a rychleji mění svůj tvar. 

22 



Core training TomášZumr 

6. Core training 

Posilování tělesného jádra patří k relativně novým pojmům v kondičním tréninku. Principem je 

zpevněni určitých svalů, které vede ke stabilitě axiálniho systému, možnosti vyvinutí větší síly na 

periferiích a lepší ekonomice pohybu. Zakladatele tohoto systému cvičení nelze s jistotou určit. 

Přisuzovat někomu prvenství v "objevu" "core trainingu" by nebylo korektní, vzhledem k tomu, že se 

současně vyvíjel na různých místech z různých cvičebních technik. Původně však vychází z jógy, 

techniky Pilates a bojových umění, ale k dnešní době zahrnuje široký záběr cvičení s různými 

pomůckami. 

6.1 COe eore trainingu 

Cacek et al. (2008) charakterizují následující efekty praktikování core trainingu: 

- zvětšení integrity svalstva LPHC 

- zvýšení dynamické kontroly pohybů a postojů 

- zlepšení svalové rovnováhy 

- dosažená vyššího stupně neuromuskulární a biomechanické efektivity (zlepšení převodu 

sil mezi dolními a horními končetinami) 

- přestavba svalové struktwy jádra 

- stabilizace síly 

6.2 Vymezeni pojmu 

Quinn (2007) definuje tělesné iádro jako množství různých svalů, které stabilizují páteř a 

pánev a spravují celou délku trupu. 

Krištofič (2007) za tělesné jádro považuje oblast, kde se v klidném postoji nachází těžiště . • ~e 

to systém svalů, které stabilizqjí polohu -pohyb pánve a páteře". 

Goodman (2004) chápe tělesné jádro jako komplex bedra - pánev - kyčle, který je složen z 29 

různých svalů. Tento komplex je zodpovědný mimo jiné za stabilizaci, vytváření a převod síly během 

kontaktu chodidla s pevnou podložkou. 

Podle Cacek et al. (2008) představuje tělesné jádro oblast celého trupu včetně vnitřních orgánů. 

Definují ho jako bederně - kyčelně - pánevní komplex (LPHC), hrudní páteř a krční páteř. V jádru je 

při stoji (klid) umístěno těžiště těla a jsou v něm zahájeny všechny pohyby. 

6.3 Svaly tělesného jádra 

Semam svalů, které tvoři tělesné jádro není pevně vymezen. U různých autorů se soupis svalů 

mírně liší. 

Quinn (2007) zahrnuje mezi stabilizátory tělesného jádra a segmenty, které tvoři základ 

převodu energie ze středu těla do končetin tyto svaly nebo-svalové skupiny: 

1. musculus rectus abdominis 

2. multifidy 

3. musculus obliquus extemus abdominis 

4. musculus obliquus intemus abdominis 

5. musculus transversus abdominis 
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6. museu/i erector spinae 

7. ohybače kyčle (zahrnuj Ieí iliopsoas, rectus femoris, tensor fasciae latae) 

8. gluteus minimus, gluteus medius, gluteus maximus 

9. musculus piriformis 

1 O. svaly zadni strany stehen 

ll. addulctory kyčle 

Stěžejní svaly jádra podle Cacek a kol. (2008): 

1. svaly břišní (přímý, zevn~ vnitřní a příčný) 

2. vzpřimovače trupu 

3. svaly hýžďové (velký, malý, stfední) 

4. hruškovitý sval 

5. oblast hamstringu 

6. ohybače a přitahovače kyčle 

TomášZumr 

Goodman (2004) k výše jmenovaným svaliim a svalovým skupinám přidává svaly dna 

pánevního a poukazuje na podstatné souvislosti mezi jednotlivými svaly tělesného jádra. 

Za další svaly jádra jsou omačovány musculus quadratus lumborum a musculus latissimus 

dorsi. 

6.4 Funkce tělesného jádra 

Svaly tělesného jádra stojí u počátku všech pohybů ostatních svalových segmentů. Udržují 

stabilní polohu, regulují a zefektivňují využiti síly a dovolují nám vytvářet si a udržovat pohybové 

vzorce. 

6.4.1 Výmam mevňování tělesného jádra 

(Clark, 2000 in Middleton, 2006) shrnuje výhody zpevněného tělesného jádra do těchto bodú: 

- zvyšuje dynamickou posturální stabilitu 

- zabezpečuje patřičnou svalovou rovnováhu a kloubní pohyblivost 

- dovoluje funkční vyjádření síly 

- poskytuje skutečnou (hodnotnou) stabilitu bedro - kyčlo - pánevnímu komplexu, která 

dovoluje optimální neuromuskulámf využití zbytku kinematického řetězce 

Spektrum svalú, spadající do oblasti jádra, má podle Cacek et al. (2008) celou řadu praktických 

funkci: 

-schopnost jedince vzpřímeně stát (chodit) 

- kontrolovat pohyby (pohybovat se požadovaným směrem) 

-přenášet energii (vliv na produkci síly) 

- přesunovat tělesnou hmotnost 

- distribuovat tlaky ze zatížení (absorpce doskoků, dopadli, ... ) 

- ochraňovat páteř a vnitřní orgány 
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6.4.2 Rizika ;můsobená nedostatečně yyvinutým tělesným jádrem 

6.4.2.1 P.QrBP-~L~-~Y.911Ji.ý.jm.y_(Goodman, 2004): 
- bolesti spodní části zad - bolesti v bederní a (nebo) křížové oblasti 

- natažení abdominální oblasti 

- natažení třísla 

- nataženi ohybačů, adduktorú, abduktorú stehna 

- vychýlení pánve 

6.4.2.2 EY~t!twni.YÝKQP.P.9.~i.J!imy (Goodman, 2004): 
- špatná mechanika (způsob) chůze 

- špatné postojové (posturálm1 uspořádáni 

- chabá převoditelnost sily z dolních končetin na horní a naopak 

- neschopnost zpomalit I zrychlit s minimální časovou ztrátou a ztrátou sily 

- neschopnost odolávat vnějším silám a udržovat rovnováhu 

6.5 Core training a balaB~nf techniky 

TomášZumr 

Krištofič (2000) každou polohu či pohyb považuje v důsledku gravitace za jistou míru 

balancováni. Platí tedy, že i statická poloha má svou dynamiku, kdy musíme koordinovaně zapojovat 

jednotlivé svaly tak, abychom danou polohu vybalancovali a udrželi. Zmenšíme-li plochu opory a 

ztížíme stav balancování, bude tato činnost ještě intenzivnější. Koordinační schopnosti umožňují 

sportovci efektivně realizovat pohybový potenciál a úroveň kondičních schopností vytváří předpoklad 

pro racionální využití koordinačních schopností. Formou balančních cvičení je možné rozvíjet 

současně pohybové schopnosti z obou strukturálních skupin. Při "core trainingu" působíme u 

balančních technik proměnlivou silou, která nám umožní setrvat (balancovat) v nestabilní poloze. 

Výběr z pravidel pro balanční techniky podle Krištofič (2000): 

- cvičení provádíme v relativně statickém nebo vedeném režimu, aby byl efektivně využit 

účinek zpětnovazební kontroly pohybu 

- zařazujeme cviky jak lokálního, tak celostního charakteru, kdy balancujeme polohu 

célého těla nebo jeho částí viiči zemi 

- ve smyslu zapojování končetin volíme jak symetrické, tak asymetrické pohyby 

- volíme především cviky, u nichž lze využít kumulativní účinek této techniky, kdy 

současně rozvíjíme kondiční i koordinační pohybové schopnosti 

- modiftkujeme cvičení omezením senzorických vjemů nebo je provádíme po předchozí 

zátěži 

- dbáme na správné držení těla ve výchozí poloze, protože jenom tak mohou kladné 

podněty vyvolat náležitý efekt 

- balanční cviky nejsou cíleny jako protahovaci cvičeni, jestliže k protahováni dochází, je 

to vedlejší efekt 
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Cacek et al. (2008) uvádí, že cvičení, která jsou součástí "core trainingu", můžeme zaměřit 

jednak na izolované malé svaly či naopak na celé svalové skupiny. Balanční trénink zahrnuje výběr 

relativně jednoduchých cvičení, při nichž se snažíme o udržení správné polohy těla či tělesných 

segmentů ve statické pozici nebo o udrženi správné polohy těla či tělesných segmentů při dynamickém 

cvičení. 

6.5.1 Kontraindikace balančních cvičení 

Vyšetřovat a posuzovat zdravotní stav by měl lékař nebo fyzioterapeut. Funkci opěrného a 

podplimého systému (hypennobilitu, svalové dysbalance, zkrácené a oslabené svaly, blokády atd.) 

posuzuje k tomu určená osoba aspekci, palpacf a funčními svalovými testy. Vyšetřuje stabilitu (na 

obou i jedné dolní končetině}, chůzi a další. 

Kontraindikace balančních cvičeni v zásadě nejsou, podle Jandy, Vávrové (1992) však balanční 

techniky nejsou vhodné při akutních bolestivých a zánětlivých stavech, u úplné ztráty povrchového i 

hlubokého čiti a u onemocněni CNS s projevy zvýšené spasticity. 

Dříve než zařadíme do tréninkového programu cvičení s balančními pomůckami, je nutné 

nejprve zvládnout požadovaný pohyb nebo souhru pohybů na pevném (stabilním) podkladu. Až po 

koordinačním zvládnuti celého pohybu je možné přejít k balančním pomůckám. Chybné provedení 

v neztížených podmínkách na stabilní ploše se může převést nebo prohloubit při balančních 

technikách. Chybně zafixovaný pohyb může vést ke zdravotním potižim svalového aparátu, který se 

může projevit na technice běhu a další pohybové činnosti. 
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7. Balanční pomůcky 

Balanční pomůcky, využívané hojně v "core trainingu", rozvfjejí svalovou koordinaci, odstraňují 

svalové dysbalance, podporují uvědomění si polohy těla a v neposlední řadě slouží ke zpestření a 

zkvalitnění posilovacího tréninku v atletice. 

Principem balančních technik je zmenšení plochy opory a v důsledku toho navození staw 

"balancováni", což můžeme vnímat jako koordinované zapojováni svalových smyček, abychom 

nemaximálnf silou dosáhli cflených poloh nebo setrvali v relativně labilní poloze. Balancování 

podporuje rozvoj statických i dynamických rovnovážných schopnosti a lze ho také vnímat jako 

specifické posilování s vlastni nebo přidanou hmotnosti, které je potřebné pro většinu sportů včetně 

atletiky. Zachování stability vychází z nácviku racionálního způsobu držení těla, které odpovídá 

biomechanickým principům. Cvičení probíhají jak ve statickém režimu (vyvažování polohy), ve 

vedeném režimu (pomalým řízeným pohybem přecházet zjedné definované polohy do druhé a zpět), 

tak i v dynamickém režimu (rychlý pohyb určitého tělesného segmentu je prudce zastaven v labilní 

poloze) (Krištofič, 2004). 

K realizaci takovýchto cvičení používáme nejnimější nafukovací akupresurní balanční čočky, 

dřevěné, plastové či čočky (točny, úseče) riimých velikostí z kombinovaných materiálů, pevné 

(vodorovné i šikmé) kladiny, překlápěcí i volně zavěšené lávky, plné míče, buliny, velké nafukovací 

míče, malé měkké nafukovací míče, masážní míčky, vodní válce, pěnové válce, podložky, malé 

trampolíny a řadu dalších náčiní i nářadí nebo kombinaci těchto pomůcek i s klasickými nakládacími 

osami a jednoročními činkami. To ovšem neznamená, že v "core trainingu" musíme pracovat pouze 

s balančními pomůckami. Rovnováhu a silu lze rozvíjet i bez jakéhokoliv zařízení. 

Následující výčet pomůcek nemá za úkol vyjmenovat všechny dostupné balanční prostředky na 

trhu. Řada pomůcek funguje na stejném principu pod riimými názvy. Popsány jsou hlavní typy 

nejpoužívanějších pomůcek, které se osvědčily a jsou používány v atletickém tréninku k rozvoji 

silových a koordinačních schopností. 
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7.1 Aquahit 

Obr.S Aquabit 

Vak plněný vodou nebo také Aquahit je tréninková a rehabilitační pomůcka s proměnným 

úchopem, využívající efektu volně pohyblivé zátěže. Tuto tréninkovou pomůcku používají v České 

republice sportovci řady sportovních odvětví na vrcholové úrovni. Inspirací pro vznik posilovacích 

vaků s pohyblivou zátěží byly pytle plněné pískem, které užívali sportovci již ve sportovní prehistorii. 

Nahrazením plnicího média vodou se zvýramil efekt nestabilní zátěže. Její překonání vyžaduje nejen 

fyzickou sílu, ale rozvfjí i smysl pro rovnováhu, koordinaci a správné časování jednotlivých fází 

pohybu. Funkční impulzy, které vychází z jakékoliv manipulace s náčiním již sami o sobě aktiwjí 

přirozené pohybové mechanismy, které mohou být potlačeny jednostranným tréninkem. Napouštěcí 

ventil umožňuje operativně upravovat zátěž podle silových schopností cvičícího od několika dkg do 

20 kg. Cvičeni vyžaduje silovou aktivitu zaměřenou nejenom na překonáni váhy vody, ale zároveň i 

na vyrovnávání silového působeni pohyblivé zátěže. Pohyb zátěže v zavřeném prostoru klade při 

cvičeni velké nároky na koordinaci, rovnováhu a rytmus pohybu. Intenzita cvičeni je dána vlastní 

zátěží, ale hlavně pracovním nasazením sportovce (rychlostí provedem'). Přestože může dosahovat 

maximálních hodnot, omezuje nízká absolutní váha náčiní nebezpečí zdravotního poškozeni. Pohyb 

vody v uzavřeném prostoru vyvolává náraz na stěnu vaku při změnách směru. Jeho důsledkem je 

následná aktivace velkého množství svalových vláken tak, jak je tomu při použití plyometrické 

metody posilování. Cvičeni s Aquahitem podporuje vytváření kineziologicky správných pohybových 

stereotypů. V atletice má mnohostranné použití při rozehřátí, rozcvičení, koordinačních cvičeních, 

odhodových a speciálních silových cvičeních (Macák, 2007). 
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7.2Aerobar 

Obr.6 Aerobar 

-
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Aerobar (znám také pod pojmem Bodyblade) je pružná laminátová planžeta s rukojetí 

uprostřed. Vyrábí se v ri\zných délkách i profitech (plochá planžeta nebo tyčový profit) a s růmou 

pružností. U některých modeld jsou na koncích připevněna posuvná závaží, pomoci kterých lze měnit 

ro:rsah kmitáni a jeho amplitudu. Účelem je rozkmitat Aerobar v konkrétní definované poloze a po 

určitý čas v této činnosti pokračovat. Snahou je, aby k rozkmitání nedocházelo jen pohybem paží, ale 

tam, kde to jde (dle konkrétní polohy), pohybem celého těla. Tím zapojíme vice tělesných segmentd a 

zvýšíme účinnost cvičení, jejichž efekt je zaměřen nejen na rozvoj svalové vytrvalosti, ale pffnos 

těchto cvičeni lze spatřovat i ve stimulaci posturálni stability a balančních schopností v labilních 

polohách. Aerobar neni limitován použitím v tělocvičně, ale lze jej použít např. i na atletické dráze pro 

speciální běžecká cvičeni. Aerobar využívá pouze režimu modifikované izometrické kontrakce. 

K rozkmitání planžety dochází krátkými protisměmými pohyby pokud momo celého těla, kdy se úhly 

mezi tělesnými segmenty měnf jen minimálně (Krištofič, 2004 ). 

Můžeme cvičit s jednou, tak současně se dvěma planžetami nebo využit Aerobar 

v kombinací s jinými balančními pomůckami. 

7.3 Balance step 

Obr. 7 Balance step Obr.8 a 9 Uchycení na obuvi pro tréninkové využiti Obr.IO Detail 

Jedná se o dvě malé pryžové polokoule, připevňované pomocí pásků na suché zipy k cvičební 

obuvi. 

Balance step ( v angloamerické literatuře i pod pojmem Balance paws) je jednoduchá balanční 

pomůcka, která působí komplexně na harmonickou činnost svalstva celého organismu. Pomáhá 

rozvíjet pohybové dovednosti organismu, cit pro rovnováhu, reakční schopnost, svalovou sílu, 

pohybovou koordinaci. Předností je malá velikost, skladnost, nfzká hmotnost, nezávislost na velikosti 

obuvi (Psotta et al., 2006). 

Pro tréninkové využití je typické umístění balančních polokouli v přední polovině obuvi. Čím 
blíže ke špičce boty, tím je cvik účinnější a náročnější. Posuneme-li polokoule do centra podélné osy 
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chodidla, získáme balanční prostředek, který má preventivní a léčebný účinek na hluboké zádové 

svaly kolem páteře a na hlezenní i kolenní kloub. 

Ošťádal (2007) na webových stránkách výrobce uvádí následující postup a doporučeni: při 

použiti se Balance step nejprve upevni pásky se suchými zipy na obuv s pevnou podrážkou na střed 

předpokládaného těžiště nohy. Další postup, který je nutný při tomto cvičeni dodržovat: 

1. zformovat ,,malou nohu" (aktivace musculus quadratus plantae, dále dlouhých i krátkých flexorů 

nohy při vytváření zvýraměné klenby nohy) 

2. mírně pokrčit kolena 

3. vědomě zpevnit držení pánve stahem břišních a hýžd'ových svald 

4. hlavu držet vzpřímeně, ramena stáhnout dold 

5. kontrolovat pánev v bočném směru, tzn. spojnice obou kyčelních kloubů zůstává 

vodorovně 

6. chodidla klást rovnoběžně 

Ošťádal (2007) upozorňuje na nejčastější chyby při cvičení. Mezi ně patří nedokonalá korekce 

chodidla (hlavně ohýbání prstů), vytáčeni chodidel zevně a chybějící ftxace pánve (většinou kvůli 

ochablým břišním a hýžd'ovým svalům). 

Nejprve je vhodné nacvičovat stoj a přešlapování na místě s pevnou oporou. Pak teprve chůzi s 

krátkými cychlými kroky s tychlou frekvencí přenášení váhy z jedné dolní končetiny na druhou. Při 

dobrém zvládání všech těchto základních prvků lze přistoupit ke složitějších variacím a cvikům. Jako 

jsou např. stoj na jedné končetině, výpady dopředu a do s1ran, výskoky nebo kombinace Balance step 

s jinými balančními pomůckami. 

7.4 Balanční kulové úseče 

Obr. ll Balanční kulové úseče Obr.l2 Pohled zespodu 

Balanční úseče (točny, čočky) vznikly v padesátých letech 20. století v USA pod názvem 

"wobble board" a stále se vyvíjejí. V současné době se vyrábí v různých modifikacích podle účelu, 

tvaru. velikosti a v širokém cenovém rozmezí. Nejčastěji používanými materiály jsou dřevo a tvrdý 

plast. Uplatňují se i úseče z měkčeného PVC, vynilu nebo pryže. Svrchní část úseče je většinou 

z hladkého neklouzavého povrchu nebo s akupresurními výstupky. Spodní část má tvar polokoule, což 

dovoluje rozsah pohybu v 3600 (labilitu do všech stran) a vychýlení osy obyčejně o 10 až 200. 

Kulové úseče se původně používaly v rámci rekonvalescence poúrazových stavů, stále více jsou 

ale používány k nácviku senzomotoriky a ke stimulaci silových schopností v rámci "core trainingu". 
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Pro zvládnuti složitějších cvičení je nutné nejprve zvládnout korigovaný stoj na obou dolních 

končetinách. Základem je stabilizovaná výdrž po dobu několika sekund. Později náročnost cvičení 

zvyšujeme přidáním pomalých a pak rychlých postrků, které mají charakter nárazu (provádí je druhá 

osoba), přidáním pomalých podřepů s výdrží, přidáním doprovodných pohybů dolními končetinami, 

popřípadě provádět pohyby hlavou a trupem. Následuje nácvik korigovaného postoje na jedné 

končetině. Náročnost cvičeni zvyšujeme stejnými prvky jako při stoji na obou dolních končetinách 

(Psotta et al., 2006). 

Po zvládnuti těchto základních dovednosti můžeme přistoupit na složitější varianty cvičení, 

např. dynamické provedení podřepu na dvou balančních úsečích nebo výpady na balanční úseč s osou 

(závažím) na zádech. Na úsečích nemusíme pouze stát nebo na ně došlapovat, ale můžeme na nich 

sedět, ležet, provádět vzpor atd. Možná je i chůze po různě od sebe vzdálených balančních úsečích 

(zpravidla jsou používány tzv. balance step set- balanční úseče o průměru 10-15 cm). Z důvodu 

účinnějšího dráždění receptorů chodidla je doporučováno cvičení naboso, při náročnějších cvičeních 

kondičního charakteru s přidanou zátěží doporučuji dobře padnoucí obuv s neklouzavou podrážkou. 

Balanční kulové úseče lze pořídit v různé kvalitě zpracování z rozličných materiálů a různým 

poloměrem polokoule, od jednoduchých dřevěných ke kombinaci materiálů s protiskluzovými pásky 

nebo akupresurními výstupky na svrchní části až ke "skládacím", kde si poloměr zakřivení úseče 

měníte podle aktuální potřeby. K dostání např. pod značkovými názvy Sport Flexor, Weeble Boards, 

Reebok Core Board atd. 

7 .S BalaDční válcové úseče 

Obr.13 Balanční válcové úseče 

Balanční válcové úseče (rocket boards) mají podobnou historii jako úseče kulové. Vyrábí se 

nejčastěji ze dřeva nebo tvrdého plastu s protiskluzovou vrchní částí. Spodní část je válcová s různým 

poloměrem zakřivení a naléhá ve s1fední čáře k podlaze. 

Válcová úseč umožňuje pohyby nohou ve smyslu dorzální a plantámi flexe (antero-posteriorni 

pohyb) a ve směru přechodu do valgózního či varózního postavení nohy (latero-laterální pohyb) 

(Kvapil, 2006). 

Takovýto pohyb dovoluje jen částečnou rotaci okolo příčné osy. 

Vzhledem k tomu, že válcová úseč je stabilnější než kulová, je vhodné začít na ní při 

semamování se s labilními plochami a později přejít k úseči kulové. Stejně jako u kulové úseče 

nacvičíme korigovaný stoj nejprve na obou a posléze na jedné dolní končetině. Poté zařazujeme 
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složitější cvičení se zátěží nebo kombinaci balančních pomůcek. Využití je podobné jako u úsečí 

s kulovou podstavou. 

Zvláštní kapitolou jsou válcové úseče sestávající z desky (většinou obdélníkového nebo 

elipsovitého tvaru) a samostatného válce různého poloměru ("rocker roller board"). Dovolují pohyb 

válce po spodní části desky a balancováni ve vice směrech. Jsou oblíbené zejména u snowboardistů a 

surferú, protože simulují rovnováhové požadavky při jízdě. V atletice se dají využít k silově a 

koordinačně náročným cvičením při rozvoji dolních i horních končetin. Tyto válcové úseče, fungující 

na stejném principu, jsou nabízeny různými společnostmi pod značkovými názvy Bongo Board, Indo 

Board, Vew-do board, Lush Longboard atd. 

7.6 Vzduchové podložky 

Obr.l4 Vzduchové podložky Obr.15 Bosu 

Podložky kruhového nebo oválného tvaru ("disc pillow'') prakticky patři mezi balanční úseče. 

Jsou naplněny vzduchem, čímž se zvyšuje jejich nestabilita ve všech směrech. Jsou vyrobeny 

z měkkého plastového materiálu různé tuhosti opatřeného na svrchní části protiskluzovým povrchem 

pro senzomotorickou stimulaci. Dají se použít tam, kde kulové válcové úseče. Ventilek pro regulaci 

vzduchu nám však umožňuje stanovit větším či menším nahuštěním balanční pomůcky obtížnost 

cvičení. Na stejné bázi je k dostání řada produktů. Např. Disc O' Sit, Stand n Sit Disc, Dyna Disc Plus, 

PB Disc Pillow atd. 

Další vzduchové podložky funguji na principu spojených nádob. Většinou se jedná o dva 

oddělené vzduchové polštáře spojené stabilizační deskou. Bývají opatřeny přepouštěcím ventilkem, při 

jehož uzavření se polštáře chovají jako dvě nestabilní plochy. Vhodné jsou zejména pro rozvoj 

rovnováhy, koordinace a posilovací trénink dolních končetin. V obchodní síti jsou k dostání pod názvy 

Movin' Step, AeroStep atd. 

Mezi populární úseče plněné vzduchem patří v poslední době balanční pomůcka ,,Bosu". 

Jedná se o kulový vrchlík z měkkého plastu uzavřený rovnou plošinou z tvrdého materiálu. Může být 

používán vyklenutou stranou nahoru i dolů. Pokud spočívá na rovné základně, může se na něm cvičit 

podobně jako na fitballu, balančních polštářích či overballu. Když je převrácen kulatou stranou dolů, 

stane se z něj nestabilní, vratká plocha, která má využití jako ostatní kulové úseče. Zřejmě prvním 

průkopníkem byl ~osu Balance Trainer'', ale pomůcky podobného vzhledu a funkce nabízí několik 

výrobců např. pod názvy Dome Ball, Body Dome atd. 
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7. 7 Velké nafukovacf núče 

Obr.l6 VeJký nafukovací míč 

Gymnastický míč mámý také pod názvem gymball, fitball, švýcarský, stabilizační nebo 

rezistenční balon se poprvé objevil v roce 1960 jako hračka pro děti. Brzy se ale stal účinným 

pomocníkem fyzioterapeutů při rekonvalescenci pacientů po úrazech (Gallagher-Mundy, 2007). 

Gallagher-Mundy (2007) dále pomamenává, že prostřednictvím seminářd a kurzů se popularita 

balonů rychle rozšířila a je již dlouho využíván profesionálnfmi fitness instruktory a trenéry 

špičkových atletů. 

Cvičení na míči nám umožní aktivaci i těch svalových skupin, které obvykle neposilujeme. 

Cvičení dokáže pozitivně působit na celý axiální systém, který slouží vzpřímenému držení těla a tvoří 

jeho pohybovou bázi (Tománková et al., 2005). 

Cviky jsou vysoce efektivní z velké míry díky tomu, že balon slouží jako nestabilní základna. 

Při cvičení na balonu vyžaduje rovnováhu každý pohyb a z toho vyplývá, že zaměstnává mnohem více 

svalů než provádění ve stoje pevně na obou nohách. Při sedu nebo lehu na balonu, nebo když na něj 

položíme nohy, musíme zapojit svaly středu těla (břišní přímé i postranní, zádové a hýžďové), 

abychom udrželi tělo i balon na místě. Tím přispíváme nejen k vyladění této partie, ale zároveň 

posilujeme svaly, které podpírají páteř. Balon je také univerzálním nástrojem pro posilování 

jednotlivých svalových skupin. Provádíme-li například zdvihy se zátěží místo na lavičce na balonu, 

izolujeme a procvičujeme konkrétní svaly včetně těch na pažích, ramennou, zádech a nohou. 

Obrovský kulatý povrch umožňuje položit tělo na růmá místa, můžeme se posouvat nahoru nebo dobl, 

a tfm sami korigovat (zvyšovat nebo snižovat) obtížnost cviku (Gallagher-Mundy, 2007). 

Kvůli zachování správné polohy je u většiny cviků vhodné mít k dispozici balon odpovídající 

výšce naší postavy. 

Některé balony bývají omačeny stupněm odolnosti. Pro cvičení se zátěži je vhodné pořídit 

vysoce rezistentní balon. 

Pro některá cvičeni je vhodné velký nafukovací míč "ukotvit". Slouží k tomu speciální 

podložky (stabilizéry), které zamezí pohybu míče do stran. 

Velký nafukovací míč, který dovoluje pohyb podobně jako válcové balanční úseče jen ve dvou 

směrech se nazývá "physioroll" (někdy také "peanut ball"). Tvarem připomíná válec zúžený uprostřed 

podélné strany. 
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7.8 Malé nafukovací míče 

Obr.l7 Overball 

Malý, měkký, nafukovací míček o průměru 25-35 cm má při zatížení nosnost až 180 kg, takže 

na něm lze sedět nebo ležet (Vysušilová, 2003). 

Využiti míčku je všestranné. Fyzioterapeuté začali využívat tohoto míčku při nápravném 

cvičeni, ale vhodný je také jako rovnovážný prostředek při posilování. Balanční pomůcka, jakou je 

Overball (ekvivalentem je "Softgym Over'' nebo ,,Posture Ball"), zapojuje hluboký stabilizační 

svalový systém - dno pánevní, šíjové svalstvo, hluboké ohýbače krku a hluboké svaly zádové, které 

spolu s břišním svalstvem fixují páteř. Jako balanční pomůcku můžeme použít až čtyři overbally. 

Míček může fungovat jako dynamická balanční pomůcka. Snažíme se držet rovnováhu pomoci 

jeho podkládáni pod různé části těla a balancovat na něm, čímž se daří aktivovat hluboké, reflexně 

řízené svalové vrstvy (Vysušilová, 2003). 

To má výmam mimo jiné pro atletické posilování. K rehabilitačním účelům je častěji používán 

jako statická podložka pro vyplnění prostoru při polohách, kdy je třeba dodržet správné postavení těla, 

pánve či končetin. 

Podle Vysušilové (2003) může být míček aplikován i při provádění některých posilovacích 

izometrických cvičeních. 

Velikost nafouknuti záleží na výše uvedeném použiti míčku. Při balancováni je míček 

nafouknutý přibližně tak, aby při sepnutí dlaněmi před prsy byl stlačen cca na 15 - 20 cm. Zde platí 

pravidlo, že čim více je overball nafouknutý, tím obtížnější je provedení balančního cviku 

(Vysušilová, 2003). 

Pro atletické posilování je tato pomůcka vhodná jako ztížení opmy při všech modifikacích 

kliku, při posilování či zpevňování břišních a zádových svalů a další. 

7.9 Malé masážní míče a válce 

Obr. IS Masážní mfč Obr.19 Masážní mfček- Ježek 

Podobné vlastnosti jako nahuštěný overball mají malé masážní míče. Vyrábějí se od velikosti 

tenisového míčku (ježci). Nejběžnějšími materiály, z kterých jsou vyráběny, patři vynil nebo jiný druh 
plastu. Jsou měkké, ale tužší než overbally. Typické jsou pro ně akupresurní výstupky různých délek a 
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tvarů. K dispozici jsou i ve tvaru válce nebo ve vejcovitém tvaru. Tuhost materiálu bývá u některých 

výrobců odstupňována podle barevného provedení. 

K rozvoji silových schopností se používají jako labilnf opora nejčastěji pod ruce, kde výstupky 

usnadňuji senzomotorickou stimulaci. Jejich použiti se pohybuje na rozmezí vzduchových podložek a 

overballu. 

7.10 Medicinbal 

Obr.20 Medicinbaly 

První zmínka o medicinbalech spadá do Persie 3000 let před našim letopočtem jako o 

prostředku k výcviku vojáků. Zvířecí kůže plněné pískem používal i Hippokrates pro rehabilitační 

účely (Todd, 1995). 

Roku 1895 je termín ,,medicinbal" poprvé přidán do slovníku jako výraz pro plný kožený míč 

určený k cvičení. Medicinbaly, tak jak je známe dnes, získaly popularitu ve dvacátých létech 20. 

století, kdy cvičení s nimi bylo předepisováno lékaři pro lidi, kteří se snažili zlepšit úroveň své tělesné 

kondice (W ood, 2007). 

Medicinbaly, někdy také nazývané plné míče, se vyrábějí v různých hmotnostech. Dříve se 

vyráběly především v kožené verzi, jejichž výhodou je mírná tvarová deformace při zatížení, která 

nám umožňuje na míči například stát. Nové modely jsou většinou gumové a k této deformaci již 

nedochází, ale použitelnost k těmto účelům je omezená z důvodu možného zranění. Jejich předností 

oproti koženým míčům je jejich pružnost, kdy je míč možné odbfjet od podložky a opět chytat 

(Krištofič, 2007). 

Medicinbaly využíváme jako zátěž ke zvětšení odporu, což je v atletice známo a hojně 

používáno. 

Krištofič (2007) dále uvádí, že jejich tvar nám napomáhá zvýšit stupeň lability výchozí polohy 

a tim i koordinační náročnost cvičeni. Medicinbaly lze využit v režimu izometrické kontrakce (výdrž 

ve statické poloze se zátěží), v režimu izotonické kontrakce (pohyb se zátěži) i v plyometrickém 

režimu (chytání padajícího medicinbalu a následné odhozeni). 

Pro balanční cvičení můžeme využit medicinbal ve všech režimech. Pro "core training'' 

používáme medicinbal často ve spojení sjinými balančními pomůckami, kdy např. zefektivníme 

odhody medicinbalu stojem na balančních polštářích nebo kulové úseči. Při různých variantách 

posilování břišních svalů s medicinbaly můžeme zvýšit náročnost cvičeni sedem (lehem) na balančním 

polštáři atd. Vhodné je i použití medicinbalu s úchopy tzv. kettlebel (gyria), které nám dovolí podobná 

cvičení jak s jednoročními činkami. 
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7.11 Ostatni 

Obr.21 Gumové expandery Obr22 Thera band (Dyna band) Obr.23 Jednoroční činky 

Obr.24 Nakládacf osa 

Obr.25 Gymstick 

Obr 26 Trampolfna Obr.27 Pěnové válce 

Balanční pomůcky je vhodné kombinovat s ostatními pomůckami, které sami o sobě nemaji 

charakter rovnovážného nářadí nebo náčiní. Následujici přehled popisuje některé další balanční 

pomůcky a prostředky vhodné a používané k posilování tělesného jádra. 

Gumoyý expander je až 2,5 m dlouhé lano opatřené na obou koncích úchyty. Slouží k posilování 

dolních i horních končetin, trupu, břišních i zádových svalů. Při cvičení na balančních úsečích je 

používáno především k rotacím trupu. Přitahováním gumy mimo podélnou osu těla, nad hlavu atd. 

Gymstick je 75 cm dlouhá latexová tyč. Na obou koncích tyče jsou připevněna pružná lana 

(expandery) s oky. 

Podobné využití jako gumový expander má Thera band. 

Thera band je až 2,5 m dlouhý gumový pás, který je vyroben z přírodního produktu - čistého 

kaučuku. Je charakterizován velice dobrými elastickými vlastnostmi, které garantují možnost kladení 

progresivního odporu při cvičení. Produkt se vyrábí v osmi barevných odstínech, přičemž se jednotlivé 

barvy odlišují odporem, který pomůcka při cvičení, resp. při jejím protažení klade (Pavlů, 2004). 
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Odpor pásu se zvyšuje přibližně lineárně, to mamená rovnoměrně s jeho prodlužováním 

(Kempf et al., 2001 ). 

Po zvládnutí méně obtížných základních cvičení je vhodné přidat doplňkový odpor buď 

v podobě jednoročních činek nebo nakládací osy (s kotouči). "Core training'' lze provozovat jejich 

samostatným použitím. Široká škála cvičení se nabízí v kombinaci s kulovými a válcovými úsečemi, 

vzduchovými podložkami, velkými nafukovacími míči či Balance step. 

Jako doplňkový odpor lze dále použít různé druhy bulin nebo IOOle plněné pískem. 

Ke stimulaci nervosvalové koordinace, aktivaci zádového, břišního a zádového svalstva lze 

použít točnu (rotana, twister). 

Pěnové válce, lávky a kladiny různé šířky se dají použít např. na speciální atletické průpravy 

(sun při zádovém způsobu vrhu koulí). Jedná se v podstatě o obrácenou válcovou balanční úseč, 

uzpůsobenou délkou a příčným profitem k obecným balančním cvičením nebo ke specifickým 

cvikům. 

Malé trampolíny rozvíjejí jemnou motoriku, koordinaci. Spíše než o uvědomění si polohy těla 

ve vzduchu jde u malých trampolín v kombinaci např. s medicinbaly nebo Aquahitem o zpevnění 

rotátorů trupu a posílení dalších svalových skupin. Některé trampolíny jsou opatřeny gumovým 

expandery pro větší stabilitu a posilování svalstva paží a pletence ramenního. 

V balančních cvičeních používáme dále pěnové podložky a žíněnky různých tvani, velikostí a 

tvrdosti. 

Vhodné, ale málo používané je cvičení na volně zavěšených osách, které kladou velké nároky 

na rovnovážný systém. 

Speciální složitější balanční pomůcky jako je Swinger nebo Posturomed slouží primárně ve 

fyzioterapii ke stabilizaci kloubů, nácviku chůze, ale mají své uplatnění i ve sportovním tréninku. 

U Swingru posun stojné podložky do stran a labilita pomáhají ke zvýšení proudu 

proprioceptivních impulzů a k účelnému posilování důležitých svalových skupin. Posturomed využívá 

kmitu dynamické plochy s definovanou vlastní frekvencí, tlumením kmitu a výchylkou 

v horizontálních polohách. Amplituda i frekvence pohybu je určena speciálními pohybujícími se 

elementy. Velikost amplitudy i frekvence musí být přizpůsobena aktuálnímu stavu posturální stability. 

Stupeň instability dynamické plochy lze nastavit pomocí brzd (Rašev, 1999). 

Podobné využití jako Balance step nebo kulové úseče s malým průměrem základny, ale spíše 

pro rehabilitační účely mají balanční sandály. 

Některé jmenované pomůcky lze nahradit švédskou bednou, schody nebo dalšími předměty, 

které jsou při tréninku k dispozici. Důležité je však zajištění funčnosti cvičení a bezpečnosti. 
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8. Využití balančních pomůcek ve vybraných sportech 

Balanční pomůcky, potažmo "core training'' nacházejí uplatnění v celé řadě sportů na rekreační, 

výkonnostní a zejména vrcholové úrovni. Jejich použití je obvykle limitováno finanční náročností na 

pořízení pomůcek (především u nižších výkonnostních úrovni), ale i nemalostí trenérů či instruktorů o 

používání a výhodách těchto cvičebních prostředků. 

8.1 Tenis 

Americká trenérka profesionálních elitních tenistů Tracy Morgan Handzelová zdůrazňuje, že 

trénink pro silné a stabilní tělesné jádro nemůže být ignorován. Snižuje podle ní riziko zraněni stejně 

tak jako zvyšuje celkovou výkonnost při pravidelném začleněni balančních cvičeni do fyzické 

přípravy s přihlédnutím k individuálním požadavkům a cílům. Je podle ní ale třeba mít na paměti, že 

balanční cvičení nenahrazuje ostatní tréninkové režimy (Handzel, 2003). 

Handzel (2003) shrnuje benefity posilování tělesného jádra s balančními pomůckami do těchto 

bodů: zpevněním tělesného jádra zlepšuje přenášení sil v pohybovém řetězci, zvyšuje stabilitu a 

výkonnost (ekonomičnost pohybu), snižuje riziko zraněni tím, že pevné tělesné jádro zlepšuje absorpci 

sil. 

Tracy Morgan Handzelová využívá v trenérské praxi stabilizační cvičení bez pomůcek, 

balanční cvičení s medicinbaly, expandery a lavičky. 

V Evropě používají balanční pomůcky (vaky plněné vodou) tenisové školy v Antverpách a 

Mnichově (Macák, 2007). 

V České republice používají balanční pomůcky např. v tenisovém klubu l.ČL TK Praha, TK 

Neride a tenisté Olympu Praha. 

8.2 Americký fotbal 

Balanční pomůcky a "core training'' zařazují do tréninkového programu fotbalistů univerzitních 

týmů a týmů NFL trenéři poměrně často. 

Americký univerzitní trenér Barwis (2004) považuje oblast tělesného jádra a jeho rozvoj za 

nejpodstatnější v rozvoji výkonnosti. Nabízf poměrně širokou baterii cviků, k nimž používá velké 

nafukovací míče (gymbally.h dřevěné balanční úseče, overbally, medicinbaly a kombinace těchto 

pomůcek. Rozviji s nimi nejen silové schopnosti a koordinaci ale používá je i k zvětšení flexibility. 

Zároveň doporučuje cvičit 3 - 4 krát týdně s dostatečným (24 hodin) odpočinkem na regeneraci 

zúčastněných svalových skupin. 

8.3 Golf 

Cochran (2008), ktetý spolupracuje s profesionály na okruhu PGA Tour poukazuje na zlepšení 

(zvýšení přesnosti a délky) golfového úderu praktikováním balančních cvičení. Jako pomůcky používá 

plné míče a expandery. Přínos vysvětluje zpevněním hlubokých svald okolo páteře. 

Stabilita a sila tělesného jádra pro potřeby golfu mdže být zdokonalena pomocí medicinbalů, 

cvičeními na pěnových válcích, stabilizačními míči a činkami (Pedersen, 2008). 

Ke zlepšení golfového švihu a jako kompenzační pomůcku používá česká juniorská golfová 

reprezentace plastové kulové úseče s možností regulace vzduchu. 
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8.4Kopaná 

Bompa., Carrera (2005) doporučují posilování tělesného jádra u fotbalistů fonnou kruhového 

provozu v první fázi silového tréninku (tzv. fáze adaptace). 

Gioftsidou et. al. (2006) uskutečnili výzkum, jehož cílem bylo zjistit efektivnost cvičení na 

balanční na úseči vzhledem k hbitosti a pohyblivosti hráčů. Cvičení probíhala ve dvou skupinách, před 

a po fotbalovém tréninku. Výsledky ukázaly přínos balančních cvičení zejména před fotbalovým 

tréninkem. Větší stabilita a ovládání těla díky zpevnění tělesného jádra vedlo k menšfmu počtu zranění 

způsobených únavou ke konci náročných tréninků a zápasů. 

Psotta (2006) doporučuje fotbalistům využít v tréninku k senzomotorické stimulaci kulové a 

válcové úseče (Balancestep, balanční sandály), minitrampolfnu atd. Používání těchto pomůcek 

navrhuje za účelem prevence svalových zraněni, zajištění svalové rovnováhy a k léčebně -

poúrazovým účelům. 

V USA a Velké Británii patří cvičení s balančními pomůckami k pravidelné náplni 

tréninkových jednotek špičkových klubů. 

V České republice používají balanční pomůcky např. týmy SK Slavia Praha (kulové úseče, 

vodní vaky) a podle Macák (2007) jsou vodní vaky využívány týmy AC Sparta Praha, FC Slovan 

Liberec, FK. Teplice. 

8.5 Ledni hokej 

Kondiční trenér Twist (2008) působící v NHL radí zařazovat balanční cvičení u hráčů ledního 

hokeje do dynamického rozcvičeni, kdy stimuluje nervový systém jako přípravu na složité komplexní 

pohyby. Rovněž používá balanční pomůcky k rozvoji silových schopností ve všech fázích hokejové 

přípravy. 

Twist (2008) doporučuje dále např. supersérie třech za sebou následujících cviků zakončených 

výskoky na ,,Bosu Balance Traineru" (nestabilní plocha plněná vzduchem), kdy je cílem udržet 

stabilní doskok při zvýšené únavě zatěžovaných svalů. Mezi další fonny rozvoje tělesného jádra 

zařazuje do tréninku hokejistů pevné balanční úseče, plné míče, cvičení ve dvojicích a kombinaci 

zmíněných pomůcek. 

Trénink s balančnfmi pomůckami zařazují mimo jiné do tréninku kluby profesionálních soutěží 

v USA a Kanadě. 

V České republice používají balanční pomůcky v tréninku např. tyto kluby: HC Sparta Praha, 

HC Moeller Pardubice. 
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9. Balaněni eviěeni v atletice 

"Core training'' a balanční techniky ve spojení s atletickou přípravou se objevují zejména 

v německých publikacích. Řada amerických a australských internetových serveni předkládá poměrně 

velké množství cvičení, která jsou spíše orientovaná na fitness, ale je možné je modifikovat pro 

atletickou potřebu. Je problém ve volně přístupných materiálech ru:Yít zásobník cviků, který by 

komplexně mbrnoval všeobecně rozvíjející cvičení s pomůckami i bez pomůcek, specifická cvičení 

pro atletické disciplíny a klasifikoval je podle zapojení tělesných segmentů. 

9.1 Výzkum 

Vědeckých prací, které by se cíleně zaobíraly balančními pomtickami a využitím balančních 

technik v atletice není mnoho. 

Comereski, Niedzielski (2007) provedli připadovou studii na 18-ti letém atletovi, který 

stagnoval ve své výkonnosti. Spojil se s autory této studie s cílem zvýšit svoji běžeckou rychlost. Trpěl 

bolestí v oblasti pravého třísla, příležitostnou bolestí obou kolen, zvýšeným napětím v bederní oblasti 

a citlivosti hamstringti. Po diagnostice mu kromě mobilizačních a dechových cvičení byla 

naordinována speciální stabilizační cvičení s cílem zlepšit posturu těla. Po pěti týdnech posilování 

svalů tělesného jádra došlo díky zlepšené postuře k dalšímu rozvoji běžecké výkonnosti a vytvoření 

osobních rekordů na 1 míli o 14 sekund, na 800m o 6 sekund. 

Patemo et al. (2004) provedli testováni s 41 atletkami ve věku 13 až 17 let. Do jejich 

přípravného tréninkového období byl začleněn balanční trénink. Před a po skončeni 6-ti týdenního 

tréninkového období bylo provedeno testování stability. Po skončení daného tréninkového cyklu 

výsledky ukázaly statisticky významné zlepšení stability při stoji na jedné dolní končetině díky 

neuromuskulámi facilitaci. 

Navalta, Hrncir (2007) ~isti14 že aplikace balančních cvičení nejen že zvyšuje posturální 

kontrolu, ale balanční cvičeni praktikovaná v zotavovací fázi 5 minut po vysoce intenzivním cvičení 

výmamně snižuje hladinu laktátu. Redukci laktátu vysvětluji zrychlením krevního toku a nebo 

zvýšeným příjmem krve zatěžovanými svaly tělesného jádra. 

Drinkwater et al. (2007) srovnávali účinnost a technické provedení dřepti na stabilní ploše, 

pěnových podložkách a Bosu. 

Hamlyn et al. (2007) ve své studii tvrdí, že vysokého zapojení svalti trupu lze dosáhnout i 

dynamickým posilovacím tréninkem bez zařazování stabilizačních pomticek do "core trainingu". 

9.2 Využitf v prui 

Posilováním a stabilizací tělesného jádra v tréninku běžeti na střední a dlouhé tratě se zabývá 

Fredericson, Moore (2005). Autoři, kteří spolupracují s elitními běžci na olympijské úrovni tvrdí, že 

slabost nebo nedostatečná koordinace svalů tělesného jádra může vést k menší efektivitě pohybů, 

kompenzačním pohybovým vzorci\m, namožení, přepětí svalů a zranění. Ke zpevnění inkriminované 

oblasti nabízejí balanční cvičení bez pomůcek (rovnovážné polohy), cvičení na velkém nafukovacím 

míči i v kombinaci s medicinbalem, stoj a výpady na válcových a kulových balančních úsečí, balanční 

cvičení s využitím expanderu, rotace trupu s medicinbalem a další. Popisují i dávkování a okruhy 

cvičení podle funkce v ročním tréninkovém cyklu. Pfíldady cvičení podle Fredericson, Moore (2005): 
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Obr.28 Obr.29 Obr.30 

Obr.31 

Obr.32 Obr.33 

Obr.34 Obr.35 

Saxelby (2003) referuje, že vmistá počet atletů, kteří použív~í velký nafukovací mič ke 

zlepšení funkčnosti a stability svalů tělesného jádra a tudfž i k efektivnosti techniky. Nicméně stále 

vidí řadu rezerv ve využití míče atlety a doporučuje praktické rady trenérOm pro práci s velkým 

nafukovacím balonem. 

Pozitiva tréninku s velkým nafukovacím míčem popisuje i Collins (200 1 ). Tvrdí, že na rozdfl 

od klasických posilovacích cvičení na břišní svaly poskytuje balon plný rozsah pohybu v rozličných 

pozicích a díky jeho nestabilitě jsme si nuceni citlivě uvědomovat polohu těla. Dále uvádi, že při 

cvičení na nestabilní ploše jsou posilovány svaly odpovědné za jemné motorické pohyby a dochází 

také k větší aktivaci nervového systému. 

Medlicott (2006), zkušený trenér sprintů a štafetových běhů, se v práci věnované 

dlouhodobému rozvoji silových schopnosti mladých sprinterů zamýšli i nad využitím stabilizačních 

cvičeni v tréninkovém procesu. Zařazuje stabilizační cvičení do rozvoje všeobecné i speciální síly. Od 

tradičních cviků na posílení břišních svalů k dřepům na jedné noze, výdržím v labilní poloze, rotacím 

s velkým nafukovacím míčem atd. 
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Simon (2005) vysvětluje pojmy .~tatickď a "dynamickt1' rovnováha pro potřeby atletického 

tréninku a zdůrazňuje potřebu zařazování tréninku dynamické rovnováhy, která je často opomíjena. 

Gambetta (2008) doporučuje v rámci tréninkové jednotky zpevněni svalů tělesného jádra před 

posilovacím tréninkem končetin. Gambetta radí uzpůsobit balanční trénink a výběr cvičení sportovní 

disciplíně, fyzickým schopnostem atleta, výkonnosti, prodělaným zraněním atd. Pro účely vytvoření 

efektivního posilovacího programu svalů tělesného jádra klasifikuje cvičení následujícím způsobem: 

stabilizační, flexe/extenze, rotace, házenflchytánf. Za běžně používané pomůcky v balančních 

cvičeních pokládá míče, "Bodyblade" (Aerobar), medicinbaly, jednoroční činky, ,,Bosu", kladiny atd. 

Uvádí růmé cvičební programy, konkrétní cvičeni i dávkování v nezávodním a závodním období 

(nejen pro atletiku). 

Podle Cacek et al. (2008) má "balancování" a posilování s balančními pomůckami 

nezastupitelný význam pro prakticky všechny atletické disciplíny. Tvrdí, že všechny pohyby, polohy 

či pozice využívané v atletice zahrnují použiti břišních svalů, vzpřimovačů trupu, hýžďových svalů, 

stabilizátorů pánve. Autoři článku "Trénink jádrd' poukazují na častou chybu trenérů i samotných 

sportovců, a sice posilování břišních svalů při současném opomíjení dalších oblastí jádra. Vyv~ný 

rozvoj svalstva jádra poskytuje stabilitu segmentů (pánev, páteř), které jsou pro atletický výkon velice 

důležité. Uvádí dále, že pokud jsou jmenované svaly oslabené, můžeme napfíklad u běžců, skokanů ~i 

sprinterů identifikovat nesprávné polohy pánve, které neumožňují optimální přenos sil. Jako příklad 

tréninku jádra uvádí Cacek et al. (2008) cvičení s velkým nafukovacím míčem, rovnovážná cvičeni 

bez pomůcek i s využitím volejbalového míče. Pffldady balančních cvičeni pro atlety podle Cacek et 

al. (2008): 

Obr.36 

Obr.37 
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"Core trainingu" a balančním technikám se poměrně bohatě věnuje německý magazín 

Leichtathletik training. 

Jakobs, Gernemann (2007) v článku věnujícímu se atletickému tréninku sprinteru uvádí 

balanční cvičeni s dopomocí partnera (Obr.38), posilování a rovnovážná cvičeni na pěnové a 

vzduchové podložce (Obr.39) nebo balanční cvičeni s využitím medicinbalu (Obr.40). 

Obr.38 Obr.39 

Obr.40 

Poměrně hodně cvičeni je věnováno dětem a mládeži. 

Lange (2002a) píše o rozvoji rovnováhových schopností u dětí. Prosazuje cvičení zábavnou 

formou v podobě skupinového cvičeni s využitím balančních kulových úsečí a medicinbalů (Obr.41), 

cvičeni ve dvojicích s úsečemi a tyčemi na rozvoj dynamické stability (Obr.42), cvičeni ve dvojicích 

s odhody medicinbalů z balanční plošiny v růmém provedeni (Obr.43 a Obr.44), rovnovážné výdrže 

s pomůckami (Obr.45 a Obr.46), výkrok s oporou o zed' na balanční úseči (Obr.47) a další. Cvičeni je 

ve většině případů prováděno naboso. 

Obr.41 Obr.42 
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Obr.43 Obr.44 

Obr.45 Obr.46 Obr.47 

Lange (2002b) uvádí balanční cvičení pro mládež na vzduchovém polštáři. Pomůcka je mimo 

jiné vhodná k posflení břišních svalů (Obr.48), k posilování zádových svalů vyvažovaním labilní 

polohy na břiše (Obr.49), ke "statickému" posilování dolních končetin (Obr.SO) i dalších svalových 

skupin. U menších děti doporučuje cvičit vždy s dopomocí. Napříldad vstoupit na balanční pomůcku, 

udržet základní postoj a zase setoupit. Možné jsou i opakované skoky z pevné podložky na kulovou 

úseč a seskoky zpět (Obr.Sl). 

Obr.48 Obr.49 

Obr.50 Obr.51 
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Katzenbogner (2007) doporučuje využít medicinbal jako pomůcku k rozvoji koordinačních 

schopnosti. Do tréninkové pHpravy dětí radí zařazovat koordinační cvičení každý týden. Kromě 

cvičeních formou her ve skupině používá kožený medicinbal k balančním cvičením (Obr .52 a Obr .53). 

Obr.53 

Obr.52 

Schrader (2007) popisuje využití balanční pomůcky ,. V alslide" k tréninku statické a dynamické 

stability ... Valslide" jsou dvě balanční podložky oválného tvaru pod chodidla nebo ruce. Cvičit je 

možno s jednou i dvěma podložkami najednou. Většinou se jedná o posouvání pomůcky po zemi a 

vyvažování polohy. Cviky jsou vhodné k posílení hlubokých svalů tělesného jádra. Příklady cvičení 

(Obr.S4 a Obr.SS). 

Obr.54 Obr.SS 

MUller (2008) popisuje speciální tréninkovou pomůcku, která pomáhá posilovat svaly tělesného 

jádra. Jedná se o provazy zavěšené nad tělem ("Die S/ing Exercise Therapie"). Uchycením pod 

trupem, jednou nebo vice končetinami, podepřením a vychýlením těla ze stabilní polohy pomáhá 

zapojovat stabilizátory těla. Využívá se k rehabilitaci i ke sportovnímu tréninku. Pomůcku používá 

německý skokan do dálky Christian Reif (Obr.S6 a Obr.S7). Cvičení se dá ztížit použitím měkkého 

míče pod stojnou nohu (Obr.58). 
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Obr .56 Obr.57 Obr.58 

Oltmanns (2007) nabízí jednodušší alternativu předchozí pomůcky, která ale kvůli své 

jednoduchosti nemá tak široké využití. Ke stabilizačním a posilovacím cvičením je možno využit dvě 

:mvěšená lana (Obr.59). Oltmanns (2007) nabízí i další využití měkkých balančních podložek 

(Balancepad) k doskokům na plochu (Obr.60) a k balančnímu cvičení s míči (Obr.61). 

Obr.59 Obr.60 

Obr.61 
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Schilkennann (2003) nabízí zásobník balančních cvičení pro skokany do dálky. Zpevnění svalů 

tělesného jádra je podle nf základ silové přípravy pro skokany. Ke cvičením používá kombinaci 

kladky a kulové balanční úseče (Obr.62), rovnovážné polohy na balanční úseči (Obr.63), rovnovážné 

polohy na trampolíně (Obr.64), dřepy na balančních úsečích (Obr.65) a další. 

Oltmanns (2006) doporučuje mezi základní pomůcky pro skokany i Posturomed (Obr.66). Pro 

mladší i balanční úseč s labyrintem (Obr.67). 

Obr.62 Obr.63 

Obr.64 Obr.65 

Obr.66 Obr.67 
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Hiicklekemkes (2006a) uvádí několik balančních cvičení na stimulaci dynamické stability bez 

použití pomůcek. Využiti kulové balanční úseče lze podle Hiicklekemkes (2006) použit k cvičení 

simulující pohyb pfetahové nohy nad překážkou (Obr.68). 

Hiicklekemkes (2006b) dále používá kulové balanční úseče pro sprintery-překážkáře 

k vyvažování stability v překážkovém sedu (Obr.69) a balanční cvičení na rozvoj stability celého těla 

s použitím Thera-Bandu (Obr.70). 

Obr.68 Obr.69 

Obr.70 

Lange (2002c) navrhuje používat kulové balanční úseče kromě rovnovážných poloh a odhodů i 

k simulaci dalších ryze atletických pohybů. Cvičení pro vrh koulí zádovou technikou (Obr.71), 

koordinační cvičení na impulmí přeskok u hodu oštěpem (Obr.72), rotační cvičení pro hod diskem 

(Obr.73). 

Obr.71 

48 



Balanční cvičení v atletice TomášZumr 

Obr.72 Obr.73 

9.2.1 Ohiem a skladba cvičeni v RTC 

Fredericson, Moore (2005) navrhují následující vmrový program balančních cvičení v ročním 

tréninkovém cyklu atleta: 

1. Léto I oodzim - základnf trénink (všeobecná příprava) 

(3 x týdně, 2 série,l5-20 opakování v každém cvičeni) 

cvičení: a) obnoveni pohyblivosti I vyrovnání případných svalových dysbalancí 

b) základní "core stability'' cviky 

c) senzomotorická stimulace 

2. Zimní období- specifická pffprava 

(2-3 x týdně, 2 série, 10-15 opakování v každém cvičení) 

cvičeni: a) pokročilé .,core stability'' cviky 

b) funkčně pohybový trénink 

3. Jaro /léto- závodni období 

(1-2 x týdně, 1-2 série, 8-12 opakování v každém cvičenť) 

cvičení: specifické a plyometrické cviky 

Medlicott (2006) pomamenává k tréninku děti, že "core 1ra.ining'' a cvičení s využitim 

balančních pomůcek je vhodné zařazovat od věku ll let. Klade důraz na správné provedení a 

postupem času doporučuje zvyšovat objem i náročnost cvičení. V dlouhodobém horizontu navrhuje 

provádět nejprve balanční cvičení s vlastni vahou těla (i za chůze), později se závažím a plyometrické 

cvičení zařazovat jako poslední. 

Každé cvičeni i opakování ve všech sériťch by mělo být technicky precimě provedeno. Jakmile 

dochází k nadměrné nervosvalové únavě, cvičení ztrácí na účinnosti. Kvalita musí převládat nad 

kvantitou (Collins, 2001). 

Balanční techniky je vhodné zařadit na začátek 1réninkové jednotky, jako součást její hlavnť 

náplně nebo i na závěr tréninkové jednotky. Vzhledem ke struktuře a funkci tělesného jádra jsou 

nezbytné poměrně velké objemy cvičeni k dosaženi významné tréninkové adaptace. V jedné 
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tréninkové jednotce to je 6 až 1 O růmých cviků. Počet sérií a opakování záleží na tréninkovém cíli 

(Gambetta, 2008). 

Balanční cvičení je vynikající praktikovat v rámci rozcvičení před posilovacím tréninkem nebo 

před soutěží k posílení a aktivaci hlubokých svalových struktur (nesmí se však provádět do únavy) 

(Cook, 2003). 

Balanční techniky je u běžců vhodné provádět po celý rok 3 krát týdně 

(Pfitzinger, Douglas, 2001). 
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10. Metodická ~ást 

10.1 COe práce 

Účelem práce bylo podrobně popsat faktory související s balančními technikami a vylíčit 

dosavadní zkušenosti s praktikováním balančních technik za využití pomůcek v atletickém 

tréninkovém procesu. Dále bylo :zjišťováno, jaké je podvědomí o tréninku s balančními pomůckami u 

vybraných trenérů a sportovců. Zkušenosti českých atletických trenérů špičkových závodnikll., 
"=" 

aktivních atletů a okrajově i trenérů jiných sportovních odvětví byly zkoumány formou ankety a 

osobním rozhovorem. 

IDavní:m cílem bylo na základě své invence, zkušeností trenérů a vyhledáváním v literatuře 

vytvořeni zásobnfku cviků s různými balančními pomůckami pro jednotlivé svalové partie, vždy 

s praktickou použitelnosti v atletickém tréninku. 

10.2 Úkoly práce 

S ohledem k cílům diplomové práce jsem si stanovil následující úkoly: 

a) Sesbírání a utříděni materiálu, který se zabývá balančními technikami, "core 

trainingem", balančními pomůckami a dále získáni informací souvisejících 

s touto problematikou. 

b) Charakterizováni stávajících zkušenosti a doporučení týkajících se balančních 

technik. 

c) Podělit se o svoje zkušenosti s balančním tréninkem a využitím pomůcek. 

d) Vytvořeni ankety. 

e) Zpracování a vyhodnoceni výzkumných výsledků. 

f) Vytvoření zásobníku cvičeni. 

10.3 Výzkumné otázky 

Se zřetelem k popisnému postupu diplomové práce jsem stanovil výzkumný problém, kdy jsem 

se snažil :zjistit stav jistého jevu, v tomto případě zkušenosti vybraných českých atletických trenérů 

s posilovacím tréninkem s využitím balančních pomdcek. 

Otázka1 

Mají trenéři přehled o existenci balančních pomůcek a o způsobech jejich využití v atletickém 

tréninku? 

Otázkal 

V jakých obdobích a k rozvoji jakých schopnosti využívají trenéři balanční pomůcky v ročním 

tréninkovém cyklu? 

Otázka3 
Dokáží trenéři efektivně využít balanční pomůcky a ostatní nářadí a náčiní k rozvoji silových 

schopnosti? 
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10.4 Charakteristika souboru 

Objektem výzkumu byly záměrně vybraní trenéři. Kritéria výběru byly: 

- svěřenci vybraných trenéni se umístili v roce 2007 v kategorii dospělých do 3. místa 

v redukovaných tabulkách v hlavní sezoně v disciplínách vypisovaných při MČR na 

dráze včetně vícebojů (vyjma štafet) a zároveň se zúčastnily 1. ligy Evropského 

poháru, 2. ligy Evropského poháru ve vícebojích (muži) nebo 1. ligy Evropského 

poháru ve vícebojích (ženy) 

- vzhledem k metodám výzkumu byli do zkoumání zařazeni trenéři dostupní na 

Akademickém mistrovství ČR (7 .1.2008), Mistrovství ČR všech kategorií v halových 

vícebojích (8.-1 0.2.2008), Mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců 

a dorostenek v hale (16.-17 .02.2008), Mistrovství ČR mužů a žen v hale 

(23.-24.02.2008) a dále trenéři dostupní v období prosinec-únor v přetlak:ové hale na 

Strahově v Praze 

10.5 Popis postupu 

TomášZumr 

Základním zdrojem pro získání potřebných materiálů k sepsání teoretické části byla Ústřední 

tělovýchovná knihovna UK FTVS. Podklady k vypracování práce byly čerpány i v Krajské knihovně 

v Pardubicích. Další informace jsem získal z internetu a konzultacemi s odborníky. 

10.5.1 Metody práce- výzkum 

Vytvořil jsem anketu (viz. Příloha 5) sestávající z ll uzavřených a polouzavřených otázek. 

Anketa byl připravena důkladně, vyzkoušena a zbavena chyb před vlastním použitím. Její validita byla 

konzultována s vedoucím práce a metodologem. Pomocí oficiálních webových stránek Českého 

atletického svazu byli vyselektováni atleti, kteří vyhovovali kritériím požadovaným na výběr 

výzkumného souboru. Využita byla statistika pniběžných tabulek za rok 2007. Příslušnost trenéni k 

vybraným závodníkům byla zjišťována na internetu nebo ústním sdělením trenérů USK Praha. Na 

předem vytipovaných závodech a místech byli trenéři osloveni přímo nebo prostřednictvím jejich 

svěřenců. Dotazovaní byli předem semámeni s mou osobou a požádáni o spolupráci. Dále byli 

upozorněni, že v diplomové práci se neobjeví žádné osobní údaje se vztahem k jejich jménu. Po 

souhlasu se zapojením se do výzkumu jim byl předložen anketní lístek vytištěný na listu papíru 

formátu A4. Respondenti byli instruováni o způsobu vyplňování a vyzváni k případným dotazům při 

neporozumění otázce. 

Další použitou výzkumnou metodou byl rozhovor. Shromažďováni pomatků bylo realizováno 

prostřednictvím interview nestandardizovanou formou (dialog s jednou osobou bez předem 

stanoveného sledu otázek i jejich formulací). Otázky byly kladeny po vyplnění ankety respondentem a 

odpovědi stručně nebo v přesném mění (při uvážení důležitosti přesné formulace) zapisovány na 

odevzdaný anketní lístek. Vždy jsem se dotazoval po konkrétních cvičeních praktikovaných trenéry. 

Ostatní otázky se týkaly přínosu daných cvičení, jejich zařazení do jednotlivých fází tréninku a 

ročního tréninkového cyklu. Otázky se dále vztahovaly k důvodům cvičeni s tou či onou pomůckou, 

k rozvoji jakých pohybových schopností nebo konkrétních dovedností jsou používány atd. Otázky 

vyplývaly z obsahu interview a reagovali na odpovědi respondentů tak, aby bylo získáno maximum 
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informací prospěšných pro výzkumný záměr. K získáni zpětné vazby od závodníků jsem vedl 

rozhovor i s nimi. Vždy bez účasti jejich trenérů. 

Abych si utvořil představu o využiti balančních pomticek v tréninku špičkových sportovcti 

jiných sportovních odvětvi, oslovil jsem i trenéry nebo kondiční specialisty vybraných sportU. 

Záměrně jsem vyhledával jedince, u kterých jsem předpokládal využíváni těchto pomticek. 

Dotazováni byli i pedagogové z kateder sportovní sekce UK FIVS z dtivodu jejich rozsáhlých malostí 

daného sportu a přehledu o tréninkových novinkách. 

10.5.2 Metody práce- zásobník cvikU 

Nejprve jsem si v základních rysech vytvořil představu, jak by měla baterie cvikU vypadat 

z hlediska obsahu. Rozhodl jsem se cviky kvůli přehlednosti kategorizovat podle převážně 

zapojovaných svalových skupin. Zaměřenost cvičeni na jednotlivé svalové partie je podloženo 

literaturou. Cvičeni nejsou vzhledem k časté kombinaci pomňcek dělena podle použiti jednotlivých 

balančních prostředkU. Zásobník obsahuje cviky nespecifické i specifické pro určité atletické 

disciplíny. Většina cvičeni byla vybrána na základě doporučeni literartury a modifikována. V menší 

míře se v zásobníku cvičeni objevují cviky, které praktikují dotazovaní trenéři. Vybraná cvičeni byla 

focena v prostorách posilovny UK FTVS a upravena na počítači. 
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ll. Výsledky 

Výzkum neužívá statistických metod a technik. Výsledky získané z obou výzkumných metod 

jsou popsány kvalitativně. 

11.1 Anketa a rozhovor 

Z 28 respondentů odpovídajících kritériím stanovených v kapitole 10.4 odevzdalo vyplněný 

anketní lfstek 23 osob. Kvalitativní zhodnocení jednotlivých otázek vyjadřuji následující komentáře a 

grafy. Grafy se vztahují k výsledkům získaným vyhodnocením ankety. Pouze u grafů č. 6 a č. 7 byly 

některé údaje opraveny na základě interview kvůli nesrovnalostem v chápání charakteristiky 

tréninkových mikrocyklů. Číslo v grafech zobrazené tučně na sloupci vyjadřuje počet respondentů. 

Otázkaě.l: 

l.SiyieVa jste o altemativnf metodě posllovánf s využitím balančních pomůcek ? 

Dano 
Dne 

·;:::) 

~ 
~ z o 
a. 
(I) 

~ 
1-w 
o(J 
o 
a.. 

Grafl 

ano 

ODPOVS) 

Komentář k anketní otázce a analýza rozhovoru: 
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' _._':·· .. . 
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r-·· .:. •• , .. ..... '\.,.' 
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Graf 1 zobrazuje vědomi trenénl o alternativní metodě posilování s využitím balančních 

pomůcek. Všech 23 respondentů zaškrtlo v anketním lístku odpověď "ano". Nikdo z respondentů po 

zběžném prohlédnutí otázek nevmesl k první otázce dotaz. Respondenti nebyli před vyplňováním 

ankety semamováni s balančními technikami nebo informováni o balančním tréninku. Dále nebyli 

instruováni co mám otázkou č. 1 na mysli nebo čeho se týká. K této otázce se nevztahovala žádná 

z otázek v interview. 
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Otázkaě.l: 

2. V tréninkovém procesu využívám tyto formy posilování: 

O cvičení na posilovacích strojích 
O posilování s volnými činkami 
O posilování s vlastni vahou těla 
O posilování s využitím balančních pomůcek 

o;::) 
Iz 
w c z o 
~ 

"' w 
0:: 
1-w -o 
~ 

CYI6enlna 
po ... ovaclch 

etrojlch 

Grafl 

cvleanla 
volnými 
~lnkami 

~nla poallovénla 
vlastni vyu!ltlm 

vahou tila balaRenlch 
pom6cek 

FORMA POSILOVÁNÍ 

Komentář k anketní otázce a analýza rozhovoru: 

TomášZumr 

Graf 2 mázorňuje, kolik trenéru využívá daných forem posilování. Všichni dotazovaní zařazují 

do tréninkového procesu posilování na posilovacích strojích, cvičení s volnými činkami a cvičení 

s vlastní vahou těla. 13 respondentů navíc využívá k posilování balanční pomůcky. Z následných 

rozhovorů vyplynulo, že 2 respondenti využívají balanční pomůcky pouze k posilování, kde se 

nejedná přímo o balanční cvičení (např. odhody medicinbalu, sedy-lehy s medicinbalem, atd.). Sedm 

respondentů využívá balanční pomůcky v posilovacím tréninku k balančním cvičením bez přidaného 

odporu. Tři respondenti využívají balanční pomůcky v kombinaci s volnými činkami nebo s ostatními 

balančními pomůckami. Jeden respondent využívá navíc k výše jmenovanému balanční pomůcky 

v kombinaci s posilovacimi stroji (kladka). 
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Otázka~3: 

3. Které pomůcky znáte, a které pou!lváte ve sportovnf přípravě na rozvoj silových 
schopnosti? 

znám 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

používám 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
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Iz 
w 
Q 

~ 
U) 
w 
~ 
1-w 
-g 
A. 

Aquahit 
Aerobar 
Balance step 
BOSU 
Gymball 
Overball 
Medicinbal 
Disc pillow - balanční polštáře plněné vzduchem 
Pěnové válce 
Dřevěné (plastové) válcové a kulové balanční úseče 
Jiné 
napište: (mám) ...................................................................... . 

(používám) ....................................................... . 

Graf3 

Poěet pomůcek, které trenéři zna}{. 
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POČET POMŮCEK 
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Graf4 

Počet pomůeek, které tnnénpoulfvaif. 

1 2 3 4 5 

POČET POMŮCEK 

Komentář k anketní otázce a analýD rozhovoru: 

TomášZumr 

· .. 

&a vice 

Graf 3 vyobrazuje, jaký počet pomůcek používaných k rozvoji silových schopností trenéři mají. 

Všech 23 respondentů zaškrtlo pole ,,Medicinbal". Největší počet trenérů (7) má 3 až 4 pomůcky. 

Mezi jmenovanými byla vyjma medicinbalu nejčastěji zaškrtnuta pole "Gymball", "Overball" a pole 

,,Dřevěné (plastové) válcové a kulové balanční úseče". Pole ,,Pěnové válce" nebylo nikým omačeno. 

Do kolonky "Jiné (mám)" byl ve čtyřech případech dopsán expander, dvakrát "zátěžová vesta" a 

jednou "AB-Roller'' a ,,závaží na ruce". 

Graf 4 zachycuje počet pomůcek používaných trenéry k rozvoji silových schopností. Graf se 

týká pouze 13 respondentů, kteří praktikujf posilování s využitím balančních pomůcek. Dva 

respondenti používají jen jednu pomůcku. Jedná se však o posilování s medicinbalem, které nemá 

typicky "balanční" nároky. Nejvíce respondentů (5) používá 3 pomůcky. Vyjma medicinbalu byla 

nejčastěji omačena pole ,,Dřevěné (plastové) válcové a kulové balanční úseče" a "Gymball". Do 

kolonky ,Jiné (používám)" byl třikrát dopsán expander a jednou ,,AB-Roller''. Při rozhovoru byl "AB

Roller'' popsán jako ,,kolečka s držadly'' určený k posilování břišních svalů. 
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Otázkaě. 4: 

4. Balan~nf prostředky využívám jako pomůcky k rozvoji těchto schopnosti: 

O koordinace 
O flexibilita 
O statická sila 
O dynamická sila 
O vytrvalostní síla 
Ojiné: ................................... . 

Graf S 

·'· . .. 
··.i:. -· . ..... .~.: ,. ·: 
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koordinace flexibilita statické sila dynamické vytrvaloatnf 
sila sna 

POHYBOVÁSCHOPNOST 

Komentář k anketní otázce a analýza rozhovoru: 

TomášZwnr 

Graf 5 zobrazuje, které pohybové schopnosti a v jaké míře jsou trenéry rozvíjeny za 

pomoci balančních prostředků. Z 23 dotazovaných jedinců jich v anketním lístku omačilo nejvíce pole 

,,koordinace". Pole ,,koordinace" omačili ti respondenti, kteří využívají balanční pomůcky 

k posilování. Z rozhovorů vyplynulo, že rozvojem koordinace jsou míněna zejména cvičení, která 

rozvíjí statickou nebo dynamickou sílu a kladou vysoké nároky na koordinaci cvičení. Shodně 7 

respondentfi omačilo pole "flexibilita" a "vytrvalostní síla". Při dotazování na způsob rozvoje 

flexibility nebylo 5 respondentů schopno uvést příklad cvičení na její rozvoj s využitím balančních 

pomůcek. Jeden respondent zařazuje gymball do s1rečinku (leh na míči) a podle svých slov jeho 

prostřednictvím přispívá k protažení svalů, zvětšení kloubní pohyblivosti, tj. k rozvoji flexibility. 

Respondent, který používá expander k rozvoji silových schopností zařazuje jeho použití do strečinku, 

a co se týká rozvoje flexibility, argumentuje stejně jako trenér používající gymball. Rozhovory bylo 

~ištěno, že statická síla je ve 2 případech rozvíjena pomocí rovnovážných cvičení ve výdrži buď bez 

pomůcek nebo méně častěji s použitím balančních úsečí. Ve 2 zbývajících případech nebyly cvičeni k 

rozvoji statické síly spolehlivě popsány. Dynamickou sílu omačilo 5 respondentů. Rozhovory ale 
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ukázaly, že balanční pomůcky k rozvoji této silové schopnosti používá dvojnásobný počet 

respondentů, kteří označili pole ,,koordinace". Vytrvalostní síla je rozvíjena nejčastěji formou 

kruhového tréninku s využitím medicinbalů (kliky, posilování břišních svalů rotačními pohyby 

s nohama nad zemi). Dva respondenti používají k rozvoji silové vytrvalosti vodní vak plněný vodou 

(Aquahit). 

Otázka~S: 

s. v ročním tréninkovém cyklu podfvám balan~nf pomůcky k rozvoji a stabilizaci 
snových schopnosti v těchto obdobích: 

O přípravném 
O předzávodnfm 
O závodním 
o přechodném 

·::::» .... z w c 

~ 
U) 

~ .... w 
-g 
o. 

Graf6 
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TRÉNINKOVÉ OBDOBI 

Komentář k anketní otázce a analýza rozhovoru: 

pPechodn6 

Graf 6 popisuje, kolik trenérů a v jakém období používá balanční pomůcky k rozvoji či 

stabilizaci silových schopností. Graf se týká pouze 13 respondentů, kteří praktikujf posilování 

s využitím balančních pomůcek. Všichni dotazovaní používají balanční pomůcky v přípravném 

období, 9 respondentů v přechodném období a 4 i v ptedzávodním období. Závodní tréninkové období 

neoznačil nikdo z dotazovaných. 
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Otázkaě.6: 

6. PosDovánf s balaněnimi pomůckami zařazuji do těchto mikroeyklů: 

O úvodní 
O rozvíjející 
O stabilizační 
O kontrolní 
O vylaďovací 
O soutěžní 
D regenerační 
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MIKROCYKLUS 

Komentář k anketní otázce a analýza rozhovoru: 

Graf 7 znázorňuje, do jakých mikrocyklů trenéři zařazují posilování s balančními pomůckami. 

Graf se týká pouze 13 respondentů, kteří praktikují posilování s využitím balančních pomůcek. 13 

respondentů označilo "6vodní" a ,,rozvíjející" mikrocyklus. Rozhovocy bylo zjištěno, že trenéři 

zařazuji balanční cvičení v těchto mikrocyklech do jedné, maximálně dvou tréninkových jednotek. 12 

respondentů používá pomůcky k posilování v regeneračních mikrocyklech. Mezi udávané důvody 

patří ,,rozbití stereotypu v posilování" a ,,zpestření tréninku". Sedm respondentů, kteří používají 

pomůcky i ve stabilizačním mikrocyklu, zařazuji balanční cvičení do jedné nebo dvou tréninkových 

jednotek. Nikdo z respondentů neoznačil ,,kontrolní", "vylaďovací" a "soutěžní" mikrocyklus. Čtyři 

respondenti, kteří používají pomůcky v předzávodním období a nezašktli pole "vylaďovací" 

mikrocyklus, při rozhovorech potvrdili, že využívají pomůcky před klasickým posilovacím tréninkem 

zaměřeným na kvalitu. 
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Otázkaě. 7: 

7. Alternativní posilování s využitím balaněníeh pomůcek používám v adetiekém 
tréninku u těchto spedalizad: 

o sprinty 
Oběhy 
O skoky 
Ovrhyahody 
O víceboje 
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SPORTOVNI SPECIALIZACE 

Komentář k anketní otázce a analýza rozhovoru: 

TomášZumr 

Graf 8 vyjadřuje, u jakých sportovních specializací používají respondenti balanční pomůcky 

k posilování. Graf se týká pouze 13 respondentů, kteří praktikují posilování s využitím balančních 

pomůcek. Při rozhovorech bylo ověřeno, že použití pomůcek se nevztahuje pouze na sportovce, který 

vyhověl kritériím na zařazení do výzkumu, ale týká se celé tréninkové skupiny. Všichni dotazovaní 

potvrdili, že balanční pomůcky používají v tréninkové skupině u všech svěřencd bez ohledu na věk 

nebo sportovní specializaci. Nejvyšši zastoupeni v používání balančních pomůcek měly skoky. Osm 

trenérů potvrdilo jejich používání v tréninku skokanů. 
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Otázkaě.8: 

8. Informace o tréninku silových schopnosti s využitím balaněnich pomůcek jsem 
zfskal/a ěi zfskávám: 

O studiem na VŠ 
O na semináffch pro trenéry 
O na internetu 
O z odborných publikací a časopisů 
O od jiných trenérů 
O jinde 
O nezískávám 
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Graf 9 mázorňuje způsob získávání informaci o tréninku silových schopností s využitím 

balančních pomůcek u vybraných trenérů. Informace získává růmými způsoby 16 respondentů. Z 23 

anketou dotazovaných jedinců jich získává nejvíce informace prostřednictvím odborných časopisů a 

publikací (8). Sedmkrát bylo označeno pole "od jiných trenérů". Shodně čtyřikrát byla omačena pole 

"studiem na VŠ", "interneť' a ,Jinde". Sedm trenérů informace o tréninku silových schopností 

s využitím balančních pomůcek nezískává žádnou cestou. Jedná se o ty trenéry, kteří balanční 

pomůcky v atletické přípravě nepoužívají. 
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Otázkač. 9: 

9. Myslíte si, že alternativní posilovánf s balančnfmi pomůckami je vhodný doplněk 
k tradičnímu posilování na strojích a s volnými činkami ? 
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Graf 1 O zobrazuje názor trenérů na vhodnost alternativního posilování s balančními pomůckami 

jako doplňku k tradičnímu posilování na strojích a s volnými činkami. Na otázku odpovědělo kladně 

19 respondentů. Pouze 5 z nich však svoji odpověď zdůvodnilo. Jen 3 z těch, kteří svou odpověď 

zdůvodnili, skutečně používá balanční pomůcky k posilování. 

Komentáře respondentů, kteří svou odpověd' odůvodnili: 

1. ,;zařazování balančních cvičení rozbourává tréninkový stereotyp, dochází k posílení hlubokých 

svalových skupin, které se při posilování s volnými činkami a stroji téměř nezapojují". 

2. ,,Předcházení svalovým dysbalancím". 

3. ,,Pro větší pestrost a posilování menších a méně zatěžovaných svalových skupin". 

4. ,,Zpestření přípravy, zatížení jiných svalových partif'. 

5. ,,Pestrost, posilování balančního svalstva". 

čtyři respondenti na vhodnost posilování s využitím balančních pomůcek odpověděli záporně. 

Písemně svou odpověď nezdůvodnili. Během rozhovorů při dotazu na důvod své odpovědi bylo 

63 



f 

Výsledky Tomá.§Zumr 

jednou uvedeno, že posilování s balančními pomůckami je přeceňováno. Třikrát bylo záporné 

stanovisko ,,zdůvodněno" slovy ,Je to k ničemu". 

Otázka č. 10: 

10. Objem eviěeDf na rozvoj silových schopnosti s vyutitfm balan~ních pomůcek 
tvoff z celkového objemu eviěeDf na rozvoj silových schopnosti v RTC: 

DméněnežS% 
05-25% 
D 26-50% 
D více než 50 % 
D neeviduji 

méně na! 
5% 

Graf ll 
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Graf ll znázorňuje procentuální podfl cvičení na rozvoj silových schopností s využitím 

balančních pomůcek z celkového objemu cvičení na rozvoj silových schopností v RTC. Graf se týká 

pouze 13 respondentů, kteří praktikují posilování s využitím balančních pomůcek. Těsná většina 

respondentů (7) objem cvičeni eviduje. Nejčastěji tvoH objem cvičeni s balančními pomůckami S až 

25 % ( 4 respondenti). 
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Otázka ~. ll: 

ll. V tréninkové jednotce věnuji posilováni s balan~nfmi pomůckami: 

O úvodní část (rozcvičení) : ........... min 
O rozvfjející část : ........... min 
O závěrečnou část : ........... min 
O celou tréninkovou jednotku : ........... min 

woclnr 
(rozcvle&nl) 

Graf ll 
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ČÁST TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY 

Komentář k anketní otázce a analýza rozhovoru: 
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Graf 12 zobrazuje, které části tréninkové jednotky věnují respondenti posilování s balančními 

pomůckami. Graf se týká pouze 13 respondentů, k.teřf praktikujf posilování s využitím balančních 

pomůcek. 

Všichni dotazovaní používají balanční pomůcky v úvodní části. Rozhovory ukázaly, že jde o 

cvičení, jejichž cílem je zpevnění svalstva trupu před posilovacím tréninkem. Ve čtyřech pHpadech 

jsou cviky praktikovány i před běžeckým nebo skokanským tréninkem. Nejčastěji používanými 

pomůckami v této fázi tréninku jsou vak plněný vodou (Aquahit) a balanční úseče. V průměru je 

v úvodní části věnováno těmto cvikům 1 O minut. 

V rozvfjející části tréninkové jednotky používá balanční pomůcky 7 respondentů. Pomůcky 

jsou využívány v posilovacím tréninku nejčastěji k posilování břišních a zádových svalů a svalstva 

dolních končetin. Méně častěji (3 případy) jsou pomůcky používány k rozvoji speciálních dovedností 

(přechody překážek s Aquahitem, speciální běžecká cvičeni s použitím Balance step). V této fázi 

tréninku jsou nejčastěji využívány balanční úseče a medicinbaly. V průměru je v rozvíjející části 

věnováno těmto cvikům 17 minut. 
V závěrečné části tréninkové jednotky používá balanční pomůcky 8 respondentů. Mezi 

používané cviky patří především rovnovážné výdrže na kulových balančních úsečích (5 respondentů) a 
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posilování břišních svalů s gymballem (3 respondenti) a overballem (2 respondenti). V průměru je 

v závěrečné části věnováno těmto cvikům 1 O minut. 

Posilování s využitím balančních pomůcek nevěnuje žádný z dotazovaných celou tréninkovou 

jednotku. 

11.2 Konkrétní cvi&nf 

Během rozhovorů s trenéry jsem získal informace o používání konkrétních cvičeni s balančními 

pomůckami. Údaje v závorkách obsahují podrobnější popis nebo dávkovánít tak jak jsem infonnace 

.zamamenal při rozhovorech. 

1. klik na dvou medicinbalech (1 O - 12 opakovánit počet sérií podle vyspělosti cvičence) 

2. klik s nohama na medicinbalu (doplňkové cvičeni při posilování svalstva hrudníku) 

3. "pullovery'' s válcem plněným vodou v napjatých pažích (dynamické provedení, 

praktikováno před posilovacím tréninkem horní poloviny těla) 

4. válec plněný vodou v napjatých pažícht leht pohyby pomůcky ze strany na stranu 

s dotykem země (posilování břišních svalů, forma kruhového tréninku, zatíženi v jedné 

sérii 20 až 30 vteřin) 

S. přechody překážek ve výponu s Aquahitem (speciální cvičeni pro pfekážkáře, 

prováděno způsobem: a) obě nohy přetahové, každá druhá překážka vysunuta do strany 

b) jedna noha švihová, druhá noha přetahová, překážky jsou za sebou 

6. sed leh na gymballu (balancováni, prováděno před posilovacím tréninkem ke zpevnění 

trupu) 

7. balancování ve stoji na kulové úseči, chytání a odhazování medicinbalu (chytání 

medicinbalu v různých polohách, odhazování od prsou) 

8. balancováni ve stoji na jedné noze na kulové úseči, chytání a odhazování medicinbalu 

(chytání a odhazování medicinbalu od prsou) 

9. výrazy s Aquahitem od prsou s kotníčkovými poskoky střidmonož (využíváno zejména 

v kruhovém tréninku na začátku přípravného období u vícebojařek a skokanů) 

10. dřepy s Aquahitem na prsou (vedený uvědomělý pohyb, používáno u vícebojařek 

v období ,,navykánf" na silový trénink) 

ll. leh, nohy i paže nad podložkou, v rukou držet Aquahit (výdrž několik vteřin) 

12. expander připevněný k dolní části zkrácená skokanské tyči, z chůze ve výponu 

naznačeni zasunutí (speciální balanční cvičení pro skokany o tyči) 

13. sed, nohy pokrčmo nad podložkou, chytání a odhazování medicinbalu (smyslem je 

dotýkat se podložky co nejmenší částí těla a balancovat při odhazování medicinbalu od 

hrudníku) 

14. stejné cvičení jako předchozí (medicinbal chytat a odhazovat střídavě vpravo a vlevo) 

15. stejné cvičeni jako předchozí (medicinbal chytat a odhazovat ve vzpažení) 

16. podpor na předloktí vzadu, nohy na gymballu (balancování- zpevněni svalstva trupu) 

17. pfltahy kladky (s úzkým madlem) nebo expanderu v mírném podřepu na balanční 

plošině (cílem je ztížit cvičení a zapojit stabilizátocy trupu, cvičeni je zařazováno 

"občas" při posilování trupu 
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12. Diskuze 

V této diplomové práci jsem charakterizoval používáni balančních pomůcek, především 

v atletickém tréninku. 

12.1 Zhodnocení dosažených výsledků a osobní doporučení 

Při žádání jednotlivých trenérů o zapojení do výzkumu jsem se ve většině případů setkal se 

vstřícným přístupem. Po předloženi anketního lístku jsem se však občas setkal s ostražitostí, 

zdrženlivostí a mírným odstupem. Dotazovaní měli zřejmě pocit, že se jedná o "písemný test'', kde 

ověřuji jejich vědomosti. Ujišťoval jsem trenéry o anonymnosti ankety a ojediněle je i nabádal ke 

korektnímu vyplnění ankety. Zajímaly mne kromě jejich znalostí zejména zkušenosti s balančními 

technikami v tréninkovém procesu a názory na používáni balančních pomůcek k posilovacímu 

tréninku. 

Výsledky ankety i rozhovoru ukázaly, že vybraní trenéři vědí, alespoň v základních rysech, o 

existenci alternativního posilování s využitím balančních pomůcek. Většina z dotazovaných byla i 

přesvědčena o jejich přínosu, ale málo kdy dokázali trenéři benefity posilování s balančními 

pomůckami specifikovat. Zejména z rozhovorů jsem nabyl dojmu, že jim chybí hlubší teoretické 

znalosti o této problematice. Domnívám se, že za tím stojí mírný nezájem o tuto formu posilování, 

podceňováni její důležitosti, ale zřejmě i to, že se jedná o poměrně novou možnost, jak obohatit rozvoj 

silových schopností. Často mi chybělo zdůvodnění praktikování konkrétních cvičení a jeho 

očekávaného přínosu. Význam aktivace senzomotorické stimulace s použitím těchto pomůcek vidí 

respondenti především ve fázi rekonvalescence po prodělaných zraněních. 

Použití balančních úsečí a nafukovacích míčů různých velikostí ke sportovnímu tréninku je 

poměrně nová záležitost Stále vznikají nové pomůcky (často fungující na podobném principu a mající 

stejný cíl, 1j. zatěžovat hluboké svalové struktuty), které jsou již primárně určeny právě pro trénink 

,,zdravých" sportovců. 

Oblíbenou a často používanou pomůckou dotazovaných trenérů jsou medicinbaly. Jejich 

variabilnost použití je vysoká. Ve velké míře jsou používány k odhodům. Jako labilní zmenšenou 

plochu opory je ph1iš dotazovaných trenérů nepoužívá. 

Podobně mnoho variant cvičení nabízí velký nafukovací míč (gymball). Ten trenéři používají u 

svěřenců zejména k relaxaci. Podobně jako medicinbal, lze gymball použít i pro balanční techniky. 

Mezi další povědomé i používané pomůcky patří válcové a kulové balanční úseče. Trenéři se 

většinou omezují na balancováni naboso na těchto úsečích, případně jejich svěřenci provádí odhody ve 

stoji na úsečích. Zejména německé časopisy zabývající se atletickým tréninkem však vyobrazují cviky 

na úsečích s přidaným odporem ve formě olympijské osy. Doporučují provádět podřepy, dřepy, 

výpady atd. Plastové a dřevěné úseče lze nahradit balančními polštáři nebo kulovými vrchlíky typu 

,,BOSU". Německé literární zdroje popisují jejich používání za přínosné a poukazují na jejich 

používání německými atletickými reprezentatnty. U českých trenérů atletiky spadajících do výzkumu 

jsem se o použití těchto pomůcek nesetkal. 

Několikrát jsem zaznamenal argumentaci, že balanční pomůcky jsou drahé a i kluby 

s členskými základnami přes 200 sportovců mají k dispozici jen jednu nebo dvě pomůcky tohoto typu. 

Navíc v tréninkové skupině o větším počtu atletů je nemožné efektivní využití pomůcky pro všechny 
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během jedné tréninkové jednotky. Zde bych doporučil zhodnotit přínos takovýchto pomůcek pro 

svého svěřence nebo skupinu a případně zakoupit balanční pomůcku či pomůcky do osobního 

vlastnictví. K "balancování" lze využít i nářadí nebo náčiní, které je obvykle trenérům k dispozici. Za 

splnění podmínek na balanční charakter cviku (zmenšení plochy opory) a bezpečnost lze použít 

smotané žíněnky, bedýnky, židle, nlzné míče, činky, kotouče atd. 

U anketních otázek dotazujících se na použití pomůcek v jednotlivých obdobích a 

mikrocyklech jsem se nevyhnu! jistým problémům z hlediska chápání terminologie, které jsem vždy 

vyřešil v následném interview. Trenéři, kteří balanční pomůcky používají, vidí jejich přínos zejména 

v přípravném, přechodném a někteří i v předzávodní:m období. V .závodním období, kdy kvalita 

tréninku převládá nad kvantitou, je místo spíš pro speciální cvičení odpovídající charakteru .závodní 

disciplíny a tradiční posilování s volnou .zátěží nebo na strojích. I v tomto období však doporučují 

někteří zahraniční autoři praktikovat balanční cvičení. Domnívám se, že v závodním období nemá 

balanční trénink takové opodstatnění. Jeho přínos vidím v úvodních a rozvíjejících mikrocyklech. Na 

.základě svých zkušeností si myslím, že adekvátní praktikování balančních cvičeni v těchto obdobích 

vede k výramému zpevnění svalstva trupu. ,,Balancováním" jsou pozitivně ovlivněny svalové 

struktury v oblasti axiálního systému, které se běžným posilováním břišních a zádových svalů 

neaktivují. Důsledkem toho lze poté provádět bezpečněji a s větší .zátěží cviky typu dřep, těžké sedy, 

přemístění a trh. Dotazovaní trenéři vidí smysl používání balančních pomůcek v přechodném období 

nebo v regeneračních mikrocyklech během roku. Souhlasím, že i zde je prostor pro jejich využíti, ale 

současně mě to utvrzuje v jejich chápání těchto prostředků především jako ,,rehabilitačních pomůcek''. 

Výsledek, vypovídající o používání pomůcek zejména skokany a v dalším pořadí sprintery a 

běžci, je zatížen faktem, že výzkumu se zúčastnil poměrně malý vzorek trenérů, navíc těch, kteří byli 

zastiženi na místech a v dobách popsaných charakteristikou souboru. Faktem ale je, že v zahraniční 

literatuře jsou balanční cvičeni spojována často se skokany (zejména skokany do dálky) a sprintery 

(překážkáři). 

Již jsem se v této kapitole dotkl informovanosti trenérů o balančních pomůckách a technikách. 

Nutno dodat, že 7 ze všech dotazovaných respondentů informace nezískává žádnou cestou, a jak 

ukázaly rozhovory, je to z důvodu nezájmu. To, zda ti co informace získávají, přij~í tyto informace 

pasivně ve škole, seminářích nebo jinde, anebo jsou aktivními vyhledávači informací, se bohužel 

nepodařilo ~istit. Osobně bych doporučil z tištěných periodik německý časopis ,,Leichtathletik 

Trainint', kde je řada praktických ukázek cvičení a doporučení. Užitečné pomatky lze čerpat i 

z časopisu ,,Modem athlete & coach" a ,,IAAF New studies in athletics", který se zabývá výzkumem, 

vývojem v atletice i tréninkem. Řadu informaci nabízí internet. Doporučuji impaktované on-line 

magazíny (např. ,,NSCA 's Performance trainingjoumaf'). 

Zřejmě malá informovanost je i důvodem k nespecifikování užitečnosti praktikování 

balančního tréninku s pomůckami. Argumenty k posilování tělesného jádra formou balančních cvičení 

podávají kapitoly teoretické části této diplomové práce. 

Vedení si evidence nejen objemu a obsahu posilovacích cvičení patří dle mého názoru k 

"povinnostem" trenéra, nicméně téměř polovina trenérů, kteří používají balanční pomůcky 

k posilování tato cvičení neeviduje. Jejich zařazení do tréninku probíhá zřejmě nahodile, což ztěžuje 

vyhodnocení efektivity těchto cvičení. Výzkumem nebylo ~išťováno, zda si trenéři vedou evidenci 
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rozvoje jiných cvičení nebo pohybových schopnosti, potažmo záznamy vůbec. Myslím si, že balanční 

cvičeni by mohla zaujímat okolo 25% z celkového objemu cvičení na rozvoj silových schopnosti. 

Vybraní trenéři nevěnují balančním cvičením celou tréninkovou jednotku. Nesetkal jsem se 

s takovým přístupem ani v zahraniční literatuře. Literatura se růmí v dávkováni cvičení. Je přijímáno, 

že drobné svaly podél páteře, které jsou tímto způsobem tréninku ovlivňovány, se poměrně rychle 

"nervosvalově" unaví, a poté jejich funkci přebírají jiné svaly. Jiný pohled tvrdí, že vzhledem ke 

struktuře a funkci tělesného jádra jsou nezbytné poměrně velké objemy cvičeni k dosažení významné 

tréninkové adaptace. Osobně si myslim, že je velmi složité v tréninkové praxi objektivně zhodnotit 

"únaw" drobných svalových skupin uložených hluboko v těle. Je možné se držet tréninkových 

doporučení a "pracovať' do mírné únavy v několika málo opakováních a sériích s dostatečným 

odpočinkem. Já sám mám dobré zkušenosti spíš s většími objemy cvičení. Nebránil bych se ani 

zařazeni těchto cvičeni do rozvoje silové vytrvalosti v rámci kruhového tréninku. 

Používané a vhodné je praktikováni balančních cvičeni v úvodní části tréninkové jednotky. 

Dotazovaní trenéři i literatura vidí přínos ve "zpevněni" před posilovacím i jiným typem tréninku. 

Osobně se mi osvědčily balanční cvičení před odrazovým a běžeckým tréninkem. Jedná se však 

většinou o cviky bez pomůcek. Balancování provádím s vlastni vahou těla v různých polohách. 

V rovnovážných několikavteřinových výdržích i vedenými pohyby dolních a horních končetin. 

V rozvíjející části tvoří cvičení část z hlavni náplně tréninku. Lze sem zařadit mnoho variant 

cviků s balančními pomůckami, podle cílů dané tréninkové jednotky. 

Závěrečnou část tréninku vět!ina dotazovaných respondentů také "obohacuje" o cvičeni 

s balančními pomůckami. Maji vět!inou relaxační-uvolňující charakter. Po náročném laktátovém 

zatíženi může praktikováníjednoduchých cvičení vést k rychlejší utilizaci laktátu ve svalech. 

Okrajově jsem se zajímal o názor samotných sportovců-atletů na využití těchto pomůcek. 

Dotazovaní jsou svěřenci ,,zkoumaných" trenérů s mezinárodními zkušenostmi. Ne každý se však 

zajímal o náplň svého tréninku. Někteří přijímají bez výhrad obsah tréninku s odkazem na důvěru 

v trenéra. Většina sportovců ví o existenci balančních cvičeni. Ti, co je praktikuji, popisuji subjektivně 

jejich přínos ,,zpevněním" či ,,zvýšeným napětím" svalů v oblasti trupu. Obecně pokládají balanční 

cvičení za náročná. Jejich použitelnost přitom vidí zejména jen ve vyvažováni labilní polohy ve stoji 

na úseči, případně v posilování břišních svalů s "vodním válcem". Přehled o možnostech těchto 

cvičení je i u nich poměrně omezený. 

Při realizaci výzkumu jsem se pro svoji informovanost dotazoval i u trenérů a sportovců 

nespadajících do výzkumného souboru. I zde jsem se setkal často s názorem, že tato cvičeni patří 

pouze do rekonvalescence a smysl jejich používáni je ve fyzioterapii. Používáni balančních cvičení 

jsem, možná překvapivě, zaznamenal u čtyř trenérů mládeže ze tří základních škol s atletickými 

třídami. Jejich použití spadá do výcvikových táborů k obohaceni přípravy. Jednalo se o jednoduchá 

koordinační cvičeni s Aquahitem nebo s medicinbaly. Trenéři nemožnost použiti pomůcek ve vět!f 

míře zdůvodňovali malým počtem pomůcek a velkým množstvím žáků v tréninkové jednotce. 

Snažil jsem se 7jistit podvědomí o balančním tréninku i u odborníků na jiná sportovní odvětví. 

Balanční pomůcky používají např. karatisté k provádění kopů a úderů ve stoji na balanční plošině. Pro 

zvýšení obtížnosti cvičí bez vizuální kontroly nebo jsou vychylováni údery partnera. Osobně jsem se 

setkal s používáním balančních cvičení u bobistli a skeletonistli. Ve velké míře praktikují sportovci 

Kanady a Spojených státli amerických zpevňovací balanční cvičeni bez pomůcek před tréninkovými 
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nebo závodními jízdami. Zamamenal jsem i prováděni podřepů na balančních úsečích plněných 

vzduchem v závodním období u zámořských bobistů. Uplatnění nachází balanční pomůcky i v tenisu 

(TO TJ Tesla Pardubice), basketbalu (ZVVZ USK Praha) či fotbalu (SK Slavia Praha). Zjišťování 

rozsahu těchto cvičeni nebylo předmětem výzkumu. Dotazován byl poměrně malý vzorek, i když ve 

většině případů jedinci s velkým rozhledem v daném sportovním odvětvi. 

Svěřenci trenérů spadající do zkoumaného souboru a podrobeni dotazování formou ankety a 

rozhovoru dosahují velmi dobrých výsledků nejen v konkurenci domácích atletů, ale někteří i na 

evropském či světovém poli. V dnešní době, kdy o výsledcích rozhoduji maličkosti, setiny sekundy a 

milimetry, a v době kdy vysoká výkonnost špičkových sportovců je založena na vědecké přípravě 

tréninku a podmínky přípravy včetně materiálních jsou na vysoké úrovni, je vhodné věnovat pozornost 

i těmto poměrně novým formám posilování, které fungují nejen jako prevence zraněni, ale mohou 

zvýšit samotnou výkonnost atleta. 

12.2 Zodpovězeni výzkumných otázek 

Otázkal 

,,Mají trenéři přehled o existenci balančních pomůcek a o způsobech jejich využití v atletickém 

tréninku?" 

Vyhodnoceni: Trenéři registrují používání balančních pomůcek v tréninkovém procesu atleta. Hůře se 

orientují v nabídce těchto pomůcek a jejich použiti vidí ve velmi omezené míře. 

Otázkal 

"V jakých obdobfch a k rozvoji jakých schopností využívají trenéři balanční pomůcky v ročním 
tréninkovém cyklu?" 

Vyhodnocení: Vybraní trenéři aplikují balanční cvičení zejména v přípravném, předzávodním a 

přechodném období k rozvoji koordinace. Nutno dodat, že počet těch, kteří s pomůckami pracují, je 

malý. 

Otázka3 

,,Dokáži trenéři efektivně využít balanční pomůcky a ostatní nářadí a náčiní k rozvoji silových 

schopností?" 

Vyhodnoceni: Konstatuji, že balanční pomůcky, ostatní nářadí a náčiní nejsou vybranými trenéry 

používány dostatečně efektivně k rozvoji silových schopnosti. 

12.3 Zásobm'k evi~ení 

V příloze jsou k dispozici vybraná zpevňovací a posilovací cvičeni, která byla realizována a 

zamamenána na základě odborné literatwy, vlastni invence a pra.ktikována mou osobou nebo jinými 

atlety. V omezené míře jde i o konkrétní cvičeni doporučené trenéry. Při popisu cviků a zapojeni 

svalových partií byly využity pomatky těchto autorů: Král, 1993; Kopecký, 1998; Krištofič, 2007; 
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Appelt, Libra, 1998; Clifford, 2007; Jebavý et al., 2008. Výběr cviků byl proveden na základě 

konzultaci se školitelem diplomové práce. Cvičeni byla vybrána tak, aby postihovala všechny hlavni 

svalové partie. Jedná se o cvičení všeobecně rozvijející i specifické pro určitou atletickou disciplínu. 

Cvičení mají díky balanční náročnosti z větší části komplexní charakter, ale podle hlavních 

zapojených svalových partií jsou cviky děleny na posilovací cvičeni dolních končetin, horních 

končetin, trupu a komplexní zpevňovací cvičení. 

Myslím si, že soustavné zařazovaní cvičeni z přflohy (ne v celku, ale výběr z nich dle potřeby) 

je ku prospěchu výkonnosti sportovce. Doporučuji u všech cvičeni dbát zvýšené bezpečnosti, případně 

využít dopomoci partnera. Cvičeni je nutné zvládnout nejprve v neztížených podmínkách. Poté lze 

přistoupit ke zmenšeni plochy opory nebo jiným způsobem ztížit prováděni cvičení (přidat zátěž, 

nahradit homogenní zátěž balanční pomůckou, např. vodním vakem, cvičit bez vizuální kontroly atd.). 

Pro úplné začátečníky v posilovacím tréninku doporučuji nejprve balanční cvičení bez pomůcek. 

Cvičeni často obměňovat a postupně přidávat pomdcky a zvyšovat náročnost cviků. U cvičeni, která to 

vyžaduji. doporučuji dobře padnoucí a pevnou obuv. U některých cvičení, zejména regeneračního 

charakteru je možné cvičit naboso. 
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13. Závěr 

Cílem práce bylo popsat problematiku využívání balančních pomůcek ve sportovním tréninku, 

zejména v atletické připravě. Při sběru literatury a malostí jsem byl ve většině případů odkázán na 

cizojazyčnou literaturu. Snažil jsem se porozumět konkrétním textům a problematice obecně. Zejména 

v anglickém jazyce má řada výraz6 nlzné významy. Věřím však, že jsem po pečlivém zpracováni 

literatmy podal smysluplnou výpověď o problematice používání balančních pomůcek. Výsledky 

výzkumu mne příliš nepřekvapily. V atletickém prostředí se pohybuji a prošel jsem tréninkovými 

skupinami pod vedením růmých trenérů. Posilování s využitím balančních pomůcek nebo používání 

balančních technik obecně, nepatfí do obsahu tréninku většiny trenérů, které jsem měl možnost pomat, 

pozorovat nebo jsem s nimi mluvil o náplni tréninků. Tuto skutečnost jsem si ověřil i u trenérů, kteří 

v mnoha případech vedou českou atletickou špičku. Myslím si, že téma balančních pomůcek je 

zajímavé, a že stojí za to se mu věnovat hlouběji. Tato problematika by se mohla stát předmětem 

dalšího, širšího výzkumu, který by jednomačně potvrdil účinnost cvičení z biomedicínského hlediska 

atd. Práce splnila svdj účel v tom, že ověřila podvědomí špičkových českých trenérů o používání 

balančních pomůcek a dále poukázala na možnost a vhodnost balančních cvičeni a nabídla jako vzor i 

několik konkrétních cviků. Věřím, že balanční pomůcky a balanční cvičení mají své místo v tréninku 

atleta a je vhodné je zařazovat jako doplněk k tradičnímu tréninku s využitím činek a strojů. 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Přiloha 1: Obr.74- SV AL Y HRUDNÍK.U A BŘICHA, pohled zpředu, na pravé straně 
povrchová vrstva, na levé straně hlubší vrstva. 

Příloha2: Obr.75 -ZÁDOVÉ SVALY. 

Přiloha 3: Obr.76- MUSCULUS ILIOPSOAS, SV AL Y KYČELNÍ OBLASTI A 
HLUBOKÉ VRSTVY SVALŮ STEHNA. 

Příloha 4: Obr.77 - SV AL Y ZADNÍ STRANY STEHNA. 

Příloha 5: Anketa 

Přiloha 6: Tabulky - popis cvičení 

Příloha 7: Zásobník cvikň. 
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PfilohaS 

Klub: ............................................. . 
Rok narozeni: ....................... . 

Pozn.: hodici se zaikrtněte 181 

l.Slyiel/a jste o alternativní metodě posilování s využitím balan~níeh pomůeek ? 

Dano 
Dne 

2. V tréninkovém proeesu využívám tyto formy posilování: 

D cvičení na posilovacích strojích 
D posilování s volnými činkami 
D posilování s vlastni vahou těla 
D posilování s využitím balančních pomůcek 

3. Které pomůeky znáte, a které ooužlváte ve sportovní přípravě na rozvoj silovýeh 
sehopností? 

mám 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

používám 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

Aquahit 
Aerobar 
Balance step 
BOSU 
Gymball 
Overball 
Medicinbal 
Disc pillow - balanční polštáře plněné vzduchem 
Pěnové válce 
Dřevěné (plastové) válcové a kulové balanční úseče 
Jiné 
napište: (mám) ...................................................................... . 

(používám) ....................................................... . 

4. Balančnf prostředky vyulivám jako pomůeky k rozvoji těehto sehopností: 

D koordinace 
D flexibilita 
D statická síla 
D dynamická sila 
D vytrvalostní síla 
Djiné: ................................... . 

S. V ročním tréninkovém cyklu používám balanční pomůeky k rozvoji či stabilizaei 
silovýeh sehopností v těehto obdobíeh: 

D přípravném 
D předzávodním 
D závodním 
D přechodném 

v 



6. Posilování s balančními pomů.ekami zařazuji do těehto mikroeyldů: 

O úvodní 
D rozvfjející 
D stabilizační 
D kontrolní 
D vylad'ovaci 
D soutěžní 
D regenerační 

7. Alternativní posilování s využitím balaněníeh pomůeek používám v atletiekém 
tréninku u tkhto specializad: 

O sprinty 
Oběhy 
O skoky 
Dvrhyahody 
D víceboje 

8. Informaee o tréninku silovýeh sehopností s využitím balaněnfeh pomůeek jsem 
získal/a ěi získávám: 

D studiem na VŠ 
D na seminářích pro trenéry 
D na internetu 
D z odborných publikaci a časopisů 
D od jiných trenérů 
O jinde 
D nezískávám 

9. Myslite si, ie alternativní posilování s balančními pomůckami je vhodný doplněk 
k tradičnímu posilování na strojfeh a s volnými činkami ? 

Dne 
Dano 
Proč?: ............................................................................................. .. 

10. Objem eviěení na rozvoj silovýeh sehopnostf s využitím balančních pomůcek 
tvoří z eelkového objemu eviěení na rozvoj silových sehopnostf v RTC: 

Dméněnež5% 
D 5-25% 
D 26-50% 
D více než 50 % 
D neeviduji 

11. V tréninkové jednotee věnuji posilování s balančními pomůckami: 

D úvodní část (rozcvičení) : ........... min 
D rozvíjející část : ........... min 
D závěrečnou část : ........... min 
D celou tréninkovou jednotku : ........... min 

VI 



pohyb stačí provádět 
Zanožováni v lehu na miči na lavici. pouze do vodorovné 

velký Lopata kyčelní kosti je na miči, 
hýžďové svaly, svaly při spuštěných roviny nebo jen mirně 

1 nafukovací mič, rukama se přidržujeme vpředu. končetinách nádech, nad ni, aby nedocházelo 
1 I lavice V první fázi cviku spouštíme obě 

zadní strany stehna 
se záběrem výdech k nadměrnému 

)() 

nohy k zemi a potom je zvedáme. prohýbáni bederní ·~ 
<ll ... 
~ expander, Expander připevněný za nárt. 

čtyřhlavý sval stehenní, při zanožení JJádech, I Msteč ě · akti ÚD I Druhou nohou stoj na úseči (latero- . . • n Je vov 

j 2 válcová balanční 
laterální labilita úseče). Ze zanoženi 

iliopsoas, m. gluteus při :OO~J:~bu zevní šikmý sval břišní I s: úseč 
ožít skrčmo. 

medius 
~ 

čtyfblavý sval stehetml, I .. nád h, ři I akti ÚD • • dl uhý ~ 
3 Aquahit, BOSU 

Dřep na BOSU (chodidla na rovné al hýžď é al ve stoJI ec p vov Je 1 o 
J ploše) s Aquahitem na ramennou. sv Y 

1
• ov ' sv Y vztyku výdech sval zádový 

~ 
~ Dřep na BOSU (chodidla na čtyřhlavý sval stehenní, 

ve stoji nádech, při aktivován je i dlouhý 
4 Aquahit, BOSU konvexní ploše) s Aquahitem svaly hýžd'ové, svaly 

na ramenou. 1 vztyku výdech sval zádový 

aktivován je i dlouhý 
Aquahit, 

Dřep na vzduchových podložkách 
čtyřhlavý sval stehenní, 

ve stoji nádech, při sval zádový, v širším 
5 I vzduchové s Aquahitem na ramenou. 

svaly hýžďové, svaly 
vztyku výdech stoji rozkročném jsou 

podložky lýtka více zapojeny adduktory 

I Aquahit, pěnové I Dřep na pěnových válcích s I čtyfhlavý sval steheunf, ve stoji nádech, při aktivován je i dlouhý 6 válce Aquahitem na ramenou. svaly h~~~~é, svaly vztyku výdech sval zádový 



čtyřhlavý sval stehenní, 
Dřep na BOSU (chodidla na rovné 

7 Aquahit, BOSU 
svaly hýžďové, hluboké ve stoji nádech, při aktivovány jsou i svaly 

ploše) s Aquahitem ve vzpažení. vrstvy dlouhých svalů vztyku výdech deltové 
zádových 

Dřep na BOSU (chodidla na 
čtyřhlavý sval stehenní, 

8 Aquahit, BOSU konvexní ploše) s Aquahitem ve 
svaly hýžďové, hluboké ve stoji nádech, při aktivovány jsou i svaly 

vzpažení. 
vrstvy dlouhých svalů vztyku výdech deltové 

zádových 

Aquahit, 
čtyřhlavý sval stehenní, 

aktivovány jsou i svaly 

9 vzduchové 
Dřep na vzduchových podložkách svaly hýžďové, hluboké ve stoji nádech, při 

deltové, v širším stoji 

podložky 
s Aquahitem ve vzpažení. vrstvy dlouhých svalů vztyku výdech 

rozkročném jsou vice 

zádových 
zapojeny adduktory 

kyčle 

aktivován je i dlouhý 
velká osa, čtyřhlavý sval stehenní, 

10 kotouče, kulová 
Dřep na kulové balanční úseči ve stoji nádech, při 

sval zádový, v úzkém 

balanční úseč 
s velkou osou na ramenou. 

svaly hýžd'ové, svaly 
vztyku výdech 

stojirozkročnémjsou 
lýtka více zapojeny abduktory 

-kyčle 
~ 

velká osa, 
čtyr"hlavý sval stehenní, 

aktivován je i dlouhý 

ll 
kotouče, Dřep na vzduchových podložkách ve stoji nádech, při 

sval zádový, v širším 

vzduchové s velkou osou na ramenou. 
svaly hýžďové, svaly 

vztyku výdech 
stojirozkročnémjsou 

podložky 
lýtka vice zapojeny adduktory 

kyčle 

Dřep na BOSU (chodidla na 
čtyřhlavý sval stehenní, 

12 velká osa, BOSU konvexní ploše) s velkou osou ve 
svaly hýžd'ové, hluboké ve stoji nádech, při aktivovány jsou i svaly 

vzpažení. 
vrstvy dlouhých svalů vztyku výdech deltové 

zádových 

Balance step, 
Podřep s nestejným postavením 

čtyřhlavý sval stehenní, 
13 

chodidel na Balance step a ve stoji nádech, při 
Aquahit Aquahitem na ramenou s následným 

svaly hýžďové, svaly 
vztyku výdech 

dynamické provedení 

výskokem. 
lýtka 



malý kotouč zavěšený 
na jedné straně osy má 

velká osa, čtyřhlavý sval stehenní, destabilizující funkci, 

14 kotouče, 
Dřep s velkou činkou na ramenou a dlouhý sval zádový, ve stoji nádech, při jeho samovolným 

bedýnka jednou nohou na vyvýšené podložce. svaly hýžďové, svaly vztyku výdech pohybem (nebo 

lýtka záměrným 

rozkývávánfm druhou 
osobou) se zapojují 

hluboké zádové svaly 

Podřep jednonož na BOSU (chodidla 
čtyřhlavý sval stehenní, nádech ve stoji nebo 

15 Aquahit, BOSU 
na rovné ploše) s Aquahitem na 

svaly hýžďové, napínač při spouMění do aktivovány jsou i 

ramenou. Druhá noha je při pohybu stehenní povázky, sval dřepu, výdech se lýtkové svaly a přední 

před tělem. 
krejčovský, svaly zadní vztykem nebo po sval holenní 

strany stehna něm 

Podřep jednonož na BOSU (chodidla 
čtyřhlavý sval stehenní, nádech ve stoji nebo těžší varianta 

16 Aquahit, BOSU 
na konvexní ploše) s Aquahitem na 

svaly hýžďové, napínač při spouMěni do předchozího cvičení, 

ramenou. Druhá noha je při pohybu 
stehenní povázky, sval dřepu, výdech se aktivovány jsou i 

před tělem. 
krejčovský, svaly zadní vztykem nebo po lýtkové svaly a přední 

strany steh něm sval holenní 

~ 

Podřep jednonož na kulové balanční 
čtyřhlavý sval stehenní, nádech ve stoji nebo 

17 
Aquahit, kulová úseči s malým poloměrem podstavy svaly hýžďové, napínač při spouMěnf do aktivovány jsou i 

balanční úseč s Aquahitem na ramenou. Druhá stehenní povázky, sval dřepu, výdech se lýtkové svaly a přední 

noha je při pohybu před tělem. 
krejčovský, svaly zadní vztykem nebo po sval holenní 

strany stehen něm 



Podřep jednonož na kulové balanční 
čtyřhlavý sval stehenní, nádech ve stoji nebo 

Aerobar, kulová úseči s malým poloměrem. Současně 
svaly hýžďové, napínač při spouštěni do aktivovány jsou lýtkové 

18 
balanční úseč rozkmitáváme podhmatem držený 

stehenní po vázky, sval dřepu, výdech se svaly, přednf sval 

Aerobar v pokrčených pažích. 
krejčovský, svaly zadní vztykem nebo po holenní a svaly trupu 

strany steh něm 

čtyřhlavý sval stehenní, nádech před 

19 balanční kulové Ze stoje na jedné noze opakovaně 
dvojhlavý sval stehenní, výpadem, výdech při aktivována je i hluboká 

úseče 
výpady krokem. 

tlexory kolenního vztyku nebo až po vrstva lýtkových svalů 
kloubu, svaly hýžďové něm 

Ze stoje na jedné noze opakovaně 
čtyřhlavý sval stehenní, nádech před 

balanční kulové dvojhlavý sval stehenní, výpadem, výdech při aktivována je i hluboká 20 
úseče, Aquahit 

výpady krokem. Aquahit na 
tlexory kolenního vztyku nebo až po vrstva lýtkových svalů 

ramenou. 
kloubu, svaly hýžďové něm 

>< 

čtyřhlavý sval stehenní, nádech před 

21 medicinbal, Ze stoje střídavě výpady krokem. dvojhlavý sval stehenní, výpadem, výdech při aktivována je i hluboká 
Aquahit Aquahit na ramenou. tlexory kolenního vztyku nebo až po vrstva lýtkových svalů 

kloubu, svaly hýžďové něm 

velká osa, 
Ze stoje střídavě výpady krokem na čtyřhlavý sval stehenní, nádech před 

válcovou balanční úseč (latero- dvojhlavý sval stehenní, výpadem, výdech při aktivována je i hluboká 
22 kotouče, válcová 1aterálnf labilita úseče). Osa na tlexory kolenního vztyku nebo až po vrstva lýtkových svalů 

balanční úseč 
ramenou. kloubu, svaly hýžďové něm 

-



čtyřhlavý sval stehenní, 
velká osa, Stoj jednonož na úseči, druhá noha svaly hýžďové, svaly nádech před 

23 
kotouče, kulová v zanožení opřena o bedýnku. Podřep zadní strany stehna, podřepem, výdech 

nepfepfnat vazy kolen 
balanční úseč, na jedné noze. adduktory stehna, při vztyku nebo až 

bedýnky trojhlavý sval lýtkový, po něm 
sval krejčovský 

Telemarkové postavení s jednou čtyřhlavý sval stehenní, pro zvětšení obtížnosti velká osa, nohou na konvexní ploše BOSU, svaly hýžďové, dole nádech, při 
24 

kotouče, BOSU následuje vztyk do stoje na jedné dvojhlavý sval stehenní, vztyku výdech je možné provést výpon 

noze. svaly lýtka a bérce stojnou nohou na BOSU 

Leh, boky nad podložkou, chodidlo 
jedné nohy položit na medicinbal, při aktivním pohybu 

cvičení lze stížit 
25 medicinbal druhou nohu pokrčit před tělem. flexory kyčle výdech, při návratu 

zkřížením rukou na z této polohy oddalovat boky od do původní polohy hrudníku podložky a skrčovat nohu na nebo po něm nádech 
medicinbalu. 

Nádechse postavením chodidel lze 

26 Aquahit, BOSU Výpony ve stoji na BOSU dvojhlavý sval lýtkový, 
spouštěním dolů, při 

zaměřit cvičení na vice · 
s Aquahitem na ramenou. šikmý sval lýtkový na vnitřní nebo vnější výponu výdech 

-~ást lýtek 

!>< 



maximálního zatfžení 
velký Klik ve vzporu ležmo na velkém svaly pletence nádech při přechodu trojhlavého svalu 

27 I nafukovací míč, nafukovacím míči. V rukou ramenního, trojhlavý do kliku, se vzporem pažního lze docílit 
medicinbal medicinbal. Nohy jsou na podlaze. sval pažní výdech polohou, kdy jsou prsty 

rukou proti sobě 

Klik ve vzporu ležmo na maximálního zatfžení 
medicinbal, medicinbalu. Nohy jsou holeněmi svaly pletence nádech při přechodu trojhlavého svalu 

28 I velký nafukovací opřeny o velký nafukovací míč tak, ramenního, trojhlavý do kliku, se vzporem pažního lze docílit I 
~ míč aby při kliku bylo tělo ve vodorovné sval pažní výdech polohou, kdy jsou prsty 

se zemí. rukou proti sobě 
cvičeni lze ztižit 

medicinbaly, Klik ve vzporu ležmo na kulové svaly pletence nádech při přechodu zmenšením plochy 
29 I kulová balanční balanční úseči. Nohy jsou vnitřní ramenního, trojhlavý do kliku, se vzporem opory nohou - opora o 

úseč částí chodidla opřeny o medicinbaly. sval pažní výdech medicinbal špičkami 
chodidel 

Klik ve vzporu ležmo na maximálníhozatfžení 
medicinbal, svaly pletence nádech při přechodu trojhlavého svalu 

30 I kulová balanční 
medicinbalu podloženého kulovou ramenního, trojhlavý do kliku, se vzporem pažního lze docílit 

úseč 
balanční úseči rovnou plochou na sval pažní výdech polohou, kdy jsou prsty 

podlaze. Nohy jsou na zemi. rukou oroti sobě 
Kliky ve vzporu ležmo 

svaly pletence nádech při přechodu 
31 I medicinbal, j s převalovánim medicinbalu mezi ramenního, trojhlavý do kliku, se vzporem 

BOSU pažemi. Klik na pravé (levé) paži • sval pažní výdech levá (oravá) noha na BOSU. 



Klik ve vzporu ležmo, paže se drží za svaly pletence nádech při přechodu 
dynamické provedení, 32 BOSU hranu pomůcky. Klik s následným ramenního, trojhlavý do kliku, se vzporem 

oddálením pomůcky od země. sval pažní výdech aktivní odraz paží 

dvojhlavý sval pažní, 
cvičení lze provádět i ve 

Bicepsový zdvih v předpažení v nádech před střídavém rytmu, 
33 expander, BOSU mimém podřepu na konvexní straně hluboký sval pažní, sval 

záběrem, výdech po v tomto pfipadě 
vřetenní, sval deltový, BOSU. svaly předloktí záběru dýcháme rytmicky ve 

vazbě na pohyb 
velký nafukovací Pfedpažovánf s jednoroční činkou ve trojhlavý sval pažní, sval výdech při zvedání aktivován je i sval 

34 míč, jednoroční vzporu ležmo na boku na míči. deltový, svaly předloktí činky do upažení trapézový 
činka 

Klek skrčmo na míči, chycení rytmické dýchání 

35 
velký nafukovací nahazovaného medicinbalu oběma svaly pletence dle potřeb, 
míč, medicinbal rukama. Odhod medicinbalu ramenního s odhadem nebo po 

jednoruč z pozice za hlavou. odhadu výdech 

Odhody medicinbalu jednoruč rytmické dýchání ~ 
36 válcová balanční z mírného podřepu na válcové svaly pletence dle potřeb, pohybu se účastní i 

úseč, medicinbal balanční úseči Oatero-laterální ramenního s odhadem nebo po zevní šikmý sval břišní 
labilita úseče). odhodu yýdech 

Podřep na úseči. Chycení rytmické dýchání 
významně se aktivuje i 

37 
kulová balanční medicinbalu obouruč a odhod od 

trojhlavý sval pažní, dle potřeb, prsní svalstvo a svaly 
úseč, medicinbal prso u. 

svaly předloktí s odhadem nebo po dolních končetin odhodu výdech 



aktivován je i trojhlavý 

Klik ve vzporu ležmo na dvou 
sval pažní a deltový, 

nádech při přechodu cvičeni lze ztížit 
38 I overbally, I medicinbalech (větší vzdálenost než velký sval prsní do kliku, se vzporem zmenšením plochy 

medicinbaly šfře ramen). Chodidla jsou opřena výdech opory nohou - opora o 
vnithú částí na overhallech. overbally špičkami 

chodidel 

válcová balanční 
Klik ve vzporu ležmo na dvou 

nádech při přechodu akti án . . 'hl , 
39 I úseč, 

medicinbalech (větší vzdálenost než velký sval prsní d kliku vov je 1 troj avy 
šíře ramen). Chodidla jsou špičkami 0 ' se vzporem al ažní d lto ' 

medicinbaly 
opřena o úseč v šíři ramen. 

výdech sv p a e vy I 
~ 

Klik na volných zavěšených lanech nádech při přechodu aktivován je i trojhlavý 
40 I lana s uzly I opatřených na konci uzlem. Nohy velký sval prsní do kliku, se vzporem sval pažní a deltový 

na zemi. .rJ..,I.nlt.-1. 

Klik na volných zavěšených lanech 
lana s uzly, opatřených na konci uzlem. Vnitřní nádech při přechodu I akti án · • tro"hl :vý 

41 I velký nafukovací část chodidel obemyká velký velký sval prsní d kliku, vov je 1 ~ a 

míč nafukovací míč přibližně v šíři 
0 vý:~ sval pažní a deltový 

ramen. 
aktivován je i sval 

deltový a trojhlavý sval 
velký nafukovací Tlak s jednoročními činkami na míči. horní snopce velkého nádech při spuštění pažní, se spouštěním 

42 I míč, jednoroční Záda jsou opřena celou plochou o prsního svalu paží, se záběrem činek dbáme na to, aby 
činky míč. Pánev pod úrovní kolen. výdech lokty směřovaly do stran 

a činky se dostaly co 



aktivovánajeikličková 
část deltového svalu a 

velký nafukovací Tlak s jednoročními činkami na míči. nádech při spuštěni trojhlavý sval pažní, se 

43 míč, jednoroční Horní polovina zad je opřena o míč. velký sval prsní paží a s jejich spouštěním činek dbáme 

činky Pánev je nad úrovní kolen. napínáním výdech nato,abylokty 
směřovaly do stran a 
činky se dostaly co 

nejníže 

velký nafukovací 
Zdvih v lehu na zádech na míči nádech při pohybu 

aktivovány jsou dále (pullover). Ze spodní polohy pilovitý sval přední, sval do vzpažení, 44 míč, nakládací (vzpažení skrčmo) přetáhneme činku deltový, velký sval prsní spfipažováním svaly paží, široký sval 
osa, kotouče 

přes hlavu k hrudníku. výdech zádový a sval trapézový 

Nataženou paži se držíme madla 
velký nafukovací (úchytu), kotníky obemykáme míč. velký sval prsní, sval nádech při spuštění aktivováno je i svalstvo 

45 míč, jednoroční Tělo je vodorovně se zemi. deltový 
paže a s napfnánim 

paži 
činka S jednoroční činkou v ruce z upažení výdech 

~ 

pokrčmo předpažit. 

velký nafukovací velký sval prsní, sval nádech při spuštění 
46 míč, jednoroční Tlak v lehu na míči jednoruč. paže a s napínáním 

činka 
deltový výdech 

PHtahy v mímém podřepu na BOSU. široký sval zádový, 
částečně jsou Madla expanderu přitahujeme ke velký sval oblý, při napjatých pažích aktivovány i dvojhlavý 47 expander, BOSU spodní části hrudníku. V závěru mezilopatkové svaly, nádech, se záběrem sval pažní a sval pohybu se snažíme lokty protlačit sval deltový, sval výdech 

vřetenní 
dozadu. trapézový 

I 

I 



PHtahy jednoruč (pravá) ve stoji 
jednonož (pravá) na BOSU. Madla široký sval zádový, při napjaté paži 

částečně jsou 

48 expander, BOSU expanderu přitahujeme z rovného velký sval oblý, sval nádech, se záběrem aktivovány i dvojhlavý 
předklonu ke spodní části hrudníku. deltový, sval trapézový výdech sval pažní a sval 
Se vzpřimováním se snažfme loket vřetenní 

protlačit dozadu. 

PHtahy v sedu na BOSU. Při 
napjatých pažích nohy pokrčené. Se 

široký sval zádový, při napjatých pažích částečně jsou 
záběrem nohy natahujeme. Madla aktivovány i dvojhlavý 49 expander, BOSU expanderu přitahujeme ve výši bokd. velký sval oblý, sval nádech, se záběrem sval pažní, sval vřetenní 
V závěru pohybu se snažíme lokty deltový výdech a trapézy 

protlačit dozadu. 

expander, osa, Rotace s osou na ramenou a 
při bržděnf pohybu uchyceným expanderem ve stoji na svaly páteře a trupu aktivován je i zevní 

50 válcová balanční jedné noze na úseči (latero-laterální v hluboké vrstvě 
nádech, při aktivní 

šikmý sval břišní 
úseč labilita úseče). rotaci výdech 

Zdvihy soupaž z mírného podřepu do sval deltový, hluboká dýchání odpovidá 
aktivovánjeič~avý 

51 
jednoroční stoje na BOSU. Činky jsou drženy vrstva svalů okolo rytmu prováděného sval stehenní a trojhlavý 

činky, BOSU v pravolevém směru. páteře 
cviku, se vzpažením sval pažní výdech 

~ 

velký nafukovací 
Shyby ve svisu ležmo, paty opřeny o široký sval zádový, sval nádech při napjatých aktivováno je i svalstvo 

52 mfč. Z napjatých paží shyb. Bradu se trapézový, sval deltový, pažích, výdech při 
mfč, osa snažíme dostat až na úroveň žerdi. sval rombický shybu paži 

BOSU, Leh skrčmo na BOSU, ruce v týl. pflmý sval břišní, zevní nádech ve výchozí ~ostcvičenílze 

53 vzduchová Chodidla na vzduchové podložce. šikmý sval břišní, svaly poloze, výdech při ovlivnit vzájemnou 

podložka Plynulým pohybem mkulaceně vztyk hýžďové, svaly zadní pohybu nahoru vzdáleností pomůcek od 
a stoj n_!l vzduchové podložce. _ _ -~trany stehen sebe 

---- -- ----- -- -



nádech ve výchozí aktivovánojei~mvo 

54 velký nafukovací Z lehu pokrčmo leh-sed na míči, 
přímý~ břišní poloze, výdech při paži, cvičeni lze zlehčit 

míč, medicinbal medicinbal nad hlavou. změnou polohy míče (na 
pohybu nahoru 

temeni, na brudniku) 

aktivováno je i ~stvo 
paži a svalstvo v okolí 

Z lehu pokrčmo leh-sed, Aquahit nádech ve výchozí krku, cvičíme postupně 
55 Aquahit 

před tělem. 
přímý sval břišní poloze, výdech při tahem a plynulým 

pohybu nahoru pohybem, hlavu a horní 
část trupu zvedáme 

zakulaceně 

velký nafukovací Klek skrčmo, kolena na vzduchovém 
nádech ve výchozí 

polštáři, předloktí opřeno malikovou 56 míč, vzduchová 
stranou na míči. Odsouváni míče od 

přímý sval břišní poloze, výdech při 
podložka sebe pod lokty. odsouváni míče ~ 

nádech při 
velká osa, Vzpor ležmo na ose. Přitahováni oddalováni osy, na aktivním přitahováni 

57 kotouče, Thera- (proti odporu Thera-bandu) osy pod pHmý sval břišní výdech při osy se podfli i svalmvo 
band tělo a oddalováni osy. přitahováni osy pod paží 

tělo 
Rotace trupu s napjatými pažemi zevní šikmý sval břišní, nádech při bržděni aktivního pohybu se 

58 ex pan der s uchyceným expanderem v širokém pHmý sval břišní, expanderu, výdech účastní i svalmvo paži a stoji rozkročném ve výponu. Pohled iliopsoas, deltový sval při aktivní rotaci dolních končetin 
směřuje k madlu expanderu. 

Rotace s osou na ramenou a 
aktivního pohybu se 

expander, osa, uchyceným expanderem ve stoji na zevní šikmý sval břišní, nádech při bržděni účastni i svalmvo 
59 válcová balanční svaly páteře v hluboké expanderu, výdech dolních končetin, ! 

úseč 
jedné noze na úseči (latero-laterálni 

vrstvě při aktivní rotaci zejména čtyřhlavý sval labilita úseče). 
stehenní 

------ ------ -- --- -- - - ---



Vzpor ležmo na madlech, široký 
zevní šikmý sval břišní, 

aktivního pohybu se 

60 velký nafukovací úchop. Holeně na míči. Přenášení 
svaly páteře v hluboké rytmické 

účastní i iliopsoas a 
míč váhy zleva doprava a zpět s pohybem 

vrstvě 
svalstvo paží, zejména 

míče po zemi. trojhlavý sval pažní 

Leh na vzduchové podložce, upažit 
aktivního pohybu se 

velký nafukovací dolů. Chodidla obemykají míč na 
61 míč, vzduchová v jeho nejširším místě. Nohy jsou ve zevní šikmý sval břišní rytmické 

účastní i iliopsoas, 
cvičení lze ztížit 

podložka vzduchu a opisují kružnici tam a 
zkřížením paží na prsou 

zpět. 

velký nafukovací 
Leh pokrčmo na míči, činka před 

62 míč, jednoroční 
tělem v napjatých pažích. Rotace 

zevní šikmý sval břišní rytmické 
aktivováno je i svalstvo 

činka 
trupu zleva doprava a zpět. Pohled paží a deltový sval 

směřuje na činku. 

medicinbal, 
Sed pokrčmo, nohy ve vzduchu, 

63 vzduchová 
medicinbal v napjatých pažích. 

zevní šikmý sval břišní rytmické 
aktivováno je i svalstvo 

podložka 
Rotace trupu a paží a protilehlý pletence ramenního 

pohyb nohou. 

~ 
Stoj na šířku pánve na přední části 

chodidel. Medicinbal u těla 
zevní šikmý sval břišní, 

Výkrokem výpad s rotací trupu nádech při návratu 
Balance step, svaly páteře v hluboké aktivováno je i svalstvo 

64 
medicinbal 

k přední noze. Pohled směřuje 
vrstvě, čtyřhlavý sval 

do stoje, výdech 
paží 

k napjatým pažím. Trup rotuje ještě 
stehenní, svaly hýžďové 

s výkrokem vpřed 
před došlapem chodidla na zem, 

zadní noha je na špičce. 
Stoj na šířku pánve na pěnových 

válcích. Vzpažování s Aquahitem zevní šikmý sval břišní, 
nádech při pohybu 

Aquahit, pěnové střídavě od levého a pravého boku. svaly páteře v hluboké 65 
válce Hlava se stáčí ke straně, kde je vrstvě, svaly pletence 

dolů, výdech se 

Aquahit. Paže jsou napjaté po celou ramenního 
vzpažením 

dráhu pohybu. 



Sed pokrčmo na masážním míči. 

66 Aquahit, Rotace trupu zleva doprava a zpět. zevní šikmý sval břišni, cvičeni lze ztížit 

masážní míč Pohled směfuje na Aquahit svaly pletence rytmické nepokládánfm Aquahitu 

v napjatých pažích. ramemúho až na zem 

Vzpor ležmo na ose. Nohy na kulové 

velká osa, balanční úseči s malým poloměrem zevní šikmý sval břišní, 
67 kotouče, kulová 

podstavy. Rotace trupu a napjatých na pohybu se aktivně 

balanční úseč 
paží zleva doprava a zpět. Pohled svaly páteře v hluboké rytmické 

směřuje k vnější paži do směru 
vrstvě 

podílí i svalstvo paži 

otáčení. Nohy jsou v iedné rovině. 
Stoj rozkročný, levou vpřed. Levá 

kulové balanční ruka směřuje hřbetem vzhůru. Pravá zevní šikmý sval břišní, na pohybu se aktivně 

68 úseče, Thera- paže provádí s Thera-bandem 
v základní poloze 

band 
yYtočenim trupu a skrčením paže ke široký sval zádový, nádech, při aktivním podílí i svaly pletence 

spánku oštěpařské pfedodhodové trojhlavý sval pažní pohybu výdech ramenního a svaly 

postavení. 
hrudníku ~ 

Výpon na levé, pravá přednožit zevní šikmý sval břišní, 
pokrčmo. Thera-band provléknut pod přímý sval břišní, aktivováno je i svalstvo 

69 Thera-band chodidlem a držen pravou rukou nad iliopsoas, široký sval dolních končetin, 

kolenem. Dopnout bérec pravé nohy, zádový, zadní část 
zejména svalstvo 

Thera-band přitáhnout k tělu, levá deltového svalu, lýtkové 
-X. ..I. .l<!t trQihlavý sval pažni 



~D'~W~®W~~O ~w~~~~n 
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Číslo 
Pomůcky Popis 

Hlavni zapojené 
Dýchání Poznámky cviku svalové partie 

Podpor ležmo na předloktí, chodidla 
opřena o špičky, hýždě, trup a hlava 

nádech v základní jsou v jedné pHmce. Střídavě 
břišní a zádové svaly, poloze, s přtaženfm 70 přitahovat pravé a levé koleno a svaly paži chodidlo k pažím, bérec je výdech 

vodorovně se zemí, mírně vysadit 
hýždě. 

Podpor ležmo na předloktí, chodidla 
opřena o špičky, hýždě, trup a hlava nádech v základní 

71 
jsou v jedné pHmce. Střídavě vytáčet zevní šikmý sval břišní poloze, s přtaženfm 

do strany a přitahovat koleno a výdech 
chodidlo k paží~ bérec je 

~ 

vodorovně se zemí. 
Pravá zanožit a současně levou zádové svaly, hýžd'ové rytmické celková tonizace, 

72 vzpažit Opora o špičku levé nohy a svaly,svalstvo paží neprohýbat v bedrech pravé předloktí. Výdrž. 
Dlaň pravé (levé) ruky opřít v úrovni 

zevní šikmý sval břišní, celková tonizace, ramena. Prsty ve směru podélné osy neprohýbat v bedrech, 
73 těla. Nohy, trup a hlava jsou zádové svaly, hýžďové rytmické stáhnout břišní a v přímce, kotníky položit na sebe. svaly ,svalstvo paži 

hýžďové svalstvo 
U~t a unožit. Vjdrž. 

Podpor na pažích vzadu. Propnout posilování hýžďových 
cvičení lze ztížit pravou (levou) nohu do prodloužení svalli a svalli dolních rytmické zkřížením paži na prsou 74 trupu, ohnout chodidlo. Unožit, končetin, zevní šikmý nebo předpažením _yý_drž, přinožit sval břišní 



Podpor ležmo vzadu, dlaně opflt 
posilování hýžďových celková tonizace, v šfři ramen, prsty směřuji ven, 

75 propnout lokty. Chodidlo jedné nohy svalů a svalů dolnfch rytmické stáhnout břišní a 

opflt o p~tu, druhá přednožit. končetin hýžďové svalstvo 

Podpor na předloktích vzadu. posilování hýžďových 
celková tonizace, 76 Chodidlo jedné nohy opflt o patu, svalů a svalň. dolních rytmické 

druhá přednožit. končetin 
nevysazovat pánev 

Stoj na levé (pravé), zanožit pravou 
Oevou). Aerobar je v pravé (levé) 

77 
Aerobar, kulová ruce rovnoběžně se zemi i s ramenní komplexní účinek rytmické celková tonizace 
balanční úseč osou. Rozkmitat Aerobar 

protisměmým pohybem nahoru a 
dolň.. 

Mímý podřep na rovné ploše BOSU. 
Aerobar držený podhmatem před 

78 Aerobar, BOSU tělem v pokrčených pažích. komplexní účinek rytmické celková tonizace 
Rozkmitat Aerobar protisměmým a 

pohybem od sebe a k sobě. 
Mímý podřep na rovné ploše BOSU. 

Aerobar držený nadhmatem před 
79 Aerobar, BOSU tělem v napjatých pažích. Rozkmitat komplexní účinek rytmické celková tonizace 

Aerobar protisměmým pohybem 
pohybem nahoru a dolň.. 

Mirný podřep na rovné ploše BOSU. 
Aerobar držený podhmatem před I 

I 

80 Aerobar, BOSU tělem v pokrčených pažích. zevní šikmý sval břišní, rytmické celková tonizace Rozkmitat Aerobar protisměmým komplexní účinek 
pohybem od sebe a k sobě. Rotace 

trupu i hlavy. 
-



Vzpor klečmo, zanožit levou 
(pravou), vzpažit pravou (levou). celková tonizace, 

81 Aerobar 
Aerobar je v pravé (levé) ruce komplexní účinek rytmické cvičení lze ztížit tím, že 

rovnoběžně se zemi i s ramenní osou. zvedneme nárt (pravé) 
Rozkmitat Aerobar protisměmým levé nohy nad podložku 

pohybem nahoru a dolů. 
Stoj na medicinbalech přednožný 

82 medicinbaly levou. Střídavé posouvání komplexní účinek rytmické celková tonizace 
medicinbalů - chůze. 

Stoj jednonož na úseči (antero-

válcová balanční 
posteriornf labilita úseče). Pravou 

83 
úseč 

(levou) přednožit skrčmo, chodidlo komplexní účinek rytmické celková tonizace 
přitáhnout k bérci. Paže propnout 

pod kolenem. Výdrž. 
Stoj jednonož na úseči. Pravou 

84 kulová balanční (levou) přednožit pokrčmo. Chodidlo 
komplexní účinek rytmické celková tonizace 

úseč, medicinbal přitáhnout k bérci. Medicinbal nad ~ 
hlavou. Výdrž. I 

Stoj jednonož na konvexní ploše 

85 BOSU 
BOSU. Levou (pravou) přednožit komplexní účinek rytmické celková tonizace 
pokrčmo. Chodidlo přitáhnout 
k bérci. Paže běžecky. Výdrž. 

BOSU, velký 
Klek na levé (pravé) na míči. 

86 nafukovací míč 
Chodidlo přední nohy na konvexní komplexní účinek rytmické celková tonizace 
ploše BOSU. Paže běžecky. Výdrž. 

Podřep na šířku pánve, záda opřeny o svalstvo dolních 
celková tonizace, 

velký nafukovací cvičení lze ztížit 
87 

míč, medicinbal 
velký míč. Medicinbal před tělem. končetin, svalstvo paží a rytmické 

postavením chodidel 
Výdrž. pletence ramenního na špičky 



Leh na břiše na vzduchové podložce. 
celková tonizace, 

vzduchová Trup a nohy zvednout těsně nad zem. zádové, mezilopatkové a 
rytmické cvičení lze modifikovat 88 podložka Hlava je v prodlouženi páteře. 

hýžďové svaly střídavým upažováním a Vzpažit zevnitř. Chodidla na šířku 
vzpažováním. ramen. Výdrž. 

vzduchová překážkový sed na vzduchové 
komplexní účinek rytmické celková tonizace 89 podložce. Pfetahová noha pod úrovni podložka, lavice 

lavice. Výdrž. 
Vzpor klečmo na pravé (levé) na 

vzduchové podložce. Levou (pravou) 
zádové svaly, hýžďové vzduchová nohu zanožit a současně pravou rytmické celková tonizace 90 podložka (levou) paži vzpažit. Z této polohy svaly, svaly paži 

skrčit pravou (levou) paži a levou 
lP!!vou) nohu J!QC! tělo. 

Vzpor klečmo na pravé (levé) na 
vzduchové podložce. Paže opřena o 

vzduchová overball. Levou (pravou) n.aohu zádové svaly, hýžďové 
rytmické celková tonizace 91 podložka, zanožit a současně pravou (levou) svaly, svaly paži 

overball paži vzpažit Z této polohy skrčit 

~ 
pravou (levou) paži a levou (pravou) 

nohu pod tělo. 

kulová balanční Cást diskařské otočky. Odráženi 
komplexní účinek rytmické celková tonizace 92 pravou nohou, opisováni kružnice a 

úseč 
~ažovánf polohy. 

celková tonizace, 
Naznačeni části přechodu překážky. 

obtížnost cvičení lze 
93 kulová balanční Stoj jednonož na úseči. Druhá noha komplexní účinek rytmické modifikovat šířkou nebo 

úseč přednožit Přední část chodidla druhé tvarem místa opory pod nohy opřena o stojan. Výdrž. 
přednoženou nohou. 



Stoj jednonož na úseči. Naznačování 
zevní šikmý sval břišní, 

celková tonizace 
kulová balanční 

iliopsoas, komplexní rytmické 94 
úseč pohybu přetahové nohy. 

účinek 

kulová balanční Naznačení aktivního zanožení při 
komplexní účinek rytmické celková tonizace 95 

úseč vrhu koulí zádovou technikou. 

kulová balanční Naznačení části pohybu impulmiho 
komplexní účinek rytmické celková tonizace 96 

úseč přeskoku ve stoji jednonož na úseči. 

~ 



Pfíloha 7: Zásobník cvikd 

POSILOVACÍ CVIČENÍ - DOLNÍ KONČETINY 

1 

2 

3 4 

XXV 



5 

6 

7 

XXVI 



8 9 

10 

11 

xxvn 



12 

13 

14 

xxvm 



15 

16 

17 

XXIX 



18 

19 

20 

XXX 



21 

22 

23 

XXXI 



24 

25 

26 

XXXII 



POSILOVACÍ CVIČENÍ - HORNÍ KONČETINY 

27 

28 

29 

30 

xxxm 



31 

32 

33 

XXXIV 



34 

35 • 

36 
• 

XXXV 



37 

, V r V• 

P O S I L O V A C I C V I C E N I - T R U P (svaly hrudníku, zad a bru~ha) 

38 

39 

XXXVI 



40 

41 

42 

xxxvn 



43 

44 

45 

XXXVIII 



46 

47 

48 

XXXIX 



49 

50 

51 

XL 



52 

53 

54 

XLI 



55 

56 

57 

XL ll 



58 

59 

60 

XLID 



61 

62 

63 

XLIV 



64 

65 

66 

XLV 



67 

68 

69 

XLVI 



I ZPEVŇOVACÍ CVIČENÍ 

70 

71 

72 

3 

XL Vll 



74 

75 

76 

XLVIII 



77 

XLIX 



80 

81 

82 

L 



8 4 

8 86 

87 

LI 



88 

89 

90 

91 

LIT 



92 93 

9 

95 

Lm 



LIV 


