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Abstrakt 

Název práce: Akrobatická příprava snowboardcrossaře 

Title: Acrobatic training of the snowboardcrosser 

Cíl práce: Prezentace možného pojetí procesu stanovování pohybového obsahu motoricko 

funkční a části technické (technologicko -pohybové) složky trénink. 

Metoda: Práce je případovou studií, je částečně eklektická, pilotní a popisná .. 

Výsledky: Doporučení pro aplikace pohybového obsahu prostředků akrobatické přípravy a 

jejich některá omezení, naznačené možnosti diagnostiky změn pohybových 

kompetencí sportovce. 

Klíčová slova: Sportovní trénink, technický základ pohybu, etapizace, individualizace, 

technika. 
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1. Úvod 

Diplomová práce se zaměřena na trénink vrcholového snowboardisty, konkrétně se zabývá 

snowboardcrossem a přípravou na tuto disciplínu. Snowboardcross je oficiálně zařazen do 

freestylových disciplín vyžaduje nejen akrobatické (freestylové) prvky- jako je technika 

skoku, ale i prvky známé z alpských disciplín, tj. jezdec musí zvládat techniku jízdy na sněhu. 

Snowboardcross je mladý, dynamicky se rozvíjejcí sport, o kterém není zpracována žádná 

odborná literatura, která by se zabývala sportovní přípravou a snowbordcrossem jako 

takovým. Díky skutečnosti, že tento sport patří prvně od roku 2006 do rodiny olympijských 

sportů a začíná být profesionalizován, snaží se být tato diplomová práce aktuální a je pojata 

jako případová studie. 

Samotná práce je z části eklektická. Svou povahou je prací pilotní a popisnou, pokouší se 

vybízet k experimentaci. Oblast, které se práce dotýká, je dána problematikou sportovní 

přípravy. Předmětem studie je relativně přesně vymezená část sportovního tréninku 

snowboardcrossaře - akrobatická příprava. 

Cílem práce jsou možnosti pojetí procesu stanovování pohybového obsahu technické 

a motoricko - funkční složky tréninku snowboardkrosaře. 

V úvodní popisné části studie je zařazena literární rešerše. Dále je zmíněna historie 

snowboardcrossu a jsou zde také zmíněny atributy snowboard9rossu jako disciplíny. 

Naznačena je i struktura výkonu sportovce a jeho možnosti rozvoje pro úspěšnou realizaci 

dílčích pohybových úkolů. Předložena je zde teorie technického základu pohybu 

a akrobatické přípravy jako samotné složky tréninku. Práce nabízí příklad cílené aplikace 

s možnostmi užití pohybových činností (tělesných cvičení) v přípravě snowboardcrossaře. 

V části práce, věnované diskusi, jsou i explicitně uvedena omezení studie. V drobných 

poznámkách jsou naznačeny některé skutečnosti spojené s vhodností či nevhodností zařazení 

toho - kterého cvičení v té- které části ročního cyklu sportovní přípravy. Pro ilustraci jsou 

zde zařazeny kresby zachycující jednotlivá cvičení akrobatické přípravy. 

Závěry práce shrnují podstatné části studie a představují doporučení pro rozvoj 

snowboardcrossu a jeho rozvoj ve společenské praxi. 
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2. Východiska studie 

2.1. Historie snowboardingu 

Počátky snowboardingu se datují od šedesátých let minulého století. V roce 1963 Američan 

Tom Simson zkonstruoval "sněžné prkno". Vroce 1965 byl v Sermannem Poppenem 

sestaven tzv. "snurfer''. Původně byl zkonstruován pro jeho děti jako hračka sestavená z ližin 

sešroubovaných k sobě. Jeho zvláštností bylo to, že neměl vázání, ale na špičce byl připevněn 

provaz. V roce 1966 byl "snurfer" patentován, zaznamenal značný komerční úspěch - stal se 

předchůdcem snowboardu. Další významnou osobou snowboardingu se v roce 1968 stal Jake 

Burton Carpentera z východru'ho pobřeží USA - zkonstruoval posuvné vázání a instaloval ho 

na prkno, čímž zlepšil jeho ovladatelnost, a v roce 1977 zavedl sériovou výrobu ve vlastní 

firmě ve Vermontu. Dimitrij Milovich představil v roce 1969 prkno, pro jízdu v prachovém 

sněhu, odlité z polyesteru, které v roce 1972 patentoval a v roce 1975, ve vlastní firmě, začal i 

vyrábět. Prkna však měla malou životnost a jejich výroba byla velmi nákladná- firma v roce 

1985 zkrachovala. V první polovině sedmdesátých let byl Tomem Simsonem vyvinut a 

sériově vyráběn zdařilý druh prkna s laminátovou konstrukcí a s dřevěným jádrem. Na tomto 

místě je třeba zmínit i datum prvního závodu na snowboardu - konal se 18.2.1968 na 

Blackhuose Hill v Muskegonu ve státě Michigan a byl závodem v přímé jízdě. Na začátku 

osmdesátých let byl ve většině amerických středisek snowboarding zakazován. Zákaz, na 

jedné straně, způsobil pokles zájmu o tento sport, na straně druhé pak pohoršení nad 

diskriminací. První národní snowboardová vznikla v Japonsku v roce 1982 jako JSBA, kterou 

následovali další státy. Zlomovou událostí bylo založení Severo-americké snowboardové 

asociace (NASA) v roce 1987 a organizace pro organizaci snowboardingu v Evropě (SEA). 

Obě organizace měly za úkol koordinovat soutěže ve snowboardingu a rozvíjet snowboarding 

na obou kontinentech. V zimní sezoně 1989/1990 byla založena Mezinárodní snowboardová 

asociace (JSA) a Mezinárodní profesionální asociace (PSA), která měla hájit zájmy 

profesionálních závodníků. Velkou událostí ve světovém snowboardingu bylo v roce 1987 

první neoficiální mistrovství světa v Livignu v Itálii. V sezoně 1987/1988 se uskutečnil první 

seriál závodů Světového poháru ve střediscích: Bormio, Zurs, A vorias, Breckenridge a 

Stratton. 
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Nejvyšší, zastřešující snowboardingovou organizací, byla do svého zániku v roce 2002, 

ISA. V témže roce byla nahrazena Světovou snowboardovou federací (WSF). Konkurenční 

organizací WSF je Mezinárodní lyžařská federace (FIS), která se o snowboardig začala 

zajímat od roku 1992. ISF a FIS nikdy nespolupracovaly- byly si konkurenty. Zlom nastal až 

tím, když byl, v gesci FIS, snowboarding zařazen mezi olympijské sporty. První olympijské 

soutěže proběhly v Naganu. FIS je v současné době gestorem všech vrcholných světových i 

kontinentálních soutěží. 

K velkému rozkvětu snowboardingu v České republice došlo po roce 1990. V současné 

době "snowboardingové dění" řízeno prostřednictvím orgánů Svazu lyžařů České republiky 

(SLČR). 

2.2. Charakteristika snowboardcrossu 

Snowboardcross je nejmladší, dynamicky se rozvíjející sportm.ní disciplínou, je zimním 

sportem. Závodní tratě jsou stavěny (budovány) na svazích se sklonem 20 až 60 stupňů a o 

délce 700- 1200 metrů. Dominantním konstrukčním materiálem je sníh, některé nerovnosti a 

klopené úseky tratě jsou někdy částečně instalovány na dřevěných či podobných pomocných 

konstrukcích (např. balících slámy apod.). Tratě, jejich délka, množsM nerovností ani jejich 

tvar, podobně jako počet a charakter "skoků" či "klopených zatáček", nejsou 

standardizovány a pravidly určeny. Vlastní výkon (sjetí) tratě se pohybuje v rozmezí 60 - 90 

sekund . 

. Vrcholné snowboardcrossové soutěže jsou tvořeny několika závody - kvalifikací a závody 

ve čtveřicích. Kvalifikace je závodem jednoho jezdce, kritériem pro postup do dalšího závodu 

je dosažený čas. Z kvalifikačních jízd postupuje, zpravidla, prvních 32 nejrychlejších do 

dalších rozjížděk, ve kterých startují čtyři jezdci najednou. Jízdy jsou vyřazovací, do dalších 

pak postupují vždy dva nejrychlejší z každé čtveřice. Nasazení jezdců do skupin (čtveřic) 

prvního a dalších kol se děje podle postupového klíče, předem obecně sestaveného tak, aby se 

nejrychlejší závodníci z kvalifikace utkali až ve finále. Jezdci startují ze startovacího zařízení 

- startovacího boxu. 

Funkční náročnost sportovní přípravy ve snowboardcrossu má komplexní povahu. 

Extrémní nároky jsou kladeny na dynamické i statické silové kompetence, na kompetence 
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statické i dynamické rovnováhy, na kompetence reagovat na změnu podmínek realizace 

pohybů v kloubních spojeních - i méně masivních - dolních končetin, kloubních spojeních 

dolních končetin a trupu a podobně pak i v kloubních spojeních trupu a horních končetin a 

postavení hlavy. Podobně extrémní je nutnost výběrově reagovat na aktuální podmínky 

sjezdové tratě a na chování závodníků- soupeřů. 

Povinné vybavení jezdců v soutěži i tréninkuje helma, obvyklé jsou celotělové chrániče. 

Chování jezdců na trati je vymezeno pravidly. 

2.3. Literární rešerše 

Předmětem práce Je relativně přesně vymezená část sportovního tréninku 

snowboardcrossaře - akrobatická příprava. Téma práce je didaktické, přičemž se zde nejedná 

ani nejde o vymezení "velkého didaktického poznatku". V naší studii jde o pokus shrnutí 

relevantních relativně drobných teoretických poznárú a jejich koncepcí v celek, který zcela 

jistě napomůže rozvoji společenské praxe. 

V textu studie je řada tvrzení, která vyžadují důkaz jejich platnosti např. prostřednictvím 

postupů spojených s experimentací (jejími technikami a jejich procedurami). 

Literární rešerše, zde jako kapitola, je strukturovaná. Její kapitoly rešeršně pojednávají o 

základech snowboardingu, o systému didaktiky, o technickém základu sportovního pohybu, o 

procesu vyučování a učení se pohybovým činnostem, o akrobatické přípravě- její funkci, 

úkolech, znacích, obsahu, charakteristikách akrobatické přípravy v jednotlivých etapách 

sportovní přípravy. Zařazeny jsou zde ilustrace základních pohybových činností - cvičení, 

naznačeny jsou některé diagnostické možnosti posuzování dynamiky funkčních a prováděcích 

změn. 

Díky mladosti disciplíny, snowboardingu obecně i specificky, je soubor literárních pramenů 

relativně nepočetný. Pro potřeby naší práce byly rešeršovány práce BINTER, L.a kol. (2008) 

a VEČERKA, M. (2003). Díla obou autorů jsou orientovány spíše metodicky, Večerka 

zpracovává problematiku freestyle snowboardingu, Binter snowboarding představuje a dále se 

zabývá spíše základními atributy jízdy, skoky, vybavením snowboardistů jakož i jeho 

údržbou, představuje rozdělení snowboardových disciplín. Publikace BINTER (2008) vyšla 

již jako třetí vydárú. 

Většina východisek naší studie vychází z obsahu díla TŮMA, Z., ZÍTKO, M., LffiRA, M. 

(2004). Publikace nese název: Kapitoly o gymnastice (1), je obsahem kontrastní, částečně je 
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analytická, částečně pak syntetizující. Uváděna je zde řada přístupů k didaktice sportovní 

gymnastiky, čerpáno je z mnoha prací mnoha autorů. Představována a v práci používána je 

řada pojmů, které jsou autory pečlivě vysvětleny a v naší práci rovněž uvedeny v separátní 

kapitole. 

Důvody k rešerši, zdánlivě se snowboardingem nesouvisejícího, díla vyplývají z hloubky a 

rozsahu literární rešerše (v "Kapitolách" průběžně uváděné) a pozitivních rekomendacích 

směřujících k autorům. Rekomendace se přitom týkají jak názoru na jejich kompetence 

teoretické (odborné i ·vědecké), tak i praktické (prováděcí, realizační) - v obou případech 

podepřené argumenty v odborných publikacích, jakož i sportovních úspěchů jejich svěřenců. 

Dalším důvodem je neoddiskutovatelná skutečnost, že všechny pohybové obsahy 

prostředků akrobatické přípravy, jakož i jejich teoretická, argumentačně podložená 

východiska, vycházejí z funkce a obsahu zákládní, účelové a sportovní gymnastiky. Výše 

uvedené tvrzení platí obecně i specificky pro všechna sportovní odvěM a všechny jejich 

disciplíny. Přehlédnutí této skutečnosti (faktu) je zpravidla fatální - zcela jistě vede 

k neúspěchu ve sportovní přípravě jako celku, v jehož rámci je sportovec fenoménem, tak i 

v jejích jednotlivých částech (soutěže, trénink, regenerace a sociální rekuperace). 

2.3.1. O systému didaktiky a technickém základu sportovního pohybu 

O systému didaktiky 

Sportovní činnosti chápeme jako relativně uspořádané pohybové komplexy resp. systémy 

pohybů, které jsou charakteristické pro určitou disciplínu - čímž myslíme standardní 

pohybový obsah jednotlivého sportovního odvětví či jeho disciplín. Jejich realizátorem je 

člověk - sportovec, cvičenec. Jednotlivé pohyby (cviky) můžeme rovněž považovat za 

svébytné systémy. V průběhu jejich realizace cvičencem, v rámci procesu individuálru'ho 

motorického učení se, se mění jejich kvalitativní a kvantitativní ukazatelé. Tyto změny se 

projeví v prostorově časovém uspořádání dané pohybové činnosti- cviku, přesněji řečeno v 

naplnění kinematicko-geometricky determinovaném obrazu činnosti, pohybu, cviku. 

Sportovní pohyb je oborem lidské činnosti, který leží v oblasti zájmu kinantropologie. Jako 

takový má svou stránku: 

1. obsahovou ("Co disciplínu tvoří", "Co tam je?"), 

2. organizační ("Jak je "to" co jej tvoří organizováno, tříděno?"), 
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3. realizační: 

a. procesuální ("Jak se "to" dělá?"), 

b. interpretační - výsledkovou ("Jak to dopadlo?"). 

Obsahová, organizační i realizační stránka pohybu Je rovněž předmětem didaktiky 

konkrétní sportovní disciplíny. 

Přijměme možnost chápat sportovní pohyb jako předmět našeho zájmu, jako objekt - tedy 

jako "něco", na "čem" či v "čem" můžeme zřetelně rozpoznat jeho jednotlivé části jakož i 

uvažovat o vazbách mezi nimi. Přijměme rovněž možnost nahlédnout sportovní pohyb a jeho 

didaktiku jako systémy. 

Podle Habr, J.,Vepřek, J. (1986 s. 25) budeme za systém považovat: " ... složitý reálný 

nebo abstraktní objekt, v němž rozlišujeme jeho části, vztahy mezi nimi, vlastnosti. Vůči okolí 

vystupuje systém jako celek. Části systému jsou ve vzájemné interakci a interagují i se 

systémem jako celkem. Označujeme je jako prvky systému a vztahy mezi nimi nazýváme 

vazbami systému. Pro to, abychom považovali složitý reálný objekt za systém, je rozhodující 

náš přístup k tomuto objektu, způsob jeho pojetí, způsob práce s ním - nikoliv jeho věcná 

povaha." 

Podle Rivett (1983) musí mít soubor objektů a činností, který má být považován za 

"organický systém" (organický zde - tvořící složku struktury celku vyššího řádu), čtyři 

základní znaky- obsahl , strukturu2, komunikaci3 a řízení4. 

Jako atributy charakterizující existenci každého systému- volně podle Habr,J., Vepřek, J. 

· (1986) rozlišujeme chování systému- jako způsob jeho reakce na podněty, vlastnosti systému 

-jako jakoukoliv podobnost v přechodech systému z jednoho stavu do stavu následujícího za 

známých podnětů a omezujících podmínek, stav systému - jako množinu definovaných 

podmínek, skutečností nebo veličin, které lze v daném okamžiku rozpoznat. 

Podle vztahu systému k času rozeznáváme - systémy statické Qejich stav se nemění), 

systémy dynamické (vykazují dynamické chování, jejich stav se v čase mění - vyznačují se 

svou trajektorií, jíž rozumíme posloupnost stavů v čase, systémy stacionární - jsou systémy 

1 Obsahem zde rozumíme to, co tvoří náplň systému 

2 Strukturu zde chápeme jako způsob uspořádání prvků, částí nebo složek nějakého celku a jejich vzájemných vztahů 

3 Komunikací je rozuměna výměna informací a forma jejich sdělování mezi částmi nějakého celku 

4 Řízením se zde rozumí způsobovat změnu, měnit stav, pfe\·ádět, vést, usměrňovat přechod ze stavu jednoho do 

stavu druhého 
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jejichž stavy se mohou sice i měnit avšak nikoliv v závislosti na čase - stavy stacionárních 

systémů mohou být funkcí více proměnných, nejsou však funkcí času, systémy s cílovým 

chováním -jsou systémy, které reagují na podněty tak, aby jejich trajektorie vedla k předem 

definovanému žádoucímu stavu, struktuře nebo chování. Podle vztahu mezi chováním 

systémů, podle jejich vztahů a působících podnětů rozlišujeme systémy deterministické- jsou 

takové, jejichž chování je jednoznačně určeno jejich staveni a podněty a systémy stochastické 

-jsou systémy jejichž chování může mít při tomtéž stavu systému a týchž podnětech více 

variant, a to každou s určitou pravděpodobností. 

V našem případě se ukazuje jako účelné rozlišovat v systému jeho poněkud subtilnější části 

- subsystémy. Subsystémy jsou takové systémy, jejichž prvky vykazují mezi sebou 

významnější vazby než vůči jiným prvkům systému. 

Sportovní pohyb a didaktiku sportovní disciplíny budeme chápat jako systémy a jako na 

takové k nim budeme i přistupovat. S ohledem na výše uvedené je pak naše chápání systémů 

"sportovní pohyb" a "didaktika sportovní disciplíny" jako chápáním systémů dynamických, 

stacionárních, stochastických a systémů s cílovým chováním. 

Za okolností systémového přístupu ke sportovnímu pohybu (jako k objektu jednomu) a 

jeho didaktice (jako k objektu druhému) se dále pokusíme nalézat cesty k řešení otázek, které 

s sebou oba přinášejí. 

V "Systému didaktiky sportovní disciplíny " lze např. vymezit a schematicky vyjádřit 

subsystémy: "Pohybový úkol", "Cvičenec", "Pohybový projev" a "Okolí systému". Jako 

každé schéma je i to, které je níže předložené, zatíženo jistým zjednodušením. Zdá se však, že 

předložené členění "Systému didaktiky sportovního disciplíny" je přiměřené našim potřebám 

-schéma je na Obr. 1. 
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OKOLÍSYSTÉNnU ______________ _, 

I l 
,,Pohybový "Cvičenec" "Pohybový 

úkol" kompetence projev'' 

nesnadnost PSCH/PD 
• komplexnost ERKo 

r---. IRKo r---. 
I. Hierar- SOMnv realizace 

II. chické REGvl interpretace 

Obr. 1.: Schéma blokového diagramu systému didaktiky sportovní disciplíny 

(šipky uvnitř bloků naznačují tendence vazeb mezi prvky bloku) 

Legenda k Obr. 1: 

Jednotlivé bloky v diagramu (,,Pohybový úkol", "Cvičenec" a "Pohybový projev") 

představují subsystémy systému "Didaktika sportovní disciplíny''. 

"Subsystém pohybový úkol" - představuje specifikované zadání toho, co má být vyučováno 

a naučeno. Představuje zcela konkrétní kvalitativně determinovaný úkol s imperativem "to 

bude učeno", "to se nauč!" Je hierarchicky uspořádán - jednotlivé hierarchické úrovně 

představují jednotlivé stupně komplexnosti či nesnadnosti v jejich naplňování. Na své IV. 

hierarchické úrovni je "subsystém pohybový úkol" projektem systému nutných příčinných 

pohybových aktů5 a operací6 vyplývajících v budoucnosti v příslušnou činnost - cvik, je 

projektem technického základu pohybu (T.Z.P.)- viz dále. 

Jednotlivé hierarchické úrovně "subsystému pohybový úkol" pak chápeme jako: 

I. úroveň standardní (celý) pohybový obsah sportovní disciplíny, 

II. 

úroveň 

skupiny pohybů (cviků) podobných si dle určených kinematicko

geometrických kritérií, 

5 Pohybovým aktem rozumíme jakýkoliv pohyb dvou článků kinematického řetězce (uzavřeného, otevřeného, 

jednostranně uzavřeného či jednostranně otevřeného), které jsou spojeny jedním kloubem 

6 Pohybovou operací zde rozumíme spojení dvou a více pohybových aktů 
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III. 

úroveň 

IV. 

úroveň 

technické základy pohybů jednotlivých skupin cviků, 

příčinné pohybové akty a operace jimiž je realizován technický 

základ pohybu konkrétního pohybu (cviku). 

"Subsystém cvičenec" - představuje míru kompetence (způsobilosti) uplatnit komplex 

pohybových schopností a pohybových dovedností v řešení pohybového úkolu. Vzhledem 

k obtížnému V)jádření kvality a kvantity dějů jej považujeme za "černou schránku" (black 

box). Považujeme jej tedy za systém, jehož strukturu buď neznáme nebo z určitého důvodu 

zanedbáváme. Hovoříme-li o "černé schránce" zde, naznačujeme, že nás buď bude zajímat 

pouze její chováni, nebo že na základě tohoto chováni budeme chtít, zatím relativně 

neznámou, strukturu "černé schránký' zjistit, popsat, determinovat. 

"Kompetence I PSCH I PD": - způsobilost I pohybové schopnosti I pohybové 

dovednosti, ERKo - funkce exteroreceptorických komplexů, IRKo - interoreceptorické 

komplexy, SOMnv - somatické neregulovatelné vlastnosti, REGvl - regulovatelné vlastnosti 

funkce organismu, CNS -funkce oddílů CNS. 

"Okolí systému" - pro náš účel představuje především: vnější systémy informační, 

regulační a obecně kultivační - činnosti trenéra počítaje v to, materiálně hmotná vymezení a 

sociální vlastnosti prostředí. 

"Subsystém pohybový projev"- je realizaci či individuální interpretaci výsledku aktuálního 

řešeni pohybového úkolu. Je rovněž předmětem hodnoceni a zdrojem informaci potřebných 

pro konstrukci korekci procesu kultivace vyučováni a učeni se. 

Z pohledu didaktiky nás nejvíce zajímají subsystémy "Pohybový úkol" a "Cvičenec". Z 

pohledu hodnoceni techniky zadaných pohybových činnosti, kterou zjednodušeně chápeme 

jako: 

Způsob řešení daného pohybového úkolu cvičencem na základě fyzikálních zákonitostí, 

anatomicko- fyziologických a psychologických předpokladů cvičence a v souladu s právními 

ustanoveními sportovní disciplíny; 

nás zajímá především "Subsystém pohybový úkol" a jeho hierarchické uspořádáni a jeho 

vazba na "Subsystém pohybový projev". 
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Z pohledu techniky jsou tedy extrémně zajímavé její dvě složky: fyzikální a biologická. 

Třetí složka - "právní", velmi snadno pozměnitelná (je závislá pouze na dohodě lidí) je 

poněkud stranou- je sekundární. 

O technickém základu sportovního pohybu 

Je nepopiratelným faktem, že celé generace tělovýchovných pedagogů usilují o nalezení 

zdůvodněného a moudrého způsobu určení vyučovacích obsahů, způsobů vyučování a 

nastolení efektivního procesu učení se jejich žáků (svěřenců obecně). Vyvíjené úsilí, co do 

svého efektu, vždy bylo, je a zřejmě i bude podmíněno stupněm obecného poznání a možností 

jeho aplikace ve specifických oblastech vymezených zaměřeností a zájmem toho kterého 

trenéra, učitele, instruktora - pedagoga. Se změnou poznání se mění i náhledy na 

společenskou praxi a objekty jejího zájmu. Mění se i náhledy na pohyb jako takový a na 

okolnosti jeho didaktického vymezení. Mění se i chápání pohybu jako předmětu systémové 

analýzy a systémové syntézy a s tím i chápání předmětu (objektu) technického základu 

sportovního pohybu. Vývoj technického základu pohybu- jako předmětu odborného zájmu 

pedagogů a potažmo i jako pojem, má svou historii. Od původního ruského pojetí jako 

"fyzikální směrnice pohybu" přes chápání technického základu pohybu ,jevově" - tedy jako 

fenoménu ve smyslu bezprostředního náhledu předmětu zájmu jako smysly pozorovatelného 

příznaku hodnoceného zkušenostmi, přes tendence didaktizující, které měly výstup v tzv. 

metodických řadách, až k chápání technického základu pohybu jako noumenonu - tedy 

z aspektu pokusu o postižení podstaty existence a funkce technického základu pohybu, který 

existuje nezávisle na zkušenosti a to jak jeho realizátora tak i vnějšího pozorovatele (zde 

autoři statě vyzývají ke srovnání prací např. autorů: Smolevskij, Leirich, Gavardovskij, 

Mamzin, Zaglada, Sučilin, Menchin, Appelt, Libra,M., Libra, J., Tůma, Řádek a další). 

Chápání technického základu pohybu se ustálilo (konstatováno v roce 2003) v pojetí jak 

charakterizováno bezprostředně níže: 

"Technický základ pohybu (T.Z.P.) je systémem pohybových aktů a operací jimiž je 

řešen pohybový úkol -jímž se uskutečňuje plánovaná pohybová činnost. Jako takový 

má svůj obsah, strukturu, je nadán ke komunikaci a je řízen. Je výsostně prioritním 

prostředkem didaktiky pohybových činností." 
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Realizovanou funkcí T.Z.P. - jako systému, je možnost způsobit a dále využít změny 

hybnosti celku těla cvičence, či jeho jednotlivých částí. Děje se tak za okolností nezbytného 

vlivu fyzikálních zákonitostí, které participují na vzniku pohybu. Z fyzikálního hlediska 

můžeme v pohybu (pohybové aktivitě) rozlišit dvě složky - složku dynamickou a složku 

kinematickou. Složka dynamická zahrnuje původní, zdrojové příčiny pohybů, jako: 

ve vzájemném působení a vazbě sil vnějších a sil vnitřních, kdy síly vnější jsou pro vznik 

tělocvičného (i jiného) pohybu, za okolností relativně konstantních silových podmínek Země, 

primární. 

Složka kinematická představuje účinek působení dynamické složky, je jeho vyjádřením -

v didaktických aplikacích je východiskem soudů o účelném uplatnění dynamické - příčinné 

složky pohybové aktivity. 

Příčinné pohybové akty a operace, jimiž je T.Z.P. realizován, jsou účelově- ve vztahu k 

obsahu pohybového úkolu, organizovány ve funkčně příslušných subsystémech T.Z.P. 

V tomto smyslu jsou pak subsystémy T.Z.P. operacionálně označovány jako subsystémy 

hnací, subsystémy spojovací a subsystém výkonově nosný. 

Subsystémy T.Z.P.: 

1. "Subsystém hnací" - jeho funkcí je využít jakékoliv uspořádání kinematického řetězce 

(tělo cvičence) tak, aby vztahy a vazby jeho jednotlivých článků bylo možné využít k 

zisku hybnosti nebo jejímu převodu. Existence "subsystému hnacího" je podmínkou 

nutnou pro existenci a naplnění funkcí dalších subsystémů T.Z.P. "Subsystém hnací" 

zahrnuje přenos a účelové využití vnitřní (fyziologicky vzato) energie svalů 

v projevech vnější mechanické práce. Zde hovoříme rovněž o transmisní a 

transplantační funkci "subsystému hnacího". 

Obsahem "subsystému hnacího" jsou pohybové akty a pohybové operace. 

2. "Subsystém spojovací"- jeho funkcí je (i případnou změnou vzájemného postavení 

článků kinematického řetězce) umožnit využívat energii hmot jednotlivých segmentů 

těla (článků kinematického řetězce), převádět jejich hybnost z článku jednoho na 

článek další a ,,hospodařit" s ní. Zde hovoříme o funkci transferu "subsystému 

spojovacího". 

Obsahem "subsystému spojovacího" jsou rovněž pohybové akty a pohybové operace. 
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3. "Subsystém výkonově nosný'' - je vyjádřením míry (kvality a kvantity) naplnění 

funkcí subsystémů hnacích a spojovacích ("rozpohybovat kinematický řetězec a 

upravit vzájemné vztahy jeho článků"), je vyjádřením o míře (kvalitě a kvantitě) 

naplnění pohybového úkolu. Obsahem "výkonově nosného subsystému" T.Z.P. nejsou 

ani pohybové akty ani pohybové operace. Obsahem "výkonově nosného subsystému" 

T.Z.P. je soubor použitelných kritérií? ("sudidel") uplatnitelných v hodnocení procesu 

koncipování a konstruování soudů o existenci a míře uplatnění obsahů pohybových 

aktů a pohybových operací, které jsou obsahem subsystémů hnacích a spojovacích 

Gednotlivě i ve vazbách), jako subsystémů systému označovaného jako "Technický 

základ pohybu". 

Zde poznamenáváme, že v jedné pohybové činnosti (cviku či pohybovém úkolu) může být, 

dle složitosti jeho struktury, obsaženo více subsystémů hnacích a více subsystémů 

spojovacích - kritériem je zde počet pohybových aktů a impulsů k nim, ale "subsystém 

výkonově nosný'' je vždy, podle přijatého hlediska členění struktury dané pohybové činnosti 

vždy pouze jeden. Je tomu tak bez ohledu na to, jak jemně je ten který pohyb pro ty které 

potřeby členěn. 

Výkonově nosný subsystém se uplatňuje - naplňuje svou funkci či "vstupuje do hry" - vždy 

tolikrát, kolikrát studovaná struktura obsahuje subsystém hnací a subsystém spojovací. . 

Výkonově nosný subsystém T.Z.P. je komplexním parametrem - je referenční strukturou 

tvořenou jednotlivými kritérii (fyzikálními, biologickými, psycho-sociálními, estetickými, 

etickými apod.), jejichž prostřednictvím se vyjadřujeme o míře toho, co naplňuje, naplnilo či 

bude naplňovat subsystémy hnací a spojovací - je východiskem pro případné korekce 

průběhu studovaného pohybu, je východiskem pro posouzení kompetentnosti realizátora 

pohybového úkolu (např. cviku nebo jeho části apod.). Je podstatným hodnotícím prvkem 

systému -jako takový je, sice nepřímým, ale nezbytným účastníkem všech pohybových 

obsahů všech "pohybových toků" všech subsystémů hnacích i spojovacích a jejich vazeb 

v pohybové činnosti, je prostředníkem mezi aktuálně probíhajícím pohybovým dějem a 

prostředím, ve kterém se tento odehrává. 

7 Kritérium zde chápeme jako: měřítko, prostředek jímž porovnáváme něco vůči něčemu, zdroj soudu. 
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Za výrazné znaky "výkonově nosného" subsystému T.Z.P. považujeme: 

neobsahuje pohyb; 

1. je nositelem hodnotících kritérií; 

2. je nositelem charakteristik modelu8 pohybové činnosti; 

3. je nositelem atributů modelu; 

4. je vyjádřením míry důsledku, účinku pohybového obsahu hnacího 

a spojovacího subsystému T .Z.P. 

2.3.2. O procesu vyučování a učení se pohybovým činnostem 

C:Qevědomč řízené učení je vyučováním (výukou, tréninkem apod.). V procesu vyučování, 

tedy i v tréninku sportovní disciplíny, je nutné vycházet z charakteru učiva či z některých jeho 

významných znaků. Je velmi moudré zohlednit i takové skutečnosti, které k sobě pojí např. 

osobnost trenéra a osobnost cvičence, přičemž jsou oba spjati s náročností či strukturální 

složitostí úkolu, který oba po vzájemné dohodě přijali a rozhodli se ho splnit a samozřejmě i z 

dalších rozličných znaků a okolností, z nichž v popředí jistě stojí i vlastnosti society. 

Zjednodušeně je proces výuky (tréninku) možné rozdělit do tří časově i obsahově odlišných 

částí. 

V prvé se cvičenec seznamuje s tím co se má naučit. Označujeme ji jako část seznamovací 

receptivní. 

Ve druhé se cvičenec pokouší předložené učivo (pohybové úkoly) si osvojit. Označujeme ji 

jako část osvojovací, nácvičnou. 

Ve třetí části jde o praktické uplatnění nacvičeného. Tuto část označujeme jako prováděcí 

realizační, interpretační. 

Jednotlivé části výuky na sebe navazují a celý proces získává povahu vývojové spirály, 

která zahrnuje kontinuum minulého, současného a nového. 

Vycházíme-li z reality cvičence v konkrétní situaci, kdy je postaven před úkol (jest mu 

zadán a on jej jako takový přijme) nacvičovat složité pohyby, cviky, nabízejí se k přijetí či 

alespoň k respektování např. tyto teze: 

1. Člověk je bytostí biopsychosociální, 

8 Modelem rozumíme n~aké (nějak zaměřené) schéma jevu nebo předmětu, které slouží ke zkoumání a vysvětlení či 

prosté realizaci jevu (např. jako napodobení obecně či jako napodobení vzoru), jako možná realizace určité teorie, jako jisté 

zobrazení systému definovaného na objektu. 
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2. Člověk se pohybuje v relativně konstantním silovém poli Země, 

3. Všechny pohyby prováděné člověkem na Zemi jsou, svým charakterem, pohyby 

obecnými s tendencí býti pohyby rotačními, 

4. Výsostnými kvalitami člověka jsou: 

a. regulovatelnost (ve vztahu k vnějšímu prostředí, které jej obklopuje), 

b. samoregulovatelnost (ve vztahu ke komplexu, který vytvářejí kompetence 

komplexu vnějšího a vnitřního prostředí), 

c. regulativnost (ve vztahu k tendenci upravovat své okolí k obrazu svých 

představ a přání či alespoň o toto se jakkoliv pokoušet). 

Z výše uvedeného vyplývá, že člověk je nucen reagovat na rozličné podněty, jejich různé 

druhy a typy, které se vyskytují v různé míře- tedy je nucen reagovat na podněty fyzikální, 

biologické, psychologické a sociální. Některé jsou svou povahou a svými zdroji spíše vnitřní 

jiné pak spíše vnější. Zvláštním typem podnětů jsou podněty specifické (vlastní konkrétní 

disciplíně}, které mají, vzhledem k výše uvedenému, komplexní povahu. 

Z hlediska obecného cílenácvičného procesu jde o to: 

1. Jak tyto podněty stanovit? 

2. Jak je uplatňovat? 

3. Jakým způsobem je ověřovat? 

4. Jak jejich působnost evidovat a vyhodnocovat? 

5. Jakým způsobem provádět jejich obsahové a formální korekce? 

Přeneseno do problematiky vyučování prostřednictvím účelové resp. užité gymnastiky, pak 

zde jde o nalezení odpovědí na "didaktické" otázky typu např.: 

1. Co učit a proč "to" učit? 

2. Kdy "to" učit? 

3. Čím je učivo charakteristické z hlediska jeho fyzikálních determinantů (atributů 

zákonitostí newtonovské fyziky)? 

4. Čím je učivo charakteristické z hlediska jeho biologických determinantů (příčinných 

vymezujících zákonů vzniku atributů anatomicko-fyziologických, kineziologických a 

psycho - sociálních)? 

5. Jak je účelné v procesu učení postupovat? 

6. Jak je možné využít komplex cvičencových kompetencí (schopností a dovedností)? 
' 

7. Jaké předpoklady k úspěšnému učení musí cvičenec ještě vytvářet, získat a jak? 
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8. Co je možné dodat cvičenci externě (materiálně - technicky, poznatkově apod.)? 

Z výše uvedeného vyplývá, že člověk je nucen reagovat na rozličné podněty, jejich různé 

druhy a typy, které se vyskytují v různé míře- tedy je nucen reagovat na podněty fyzikální, 

biologické, psychologické a sociální. Některé jsou svou povahou a svými zdroji spíše vnitřní 

jiné pak spíše vnější. Zvláštním typem podnětů jsou podněty specifické (vlastní konkrétní 

disciplíně), které mají, vzhledem k výše uvedenému, komplexní povahu. 

1. Z hlediska obecného cíle nácvičného procesu jde o to: 

2. Jak tyto podněty stanovit? 

3. Jak je uplatňovat? 

4. Jakým způsobem je ověřovat? 

5. Jak jejich působnost evidovat a vyhodnocovat? 

6. Jakým způsobem provádět jejich obsahové a formální korekce? 

2.3.3. Akrobatická příprava 

Veškeré aktivity, které mají funkci kultivovat průběhy a výsledky různých pohybů, a které 

jsou obsahem sportovní motoriky, mohou být i obsahem sportovní přípravy a v jejím rámci 

pak i tréninkového procesu- tréninku9.Sportovní příprava a trénink jsou společenskými jevy, 

vnitřně jsou bohatě strukturovány. Jednotlivé prvky jejich struktury jsou označovány jako 

složky 1 O s přívlastky, které blíže určují jejich funkci. 

Zobecněním výsledků mnoha analýz různých pohybových projevů sportovců v jednotlivých 

sportovních odvětvích a jejich disciplínách a zobecněním podstatných znaků jejich 

mnohaletých příprav, byly jako hlavní složky sportovní přípravy vymezeny, pojmenovány a 

sportovní veřejností přijaty složky: "soutěže", "trénink", "regenerační procedury'' a "procesy 

rekuperace" ll 

9 Volně, podle Dobrý,L., Semiginovský,B. (1988), představuje tréninkový proces (trénink) působení množiny 

činnostních podnětů navozuj !cích a ovlivňujících výkonnostní kapacitu řízeného objektu - sportovce. V tréninkovém procesu 

mění sportovec komplex svých pohybových schopnosti a pohybových dovedností, mění sYé chování a vlastnosti. 

Činnostními podněty jsou míněny především, ne však výlučně, tělesná cvičeni - sportGvni činnosti. 

10 Složku zde chápeme jako část nějakého celku. Funkčním spojením jednotlivých složek vzniká celek. 

11 Procesy rekuperace chápeme jako soubory metod a technik sociální adaptace, které při jejich využití vedou k 

plnohodnotnému znovuzařazení pozitivně motivovaného jedince do akthního naplňování potřeb oboru a za současného 

uspokojování jeho indhiduálních potřeb. Metody rekuperace zahrnují veškerá úsilí o změny zařazení jednotlivce v oboru, 
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Jako dominantní složky tréninkového procesu- tréninku byly vymezeny, pojmenovány a 

přijaty složky: "motoricko- funkční", "technická", "psychologicko- funkční" a "taktická". 

Podobně jako je strukturována sportovní příprava a trénink jsou dále strukturovány i jejich 

složkyl2. 

Ve stati se budeme zabývat "Akrobatickou přípravou" s pokusem o zdůvodnění jejího 

zařazení, jako společné ("spojovací") subsložky přípravy technické a přípravy motoricko -

funkční, do komplexu složek Sportovní přípravy. Akrobatická příprava má ambice státi se 

nedílnou součástí komplexu sportovní přípravy ve všech sportovních odvětvích či jejich 

disciplínách. Pro náchylnost jejího obsahu k disciplínám spíše akrobatickým si zde 

v některých případech dovolujeme uvádět příklady jejího uplatnění ve sportovní gymnastice. 

Domníváme se, že jsou natolik "čitelné", že poslouží i v analogických aplikacích v jiných 

sportech a jejich disciplínách. 

Veškeré prostředky použité k realizaci obsahu akrobatické přípravy (máme zde na 

mysli jak pohybové činnosti tak i prostředky materiálně technické) významným a 

nezastupitelným způsobem rozvíjejí kompetence vnímat a uvědomovat si: 

1. vztahy jednotlivých částí těla vůči sobě - vzájemně či jednotlivě, 

2. situaci- relativně volně v prostoru instalované tělo cvičence, 

3. vztahy těla cvičence jako celku či jeho částí vůči opoře (zemi, nářadí, náčiní, vzduchu, 

vodě apod.) v podmínkách pohybu či relativního klidu, 

4. že veškeré prostředky kultivující kompetenci vnímat a uvědomovat si to co je uvedeno 

pod písmeny a)- c) jsou prostředky, které náleží kontingentu prostředků jednotlivých 

druhů sportu respektive Akrobatické přípravy. 

Na tomto místě poznamenáváme, že všechny ve spise uvedené charakteristiky (případně 

definice) je třeba chápat jako pracovní. 

Funkce akrobatické přípravy 

Funkci akrobatické přípravy spatřujeme v jejím uplatnění při tvorbě a rozvoji: 

která jsou spojena se změnou jeho kvalifikace, a která vedou k opětovnému nabytí něčeho co jedinec ,,ztratil", ale v nové 

halitě i kvantitě (míře) hodlá získat zpět 

12 V průběhu pohybu, při řešeni pohybového úkolu (při realizaci techniky), jsou výsledky sportovní přípravy vždy 

projevem koordinovaného působení (vlivu) všech jejích složek. Členění sportovní přípravy a potažmo pak i tréninku na jejich 

jednotlivé složky je činěno především z důvodů (víceméně) pořádajících. 
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1. obecného základu pohybových kompetencí (pohybových schopností a pohybových 

dovedností) využitelného ve specializovaných částech tréninku, 

2. obecných předpokladů pro trénink ve specifických oblastech přípravy podporové 

("zpevňovací" a "stojkové"), visové, odrazové, doskokové, uchopovací a pouštěcí -

prováděním: 

a. pohybového obsahu prostředků rozvoje dispozic umožňujících provést 

statickou polohu např.: stoj na lopatkách, stoj na hlavě, stoj na rukou, některou 

z váh stojných, 

b. pohybového obsahu prostředků rozvoje explozivně silových dispozic cvičenců, 

c. pohybového obsahu prostředků rozvoje "doskokových" a "pouštěcích" 

dispozic cvičenců, 

d. pohybového obsahu prostředků rozvoje ,,rotačních" dispozic cvičenců. 

Úkoly akrobatické přípravy 

Úkoly akrobatické přípravy chápeme jako procesy postupného naplňování funkce 

akrobatické přípravy různou formou provádění pohybového obsahu jejích dílčích částí -

podporové (zpevňovací a "stojkové"), visové, odrazové, doskokové, pouštěcí, uchopovací, 

rotační. 

Jednotlivé části akrobatické přípravy se obsahově v jednotli~ých, časově či jinak 

charakterizovatelných, obdobích sportovní přípravy13 ve svých podstatách téměř neliší. Jsou 

charakteristické relativně stejným a relativně stálým obsahem pohybových aktů a pohybových 

operací jejichž prostřednictvím je řešen ten či onen úkol akrobatické přípravy. Úkolem zde 

může být např.: "učení se stojům na rukou", "učení se odrazům pro vybrané akrobatické 

skoky vpřed či vzad", "učení se rotaci okolo pravo-levé či výškové osy těla cvičence" apod. -

podle zaměření konkrétní tréninkové jednotky a ve vazbě na právě probíhající a bezprostředně 

následné období spojitého celku sportovní přípravy. Jednotlivé prostředky se však liší 

intenzitou jejich provádění, celkovým objemem "tréninkové práce" a její strukturou - s 

ohledem a ve vazbě na struktury ostatních složek tréninku a stupeň dosažených kompetencí 

k vykonávání toho kterého pohybu. 

13 V odborné literatuře, např.: Choutka (1976), Choutka, Dovalil (1987), je v obdobném smyslu používán pojem 

"etapa". Z důvodů, které zde nechceme uvádět (stať je zaměřena jinam) nebudeme pojem "etapa" používat 
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Znaky akrobatické přípravy 

Za významné znaky akrobatické přípravy považujeme: 

zřetelný výskyt sportovních činností komplexní povahy, které se v rámci všech částí 

kontinua tréninku vyznačují odrazem nebo puštěním, jednoduchou i násobenou rotací 

okolo jedné i více os těla cvičence nebo nářadí a doskokem nebo opětovným 

14 Odrazová přípraYa může být v některých ohledech chápána rovněž jako příprava "pouštěci" a obdobně pak může 

být chápána příprava doskoková i jako příprava "uchopovaci". Jsme si této skutečnosti plně vědomi, ale protože jak pouštěcí 

tak i uchopovací příprava svým obsahem a užitím pohybových i materiálně-technických prostředků koresponduje s 

technickou složkou tréninku nebudeme je zde dále rozvádět. 
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uchopením náčiní či nářadí14, 

podstatnou měrou napomáhá možnosti realizovat jedincem dosažitelnou část 

pohybového obsahu disciplíny, 

analytickým způsobem umožňuje vytvořit předpoklady pro provádění technické. 

složky tréninku disciplíny, 

ve svých důsledcích kultivuje "pohybový projev" cvičenců, 

svými prostředky vytváří a naplňuje rámec činností charakteristického pohybového 

obsahu v době částečné nebo časově vymezené indispozice cvičenců a to jak v oblasti 

technické tak v oblasti motoricko - funkční složky přípravy, 

kultivuje odrazové ("pouštěcí"), doskokové ("uchopovací") a rotační schopnosti 

cvičenců a s těmito spojené dovednosti, 

analyticky i komplexně plní některé funkce pohybové výchovy a pohybové 

průpravy při jejich využití ve vymezených i obecných oddílech kinestézie15 i 

motoriky16, 

má charakter "obecného" (v rámci vytváření předpokladů pro sportovní výkon v 

15 Pohybový smysl umožňující uvědomit si směr, rychlost a rozsah pohybů jednotlivých částí těla vůči sobě navzájem 

a polohu těla v prostoru. 

16 Podle Čelikm·ský (1974) je lidská motorika souhrnem všech možných tělesných pohybů člověka. 

17 Každá pohybová činnost - tedy i gymnastický prvek, cvik, je systémem pohybových aktů a pohybových operací. 

Pohybové akty jsou základními prvky systému technického základu pohybu. Jednotlivé pohybové akty jsou, podle logiky 

řešení pohybového úkolu a jeho kauzality, mezi sebou vázány a vytvářejí tak substruktury systému pohybové činnosti -

pohybové operace. Jednotlivé pohybové operace mají vzhledem ke své funkci v pohybové činnosti povahu ,,hnacf", 

"spojovací" a potažmo pak i "Yýkonově nosnou". Pohybové operace s funkcí "hnací" jsou vždy spojeny s takovým 

uspořádáním kinematického řetězce - těla cvičence, které ve vztahu k opoře má energetický potenciál jako předpoklad pro 

vykonání mechanické, práce. Pohybové operace s funkcí "spojovací" jsou takové pohybové operace, které využívají 

vzájemného sestaYení jednotlivých článků kinematického řetězce- jednotlivých částí těla cvičence k vykonání pohybových 

aktů, které jsou, vzhledem k logice jejich řazeni v průběhu pohybu nezbytné, pro pozdější výkon- specifickou práci a 

naplnění funkce"výkonově nosného subsystému T.Z.P.", jako vyjádření míry realizace hnacích a spojovacích subsystémů 

T.Z.P.- jsou to takové didaktické počiny které se vyjadřují k míře realizace obsahů hnacích a spojm.acích subsystémů T.Z.P., 

které \J'UŽÍvají energetické potence "hnacích" pohybových operací především k úpravám či změnám v úhlových relacích 

jednotlivých článků kinematického řetězce - těla cvičence a jeho vazeb s okolím (náčiním, nářadím či prostorem). Uvedená 

charakteristika pohybových aktů a pohybových operací koresponduje se strukturními prvky systému "technického základu 

pohybu". I technický základ pohybu je systémem a má i své subsystémy- analogicky s pohyboYou činností těmito jsou 

subsystémy hnací, spojovací a výkonově nosné. Za příčinné systémy pohybových aktů a operací považujeme ty, které jsou 

obsahem hnacích a spojovacích subsystémů technických základů pohybu. Příčinné systémy pohybových aktů a operací jsou 

klíčovými v osvojování celé soustavy strukturálně izomorfních gymnastických tvarů nebo jejich částí a měly by se stát 

primárním "gymnastickým učivem". 
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etapě .základní sportovní přípravy a v prvé části specializované sportovní přípravy) i 

strukturně specifický (v etapě vrcholné sportovní přípravy) v kategoriích "zvláštního" 

a ,,jedinečného", 

lze ji provádět soutěžními formami, 

prostřednictvím měření výkonu v jej_ím obsahu lze posuzovat dynamiku změn ve 

vývoji funkcí se vztahem k realizaci finálního pohybového projevu, 

zasahuje do obsahu tréninku a věcně spojuje jeho složky, především pak složku 

motoricko - funkční a technickou, 

jejím výstupem nejsou finální řešení jednotlivých cviků, ale jejich dílčí části. Z 

valné části jím jsou subsystémy příčinných pohybových aktů a operací17. 

Charakteristika akrobatické přípravy a její interpretace pro etapu základní, specializované a 

vrcholné sportovní přípravy 

Charakteristika akrobatické přípravy 

Akrobatická příprava je subsložkou tréninku. Co do podstatnosti významu jejích 

výstupů je rovnocennou s ostatními složkami tréninku. Vyznačuje se těsnou vazbou 

především ke složce tréninku technické a motoricko - funkční. Obsahuje v sobě 

faktory pohybové výchovy a pohybové průpravy. Představuje komplex prostředků, 

který je svým zaměřením orientován na zprostředkování učení se pohybovým 

dovednostem, které tvoří pohybový obsah "obecné resp. zvolené sportovní 

disciplíny''. Z hlediska rozvoje kompetencí je vždy přípravou obecnou i individuálně 

speciální současně. Míra její obecnosti či specifičnosti je určována charakterem 

pohybových činností realizovaných v rámci jejího pohybového obsahu a vymezena 

jeho zaměřením, objemem a intenzitou vykonávané práce. 

Akrobatická příprava v etapě základní sportovní přípravy 

Akrobatická příprava v etapě základní sportovní přípravy je prostředkem: 
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1. k seznámení se s obsahem sportovní gymnastiky formou hryl8 se všemi jejími 

významnými znaky, 

2. k seznámení se způsobem hodnocení výsledků a průběhů činností, které tvoří obsah 

disciplíny, 

3. k rozvoji základních kondičních i koordinačních pohybových schopností zaměřených 

obecně (na rozvoj člověka) i specificky (na sportovní aplikace). Výběr vlastních 

tělesných činností pak musí být takový, aby zprostředkoval permanentní proces 

kultivace motoriky daného typu (gymnastického, herního, atletického, plaveckého 

apod.). 

Akrobatická příprava v etapě specializované sportovní přípravy 

Při respektování obecného cíle tělesné výchovy (udržovat či činit lidi zdravými a 

vychovanými, vzdělanými a výkonnějšími) je akrobatická příprava prostředkem rozvoje míry 

(kvality a kvantity) pohybových schopností či kompetencí (obecně vzato) na úroveň 

charakterizovanou potřebami specializované sportovní přípravy. Její parametry, s platností 

pro aktuální stav disciplíny a konkrétního jedince, lze ve společenské praxi stanovit pouze 

aproximativně a tedy s relativně velkým procentem chyby. Z těchto důvodů akrobatickou 

přípravu v jejích obsahových, intenzitních a zaměřennostních znacích příliš nespecifikujeme, 

ale podotýkáme, že jako podstatné a zřetelné se ukazuje hledisko přísné individualizace s 

nutnou determinací znaků zatěžování. 

Akrobatická příprava v etapě vrcholné sportovní přípravy 

Zaměřenost na naplnění cíle etapy vrcholné sportovní přípravy (dosažení individuálně 

maximální výkonnosti) je zde nesporná, neoddiskutovatelná. Jí podléhá jak plánování objemu 

a intenzity realizací jednotlivých částí pohybového obsahu sportovní disciplíny, tak i nutné 

hledání a individualizace prostředků motorického učení finálních dovedností v individuálních 

polohách (situacích) jejich uplatnění. Hledisko aktuální individualizace ve výběru činností je 

18 Podle Huizinga ( 1976) chápeme hru jako: "Dobrovolné jednání nebo zaměstnání, jež se koná uvnitř jistých, pevně 

stanovaných hranic času a prostoru, dobrovolně přijatých, ayšak bezpodmínečně závazných pravidel, jež má svůj cil v sobě a 

jež je provázeno pocitem napětí a radosti a vědomí ,jiného bytí" než je "obyčejný" život." 
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rovněž, podobně jako i. jejich obsah a intenzita vykonávání, vedoucím hlediskem ve vztahu k 

používání "vlastních" prostředků akrobatické přípravy. 

Akrobatická příprava v etapě vrcholné sportovní přípravy má svou stálou a nezastupitelnou 

funkci v obdobích přechodných, přípravných i v obdobích hlavních a to ve formách 

akrobaticko- přípravných typů mezzocyklů v přibližném rozsahu trvání jedné střední vlny- v 

jednovrcholovém ročním cyklu do rozsahu, přibližně, dvaceti tréninkových (vyučovacích) 

jednotek. V žádném případě však nelze nahrazovat trénink technické vybavenosti tréninkem 

syceným pouze prostředky akrobatické přípravy. Akrobatická příprava zde plní funkci 

významného, pouze však doplňkového, činitele a to jak v ohledu přípravy motoricko- funkční 

přípravy tak i z hlediska přípravy technické. 

Obsah akrobatické přípravy 

Na tomto místě je třeba poznamenat, že přesné vymezení obsahu akrobatické přípravy 

(máme zde na mysli především pohybový obsah tělesných cvičení) je v současné době, z 

důvodů všestranné intervence jejího obsahu, velmi obtížné. Jestliže je o toto v dalším textu 

činěn pokus, je třeba jej nahlížet s jistou rezervou, kterou si vyhrazují všechny induktivně -

deduktivní postupy v uvažování a ve snaze o stanovení něčeho konkrétního. 

Podle našeho názoru akrobatická příprava zahrnuje: 

1. podporovou přípravu: "přípravu zpevňovací" a "přípravu stojkovou" a analogicky 

pak i přípravu "visovou"; 

2. odrazovou přípravu a analogicky pak i "pouštěcí" přípravu, 

3. doskokovou přípravu a analogicky pak i "uchopovací" přípravu; 

4. rotační přípravu. 

Poznámka: pro značnou specifičnost prostředků přípravy "visové", "pouštěcí" a 

"uchopovací" a jejich případných vazeb v užití, které má velmi těsný vztah k aplikacím v 

technické přípravě např. sportovní či moderní gymnastiky, nebudou zde tyto přípravy 

zevrubněji pojednány. Z důvodů zaměření textu a udržení jeho kontinuity, jsou výše 

jmenované přípravy uváděny zpravidla pouze ve výčtech a pro úplnost. V žádném případě 

nechť není tato okolnost chápána jako náznak jejich nadbytečnosti či zbytné doplňkovosti -

naopak - jmenovan~ přípravy jsou neoddělitelnými částmi akrobatické přípravy a pro finální 
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realizace některých velmi složitých a všestranně velmi nesnadných pohybových činností jsou 

neodmyslitelnou nutností (viz a srovnej např. Sučilin (1978) a další). 

Příprava podporová - zpevňovací, stojková a příprava visová 

V systému podporových, zpevňovacích a stojkových průprav se osvědčuje postup: 

1. N ácvik statických poloh; 

2. Pomalý (vedený) pohyb z nacvičených výchozích poloh do přesně určených poloh 

následných; 

3. Rychlé až explozivní provádění průpravných cvičení. 

Poznámka: Při nácviku statických poloh, kdy dochází k izometrické kontrakci neprovádějte 

tuto výdrž déle než 6 - 8 s. Při vedených pohybech je třeba pečlivě dbát na způsob jejich 

provedení, neboť naučené chyby (prohnutí, uvolněné držení těla apod.) se později těžko 

odstraňují. 

Za "reprezentativní" polohou podporové přípravy bývá považován stoj na rukou. Stoj 

na rukou je charakteristický statickou rovnovážnou polohu, jejíž obtížnost je dána malou 

plochou opory, značnou vzdáleností těžiště těla od středu spojnice středů okamžitých ploch 

opory a neobvyklým postavením- hlavou dolů. K zachování rovnováhy je třeba "zpevnění"

fixace úhlových relací jednotlivých segmentů těla uvnitř těchto a i navzájem, zejména 

izometrickou činností svalových skupin, které fixují páteřní spojení, kyčelní a kolenní klouby, 

klouby ramenní a loketní. 

Konečná poloha stoje na rukou je charakteristická téměř přímým úhlem svíraným 

"délkovou" osou paží a "délkovou" osou trupu a přímým úhlem mezi "délkovou" osou trupu 

a "délkovou" osou dolních končetin a "rovným" postavením hlavy (oči se dívají na konečky 

prstů) a "gymnastickým" držením napnutých dolních končetin. Prsty rukou jsou, z důvodů 

zvětšení efektivní plochy opory, mírně roztaženy a položeny na opoře tak, aby vnitřní hrany 

palců a vnitřní hrany dlaní (palcové) byly od sebe vzdáleny přibližně na šířku ramen 

cvičícího a směřovaly mírně zevnitř. 

Efektivní učení stoje na rukou předpokládá začít s funkční silovou přípravou 

pletence ramenního a vědomým ovládáním "zpevněného těla". 
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Následující vybrané příklady činností nejsou řazeny podle jejich obtížnosti, ale 

podle základního - výchozího postavení. 

U začátečníků vycházíme z nejjednodušší polohy - z lehu na zádech. 

Obr. 2: - "Podsazení" pánve: 

Pro vědomé podsazení pánve (přitisknutí bederní části páteře k podložce) začínáme v lehu 

pokrčmo, cvičenci postupně dopínají nohy. Při korektním provedení se paty oddálí od země, 

nohy jsou propnuty v kolenních kloubech, bedra jsou přitisknuta k podložce, ramena jsou 

rozložena do šířky a hlava v prodloužení trupu. 

Obr. 3: - Leh, vzpažit: 

Při účelném provedení leží paže celou plochou na zemi, pánev mírně podsazena tj.bederní 

část páteře je v kontaktu se zemí. 

Obr. 4: - Leh pokrčmo: 

Úkolem cvičence je postupně dopnout levou (pravou) nohu a mírně přednožit, bez oddálení 

beder od země. 

Obr. 5: - Leh, paty na bedně: 
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Na znamení provádí cvičenec stahem svalstva na zadní straně trupu "desku" (napřímení 

kyčelního úhlu). Výdrž v izometrické kontrakci trvá maximálně 6 - 8 s. 

Obr. 6: - Leh, paty na bedně: 

Při napřímení kyčelního úhlu provádějí cvičenci skrčení přednožmo levou (pravou). 

Obr. 7: - Leh, paty na bedně: 

Další možná modifikace cviku je s přednožením levé (pravé). Při přednožení nemá dojít ke 

změně v držení "deský'. 

Obr. 8: - Zvedání zpevněného těla: 
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Trenér nebo spolucvičenec úchopem za paty pohupuje zpevněným tělem cvičícího. Jeho 

úkolem je zachovat přímý úhel mezi nohama a trupem. 

Obr. 9: - Kroužení zpevněného těla: 

Snahou cvičícího je nezměnit držení těla. 

Obr. 10 - Přednožování ve zpevnění: 

Po mírném nadzvednutí zpevněného těla se cvičenec snaží opakovaně přednožit levou 

(pravou) beze změny v úhlu mezi "nepřednožovanou" nohou a trupem. 

Obr. l l: - Pouštění nohy: 
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Trenér pohupuje zpevněným tělem cvičence a znenadání mu pustí jednu nohu - úkolem 

cvičence je udržet dolní končetiny u sebe. 

Obr. 12: - Vychylováni těla: 

Tento cvik je možné provádět na lavičce, nízké bedně nebo na zemi. Z výchozí polohy: sed, 

mírný záklon, vzpažit - vychyluje trenér úchopem za nohy tělo cvičence vzad a zpět do 

výchozí polohy. Úkolem cvičícího je po celou dobu nezměnit vzájemnou polohu nohou, trupu 

a paží. 

Obr. 13: -Leh na bedně: 

Z výchozí polohy: leh skrčit přednožmo, vzpažit a uchopit příčky žebřin, provádí cvičenec 

nejprve pomalé dopínání levé a pravé nohy, později totéž provádí snožmo a v rychlejším 

tempu. Neprohýbat v bederní části páteře! Lépe je provést větší vysazeni než malé prohnuti v 

bedrech. 

Obr. 14: - Vychylování ze stoje na lopatkách: 
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Tento cvik je zařazován až v tréninku motoricko - funkčně vyspělejších cvičenců. Účelem 

cviku je posílit svalové skupiny provádějící pohyby v ramenních kloubech se současným 

zachováním zpevnění trupu a nohou. 

Obr. 15: - Leh na břiše, vzpažit: 

V lehu na břiše cvičenci vzpaží. Čelo je opřeno o podložku. Snahou cvičenců je zvednout 

paže do polohy, kdy přitisknou napjaté paže na uši - výdrž 6 - 8 s. 

Obr. 16:- Malý tunel: 

f 

Z lehu na břiše cvičenec stahem břišních a hýžďových svalů "podsadí" pánev a nadzvedne 

tělo tak, že se opírá pouze o hrudník, paže a nárty. Celé tělo by mělo tvořit mírný oblouk. 

Obr. 17: - Podpor ležmo na předloktích: 
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Nejprve je třeba naučit vstupní a účelu vyhovující polohu. Tělo v mírném oblouku, hlava v 

prodloužení této křivky tj. v mírném předklonu. Značkový (pracovní) název pro tuto polohu je 

"hřtbek". 

Obr. 18: - Nadzvedávátú těla z "hřtbku": 

Trenér úchopem za nárty nadzvedne tělo cvičence a mírně s ním pohupuje. Úkolem 

cvičence je zachovat polohu "hřtbku". Jakmile se cvičenec v tomto cvičení projevuje tak, že 

se začíná prohýbat v bedrech- cvičení ukončíme! 

Obr. 19: - Nadzv~dnutí a pouštění nohy v "hřtbku": 

Po nadzvednutí trenér bez upozornění pouští střídavě pravou a levou nohu cvičence. Jeho 

úkolem je snažit se udržet nohy u sebe. 

Obr. 20: - Vychylování těla v poloze "hřtbku": 
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Trenér, uchopením cvičence za nárty, střídavým tahem a tlakem vychyluje tělo cvičence 

vpřed a vzad. Změnou úhlu mezi trupem a pažemi dochází k posilování svalů pletence 

ramenního a svalů trupu. Úkolem cvičence je zachovat polohu "hřlbku" resp. neprohnout se v 

bedrech. 

Obr. 21: - Ručkování ze vzporu stojmo: 

Ručkování vpřed a vzad se provádí za účelem posílení svalstva pletence ramenního. 

Obr. 22:- Ručkování stranou: 

Z vysazeného vzporu ležmo cvičenci ručkují vlevo a vpravo. 

Obr. 23:- Vzpor ležmo- podpor na předloktích ležmo: 

Ze vzporu ležmo přecházejí cvičenci střídnoruč do podporu na předloktích ležmo. Ke 

zvýšení posilovacího účinku používáme nízkou bednu nebo lavičku se žíněnkou. 

Obr. 24: - Podpor ležmo na předloktích - vzpor ležmo: 
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Změna polohy je prováděna nejprve střídnoruč, později i souruč. Cvičení, sloužící k 

posílení svalstva paží a pletence ramenního. Ke cvičení může být vyžito nízké tělocvičné 

bedny. 

Obr. 25: - Ručkování s oporou nohama o lavičku: 

Z důvodu většího zatížení pletence ramenního a paží je využívána zvýšená plocha -lavička 

nebo nízká bedna. Ručkování příp. poskoky souruč můžeme provádět vpřed, vzad nebo 

stranou. 

Obr. 26: - "Trakař": 

Známé cvičení na posílení svalstva paží i trupu provádíme zásadně v povysazení, nejprve s 

úchopem za stehna později za bérce či nárty. 

Obr. 27:- Pohupování ve vzporu: 
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Z výchozí polohy vzporu ležmo nadzvedne trenér tělo cvičence do vodorovné polohy a 

mírně, se zpevněným tělem cvičence, pohupuje. Hlavním úkolem cvičence je neprohnout se v 

zádech. 

Obr. 28: - Pouštění nohy: 

Další cvičení ovlivňující silovou schopnost paží, pletence ramenru'ho, trupu i nohou. Trenér, 

po nadzvednutí těla cvičence, bez upozornění pouští levou či pravou nohu. Úkol cvičence je 

udržet nohy u sebe a neprohnout se. 

Obr. 29: - Vychylování těla vpřed a vzad: 

Po nadzvednutí ze vzporu ležmo vychyluje trenér střídavým tahem a tlakem tělo cvičence 

vpřed a vzad. Nejprve v malém rozpětí pohybu!!! 

Obr. 30: - Podpor na předloktích vzadu ležmo: 
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Cvičení pro posílení svalstva na zadní straně trupu a nohou. Úhel mezi trupem a nohama je 

přímý, hlava v mírném předklonu. 

Obr. 31: - Pohupování v podporu: 

Trenér nadzvedne cvičence, z výchozí polohy podporu na předloktích vzadu ležmo tak, že 

jeho tělo je ve vodorovné poloze a mírně s ním pohupuje. 

Obr. 32: - Obraty ve vzporu ležmo: 

Pro nácvik postupného přepojování svalů na přední a zadní straně trupu a svalových skupin 

pletence ramenního a paži používáme zvolna prováděné obraty přes polohu vzporu ležmo 
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vzadu, vzpor ležmo jednoruč a vzpor ležmo. Úkolem cvičence je provádět přesné polohy, 

případně pohyb zrychlovat. 

Obr. 33:- Převaly: 

Cvičení slouží k vytvoření "fyziologické dlahy páteře" - tj. funkční přípravě svalů 

zajišťujících svalový korzet trupu. Pomalé převaly je nutno provádět bez dotyku podložky 

nohama, pažemi a horní části trupu. 

Obr. 34: - "Králíčci": 

Ze dřepu cvičenci provádějí opakovaně a střídavě poskoky na ruce a nohy, ruce a nohy atd. 

Obr. 35: - "Kobylka vpřed": 

Ze vzporu ležmo roznožného současným odrazem paží a nohou provádějí cvičenci poskoky 

vpřed. Neprohýbat! 

Obr. 36: - "Kobylka vzad": 
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Obdobné cvičení jako předešlé, pouze s tím rozdílem v účinku zapojení svalů deltových a 

trapézového, že jejich zatížení je podstatně větší. 

Obr. 37: -"Stolička": 

Toto cvičení je prováděno za účelem uvědomění si přímého úhlu mezi pažemi a trupem 

jako základního předpokladu pro provedení stoje na rukou. Cvičení můžeme ztížit 

vychylováním ramen vpřed a vzad do polohy "stoličky''. 

Obr. 38: - "Stolička" skrčmo: 

Obtížnější varianta "stoličky''. Bérce jsou opřeny o stěnu nebo žebřiny. Snahou cvičence je 

protlačit ramena vzad a zaujmout polohu, kdy úhel mezi pažemi a trupem je přímý. 

Obr. 39: - Sed, vzpažit: 
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Cvičenec zaujme polohu - sed, vzpažit. Trenér tlakem do rukou zatěžuje ty svalové 

skupiny, které zajišťují přímý úhel mezi pažemi a trupem. 

Obr. 40: - Posuny v lehu na zádech, vzpažit: 

Posu~ .. 
Cvičenec v poloze lehu, vzpažit - izometrickou kontrakcí zpevní celé tělo. Trenér úchopem 

za ruce a střídavým tahem a tlakem posunuje celé tělo cvičence vzad a vpřed. 

Obr. 41: - Stoj na rukou břichem ke stěně: 

Do konečné polohy stoje na rukou se cvičenci dostanou ručkováním vzad. První pokusy o 

stoj na rukou cvičenci provádějí s dopomocí a s dotykem čela stěny. V dalším nácviku již 

nacvičujeme optimální postavení hlavy - oči se dívají na kom::čky prstů! 

Obr. 42: - Stoj na rukou zády ke stěně: 
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Ze stoje, vzpažit vpřed - provádí cvičenci stoj na rukou. Prsty rukou se kladou 5-l O cm od 

stěny. Je vhodné naznačit na podlaze vzdálenost, ze které se cvičenci začínají pohybovat. Za 

optimální považujeme takovou vzdálenost, která odpovídá výšce těla cvičence. Taková 

vzdálenost a následné provádění cvičení vyžaduje dlouhý krok a dílčím způsobem zaručuje 

dohmat s relativně otevřeným ramenním úhlem (150-170 stupňů). Cvičenec nesmí na ruce 

"naskočí t"! 

Odrazová příprava 

Charakteristika odrazové přípravy a východiska rozvoje odrazu jako projevu explozivně 

silových kompetencí cvičence 

Odrazová příprava je částí akrobatické přípravy. Její pohybové prostředky jsou, při realizaci 

plánu odrazové přípravy, zaměřeny na: 

1. Rozvoj koncentrických silových dispozic cvičenců19, 

2. Rozvoj izometrických silových dispozic cvičenců20, 

3. Rozvoj explozivně silových dispozic cvičenců21. 

Vše co je uvedeno v bodech 1), 2), a 3) bezprostředně výše, se týká těch svalových skupin 

dolních končetin, trupu a paží, které jsou účastny realizace odrazu v režimu práce svalů 

anizometrickém22 i těch, které jsou účastny realizace odrazu v režimu práce svalů 

izometrickém23, umožňují jejich efektivní působení. Jde především o skupiny svalů s funkcí: 

19 Týká se především flexorů. 

20 Týká se svalů, které konají práci v- izotonickém režimu (nernění se napětí svalů, mění se jejich délka). 

21 Týká se především svalů, které provádějí extenzi v kloubech jim příslušných. 

22 Pracovní režim svalů, ve kterém se střídá jejich napětí s jejich uvolněním. 
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• plantámí flexe a příslušných antagonistů, 

• extenze v kloubech kolenních a příslušných antagonistů, 

• extenze v kloubech kyčelních a příslušných antagonistů, 

• thorakální akce 24, 

• elevace, deprese, protrakce a retrakce v kloubech ramenních 25, 

• extenze v kloubech loketních a příslušných antagonistů, 

• flexe prstů rukou a nohou a jejich antagonistů. 

Poznámka: 

V každém odrazu můžeme, z hlediska jeho vnější Gevové) i vnitřní (příčinné) struktury, 

rozlišit tři části - amortizační (spíše brzdivou,), aktivační (přechodovou) a akční ("vlastní 

odraz"). 

V amortizační části ("zpracovatelské") odrazu jsou aktivovány skupiny svalů, které svou 

činností upravují účinky (důsledky) předcházejících energetických vkladů těch částí řešení 

pohybových úkolů, které mají charakter a funkci hnací či spojovací - tedy, které naplňují 

funkci technického základu pohybu v jeho Subsystémech hnacích a Subsystémech 

spojovacích. 

Aktivační (přechodová) část odrazu je typickým představitelem spojovacího subsystému 

technického základu pohybu. V jeho průběhu jsou upravovány úhlové relace mezi články 

kinematického řetězce (těla cvičence) ve smyslu a se vztahem k cíli pohybového úkolu. 

V akční části odrazu dochází vždy k individuálně maximální intenzitou provedené a přesně 

dozované extenzi ve všech aktuálně zúčastněných kloubních spojeních (s výjimkou relativně 

malé skupiny technik některých cviků na hrazdě a bradlech o nestejné výši žerdí a zcela 

výjimečně i jinde, kdy akční část odrazu má povahu právě opačnou - má povahu flexe resp. 

"puštění"). Z hlediska systému technického základu pohybu je akční část odrazů (nahlédnuto 

z pozice toho co bude následovat) subsystémem hnacím či kauzálně pak platformou, bází 

"Subsystému výkonově nosného". 

23 Nemění se délka svalů, mění se jejich napětí. 

24 Vztahuje se k aktivitě svalů na přední i zadní straně hrudníku, svalů pletence ramenního a dalších svalů, které jsou 

zavzaty do tzv. rhombicko - pilovité s\alové smyčky. 

25 Týká se všech svalů, které zajišťují uváděné pohyby. 
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Odrazem tedy nelze rozumět pouhý akt odpoutání se od podložky nebo opory, ale je 

třeba jej vidět jako sled pohybových aktů a operací se zřejmou, zřetelnou a naplněnou 

funkcí v řešení cíle té které pohybové struktury. Zde máme na mysli cíl dosahovaný 

právě činností těch svalových skupin, které k tomuto mají postupně, v průběhu 

hnacího a spojovacího subsystému technického základu pohybu, vytvářeny 

anatomicko-fyziologické a kinematicko - geometrické podmínky pro naplnění jejich 

funkcích. 

Pro všechny části odrazu je tak třeba rozvíjet jak funkci agonistů tak i antagonistů. Jejich 

rozvoj musí respektovat požadavek koordinace akcí agonistů a antagonistů. Přílišné lpění na 

analytickém způsobu rozvoje silových dispozic jedněch či druhých (zde míníme, mimo jiné, 

dispozice kondiční a koordinační) může být na závadu věci. 

Prostředky odrazové přípravy 

Odrazová příprava je svým výstupem přípravou explozivně silovou. Vlastní odraz (viz 

rovněž výše) je však sestaven z řady pohybových aktů a operací, které jsou charakteristické 

typem svalové kontrakce potažmo pak i typem režimu svalové práce (izotonickým, 

izometrickým a anizometrickým). 

Lze předpokládat, že náročnost na pohybový aparát bude, v relativně krátkém časovém 

úseku, maximální ve všech částech odrazu. To s sebou přináší požadavek rozvíjet činnostní 

projev ve všech částech odrazu tak, jako by byla rozvíjena schopnost vyvinout maximální sílu 

v daném režimu svalové práce a specifikovaně k projevu v její vnější struktuře a ve vztahu k 

cíli, jímž je aplikace zvolené a účinné techniky odrazu a s ohledem splnění finálního 

pohybového úkolu jako celku. Je proto nutné v určování objemu a intenzity zatížení, v prvé 

řadě, vycházet jak ze zjištěných individuálních silových maxim26 tak i ze zjištěných 

individuálních maxim opakovacích27 a aplikovat diferencovaně izometrické, izotonické a 

anizometrické prostředky rozvoje síly. 

26 Hmotnost závaží nebo činnost, se kterou nebo kterou cvičenec provede pouze jedenkrát. 

27 Hmotnost závaží nebo činnost, kterou nebo se kterou cvičenec provede pohybový úkol tolikrát, kolikrát je určeno -

zpravidla desetkrát (počet cviků v sestavě). 

46 



Vzhledem k obsahu a smyslu výše uvedeného se domníváme, že je neúčelné a nesprávné 

rozdělovat prostředky akrobatické přípravy na prostředky vhodné výlučně pro etapu základní 

sportovní přípravy, specializované sportovní přípravy či vrcholové sportovní přípravy. 

Pohybový obsah jednotlivých prostředků v jednotlivých etapách je v podstatné míře shodný, 

liší se však velikostí celkového objemu práce a její intenzitou z části ovlivňovanou i 

aplikovanou absolutní velikostí případných přitížení. Další rozdílnosti jsou dány zaměřeností 

tréninkových jednotek s ohledem na jejich funkci v té které části projektu sportovní přípravy 

(s ohledem na její krátkodobost či perspektivu v daném horizontu). 

Vlastní cvičení, která tvoří pohybový obsah odrazové přípravy jsou z velké části známá

proto jen ve zkratce a v obrazové formě podáváme jejich některé příklady a doplňujeme 

tabulkou 1 (viz), která slouží k orientaci při manipulování s objemem a intenzitou činností při 

zjištěných "silových" a "opakovacích" maximech. Popisem je prezentována modifikovaná 

"běžecká abeceda" jako komplex prostředků kultivace odrazu z nohou a techniky "běžeckého 

kroku". 

Tab. 1: Počet cVičení stimulujících rozvoj silových dispozic při použití různých zátěží a 

metody "do vyčerpání"28 

Počet cviků 
Velikost Max.počet Max. Celk. 

stimulující Celk. 
překonávaného cviků v počet počet stimul. 

odporu jed.sérii 
rozvoj sv. síly 

sérií 
počet cviků 

cviků 
v jed. sérii 

1. 

Submaximální 
2-3 2 4-5 15 12 

(90-95% silov. 

maxima) 

2. 80-90% 

silového 3-5 3 7-8 40 24 

maxima 

28 Kuzněcov (1974) uvádí celou řadu obecných postupů a rozličné možnosti rozvoje síly jako komplexu pohybových 

schopností. Podrobně jsou uváděny prostředky rozvoje obecné, "cílené" a speciální síly, včetně zásadních přístupů k rozvoji 

tzv. "síly obratnostní". Tabulku 1 uvádíme zde proto, že podle našeho názoru uspokojivě interpretuje vztahy v používání 

pohybových prostředků s uplatněním jak "silového indhiduálního maxima", tak i tzv. "silové vytrvalosti" jako "klasického 

hybridu". 

47 



Počet cviků 
Velikost Max. počet Max. Celk. 

stimulující Celk. 
překonávaného cviků v počet počet stimul. 

odporu jed. sérii 
rozvoj sv. síly 

sérií 
počet cviků 

cviků 
v jed. sérii 

3. Velká (70-

80% silo v. 7-10 5-6 7-10 100 60 

maxima) 

4. Střední 

(50% silového 25 4-7 5 125 35 

maxima) 

5. (30% 

silového 30 6-10 5 150 30 

maxima) 

Na jiném místě v textu jsme učinili poznámku o tom, že jako odrazová příprava může být 

chápána i příprava pouštěcí a analogicky pak i příprava doskoková jako příprava uchopovací. 

Obsah poznámky formálně platí zcela, věcně však částečně. Je pravdou, že při odrazu rukama 

či nóhama je opouštěna podložka (opora). Taktéž je pravdou, že i při puštění je opora 

opouštěna, ale mechanismy, jejichž dílem se tak děje, jsou diametrálně odlišné. Odlišnosti 

spočívají především ve značně proměnlivých situacích v kinematickém řetězci tvořeném 

tělem cvičence, které jsou v těchto případech ve specifickém vztahu k potřebám konkrétní 

techniky - tedy k nárokům způsobu řešení konkrétního pohybového úkolu. 

Pouštěcí a uchopovací příprava je zde subsložkou přípravy technické. Funkcí 

prostředků odrazové a doskokové (pouštěcí a uchopovací) přípravy je účast v procesu 

rozvoje kompetence přesně řadit (v rámci konkrétního kinematického řetězce) impuls 

-momentové působení komplexu vnitřních sil (svalových) za současného využití sil 

vnějších. Z tohoto hlediska je zřejmé příčinné prolínání technické a motoricko -

funkční přípravy a logicky pak i jednota v cílech obou příprav. Celá akrobatická 

příprava je souborem prostředků použitelných k dosažení cíle jak motoricko - funkční 

tak i technické přípravy. 
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V dalším textu, v těch jeho částech kde jsou uváděny příklady cvičení pro rozvoj některé 

varianty síly, se budeme zabývat spíše jejich motorickou stránkou méně pak jejich technikou. 

Předkládané příklady mají celou řadu vymezení či omezujících skutečností - jako takové je 

třeba je i chápat a používat. 

Některé při'klady cvičení pro rozvoj síly dolních končetin, trupu a paží 

1. Plantární flexe a svaly lýtka 

• všechny druhy výponů (špičky na podložce vyšší, paty na podložce vyšší, v 

podřepu, dřepu, stoji spojném i ve stoji s úzkým rozkročením apod.) 

• varianty chůze (na špičkách, na patách, po vnějších i vnitřních hranách chodidel, se 

špičkami vytočenými vně či dovnitř), 

• přeskoky přes švihadlo (v různých variantách), 

• skoky na místě i z místa proti tahu gumového expanderu (zavěšeného na jedné 

straně v oblasti boků, přes ramena apod., na druhé straně zakotveného na podlaze), s 

použitím prostředků "rázové metodý' apod., 

• houpání na "gymnastické houpačce" proti pevné opoře (zeď, případně i cvičenec) s 

opakovaným externím rozkyvem či bez něj, 

2. Extenze v kloubech kolenních a kyčelních 

• modifikace různých dřepů a podřepů a různě modifikovaných návratů do různých 

stojů (na jedné i obou nohách, symetricky i asymetricky, s použitím prostředků 

"rázové metodý' apod.), 

• všechny typy klonů ve stojích, sedech i lezích v jejich rozličných modifikacích, 

3. Thorakální akce29, elevace30, deprese31, protrakce32 a retrakce33 v kloubech 

ramenních 

29 "Thorakální akcí" rozumíme komplex aktivit všech svalů (agonistů i antagonistů) v oblasti hrudní části páteře. Tyto 

svaly svou činností umožňují pohyby v kloubních spojeních obratlů v této části páteře a jsou funkčně vázány na její část 

bederní. Dále jsou ve vazbě na komplex svalových aktivit v kloubních spojeních žeber s páteří a synchondróznfm 

(chrupavkovým) či kloubním spojeni s kostí hrudní a ve vazbě na klouby ramenní- tedy na svaly s vazbou na lopatky, kosti 

klíční a kosti pažní. Thorakální akce je velmi komplexním a velmi bohatě strukturovaným souborem aktivit svalů zde obecně 

uvedených, které využívají možnosti býti účastny pohybu v dotčených kloubních spojení. O "thorakální akci" uvažujeme 

zpravidla vždy tenkrát, dojde-li k nárazu rukou na nářadí resp. podložku a kdy dochází ke vzájemnému akčně - reakčnímu 

vztahu nářadí (opory) a těla cvičence. 
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• upažením vzpažit, předpažením vzpažit, zapažením vzpažit - ve variantách postojů, 

sedů i lehů (s jednoročními činkami, gumovými expandery apod.) 

• cvičení s tyčí - ve variantách sedů a kleků s využití pohybů paží apod., 

• cvičení s činkou či činkami (různě rychlý "vzpěračský tah", bench press apod.), 

• pohyby paží za hlavou a za zády v lehu na břiše, ve variantách postojů, sedů (s 

jednoročními činkami či bez nich, zvolna či v jiném ruchu), 

4. Extenze v kloubech loketních a flexe zápěstí a prstů 

• varianty kliků ve vzporu ležmo (s dlaněmi vtočenými dovnitř, zevnitř, vpřed či vzad, 

jednoruč, obouruč, asymetricky s torzí trupu i s pohybem střídavě jedné a druhé 

nohy do zanožení na jednu či druhou stranu, kliky s odrazem apod.), 

• cvičení s plným míčem (varianty hodů, volejbalové odbíjení apod.), 

• varianty cvičení s činkami v různých postojích, sedech a lezích prováděné různým 

tempem (rychlostí). 

Rázová metoda 

Rázová metoda34 je považována za jeden z nejefektivnějších souborů ·prostředků rozvoje 

rychlostně - explozivních silových schopností. 

Principy v používání rázové metody spočívají ve stimulování finálně vyvinutelné síly svalů 

prostřednictvím nutnosti přeměnit kinetickou energii těla cvičence, která byla získána volným 

pádem z "ordinované" výšky, v předpětí svalů, které budou účastny v té které části odrazu 

(amortizační, aktivační, akční) a využitelné pro explozivní extenzi v příslušných kloubech 

(viz rovněž "Poznámka" v kapitole výše). Pohybový úkol, který má být po seskoku řešen, je

překonat skokem další překážku(y) o určené výšce a vzdálenosti. 

Při používání rázové metody je třeba mít na paměti některé okolnosti, které byly vyvozeny 

z řady experimentů s touto metodou (např. Verchošanskij (1988), Kuzněcov (1974). Těmito 

okolnostmi jsou např.: 

30 Posouváni, zvedání lopatky, ramene směrem vzhůru (k hlavě). 

31 Posouvání, stlačováni lopatky, ramene směrem dolů (k nohám). 

32 Posouvání ramene směrem vpřed, vnitřní rotace. 

33 Zevní rotace ramene, posouvání lopatky vzad. 

34 V erchošanskij ( 1988) používá pro označeni plyometrické metody název "rázová metoda". Domníváme se, že název 

"rázová metoda" je sportovní veřejností natolik přijat, že se vžil. Z těchto důvodů budeme plyometrickou metodu nazývat 

"metodou rázovou" i my. 
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• velikost kinetické energie k přeměně je ovlivňována hmotností těla cvičence, 

velikostí gravitačního zrychlení a výškou, ze které byl započat volný pád, 

• maximální hodnoty výkonu a ukazatelé reaktivity svalových skupin, které provádějí 

akční část odrazu jsou, u velmi vyspělých sportovců po volném pádu, vykazovány z 

výšky okolo O, 75 m, 

• optimální výška, ze které je zahájen volný pád, jako činitel stimulující předpětí, je 

přísně individuální - uvádí se v rozmezí značně širokém: od 0,45 do 0,80 m 

(extrémní údaje uvažují o výšce až 1,55 m), 

• příliš velká výška seskoku podstatně mění anizometrické charakteristiky svalové 

činnosti. Brzdící (amortizační) část odrazu se neúměrně prodlužuje. Rovněž se 

prodlužuje doba, která je potřebná k "přepojení" pracujících svalů z práce ustupující 

(brzdivé) na práci překonávající. Často a velmi zřetelně je oddělena část amortizační 

a část akční. Odraz má pak charakter, jakoby by byl prováděn z klidu. V podstatě 

dochází k tomu, že cvičenec nevyužívá rozvíjející se potenciál svalového napětí, 

neboť ten velmi rychle (z hlediska potřeb převodu kinetické energie dopadnutého 

těla) klesá na hodnoty, které jsou právě rovny hmotnosti těla cvičence, a které 

patřičně nestimulují. 

• doba amortizace by měla odpovídat době velmi blízké trvání doby amortizace v 

reálném odrazu konkrétního odrazu ~ technické přípravě, 

• rozvoj dovednosti amortizovat energii těla získanou volným pádem přísluší té části 

akrobatické přípravy v jejímž oboru je doskoková příprava, 

• cvičení rázové metody jsou dávkována jako 4-8 (10) skoků v jedné sérii. Počet sérií 

je řízen přísně individuálně- zde doporučujeme využít tabulky 1 (viz výše), 

• doporučený celkový počet skoků v "lekci rázové metody" se pohybuje okolo 40 

skoků, 

• pro stanovení výšky seskoku byl experimentálně i v podmínkách společenské praxe 

ověřen postup: 

1. zjistíme výšku výskoku z místa (individuální silové maximum) např. 

výskokoměrem, dosahem či jinak, 

2. základní výška seskokové plochy je přibližně 0,3 m, po seskoku z této výšky 

měříme opět výšku výskoku, 

3. postupně je zvyšována výška plochy, ze které je seskakováno a opět je měřena 
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výška výskoku, 

4. konečná výška plochy pro seskok je tou výškou, která předchází výšce plochy 

kdy, při seskoku z této, byl zaznamenán pokles výkonu (výšky výskoku) větší 

než 5% individuálního maxima výskoku (viz bod "1." bezprostředně výše), 

5. absolvovat tréninkovou jednotku s obsahem prostředků rázové metody se 

doporučuje na středně měkkém podkladu (tvrdší žíněnka), 

6. ve výše uváděném objemu skoků je doporučováno, aby se rázová metoda 

zařazovala do tréninku dvakrát týdně v přípravných obdobích ročm'ho cyklu a 

jedenkrát za 7-10 tréninkových dnů v hlavních obdobích ročního cyklu, 

7. pocity bolesti v oblasti kotníků, kolen a Achilových šlach resp. zápěstí a loktů 

jsou signálem k přerušení používání prostředků rázové metody!!!, 

8. prostředky rázové metody nedoporučujeme používat u mladších věkových 

kategorií sportovců (před 13 rokem věku dívek resp. 15 rokem věku 

chlapců)!! ! 

Některá cvičení rázové metody 

přehazování cvičence 

t 
ě:~ 

varianty pádů 

cvičení s činkou 

cvičení s lavičkou 
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přeskoky překážek (varianty) 

"Běžecká abeceda" 

"Běžecká abeceda" je souborem prostředků kultivace odrazu a běžeckého kroku. Tvoří jej 

cvičení, která, při specifické úpravě, slouží ve všech obdobích ročního cyklu jako prostředek 

částí odrazové a doskokové přípravy a mohou se stát obsahem jak úvodní tak i průpravné a 

hlavní části tréninkové jednotky. 

Běžecká abeceda obsahuje např.: 

1. všechny varianty chůze, 

2. liftink, 

3. skipink, 

4. "předkopávání" napjatýma nohama, 

5. "zakopávání" napjatýma nohama, 

6. "slepice" (odrazit jednou a skrčit přednožmo druhou, doskočit na druhou, 

odrazit druhou a skrčit přednožmo jednu ... atd.), 

7. opakované odrazy jednonož, střídavě levou a pravou, se skrčením přednožmo 

dolní končetiny, která neprováděla odraz. Skoky je možné provádět ve 

variantách pohybu - vpřed, stranou," vzad i na místě. 

Všechna shora uvedená cvičení jsou velmi známá. Všechna mají své modifikace. 

Podotýkáme však, že k tomu, aby plnila svou funkci, je třeba je učit a naučit s cílem 

dosáhnout jejich korektního provádění - realizace jejich individuálně účelného a, ve vztahu k 

jejich cíli, maximálně obsažného naplnění jejich technického základu pohybu jako nosné části 

jejich techniky. 
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Dále podotýkáme, že se jako účelné ukazuje učit pohyby patřící do "běžecké abecedy'' z 

počátku bez pohybu paží (paže jsou zde volně podle těla). Pohyo paží je nacvičován 

izolovaně. Jedním z důvodů k analytickému postupu nácviku je skutečnost, že pohyb paží 

uvozuje (předchází v úvodních pohyboVých aktech) pohyb dolních končetin. 

Všechna cvičení se mohou provádět: 

1. se zátěží (viz Tab. 1) s tím, že v případě "běžecké abecedy'' jde o pohyby s funkcí státi 

se v budoucnu hnacími a jsou frekvenční. Hledisko cílové struktury jejich technických 

základů pohybu je zde vedoucí. Této skutečnosti musí odpovídat i velikost případného 

přídavného zatížení a délka úseků. Doporučujeme volit taková zatížení, která 

nepřekročí 5 % hmotnosti těla cvičence a délku úseků - zde doporučení - do 1 O sekund 

- tedy přibližně do 30 m a s možností volného vyběhnutí. 

2. v terénu s různým sklonem. 

Poznámka: 

Je třeba mít na paměti, že používání prostředků "běžecké abecedy'' v sobě pojí 

funkce jak používání prostředků přípravy technické tak i motoricko - funkční. 

Z těchto důvodů podotýkáme, že příliš velké přídavné zatížení nebo příliš velký sklon 

vybíhaných nebo sbíhaných úseků může mít negativní vliv na, v procesu vyučování a 

učení se, fixovanou techniku běžeckého kroku i techniku komplexu odrazu. 

Doskoková příprava 

Doskoková příprava je součástí akrobatické přípravy. Její funkcí je podílet se na utváření 

individuální míry těch pohybových schopností, které umožňují v příslušných částech cviků 

amortizovat kinetickou energii s cílem doskočit- ukončit pohybový úkol nebo - s ohledem na 

pohybový obsah další činnosti- uspořádat vztahy v kinematickém řetězci (těle cvičence) tak, 

aby mohlo dojít k vazbě dalších komplexů pohybových úkolů. 

Vlastní doskok je sumou pohybových aktů a pohybových operací, jejichž funkcí je instalace 

těla cvičence do polohy stabilní. 

Stabilní poloha se vyznačuje co nejnižším umístěním těžiště těla cvičence nad středem 

spojnice efektivních ploch opory. Poloha je dále charakteristická mírným roznožením, 

mírným vytočením chodidel vně, co nejnižší polohou těžiště paží (jsou aktivně spuštěny co 

nejníže k podložce), skloněním hlavy, podřepem a předklonem. 
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Domníváme se, že tím co je uvedeno výše, je dostatečně vymezen obsah doskokové 

přípravy a naznačena její procesuální východiska. Nepovažujeme proto za potřebné se o nich 

dále rozepisovat - odvoláváme se zde na kapitoly o přípravách "stojkových", odrazových a 

rotačních. 

Poznámka: 

Pro doplnění připomínáme, že pohybový obsah sportovní gymnastiky je složen 

výhradně z pohybových činností, které se vyznačují částečným, úplným nebo 

násobným otáčením okolo jedné nebo více os těla cvičence - okolo osy procházejícím 

místem kontaktu s nářadím nebo podložkou, okolo místa zavěšení nebo podepření 

(okamžitá osa rotace jednotlivých tělesných částí), okolo osy procházející těžištěm (za 

letu prostorem). Proto použití prostředků odrazové přípravy v přípravě doskokové 

musí tuto skutečnost respektovat. Doporučujeme, aby se tak dělo v rámci využívání 

komplexních prostředků akrobatické přípravy prováděných formou "sestaviček", 

které jsou v některých příkladech uvedeny v kapitole o akrobatické přípravě dále. 

Rotační příprava 

I rotační příprava je částí akrobatické přípravy. Její pohybové prostředky jsou obsahem 

zaměřeny na rozvoj kinestezie s účastí základních kondičních a koordinačních kompetencí 

k pohybu, jejichž uplatněním k vyřešení pohybového úkolu vůbec dojde. 

Rotační příprava má zcela zřejmý a přímý vztah k technické přípravě - někdy je považována 

za její součást. 

Výběr prostředků (pohybových činností a organizačních forem) se soustřeďuje na takové, 

ve kterých dochází k jakémukoliv stupni otáčení okolo kterékoliv z os těla cvičence. 

Kritériem kvality realizace pohybového úkolu je zde především úroveň přesnosti provedení 

pohybového úkolu s ohledem na pohybový rozsah, ve kterém je řešen a na rozpětí pohybu, 

jako na komplexní hledisko míry jeho realizace. 

V rotační přípravě se více než u ostatních částí akrobatické přípravy využívá prostředků 

materiálně technické povahy. 

Materiálně - technické prostředky rotační přípravy 
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Z gymnastických materiálně - technických prostředků stojí za pozornost: kolovadla, 

rhonské kolo, kruhy v hupu, vrutový trenažér, všemožné rotační točny s počítadly otáček či 

bez nich, všesměrově zaoblená nášlapná deska, minitrampolína, trampolína apod. O 

možnostech využití uváděných prostředků netřeba zde dalšího pojednání. 

Domníváme se, že z netradičně a sezónně dostupných materiálně - technických prostředků 

můžeme uvažovat o: řetízkovém kolotoči, tobogánu, houpačkách různého typu, rotační kleci 

apod. 

Pohybové činnosti jako prostředky rotační přípravy 

Zařazujeme mezi ně všechny typy převalů, kotoulů a salt a jejich modifikací prováděných 

"gymnastickým způsobem" a vázaných do komplexů strukturálně podobných činností nebo 

naopak do činností extrémně odlišných - podle zaměření "lekce rotační přípravy''. Vedoucím 

hlediskem je zde požadavek pestrosti obsahu tréninkové jednotky. 

Příklady komplexů pohybových činností rotační přípravy 

Všechny podávané příklady jsou zaměřeny k rozvoji reakčních, rychlostně silových a 

explozivně silových dispozic cvičence. Nebudeme se zde zmiňovat o okolnostech vzniku a 

trvání rotace v té či oné pohybové činnosti. 

Z množství možných kombinací pohybových činností, zohledněných požadavkem 

"rotovat", uvádíme: 

• kotoul, skok s přednožením, kotoul, skok s roznožením přednožmo, kotoul, skok s 

2/1 obr., doskok, 

• kotoul vzklopmo, kotoul, skok s 3/1 obr., kotoul vzad s 111 obr do stoje na rukou, 

kotoul, skok s 211 obr., doskok, 

• kotoul, skok s 3/1 obr., doskok, 

• 3 x spojitě: kotoul, skok s 2/1 obr., doskok, 

• skok s 2/1 obr., přemetový poskok, přemet, kotoul letmo, skok s 2/1 obr., doskok, 

• z rozběhu a náskoku na mini trampolínu: 1 a 1/2 salta, skok s 211 obr., doskok, 

• kotoul, skok s 2/1 obr., váha únožmo na jedné- výdrž, 

• kotoul, skok s 4/1 obr., kotoul, skok s 3/1 obr., kotoul vzad s 111 obr. do stoje na 

rukou, kotoul, skok s 4/1 obr., doskok, apod. 
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Příklad souboru cvičení v přípravném období jednovrcholového ročního cyklu 

snowboardcrossaře - soupis činností 

1. lifting I 30 s, 

2. "vysoký skipping" I 30 s, 

3. "židle- koleno pod bradu 130 s, 

4. "nízký skipping" (podřep) I 30 s, 

5. "žabáci" I 15 skoků, 

6. skoky stranou (vpřed i vzad) odrazemjednonož 115 skoků, 

7. expander- "startovní postavení nohou", předklon, vzpažit (hlava rovně) - ze vzpažení 

zapažit (paže fixované v mírném pokrčení v loktech) -opakovaně 30 s, 

8. expander- stoj mírně rozkročný (na gumě), podhmat, z připažení upažením vzpažit -

opakovaně 3 O s, 

9. běh volným terénem I 1 O min, 

1 O. shyby v libovolném hmatu I 50 shybů za den - "udělej kdy chceš", 

l l. kliky ve vzporu ležmo, prsty dovnitř I 150 kliků za den- "udělej kdy chceš", 

12. sed pokrčmo, ruce v týl - leh pokrčmo a zpět, opakovaně 130 s, 

13. sed pokrčmo, ruce v týl - leh pokrčmo a zpět, opakovaně s rotací vlevo, vpravo I 30 s, 

14. dřep, upažit skrčmo, ruce fixovat hr'bety dlaní na hlavu - opakovaně kotoul vpřed a 

vzad skrčmo I 3 O s, 

15.leh na vyvýšené podložce na přední straně stehen, ruce v týl, předklon - zvolna záklon 

a zpět I 30 s, 

16. leh na vyvýšené podložce na přední straně stehen, ruce v týl, předklon - zvolna 

s rotací vlevo, vpravo - záklon a zpět I 30 s, 

17. "rovinka" 30m I 6x, 

18. "rovinka" 60 mI 4x, 

19. "rovinka" 200m I 2x. 

P.S.: Cvičení 1 - 8 a l l - 13 je třeba vykonávat s maximální intenzitou, cvičení 14 

(kotouly) bez kontaktu dlaní s podložkou a ve fixovaném postavení stehen a trupu(!), cvičení 

15 a 16 spojitě, zvolna, do krajní polohy záklonu a to i v případě pohybu s rotací, cvičení 

1 ,2,4,6 provádět bez pohybu paží, u cvičení 7 a 8 udržovat expander neustále v tahu 

{"brzdit"). 
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Devatenáct výše uvedených cvičeni nebo jejich souborů se nabízí uspořádat do dvou 

bloků stanovišť kruhového tréninku. Je na individuální volbě jak tak bude učiněno. Zdá se 

smysluplné, aby jeden blok byl tvořen cvičeními 1- 8, druhý pak cvičeními 10 - 19, přičemž 

v každém z bloků musí být zařazeno cvičení 9 - běh volným terénem. 

N epřekročitelná ustanovení: 

• oba bloky musí být vykonány v jeden den - jde o dvoufázový trénink 4 x týdně, 

• nechť čas cvičeni (mimo běhu) v rámci jednoho bloku nepřesáhne 40 minut, 

přičemž každé cvičení nechť je vykonáno minimálně 5x, 

• ať doba odpočinku mezi jednotlivými cvičeními na jednotlivých stanovištích je 

řízena vlastními pocity "mohoucnosti", leč za okolností viz výše(!), 

• musí být veden osobní tréninkový deník, 

• každé části kondiční lekce musí předcházet rozcvičeni a stretching, 

• po ukončeni každé kondiční lekce musí následovat stretching, 

• desetiminutový běh po každé kondiční lekci je prostředkem revitalizace organizmu, 

je obecným, dílčím prostředkem rozvojem některé z funkcí (kompetencí). 

• Některé diagnostické možnosti posuzování dynamiky funkčních a prováděcích změn 

při aplikaci prostředků akrobatické přípravy 

• Možnosti posouzeni dynamiky funkčních a prováděcích změn jsou z velké části 

odvislé od vybavenosti konkrétního gymnastického zařízení. Nejjednodušším 

diagnostickým prostředkem, ne však zcela objektivním, je "poučené" sledování a 

"gymnastické hodnocení" výkonu jedinců, doplněné o evidenci a posléze i 

vyhodnoceni. 

Je nezbytné a svrchovaně účelné, aby vždy bylo uplatňováno "gymnastické 

hodnocení" výkonu, a to ať jako jeho hlavní či jediný zdroj nebo jako doplňkové 

kritérium jeho hodnoceni. 

Další možnosti diagnostikování výkonu již vyžadují jistou materiální základnu a znalost 

práce s touto technikou. Máme zde na mysli různé typy různě složitých sporttesterů, různé 

typy a druhy ergometrů, výskokoměrů, záznamových a vyhodnocovacích zařízeni pro oblast 
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kinematické geometrie a dynamometrie apod. Obecně pojmenovaná přístrojová a vybavení 

jsou relativně v.elmi nákladná a jsou určena spíše pro "gymnastické laboratoře". 

Objektivizované sledování dynamiky změn úrovně funkčních předpokladů jedince 

ve vztahu k dynamice změn jeho vlastního výkonu je zdrojem a poznatkovým 

východiskem racionalizace tréninku. Nerespektování tohoto je projevem chtění setrvat 

pouze v empirické a zpravidla historizující tradici. 

Vážné upozornění: 

Všechny zjištěné, vysouzené nebo naměřené údaje je třeba posuzovat a 

vyhodnocovat intraindividuálně35, neuchýlit se k bezhlavé soutěživosti. Soutěžení za 

každou cenu vede k tomu, že změny jsou posuzovány interindividuálně36. 

Vždy jde o posuzování dynamiky změn a posuzování efektivnosti zvolených 

prostředků ve vztahu k jednotlivci. V našem případě (např. ve sportovní gymnastice) 

nikdy nejde o posuzování dynamiky změn a posuzování efektivnosti zvolených 

prostředků ve vztahu ke skupině. Z těchto důvodů a v těchto případech všechna 

zevšeobecňující kritéria ztrácejí na své významnosti, zavádějí k paušalizaci a ke snaze 

přiblížit se k průměru něčeho, byť by tento byl í velmi vysoký. 

35 Ve vztahu k jedinci samému. 

36 Ve vztahu mezi jedinci. 
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3. Diskuse, závěr a souhrnná doporučení pro 

společenské praxe 

. 
rOZVOJ oboru a 

Problematika akrobatické přípravy jako subsložky tréninku ve snowboardcrossu či v jiných 

sportovních odvětvích se ukazuje jako velmi složitá a téměř všeobsahující. Je velmi obtížné 

vyvarovat se zde "škatulkování" jejích jednotlivých prostředků jako zjednodušujícího prvku v 

přístupu k řešení komplexm'ho problému, leč pro snadnější uchopení celé problematiky se 

tohoto zjednodušení vědomě dopouštíme. 

Jsme si vědomi faktu, že zpracování problematiky akrobatické přípravy, jak námi 

předloženo, je plné mezer a zkratek. Sluší se na tomto místě alespoň některé připomenout. 

Uvědomujeme si, že výběr pohybových činností, jejichž prostřednictvím jsou rozvíjeny silové 

předpoklady paží a trupu není proporční k množství prostředků rozvoje dolních končetin. V 

tomto případě se odvoláváme na nalézání obdob. Není uváděna řada okolností, jež vstupují 

jako jevy z díla fyzikálních mechanismů při různých typech rotací. Znovu podotýkáme, že 

tato problematika náleží spíše do oblasti technické složky sportovní přípravy, podobně jako i 

možnosti ovlivňovat a hospodařit s momentem setrvačnosti otáčejících se částí těla. Nejsou 

uváděny "hulahopnyje dviženija" 37, které zmiňuje např. Sučilin (1978) jako prostředky jimiž 

lze rozvíjet kinestézii ve vztahu ke složitým rotačním pohybům okolo více os těla sportovce a 

souběžně s tím i možnosti "čisté rotace" v jejích násobcích okolo výškové osy těla za 

okolností simulace pravo - levé "nerotace". V případech možného diagnostikování není 

učiněna zmínka o postavení a funkci hlavy (problematika je velmi široká a charakteru naší 

práce nepřiměřená). V případech aplikací prostředků rozvoje rychlostně silových dispozic 

není v textu probrána specifičnost prostředků navozujících izometrický režim svalové práce. 

K tomuto pouze podotýkáme, že v případě použití u mládeže je třeba postupovat velmi 

obezřetně z důvodů možného výskytu mikrotraumat v místech začátků a úponů svalů. V 

každém případě je neúčinné kontrahovat pouze "někde". Výzkumy prokázaly, že izometrické 

posilování (např. Hettinger (1972) je přiměřeně účinné pouze tenkrát, je-li absolvována celá 

amplituda pohybu s kontrakcí v polohách po 20° v zainteresovaném kloubním spojení. Přesto 

37 "Hulahopnyje dviženija" jsou rotačními pohyby v bocích resp. v kloubech kyčelních a bederní části páteře při 

zachování neměnného postavení frontálních rovin proložených trupem a dolními končetinami a při konstantní ("rovném") 

postavení hlavy. 
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si, zcela na závěr, dovolujeme "malé zobecnění" týkající se rozvoje "silových schopností", 

které má snad i charakter doporučení hodného respektování a je této podoby: 

1. Při volbě prostředků je třeba postupovat od obecných ke speciálním; 

2. S ohledem na komplexnost výstupu je třeba (patrně není zbytí) postupovat od 

vytrvalostního charakteru práce k explozivnímu; 

3. Co do velikosti svalových skupin a jejích dílčích částí je vhodné postupovat od 

velkých k malým. 
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4. Pojmy 

akreditace -pověření k zastupování někoho (něčeho) v něčem; 

biopsychosociální- zde vyjádření komplexity lidského jedince v jeho jednotě biologické (v 

chápání člověka jako systému buněk schopného adaptace na rozličné podněty), psychologické 

(v chápání člověka jako systému nadaného k prožívání a chování) a sociální (v chápání 

člověka respektujícího okolnost, že existuje ve společnosti něčeho); 

determinace- určení, vymezení, vymezení toho, co vstupuje do děje; 

dimenze- vlastnost udávající velikost něčeho v něčem, co má nějak definovaný rozměr; 

dispozice - sklon, náchylnost předpoklad, vloha; 

docilita - učitelnost, dosažitelnost něčeho prostřednictví procesu učení se; 

dynamika - zde vývoj nějakého děje, obor mechaniky zabývající se vztahy mezi pohybem 

a silami působícími na hmotná tělesa; 

empirie - zkušenost; 

exteroreceptory - smyslové orgány jejichž prostřednictvím získáváme a částečně 

zpracováváme informace o vnějším prostředí; 

fenomén- jev, něco jedinečného- zvláštního; 

hrovost - zde výraz jímž chceme vyjádřit prožitkovost v účasti v nějakém ději přičemž 

rezignujeme na jeho výsledek, kompetence (způsobilost) k hraní si (na rozdíl od "hravosti" 

jako v činnosti proj evené kompetenci ke hře; 

imperativ -rozkaz, přt'kaz, požadavek- zde něco podmíněného cílem jednání; 

interoreceptory - orgány, jejichž prostřednictvím jsou získávány a částečně 1 

zpracovávány informace o vnitřním prostředí; 

kasuistika- zde případová studie nějakého jevu, opírající se ve svých závěrech o souhrn 

pozorování a o vyhodnocený záznam případných změn; 

kinematická geometrie - část fyziky jejínůž prostředky je posuzován průběh pohybu z 

hlediska jeho umístěni v prostoru a v čase - rezignuje se zde na jeho příčiny (okolnosti vzniku 

pohybu - síly); 

kinematicko-geometrická determinace činnosti - vymezení kinematicko-geometrických 

znaků pohybu (ve společensko-praktických didaktických aplikacích jde zpravidla o 

kvalitativní aproximace). (Kinematicko-geometrická determinace činnosti má relativně málo 

co společného s názvoslovím tělesných cvičení!); 

kompetence - způsobilost; 
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koncepce - pojetí, chápání, přistoupení; 

konektor- konstrukční prvek umožňující spojení něčeho s něčím; 

konstituování - ustavení, založení, iniciace; 

konstrukce -návrh řešení, způsob spojení alespoň dvou jednotek (obecně vzato); 

kritérium- hledisko pro srovnávání více jevů, měřítko, "sudidlo", určovací či 

kvalitativní rozlišovací znak, nutná podmínka (znak) něčeho, determinace - vymezení 

toho "co" vstupuje do děje; 

multidisciplinárnost - "mnohooborovost", "mnohoodvětvovost"; 

neurofyziologie - zde komplex aktivit orientovaný na zkoumání stavu a funkce nervové 

soustavy; 

noumenon - podstata věci, skutečnost, která existuje nezávisle na zkušenosti a postihuje se 

čistým rozumem; 

ontogeneze -vývoj jedince; 

pedagogická kinantropologie - viz pedagogika, kinantropologie; 

pohybová činnost (zjednodušeně) - v korektním sledu realizovaná spojení existujících 

pohybových aktů v pohybové operace a pohybových operací v celek, který se vyznačuje 

korektností vazeb aktů a operací ve smyslu souladu s determinací účelu a cíle toho kterého 

dotčeného spojení; 

pohybová dovednost - zde osvojená činnost; 

pohybová operace- spojení dvou a více pohybových aktů; 

pohybový akt- pohyb dvou článků kinematického řetězce (těla člověka nebo jeho části), 

které jsou spojeny jediným kloubem; 

profilující pohybová činnost - zde didaktický pojem zdůvodněně pojmenovávající 

"strukturně pohybového reprezentanta" té které skupiny cviků (prvků). Předpokladem pro 

označení něčeho (nějakého cviku) za profilující pohybovou činnost je existence faktu, že ve 

struktuře profilující pohybové činnosti je beze zbytku obsažena struktura technického základu 

pohybu té které skupiny pohybových činností, které jsou pro jejich realizaci představovány 

jejich podstatnými znaky využití především fyzikálních zákonitostí, které do řešení 

pohybového úkolu ystupují; 

sportovní příprava - sportovní přípravu zde chápeme jako strukturovaný velmi složitý 

hierarchicky uspořádaný komplexní reálný objekt - předmět, nikoliv jev - jehož obsah je 

tvořen a ovlivňován: 

1. veškerými činiteli tvořícími pohybové prostředky (rozuměj tělesná cviční); 

2. materiálně-technickými a organizačními prostředky; 
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3. vnějšími- rozuměj vnějšími fyzikálními, kulturně-ekonomickými a psycho -sociálními 

okolnostmi; 

4. individuálními kompetencemi - rozuměj vnitřními fyzikálními, obecně anatomicko

fyziologickými, psycho-sociálními a činnostními způsobilostmi pohybovat se ve 

vymezeních daných aktuálně akceptovanými sociálními atributy sportovního odvěM 

či jeho disciplíny; 

5. relativně těsnou vazbou soutěží (různého druhu a úrovně), tréninku, procesů 

regenerace a procesů sociální rekuperace. 

sportovní trénink- zde chápán z pozice: 

1. didaktiky sportu- jako systému tvořeného vyučovacími obsahy, procesy vyučování, 

procesy učení se a jejich efekty jako sportovními výkony se všemi jejich atributy; 

2. jako významného činitele sportovní přípravy (spolu se soutěžemi, procesy regenerace 

a procesy sociální rekuperace; 

3. jako organizační složka v jejímž rámci se naplňují funkce:akrobatické přípravy a 

v jejím rámci pak funkce přípravy motoricko-funkční a technické, psychologicko

funkční přípravy, taktické přípravy. 

sportovní výkon - specificky organizovaná práce (ve fyzikálním i obecném chápání 

smyslu slova), která je vykonaná v (pro ni) potřebném čase a za daných okolností podmínek 

vnitřních a vnějších, kdy jsou v optimální míře využívány pohybové i jiné kompetence 

jedince; 

struktura - zde jako způsob uspořádání prvků, částí nebo složek nějakého celku a jejich 

vzájemných vztahů; 

subsystém- zde takový systém jehož prvky vykazují mezi sebou významnější vazby než 

vůči jiným prvkům systému; 

subsystém hnací - viz text 

subsystém spojovací- viz text 

subsystém výkonově nosný - viz text 

systém - viz text 

technický základ pohybu - viz text 

transfer, transmise, transplantace - zde trojice pojmů využívaných k popisu procesu 

transferu. Kdybychom setrvali u používání pojmu transfer v chápání "přenos" a alespoň 

obecně jej nespecifikovali např. ve smyslu používání upřesňujících pojmů transmise a 

transplantace, dopustili bychom se stejného prohřešku jakého se dopouštěli, v dobré víře, 

autoři tzv. metodických řad, jako paušalizovaných empirických doporučení k předkládání 
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učiva beze znaků předpisů algoritmického typu a bez úvahy o možných vazbách vyučovaných 

činností na komplex pohybového obsahu disciplíny; 
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