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ABSTRAKT 

 

Název: Návrh kurikula kompenzace tréninkové zátěže pro děti ve výkonnostní gymnastice  

 

Cíle práce: Vytvoření souboru kompenzačních postupů z využitím dechových cvičení. 

 

Metoda: Práce je konstruována jako návrh a demonstrace na základě literárních zdrojů a 

vlastních zkušeností z praxe. Dokladovaný přehled a zdůvodněný návrh kompenzačních 

postupů u gymnastů, má svůj záměr do vyústění v široké praxi. 

 

Výsledky: Příklady kompenzačních cvičení v tréninkové jednotce. Jednotlivé cviky jsou 

názvoslovně popsány a jejich význam v kompenzaci zátěže je doložen citacemi literárních 

zdrojů. 

 

Klíčová slova: kurikulum, kompenzace zatížení, držení těla, dechová cvičení 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Title: Suggested compensatory exercise for children in competitive level gymnastics. 

 

Abstract Work: To create a file of exercise with a compentsatory approach using breathing 

exercises. 

 

Method: The work is constructed to offer and demostrate through the use of basic literature 

and personal work experience. Document summary and reason or purpose for offering a 

compensatory approach in gymnsatic training and  its purpose for use in a wider practice. 

 

Results:  To create a sample of  compensatory exercises to be used in training.  The exercises 

are simply described in written form with its compensation purpose explained. 

 

Key words: Curriculum, compensation load, posture, breathing exercises 
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1  ÚVOD 

 

Sportovní gymnastika se řadí mezi esteticko-koordinační sporty. Zároveň patří mezi sporty, 

ve kterých jsou kladeny na cvičence vysoké nároky také v kondiční přípravě. Zatížení ve 

sportovní gymnastice patří mezi nejkomplexnější. Svalová síla je zde používána jak ve 

statické tak i dynamické formě. Dalo by se říci, že gymnasté jsou jedni z nejkomplexnějších 

sportovců. Přesto i zde dochází k přetěžování některých svalových skupin na úkor jiných a 

s tím spojeným funkčním změnám tzv. dysbalancím. Gymnastika, a především ta ženská či 

spíše dívčí, také patří ke sportům, kde vrcholné období přichází velice brzy. Právě proto 

specializovaný gymnastický trénink začíná ve velmi nízkém věku. V případě sportovních 

gymnastek to velmi často je na přelomu třetího a čtvrtého roku života. Děti v tomto věku ještě 

nejsou schopny se plně soustředit na trénink, přesto se po nich již v začátcích chce, aby 

prováděly relativně těžké cviky. Velmi záhy se začíná s podporovou přípravou, která je 

součástí přípravy akrobatické. A právě zde si děti velmi často osvojují nesprávné návyky, ze 

kterých se v průběhu let stávají nesprávné pohybové stereotypy. Právě tyto nesprávné 

stereotypy mohou být základem budoucích svalových dysbalancí. Nepochybně se na tomto 

jevu podepisují mnozí trenéři. Bývá totiž zvykem, že nejmladší věkové kategorie trénují 

trenéři začínající, v mnoha případech to bývají i rodiče, kteří při trénincích vypomáhají. Dá se 

tedy předpokládat, že tito lidé nemají dostatečné trenérské vzdělání a velmi často jim schází 

základní znalosti především z takových oborů, jako je anatomie nebo fyziologie. Ve svém 

trenérském nadšení potom mnohdy svým svěřencům vštěpují nesprávné pohybové návyky.  

Později si proto děti, když přecházejí do dalších věkových kategorií a dostávají se k trenérům 

již zkušenějším, berou své nesprávné stereotypy s sebou. Těchto stereotypů se již velmi často 

nezbaví a na nich potom budují svoji další gymnastickou kariéru. I zde samozřejmě lze 

dosáhnout kýžených výsledků, ovšem právě za předpokladu pozdějších zdravotních 

problémů, které se mnohdy mohou projevit až po letech v době, kdy už se gymnastice aktivně 

nevěnují.  

 

Chceme-li předejít zdravotním komplikacím svých svěřenců, měli bychom klást důraz na 

nácvik některých zdánlivě nevýznamných maličkostí. K těm nejdůležitějším a přesto velmi 

často opomíjeným patří technika správného dýchání. Pravděpodobně každý z nás již zjistil, 

jak nepříjemný pocit je nemoci se nadechnout. Prostřednictvím dechu dostáváme do 

organismu nezbytný kyslík. Člověk je na kyslíku závislý, bez něj by nemohl existovat. 
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Z tohoto důvodu máme vrozený dýchací reflex. Všechny mechanismy, které jsou pro člověka 

přirozené a mají za úkol udržovat jeho základní životní funkce, jsou bezesporu velmi důležité 

a zároveň v průběhu lidského vývoje velmi dokonale vyvinuté. Lidský organismus potřebuje 

kyslík a proto ho vdechuje automaticky. Také distribuční mechanismy, jejichž úkolem je 

vdechnutý kyslík co nejrychleji dopravit do míst určení, fungují bez našeho vědomí. Z tohoto 

důvodu vzniklo mnoho dalších reflexů a mechanismů, které tuto činnost usnadňují. A právě 

znalost těchto mechanismů je třeba využít. Dýchání je reflexní záležitost nezávislá na naší 

vůli. Z pohledu sportovní terminologie bychom mohli o dýchání hovořit jako o schopnosti. I 

zde platí, tak jako v ostatních oblastech, že schopnosti se dají v průběhu sportovního tréninku 

rozvíjet a na jejich základech vytvářet nové dovednosti. Jak již jsem zmínil, je dýchání 

nezávislé na naší vůli. Ovšem svou vůlí ho můžeme ovlivnit. Můžeme například zadržet dech, 

zrychlit nebo zpomalit rytmus, prostě můžeme si s dechem hrát. Samozřejmě jen do té chvíle, 

kdy naší vůli nadřazená centra řeknou dost a vdech či výdech provedeme, ať  chceme nebo ne. 

Tohoto faktu můžeme využít a ono hraní s dechem povýšit na dovednost. Využít toho, že 

dokážeme vůlí ovlivnit, kdy se chceme nadechnout či vydechnout.  

 

V této práci bych se rád zaměřil na některé techniky, které by bylo vhodné učit své  svěřence 

již od prvopočátků jejich sportovního života. Na takové techniky, o kterých bychom mohli 

říci, že přispívají k zdravému rozvoji jejich sportovní osobnosti. Práci budu koncipovat jako 

metodický materiál především pro trenéry nejmladších věkových kategorií. Vysvětlení 

základních pojmů z oblastí důležitých pro pochopení daného tématu proto mnohdy bude 

prezentováno spíše populární formou. Vždy se však bude zakládat na vědeckých základech 

vyplývajících ze studia literatury. V jednotlivých kapitolách se budu věnovat teoretickým 

východiskům motorických projevů člověka a s pomocí literárních zdrojů se pokusím 

identifikovat pro tuto práci klíčové oblasti. V praktické části uvedu několik modelových 

příkladů cviků sloužících ke kompenzaci pohybové zátěže v gymnastickém tréninku. Cviky 

jsou přizpůsobeny tak, aby je bez problémů pochopily a zvládly i malé děti. U mnohých cviků 

také kromě názvoslovného popisu uvedu triviální názvy, se kterými se děti snáze identifikují a 

lépe si je zapamatují.  
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2  CÍLE A ÚKOLY  

 

Cílem této práce je vytvoření stručného kurikula, jak postupovat při kompenzaci tréninkového 

zatížení v trénincích sportovní gymnastiky. Především bych chtěl poukázat na význam dechu 

při sportovním výkonu, zdůraznit důležitost provádění dechových cvičení v průběhu tréninku  

a zařazení těchto cvičení do kompenzačních sestav zaměřených na eliminaci přetížení 

nejčastěji zatěžovaných svalových skupin ve výkonnostní gymnastice. V práci se chci zaměřit 

na nejnižší věkové skupiny, u kterých považuji za nezbytné zařazovat jak cvičení dechová, tak 

i cvičení vyrovnávací, sloužící ke kompenzaci tréninkového zatížení.  

 

K naplnění tohoto cíle bude nutné se zaměřit na splnění těchto základních úkolů: 

  

- zpracování dostupných literárních zdrojů 

- uvedení základních anatomických, fyziologických a biomechanických východisek  

- charakteristika základních pojmů z oblasti sportovního tréninku dětí 

- uvedení rizik sportovní gymnastiky 

- identifikace klíčových pojmů - únava, regenerace, kompenzace 

- souhrn významu dýchání a jeho fyziologický základ  

- vytvoření souboru kompenzačních cviků  
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3  LITERÁRNÍ PŘEHLED 

 

V této části bych rád v několika kapitolách vyjasnil pomocí literárních zdrojů některá důležitá 

fakta a souvislosti, které se týkají mnou zvoleného tématu. Je samozřejmé, že chceme-li 

v praxi účelně a správně používat některé tréninkové metody, je nutné porozumět jejich 

teoretickým východiskům. Rozdělil jsem proto tuto část do následujících bloků: 

 

- anatomický, fyziologický a biomechanický základ pohybu 

- specifická pravidla tréninku dětí 

- rizika sportovní gymnastiky 

- únava, regenerace, kompenzace 

- význam dechu a dechová cvičení v kompenzaci zátěže    

 

Na konci každé kapitoly uvedu seznam klíčových slov s jejich definicí. 

 

 

 

3.1 Anatomický, fyziologický a biomechanický základ pohybu 

 

Má-li trenér svou prací přispět ke správnému a především zdravému rozvoji svých svěřenců, 

je pro něj nezbytné osvojit si základní znalosti morfologie a funkce svalstva i nervosvalových 

závislostí. V této kapitole se proto tomuto tématu budu věnovat.  

 

 

 

3.1.1  Lidský organismus jako celek 

 

Janura (2004) rozděluje  pohybový systém člověka do několika dalších podsystémů. Jsou to 

podsystémy řídící, svalový, kosterní + mezilehlých prvků a energetický subsystém. Každý 

z těchto podsystémů je důležitý pro fungování organismu jako celku.   Kosterní podsystém je 

pasivní, skládá se ze soustavy kosterní a mezilehlých prvků. Mezilehlé prvky jsou šlachy, 

vazy, chrupavky a klouby. Aktivním podsystémem je potom svalová soustava, která nám svou 

funkcí umožňuje pohyb. To vše za předpokladu, že řídící systém naše pohyby pomocí 
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nesmírně složitého mechanismu řídí. Zároveň, aby mohlo vše fungovat, je nutný neustálý 

příjem energie. Toto je samozřejmě velmi jednoduché rozdělení části lidského organismu. 

Lidské tělo ovšem není tak jednoduchý aparát, aby toto členění mohlo stačit. V anatomii a 

fyziologii proto nacházíme další důležité systémy. Přestože cílem této práce není dokonalý 

rozbor lidského těla, považuji za nezbytné věnovat také pozornost některým dalším 

systémům, i když zdánlivě s tématem nesouvisí. Z těch, které jsou pro tuto práci důležité, je 

třeba jmenovat dýchací (respirační) systém. ,,Respirační systém je jediným pro život 

nezbytným systémem, jehož funkci lze ovládat vůlí“ (Rokyta, 2000). Dále jsou to systémy 

oběhový (kardiovaskulární) , trávicí systém, vylučovací systém. Takto bych mohl 

pokračovat a jmenovat další systémy a podsystémy či jednotlivé orgány. V dělení bych mohl 

pokračovat dál přes jednotlivé tkáně až na úroveň buněčnou, kde končí obor anatomie. 

Menšími strukturami se zabývá histologie a samozřejmě fyziologie. Celkově shrnuto bychom 

mohli říci, že lidské tělo se skládá z velmi malých na sobě víceméně závislých ,,struktur“ 

buněk, které jsou ohraničeny velice důmyslným ,,obalem“ (membránou) a tyto struktury tvoří 

větší celky, které jsou opět ohraničeny membránou a kterým říkáme tkáň a ohraničíme-li 

shluk několika různých tkání další membránou vznikne nám orgán a tak bychom mohli 

pokračovat, až bychom sestavili celý lidský organismus. Z tohoto velmi neodborného výkladu 

je jasně patrné, že v lidském organismu souvisí všechno se vším. Příroda ve své podstatě má 

ráda rovnováhu. Vše, co příroda vytvořila, je proto v neustálé dynamické rovnováze. Lidský 

organismus není výjimkou. Jednou ze základních vlastností živých organismů je zachování 

stálých podmínek ve vnitřním prostředí při nejrůznějších metabolických nárocích a to i při 

měnících se podmínkách okolí (Rokyta, 2000). Aby byla zachována homeostáza, probíhá 

v organismu neustálá výměna informací mezi jednotlivými buňkami. Tomuto jevu říkáme 

dynamická rovnováha. Nositeli těchto informací jsou různé, někdy celkem jednoduché, 

jindy velice složité, chemické látky.  

 

Na konci této kapitoly bych rád zmínil ještě jednu důležitou vlastnost živých organismů a tou 

je schopnost adaptace. Vystavujeme-li organismus různým vlivům narušujícím jeho vnitřní 

prostředí, je schopen se s tím po nějaké době vyrovnat a adaptovat se na nové podmínky. Na 

této schopnosti jsou založeny principy sportovního tréninku, které je třeba respektovat. 

Bohužel adaptace může nastat i pro organismus v negativním smyslu. Vlivem adaptace 

dochází například ke zkracování často používaných svalů a ochabování svalů méně 

vytížených (viz. 3.1.7). 
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Klíčová slova: 

Metabolismus - látková přeměna, je jedním ze základních procesů v živé hmotě. Zahrnuje 

všechny chemické děje probíhající v organismu (Rokyta, 2000) 

Homeostáza - stálost vnitřního prostředí  

 

 

 

3.1.2 Senzomotorický systém, řízení motorických projevů  

 

Všechny motorické projevy člověka podléhají nějakému stupni řízení. Jinými slovy jakýkoli 

pohyb, ať  již chtěný, volní či nechtěný, mimovolní, musí nutně řídit a koordinovat některý 

z řídících systémů. Aby se člověk mohl pohybovat a tedy vykonávat základní lokomoci, 

podílejí se na tom nejen svaly, ale také řídící aparát. U člověka řídí pohyb a polohu těla tzv. 

motorický systém. Do tohoto systému patří: motorická jednotka (viz.3.1.3), která celý 

systém zakončuje a je tedy propojením CNS, PNS a výkonnými efektory, v tomto případě 

kosterními svaly. Dále je to páteřní mícha, kde probíhají základní reflexy (viz.3.1.4), jejichž 

prostřednictvím se uskutečňují základní postojové a pohybové reakce. Vyšším stupněm řízení 

je mozkový kmen, především jádra retikulární formace prodloužené míchy, Varolova 

mostu a středního mozku, která se podílejí na regulaci svalového tonu  a kontrole pohybů. Na 

kontrole pohybů se rovněž podílí mozeček, který má ve spolupráci s vestibulárním aparátem 

za úkol udržování stoje a polohy. Ventrolaterální jádra talamu jsou důležitá pro registraci 

pohybů. Téměř nejvyšším stupněm řízení jsou bazální ganglia, ve kterých vznikají pohybové 

programy a která modulují informace přicházející z mozkové kůry. Nejvyšším stupněm řízení 

je mozková kůra, ze které vycházejí pro pohyb dvě nejdůležitější motorické dráhy a to 

pyramidová dráha a mimopyramidová dráha (Čihák, 1997). Těmito drahami jsou vysílány 

signály ke svalům. Motorický systém dále dělíme do dvou podsystémů. Prvním je systém 

polohy, který zajišť uje polohové a vzpřimovací reflexy, neboli motoriku opěrnou. Druhý je 

systém pohybu, ten umožňuje pracovní činnost a komunikaci, čili cílenou motoriku. Cílená a 

opěrná motorika probíhají vždycky současně a jen tehdy smysluplně, když jsou společně 

zpracovávány nepřetržité informace z  periferie (senzorika), odtud také název senzomotorika 

(Silbernagl, Despopoulos, 2004). V praxi to vypadá asi takto: na začátku každého cíleného 

pohybu je rozhodnutí pohyb vykonat, druhou fází je programování pohybu na základě nějaké 

předchozí zkušenosti, tedy s využitím naučených dílčích programů, poté následuje povel 

k pohybu a jeho provedení. Průběh pohybu je neustále kontrolován a korigován pomocí 
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zpětnovazebních informací vedoucích z různých receptorů umístěných v periferii. Tento 

příklad se samozřejmě týká především základních elementárních pohybových projevů 

probíhajících v pokud možno konstantním prostředí. Většina pohybových dovedností ve 

sportu - a v gymnastice především - má trošku jiný průběh. Každý, kdo si jen jedenkrát zkusil 

skočit třeba salto, ví, že průběh pohybu je natolik rychlý, že zpětná vazba se dostaví až po 

jeho provedení a na nějaké korekce v průběhu pohybu moc času nezbývá. Právě v 

této souvislosti bych rád zmínil rozdíl mezi pohybem spouštěným a pohybem řízeným.   

Spouštěné pohyby se vyznačují svou rychlostí provedení. CNS tento pohyb rychle startuje a 

spouští, ale již nestačí kontrolovat zpětnou vazbou. Mozek není schopen kontrolovat 

pokyny a informace přicházející z proprioreceptorů v tak velké rychlosti. Spouštěné pohyby 

vyžadují dlouhodobý nácvik. Jsou to základy pohybových dovedností. Naproti tomu řízené 

pohyby probíhají pod přímou kontrolou CNS. Kompenzační cvičení je založeno na řízených 

pohybech. Tyto pohyby se provádějí pomalu a klade se velký důraz na přesnost provedení 

(Javůrek, Smolíková, 1986).     

 

Klíčová slova: 

CNS - centrální nervová soustava 

PNS - periferní nervová soustava 

Zpětná vazba - je termín pro situaci, kdy výstup nějakého systému ovlivňuje zpětně jeho vstup 

 

 

 

3.1.3 Nervy a svaly, základní stavba 

 

Nervový systém člověka se skládá z více než sto miliard nervových buněk (neuronů). Neuron 

je strukturní a funkční jednotkou nervového systému. Neurony vedoucí vzruchy z CNS do 

svalů se nazývají motoneurony. Typický motoneuron se skládá z těla (soma), které obsahuje 

jádro, mitochondrie a další organely a dvou druhů výběžků. První - často bohatě větvené - 

vedou aferentní vzruchy do těla neuronu a jmenují se dendrity. Druhý druh, který bývá 

rozvětvený až na svém konci a neuron jím předává informace dalším neuronům či cílovým 

efektorům, v tomto případě svalům, se jmenuje axon (neurit). Na povrchu neuronu je 

membrána, která hraje klíčovou roli při přenosu vzruchů. Buněčná membrána je v CNS 

obklopena obalem tvořeným oligodendrocity a v PNS Schwannovými buňkami. Tyto 

buňky vytváří tzv. myelinovou pochvu. Ta je v průběhu axonu přerušována Ranvierovými 
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zářezy. Díky těmto zářezům se vzruch šíří rychleji.  Axon s tímto obalem tvoří nervové 

vlákno. Místu styku axonu s jiným neuronem či efektorem říkáme synapse. Místu, kde 

dochází k převodu vzruchu z nervu na sval, také říkáme motorická (nervosvalová) ploténka. 

Na motorické ploténce i na synapsi probíhá chemický přenos vzruchu pomocí tzv. 

neurotransmiterů. V případě motoneuronů je nejčastějším neurotransmiterem chemická 

látka, která se jmenuje acetylcholin. Významnou roli v přenosu vzruchu hrají sodíkové, 

draslíkové a vápníkové ionty. Každý motoneuron se na konci svého axonu rozštěpí a přivede 

vzruch do několika svalových vláken. Množství svalových vláken inervovaných jedním 

motoneuronem je velice rozmanité. Záleží především na funkci svalu. Platí zde jedno 

pravidlo, že svaly, které vykonávají jemnější pohyb, jsou inervovány větším množstvím 

motoneuronů a svalům vykonávajícím hrubší práci stačí motoneuronů méně. Několika 

svalovým vláknům inervovaným jedním motoneuronem říkáme motorická jednotka. 

Rychlost vedení vzruchu záleží na průměru vláken. Rozlišujeme tři skupiny nervových 

vláken. První skupinu označujeme A. V této skupině se nachází další čtyři podskupiny. 

Můžeme zde najít motorická vlákna A alfa vycházející z předních míšních rohů. Tato vlákna 

se dále dají dělit na tlustší, která vedou vzruch rychleji a tenčí pomalejší.  Dále jsou to 

proprioreceptivní vlákna vedoucí dotyk A beta, eferentní vlákna pro svalová vřeténka A 

gama a vlákna vedoucí pravděpodobně informace o bolesti A delta. Dále existují nervová 

synaptická vlákna označovaná písmenem B a nemyelinizovaná vlákna C (Rokyta, 2000).  

 

Základní jednotkou kosterního příčně pruhovaného svalu je svalové vlákno. Svalová vlákna 

se v mikroskopu již při slabém zvětšení jeví napříč žíhaná. Žíhání je způsobeno tím, že 

myofibrily se skládají z úseků světlejších, opticky jednolomných a úseků tmavších, 

dvojlomných, pravidelně se střídajících. Proto také název svaly "příčně pruhované" (Čihák, 

1987). Svalové vlákno je v podstatě vícejaderná buňka, je obaleno membránou, které říkáme 

sarkolema. Uvnitř této sarkolemy se nachází buněčná tekutina sarkoplazma, větší množství 

buněčných jader, mitochondrie a další organely a samozřejmě látky pro zajišť ování energie 

a také stovky vlákének myofibril. Myofibrily jsou tvořeny z několika různých bílkovin a jsou 

příčně rozděleny na jednotlivé sarkomery. Mezi bílkovinami nejvýznamnější roli hrají aktin 

a myosin. Tyto dvě bílkoviny tvoří dvě proti sobě orientované struktury, které se při 

svalovém stahu (kontrakci) proti sobě  posunují. Významnou roli zde hraje vápník, který 

umožní, aby myosin zapadl do vazebného místa na aktin, čímž vznikne aktinomyosinový 

komplex, zároveň se při tom rozštěpí jedna molekula ATP. Tímto komplexem v podstatě 

začíná svalová kontrakce. Chceme-li v kontrakci pokračovat, přichází na řadu další molekula 
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ATP, jejíž přítomností se vazba uvolní. Svou roli v tomto procesu hraje také hořčík.  Myosin 

se potom posune k dalšímu vazebnému místu a zde se předchozí situace opakuje. Posunutím 

myosinu po aktinu se jednotlivé sarkomery a tím i celá myofibrila zkrátí (Rokyta, 2000). 

Takto popsané zkrácení probíhá v podstatě jak při izokinetické či spíše koncentrické, tak i 

při izometrické svalové kontrakci. Při izometrické kontrakci potom důležitou roli hraje i 

sériový elastický element (Janura, 2004). Jednoduše řečeno svalová kontrakce, tedy zkrácení 

kontraktilní části svalu, je v podstatě jediné, co sval dovede. Podle rychlosti, jakou se sval 

dokáže zkrátit, rozlišujeme několik druhů svalových vláken. Tato rychlost je pravděpodobně 

závislá také na rychlosti, jakou je schopen vést vzruch motoneuron inervující toto vlákno. 

Každý motoneuron vždy inervuje jen jeden typ vláken. Proto se tyto charakteristiky vztahují 

na celou motorickou jednotku. Melichna (Havlíčková a kol., 2000) rozlišuje tři druhy 

svalových vláken. Prvním typem jsou červená vlákna. Tato vlákna jsou rezistentní 

k unavitelnosti a označujeme je jako typ I nebo také SO podle anglického názvu slow 

oxidative (pomalá oxidativní), jejich inervaci zprostředkovávají tenčí a tedy pomalejší A alfa 

motoneurony. Charakteristickou červenou barvu dává svalu svalový myoglobin, který přenáší 

kyslík do mitochondrií. Druhým typem jsou unavitelná bílá vlákna. Tato vlákna označujeme 

jako typ IIB a podle rychlosti, jakou jsou schopny vyvinout, je označujeme jako vlákna 

rychlá FG z anglického fast glycolytic (rychlá glykolytická) a jsou inervována rychlejšími A 

alfa motoneurony s větším průměrem. Třetím typem jsou vlákna přechodná označovaná jako 

typ IIA nebo FOG (fast glycolytic oxidative). Podle funkce, jakou sval vykonává, jsou také 

tato vlákna ve svalu zastoupena (viz.3.1.7). 

 

Klíčová slova: 

Nervový vzruch - je fyzikálně chemická změna přenášená nervovým vláknem. Vzniká na 

základě porušení elektrické rovnováhy (Kubálková, 2000) 

Aferentní - senzitivní - dostředivá, vedoucí vzruch do centra 

Eferentní - odstředivá, motorická, vedoucí vzruch z centra do periferie 

Organely - specifické struktury zajišť ující základní funkce buňky 

Mitochondrie - patří k základním buněčným organelám, uvnitř probíhají důležité procesy 

zajišť ující buňce energii (Krebsův cyklus, β-oxidace mastných kyselin a další) 

Efektor - cílový orgán např. sval 

Propriorecepce - schopnost nervového systému zaznamenat změny vznikající ve svalech a 

uvnitř těla pohybem a svalovou činností („polohocit“). Je nezbytná pro správnou koordinaci 

pohybu  
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Myofibrila - jemné smrštitelné vlákénko skládající se z tenčích bílkovinných jednotek - 

myofilament  

Aktin - bílkovina podílející se na výstavbě kontraktilních buněčných struktur  

Myosin - bílkovina, která spolu s aktinem a dalšími bílkovinami vytváří hlavní kontraktilní 

strukturu svalu, myofibrilu  

ATP - adenosintrifosfát, nejdůležitější energetický metabolit buněk 

Izokinetická kontrakce - (dříve nazývaná izotonická) svalová vlákna nemění své napětí a buď 

se v průběhu pohybu prodlužují (exentrická k.), nebo se zkracují (koncentrická k.)  

Izometrická kontrakce - nedochází ke změně délky svalu, ale mění se svalové napětí (tonus) 

Auxotonická kontrakce - změnou napětí ve svalu dochází i ke změně délky svalových vláken 

(např. přemet stranou) (Bursová, 2005) 

Sériový elastický element - ve svalu má funkci pružiny, přenáší mechanickou energii 

produkovanou kontraktilním elementem a částečně ji pohlcuje (Janura, 2004)  

 

 

 

3.1.4 Proprioreceptory a míšní reflexy  

 

Svalová vlákna spolu s vazivem, které celý sval obaluje a vytváří také úpony svalu ke kosti, 

tvoří jeden orgán. Součástí tohoto orgánu jsou ještě svalové cévy, nervy, pomocná svalová 

zařízení a specializované receptory. Právě tyto receptory se velmi aktivně podílí na každém 

našem pohybu. Jsou součástí důležitých reflexů, které slouží k udržení stability těla a hrají 

významnou úlohu při vytváření pohybových vzorců. Využití znalosti těchto mechanismů je 

významné pro správné provádění kompenzačních cvičení.  

První z těchto receptorů se nachází mezi svalovými vlákny. Jedná se o několik svalových 

vlákének obklopených vazivovým pouzdrem vřetenovitého tvaru. Podle tohoto tvaru také 

dostala svůj název svalová vřeténka. Uvnitř tohoto vřeténka začíná senzitivní nervové 

vlákno, které vede do příslušného segmentu v míše. Svalová vřeténka mají za úkol informovat 

CNS o změně délky intrafusálních vláken. Vzhledem k tomu, že intrafusální vlákna jsou 

uložena paralelně s extrafusálními a jsou spojena s vazivovou fascií případně s úponovou 

šlachou, působí také jako ,,rozdílový detektor“ délky intrafusálních a extrafusálních vláken. 

Svalová vřeténka jsou regulátorem délky svalu (Čihák, 1987). 

 



 

 18 

Funkci vřeténka v regulaci napětí lze zjednodušeně vysvětlit takto: společně s aktivací alfa-

motoneuronů jsou z vyšších mozkových center také aktivovány gama-motoneurony, které 

mají za úkol vyvolat kontrakci intrafusálních vláken a jejich nastavení na žádanou délku. 

Senzitivní nervová vlákna vedoucí z vřetének signalizují do centra informace o dosažené 

délce svalových vláken ve vřeténku a zároveň vznikající rozdíl mezi délkou intrafusálních a 

extrafusálních vláken. Reflexním míšním obloukem je podnět pomocí interneuronu 

převáděn na alfa-motoneurony, které na základě této informace udržují dosaženou délku 

vláken (signalizovanou z vřeténka) až do dalšího podnětu z vyšších center, který přivodí 

změnu stupně kontrakce. Zároveň s tímto signálem pokračuje informace senzitivními drahami 

do vyšších nervových center, která se také podílí na udržování stability celého těla. Toto 

neustálé udržování svalového napětí (tonusu) přispívá k udržování polohy těla. Nebýt tohoto 

mechanismu, svaly by ochabovaly po každém jednotlivém pohybu (Čihák, 1987). Navíc 

dojde-li k neočekávané změně zatížení, nastavení alfa-inervace se koriguje, tomuto 

mechanismu říkáme reflex kompenzace zatížení (Silbernagl, Despopoulos, 2004).  

 

Druhým typem svalového receptoru jsou Golgiho šlachová tělíska. Šlachová tělíska jsou 

napojena sériově ke svalu na přechodu svalu do šlachy. Slouží především k regulaci 

svalového napětí.  

 

Právě s těmito dvěma druhy receptorů jsou spojené některé míšní reflexy. Jedná se o reflexy 

proprioreceptivní.  

 

Prvním z nich je napínací reflex. Dojde-li k nečekanému napětí šlachy, jsou tím podrážděna i 

svalová vřeténka, která vyšlou pomocí senzitivních neuronů signál do míchy, kde stimulují 

alfa-motoneuron téhož svalu, což vyvolá jeho kontrakci. Reflexní doba tohoto reflexu je 

velice krátká. Smyslem tohoto reflexu je rychlá korekce ,,nechtěných“ změn délky svalu a tím 

i postavení kloubu (Silbernagl, Despopoulos, 2004). Tento reflex se projeví nekoordinovaným 

trhnutím. Při cvičení je samozřejmě vhodné se tomuto reflexu vyhnout a zatěžovat svaly tak, 

aby k němu nedocházelo.  

 

Další je šlachový reflex. Napínáme-li sval proti nepřekonatelnému odporu dochází ke 

zkracování kontraktilní části svalu a naopak k protahování jeho elastických komponent - 

šlach. Právě zde jsou uložena šlachová tělíska, která při nadměrném protažení vyšlou signál, 

který způsobí inhibici vlastního svalu. Tímto uvolněním se organismus brání přetržení šlachy. 
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V praxi toho můžeme paradoxně využít k efektivnějšímu protažení. Zatlačíme-li ve chvíli 

útlumu proti směru kontrakce, sval neklade tak velký odpor vlastnímu protažení. Pro tento 

mechanismus se vžil název postizometrická relaxace (PIR) (Nováková, 2007). 

 

Velmi zajímavým jevem je také reciproční inervace. Jedná se o reflex, při kterém je reakční 

doba o něco delší. V tomto případě se již jedná o složitější mechanismus, jehož řízení je 

závislé i na vyšších mozkových centrech. Při pohybu musí být mezi svalovými skupinami 

souhra, která uskutečňuje koordinovaný děj. Když se jedna svalová skupina kontrahuje 

(agonista, sinergisté, viz. 3.1.5), druhá relaxuje (antagonista, viz. 3.1.5). ,,Fasilitace alfa-

motoneuronů vlastního svalu vede k útlumu alfa-motoneuronů antagonistů prostřednictvím 

interneuronů,  říkáme tomu proprioreceptivní neuromuskulární fasilitace (PNF)“ 

(Bursová, 2005).  

 

Jak již jsem zmínil, v lidském organismu souvisí všechno se vším. Proto také většina těchto 

reflexů ve skutečnosti neprobíhá tak jednoduše, jak se zdá. Vzhledem k tomu, že se na 

pohybech podílí vždy více než jeden nebo dva svaly, probíhají tyto reflexy najednou na 

mnoha místech. Jsou všelijak propojené a svoji roli při tom hrají i vyšší mozková centra, ve 

kterých jsou všechny informace z těchto receptorů, ale také například z visceroreceptorů či 

vestibulárního aparátu vyhodnocovány, a která významně korigují naší motoriku. Důležité 

pro pohyb jsou i receptory umístěné v kloubech, jejichž činnost s následnou svalovou reakcí 

je označována jako tzv. kloubně-svalová souhra (Bursová, 2005). Přesto si myslím, že 

využití i takto zjednodušené formy může být účelné a v praxi velice významné. 

 

Klíčová slova: 

Reflex - funkční jednotka řízení, podrážděním receptoru vznikne vzruch, který je přenášen 

senzitivními vlákny do CNS, kde je analyzován a na základě této analýzy vyšle CNS signál 

k efektoru (např. svalu) 

Intrafusální vlákna - svalová vlákna uvnitř vřeténka (lat. fusus, vřeteno) 

Extrafusální vlákna - všechna svalová vlákna, která nejsou součástí vřeténka  

Fascie - povázky - tuhé vazivo, které obaluje jednotlivé svaly i celé svalové skupiny  

Proprioreceptivní reflexy - začínají ze svalových vřetének nebo šlachových tělísek a slouží 

k udržování napětí svalu a udržování postoje. Tyto reflexy můžeme dále dělit podle počtu 

přepojení v míše na monosynaptické, bisynaptické a polysynaptické.  

Interneuron - vmezeřená nervová buňka, může být inhibiční nebo excitační  
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Inhibice - útlum, potlačení, zpomalení sledovaného děje  

Excitace - facilitace - zesílení reflexu  

Visceroreceptory - receptory uložené ve stěnách útrob a cév registrující změny tlaku v cévách, 

změny pH krve, teplotní změny apod. (Bursová, 2005)  

Vestibulární aparát - je úzce spojen s pohybem, polohou a orientací v prostoru. Vestibulární 

receptory jsou uložené ve skalní kosti v kostěném labyrintu ve třech na sebe kolmých 

polokruhovitých kanálcích a v sakulu a v utrikulu (Rokyta, 2000) 

 

 

 

3.1.5  Svaly a jejich funkce   

 

V lidském těle se nachází přibližně 600 svalů, z nichž převážná většina je párová. Tedy na 

každé polovině těla 300 (Čihák, 1987). Jak již jsem napsal, funkčně  jediné, co sval dokáže, je 

zkrátit svoji délku. Základní funkcí svalu při této své dovednosti je na jedné straně přibližovat 

jeden segment k druhému a na druhé zase oddalovat. Proto také většina svalů začíná na jedné 

kosti a končí na kosti druhé. Mezi těmito kostmi jsou různé druhy kloubů, které umožňují 

pohyb právě v žádoucím rozsahu. Svaly tedy spolu s klouby působí jako jednoramenné nebo 

dvojramenné páky. V lidském organismu ovšem nikdy není nic tak jednoduché, jak se zdá.  

 

Vzhledem k prováděnému pohybu proto rozlišujeme svaly následovně: Iniciátor pohybu se 

nazývá agonista. Proti němu působící sval je antagonista. Agonisté a antagonisté vytváří tzv. 

antagonistické dvojice (skupiny), na jejichž souhře závisí výsledný pohyb. Dále máme ještě 

synergisty, kteří se na pohybu také podílí. Jak již jsem zmínil, v lidském těle nic není tak 

jednoduché. Proto při svalové činnosti rozlišujeme i další funkce. Nejdominantnější ze 

skupiny synergistů pro určitý pohyb se nazývá hlavní sval a ostatní spolupůsobící svaly jsou 

svaly pomocné. Abychom mohli provést některé pohyby, je třeba přilehlou část těla 

stabilizovat. Tuto činnost provádějí svaly fixační. Zároveň každý sval může vykonávat více 

funkcí. Proto rozlišujeme funkci hlavní a funkci vedlejší. Nakonec ještě máme svaly 

neutralizační a ty mají za úkol rušit svou činností nežádoucí směry pohybů vykonávané svaly 

hlavními a svaly pomocnými (Čihák, 1987). 

 

Jednotlivé pohyby nazýváme takto: ohnutí (flexe) a natažení (extenze),  při těchto pohybech 

zmenšujeme resp. zvětšujeme úhel mezi dvěma segmenty. Dále můžeme provádět přitažení 
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(addukci) a odtažení (abdukci,) při těchto pohybech se jednotlivé segmenty buďto přitahují 

nebo odtahují od střední roviny. Dále můžeme různými částmi těla otáčet kolem jejich osy, 

těmto pohybům říkáme rotace. Můžeme také provádět kroužení (cirkumdukci), při tomto 

pohybu střídáme v podstatě všechny typy pohybů (Bursová, 2005). Tak jako vše v lidském 

organismu, tak i rozdělení pohybů není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Ohnutí 

může být směrem dopředu (ventrální flexe) a samozřejmě i dozadu (dorzální flexe), ale to je 

vlastně extenze. V praxi to znamená, že skupiny svalů, jejichž hlavní funkcí je flexe a 

nazýváme je ohybače (flexory,) tak můžou provádět i extenzi a naopak. Příkladem může být 

přímý sval břišní (m. rectus abdominis), typický flexor. Provedeme-li úplné natažení (extenzi) 

zad, na které se podílejí především vzpřimovače trupu tedy natahovače (extensory), 

dostaneme se do záklonu (dorzální flexe) a narovnání čily extenzi provádí potom přímý sval 

břišní, tedy flexor. Podobných příkladů bychom mohli najít mnohem více.    

 

Na pohybech se podílí celé svalové skupiny, které vzájemně spolupracují. Tato spolupráce je 

geneticky podmíněná. Platí zde však důležitý vztah mezi organickou formou a funkcí. Tento 

vztah je dán takto - organická forma určuje funkci a funkce má tvořivý vliv na 

organickou formu (Javůrek, Smolíková, 1986). 

Z tohoto vztahu je patrné, že během ontogeneze můžeme funkci jednotlivých svalů 

přizpůsobovat, což je vlastně základní princip sportovního tréninku. Lidské tělo se v průběhu 

fylogeneze vyvíjí již tisíce let. Postupem doby, tak jak se vyvíjela CNS a člověk měnil způsob 

života, tak vznikaly různé svalové skupiny a ty starší měnily či přizpůsobovaly svou funkci.  

 

Klíčová slova: 

Fylogeneze - vývoj druhu  

Ontogeneze - vývoj jedince 

 

 

 

3.1.6 Systém posturální (tonický) a systém fázický 

 

Jedním ze základních předpokladů života na Zemi je schopnost odolávat zemské přitažlivosti 

- gravitaci. Ovšem chce-li si jakýkoli živočich opatřit potravu, bez které by nemohl existovat, 

musí se umět také pohybovat. Člověk není výjimkou. K tomu, abychom se mohli pohybovat, 

nám slouží pohybový aparát, jehož základní principy jsem popsal v předchozích kapitolách. 
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V této kapitole bych se rád podrobněji věnoval již konkrétním svalovým systémům, které se 

na našem pohybu podílí. Zároveň bych chtěl objasnit pojem velice důležitý a tím je - postura.  

 

Postura je schopnost zaujmout  polohu těla a jeho částí v klidu. Postura vždy předchází 

pohybu a posturální systém se ji snaží udržet a aktivací tonických svalů zabránit její změně 

(Bursová, 2005). Při pohybu dochází k inhibici posturálního systému fázickým svalovým 

systémem, který provádí pohyb. Po skončení pohybu opět převažuje funkce posturální, 

udržující novou dosaženou polohu. Na procesu řízení postury se podílí centrální nervový 

systém, který zpracovává vstupní senzorické informace, vytváří pohybové programy pro 

posturální systém a zajišť uje zpětnovazební korekci našeho pohybu. 

 

V předchozím textu jsem zmínil skutečnost, že na pohybu a postoji člověka se podílí dva 

systémy. První systém má za úkol udržovat člověka ve vzpřímené poloze a pracuje tedy proti 

zemské přitažlivosti - gravitaci, tím že udržuje lidské tělo v  neustálém  napětí, kterému 

říkáme klidový svalový tonus.  Ze základní charakteristiky je patrné, že tento systém je 

tvořen především svaly s antigravitační funkcí, tedy svaly, jejichž klíčovou funkcí je působit 

proti gravitaci. V lidském těle tuto funkci plní většinou natahovače (extensory). Ovšem opět 

by to nebylo lidské tělo, kdyby toto pravidlo platilo takto jednoduše. Jak jsem zmínil, 

pohybový systém tvoří spolu se svaly také kosti. A právě tento systém funguje velice 

důmyslně. Podaří-li se nám totiž vstát a zaujmout základní postavení - posturu, a nacházíme-li 

se v konstantním prostředí, kde jsou eliminovány vnější vlivy, můžeme takto vydržet velmi 

dlouhou dobu. Tento fakt má na svědomí především skutečnost, že lidská kostra zpevněná 

vazy a šlachami vedoucími ze svalů, je v podstatě samonosná. Samozřejmě takovéto prostředí 

bychom asi jen těžko hledali. Na člověka většinou působí spousta různých vlivů a tak úkolem 

svalů není jen pracovat proti gravitaci, ale také udržovat rovnováhu navzdory těmto vlivům. 

Nejsou to tedy jen extenzory, které tvoří tento systém, ale je to celé spektrum svalů různých 

funkcí majících za úkol udržet naše posturální postavení. Tomuto systému proto říkáme 

posturální systém a v něm převážně pracující tonické svaly. Společně se systémem 

posturálním v našem těle působí také kinetický systém, který má za úkol zprostředkovat nám 

pohyb - lokomoci. Svaly tohoto systému také nazýváme fázické svaly a podle toho také 

fázický systém (Javůrek, Smolíková, 1986).  
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3.1.7 Tonické a fázické svaly 

 

V předchozích kapitolách jsem zmínil skutečnost, že v lidském těle existují různé svalové 

skupiny, které mají své specifické úkoly, a také to, že existuje několik druhů svalových 

vláken, která společně s motoneurony tvoří specifické motorické jednotky. Tuto kapitolu 

věnuji konkrétním svalům, jejich funkci a pravděpodobnému složení a vlastnostem těchto 

svalů.  

 

Zaujme-li člověk nějakou polohu (posturu) a není-li to poloha příliš vratká, dokáže takto 

setrvat velmi dlouhou dobu. Tuto skutečnost jsem v předchozím textu již zmínil. Konstrukce 

lidského těla je velice dokonalá a umožňuje člověku odolávat gravitační síle bez velkých 

nároků na výdej energie. Důvodem, proč tomu tak je, může být i skutečnost, že svaly mající 

hlavní podíl na udržování naší stability, jsou složeny převážně z motorických jednotek 

obsahujících červená vlákna. Tato vlákna jsou velice odolná a málo unavitelná (Havlíčková, 

2000). Je to především tím, že díky většímu množství červeného svalového barviva 

myoglobinu dokáží vázat větší množství kyslíku a tak zabezpečit daleko větší podíl aerobní 

činnosti oproti svalům rychlým. Dokážou proto pracovat velmi dlouho. Tyto motorické 

jednotky se zapojují do našich pohybových stereotypů snadněji, zvláště v extrémních 

situacích a mají lepší regenerační schopnost (Hošková, 2003). Průběh jejich činnosti je sice 

pomalejší, ale zato intenzivnější. Svaly s převahou těchto vláken proto mají tendenci 

k nadměrnému zvyšování klidového napětí (hypertonii) vedoucímu ke zkracování, zbytnění 

až ke ztuhnutí, a proto je nutné tyto svaly preventivně uvolňovat a protahovat (Bursová, 

2005). Mezi svaly, ve kterých bychom mohli hledat převahu pomalých motorických jednotek, 

patří především hluboké svalstvo zádové (m. erektor trunci), horní část svalu kápového (m. 

trapezius), zdvihač lopatky (m. levator scapulae) a čtyřhranný sval bederní ( m. quadratus 

lumborum). Tyto svaly jsou zatěžovány prakticky neustále, i když při pohybu je jejich funkce 

spíše podpůrná. Další skupinou jsou svaly, které mají také převážně posturální funkci, ale již 

aktivněji se zapojují i při pohybech. Dokonce často tak aktivně, že v podstatě převezmou 

funkci hlavního svalu vykonávajícího konkrétní pohyb. Tomuto jevu říkáme svalová 

substituce a je nežádoucí (Javůrek, Smolíková, 1986). Tyto svaly také velmi často dominují 

v antagonistické dvojici a díky reciproční inervaci tuto dominanci neustále stupňují. Tomuto 

jevu říkáme funkční nerovnováha - dysbalance. K těmto svalům patří kývač hlavy (m. 

sternocleidomastoideus), prsní sval velký i malý (m. pectoralis major i minor), sval hruškovitý 

(m. piriformis), přitahovače stehna (adduktory), sval bedrokyčlostehenní (m. iliopsoas), 
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napínač povázky stehenní (m. tensor fascie latae) a přímý sval stehenní (m. rektus femoris). 

Funkcí těchto svalů je především vzdorovat gravitaci tím, že udržují zvýšený svalový tonus, 

čímž pomáhají udržet tělo ve vzpřímeném postavení. Těmto svalům říkáme tonické svaly. 

Funkčně k nim patří ještě jedna skupina. Jedná se o svaly na zadní straně dolních končetin. 

Tyto svaly mají nejen svoji posturální funkci, ale významně se podílejí i na lokomoci. Právě 

v těchto svalech hrají velkou roli druhy svalových vláken. S trochou nadsázky lze říct, že 

nachází-li se zde větší část vláken červených, má jedinec větší šanci stát se vytrvalcem, a 

naopak je-li v nich zastoupeno více vláken rychlých, jedná se o sprintery. Jsou to sval 

trojhlavý lýtkový (m. triceps surae), zadní sval holenní (m. tibialis posterior), sval dvojhlavý 

stehenní (m. biceps femoris) a svaly poloblanitý (m. semimembranosus) a pološlašitý 

(semitendinosus). U těchto svalů také dochází ke zkracování a to bez ohledu jsou-li složeny 

převážně z pomalých či rychlých vláken. Dochází k tomu proto, že jsou skutečně velmi 

exponované. Nakonec bych ještě rád vyjmenoval několik svalů, které nespadají do této 

skupiny, ale jsou významně zatěžovány při gymnastice, a tak u nich může dojít také k 

nechtěným změnám, kterým je třeba předcházet. Jsou to svaly přední strany horní končetiny, 

tedy funkčně flexory, a z nich především dvojhlavý sval pažní (m. biceps brachii) a sval pažní 

(m .brachialis), dále flexory lokte, zápěstí a prstů. Nakonec tu jsou svaly, u kterých dochází 

častým zatěžováním k výrazné hypertrofii: sval deltový (m. deltoideus), široký sval zádový 

(m. latissimus dorsi) a svaly na zadní straně lopatky, které spolu se svalem podlopatkovým 

(m. subscapularis) tvoří svými úpony na kost pažní rotátorovou manžetu (Javůrek, Smolíková, 

1986).   

 

Druhou skupinou jsou svaly fázické, které mají za úkol zprostředkovat nám lokomoci. Tyto 

svaly tvoří velmi často antagonistické skupiny se svaly tonickými a svým způsobem se také 

podílejí na posturálních funkcích. Jsou to svaly s převahou bílých svalových vláken 

podmiňujících činnost maximální a submaximální intenzity, která často probíhá v anaerobním 

prostředí a proto jsou vlákna velice rychle unavitelná. Vyznačují se nižším (až nadměrně) 

klidovým napětím (hypotonií) vedoucím k oslabení, a proto je musíme cíleně posilovat 

(Bursová, 2005). Jsou to svaly rombické (mm. rhomboidei), střední a dolní část svalu 

kápového (m. trapezius), břišní svaly (mm. abdomini), velký, střední, malý sval hýžďový (m. 

gluteus maximus, medius, minimus), vnitřní a zevní hlavy čtyřhlavého svalu stehenního (mm. 

vasci), přední sval holenní (m. tibialis anterior) a svaly lýtkové (m. peronei).  
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Za normálních podmínek jsou antagonistické skupiny vyvážené a zajišť ují svou činností tělu 

funkční rovnováhu (svalovou balanci). Bohužel vlivem často nevhodně volených 

pohybových aktivit dochází ke vzniku svalových dysbalancí. Mezi ty nejznámější patří horní 

(cervikobrachiální) a dolní (lumboischiadický) zkřížený syndrom (Javůrek, Smolíková, 1986). 

Tyto svalové dysbalance se potom stávají základem nesprávných pohybových stereotypů, 

které opět posilují svalovou nerovnováhu, a tak se dostáváme do začarovaného kruhu, ze 

kterého je velmi obtížné vyskočit. Naším cílem by proto mělo být předcházení těmto 

dysbalancím správně volenými kompenzačními cviky. 

 

Klíčová slova: 

Pohybový stereotyp - pohybový návyk, vrozený nebo získaný během života. Je to pohybový 

program CNS. Např. dýchání, úchop, flexe/ ohnutí trupu a krku/, chůze, klik. 

Aerobní - oxidačně-redukční proces, který probíhá za přístupu kyslíku 

Anaerobní - oxidačně-redukční proces, který probíhá bez přístupu kyslíku 

Rotátorová manžeta - šlachy rotátorů zpevňující ramenní kloub 

 

 

 

3.2 Specifická pravidla tréninku dětí 

 

Moje práce je zaměřená na nejmladší věkové kategorie. No a právě zde je problém únavy a 

vyčerpání velmi aktuální. Jak říká Perič (2004): ,,děti nejsou malí dospělí“. Dětský 

organismus se mnohem rychleji unaví a také rychleji regeneruje. Další pro děti typickou 

vlastností je velký ,,pohybový luxus“. Děti i v době, kdy by měly odpočívat, tak stále 

vykonávají nějakou činnost. Odhadnout dobu návratu energetických zdrojů je u dětí velmi 

obtížné. Obzvláště tehdy, když jsou v jedné skupince děti rozdílné výkonnosti. Proto právě 

zde je nesmírně důležitý individuální přístup k jednotlivým cvičencům. Kdo ovšem někdy 

pracoval s šestiletými dětmi, ví, jak obtížné je právě tento přístup docílit. Není přece vždy 

možné, aby na jednoho cvičence připadl jeden dospělý. No a právě s tímto faktem je potřeba 

počítat při sestavování tréninkové hodiny. Proto je zapotřebí zařazovat do objemu tréninku 

dětí regeneraci tak, aby zátěží nebyly narušeny regenerační pochody a zároveň dbát na to, aby 

regenerace vůbec proběhla. Často se totiž stává, že aktivnější jedinci odcházejí z tréninku 

mnohem více unaveni a předpokládaný efekt, jakým je třeba superkompenzace, se vůbec 

nemusí dostavit. Tyto děti svou aktivitou samozřejmě dosáhnou podobného cíle, ale právě za 
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cenu různých mikrotraumat vznikajících z důsledku přetížení a právě nedostatečné 

kompenzace. V praxi to znamená vymyslet takovou aktivitu, která by intenzitou odpovídala 

aktivnímu odpočinku a děti se u ní nenudily a nedělaly řadu jiných aktivit, čímž by očekávaný 

efekt mařily. 

 

Při tréninku dětí je nutno postupovat daleko pomalejší a obezřetnější cestou, než při 

tréninku dospělých. Místo zaměření se na okamžité dosahování špičkových výsledků zvolit 

postupný rozvoj pohybových schopností a jemu odpovídající trénink. Správnost tohoto 

přístupu vyplývá už ze samé podstaty fyziologie lidského těla: nikdy nemůže dlouhodobě 

úspěšně vykonávat procedury, na které není adekvátně fyzicky  připraveno. Proto je nutné 

před samotným nácvikem konkrétních sportovních technik praktikovat tělesná cvičení 

rozvíjející potřebné svalové partie.  Zejména svalstvo břišních a zádových partií bývá při 

gymnastických cvicích často vystaveno velkým zátěžím, a proto je nejprve nutné 

systematicky pracovat na jeho zpevnění a tím předejít možným negativním následkům v 

pozdějším vývoji dítěte. Důležité přitom je dítě k těmto aktivitám správně motivovat. 

V přípravě na jakýkoli nový prvek nesmí zaznít jiná než pozitivní motivace a především 

nesmějí téct slzy. Toho lze v předškolním i pozdějším věku nejlépe dosáhnout uplatněním 

herního principu. V gymnastice proto vznikl celý soubor specifických her, které Zítko (2000)  

nazývá gymnastické hry. Mnohokrát bylo dokázáno, že pro psychosociální vývoj dítěte je 

učení prostřednictvím her vhodným postupem a to samé platí i pro rozvoj jejich pohybových 

schopností, kde navíc přebírá hra roli prostředku motivace při neoblíbených a namáhavých 

cvičeních. Z hlediska časového plánu lze tyto hry rozdělit na dlouhodobé a jednorázové. 

Jejich vhodná kombinace vede k dosažení permanentního zájmu, který dítě v ideálním případě 

o gymnastický trénink jeví. Hry zajišť ující dlouhodobou motivaci mohou mít například 

podobu plnění úkolů s pohádkovými motivy. Za každý úspěšný trénink získá dítě odměnu ve 

formě absolvování úseku v cestě za pohádkovým cílem, jehož podoba se může různým 

způsobem obměňovat. Stejně tak je možné jednorázově každé cvičení převést na hru, což u 

dětí v předškolním věku funguje nejlépe uplatněním vizuální podobnosti cvičebních poloh se 

symboly či předměty ze života. Dítě je pak ke cviku motivováno i nepřímo, když správně 

identifikuje zástupné symboly pro jednotlivé polohy. Příklady takových her mohou být třeba 

„čárka, tečka, vykřičník“ nebo „prkénko a hadřík“ (viz.4.3).   

 

Vzhledem k tomu, že gymnastická cvičení mají převážně acyklický charakter, při kterém se 

střídá  staticko - dynamická zátěž ve velké rychlosti často bez přístupu dostatečného množství 
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kyslíku, jsou zde kladeny velké nároky na rozvoj laktátové tolerance. Není bez zajímavosti, že 

právě sportovní gymnastky jsou v porovnání s jinými sportovci v této oblasti na nejvyšší 

úrovni. Je proto nutné zaměřit trénink tímto směrem. Při výše zmíněných hrách proto děti 

mění polohy a přitom střídají izometrické svalové kontrakce s izokinetickými, tak jako při 

gymnastických sestavách. Připravují se takto nenásilnou formou na to, aby v budoucnosti 

zvládly devadesátisekundovou sestavu na prostných a zakončily ji náročným akrobatickým 

prvkem. S takovým množstvím laktátu v krvi, se kterým by netrénovaný jedinec skončil na 

jednotce intenzivní péče. Jistěže samotný herní princip není stoprocentně úspěšným 

motivačním faktorem, nicméně zkušenosti z praxe dokládají, že ve většině případů spolehlivě 

funguje. Také nezbytné a často opomíjené či podceňované, především ze stran rodičů, je 

zajistit dítěti vhodnou stravu. Má-li se dítě v tomto věku věnovat intenzivněji sportu, nesmí 

v jeho stravě chybět vitamíny a minerály na horní hranici doporučených denních dávek. 

V neposlední řadě je nutné dodržovat pitný režim. 

 

Klíčová slova: 

Superkompenzace - zvýšená úroveň energetického potenciálu v důsledku předchozí činnosti 

(Dovalil, 2002) 

 

 

 

3.3  Rizika sportovní gymnastiky 

  

Záměrem této práce je mimo jiné upozornit na nedůsledné provádění kompenzace zatížení při 

trénincích dětí ve sportovní gymnastice. Považuji tedy za vhodné uvést několik příkladů 

důsledků, které mohou přinášet léta strávená neodborně vedeným tréninkem, spolu s dalšími 

ovlivňujícími faktory.  

 

1) Začátek tréninku  brzy v raném věku a z toho vyplývající nebezpečí  přetížení a poškození 

organismu  

2) Snížený energetický příjem zejména u gymnastek - nedostatek vitamínů a minerálních 

látek (anorexie a bulimie) - chronické poruchy růstu  

3) Poškození pohybového systému : zhoršení vrozených poruch páteře, kostí a kloubů. 

Deviace páteře (kyfózy, skoliózy, lordózy). Funkční poruchy zejména bederní páteře 

(hypermobilita, svalové dysbalance). Opakovaná mikrotraumata svalů, šlach a úponů  
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4) Gymnastky jsou vystaveny nebezpečí přetížení dna pánevního a pánevních orgánů. 

Nejčastější úrazy : Distorze, luxace a poranění kolena, kotníku, lokte a úrazy páteře. 

Převažujícím mechanismem zranění je pád (77%) (Jakubec,2005).  

  

 

 

3.4 Únava, regenerace, kompenzace  

 

Únavu považujeme za důsledek psychické a fyzické zátěže. Při tréninkovém zatížení dochází 

k vyčerpávání energetických zásob organismu . Postupné snižování výkonnosti je základním 

znakem únavy. Dalšími činiteli spolupůsobícími na únavě jsou psychika, motivace, 

životospráva, prostředí, výživa a další. Rozlišuje se únava tělesná a duševní, únava celková 

(globální) a místní. Klasifikuje se i jako únava periferní (změny ve svalech - např. vyčerpání 

energetických rezerv, pokles vody a elektrolytů, zvýšená koncentrace laktátu) a centrální 

(snížená funkce CNS) (Dovalil, 2002).  

 

Dalším důležitým pojmem je regenerace sil. Na tomto místě je třeba připomenout, že 

regenerace sil, tak jak ji známe ve sportu, se liší od regenerace, jejíž definici se můžeme 

přečíst v učebnicích pro lékaře. Regenerace sil probíhá ve čtyřech základních formách, které 

se prolínají. Je to v prvé řadě pasivní regenerace, při které organismus vyrovnává změny ve 

vnitřním prostředí. Jedná se o přirozenou vlastnost organismu probíhající bez vnějších zásahů. 

Druhou formou je regenerace aktivní. Aktivní regenerace jsou všechny zásahy, metody a 

procedury, které používáme k urychlení pasivní regenerace. Dále rozeznáváme ještě formu 

časnou a pozdní. Časná forma regenerace sil nastupuje po náročných jednorázových 

výkonech bezprostředně po skončení. Skládá se ze dvou částí, z nichž první končí přibližně 

dvě hodiny po zatížení a druhá probíhá po skončení první fáze až do začátku dalšího zatížení. 

Její působení je relaxační (uvolňování) a sedativní (uklidňující). Má své specifické 

prostředky a měla by se dávkovat individuálně. V této práci budu hlavní pozornost upírat 

právě na časnou regeneraci, jejíž součástí jsou také kompenzační cvičení. Využití 

kompenzačních cvičení k urychlení nebo zefektivnění regenerace nesmí chybět v žádné 

tréninkové jednotce a ani po závodě. Druhou formou je pozdní forma regenerace sil. Podle 

průběhu zatížení je vhodné volit i regeneraci sil. Její účinky mohou být mírně povzbudivé, 

regulační, tonizační či relaxační (Nováková, 2007).  
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Z velké škály regeneračních prostředků je třeba vyjmenovat především ty základní. Jedná se o 

prostředky biologické. Nepochybně významnou roli v regeneračním procesu hraje spánek. 

Na dalším místě je to regenerace pohybovou aktivitou. Je to především taková pohybová 

aktivita, která pomáhá odstranit únavu a urychlit pasivní regenerační procesy, jakými je 

například odplavení laktátu z činných svalů, či přísun energetických substrátů do těchto svalů 

za účelem obnovení energetických rezerv. Například běh, jízda na kole či rotopedu, plavání 

nebo pro děti nejvhodnější pohybová hra. Dále jsou to právě kompenzační cvičení, která 

slouží jako prevence vzniku svalových dysbalancí. Při nesprávném pohybovém režimu 

dochází k přetížení pohybového aparátu, čímž vzniká svalová nerovnováha - dysbalance. 

Některé svalové skupiny se zkracují, jiné ochabují. Tyto změny ovlivňují činnost kloubů a 

páteře, mění pohybové návyky a posléze způsobují bolesti pohybového systému. Zvyšují 

riziko jeho přetížení a poškození úrazem. Kompenzační neboli vyrovnávací cvičení slouží 

především k vyrovnání těchto jevů. Mělo by být založeno na poznatcích funkční anatomie a 

fyziologie. Úkolem kompenzačního cvičení je korigovat případnou svalovou nerovnováhu 

nebo předcházet jejímu vzniku a tak zabraňovat nefyziologickým změnám v hybných 

stereotypech a v kombinačním zapojování jednotlivých skupin (Bursová, 2005). 

Kompenzační cvičení obsahuje cviky uvolňovací, protahovací a posilovací. Kompenzační 

cvičení by se mělo stát neodmyslitelnou součástí tréninku. Méně časté a nepravidelné cvičení 

ztrácí na významu (Hošková, Matoušová, 2003). 

  

Dechová cvičení se také uplatňují jako součást regenerace sil. Především potom využití dechu 

při kompenzaci by neměl podcenit žádný trenér. Řízení dýchání je pro člověka automatické a 

zajišť ují ho vrozené reflexy. Tato skutečnost vede k tomu, že mnoho trenérů se dechem příliš 

nezabývá. Do svých tréninků dechová cvičení nezařazují a jejich svěřenci při cvičení ovládají 

dech víceméně intuitivně, což v mnoha případech může být na škodu. Především potom při 

kompenzačním cvičení, kdy vhodně zvoleným dechovým rytmem můžeme docílit 

efektivnějšího protažení či posílení. Ovládání dechového rytmu lze právem považovat za 

dovednost, kterou je třeba trénovat od začátku sportovní kariéry.  

  

Z dalších prostředků jsou to regenerační masáže, koupele (prosté, perličkové, skotské 

střiky), regenerace světelnými prostředky (opalování na slunci, horské slunce), teplem 

(prohřívání vodou, infrazářiče) nebo regenerace sil reflexními prostředky (akupresura, 

akupunktura) a mnoho dalších. 
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Klíčová slova: 

Únava - komplex dějů, při kterých nastává snížená odpověď různých tkání na podněty stejné 

intenzity. V oblasti zátěžové fyziologie se projevuje poklesem fyzického výkonu (Nováková, 

2007) 

Regenerace sil - pojem regenerace ve sportu zahrnuje veškeré činnosti, které mají za cíl rychlé 

a dokonalé zotavení (Dovalil, 2002) 

Regenerace - náhrada buněk morfologicky a funkčně rovnocennými buňkami nebo tkáněmi 

(Mačák, Mačáková 2004)  

Kompenzace - vyrovnání ( v tomto pojetí též vyrovnávací cvičení) 

Svalová dysbalance - svalová nerovnováha, jedna skupina svalů je zkrácena a antagonistická 

skupina svalů ochablá  

 

 

 

3.5  Význam dechu a dechová cvičení v kompenzaci zátěže    

 

Již v úvodu této práce jsem zmínil důležitost dýchání pro lidský organismus. Dýchání, 

dechová cvičení a význam tohoto cvičení při kompenzaci je hlavním tématem této práce. 

V této kapitole bych se proto rád zaměřil právě na dýchání.  

 

Dýchání člověku zabezpečuje jeho základní životní funkce. Dýcháním se do těla dostává 

kyslík a z těla ven oxid uhličitý. Kyslík je látkou pro život nezbytnou. Bez účasti kyslíku by 

nemohly probíhat oxido-redukční děje, které v organismu slouží k získávání energie nezbytné 

pro jeho existenci. Oxid uhličitý je výsledným produktem těchto dějů a jako energicky 

nehodnotný metabolit, ve větším množství pro organismus toxický, je právě dýcháním z těla 

vylučován. V řízení dýchání se uplatňuje regulace chemická, centrální  (nervová) a volní 

(Rokyta, 2000). Právě volní regulace dýchání je pro nás nesmírně zajímavá. Svou vůlí 

můžeme částečně regulovat příjem kyslíku do tkání. Není bez zajímavosti, že v průběhu 

cvičení gymnasta téměř nedýchá. Dochází k tomu částečně proto, že v rovnovážných 

polohách dojde nádechem k vychýlení těžiště a sportovec proto raději nedýchá, než aby 

riskoval pád. Na druhé straně v dynamických fázích sestavy zase nezbývá pro plnohodnotné 

nadechnutí prostor. Připočteme-li k tomu v předchozích kapitolách zmíněný fakt, že 

izometrické kontrakce velkých svalových skupin zamezují optimální distribuci krve do těchto 

tkání, snadno pochopíme, proč gymnasté končí sestavu ve značném kyslíkovém dluhu. 
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Tomuto dluhu organismus částečně předchází díky stresové reakci zvané ,,boj nebo útěk“ 

(Javůrek, Smolíková, 1986), k níž dochází podvědomě v očekávání budoucího výkonu. 

Vyplavení stresových hormonů má za následek zvýšení srdeční frekvence a díky 

vazokonstrikčním účinkům v periferních tkáních také zvýšení tlaku krve. To celé je 

doprovázeno zvýšenou dechovou frekvencí. Tím se nám do tkání dostane větší množství 

kyslíku ještě před výkonem. Vědomě můžeme toto dýchání částečně regulovat, aby 

nedocházelo k přílišné hyperventilaci s jejími negativními následky. Tuto regulaci můžeme 

nacvičovat jen ve specifických závodních podmínkách, které právě stresové situace přinášejí. 

Věcí trenéra potom je, aby závodníka na tyto stavy připravil teoreticky a v praxi mu je 

pomohl překonávat. Pro tréninkové účely jsou ovšem zajímavější některé mechanismy, které 

dýchání doprovázejí a které můžeme využívat vědomě. Řízení dýchání z CNS je závislé na 

výměně látkové a je uloženo v prodloužené míše. To, že se jedná o tzv. automatismus není 

třeba zdůrazňovat. Dalším řídícím mechanismem ovlivňujícím dýchání jsou periferní 

mechanismy, které jsou spojeny s některou z následujících pohybových funkcí. První je 

závislá na pohybu očí. Při rytmickém pohybu očí vzhůru se automaticky člověk 

nadechuje a při stáčení očí dolů vydechuje. Tohoto mechanismu lze velmi účelně využít u 

dětí při cvičení např. na kladině. Děti se zpravidla soustředí na předvedení sestavy tak silně, 

že zapomínají dýchat. Pokyny trenéra typu "nadechni se" jsou spíše kontraproduktivní, neboť  

děti nejsou schopny se cíleně soustředit na více věcí najednou. Začnou-li se soustředit na 

dýchání snadno spletou sestavu, což může způsobit i zbytečný pád z nářadí. Přitom stačí při 

nácviku jednotlivých prvků zdůraznit nezbytnost pohledu vzhůru. V konečném důsledku to 

přinese dvojí efekt: z estetického hlediska je velmi elegantní, odpoutají-li děti pohled od 

nářadí, a zároveň se nadechnou. Druhým mechanismem je ovlivnění celkového svalového 

tonu ohybači a natahovači horních i dolních končetin. Zatneme-li tyto svaly, způsobí nám to 

zvýšený svalový tonus celého těla včetně svalů nádechových, což vede k nádechu, a uvolnění 

těchto svalů vede k poklesu celkového tonu a k výdechu (Javůrek, Smolíková, 1986). Při 

kompenzačním cvičení toho můžeme využít.  

 

V předchozí kapitole jsem zmínil fakt, že kompenzační cvičení se skládá ze tří částí. Nejprve 

musíme svaly uvolnit. Tato činnost je samozřejmě opět závislá na dechu. Svaly nejlépe 

uvolníme tak, že si lehneme na záda, čímž vyřadíme z funkce převážnou část svalů 

s antigravitační funkcí, a uvolněně dýcháme. Bohužel docílit této polohy u dětí je díky jejich 

spontánní pohybové aktivitě v praxi téměř nemožné. Využití některých z metod autogenního 

tréninku je potom nemožné úplně. Pro tyto účely je nejvhodnější zaujmout polohu na zádech 
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s pokrčenýma nohama a třepajícíma se rukama, kterou je vhodné nazvat např. brouček či 

beruška. Nádech a výdech je dobré zdůraznit hlasitým doprovodem. Děti tuto formu 

respektují. Nedojde sice k úplnému uvolnění, ale k tomu u dětí pravděpodobně ani dojít 

nemůže. V další fázi kompenzačního cvičení je nutné protáhnout zkrácené svaly a ochablé 

skupiny posílit. Nejlepší je při vlastním cvičení uplatnit metodu současné kompenzace, tzn., 

že vhodně volenými cvičebními tvary současně skupinu hypertonických svalů protahujeme a 

skupinu svalů hypotonických (ochablých) posilujeme (Hošková, 2003). 

 

Chceme-li využít při kompenzačním cvičení co nejvíce ze své dechové kapacity, je potřeba již 

v prvních etapách tréninkového procesu naučit své svěřence správně dýchat. K tomu nám 

slouží dechová cvičení zaměřená na konkrétní druh dýchání. Strnad (1989) rozděluje tři druhy 

dýchání - 1. brániční, břišní (abdominální) dýchání, 2. dolní žeberní hrudní dýchání, 3. horní 

žeberní hrudní dýchání a doporučuje procvičovat každý druh dýchání zvlášť . Cviky speciálně 

zaměřené na rozvoj dechu potom rozděluje do tří skupin - cvičení bez doprovodných pohybů 

částí těla, cvičení s doprovodnými pohyby a cvičení při periodických lokomočních pohybech.  

 

Klíčová slova: 

Metabolit - chemická látka, výsledek nějaké metabolické činnosti 

Toxický - pro organismus jedovatý 

Stresové hormony - z chemického hlediska většinou katecholaminy - adrenalin, noradrenalin, 

dopamin. Jejich sekrece umožňuje organismu přežít stresové situace 

Vazokonstrikce - reflexní stažení cév 

Hyperventilace - nadměrné, příliš rychlé nebo příliš hluboké dýchání, typické příznaky jsou 

roztřesenost, závratě, pocit nedostatku dechu, rozmazané vidění, studené vlhké dlaně, ztuhlost 

svalů 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



 

 33 

4  PRAKTICKÁ ČÁST 

 

V praktické části jsou uvedeny kompenzační postupy s využitím dechových cvičení. Je 

důležité si uvědomit, že hybný systém pracuje vždy jako celek, ve kterém se jednotlivé 

svalové skupiny neaktivují izolovaně. Při jednotlivých pohybech dochází k jejich postupnému 

zapojování a ovlivňování. Optimální souhra umožňuje přesný a dokonalý pohyb 

(Bursová, 2005). Tuto skutečnost je třeba mít na zřeteli při sestavování jednotlivých cviků i 

při jejich zařazování do tréninkových sérií. Příklady, které uvádím, jsou přizpůsobeny pro děti 

té nejnižší věkové kategorie. Považuji za důležité zařazovat tato cvičení již v úvodních 

etapách sportovní přípravy. U většiny cviků používám nejen názvoslovný popis, ale také 

triviální název, který děti snáze identifikují. Cviky jsou doplněny fotografiemi, na kterých 

figurantky ve věku 5 - 7 let cviky předvádějí. Přestože se jedná o takto mladé dívky, je třeba 

upozornit, že se věnují gymnastice již druhým resp. třetím rokem.  

 

 Vzhledem k tomu, že práce je koncipována jako metodický materiál pro praxi trenérů, 

v jednotlivých kapitolách praktické části znovu připomínám teoretickou podstatu problému. 

 

 

 

4.1  Dechová cvičení 

 

4.1.1  Nácvik dechu 

 

Nežli začneme s obtížnějšími cviky, musíme se nejprve pokusit dýchání sledovat, a až teprve 

potom konkrétní druh dýchání nacvičit. K tomu nám nejlépe poslouží cviky v nízkých 

polohách bez doprovodných pohybů. Základní polohou je leh na zádech. Důležité je dbát na 

postavení hlavy a ramen a pánve. Hlava by měla být v prodloužení trupu a ramena volně 

položena na podložce. Při cvičení by nemělo docházet k souhybům v této oblasti. Pánev je 

mírně podsazena vpřed, tak abychom mohli přitisknout záda celou plochou k podložce. Toho 

také u začínajících sportovců lépe docílíme  pokrčením dolních končetin v kyčelním i 

kolenním kloubu. V ideální případě by se měla páteř dotýkat podložky v celé své délce. 

Poloha rukou je skrčit upažmo poníž, předloktí vzhůru dovnitř, dlaně jsou položeny v oblasti, 

do které se snažíme nadechnout. V případě bráničního, břišního dýchání jsou dlaně položeny 
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na břiše tak, aby se dotýkaly konci ukazováčků a prostředníčků (obr. 1). Při nácviku dolního 

žeberního dýchání jsou dlaně položeny v oblasti 5. až 7. žebra tak, aby se dotýkaly 

prostředníčky na dolní části kosti hrudní v místě, kde je mečíkovitý výběžek. U horního 

žeberního dýchání se konečky prstů dotýkají na kosti hrudní. Při nácviku potom cvičenec má 

za úkol snažit se nadechnout do určené oblasti. Při správném nádechu se dotýkající prsty od 

sebe oddalují. Dechový rytmus by měl být plynulý a nádech i výdech se provádí nosem. U 

menších dětí je potom vhodné provázet výdech zvukovým efektem, např. houkající mašinka, 

v takovém případě výdech děti provádějí ústy. Při nácviku bráničního dýchání ve výdechové 

fázi po uvolnění břišní stěny pokračujeme plynule v kontrakci břišního svalstva, takže celá 

břišní stěna směřuje k bederní páteři. Pro výraznější uvědomění inspirační a expirační fáze 

Strnad doporučuje zařadit krátkou, na dvě doby inspirační a expirační apnoickou pauzu. 

Podobná cvičení můžeme provádět i v poloze na břiše. Úlohu rukou nám nahradí podložka, 

do které se cvičenec snaží nádechem tlačit (Strnad, 1989).    

 

 

 Obr. 1   Sledování břišního dýchání.  
U pokročilejších cvičenek je vhodné nácvik 
provádět tak jako většinu gymnastických statických 
poloh s napnutými dolními končetinami. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

4.1.2  Dechová cvičení s doprovodnými pohyby částí těla 

 

Dechová cvičení s doprovodnými pohyby hlavy a krku, hrudníku, pánve a končetin, 

významně působí na funkční rozvoj pomocného vdechového i výdechového svalstva (Strnad, 

1989). Tato cvičení je vhodné začít v nízkých polohách a postupně přecházet k vyšším. 

Opět tak jako u předchozího cvičení je nutné dbát na správné provedení jednotlivých 

cvičebních tvarů, zvláště u dětí musíme neustále opravovat chyby, tak aby nedocházelo 

k zafixování nevhodných pohybových návyků. Abychom docílili pravidelný dechový rytmus, 

je vhodné rozdělit cvičení každého cviku do několika fází a při cvičení potom použít vhodný 
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hudební doprovod. Nemáme-li možnost využít hudbu, je nutné rytmus určovat počítáním. 

Každý cvik potom nejlépe na čtyři doby. Začínáme nádechem na dvě doby a výdechem zpět 

rovněž na dvě doby do základního postavení. U složitějších tvarů můžeme samozřejmě 

několik dob přidat, musíme ale respektovat stejnou délku nádechu i výdechu, aby 

nedocházelo k nerovnoměrnému dýchání. V případě cvičení s dětmi je nutné, aby jeden 

cvičitel počítal a druhý opravoval chyby. Počítat a zároveň opravovat nesprávné provedení je 

pro jednoho člověka v praxi nemožné.  

 

Názvy cviků v této kapitole jsou převzaty z  Jógy pro děti podle Hájka (2006). 

 

Několik cviků s doprovodnými pohyby určených k rozvoji bráničního dýchání:          

 
 

Obr. 2   Uzlíček 
ZP leh skrčmo, skrčit předpažmo předloktí vzhůru dovnitř, 
dlaněmi chytit kolena. S nádechem na první dvě doby 
přitahujeme kolena k tělu s výdechem druhé dvě doby 
povolit.  
Nádech se snažíme soustředit do břicha a bederní oblasti. 
Záda jsou celou plochou na podložce. 
 

 
 

 
Obr. 3   Poloha tyče 
ZP vzpor sedmo vzadu, s nádechem na dvě doby 
přecházíme do vzporu ležmo vzadu (obr. 3). S výdechem 
opět na dvě doby do ZP.  
Je možné v dosažené poloze zůstat ve výdrži na jednu dobu 
v apnoické pauze. Dýcháme opět do oblasti břicha. 
 
 

 
 

 
Obr. 4   Statická kočička 
ZP vzpor klečmo mírně rozkročný, předklonit hlavu, 
nádech na dvě doby směřujeme do oblasti břicha. 
Výdechem na dvě doby zpět do ZP. 
Očima sledujeme dechové pohyby břicha. Pro zdůraznění 
intenzity je vhodné při výdechu aktivně vtahovat břicho 
k páteři. 
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Obr. 5, 6   Malý a velký velbloud    
ZP klek sedmo, předklonit hlavu, skrčit 
upažmo poníž (ruce v bok) (obr. 5), 
s nádechem na dvě doby přecházíme do kleku 
mírně zaklonit (obr. 6) s výdechem opět na dvě 
doby do ZP.  
 

 

 

 

 

Na tomto druhu dýchání se aktivně podílí zejména hlavní dechový sval bránice. Poklesem 

bránice směrem do dutiny břišní se celá břišní část rozšiřuje dopředu, do stran i dozadu. Je 

nutné vnímat chyby, při kterých dojde k vyklenutí břicha jen dopředu a k prohnutí 

v zádech (Bursová, 2005). 

 
 
 
Cviky na procvičení a rozvoj dolního žeberního dýchání: 
 
 
Obr. 7, 8   Let čápa 
ZP leh na břiše, upažit dlaně dolů (obr. 7), s nádechem na dvě doby zvedáme paže od 
podložky (obr. 8) a s výdechem opět paže pokládáme zpět. Hlava je přitom stále 
v prodloužení trupu a opřena čelem o podložku.   
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Obr. 9   Poloha srnky 
ZP podpor na loktech ležmo prohnutě, dlaně podpírají 
bradu, s nádechem na dvě doby doprovázíme skrčení 
zánožmo levou (obr. 9), s výdechem na dvě doby zpět do 
ZP, nohy střídáme.  
 
 
 

    
 

Obr. 10   Poloviční ryba 
ZP leh, s nádechem na dvě doby přecházíme do podporu na 
předloktích vzadu sedmo prohnutě, hlavu zaklonit (obr. 10), 
s nádechem zpět na dvě doby do ZP. 
 
 
 
 

 
 
Stále je důležité dbát na to, aby děti dýchaly pravidelně a nezadržovaly dech. V těchto 

polohách je omezena funkce bránice a do dýchacích pohybů se více zapojují zevní 

mezižeberní svaly, které rozšiřují hrudník všemi směry. Výdech je při klidovém dýchání 

pasivní. Při prohloubeném aktivním výdechu se aktivují vnitřní mezižeberní svaly (Bursová, 

2005).  

 
 
Cviky na procvičení a rozvoj horního žeberního dýchání: 
 
 
 
Obr. 11, 12    Koulení hlavou 
ZP klek sedmo ohnutě, hlava opřena čelem o podložku (obr. 11), s nádechem na tři doby 
přecházíme do kleku hluboký předklon, při nádechu koulíme hlavu po podložce na temeno, 
poloha paží libovolně podél těla, s výdechem na tři doby zpět do ZP 
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Dechová cvičení můžeme také provádět ve vyšších polohách, ve kterých nám k úplnému 

nádechu nic nebrání. V poloze vestoje také dosahujeme nejvyšší vitální kapacity plic 

(Hošková, Matoušová, 2003). Klasická dechová cvičení ve vysokých polohách jsou součástí 

tělesné výchovy již mnoho let a stále plní svou roli. Různé varianty tohoto cvičení jsou proto 

již notoricky známé. Pro všechna tato cvičení v zásadě platí několik důležitých pravidel. Při 

nádechu se nám reflexně aktivují extenzory. Proto při cvičení nádech doprovází protažení 

celého těla co nejdále nahoru či do stran. Tím také umožníme pomocným nádechovým 

svalům lépe se zapojit do pohybu. Při výdechu naopak celková tenze polevuje, proto by 

výdech měly provázet pohyby směrem ke středu těla. 

 

 

 
Obr. 13, 14   Vytahování nahoru 
ZP stoj spatný pokrčit vzpažmo dovnitř (obr. 
13), s nádechem na dvě doby vzpažit zevnitř 
(obr. 14) s výdechem zpět do ZP. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Obr. 15, 16   Vytahování do stran  
ZP stoj spojný, spatný nebo stoj mírně 
rozkročný, upažit dlaně vzhůru (obr. 15), 
s nádechem se snažíme vytáhnout ruce co 
možná nejdále do stran (obr. 16) a s výdechem 
zpět do ZP. 
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Obr. 17    Jednostranné dýchání 
ZP stoj rozkročný upažit, s nádechem uklonit vlevo, vpravo, 
s výdechem zpět do ZP.  
Při tomto cviku je vždy jedna strana těla v koncentrické kontrakci, 
dochází zde k rozvoji jednostranné dýchání. Podobné cvičení jde 
provádět i v nízkých polohách. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Součástí dechových cvičení je také nácvik tzv. dechové vlny. Jedná se o koordinačně 

složité cvičební tvary, u kterých se již předpokládá jistá pohybová zkušenost. Cvičíme-li 

dechovou vlnu s dětmi, je třeba cviky přizpůsobit a při cvičení důsledně dbát na dodržování 

pokynů. Příkladem nácviku dechové vlny s využitím zástupných vzorů může být cvičení 

Uzlíček a můstek. 

 
 
Obr. 18, 19    Uzlíček a můstek 
ZP leh skrčmo, předklonit hlavu, skrčit předpažmo poníž předloktí vzhůru dovnitř, sepnout 
ruce pod koleny (obr.18), s nádechem na tři doby přecházíme do vzporu na ramenou vzadu 
ležmo prohnutě (obr.19), s výdechem na tři doby zpět do ZP. 
  
 

          
 
 
 
Na závěr této kapitoly bych rád připojil několik důležitých upozornění. Počet opakování cviků 

v jedné sérii je podle Strnada (1989) závislé na dokonalosti zvládnutí jednotlivých cviků. 

Zpočátku je vhodné volit opakování méně a cvičební příklady rozložit do menších celků, 

později zvolna počet opakování zvyšujeme. Ideálním pro začátek by měl být počet opakování 

4 - 6x v jedné sérii.  
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Při cvičení s dětmi je třeba mít stále na zřeteli, že nesprávně provedené cviky můžou ovlivnit 

negativně jeho budoucí vývoj. Zafixuje-li si dítě v takto elementárních pohybových 

dovednostech nesprávné návyky, může mít v budoucnu problémy při nácviku těžších 

dovedností. Proto je třeba vždy dbát na správné provedení.  

  

 

 

4.2  Kompenzační cvičení 

 

4.2.1  Uvolnění a protažení svalů 

 

V další kapitole se budu věnovat kompenzačním cvičením, která považuji za nezbytnou 

součást sportovní přípravy na všech úrovních. Hlavním cílem kompenzačních cvičení je 

vyrovnávat svalové nerovnosti vzniklé při tréninkovém zatížení (Javůrek, Smolíková, 

1986). Již v úvodu jsem zmínil, že gymnastika je sportem velice komplexním, jsou v ní 

kladeny vysoké požadavky na kloubní ohebnost - flexibilitu i svalovou sílu. Z fyziologie víme 

a praxe je toho důkazem, že tyto dvě schopnosti lze udržet na vysoké úrovni pouze za cenu 

značného úsilí. Silově disponovaní jedinci zpravidla vlivem častého zatěžování některých 

svalových skupin svou flexibilitu ztrácejí a naopak velmi ohební jedinci bývají obvykle slabší 

v silových disciplínách. Svaly častým zatěžováním mají tendenci se zkracovat a tím, jak se 

zkracují, ovlivňují kloubní strukturu. Z tohoto důvodu je nutné svaly častěji zapojované do 

pohybových stereotypů protahovat. Příkladem takovýchto svalů v oblasti kyčelního kloubu 

jsou jeho flexory m. iliopsoas a m. rectus femoris, které jsou v gymnastice velice exponovány. 

Tyto svaly tvoří funkční dvojice se svaly hýžďovými mm. glutei. V bederní oblasti jsou to 

především extenzory páteře m. erector trunci a m. quadratus lumborum a jejich ochabující 

antagonisté mm. abdomini svaly břišní. Právě v této oblasti hovoříme o tzv. dolním 

zkříženém syndromu. Další více exponovanou oblastí je pletenec ramenní a s ním spojená 

oblast krční a hrudní páteře. Zde patří k nejzatěžovanějším svalům svaly prsní m. pectoralis 

major et minor, které anatomicky patří mezi svaly hrudníku. Jejich funkce je velmi široká, a 

tak dochází k jejich velmi častému zatěžování. Mimo jiné jsou to také pomocné svaly 

vdechové. U gymnastek dochází k velké hypertrofii prsních svalů a zároveň hypertrofii 

velkého zádového svalu m. latissimus dorsi, který působí jako synergista při addukci paží. 

Právě z tohoto důvodu mají gymnastky tzv. kónický tvar hrudníku. Na dorzální straně 

hrudníku naopak často ochabují dolní fixátory lopatek mm. rhomboidei, jejich funkci částečně 
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nahrazují horní fixátory m. levator scapulae a také horní část m. trapezius. Při standardně 

vysokém zatížení vzpřimovačů krční páteře bývá výsledkem tzv. horní zkřížený syndrom. U 

gymnastek můžeme pozorovat vlivem zkrácených prsních svalů trvalou vnitřní rotaci 

ramenního kloubu spojenou s protrakcí lopatky s rotací dolního uhlu zevně, tzv. kulatá záda 

(Javůrek, Smolíková, 1986). Důvod tohoto jevu spočívá pravděpodobně v tom, že v sestavách 

gymnastek od kategorie starších žákyň se již téměř nevyskytují prvky, které vyžadují vysokou 

flexibilitu v ramenním kloubu, především potom jeho dorzální hyperextenzi, např. pomalý 

přemet vzad. Tyto prvky jsou nahrazeny dynamičtějšími cviky, ve kterých naopak je 

zapotřebí výrazné výbušně silové činnosti svalů ramenního kloubu. Potřebnou flexibilitu při 

prohnutých skocích vzad, např.flik, získávají hyperextenzí páteře v oblasti přechodu mezi 

hrudní a bederní částí. V gymnastické praxi je potom velice často zanedbávána kompenzace 

v této oblasti. Zkrácené prsní svaly protrahují ramena a při retrakci ramen přetahují 

hrudník do inspiračního postavení (Kolář, 2007). Tím je v této poloze znesnadněn výdech a 

takto oslabený jedinec nemůže plně využít své dechové kapacity.  Cílem kompenzačního 

cvičení v gymnastice by tedy mělo být primárně vyrovnání svalové nerovnováhy právě 

v oblasti ramenního a kyčelního kloubu, především protažením zkrácených svalů na 

fyziologickou úroveň.       

 
 
Několik příkladů protahovacích cviků: 
 
 
Obr. 20, 21, 22   Protažení prsních svalů 
ZP leh pokrčmo na lavičce, vzpažit zevnitř (obr. 20), upažit (obr. 21), upažit poníž (obr. 22). 
Při tomto cvičení střídavě protahujeme všechny tři porce prsního svalu. Jedná se o tzv. pasivní 
protažení, při kterém se sval protahuje silou, kterou na něj působí hmotnost daného segmentu 
v tomto případě paže.      
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Obr. 23, 24  Protažení flexorů kyčelního kloubu 
ZP leh skrčmo přednožný levou na okraji lavičky, tak aby pánev byla na kraji podložky, 
pokrčit předpažmo rukama obejmeme nohu těsně pod kolenem, čímž omezíme bederní 
prohnutí, při výdechu přitáhnout koleno k hrudníku, protahovaná končetina je napnutá(obr.23) 
další fázi pokračujeme po mírném ohnutí v kolenním kloubu (obr. 24). 
 
 

             
 
 
 
 

Obr. 25   Diagonální protažení 
ZP leh pokrčmo pravou, vzpažit zevnitř dlaně vpřed, při 
výdechu spustit pravou nohu vlevo dovnitř, otočit hlavu 
vpravo. 
  
 
 
 

 
 
 
Obr. 26, 27   Protažení extenzorů páteře 
ZP sed turecký, ruce v týl, s výdechem hluboký předklon obratel po obratli. 
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Součástí kompenzačních cvičení je kromě protažení zkrácených svalů a posílení ochablých 

svalů také uvolnění svalového tonu. V případě cvičení s malými dětmi je docílení úplného 

uvolnění velice složité. Malé děti překypují energií a součástí jejich vývoje je i spontánní 

pohybová aktivita nebo jak říká Perič(2004) vysoký pohybový luxus. Jakákoli aplikace 

relaxačních metod je u takto malých dětí neproveditelná. Výše popsané cviky se proto v praxi 

dají také využít jako cvičení uvolňovací. Důležité je proto sledovat právě dechový rytmus a 

v dosažených polohách vytrvat dostatečně dlouho. V případě závěrečného uvolnění na konci 

tréninkové jednotky by měla výdrž v každé z těchto poloh trvat nejméně dvacet vteřin.  

 

 

 

4.2.2  Posilovací cvičení 

 

Posilovací cvičení v rámci kompenzace by se mělo v prvé řadě zaměřit na svaly méně 

zatěžované při běžných gymnastických dovednostech. Gymnastické cvičení je 

charakteristické zatěžováním celého pohybového aparátu, a tak jen velmi zřídkakdy dochází 

k výraznějšímu oslabení některé svalové skupiny na úkor jiné, jak tomu bývá u sportů 

jednostranně zaměřených. Přesto se může stát, že některé častěji zatěžované svaly substituují 

funkci svalů méně zatížených a díky tomu se stále častěji zapojují do pohybových stereotypů. 

Takto častěji zatěžované svaly potom mají tendenci zkracovat svou funkční fyziologickou 

délku a přetahovat ochabující antagonisty, které se zapojují do pohybů čím dál tím méně. 

Svaly tímto způsobem omezené ve své funkci potom ochabují. Tyto svaly je tedy zapotřebí 

aktivovat, posílit a pokusit se je začlenit do pohybových stereotypů. 

 

Dalším důležitým hlediskem, které je třeba brát v úvahu při kompenzačním posilování, je také 

způsob, jakým se vlastně svaly do pohybových stereotypů zapojují. Nábor svalů při 

působení zevních sil je vždy spojen se zpevněním páteře a za fyziologických podmínek 

má definovanou koordinační svalovou souhru (Kolář, 2007). Kolář dále píše, že během 

stabilizace páteře se vždy zapojují její extenzory podle následujícího timingu: nejdříve se 

zapojují její hluboké extenzory a teprve při větších silových nárocích se kontrahují i svaly 

povrchové. Svou úlohu v tomto procesu hrají také svaly břišní a bránice. Dojde-li k výše 

popsaným funkčním změnám vlivem zkráceného svalstva, je narušen celý stabilizační, ale i 

pohybový systém. Chybný nábor svalů při stabilizaci je fixovanou funkcí, která je 

zapojena automaticky a neuvědoměle do všech cvičení, která jedinec provádí (Kolář,2007). 
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Kolář k odstranění těchto problémů používá principu posturální ontogeneze. Právě některé 

cviky podle Koláře považuji za účelné aplikovat i bez klinických nálezů jako preventivní. 

Jedná se především o cviky zaměřující se na aktivaci ventrálního svalstva trupu. V této 

kapitole uvedu několik příkladů takovýchto posilovacích cviků. Při samotném cvičení je 

potom nutné dohlédnout, aby nedocházelo k přílišné záměně funkčních svalů a tím jejich 

dalšímu přetěžování. Především m. iliopsoas často přebírá aktivitu na úkor m. rectus 

abdominis. 

 

 

Několik příkladů posilovacích cviků: 

 

Obr. 28,  29   Model třetího měsíce 
ZP leh pokrčmo přednožný, pokrčit předpažmo ruce klopeny dovnitř(obr. 28), s výdechem 
stah hýždí, nádech, s výdechem přesun těžiště od křížové oblasti směrem kraniálně, mírné 
zdvihnutí kosti křížové od podložky(obr. 29), s nádechem zpět do ZP.  
Cvičením aktivujeme břišní svalstvo, důležité je napřímení páteře v celé délce, nesmí 
docházet k záklonu hlavy, protrakci a elevaci ramen. 
 
 

          
 
 
 
 

 
Obr. 30   Čtyři a půl měsíce 
ZP podpor na předloktích prohnutě, s nádechem předpažit 
s vnější rotací paže, očima sledujeme pohyb ruky, 
s výdechem zpět.  
Asymetrická opora horní končetiny vleže na břiše, při 
aktivované ventrální svalovině a plynule extendované 
páteři, trup zůstává v ose, hlava napřímená. 
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Obr. 31   Aktivace mezilopatkových svalů 
ZP leh mírně roznožný na břiše, pokrčit upažmo vzhůru 
dlaně dolů, s nádechem zvedáme střídavě levou/pravou paži 
s vnější rotací ruky, pohled očí kontroluje pohyb dlaně (obr. 
31), s výdechem zpět.  
Aktivace mezilopatkových svalů, nutno nezaklánět hlavu a 
neprohýbat v zádech, ramena tlačíme kaudálně. 
 

 

 

 

 
Obr. 32   Přitahování lopatek 
ZP leh mírně roznožný na břiše, pokrčit upažmo poníž, 
s nádechem přitahujeme lopatky dolními úhly k sobě, výdrž 
s plynulým dýcháním deset vteřin a s výdechem do ZP.  
Analytické posilování mezilopatkových svalů. 
 
 
 

 

 

 

 
Obr. 33   Diagonální aktivace 
ZP vzpor klečmo, s nádechem vyvíjíme tlak horní a opačné 
dolní končetiny do podložky (u dětí lze mírně nadzdvihnout 
viz. obr.).  
Aktivace ventrální svaloviny diagonálně od opěrné dolní 
končetiny k horní při napřímené páteři. 
 
 

 
 

 

 

 

Obr. 34    Zvedání pánve 
ZP leh pokrčný, vzpažit zevnitř, s výdechem stah hýždí, 
přecházíme do vzporu na ramenou vzadu ležmo prohnutě 
pokrčného (obr. 34), nádech, s výdechem zpět do ZP. 
Posílení glutálního svalstva a reciproční protažení flexorů 
kyčle.  
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Obr. 35    Posílení hýždí 
ZP leh na břiše, pokrčit upažmo dlaně dolů, pokrčit 
zánožmo levou, s výdechem stah hýždí a mírně zanožit 
levou (obr. 35), s nádechem zpět.  
Je nutné dohlédnout, aby se nezvedala pánev od podložky. 
Cvikem posilujeme hýžďové svaly se současným 
recipročním protažením m. rectus femoris.  
 

 

 

 
Obr. 36    Kolena k hlavě 
ZP leh pokrčný, vzpažit dlaně vzhůru, s výdechem 
zdviháme kolena k hlavě do lehu vznesmo pokrčného (obr. 
36), s nádechem zpět do ZP.  
Posílení břišních svalů a současné protažení extenzorů 
páteře, cvik je nutno provádět plynule tahem obratel po 
obratli. 
 

 

 

 

4.3  Pohybové hry jako kondiční prostředek  

 

V této kapitole bych rád uvedl několik pohybových her, které slouží v gymnastické přípravě 

především jako cvičení zpevňovací a koordinačně rozvíjející. Snahou trenérů dětí by mělo 

být přizpůsobit cvičení hernímu principu tzv. hrovosti (Tůma, Zítko, Libra, 2004). O tom, 

že trénink dětí má svá specifická pravidla, jsem se již v teoretické části zmínil. Rozdíl mezi 

dětmi a dospělými spočívá nejen v biologických vlastnostech organismu, tam jsou rozdíly 

samozřejmé a nezpochybnitelné. Největší rozdíl však spočívá v motivaci. Zatímco dospělého 

vedou k pohybové aktivitě většinou vnější faktory, u dětí je tomu jinak. Pohybovou aktivitu 

vyvíjejí spontánně. Problémem je najít ideální způsob, jak děti přesvědčit, aby dělaly to, co po 

nich vyžadujeme. Právě hra je pro děti tou nejlepší motivací. V úvodu tréninkové jednotky 

v rámci rušné části jsou často používány různé varianty hry na honěnou ve vymezeném 

prostoru. Zajímavou hrou z hlediska rozvoje vitální kapacity plic je závod ve foukání 

papírové kuličky. Nenásilnou formou s využitím dětské soutěživosti rozvíjíme především 

expirační složku dechu. K osvojení elementárních pohybových návyků v rámci zpevňovací 

přípravy nám nejlépe poslouží hra na Prkénko a hadřík. Děti leží na zádech a na signál 

,,hadřík“ zcela povolí svůj svalový tonus (obr. 37), na signál ,,prkénko“ naopak celé tělo 
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zpevní (obr. 38). Nutné je přitom důsledně dohlédnout na postavení pánve, ramen a hlavy. 

Celá páteř by se měla dotýkat podložky, především potom bederní část (obr. 39). Zpevnění 

těla jako celku může trenér ověřit zdvihnutím dítěte do lehu na lopatkách (obr. 40). V této 

poloze by měl být svalový tonus bederní a břišní oblasti vyrovnán. Krištofič (2004) v této 

souvislosti popisuje tzv. tělesné jádro. Dojde-li k prohnutí,  je nežádoucí převaha na straně 

extenzorů páteře, a při vysazení naopak nejsou dostatečně aktivovány svaly hýžďové. 

 

 

 

Obr. 37, 38  Prkénko a hadřík 
Poloha hlavy a ramen je při tomto cvičení velmi důležitá. Hlava je temenem vytahována 
z ramen, lehce zatažena vzad a brada má svírat s hrudní kostí pravý uhel. Rozložená ramena a 
lopatky stahujeme směrem kaudálním (Hošková, Matoušová, 2003). 
 
 

          
 
 
 
Obr. 39, 40   Poloha bederní páteře a vyvážený tonus 
Postavení pánve je nutno fixovat stahem gluteálního svalstva (Hošková, Matoušová, 2003). 
Při správném postavení pánve se záda dotýkají podložky v celé své délce. Při optimálně 
vyváženém tonu tělesného jádra je celé tělo v jedné rovině. 
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Pohybová hra, při které děti rozvíjí i koordinační schopnosti, je hra "Tečka, čárka, vykřičník". 

Tyto názvy interpunkčních znamének jsou zástupnými symboly pro polohy těla. Děti na 

signál musí zaujmout co nejrychleji danou polohu. Základní polohou je obvykle leh. Celou 

hru lze zpestřit o další signál, kdy například tlesknutí znamená změnu polohy otočením okolo 

vertikální osy o 180°. Vyhrává ten, který zaujme správnou polohu nejrychleji. Děti jsou 

zpravidla hrou natolik zabrány, že vítězství není rozhodující. Při hře je potom vhodné střídat 

polohy tak, aby svalové skupiny byly zatěžovány vyváženě. K odpočinku potom slouží 

relativně jednodušší polohy. 

 

 

 

Obr. 41, 42   Čárka 
Velmi oblíbenou polohou je vzpor ležmo tzv.hříbeček a vzpor ležmo prohnutě tzv.lachtánek. 
 
 

           
 
 

 

Obr. 43, 44  Vykřičník  
V těchto polohách je opět důležité dbát na základní pravidla pro správné držení těla. Tělo 
musí být dokonale zpevněné. 
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Obr. 45, 46   Tečka 
Některé polohy je třeba udělat odpočinkové. Zároveň, jsou-li polohy provedené správně, 
dochází k protažení extenzorů páteře. 
 
 

             
  

 

Při těchto hrách je hlavní úlohou trenéra dohlédnout na správné provedení cvičebních poloh. 

Důležité je také udržovat pravidelný dechový rytmus. V počátcích lze proto použít opět 

zvukových efektů při výdechu. Snahou je, aby si děti nezafixovaly společně s izometrickou 

svalovou kontrakcí také apnotickou pauzu. Takto zafixované návyky při elementárních 

činnostech je velmi těžké odnaučit. V budoucnu by takovýto nesprávný návyk mohl být 

příčinou neúspěchu například při závodech. Není totiž žádným tajemstvím, že jsou-li na 

člověka vyvíjeny zvláštní nároky, především na psychickou odolnost, což bezesporu závodní 

zatížení je, mohou se projevit již zdánlivě zapomenuté či přeučené zlozvyky, které celý výkon 

degradují.  
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5  DISKUZE  

 

Ve své práci jsem se pokusil sestavit stručné kurikulum, jak postupovat při kompenzaci 

tréninkového zatížení v trénincích sportovní gymnastiky. Ke splnění svého záměru jsem 

využil své znalosti z praxe, které jsem podpořil studiem a citacemi odborné literatury. První 

část práce jsem proto nazval Literární přehled. V tomto přehledu jsem se pokusil 

charakterizovat základní východiska zvolené problematiky, především z oblasti anatomie, 

fyziologie a biomechaniky, pokusil jsem se specifikovat problémy tréninku dětí a uvedl jsem 

několik rizik, která jsou spojena s tréninkem a výkonem ve sportovní gymnastice. Zároveň 

jsem se pokusil objasnit pojmy - únava, regenerace a kompenzace. Druhou část práce jsem 

nazval Praktickou částí a v té jsem shrnuté teoretické poznatky převedl do praktických 

ukázek. Velký prostor jsem věnoval dechovým cvičením, o kterých se domnívám, že by se 

měly stát nedílnou součástí každé tréninkové jednotky. Význam dechu jsem také zvýraznil 

v kompenzačních cvicích zaměřených na protažení zkrácených svalů a na posílení svalů 

ochablých. Na závěr jsem přidal ještě několik typů na pohybové hry. Chceme-li docílit 

trvalou motivaci k plnění tréninkových povinností u malých dětí, je třeba uplatnit 

princip hrovosti (Tůma, Zítko, Libra, 2004). Pro trenéry nejnižších věkových kategorií je 

dodržování tohoto pravidla naprosto nezbytné.  

 

Ve své trenérské praxi považuji za velmi důležité dodržovat pravidla a doporučované 

tréninkové postupy, včetně aplikace cvičení sloužících ke kompenzaci tréninkového zatížení. 

Bohužel jsem se ovšem setkal i s velmi rozdílným přístupem. Mnozí trenéři podceňují 

důležitost kompenzačních cvičení a využití dechu při nácviku pohybových dovedností potom 

zcela zanedbávají. Při trenérských seminářích, soustředěních či závodech jsem měl možnost 

konfrontovat rozličné tréninkové přístupy. Na základě této zkušenosti jsem nabyl přesvědčení, 

že dechová cvičení, která mají svou nezastupitelnou roli například ve zdravotní tělesné 

výchově, se v gymnastickém tréninku prakticky nepoužívají. Důvodem možná je skutečnost, 

že trenéři pracují s dětmi zdravými a nikoli oslabenými, alespoň v jejich očích. Přesto je 

důsledná aplikace dechových cvičení v tréninkovém procesu velmi účelná. Matoušová (1996) 

například zmiňuje skutečnost, že při procesu dýchání vzniká paměťová stopa v podobě 

podmíněného dýchacího stereotypu pro konkrétní svalovou činnost. Podmíněný dýchací 

stereotyp se vytváří tak, aby byla zajištěna výměna plynů s vysokou hospodárností. 

Výměna plynů na základě vysoké hospodárnosti je zásada, která platí jak pro zdravý 
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organismus, tak i pro organismus oslabený. Právě s vědomím tohoto faktu lze usuzovat na 

správnost učení se pohybových dovedností s důsledným dodržováním pravidelného 

dechového rytmu a toto pravidlo by mělo platit již při získávání elementárních dovedností. Při 

závodech nejsou výjimkou případy dívek, které končí závodní sestavu s dobře patrným 

kyslíkovým dluhem. Důvodem je skutečnost, že se v průběhu cvičení trvajícího necelou 

minutu nejsou schopny plnohodnotně nadechnout. Je tedy velmi pravděpodobné, že nemají 

spolu s předváděnými dovednostmi vytvořenou výše zmíněnou paměť ovou stopu. Což může 

být také důsledek opomíjených dechových cvičení. Za mnohé bych rád uvedl příklad 

sedmileté dívenky, která po skončení závodní sestavy na kladině nebyla schopna popadnout 

dech. Sestava trvala přibližně minutu a úkolem dívky bylo zacvičit několik prvků, které při 

trénincích zcela běžně cvičí. Závodní zatížení je ovšem úplně jiné a tak především díky 

psychickému vypětí se její motorický projev vrátil na úroveň hrubého nácviku zmíněných 

dovedností. A pravděpodobně zde již nastal první problém, když při nácviku nedokázali 

trenéři dohlédnout na správnou koordinaci dýchání s prováděnými pohyby a dívka se naučila 

cviky provádět se zatajeným dechem v tzv. apnoické pauze. Shodou okolností tato dívka také 

závodně plavala. Po mém dotazu, kdy se cítí více zadýchaná, zda po cvičení na kladině nebo 

po zaplavaném závodu, tak bez přemýšlení řekla, že plavání je mnohem jednodušší. Jisté je, 

že subjektivní názor sedmileté dívenky bezprostředně po závodě není zcela validní, přesto 

může být důvodem k zamyšlení. V tomto případě může být plavání pro gymnastiku 

příkladem. Trenéři plavání jsou si totiž vědomi důležitosti dechu a jeho správného využití při 

plaveckých dovednostech a prvnímu, co děti již v počátečních hodinách učí, je správný 

nádech a výdech. Podle mého názoru by v gymnastice měla platit stejná pravidla a součástí 

tréninku by měla být i dechová cvičení zaměřená na koordinaci dechových pohybů s pohyby 

celého těla nebo jeho částí. Využití dechu při kompenzaci by mělo být samozřejmostí. 

Jakubec(2005) ve své přednášce zmiňuje studii prováděnou při gymnastických závodech, ze 

které vyplývá, že úspěšnější závodnice měly po absolvování sestav nižší množství laktátu 

v krvi než ty méně úspěšné. Jisté je, že na této skutečnosti se podílí řada faktorů, ale jedním 

z nich je nepochybně i schopnost efektivnějšího využití dechu. Také aplikace kompenzačních 

cvičení po tréninkové zátěži bývá v praxi velmi často podceňována. Na tomto místě bych rád 

uvedl ještě jeden příklad. Již pouhou aspekcí lze na většině gymnastek výkonnostní 

úrovně pozorovat klinické příznaky hyperkyfotického a hyperlordotického držení těla, 

tak jak je popisují Hošková s Matoušovou (2003). U gymnastů jsou také velmi podobné 

příznaky.  
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Domnívám se, že důsledným dodržováním pravidel kompenzace se tomuto jevu dá 

předcházet. Ve své práci jsem proto nastínil příklady dechových a kompenzačních cvičení, 

vycházejících především z anatomického, fyziologického a biomechanického základu 

pohybu. Dechová cvičení by se měla zařazovat na začátku hlavní části v rámci tzv. 

zapracování společně s podporovou a stojkovou přípravou. Trenéři musí v průběhu celého 

tréninku neustále sledovat správné dýchání svých svěřenců. Toto platí především při 

osvojování nových pohybových dovedností. Protahovací cvičení je vhodné aplikovat již na 

začátku tréninku jako součást rozcvičení, kdy po zahřátí gymnasté pravidelně zařazují cviky 

na zvětšování kloubní pohyblivosti. Důležité v tomto případě je protahovat i ty svaly, které 

zdánlivě protahovat nepotřebujeme. Na konci každé tréninkové jednotky je nutné zařadit 

kompenzační cvičení. Kompenzace je pouze tehdy účinná, je-li prováděna v souvislosti 

s předchozím zatížením (Javůrek, Smolíková, 1986). Například není účelné zařazovat 

posilovací cviky na oblast břišních svalů končí-li tréninková jednotka půlhodinovým 

cvičením na bradlech. Také jako součást závěrečného uvolnění lze aplikovat dechová cvičení.  

 

Cvičení, která prezentuji v praktické části této práce, se ve své trenérské praxi snažím 

důsledně aplikovat. Tréninková skupina děvčat má tréninky 3x týdně dvě a půl hodiny. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi malé děti, nezařadil jsem do této práce anketu 

subjektivního vlivu kompenzačního cvičení. Na mých svěřenkyních je dobře patrná radost 

z prováděného pohybu, což považuji za důsledek uplatnění herního principu při našich 

trénincích. Při vyšetření aspekcí podle Hoškové a Matoušové (2003) jsem neodhalil žádné 

výrazné oslabení pohybového aparátu. Takže se domnívám, že použité metody mají spíše 

pozitivní výsledky. 

 

Nakonec bych ještě rád dodal, že práce je pouhou studií na základě literatury a zkušeností, 

která byla zakomponovaná v celek pro použití v praxi. V dalších letech bych rád navázal na 

tuto práci experimentální částí. V této práci bych rád dlouhodoběji sledoval vliv tréninkové 

zátěže na organismus gymnastek v souvislosti s používáním kompenzačních programů 

zaměřených na vyrovnání již vzniklých svalových dysbalancí a také na možnosti předcházení 

jejich vzniku.  
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6  DOPORUČENÍ PRO PRAXI 

 

Na závěr této práce uvedu několik pravidel pro trenéry sportovní gymnastiky, která by ve 

svých trénincích neměli opomíjet: 

 

 
• aplikovat se svými svěřenci dechová cvičení zaměřená na zvládnutí správné techniky 

všech druhů dýchání 

• při nácviku pohybových dovedností neustále kontrolovat správně prováděnou 

koordinaci motorické složky s dechovou složkou 

• využívat periferní mechanismy regulující dýchání, které jsou spojeny s některou z 

pohybových funkcí, např. pohyb očí 

• provádět důsledně kompenzaci zatížení v každé tréninkové jednotce 

• sledovat výsledky prováděných kompenzačních cvičení 

• využívat pohybové hry jako kondiční prostředek  

• nepřetěžovat své svěřence neúměrnými nároky 
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