UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Praha 2006

MARTINA ŠTĚPÁNKOVÁ

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně,
pouze s použitím uvedené literatury.
Martina Štěpánková

Poděkování
Děkuji panu PaedDR. Jiřímu Šafránkovi za odborné vedení,
konzultace a cenné rady, které mi poskytl při zpracování této
diplomové práce.

FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVI
V PRAZE

METODICKÝ MATERIÁL PRO SÁLOVOU CYKLISTIKU KRASOJÍZDU

Diplomová práce

Vedoucí diplomové práce:

Diplomantka:

PaedDr. Jiří Šafránek

Martina Štěpánková
Praha 2006

ABSTRAKT
METODICKÝ MATERIÁL PRO SÁLOVOU CYKLISTIKU – KRASOJÍZDU

Cíl práce: Připravit nový komplexní studijní metodický materiál pro začínající trenéry,
doplněný o moderní poznatky z oblasti sálové cyklistiky a sportu obecně.
Metoda: Rozdělení krasojezdeckých cviků do 5 základních metodických skupin. Doplnění
metod a opatření, které vedou k lepšímu a rychlejšímu učení techniky krasojezdeckých prvků.
Vytvoření návodu na všestranný trénink bez kola a zpracování motoricko – funkční přípravy
krasojezdců.
Výsledky: Svou práci jsem zpracovala pouze teoreticky, praktický výzkum a ověření svých
poznatků o učení techniky krasojezdeckých cviků jsem neprováděla. Literatura uvádí testovat
soubor osob velkého rozsahu, tedy více než 200 (Měkota, 1983), což v podmínkách české
krasojízdy je požadavek neproveditelný. Zjištěné výsledky fyzické kondice krasojezdkyň
ukázaly, že je nutné se zaměřit na trénink fyzické kondice a všestrannou přípravu bez kola,
kterou jsem podrobněji popsala.
Klíčová slova:
Metodická skupina cviků,
Metodická krasojezdecká řada
Dopomoc a pomůcky
Fyzická zdatnost krasojezdců
Motoricko – funkční příprava
Pohybová představa, vnímání a zkušenosti
Přehled literatury (teoretické podklady z již provedených výzkumů): S tématem mé práce
souvisí diplomová práce zabývající se metodickým nácvikem prvků v krasojízdě jednotlivců
(Petříčková, 1988) a diplomovou prací, která se zabývá metodickým uspořádáním cviků
v krasojízdě a učením techniky (Břínková, 1998).
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1. ÚVOD
V dnešní době je kolo využitelné v mnoha denních činnostech, od pouhého ježdění do práce,
nebo výletů do přírody, až po uplatnění v několika sportovních odvětvích. Neznám žádné
malé dítě, které by se nechtělo naučit jezdit na kole. Rodiče jsou tak našimi prvními trenéry a
ulice naší první tělocvičnou.
Krasojízda patří do velké cyklistické sportovní rodiny. Největší předností je že zůstala
čistým sportem bez dopinku, skandálů a krasojezdci na konci své sportovní kariéry nemají
zhuntovaná těla a nemusí do „sportovního důchodu“. Krasojízda pěstuje zvýšený smysl pro
rovnováhu, odvahu, odhad rychlosti, zrychlení a zpomalení, postřeh, zvyšuje fyzickou
zdatnost, vede k soustředěnosti, pohybovému vnímání, koordinaci pohybu a zvyšování
morálně volních vlastností potřebných k harmonickému rozvoji lidské osobnosti. Je to
nádherná sportovní disciplína, která prošla více jak stoletým vývojem. Neustále se rozvíjela a
zdokonalovala.
Na druhou stranu není tajemstvím, že se počet aktivních krasojezdců neustále snižuje.
Protože se krasojízdě věnuji více než dvacet let jako závodnice a posledních pět let i jako
trenérka a rozhodčí, není mě její osud lhostejný. Získat nové mladé krasojezdce problém není,
ale problém je udržet jejich zájem a přesvědčit je, že krasojízda je ten správný sport pro ně.
Neustále se snižující zájem o tento sport totiž může bohužel postupně vést až k zániku této
cyklistické disciplíny.
Sálovou cyklistiku trápí hned několik problémů. Pokusím se stručně vyjmenovat ty hlavní.
První problém je nedostatek financí. Krasojízda je čistě amatérský sport, který je navíc na
okraji zájmu cyklistického svazu. Nevím proč funkcionáři cyklistického svazu nepovažují
krasojezdce za cyklisty, ale pouze za „ cvičené opice“. Přitom za takových podmínek jaké
sálová cyklistika má vozíme z mistrovství světa jednu medaili za druhou a naše úspěchy
nejsou zanedbatelné.
Druhý problém je téměř nulový mediální zájem. Není to olympijská disciplína, tak je na
okraji zájmu médií, diváků a sponzorů. Taky bych chtěla podotknout, že chyba je i na straně
funkcionářů. Chtělo by to z jejich strany větší průbojnost, nebát se nových nápadů a změn. A
jistě by také pomohlo jejich řady omladit. Konzervatismus a neochota cokoliv měnit brzdí
jakýkoliv rozvoj tohoto sportu.
Třetí problém je nedostatek trenérů. Děti trénují většinou rodiče a ty nemají žádné
krasojezdecké zkušenosti a mnohdy ani potřebné sportovní vzdělání. Částečně by se tento
problém dal řešit pomocí odborných školení a kurzů.Čtvrtý problém je totální nedostatek
odborného materiálu pro trenéry. Svou diplomovou práci proto píši jako malou metodickou
příručku pro nové zájemce o tento sport.
Tyto a další problémy nemá jen česká krasojízda, ale platí to i pro světovou sálovou
cyklistiku. Jediný stát, kde se členská základna nesnižuje a naopak výsledky jsou stále lepší je
Německo. Tam mají širokou základnu dětí, propracovaný tréninkový systém prověřený praxí,
svou krasojezdeckou školu, dostatek odborných trenérů a podporu funkcionářů, cyklistického
svazu, sponzorů i fanoušků. Presto se snaží pomáhat i jiným zemím, aby krasojízda nezanikla.
Pořádají soustředění pro zahraniční krasojezdce, posílají své trenéry např. do Asie, aby tam
zakládali nové oddíly. Uvědomují si , že je také potřeba stále „pečovat“ o své fanoušky, i

když jich mají dostatek. Němci proto navrhli a prosadili nová pravidla, která budou platit od
ledna 2007. Změny budou zásadní a pro diváky se stane krasojízda atraktivnější. Bohužel je to
jen jeden stát, kterému není osud krasojízdy lhostejný a něco pro to taky dělá. Bohužel místo,
aby Německu ostatní země pomáhaly, tak se raději tváří, že je všechno v pořádku. Cítí se být
ohroženy německým vlivem a sílou. Což na poli sportovním je v pořádku, ale v oblasti
organizace a budoucnosti by se měli dát funkcionáři dohromady a udělat vše pro záchranu
sálové cyklistiky.

2. CÍL A ÚKOLY DIPLOMOVÉ PRÁCE

Cílem mé práce je připravit nový komplexní studijní metodický materiál pro začínající
trenéry, doplněný o moderní poznatky z oblasti sálové cyklistiky a sportu obecně.
Prvním úkolem práce bude rozdělení krasojezdeckých prvků do pěti základních
metodických skupin. Dále bych chtěla doplnit kapitolu metody a opatření, které by vedli
k lepšímu a rychlejšímu učení techniky jednotlivých krasojezdeckých cviků. Věnovat se budu
podrobněji kapitole zvláštnosti sportovního tréninku dětí, tréninkovým plánům, tréninkové
jednotce, psychické přípravě.
Jako druhý úkol mé práce jsem si vytyčila otestovat fyzickou kondici pěti reprezentantek a
připravit návod na trénink bez kola, hlavně průpravná cvičení vhodná a důležitá pro
krasojízdu, kterým se téměř žádný trenér ani jezdec bohužel nevěnují.

3. METODY DIPLOMOVÉ PRÁCE

Má práce vychází z nastudovaných teoretických podkladů od českých a zahraničních autorů.
Dále z vlastních zkušeností krasojezdkyně, trenérky a rozhodčí. Absolvovala jsem také
intenzivní týdenní kurzu v Německu u nejúspěšnějšího trenéra pana Mauteho.
Provedla jsem rozdělení asi 100 existujících cviků v krasojízdě do 5 základních skupin tak,
aby trenér lépe poznal charakter, případně problém konkrétního cviku a z toho odvodil jeho
metodický postup nácviku.
Doplnila jsem metody a opatření, které vedou k rychlejšímu učení techniky jednotlivých
krasojezdeckých cviků o vědomosti načerpané studiem odborné literatury zabývající se
sportovními odvětvími podobné krasojízdě.
Účastnila jsem se testování fyzické kondice reprezentantek v krasojízdě při sportovních
prohlídkách.
Vypracovala jsem trénink všestranné přípravy bez kola.
Podrobněji jsem popsala motoricko – funkční přípravu.

4.. REŠERŠE LITERATURY
S tématem mé práce souvisí diplomová práce zabývající se metodickým nácvikem prvků
v krasojízdě jednotlivců (Petříčková, 1988). Krasojezdecké prvky se v této práci dělí do
následujících skupin:
1.
2.
3.
4.
5.

Prvky v rámu a pod rámem
Skrčky a nůžky, točité skoky a obraty
Cviky nad rámem
Prvky na zvednutém a vztyčeném kole
Přechody

Toto rozdělení vychází z metodického členění prvků dle Ludwiga Bohma (Bohm,1976)
Rozdělení do těchto skupin považuji za nedostatečné, zastaralé a špatně bychom hledali
souvislosti mezi cviky patřící do jedné metodické skupiny. Začínajícím trenérům toto
rozdělení práci nezjednoduší.
Rozdělení krasojezdeckých prvků do pěti základních metodických skupin, jak je popsal ve
své práci M.Maute (Maute,1988) a přeložila do češtiny Břínková (Břínková1998) naopak
považuji za správné a v praxi ověřené. Z tohoto rozdělení jsem vycházela pouze jsem ho
podrobněji doplnila o nové poznatky.
Diplomovou práci, která se zabývá metodickým uspořádáním cviků v krasojízdě a učením
techniky (Břínková, 1998) jsem převzala a doplnila o poznatky, které jsem načerpala při
studiu materiálů z jiných sportovních odvětví, a které si myslím, že jsou vhodné a použitelné i
pro krasojízdu.
V práci používám zobrazení prvků od. J. Štěpána a také grafický přehled metodických řad.
(Štěpán, 1975). Přestože se vývoj krasojízdy posunul mílovými kroky dopředu, stále se ještě
grafický přehled metodických řad dá použít. Při tréninku vynecháváme pouze některé prvky
na které nenavazují žádné náročnější cviky a které by jezdce zbytečně brzdily v rychlejším
výkonnostním růstu.

5. VZNIK A VÝVOJ KRASOJÍZDY V ČR
Počátky vzniku krasojízdy se datují z doby vynálezu jízdního kola, tedy z roku 1817, kdy
byla vynalezena draisina. Po zvládnutí prosté jízdy na tomto stroji začali jezdci usilovat o její
dokonalejší zvládnutí. S postupným vývojem kola docházelo i k jeho dokonalejšímu ovládání.
Ve snaze o dosažení větší rychlosti a bezpečnosti jízdy, hlavně udržení rovnováhy, začali
jezdci při jízdě přecházet do různých postavení na různých částech stroje.
Krasojízdu začal jako první u nás jezdit Karel Schulz v roce 1876 na nízkém dřevěném kole.
V roce 1879 se k nám dostalo první vysoké kolo a od té doby se u nás začala krasojízda jezdit
i na těchto kolech. Odvážní, nápadití a zdatní jednotlivci objevili a zvládli řadu cviků
v různém postavení. Vysoké kolo však neposkytovalo pro krasojízdu takovou možnost jako
kolo nízké. Rozvoj krasojízdy tak zákonitě souvisel s rozšiřováním cyklistiky. V té době se
krasojízda jezdila na normálních cestovních kolech. Brzy se však pro usnadnění nebo
umožnění určitých cviků začalo odstraňovat překážející vybavení jako osvětlení, brzdy a
zvonky. Naopak se připevňovala stupátka, upravovaly se tvary sedel a řidítek.
Od roku 1883 se v době vzniku organizované cyklistiky u nás začala krasojízda nacvičovat
téměř ve všech klubech. Jeden z prvních klubů, který začal s krasojízdou byl ,,Klub
velocipedistů Praha 1883“, kde se jako první krasojezdec objevil akademický malíř Karel
Štapfler, který vystupoval v různých úborech pro pobavení svých přátel. Tehdy se krasojízda
jezdila jako atrakce.
V roce 1888 se proslavil Leo Lukš, který byl i posledním naším krasojezdcem na vysokém
kole. Je zapsán do dějin české cyklistiky i svým výkonem na jednokolce na 100 km.
V zahraničí se krasojízda rozvíjela daleko rychleji než u nás. Byli to především Němci,
Američané, Švýcaři a Francouzi, kteří krasojízdu propagovali po celém světě.
První titul mistra světa vybojoval Američan Nikolas Kaufmann a to v roce 1886. Tento titul
však nezískal bojem, nýbrž u příležitosti tradiční výstavy kol v Londýně. Ředitel výstavy mu
titul udělil za zásluhy o propagaci kola a o jeho rozšiřování mezi nejširší vrstvy.
Udělení titulu mistra světa však nedalo spát činovníkům v zahraničí. Ti vypracovali pravidla
pro získání této pocty. Další titul směl získat jen závodník, který vyzve k utkání dosavadního
držitele titulu. Kaufmann však dalšího přemožitele neměl. Titul úspěšně obhajoval až do roku
1891. V roce 1887 navštívil pražské varieté, kde předvedl divákům své umění. Kaufmann a
tehdejší mistr Německa Brunner přijeli do Prahy opět roku 1894. Jejich vystoupení mělo
velký ohlas nejen u diváků, ale i u tehdejších činovníků a propagátorů krasojízdy.
Od roku 1891 měli i naši krasojezdci úspěšná vystoupení v cizině. Karel Štapfler ve Vídni,
Josef Kohout v Norimberku, Petr Kohout v Krakově a v Petrohradě, František Žemlička
v Moskvě.
Po návštěvě Kaufmanna a Brunnera v Praze nastává nová vývojová etapa krasojízdy – etapa
soutěžní. U nás se první soutěž konala v roce 1895.Vyhrál Soběslav Mariani, kterému byl
přidělen první neoficiální titul,,Mistra Čech“. V té době u nás jezdili krasojízdu pouze muži
v kategorii jednotlivců.První dvojice Škoda – Feigl z KV Josefov se objevila v roce 1896.

V tomto období se krasojezdecká rodina stále rozšiřovala a jezdců přibývalo. Do historie
vstoupil v roce 1899 náš nejnadanější krasojezdec té doby, osmiletý František Kundert z ČKV
Vinohrady. Na Moravu krasojízda vstoupila zásluhou bratří Greinerových v roce 1900. Ve
stejném roce u nás vzniklo tzv. americké polo – dnešní kolová.
Od roku 1905 zůstal na scéně krasojízdy pouze František Kundert, který tehdy jako
čtrnáctiletý propagoval krasojízdu již v novém pojetí. Soutěže byly až do té doby posuzovány
pouze dojmem. Pravidla hodnocení ještě neexistovala. Stejně tak neexistovala žádná metodika
nácviku jednotlivých prvků, i když se už v té době prováděly cviky velmi náročné. Nácvik
prvků byl navzájem ,,odkoukáván“.
Od roku 1900 se nástupem Františka Kunderta začala krasojízda měnit ve skutečné sportovní
odvětví. Nejlepší jezdci se vyznačovali bezvadně provedenými cviky podle pravidel a
dokonalým držením těla. Soutěží neustále přibývá a jejich úroveň se zvyšovala. Závodí se
v kategorii mužů a žen jednotlivců a dvojic.
Dále se rozvíjí i metodická a trenérská činnost. V roce 1932 upořádal František Kundert
první krasojezdecký kurz pro závodníky, kde už se začalo jezdit podle mezinárodních pravidel
a řádů. Z tohoto kurzu vyšla celá řada dalších nadějných jezdců, proto po stagnaci krasojízdy
v roce 1935 uspořádal František Kundert druhý krasojezdecký kurz. Tento kurz dal naší
krasojízdě výborného závodníka a později obětavého činovníka a trenéra Jaroslava Štěpána.
Těžištěm krasojezdeckého dění se stává Morava. Roku 1938 byly v Brně uspořádány I.
Cyklistické hry v krasojízdě. V roce 1940 se v Praze objevuje celá řada nových klubů. O
krasojízdu začíná být nebývalý zájem uskutečňují se mistrovství v soutěži jednotlivců i dvojic
a náborové soutěže žáků. František Kundert pořádal vždy v zimním období instruktáže a
kurzy pro závodníky, trenéry, rozhodčí a vůbec všechny zájemce o krasojízdu. Největší
technický rozvoj krasojízdy u nás nastal v roce 1947, kdy v Praze předvedl své umění tehdejší
mistr Evropy Max Wuthrich.
Od roku 1953 se v naší republice organizují přátelská a mezistátní utkání a naše republika se
pravidelně zúčastňuje Mistrovství Evropy a Mistrovství světa ( kromě roku 1957 a 1963 ).
Mistrovství světa jednotlivců mužů se zúčastnili např. Stanislav Vaculík, Adolf Pokorný, Jan
Krištůfek, František Kratochvíl, Jiří Mudřík, Jindřich Mudřík, Pavel Šefčík, Roman Švaňhal,
Jan Řasa, Arnošt Pokorný, Milan Křivánek atd.
Další disciplínu, kterou obsazujeme na MS je kategorie jednotlivkyň žen. MS se však od
roku 1959 do roku 1969 konalo neoficiálně. První oficiální MS v této kategorii pořádala
Česká republika v roce 1970 v Ostravě.Tato kategorie je naší nejúspěšnější disciplínou. Anna
Matoušková získala za dobu své aktivní činnosti 4 oficiální tituly a 2 neoficiální tituly
mistryně světa, 7 stříbrných a 3 bronzové medaile. Martina Štěpánková vybojovala 3 tituly
mistryně světa, 4 stříbrné a 2 bronzové medaile. Dalšími velmi úspěšnými krasojezdkyněmi
byly Lea Horváthová, Dana Hájková, Jana Pospíšilová, Petra Břínková, Leona Soušková,
Klára Svobodová atd.
Kategorie dvojic žen a mužů se jezdila až do roku1970 jako neoficiální mistrovství Evropy
nebo-li Evropské kritérium. Od roku 1970 do roku 1985 se při pořádání MS jednotlivců mužů
a žen uskutečňovalo ME v kategorii dvojic žen a mužů.Našimi úspěšnými sportovci
v kategorii dvojic žen byly Dana Růžičková – Jana Sladovníková, Edita Jelínková – Lenka
Kosová, Blanka Pospíšilová – Šárka Janečková, Andrea Petříčková – Iva Valešová atd.

V kategorii dvojic mužů byly úspěšní tito závodníci např. bratři Pokorní, Arnošt Pokorný –
Milan Křivánek, bratři Bartůňkové atd.
V roce 2005 měla premiéru na MS soutěž čtveřic žen. První oficiální titul mistryň světa
získala naše čtveřice z Němčic.
Neoddělitelným sportem, který spolu s krasojízdou tvoří sálovou cyklistiku je kolová.
K našim nejúspěšnějším hráčům kolové patří Jan a Jindřich Pospíšilové, kteří získali
neuvěřitelných 20 titulů mistrů světa. Další naši mistři světa jsou: Miroslav Bergr – Miroslav
Kratochvíl, Miroslav Bergr – Jiří Hrdlička, Pavel Šmíd – Petr Skoták.
V součastné době se MS i ME pořádají každý rok. MS pro kategorii dospělých, kde mohou
reprezentovat stát dva zástupci v každé kategorii a jedna čtveřice žen. ME pro kategorii
juniorů. Zde startují dva junioři a dvě juniorky z každého státu a jedna dvojice juniorů a
juniorek a jedna čtveřice juniorek.

6. VÝŇATEK Z PRAVIDEL KRASOJÍZDY
Až do roku 1920 se soutěže krasojízdy jezdily bez pravidel. Byly vymezeny jen určité
povinné cviky, které byly ohodnoceny. Posuzoval se celkový dojem.
V roce 1924 byla vydána první pravidla pro krasojízdu. Byla však příliš komplikovaná a
proto byla přepracována. Pravidla z roku 1937 byla převzata z pravidel německých,
obsažených v příručce ,,Der deutsche Saalsport“. Teprve v nich bylo použito obrázků a cviky
byly přesně ohodnoceny příslušným počtem bodů podle nesnadnosti. V provedení byla
základní hodnota sestavy 150 bodů .Za každý neprovedený cvik se sráželo 5 bodů. Za pád se
odečítaly 3 body, postavení se na jízdní plochu 2 body a za drobné chyby ztráta 1 bodu.
Sestava trvala 8 minut, počet cviků byl 30 pro jednotlivce, 30 pro dvojice. Z toho pro dvojice
15 cviků na dvou kolech a 15 cviků na jednom kole.
V pravidlech z roku 1953 nebyly podstatné změny, ale šlo pouze o doplnění nových cviků.
V komisi pro zpracování nových mezinárodních pravidel byl po Františku Kundertovi
Jaroslav Štěpán. Ten byl uznáván odborníky z UCI jako nejlepší expert pro zpracování
pravidel.
V roce 1969 byly provedeny podstatné změny, které platí v pravidlech i z roku 1975
s pozměněným základem 200 bodů pro provedení. Jízdní doba se zkrátila na 6 minut. Počet
cviků se upravil na 26 pro jednotlivce a 11 a 11 cviků pro dvojice. Výpočet hodnocení
nesnadnosti byl usnadněn úpravou srážek a změnou bodových hodnot. V provedení je
zavedena nová ztráta 0,5 bodu za drobné chyby a byla zařazena řada nových velmi obtížných
cviků.
V roce 1983 byla pravidla znovu přepracována. Změnily se bodové hodnoty cviků, počet
cviků a jízdní doba.Změn se týkala hlavně kategorie žáků, kde byla zkrácena jízdní doba z 6
minut na 5 minut a snížen počet cviků z 28 na 22. Nebyla to však poslední verze změny
pravidel. Další následovala v roce 1990 a 1998. Tyto změny však nebyly nějak zásadní a platí
vlastně do dneška.
Od roku 2007 by měla platit nová pravidla, které budou zásadní a přinesou řadu změn tak,
aby krasojízdu zatraktivnily hlavně pro diváky.

6.1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pravidla krasojízdy jsou značně složitá a obsáhlá, proto budu uvádět jen hlavní údaje.
Soutěže se pořádají v těchto věkových kategoriích:
Ženy , muži…………………….nad 18 let
Juniorky , junioři……………….do 18 let
Žákyně , žáci – třída A…………do 14 let
Žákyně , žáci – třída B………….do 12 let
Žákyně , žáci – třída C………….do 10 let

Jízdní plocha
a)
b)
c)
d)
e)
f)

délka ………………………..12 až 16 metrů
šířka…………………………9 až 11 metrů
vnitřní kroužek………………průměr 0,5 metrů
střední kruh…………………...průměr 4 metry
vnější kruh……………………průměr 8 metrů
označení ¼ kruhu…………….průměr 0,5 metrů

Při mezinárodních utkání musí odpovídat jízdní plocha maximálním rozměrům. Všechny
značky musí být široké 3 až 5 cm. Může být použito lepící pásky nebo barvy. Označení musí
být dobře viditelné od všech rozhodčích. Odstup jízdní plochy, sloupů a neodstranitelných
překážek musí být při mezinárodních závodech nejméně 2 metry a při ostatních soutěžích
nejméně 0,5 m. Jízdní plocha musí být pro jízdu způsobilá a bezvadně připravena. Hlavní
rozhodčí vše zkontroluje a schválí.
Jízdní doba
a) věková kategorie ženy / muži (pro všechny disciplíny )…..………………..6 minut
b) věková kategorie juniorky / junioři ( pro všechny disciplíny )…………….6 minut
c) věková kategorie žákyně / žáci ( pro všechny disciplíny )…………………5 minut
Jednotlivé minuty jsou oznamovány jedním akustickým znamením a konec jízdy dvěma
akustickými znameními. Jízdní doba může být měřena elektronicky nebo mechanicky.
Kontrolní měření musí být zajištěno.

Počet cviků
a) věková kategorie ženy / muži a juniorky / junioři:
krasojízda jednotlivců………………………………………28 cviků
krasojízda dvojic……………………………………………22 cviků
krasojízda čtveřic…………………………………………... cviků
b) věková kategorie žákyně / žáci:
krasojízda jednotlivců………………………………………22 cviků
krasojízda dvojic……………………………………………18 cviků
krasojízda čtveřic………………………………………….. cviků
V krasojízdě dvojic je možno počet cviků upravit následujícím způsobem
U žen, mužů, juniorek a juniorů nejprve 11, 12 nebo 13 cviků na dvou kolech a potom 11,
10 nebo 9 cviků na jednom kole.
U žákyň, žáků nejprve 9, 10 nebo 11 cviků na dvou kolech a potom 9, 8 nebo 7 cviků na
jednom kole.
Sportovní oblečení
Při soutěžích v krasojízdě musí být nošeno sportovní oblečení. Břicho a prsa musí být
zakryta. Při dvojicích musí být oba závodníci oblečeni jednotně.

Kolo na krasojízdu
Kolo na krasojízdu musí svou stavbou odpovídat následujícím směrnicím a rozměrům.
Kliky – délka od středové k pedálové ose 130 – 170 mm
Řidítka – konce řidítek musí být zakulaceny nebo ukončeny madly. Jako madla může být
použita omotávka na řidítka.
Sedlo – musí být profesionálně vyrobeno. Maximální délka 300mm, maximální šířka 220
mm, maximální prohnutí v nezatíženém stavu 60 mm.
Kola – přední a zadní kolo musí být stejného rozměru. Od výšky rámu 46cm musí být
rozměr kol nejméně 24“ a od výšky rámu 50cm musí být minimální velikost kol 25“
.
Převod – Přední pastorek nesmí mít méně zubů než zadní pastorek.
Stupáky – pro jednotlivce a dvojice mohou být umístěny čtyři stupáky v osách kol
s maximální délkou 50mm.
Všechny ostatní pomůcky jsou zakázány.

6.2. ZPŮSOB HODNOCENÍ
Hodnocení sestavy se skládá z hodnocení nesnadnosti a provedení.
Počet bodů za nesnadnost udává součet bodů všech cviků.
Základní hodnota činí 200 bodů pro sestavu ve všech kategoriích.
Celkovou hodnotu jedné sestavy obdržíme sečtením počtu bodů nesnadnosti a základní
hodnoty.
K vytvoření sestavy se mohou ve všech disciplínách použít jen cviky uvedené v seznamu
cviků.
Dále je možné použít vždy jen jeden cvik z jedné skupiny cviků.
Výběr a pořadí cviků při sestavování programu jízdy si volí každý sám libovolně. Výjimku
tvoří pouze přechody, po kterých musí být zařazena jízda nebo pirueta v patřičné odpovídající
pozici. Přechody samostatně do sestavy zařadit nemůžeme.
Číslo cviku, název cviku a bodovou hodnotu každého z 28 prvků píšeme do oceňovacího
archu. Ten předkládáme před začátkem závodu rozhodčímu sboru. Chyby v oceňovacím
archu jdou v neprospěch závodníka.
Během předvádění sestavy musí být zachováno pořadí cviků uvedené v archu.
Během sestavy nesmí sportovec sestoupit z kola. Výjimkou je soutěž dvojic a to při
přechodu ze dvou kol na jedno kolo.
Všechny jezdící prvky jezdíme kolem 4-metrového kruhu vpřed nebo vzad, cviky můžeme
provádět i do osmy. Všechny přechody, točáky, skrčky, obraty, přeskoky, piruety můžeme
provádět libovolně v kterékoliv části jízdní plochy.
Při všech soutěžích se smí používat jen předepsané oceňovací archy.

6.3. ROZHODČÍ SBOR / PRŮBĚH SOUZĚŽE
Všichni rozhodčí, kteří při soutěžích rozhodují, musí vlastnit odpovídající platnou licenci.
Sestavení rozhodčího sboru:
 jeden hlavní rozhodčí - předseda
 tři rozhodčí diktující – hodnotící
 tři rozhodčí píšící
 jeden rozhodčí – časoměřič
Jednotlivé skupiny rozhodčích jsou sestaveny z jednoho diktujícího a jednoho píšícího
rozhodčího. Rozhodčí sbor má být umístěn na středu dlouhé strany jízdní plochy tak, že
nezávislost rozhodčích musí být zaručena. Časoměřič sedí vedle hlavního rozhodčího.
Sestava může být doprovázena vhodnou hudbou a to buď od pořadatelů soutěže libovolná
nebo vlastní dodaná závodníkem

U všech disciplín je zakázáno napovídání cviků od kohokoliv.Výjimku tvoří soutěž dvojic a
čtveřic, kdy mohou být dávány nenápadnou formou signály ostatním členům družstva od
jednoho člena dvojice nebo čtveřice. Za nedodržování tohoto pravidla může být závodník
hlavním rozhodčím vyloučen ze soutěže.
Hlavní rozhodčí rozdá oceňovací archy a dává pokyn k zahájení jízdy. Sleduje průběh jízdy
a řeší mimořádné situace. Po jízdě prověřuje archy od všech skupin rozhodčích. Při zjištění
zjevných chyb a rozdílů v hodnocení tyto chyby opravuje.
Píšící rozhodčí předčítá cviky jízdy z archu v uvedeném pořadí rozhodčímu diktujícímu. Ten
sleduje průběh cviku se zřetelem na nesnadnost a provedení. Po každém prvku udává
diktující buď korektní provedení nebo srážky. Ty zaznamenává píšící rozhodčí
k odpovídajícím cvikům v oceňovacím archu. Všichni rozhodčí jsou za hodnocení plně
zodpovědní a archy podepisují.
Celková ztráta se vypočítá součtem ztrát v nesnadnosti a v provedení. Celková ztráta se
odečte od celkového počtu bodů a tím se obdrží jednotlivý výsledek.Celkový výsledek se
vypočítá součet jednotlivých výsledků dělen počtem skupin rozhodčích a zaokrouhlen na dvě
desetinná místa.
Objeví – li se více soutěžících se stejným výsledkem, rozhoduje v konečném pořadí lepší
výsledek v provedení. Je-li také výsledek provedení stejný, jsou všichni závodníci na stejném
místě.
Protesty proti vlastnímu hodnocení jsou nepřípustné. Může být protestováno proti početní
chybě nebo jiným závadám s hodnocením souvisejících. Doba podání protestu je 20 minut po
vydání oceňovacích archů.

6.4. POKYNY PRO HODNOCENÍ
Hodnocení nesnadnosti
Soutěžní program začíná zvoláním „TEĎ“ a pro jednotlivé disciplíny v základním postavení
( jezdec jede vpřed v normálu, obě ruce na řidítkách a obě nohy na pedálech ). Nebude-li
zvoláno „TEĎ“, snižuje se bodová hodnota daného prvního cviku o 100 u skrček a točitých
cviků a 50 u všech ostatních cviků.
Každý cvik začíná zaujmutím předepsaného postavení s odpovídajícím uchopením.
.
Všechny cviky napsané v oceňovacích arších je nutno předvést po celou dráhu cviku od
začátku do konce ve stanoveném způsobu jízdy a druhu provedení.
Snížení bodové hodnoty o 100, jestliže je předvedena méně než polovina dráhy cviku.
Snížení bodové hodnoty o 50, jestliže je předvedeno méně než 9/10 dráhy cviku.
Snížení bodové hodnoty o 10, jestliže bylo předvedeno méně než celková dráha cviku.
Za vynechání cviků v pořadí soutěžního programu se uděluje ztráta 100.Ztráta zůstává i při
pozdějším předvedení cviků
.
Při nesoučastném provádění přechodů v krasojízdě dvojic na dvou kolech je ztráta 50.
Všechny cviky soutěžní jízdy musí být předvedeny v průběhu jízdní doby. Jestliže uplyne
čas před ukončením soutěžní jízdy, odečítají se ztráty za nepředvedené části cviku nebo za
následující samotné cviky. Hodnocení končí s uplynutím času stanoveného pro jízdu nebo po
provedení posledního zařazeného cviku v soutěžním programu. Sestoupení z kola musí být
korektní a ve sportovním duchu.
Hodnocení provedení
Hodnocení provedení je velmi složité, proto uvádím jen základní údaje.
Ztráta 0,2 bodu ( značka chyby -x- ) nebo výraznější chyba se hodnotí ztrátou 0,5 bodu (
značka chyby vlnovka - ~ - ) – podle pohledu rozhodčího
 chybné držení nohou nebo chodidel
 chybné držení paží nebo rukou
 veslování, mávání, kroužení pažemi
 nekorektní držení horní poloviny těla
 nejistota v provedení cviku
 putování při 50 cm otáčkách ( piruety )
 nepravidelné šlapání
 nestejně velké kruhy při cvicích do osmy

Ztráta 0,5 bodu ( značka – vlnovka - ~ - ) se navíc může udělit za:





vyjetí z ohraničené jízdní plochy
přejetí středního kruhu při cvicích do kruhu
neprojetí nebo jen jedno projetí vnitřního kruhu při osmě
nekorektní opuštění kola

Ztráta 1 bod ( značka chyby čárka -/- ) se vyhodnocuje jezdci v průběhu cviku tolikrát
kolikrát chyba nastala.







uchopení a opětné puštění řidítek při cvicích bez držení
spuštění a opětné zvednutí předního kola při cvicích na zadním kole nebo při
přechodech
krátký dotek nebo krátké postavení se na jednu nohu na jízdní plochu ( ne delší
než jedna sekunda )
podepření, odražení, opření se nohou nebo chodidly o řidítka, rám nebo sedlo
při skrčkách a skocích
zachycení při točitém skoku o rám při ukončení otočky
opření se o spolujezdce při dvojicích

Ztráta 2 body ( značka chyby kolečko –o- ) se uděluje sportovci tak často jak nastane:





pád nebo se postavení na jízdní plochu
opření se o jakýkoliv předmět nebo osobu mimo spolujezdce při dvojicích
vstup další osoby na jízdní plochu
postavení nebo položení kola na jízdní plochu např. při změně ze dvou na
jedno kolo při krasojízdě dvojic

Všechny cviky, u nichž není v textu uvedeno vzad, musí být jety vpřed. Výjimkou jsou
výdrže, cviky na položeném kole, otočky, piruety a přechody.

7. CHARAKTERISTIKA KRASOJÍZDY

Krasojízda patří mezi technicko – estetické sporty. Řeší především úkol přesně, dokonale a
esteticky provést určitou pohybovou sestavu.
Pohybová charakteristika:


počet používaných pohybových dovedností je značný, jejich struktura je často velmi
složitá. Automatizace je vysoká, variabilita vcelku malá.

Psychická charakteristika:


převažuje senzomotorická koordinace v čase a prostoru.Vysoké nároky na statickou a
dynamickou rovnováhu. Důležitý je také smysl pro rytmus, vnímání pohybu, tvůrčí a
interpretační schopnosti, odolnost vůči neúspěšným pokusům, nároky jsou i na paměť.
Na tuto stránku jsou kladeny velké nároky hlavně na závodech.

Fyziologická charakteristika:


energetická spotřeba je vcelku malá, regulace pohybové činnosti vyžaduje hlavně
kvalitu, zatížení oběhového a dýchacího systému je střední, aerobní typ práce se
vyskytuje průměrným podílem, anaerobní značným.

8. TRENÉR V KRASOJÍZDĚ
„SPORT BY MĚL BÝT VYUŽÍVÁN K ROZVÍJENÍ DĚTÍ, NE VYUŽÍVAT DĚTI
K ROZVÍJENÍ SPORTU“.

V České republice není nedostatek krasojezdeckých oddílů a jezdců, ale hlavní problém je
v nedostatku kvalifikovaných trenérů. Profesionálního trenéra nebo trenérskou
krasojezdeckou školu by jsme u nás hledali marně. V nově vzniklých oddílech fungují obětaví
rodiče jako trenéři a funkcionáři. Hlavní tréninková metoda je metoda „pokus – omyl“, kdy je
nová pohybová činnost pouze odkoukaná od jezdců, které ji už umí a opakovaně prováděna
bez zpětnovazebních informací od trenéra.
Ráda bych toto téma podrobněji rozebrala a upozornila na základní problémy, které si musí
každý kdo chce trénovat děti uvědomit a je jedno jestli to je trénink krasojezdecký nebo např.
atletický.Trenérství není snadnou činností.
I když si to mnozí lidé neuvědomují práce trenéra je profesí pedagogickou.
Praxe už několikrát ukázala,že i teoreticky vzdělaný trenér bez praktických zkušeností nebo
naopak úspěšný závodník bez teoretických vědomostí jako trenéři neuspěli. Otázkou je zda
úspěch je podmíněn pedagogickými, psychologickými a odbornými vědomostmi nebo tvůrčí
složkou osobnosti. Podle mého názoru obojím. Z vlastní zkušenosti jsem si ověřila,že ideální
je, když má navíc trenér i vlastní krasojezdecké zkušenosti, které využije hlavně tak, že se
umí lépe vžít do pocitů svých svěřenců, poradit a psychicky je podržet. Ovšem pozor tyto
zkušenosti bývají často zatíženy individuálním pohledem na problémy.
Jaké vlastnosti by měl mít úspěšný krasojezdecký trenér? Kromě obecně platných vlastností
každého trenéra, ten krasojezdecký využije hlavně trpělivost a vytrvalost. Složité prvky se
jezdci učí i několik let. Dále by měl být emočně stabilní a realista. Krasojezdecké závody – to
jsou hlavně závody nervů. Měl by být pro něho důležitý výkon, ne jen vítězství. Hlavním
úkolem trenéra je pomoct sportovci rozpoznat a překonat bariéru mezi fyzickým výkonem a
psychickými faktory k tomu potřebnými. Důležité je taky to, aby si trenér uměl připustit
vlastní nepřesnosti a chyby. Dobrý trenér musí regulovat sám sebe, neustále studovat řadu
vědních oborů, spolupracovat s jinými odborníky a novinky umět využít v praxi. Provádí stálé
prověrky výsledků své práce. Důležitá je volba vhodného způsobu prezentace úkolů. Svěřenci
by měli být s náplní tréninků spokojeni a těšit se na ně.
Trenér si musí uvědomit, že je svým způsobem na sportovci závislí. Má zvláštní postavení
ve skupině - je i není jejím členem. Krasojízda je individuální sportovní odvětví, proto by měl
dobrý trenér děti naučit i týmové spolupráci, např. pomocí zadání úkolů ve skupině. Dále je
důležité připravit svěřence na to,že krasojízda je někdy nespravedlivá a závody rozhodují
rozhodčí a jejich subjektivní názor. Naučit je jak vyhrávat a prohrávat tím, že jim ukáže, jak
mít radost ze sportu, jak bojovat o vítězství a přitom spolupracovat s týmem a součastně
zacházet férově s protivníkem.

8.1. DOTAZNÍK NOVÝCH ČLENŮ KRASOJEZDECKÉHO ODDÍLU
Důležitá činnost trenéra je i v navázání kontaktů ke spolupracovníkům, funkcionářům,
rodičům. Určitě není na škodu zjistit jaký mají přístup ke krasojízdě rodiče a děti, co od
tréninku očekávají, jaké mají plány a cíle do budoucnosti. Pokusila jsem se vytvořit dotazník,
který rodiče a děti vyplní při zápisu do oddílu. Je velmi zajímavé srovnávat odpovědi dětí a
jejich rodičů nebo se k dotazníku vrátit za několik let. Výsledek by měl umožnit zajímavou
diskusi. Předkládám zde svůj návrh dotazníku, který osobně rozdávám svým novým členům
v krasojezdeckém oddíle.
Dítě:…………………………….
Rodiče:………………………….
…………………………..
Věk dítěte:……………………....
Oddíl:……………………………
Datum:…………………………..
Otázka:
1) Chceš si najít nové kamarády?
2) Chceš být nominován na MS a dobře se tam umístit?
3) Chceš usilovat o výkon a vyhrávat?
4) Chceš být dobrým přítelem trenéra a ostatních krasojezdců?
5) Chceš se rozčilovat, nervovat při soutěži?
6) Chceš nosit sportovní oblečení?
7) Má být soupeř poražen za každou cenu?
8) Jsou pro tebe medaile a tituly důležité?
9) Chceš se naučit novým dovednostem a zlepšovat se?
10) Uměl bys prohrávat?
11) Uvědomuješ si, že soutěže rozhodují rozhodčí?
12) Chceš sportovat jen pro radost a zábavu?
13) Jseš připraven na to, že krasojízda bolí?
14) Máš dost trpělivosti a silnou vůli?
15) Jaké sportovní cíle máš?

Odpověď:

9. KDY S KRASOJÍZDOU ZAČÍT?
Špičkových výkonů lze dosáhnout dvěmi cestami. První je cesta rané specializace, druhá
respektuje a odpovídá vývoji dětí.
9.1. ETAPY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU:
Etapa základního tréninku – úkolem je položit základ široké všestrannosti a to pomocí
rozvoje pohybových vlastností ( rychlost, obratnost, pohyblivost, síla ) a získání širokého
okruhu pohybových zkušeností. Je nutné zvyšovat celkovou odolnost a upevňovat zájem o
sport jako takový. Snažíme se o harmonický rozvoj celé osobnosti a vytvoření návyku na
pravidelný trénink. Výkon je vzdálený cíl. Cílem není vyhrát, ale jezdit. Musíme se vyvarovat
stereotypním tréninkům. Vhodnější je zátěž v aerobních podmínkách. Pozor na náročnou a
nepřiměřenou zátěž v anaerobních podmínkách. Doba této etapy tréninku by neměla být kratší
než 2 – 3 roky. Zkrácení se nevyplácí.
Etapa specializovaného tréninku – přechod k určité specializaci ve vybraném sportu,
osvojení techniky daného sportu a její upevnění ve složitějších podmínkách.. Všestrannost
nemizí. Cílem nejsou vynikající výsledky a výkony v soutěžích. Zvýšení zatížení co do
objemu i intenzity ( kondiční oblast ). Vyžadujeme odpovědnější přístup k tréninkovým
povinnostem. Doba trvání této etapy je 2 – 4 roky. V této etapě dochází k dělení. Ty děti,
které nemají dostatek talentu pokračují v této etapě teoreticky až do konce svého aktivního
sportování. Ty sportovci, kteří prokáží talent a chuť pokračovat dál v tvrdém tréninku
přecházejí do etapy vrcholového tréninku.
Etapa vrcholového tréninku – týká se prakticky dospělých a vybraných sportovců. Cílem je
dosahování maximální trénovanosti a výkonů. V této etapě dosahujeme technického a
taktického mistrovství. Jedná se o tvrdý trénink ( až 300 tréninků ročně = 800 tréninkových
hodin ). Využíváme speciální tréninkové prostředky.Všestrannost úplně nemizí, ale má
zdravotní a kompenzační funkci. Dbáme na dobrou regeneraci. Trénink přizpůsobujeme
každému jezdci individuálně.
Optimální věk k zahájení sportovní činnosti v krasojezdeckém oddíle je asi 6 – 9 let za
předpokladu, že dítě ovládá jízdu na kole. Etapa specializovaného tréninku se odehrává ve
věku 10 – 14 let. Etapa vrcholového tréninku začíná kolem 15 let. Optimální věk
k dosahování vrcholných krasojezdeckých výkonů je kolem 25 let.

9.2. ZVLÁŠTNOSTI SPORTOVNÍHO TRÉNINKU DĚTÍ A MLÁDEŽE
Největší chybou krasojezdeckých trenérů je, že učí děti základům krasojízdy bez jakékoliv
všeobecné pohybové průpravy. Neuvědomují si, že děti jsou pohybově nepřipravené navíc
postavené do nového pro ně neobvyklého prostředí. Je na nich vidět jak doslova na kole bojují
o zachování správného držení těla, což je u krasojízdy nesmírně důležité. A navíc se naučí a
upevní hned na začátku řadu nežádoucích a špatných návyků. Když pomineme zdravotní
hledisko, tak odstraňování chyb je nesmírně obtížné, zdlouhavé a někdy nemožné.

Nejdůležitější je aby si trenéři uvědomili, že děti se nacházejí ve stádiu vývoje a je nutno se
řídit určitými pravidly a omezeními. Je nutno jim přizpůsobit celkové zaměření v metodice i
formách sportovního tréninku. Předčasné a jednostranné zatížení by mohlo mít za následek
narušení harmonického vývoje a zdraví. Vztahy mezi pohybovými vlastnostmi a dovednostmi
jsou u dětí méně pevné než u dospělých. V krasojízdě, což je sport náročný na techniku, je
intenzivní rozvoj všeobecných základů nezbytný. Zanedbání této stránky se projeví až po
delší době, kdy se další výkonnost zpomalí pro nedostatečně širokou základnu všestrannosti.
Rozvoj jednotlivých pohybových vlastností neprobíhá u dětí rovnoměrně. Je důležité stanovit
správné období, kdy kterou vlastnost rozvíjet.
Nejdůležitějším bodem v tréninku dětí je dodržovat všestrannost, zajistit co nejširší
pohybovou připravenost a zvýšit celkovou tělesnou zdatnost. V tomto věku není vhodná ani
přílišná individualizace. Dítě předškolního věku vyžaduje časté střídání činností, unavitelnost
CNS je vysoká. Děti si řídí pohybový režim sami, protože mají vyvinutý tzv. ochranný útlum
a při větší únavě ztrácí o činnost, která je zmohla zájem a začínají jinou.
Zrychlení na počátku sportovní kariéry bývá zkráceno v nejplodnějším období. I v krasojízdě
existuje mnoho takových příkladů ( např. Gaiser, Břínková – vynikající juniorské závodnice,
které v kategorii žen už na tyto úspěchy nenavázaly ). Kdo první vyniká, nemusí být vždy
první. Lepší je delší, ale méně intenzivní tréninková jednotka případně více tréninků, ale
lehčích.
V praxi se často tréninku dětí a mládeže věnují po skončení své sportovní kariéry bývalí
sportovci. To je v pořádku, znají svou disciplínu a mají co mladým adeptům předat. Ovšem
pozor! Často se svými nedospělými svěřenci ať vědomě či nevědomky , kopírují vlastní
dřívější trénink jak jim utkvěl v paměti. Nejvíce si samozřejmě pamatují léta poslední, to
znamená trénink v dospělosti. Jenže dítě není dospělí. Trénink před 10 rokem je přiměřený 2–
3 krát týdně, od 10 – 14 let 8 – 10 hodin týdně ( asi 400 - 500 hodin ročně ) a dospělí trénují
až 800 hodin ročně.
Psychická příprava dětí je také odlišná od dospělých. Děti se vyvíjí i duševně. Důležitý je
přiměřený výklad, ukázka. Trénink za ztížených podmínek vychovává při vhodné motivaci
vůli a odvahu. Pozor na nepřiměřenost. Specifický přístup ve výchově vyžaduje období
puberty. Trenér by měl získat důvěru a obrnit se trpělivostí, ohleduplností a důkladným
promýšlením všech opatření. Při soutěžích v tomto věku je důležitá motivace. Závody mají
spíše charakter kontrolní a motivační. Pozor také na počet odjetých soutěží. Je nutné
dodržovat optimum a nenechat jezdit žáky i za kategorii juniorů.
Podrobněji se podíváme na jednotlivá období.
9.2.1. MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK ( 6 – 11 LET )









růst všech orgánů
kostra a ani páteř není zcela vyvinuta, věnujeme proto hodně času nácviku správného
držení těla
při tréninku dvojic na jednom kole neposazujeme partnera druhému na záda
zatím slabá vůle
roste celková odolnost organismu
pohyb působí radost
děti rády soutěží, proto základem je hra






vhodné předpoklady pro rozvoj koordinačních, rychlostních a akčně – reakčních
schopností ( nevztahuje se na rychlostní vytrvalost )
věkové rozpětí mezi 8 – 12 rokem bývá nazýváno „zlatým věkem motoriky“
v období od 9. do 10. roku dochází k prudkému nárustu vizuálního vnímání ( odhad
vzdálenosti, rychlosti ) a je nutné dbát na přesnou demonstraci. Toto období je vhodné
pro rozvoj orientačních schopností.
při vysvětlování se soustředíme na jednotlivosti, souvislosti dětem zatím unikají

9.2.2. STARŠÍ ŠKOLNÍ VĚK ( 11 – 15 LET )





















konec poklidu - přichází nástup puberty.
hlavní problém je, že v poměrně krátkém období dochází k zásadním změnám ve
vnitřním prostředí organismu.
růst pořád ještě není dokončen.
přirozené zvýšení výkonnosti a zvětšující se rozdíl mezi výkonností chlapců a děvčat.
zvýšení pohlavních hormonů má za následek zvýšení svalové síly, ale pozor moc
neposilovat ( pokud možno jen s vlastní hmotností těla ), protože tomu ještě nejsou
přizpůsobeny šlachy, vazy a úpony svalů, naopak zařazujeme výbušné hry.
vyvarujeme se opakovaných prudkých dopadů na tvrdou zem
menší pohybová koordinace ( klátivé pohyby – více u chlapců a dříve nesportujících
dětí ).
rozvíjíme obratnost
příznivé období pro rozvoj komplexních rychlostních schopností.
rovnovážné schopnosti dosahují kolem 13 let věku úrovně dospělých
vhodný vytrvalostní trénink.
nepřipouštíme anaerobní práci extrémního trvání a nošení těžkých břemen při silovém
tréninku.
může se objevit dočesné zhoršení flexibility – pokračovat v nenásilném strečinku (
v období růstové akcelerace kosti rostou rychleji než svaly a šlachy )
po rozumové stránce dochází k zvýšení chápání, objevují se znaky logického a
abstraktního myšlení, rozvíjí se paměť a dítě se dovede déle koncentrovat.
typická citová nevyrovnanost, náladovost, nejistota v odhadování vlastních schopností,
oddělují se zájmy chlapců a dívek
vytváříme vztah ke sportu také jako k povinnosti a upevňujeme o sport zájem.
přístup trenéra je diskrétní taktní, zasahuje jen tam kde větší přestupky přesáhnou
únosnou mez, nevytýká chyby na veřejnosti, vyhýbá se ironii, je spíše chápajícím
přítelem a jde svým chováním dětem příkladem.
rozhoduje se o talentovanosti
v tomto období končí svoji činnost mnoho svěřenců.

9.2.3. DOROSTOVÝ VĚK ( 15 – 18 LET )













nastává postupné vyrovnání pubertálních nesrovnalostí a disproporcí.
dokončování růstu a vývoje, nastupuje plný rozvoj a výkonnost všech orgánů.
od 16 let je možno výrazněji zvýšit tréninkové zatížení a nároky.
rozvíjíme všechny pohybové schopnosti i anaerobní zatížení.
zdokonalujeme techniku až do detailů a trénujeme i taktiku.
rozvoj speciální vytrvalosti je vhodný kolem 16 – 17 roku, kdy funkce srdečního a
oběhového systému jsou již stabilizované
uplatňujeme individuální přístup.
je vysoká úroveň abstraktního myšlení a logiky.
opadává vznětlivost, náladovost, zájmy a potřeby se ustalují .
touha po nezávislosti.
dáváme pozor na životosprávu

9.2.4. ZVLÁŠTNOSTI TRÉNINKU ŽEN

V krasojízdě převažuje něžné pohlaví a proto se zmíním o některých zvláštnostech a
odlišnostech, které by trenéři měli respektovat. Jsou:














zručnější a vytrvalejší než muži.
lépe jim jdou sporty, kde jsou větší nároky na koordinaci, pohyblivost a kde se
nevyžadují zvláštní nároky na nadměrnou sílu a rychlost = krasojízda je ideální
unavitelnější, pomaleji se přizpůsobují zatížení, organismus je méně odolný.
zdůrazňujeme všestrannost a systematičnost.
musíme zachovávat princip postupného zatěžování.
celkové zatížení je nižší než u mužů ( v dávkování jsou velké rozdíly mezi
začátečnicí a vrcholovou sportovkyní ).
rozvoj obratnosti a rychlosti se zařazuje bez omezení, vhodný čas je do puberty
potom se to zhoršuje.
absolutní svalový výkon je jen asi o 20 – 25% menší než u mužů, ale svalová síla
narůstá pomaleji. Pro stejný svalový efekt musí žena vynaložit více práce.
při posilování snižujeme váhy a spíše zvýšíme počet opakování.
pro vytrvalost mají ženy dobré předpoklady
měly by jsme se snažit vystříhat tvrdých doskoků a nárazů na hrudník a břicho..
snažíme se o to aby přípravné období bylo co nejdelší a hlavní kratší než u mužů a
přechodné období zase delší.
v době menstruace většinou výkonnost klesá, proto tomu přizpůsobujeme tréninky
a pečlivě plánujeme závody. Respektujeme jejich hlavní poslání a to mateřství.

9.3. VÝBĚR TALENTŮ
Protože kapacita tělocvičen a počet krasojezdeckých kol nedovoluje nábor všech dětí, které
mají o krasojízdu zájem, je nutno dělat výběr talentů. Zjišťování míry talentu se nedá přesně
měřit a určovat přesnými metodami, jen se můžeme pohybovat v rovině odhadu. Hovoříme-li
o výběru talentů neznamená to, že ti kdo se jako talent nejeví, nemůžou sportovat. Jen se třeba
budou hodit na jiný druh sportovního odvětví. Také ten kdo je za talenta označen ještě nemusí
být mistrem světa. Důležité je, a v krasojízdě to platí dvojnásobně, že rozhodující bývá spíše
houževnatost, píle a trpělivost. Mezi hlavní kritéria výběru patří:
1. Zdravotní hledisko – určují způsob zatěžování
2. Biologické hledisko- rozdíl mezi kalendářním a biologickým věkem
3. Motorické předpoklady – soubor testů – zjišťujeme úroveň rozvoje rychlosti,
vytrvalosti, síly, obratnosti, pohyblivosti.
4. Psychologické předpoklady – osobnostní vlastnosti např. temperament, odolnost,
schopnost adaptace na zátěž, emoční stabilita, pracovitost, odpovědnost, sociální
zázemí sportovce, celkový zájem o sport, školní prospěch…
Adaptace organismu na trénink neprobíhá u všech jedinců stejně. Je osobitým procesem
v němž se odráží individuální zvláštnosti sportovce. Uplatňují se v něm:
 dědičnost – ve formě vrozených dispozic. Ty mají povahu vloh, nadání či talentu.
Jsou však latentní ( skryté ). Teprve aktivní činnost umožní jejich odhalení a míru.
 schopnosti získané a rozvinuté v sociálním životě např.místo bydliště, dostatek
příležitostí sportovat, zájem rodičů.
 schopnosti získané tréninkem, které se v průběhu mnoha let tréninkového procesu
záměrně rozvíjejí v souladu s požadavky daného sportovního výkonu.
Příklady pohybových testů při náboru do krasojezdeckého oddílu:
Testy obecné 50 m s vysokým startem
hod míčkem 2 kg
hod míčkem 150 g
šplh 3m
shyby na hrazdě
skok do dálky
skok do výšky

Speciální testy pro krasojízdu na:
Obratnost – jednoduchá gymnastická sestava – zařadíme stojku na rukou a na hlavě, váhy,
kotouly.
Reakce – trenér má nataženou paži před sebou dlaní vzhůru.Na dlani leží malý míček. Dítě
stojí naproti ruku ve stejné poloze, špičky prstů se dotýkají. Jeho úkolem je touto rukou se
pokusit míček trenérovi sebrat. Ten míček brání sevřením ruky v pěst.
Pohyblivost – stoj na lavičce, nohy u sebe, kolena napnutá, provedeme hluboký předklon,
měříme kam sahají špičky prstů
Rovnováhu – přes otočenou lavičku přeběhnout, na konci otočka a zpět pozpátku
Koordinaci – dítě drží provaz na obou koncích tak, že mezi rukama je 40 cm provazu volného
(provaz nesmí být napnutý ), žák se snaží provaz proskočit 5 krát
Odvahu – skok z 1,20 m vysoké bedny dolů na žíněnku z podřepu co možná nejvzpřímenější
zaujetí polohy těla při skoku.Záchrana v pohotovosti.
Sílu – pověsit se na žebřiny (zády), pomalu zvedat natažené nohy a vydržet v horizontální
poloze (přes 10 sec. je výborné )
Na závěr dítě posadíme na kolo a necháme ho chvilku se projet. Pak po něm chceme, aby jel
pomalu, rovně, do osmičky, do kruhu, slalom, střídavě šlapal jednou nohou, pouštěl střídavě
jednu ruku, zabrzdil, sesednul z kola.
Snažíme se pro krasojízdu vybírat děti středně velké, mírně svalnaté a s nízkým procentem
tuku.

10. TRÉNINKOVÉ PLÁNY V KRASOJÍZDĚ
Plánování je nezbytnou složkou výchovně vzdělávacího procesu. Jen systematickým a
cílevědomým tréninkem lze v krasojízdě dosáhnout úspěchu. Jestliže chceme se sportovcem
dosáhnout vytyčených cílů, musíme mít přehled o jeho minulé, momentální i budoucí
sportovní činnosti.
Tréninkový plán je písemné vytyčení úkolů, prostředků a metod pro určité období a
stanovení proporcí jednotlivých složek sportovního tréninku. Plnění tréninkového plánu musí
být kontrolovatelné. Plán nemůže být neměnný a je záležitostí trenéra, ale i sportovce. Osobní
tréninkové plány jednotlivých krasojezdců musí vyplývat z celoročního plánu a jeho
rozdělení na etapy. Jednotlivé etapy je potřeba upravit pro konkrétní jezdce na míru. Při
kontrole tréninkových plánů se rychle pozná, zda jezdci určený způsob tréninku vyhovuje a
zda využívá všech svých tréninkových možností. Z plánu musí být patrné, jaké cviky se chce
sportovec naučit, jaká průpravná cvičení k tomu bude potřebovat, jak bude vypadat samotný
výcvik a jaké teoretické znalosti jsou potřeba. Musíme dohlédnout na to,aby jezdec netrénoval
celý rok stále stejným způsobem, který by jej zbytečně vyčerpával a jehož jednotvárnost by
jej mohla odradit.
V krasojízdě při přípravě tréninkového plánu vycházíme z:
1. Ročního tréninkového plánu
2. Vícetýdenního tréninkového plánu
3. Týdenního tréninkového plánu

10.1. ROČNÍ TRÉNINKOVÝ PLÁN

Přípravné období
V první etapě první části přípravného období je hlavním úkolem vytvářet a zlepšovat
předpoklady pro růst sportovní formy. Jedná se o nejdůležitější období, kladou se všestranné
základy, rozvíjí se celkový růst funkčních možností organismu a trénovanosti. Zanedbání
tohoto období vede ke stagnaci výkonnosti. V tomto období jsou nejlepší podmínky pro
rozvoj pohybových schopností, protože je pro ně dostatek času a jezdci nejsou zatíženy
nadměrnou únavou a obavami o výsledky ze soutěží. Jednotlivé tréninkové dávky mohou být
vysoké a mohou vyvolávat adaptační změny v organismu. Ve větší míře se věnujeme rozvoji
rychlosti, všeobecné a speciální vytrvalosti a rozvoji síly. V psychické přípravě se věnujeme
rozvoji volních vlastností. Poměr všeobecné tělesné přípravy ke speciální přípravě je 60  ku
40 . Je vhodné úroveň přípravy kontrolovat pomocí motorických testů a funkčních zkoušek.
Nácvik sestavy vynecháváme. Jezdíme a učíme se nové prvky a zdokonalujeme techniku
známých cviků. Vhodné je mít rozpracováno jen asi 5 –7 cviků s rozdílným zatížením.
Snažíme se rozšiřovat znalosti sportovce ( pravidla, metodika ).
První etapa druhé části přípravného období spadá do období školních prázdnin.Většina
svěřenců jsou žáci a studenti, kteří mají prázdniny, proto program přizpůsobujeme. Ani
v tomto období nesmí být přerušen trénink všestrannosti, který probíhá podle individuálních

tréninkových plánů. Vhodné je také zařadit soustředění dětí nejlépe v přírodním prostředí bez
krasojezdeckých kol.
V druhé etapě přípravného období se zaměřujeme na získání sportovní formy. Tréninkové
metody a prostředky dostávají specifičtější charakter. Snižujeme objem všestranné přípravy
na 40  a zvyšujeme objem speciální přípravy na 60 . Volíme intervalovou formu tréninku.
Trénovanost a interval sledujeme měřením tepové frekvence, které se má po ukončení zatížení
pohybovat okolo 180 tepů/min., po odpočinku 120 tepů/min.Nacvičujeme nové prvky,
zlepšujeme techniku jednotlivých cviků a vynecháváme ježdění sestav.
V třetí etapě přípravného období podíl speciální přípravy zvyšujeme na 70  a všestrannou
přípravu snižujeme na 30 . Celkový objem tréninkové práce narůstá, zatížení je menší.
Začínáme trénovat úseky sestavy, většinou rozděleny po minutách. Více opakujeme úseky,
které jsou nespolehlivé, pomalé nebo jsou v nich zařazeny nové prvky. Zdůrazňujeme
plynulost, ekonomičnost pohybů.

Hlavní období
V první části hlavního období tzv. předzávodního navazujeme na třetí etapu přípravného
období nejen časově, ale i obsahem, intenzitou a formami tréninku. Používáme intervalovou
metodu. Obsah speciální přípravy zvyšujeme na 80  , všestrannou snižujeme na 20 .
Sestavu si rozdělíme na 3 dvouminutové úseky s pauzou 60 – 90 min.Opakujeme 2 – 3 krát.
V tréninku převažuje kvalita nad kvantitou. Svěřenci se účastní málo důležitých závodů tzv.
kontrolních. Pokračujeme v nácviku techniky jednotlivých prvků hlavně těch co jsou zatím
nejisté nebo nově zařazené. Maximální počet tréninkového času věnujeme nácviku sestavy.
Hlavním úkolem druhé části hlavního období tzv. závodního je získání co nejlepší sportovní
formy a snaha udržet si ji po celé závodní období. V tělesné přípravě má dojít k dosažení
maximální úrovně speciální trénovanosti, přičemž úroveň všestranné připravenosti nemá
klesnout. Jde nám o udržení technické dokonalosti. Toto období trvá poměrně dlouho od
začátku října do konce listopadu, kdy se pořádají domácí a mezinárodní závody. Pro vybrané
závodníky má toto období dva vrcholy. První vrchol je v říjnu mistrovství ČR a druhý je
v listopadu mistrovství světa. Ani v tomto období nezanedbáváme všestrannou přípravu,
v celkovém objemu tréninkové práce zaujímá asi 10 . Speciální trénovanost dosáhla
maximální úrovně. Úroveň trénovanosti kontrolujeme opět pomocí měření tepové frekvenci
okamžitě po zajetí sestavy. Má se pohybovat okolo 180 tepů/min. Po 60 –120 sec. přestávce u
dobře trénovaného krasojezdce by měla klesnout na 120 tepů/min. Několik dní před závodem
snižujeme objem tréninku. Musíme najít optimální poměr mezi závody a tréninky. Toto
snížení je individuální podle psychické a kondiční připravenosti závodníka.V tomto období je
důležitá psychologická příprava jezdce - mobilizace. Jezdíme 2-3 sestavy v tréninku,
vynecháváme nácvik nových prvků a jen pilujeme nejisté cviky ze sestavy.

Přechodné období
V přechodném období se bude střídat hlavně aktivní a pasivní odpočinek. Cílem tohoto
období je regenerace sil a uvolnění z fyzického a psychického zatížení. Speciální přípravu
vynecháváme. Aktivním odpočinkem chápeme např. pobyt v horském prostředí kde volíme
různé formy činnosti hlavně lyžování. Doléčujeme případná zranění. Analyzujeme dosažené
výsledky a výkonnost v uplynulém roku a připravujeme tréninkové plány pro novou sezonu.
Tréninkový proces pokračuje, ale charakter se značně mění. Zatížení se snižuje (frekvence i
délka tréninku) a mění se i obsah tréninkové jednotky (odlišná činnost ).Trénujeme jen lehce,
nejezdíme sestavy jen tak „blbneme na kole“

10.2. VÍCETÝDENNÍ TRÉNINKOVÝ PLÁN
Pro trénink krasojízdy je optimální čtyřtýdenní cyklus (měsíční ). Princip je postupné
stupňování zatížení v prvních třech týdnech a částečný pokles v týdnu čtvrtém. Tato
dynamika se opakuje, takže celková tendence je vzestupná. Je vhodný nejen v přípravném
období, ale i v hlavním, protože systém soutěží v závodním období je pravidelný.

10.3. TÝDENNÍ TRÉNINKOVÝ PLÁN
Cyklus vypadá tak, že v začátku týdne je růst zatížení, vrchol je ve středu a pak následuje
postupný pokles.

10.4. TRÉNINIKOVÝ DENÍK
Slouží k přípravě sportovce a v krasojízdě je nezbytností.Zaznamenává se do něho počet
tréninkových jednotek, organizace tréninku, dávkování, počet pokusů ( úspěšných,
neúspěšných ), růst zatížení, prostředky tréninku, pomůcky, dopomoc, intenzita, počet
opakování. Zapisujeme a bodujeme sestavy. Na konci se píšou změny od plánu, účinky
tréninku, reakce sportovce, osobní poznámky. Zaznamenáváme termíny soutěží a dosažené
výsledky.

11. TRÉNINKOVÁ JEDNOTKA V KRASOJÍZDĚ
Fyziologická hodnota tréninkové jednotky je dána hlavně objemem a intenzitou tréninkové
práce. Objem i intenzita spolu úzce souvisejí. Čím je objem větší, tím nižší bývá intenzita a
naopak.To se odráží i v délce tréninkové jednotky. Tréninky charakteristické velkým
objemem trvají obvykle delší dobu a mají nižší intenzitu a naopak.Na začátku tréninku se
zatížení postupně zvyšuje, v hlavní části dosahuje vrcholu a pak zase postupně klesá.
Nejčastěji trénujeme 90 min. Každá tréninková jednotka by měla být přechodem do další. Má
čtyři části:
Úvodní – úkolem je fyzicky a psychicky připravit sportovce k tréninku.Začínáme nástupem,
seznámením s úkoly tréninku. Následuje příprava kol, nafoukání galusek, kontrola.
Pokračujeme zahřátím organismu v podobě jednoduchých, nenáročných a známých cvičení.
Snažíme se o navození optimistické nálady. Tato část tréninkové jednotky by neměla trvat
více jak 15 min.
Průpravná – vlastní příprava na zatížení v hlavní části. Rozcvičení je podřízeno náplni
v hlavní části tréninkové jednotky. Jedná se o cvičení všeobecně rozvíjející i
speciální.Protahovací a uvolňovací cvičení celého těla, lehké posilování.Doba trvání této části
se pohybuje okolo 15 min.
Hlavní – začínáme rozjetím asi 5 min. Následuje vlastní krasojezdecký trénink podle
vytyčeného cíle. Nejprve jezdíme cviky nové, náročné na koordinaci, obratnost a techniku.. Je
zde nutná úplná koncentrace. Když už jsme unavenější zařazujeme opakování cviků, které
ještě nemáme spolehlivě naučené, ale už nevyžadují tolik soustředění jako nové prvky.
V hlavním období jezdíme po rozježdění sestavy a nespolehlivé úseky ze sestavy. Na konci
tréninku zařezujeme cviky na trénink vytrvalosti a posilování. Délka trvání je kolem 45 min.
Závěrečná – zařazujeme hry a soutěže. Na konci strečink a dbáme o postupné uklidnění
organismu a přechodu k normálnímu stavu. Trénink zhodnotíme.Tato část trvá asi 15 min.

12. POMŮCKY V KRASOJÍZDĚ

Často se nám stává, že k tréninku nemáme dostatečné množství kol, nebo máme málo místa
k ježdění všech dětí naráz a někteří svěřenci musí čekat a nudí se.Tuto situaci řešíme pomocí
pomůcek, které děti zabaví a zároveň slouží k nácviku některých krasojezdeckých prvků.
Navíc některým dětem pomáhají překonat strach z některých náročnějších cviků tím, že si
cvik vyzkouší nejprve na místě a teprve potom za jízdy. Dále v krasojízdě využíváme
pomůcky, které ulehčují práci trenérovi a slouží k záchraně jezdců při nácviku nebezpečných
a složitějších prvků.
Jednokolka – je ideální pro cvičení rovnováhy a obohacování tréninku.Využíváme ji i při
různých soutěžích a hrách.
Otáčecí řidítka upevněná v trojnožce – slouží k nácviku některých cviků např. vzpěru
na řidítkách, stoje na řidítkách a hlavně při tréninku stojky na řidítkách.Dále je využíváme
k posilování.
Krasojezdecké kolo – je upevněno napevno k podložce a pomáhá při nácviků prvků u dětí,
které mají strach se cviky učit hned za jízdy.
Válec na nácvik rovnováhy – je to vlastně válec a na něm připevněná deska. Slouží
k nácviku rovnováhy a koordinace.
Hříbek – slouží k nácviku otočky na řidítkách.
Stálky – nejlépe široké tak, jak jsou široké jezdcova řidítka, dlouhé asi 0,5 m a vysoké 20 –
40 cm. Zde se dají nacvičovat vzpěry, stojky. Jezdci si je berou s sebou na závody kde slouží
k rozcvičování.
Toč – jedná se o kovovou konstrukci, kruhového tvaru, který je ložiskově upevněn na
trojnožce o průměru 1,5 m, která se otáčí a tudíž jezdec objíždí 4 m kruh při uchopení se
napnutou rukou toče. Může v mnoha případech nahradit ruce trenéra. Slouží k nácviku cviků
jetých po zadním kole vpřed i vzad, přechodů, otoček při krasojízdě dvojic.
Lano a sedáky – lano je upevněno na kladce. Jeden konec drží trenér, druhý je upevněn
k sedáku ve kterém je oblečen jezdec. Slouží k záchraně sportovců při nácviku nebezpečných
prvků např.přeskoku, otočky na řidítkách, při tréninku dvojic na jednom kole.
Kožené pásky – upevněné kolem pasu jezdce. Pomáhají trenérovi lépe a jistěji držet jezdce a
pomáhat při přechodech.
Švihadla – např.při nácviku zvednutých kol jsou jezdci spojeni s trenére pomocí švihadla za
které je trenér vodí. Nejprve je švihadlo napnuté a vzdálenost mezi nimi krátká, postupně se
vzdálenost zvětšuje a švihadlo uvolňuje až jezdec jezdí cvik skoro sám.
Zátěžová vesta – vesta je naplněna zátěží v podobě železných kuliček a pomáhá při tréninku
dvojic na jednom kole při simulaci zátěže druhého jezdce. Krasojezdec si ji obleče a trénuje
obtížné prvky ze zátěží. Později místo vesty ho zatěžuje druhý jezdec z dvojice.Využití by
jsme našli i při tréninku jednotlivců.
K tréninku využíváme i dalších známých pomůcek.

Ukázky pomůcek využívaných v krasojízdě.

13. METODICKÉ ROZDĚLENÍ CVIKŮ V KRASOJÍZDĚ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ K ROZDĚLENÍ CVIKŮ DO SKUPIN

Při tak velkém množství cviků, které v krasojízdě máme si není žádný začínající trenér
schopen zapamatovat všechny cviky, jejich nácvik, úskalí, problémy, dopomoc a to pak navíc
ještě převést do praxe při tréninku. Dobré trenérské vzdělání směřuje daleko více k tomu, aby
trenér rozpoznal charakter, obtížnost popř. problém konkrétního cviku, zařadil ho do správné
skupiny a z toho odvodil jeho metodický postup nácviku.
Prakticky všechny prvky se dají zařadit do 5 základních skupin, které vytvořil německý
trenér Manfred Maute (Maute,1988). Každá skupina má určitou společnou charakteristiku. U
všech cviků, které náleží do jedné skupiny respektujeme a používáme stejná metodická
měřítka a postupy. Tím se problematika více zpřehlední a začínajícím trenérům usnadní práci.

13.1. SKUPINA I. – cviky pro začátečníky
Charakteristika:



u těchto cviků je pozměněna poloha na kole
je vhodná pro začátečníky, aby si zvykli na kolo

Metodické zásady:






těžiště kola a těžiště těla jsou úzce spojeny
nevyskytuje se žádná druhá nakloněná rovina
nehrozí nebezpečí úrazu
není nutná dopomoc
při cvicích bez držení je kolo řízeno prostřednictvím pohybu vrchní části těla

Příklad:
Jízdní stoj bez držení – jezdec se schyluje vrchní částí těla ke straně a kolo s sebou nohama
táhne

13.2. SKUPINA II. – cviky, překonávající labilní část cviku
Charakteristika:






sportovec se na kole pohybuje
vhodné pro zkušenější jezdce
hrozí nebezpečí úrazu
je nutná dopomoc trenéra
do této skupiny patří všechny skrčky, točáky, nůžkové skoky, otočka na řidítkách,
všechna nalézání a slézání při stojích na řidítkách na sedle, na sedle a řidítkách, při
stoji na hlavě, na rameni, stojce na řidítkách a vlastně u všech ostatních prvcích na
obou kolech, při nichž se sportovec pohybuje

Metodické zásady:
Při provádění je nutné dodržet tyto 3 zásady:
1. překonat co nejrychleji labilní část cviku
2. labilní části cviku provést co možná nejvíc kontrolovaně
3. hledat možnosti, aby se labilní část cviku překonala stabilními pohyby
Příklady požadavků:
Ad 1.) při nůžkovém skoku střihnout napnutýma nohama nad sedlem a vytvořit co nejrychleji
kontakt s kolem a tím tak udržet co nejkratší labilní fázi (Obrázek – dodat)
Ad 2.) při slézání a nalézání do stoje na řidítkách nejet příliš rychle ani zase příliš pomalu,
stejně tak plynule,soustředěně a kontrolovaně do cviku nalézat a slézat.
Ad 3.) při skrčkách a točitých skocích ruce úplně napnout a u točitých skoků navíc uzavřít
nohy, tím se utvoří kontrola pohybu, u stojky na hlavě nohy zvedat úzce u těla

Příklad:
Skrčka čelný závěs – normál

STABILNÍ--------------------------LABILNÍ-------------------------------STABILNÍ

13.3. SKUPINA III. - cviky,při nichž těžiště kola a jezdce leží daleko od sebe

Charakteristika:






objevuje se druhá nakloněná rovina
těžiště kola a těžiště jezdce jsou daleko od sebe
velké nebezpečí pádu jezdce z kola
nutná dopomoc trenéra při nácviku
jedná se o cviky střední, až vyšší obtížnosti

Metodické zásady:




tělo a kolo musí tvořit přímou linii
nutné celkové zpevnění těla,řídíme sklonem kola
všechny cviky vyžadují vzpřímené a napnuté držení těla

U cviků první skupiny, např. jízdní stoj bez držení, mohlo být kolo řízeno prostřednictvím
schýlení vrchní části těla popř. stáhnout se ke straně (do sklopené polohy ).
U cviků třetí skupiny vzniká prostřednictvím silné sklopené polohy těla boční síla na kolo,
takže se jezdec naklání na druhou stranu ( druhá nakloněná rovina ).

Příklad:
Stoj na sedle a řidítkách – propnutá kolena, zádové a břišní svalstvo zpevněné, jezdec udržuje
rovnováhu kola a těla tím, že je kolem vždy pod těžištěm těla

Cviky, u nichž není druhá nakloněná rovina tak vyhraněná a silně výrazná jsou vhodné
k tomu, aby na nich závodníci vyzkoušeli existenci druhé nakloněné roviny.Zvyknou si tak
na obtížnost, která vzniká jejím prostřednictvím, a tím získají cenné zkušenosti o její
existenci. Nezapomeneme však, že i tyto cviky vyžadují celkové, přímé a zpevněné držení
těla.
Příklad:
Sehnutý stoj na sedle
Sehnutý stoj na rámu
Klek na sedle
Horní sed
Obrácený sehnutý stoj na rámu
Obrácený sehnutý stoj na řidítkách s držením sedla a řidítek
Stoj na hlavě
Stoj na rámu

Když jsou ruce u těchto cviků napnuté, vzniká třetí opora, druhá nakloněná rovina
neexistuje. Když ruce napnuté nebudou, není nutná žádná tříbodová opora a vzniká druhá
nakloněná rovina.
U těchto cviků je proto zásadní úvaha trenéra, kterými opatřeními (držením těla nebo pozicí
)můžeme druhou nakloněnou rovinu zmenšit nebo odstranit.
U cviků s druhou nakloněnou rovinou je velmi vysoké nebezpečí pádu, proto je
bezpodmínečně nutná dopomoc trenéra. Postavení dopomoci by mělo být zásadně takové,
aby při nebezpečí nevznikla druhá nakloněná rovina a tak mohl jezdec bezpečně odskočit.
Postavení dopomoci:
PŘI NEBEZPEČÍ DRŽET KOLO, PROTOŽE JEZDEC MŮŽE ODSKOČIT.
VYJÍMKY:

Při cvicích jako je stojka na hlavě, stojka na řidítkách není umožněno, aby jezdec bezpečně
odskočil, proto při těchto cvicích musí být držen a zajištěn jezdec a ne kolo.

13.4. SKUPINA IV. – cviky jeté po zadním kole
Charakteristika:





cviky jeté po zadním kole
hrozí nebezpečí úrazu
vhodná dopomoc
vhodné pro vyspělejší jezdce,protože se zde setkáváme s další komplikací, kterou musí
jezdec zvládnout, a tím je tzv. pendlování kola, což v praxi znamená, že kolo padá
nejen na obě strany, ale také dopředu a dozadu.

Metodické zásady:






těžiště kola a těžiště jezdce musí být co možná nejvíce nad sebou v jedné linii. Proto je
vztyčené kolo z této skupiny cviků nejlehčí a trénuje se jako první (Maute M., 1988 ).
prostřednictvím vytočení kyčelního kloubu směrem ven musí jezdec schylovat kolo ke
středu jízdní plochy.
při jízdě po zadním kole vpřed musí jezdec pravé rameno natočit směrem ke středu
jízdní plochy a loket od ruky, která drží řidítko, zvednout do horizontální polohy.
při jízdě po zadním kole vzad je nutné naopak natočit ke středu jízdní plochy záda a
pravé rameno tlačit směrem dozadu.
u všech cviků po zadním kole by se mělo usilovat o co nejideálnější základní držení až
do posledního detailu ( držení těla, ruky, hlavy )

Příklad:
Zvednuté kolo – tělo schylovat dopředu

Zvednuté kolo obrácený sed v sedle – tělo schylovat dozadu a pánev vysunout vpřed, tím se
zmenší úhel mezi kolem a jezdcem. Těžiště kola a jezdce se tak přiblíží co nejvíc nad sebe.
Jestliže jezdec zaujme, při požadavku 1 popsané základní držení jede kolo rovně.
Jestliže chce jet jezdec kruh, musí kolo naklopit tak jako u každého cviku na obou kolech.
Toho dosáhne prostřednictvím zalomení se v kyčli směrem ven a schylováním kola směrem
ke středu.
Zvednuté kolo – špatné je, táhnout levou ruku dozadu popř. ještě jí mávat, tím se rovněž
vytočí levé rameno dozadu a při požadavku 1. stanovené ideální držení se tak už nemůže
dodržet
Zvednuté kolo vzad – při tomto cviku je levá ruka na řidítkách, tím se dosáhne správného
základního držení – záda lehce stočena ke středu
Zvednuté kolo – při tomto cviku je pravá ruka na řidítkách, tím se pravé rameno lehce stočí
dopředu a jezdec tak zaujme správné základní držení – prsa lehce směrem ke středu

13.5. SKUPINA V. – přechody ( cviky jeté po zadním kole při součastném pohybu
jezdce na kole )

Charakteristika:







do této skupiny jsou podle mezinárodních pravidel pro krasojízdu zařazeny cviky,
pomocí nichž jezdec přechází z jednoho cviku do druhého.Výchozí pozicí pro tyto
přechody jsou cviky jeté po zadním kole. Poté jezdec pomocí přechodu zaujme polohu
v jiném prvku.
velké nebezpečí úrazu
nutná dopomoc a záchrana zkušeného trenéra
vhodné pro vyspělé krasojezdce
prvky mají vysoký stupeň obtížnosti ( patří k nim např.kývání kola při
cviku,vychylování těla na bok, dopředu, vzad při provádění přechodů, překonávání
labilních částí cviku )

Metodické zásady:








stejné jako u cviků čtvrté skupiny = cvik před přechodem vyžaduje precizní zvládnutí
jízdy po zadním kole a zaujetí ideálního základního držení těla, postavení a pozice
stejné jako u cviků druhé skupiny = přechod by měl být proveden tak, aby byly
splněny metodické zásady platné u cviků s labilní části tzn. co nejrychlejší překonání
labilní polohy, aby mohlo potom ihned následovat zaujetí co nejideálnějšího
základního držení, postavení a pozici ( kvůli labilitě je nutno dbát na správný způsob
provedení do posledního detailu )
důležité je, zda-li je přechod proveden levou, pravou nebo oběma rukama
důležité je, bude-li po přechodu bude následovat jízda vpřed, vzad nebo pirueta
důležité je zda-li, se bude najíždět do přechodu a vyjíždět z přechodu vpřed nebo vzad
důležité je, jest-li se tělo musí při přechodu schylovat dopředu nebo dozad

Příklad:
Přechod: vztyčené kolo –zvednuté kolo sed na řidítkách

14. METODICÉ KRASOJEZDECKÉ ŘADY
„NESKÁKEJ HNED K NEJTĚŽŠÍM AKTIVITÁM. RADĚJI SE VRAŤ ZPÁTKY A TRPĚLIVĚ
POSTUPUJ KOUSEK PO KOUSKU“.

Tréninkové řady nám dávají návod v jakém metodickém pořadí mají být jednotlivé
krasojezdecké cviky trénovány. Tyto řady vedou postupně od nejjednodušších cviků až k těm
nejsložitějším a metodicky na sebe navazují. Dále se tyto řady využívají jako kontrolní
pomůcka pro trenéra. Šikovní a houževnatí jezdci se zvládnou naučit téměř všechny prvky
krasojízdy za 10 – 15let
Sportovec si označí v těchto řadách jednotlivé cviky takto:
kroužek-------------------------------- cvik by měl být trénován
čárka v kroužku-----------------------cvik je metodicky zvládnut, jezdec ho umí, ale není ještě
stoprocentně naučen pro zařazení do sestavy
křížek v kroužku----------------------cvik je perfektně zvládnut a je zařazen v sestavě
Ukázka metodických řad (Štěpán, 1975):

-

15. POPIS CVIKŮ – KRASOJÍZDA JEDNOTLIVCŮ
Použila jsem zobrazení krasojezdeckých prvků z metodického dopisu od J. Štěpána (Štěpán,
1975).

1001 – 1002 normál
Jezdec sedí v sedle obě nohy na pedále.

1003 – 1004 obrácený sed v sedle
Jezdec sedí v sedle zády k řidítkům, obě nohy na pedále

1011 horní sed
Jezdec sedí v sedle nohy na řidítkách.
1012 – 1013 dámský sed
Jezdec sedí v sedle, jedna noha na pedále. Volná noha musí být natažena
přes horní rámovou trubku pod řidítka, bez toho, že by sse pohybovala.
1016 sed na řidítkách
Jezdec sedí na řidítkách čelem kupředu, volná noha vodorovně natažená,
druhá noha zaklesnutá za spodní rámovou trubku.

1017 – 1018 obrácený sed na řidítkách
Jezdec sedí na řidítkách, čelem k sedlu, obě nohy na pedálech.
1021 – 1022 jízdní stoj
Jezdec stojí rozkročmo, pravou nohu na pravém zadním stupáku, levou
nohu na levém předním stupáku ( nebo opačně ), zády k sedlu. Noha se
přitom nesmí dotýkat řidítek

1023 – 1024 obrácený jízdní stoj
Jezdec stojí pravou nohou na levém zadním stupáku, levou nohou na
pravém předním stupáku ( nebo opačně ), čelem k sedlu. Noha se přitom
nesmí opírat o řidítka
1031čelní stoj na předním stupáku
Jezdec stojí před řidítky, zády k sedlu, jednou nohou na předním stupáku,
druhou nohu má zaháknutou za spodní rámovou trubku.
1032 obrácený stoj na předním stupáku
Jezdec stojí jednou nohou na předním stupáku, řidítka před sebou, čelem
k sedlu. Volná noha natažena ve směru jízdy. Nohy se nesmí opírat o
řidítka.
1036 stoj na straně obě nohy na pedále
Jezdec stojí s nohama u sebe na jednom pedále. Čelem k řidítkům.
1037 stoj na straně zadní stupák – pedál, - ruční pohon
Jezdec stojí pravou nohou na levém zadním stupáku, levou nohou na levém
předním stupáku a pravou ruku má na levém pedálu. Nohy se nesmí opírat o
rám.
1038 stoj na straně
Jezdec stojí jednou nohou na levém zadním stupáku, druhou nohu na levém
předním stupáku ( nebo opačně ), čelem k sedlu. Noha se přitom nesmí
opírat o řidítka
1039 obrácený stoj na straně
Jezdec stojí jednou nohou na levém zadním stupáku, druhou nohu na levém
předním stupáku ( nebo opačně ), čelem k sedlu. Noha se přitom nesmí
opírat o řidítka.
1040 stoj na straně koleno na sedle
Jezdec klečí kolenem jedné nohy příčně na sedle ( přičemž koleno nesmí
přečnívat přes hranu sedla ) a druhou nohou šlape.
1041 sed v rámu a) Noha prostrčená rámem je opřená o přední stupák.
Volná noha je napnutá dopředu, jezdec sedí na šikmé rámové trubce.
c) Jako a) jen s rukou na pedále.

1046 stoj za sedlem
Jezdec stojí oběma nohama na zadích stupácích obličejem k řidítkům.

1047 – 1048 sehnutý stoj na zadním stupáku
Jezdec stojí jednou nohou na zadním stupáku, tělo nakloněné dopředu,
volná noha napnutá vzad.
1051 dřep na rámu
Jezdec dřepí jednou nohou na horní rámové trubce, volná noha vodorovně
napnuta dopředu, zády k sedlu.
1052 obrácený dřep na rámu
Jezdec dřepí jednou nohou na horní rámové trubce, volná noha vodorovně
napnuta nad sedlem, čelem k sedlu.
1053 – 1054 klek na sedle
Koleno jedné nohy na sedle, trup v předklonu, volná noha napnuta vzad,
musí s trupem a hlavou tvořit jednu linii.
1061 – 1062 sehnutý stoj na sedle
Stoj jednou nohou na sedle, tělo nad řidítka nakloněno, volná noha
napnutá vzad.
1063 – 1064 sehnutý stoj na rámu
Stoj jednou nohou na horní rámové trubce, tělo nad řidítka nakloněno,
volná noha napnutá ve směru jízdy.
1065 obrácený sehnutý stoj na rámu
Stoj jednou nohou na horní rámové trubce, tělo nad sedlo skloněno, volná
noha napnutá ve směru jízdy.
1066 obrácený sehnutý stoj s držením sedla a řidítek
Stoj jednou nohou na řidítkách, tělo nakloněné nad sedlo, volná noha
napnutá ve směru jízdy, jedna ruka na sedle, druhá na řidítkách.
1071 – 1072 obráceně šlapat rámem
Jedna noha prostrčená rámem, obě nohy na pedálech. Jezdec jede zády
kupředu, čelem k sedlu.

1076stoj v rámu
Bez vzájemného dotýkání se nohou vzpřímený stoj jednou nohou na šikmé
rámové trubce, druhou nohou na sedlové trubce čelem k řidítkům. Řidítka se
nesmí podpírat nohou.
1077 Obrácený stoj v rámu
Bez vzájemného dotýkání se nohou vzpřímený stoj jednou nohou na šikmé
rámové trubce, druhou nohou na sedlové trubce čelem k sedlu. Řidítka se
nesmí podpírat o nohou.
1081 – 1082 čelný závěs
Jezdec se drží oběma rukama za zády za řidítka, přední kolo mezi nohama,
obě nohy na pedálech.
1083 – 1084 obrácený závěs
Jezdec se drží oběma rukama za řidítka, čelem k sedlu, přední kolo mezi
nohama, obě nohy na pedálech.
1091 leh přes řidítka
Leh přední části trupu na řidítkách, hlavou k sedlu, nohy u sebe vodorovně
nataženy ve směru jízdy.
1092 leh na sedle – leh na sedle a řidítkách
a) Jezdec leží na sedle, nohy u sebe vodorovně napnuté vzad.
b), c) Leh na sedle, ruce do stran rozpažené se opírají o řidítka, nohy u sebe
vodorovně nataženy ve směru jízdy.
1093 leh na řidítkách
Jezdec leží zády vodorovně na řidítkách, nohy ( nebo chodidla ) u sebe, u
cviku a) pod, u cviku b) na sedle.
1096 běh po přední obruči
Jezdec běží oběma chodidly po obruči předního kola, obě ruce na řidítkách
čelem k sedlu. Dráha tohoto cviku je ¼ kruhu.

1101 – 1102 volný stoj na sedle a řidítkách
Volný stoj jednou nohou na sedle a druhou nohou na řidítkách.

1103 stoj na sedle
Volný stoj oběma chodidly na sedle.
1104 volný čelný stoj na řidítkách,
volný čelný stoj na řidítkách s obratem
Volný stoj oběma chodidly na rukojetích řidítek zády k sedlu
c – f) U čelného stoje s ½, 1, 1,5 nebo dvojitým obratem předního
kola do čelného nebo obráceného stoje na řidítkách. Je nutno po
obratu ujet minimálně 2 metry v konečném postavení.

1105 obrácený stoj na řidítkách
Volný stoj oběma chodidly na rukojeti řidítek čelem k sedlu.
1111 prapor na sedle
a),b) Jezdec se drží jednou rukou za sedlo, loktem podepírá tělo,
druhou rukou se drží řidítek, hlava ve směru jízdy a nohy u sebe
vodorovně napnuté vzad.
c)Jezdec se drží oběma rukama řidítek, loktem podepírá tělo.
1112 prapor na řidítkách
Jezdec se drží jednou rukou za sedlo, druhou se drží řidítek,
předloktím podepírá tělo, hlavou k sedlu a nohy u sebe vodorovně
napnuté proti směru jízdy.
1116 vzpěr na řidítkách
Jezdec je vzepřen na řidítkách, nohy u sebe vodorovně napnuté vpřed
ve směru jízdy, zády k sedlu.
1117 obrácený vzpěr na řidítkách
vzpěr na sedle a řidítkách
a) b) Jezdec je vzepřen na řidítkách, nohy u sebe vodorovně
napnuté nad sedlem, čelem k sedlu.
b) C)s napnutými pažemi, jedna ruka na řidítkách, druhá drží
sedlo, nohy u sebe vodorovně napnuté před sebe.

1121 stoj hlavou na sedle
stoj hlavou na sedle, obě ruce na rukojetích řidítek, nohy u sebe
napnuty nahoru.

1122 stoj ramenem na sedle nebo na rámu
stoj ramenem na sedle nebo na rámové trubce, obě ruce na rukojetích
řidítek, nohy u sebe napnuty nahoru.
1123 stojka na sedle a řidítkách
a), b) Stojka na napnutých pažích, jedna ruka na řidítkách a druhá na
sedle, nohy snožmo natažené.
c), d) ze vzpěru na sedle a řidítkách ( nutno ujet min. 2m. )
provléknout nohy bez doteku rámu do stojky o napnutých pažích a
pokračovat v provedení jako za a) a b).
e), f) ze vzpěru na sedle a řidítkách ( nutno ujet min. 2m. ) provléknout
napnuté nohy bez doteku rámu roznožené do stojky o napnutých
pažích a pokračovat v provedení jako za a) a b).
1124 stojka na řidítkách
a), b) Stojka na napnutých pažích, obě ruce na řidítkách, nohy snožmo
natažené
c), d) ze vzpěru na řidítkách ( nutno ujet min. 2m. ) provléknout nohy
bez doteku řidítek do stojky o napnutých pažích a pokračovat
v provedení jako za a) a b).
e), f) ze vzpěru na řidítkách ( nutno ujet min. 2m. ) provléknout
napnuté nohy bez doteku řidítek rámu roznožené do stojky o
napnutých pažích a pokračovat v provedení jako za a) a b).
1125 stojka na položeném kole
a) stojka na napnutých pažích na rámu na straně kola ležícího na
podlaze, nohy snožmo natažené nahoru. Trvání cviku min. 3 sec.
c) ze vzpěru na položeném kole, výdrž min.2sec., provléknout
napnuté nohy bez doteku kola roznožmo do stojky o napnutých paží a
pokračovat v provedení jako u cviku a).
1141 výdrž stoj v pedálech
a), b) Jezdec stojí oběma nohama v pedálech zády k sedlu.
c), d) jezdec stojí jednou nohou na pedálu, druhá noha je opřena o
obruč předního kola, zády k sedlu.

1142 výdrž obrácený stoj
a), b) Stoj na napříč postaveném předním kole, jedna noha na předním
stupáku, druhá na obruči nebo ve výpletu předního kola, čelem k sedlu.
c) stoj na napříč postaveném předním kole, oběma nohama na obruči
předního kola, čelem k sedlu.
d)stoj ramenem na řid.na napříč postaveném předním kole, hlavou dolů,
nohy snožmo napnuté nahoru, zády k sedlu.
1143 výdrž obrácený sed na řidítkách
Výdrž v sedu na řidítkách, obě nohy na pedálech čelem k sedlu.

1151 točitý obrat
a) Ze stoje na straně čelem k řidítkům, levá noha na pravém
zadním stupáku, pravá noha na pravém předním stupáku )nebo
obráceně), ¼ obrat předního kola do výdrže obr.stoj stupák
obruč. Délka cviku min.3sec.
b)čelem k řidítkům, pravá noha na pravém př.stupáku, levá na
pr. pedálu (nebo obráceně), poloviční otočení s řidítky a
předním kolem do obr.závěsu. Noha nesmí opustit pedál.

1156 skrčka
a)Normál – jízda vpřed, skrčka přes řidítka do čelného závěsu
b)Normál – jízda vzad, skrčka přes řidítka do čelného závěsu
vzad
1157 skrčka – čelný závěs
a)Čelný závěs – jízda vpřed, skrčka přes řidítka do jízdy
v normálu.
c)v jízdě vzad v čelném závěsu, skrčka přes řidítka do jízdy
vzad v normálu.
1158 skrčka – obrácený závěs
a)obrácený závěs – jízda vpřed, skrčka přes řidítka do jízdy
vpřed v obr. sedu na řid.
c)v jízdě vzad v obr.závěsu, skrčka přes řidítka do jízdy vzad
v obr. sedu na řid.
1159 skrčka – obrácený sed na řidítkách
a)v jízdě vpřed v obr.sedu na řid., skrčka přes řid.do jízdy
vpřed v obr.závěsu
a)v jízdě vzad v obr.sedu na řid., skrčka přes řid.do jízdy vzad
v obr.závěsu
1171 obr.sed na řidítkách – nůžkový skok
V jízdě vpřed – obr.sed na řid., střihnutí napnutých nohou nad
sedlem, pak přehmátnutí rukou na držadlech řidítek do jízdy
v normálu. Horní část trupu se otáčí při střihnutí nohou nebo
při výměně rukou

1172 točitý skok
a),b)v jízdě v normálu (nebo stoji na straně) skok
s půlobratem př.kola do jízdy obr. sehnutý stoj na rámu
c),d)v jízdě v normálu (nebo stoji na straně) skok
s půlobratem př.kola a následovně skrčkou přes řid. do jízdy v
obr. sedu na řid.

1173 točitý skok
a), b)v jízdě stoj na straně (nebo v normálu ), skok
s půlobratem předního kola do cviku běh po přední obruči
c)v jízdě běh po přední obruči skok s polovičním otočením
předního kola do jízdy v normálu

1174 točitý skok
a),b) v jízdě stoj na straně(nebo v normálu), skok s
půlobratem předního kola do jízdy obr. závěs.
c)z jízdy obr. závěs skok s polovičním otočením předního
kola do jízdy v normálu.
1175 točitý skok 1x – 5x
a) z jízdy v normálu skok s celým otočením předního kola do
jízdy v normálu.
b-e) z jízdy v normálu skok s dvěmi, třemi, čtyřmi nebo pěti
vzájemně na sebe navazující otočením předního kola do jízdy
v normálu.
1181 skok přes rám ze strany na stranu
Z jízdy stoj na straně obě nohy na pedále, skok oběma
nohama současně přes vrchní rámovou trubku na druhou
stranu kola do stoje na straně obě nohy na pedále.
1186 Maute skok
Skok ze stoje na sedle do čelného stoje na řidítkách, po
skoku je nutné ujet min.2 metry.

1201 – 1202 zvednuté kolo
a),b),e) Jízda v normálu, obě nohy na pedálech.
c),d) Jízda v normálu, jedna noha na pedále, volná noha musí být napnuta
do strany a nesmí se dotýkat kola.
1203 – 1204 zvednuté kolo obrácený sed
a),b) d) Jízda zády k řidítkům, obě nohy na pedálech
b)Jízda zády k řidítkům, jedna noha na pedále, volná noha musí být
napnuta do strany a nesmí se dotýkat kola.
1211 – 1212 zvednuté kolo dámský sed
Jízda v normálu, jedna noha na pedále. Volná noha musí být natažena přes
horní rámovou trubku pod řidítky bez toho, že by noha podpírala přední
kolo.
1216 – 1217 zv.kolo čelný stoj
zv. Kolo stoj na straně
a),b) 1217c) Stoj levou nohou na levém zadním stupáku a pravou nohou
na pravém pedálu (nebo opačně), čelem k řidítkům.
c),d),1217d)stoj jednou nohou na pravém zadním stupáku a druhou nohou
na pravém pedálu (nebo opačně), čelem k řidítkům.
1218,zv.kolo obr.stoj na zadním stupáku
1219 zv.kolo obr. stoj na straně
a) stoj pravou nohou na levém zadním stupáku a levou nohou na pravém
pedále (nebo opačně),zády k řidítkům.
b)stoj jednou nohou na pravém zadním stupáku a druhou nohou na pravém
pedále (nebo opačně),zády k řidítkům.
1226, 1227 zvednuté kolo sed na řidítkách
Sed na spodním oblouku řidítek čelem k napříč postavenému přednímu
kolu, obě nohy na pedálech.
1128,1229 zvednuté kolo obr. sed na řidítkách
Sed na spodním oblouku řidítek zády k napříč postavenému přednímu
kolu, obě nohy na pedálech.
1236, 1237 vztyčené kolo
a), b), d), 1237 c) Sed na trubce řízení, přední kolo před sebou, obě nohy
na pedálech.
1236c) Sed na trubce řízení, přední kolo před sebou, jedna noha na pedále,
volná noha napnutá do strany a nesmí se dotýkat kola.

1238, 1239 vztyčené kolo obrácený sed
Sed na trubce řízení, přední kolo za sedbou, obě nohy na pedálech.

1246, 1247 obrácené kolo
Jezdec stojí v pedálech nad středem kola, sedlem obráceným k jízdní
ploše, přední kolo drží před sebou.

1248, 1249 obrácené kolo obrácený stoj
Jezdec stojí v pedálech nad středem kola, sedlem obráceným k jízdní
ploše, přední kolo drží za sebou.

1281 – 1293 přechody
Popis cviků není cílem mé diplomové práce, proto jsem uvedla pouze základní a
nejdůležitější prvky, které v krasojízdě máme a které budou pro začínající trenéry
dostačující.

16.NÁCVIK PRVKŮ V KRASOJÍZDĚ
Sportovní technikou rozumíme v praxi většinou rozvinutí zkušenosti, řešit určité úlohy
pohybů co možná nejúčelnějším způsobem (Břínková,1998)
Výchozím krokem učení je představa o provedení pohybu nebo celého cviku. Můžeme ji
vytvářet:
Popisem a vysvětlením – vysvětlujeme stručně a srozumitelně v hlavních bodech popíšeme
jak má pohyb vypadat.
Ukázkou – děti mají dobře rozvinutou schopnost napodobit pohyb. Tady je výhoda, když
trenér pohyb umí sám a může ho ukázat jak ve správném provedení tak ve špatném (efekt
kontrastu napomáhá vytvoření lepší představy ), jinak používáme figuranta, nákres, videofilm.
Nepodceňujeme i vysvětlení proč pohyb tak dělat. Představy o pohybu se uplatní i později při
ideomotorickém tréninku ( = sportovec si v klidném a relaxačním prostředí myšlenkovitě a
pocitově vybavuje průběh pohybu. Dochází tím k posílení „paměťové stopy“, vzruchového
vzorce, který je uložen v motorické paměti).
Praktickými pokusy – nové pohyby vyžadují vědomou kontrolu a usměrnění pozornosti. Při
přenesení pozornosti na další prvek pohybu předchozí část zůstává ještě pod automatickou
kontrolou. Zpočátku se musíme soustředit jen na některé části, protože soustředit se na
všechno nejde. Otázkou je nacvičovat po částek nebo vcelku? V krasojízdě jsou vhodné obě
možnosti. Volba závisí na okolnosti a obtížnosti cviku.
Zpětná informace tzn. hodnocení a opravování – rady:
 opravujeme pouze jednu chybu
 začínáme povzbuzením (…..,ale…)
 nejprve opravujeme hlavní chyby až potom detaily
 opravujeme věcně a bez rozčilování (např. ukážeme jak to dělají a jak by to dělat měli)
 vracíme se k ukázkám, využíváme videozáznam
 chyby opravujeme včas a ne až se zafixují
 do hodnocení zapojíme děti (např. „Co myslíš jaké to bylo?“ )
 zdůrazňujeme, že základem naučení cviku je nesmírný počet opakování, ale cesta vede
i k využívání pomocných imitačních cvičení
16.1. UČENÍ POHYBOVÝM DOVEDNOSTEM V KRASOJÍZDĚ

K ovládání krasojezdeckých prvků vede dlouhá a nesnadná cesta. Pokus od seznámení se
z určitým cvikem přes první pokusy, opakování, procvičování, první zdařilé i méně úspěšné
pokusy až k perfektnímu zvládnutí cviku chápeme jako pohybové učení ( motorické ).
Perfektní zvládnutí techniky jednotlivých cviků nikdy nekončí. Vždyť i mistr světa tvrdí,že
je stále co zlepšovat. Proces učení se novým cvikům,ale i všem dovednostem probíhá podle
týchž zákonitostí a principů, ať se jedná o krasojezdce nebo např.plavce. Učení neprobíhá bez

problémů, automaticky ani lehce. Je ku prospěchu, když trenér učenou dovednost sám umí a
může ji předvést. Nezaručuje to však ještě, že to bude umět správně a rychle naučit.

Jak probíhá učení ?
Zvládnutí techniky chce hlavně čas a trpělivost v opakování. První pokusy bývají u
některých prvků kupodivu zdařilé, pak se však střídají období, kdy se do správného provedení
ne a ne trefit, někdy je to lepší jindy horší. Čím víc pokusů, tím častěji se dostavují pokusy
zdařilé až se najednou začne dařit. Pak nastupuje další důležitá fáze a to nový prvek zařadit do
sestavy a zajet na závodech. Nakonec se nám zdá, že cvik umíme jistě, jakoby „lehce“, bez
mimořádného úsilí, námahy a koncentrace. Zvládnutí a zdokonalení techniky se děje
nerovnoměrně, ve skocích.
Fáze učení:
První fáze – do prvotního osvojení, netrvá zpravidla dlouho, je to vlastně seznámení
s pohybem, pochopení a přijetí úkolu
Znaky provedení jsou: nedostatek souhry v pohybu, pohyb je nedokonalý, neekonomický
často křečovitý
Druhá fáze – zdokonalování dovedností, nebývá časově omezeno
Znaky provedení jsou : pohyby jsou přesnější, i když ještě ne dostatečně jisté s uvolněné,
postupně nastává správné provedení v příznivých podmínkách, při nezvyklých podmínkách
např. únava jsou ještě chyby
Závěrečná fáze – stabilizace, automatizace pohybů, tato fáze vlastně nikdy nekončí
Znaky provedení jsou: provádění opakovaně stabilních, přesných aniž by na ně bylo potřeba
usilovně myslet uvolněných pohybů. Zákon této fáze zní – obměňovat podmínky.
Krasojezdce kterého zaskočí i sebemenší problém např. s nevhodným povrchem v tělocvičně
je jen poloviční krasojezdec. Vytvoření pocitu „kola“ a nabytí jistoty, že cvik umíme
„dokonale“ a za každých podmínek je velmi vhodné a důležité pro psychickou pohodu
závodníka. Důležité je, že obohacování novými pohyby má být nepřetržité. Jestliže se totiž
delší dobu nic nového neučíme, samotná schopnost „se učit“ se snižuje.
Podstatou učení jsou děje v mozku. Usuzujeme, že zpočátku způsobují vzruchy provázející
svalovou činnost v podobě podráždění mozkových center v nervových oblastech „ zmatek“,
což se navenek projevuje právě nedostatkem souhry, křečovitostí. Opakováním se všechno
postupně urovnává. Spojení mozek – svaly se zpřesňuje a zdokonaluje. Výsledkem je zlepšení
pohybů. Důležitá zásada je stanovit si postupné cíle a dokud nezvládneme dokonale jeden
cvik, tak se neučíme další, zvlášť ne ten který na něho navazuje.
.

16.2. METODY A OPATŘENÍ, KTERÉ PŘISPÍVAJÍ K POHYBOVÉMU VNÍMÁNÍ A
POHYBOVÉ PŘEDSTAVĚ V KRASOJÍZDĚ

Pohybová představa se rozvíjí prostřednictvím cizích a vlastních informací. V pohybové
představě jsou sportovci shrnuty všechny přístupné informace o průběhu pohybu. Pohybová
představa úzce souvisí s pohybovým vnímání. Pohybová představa se musí rozvinout před
pohybovým vnímáním, abychom tak mohli dosáhnout nějakého učebního pokroku.

Všeobecné podmínky, které pozitivně ovlivňují učení techniky:














koncentrace a pozornost jsou předpoklady pro rychlé a optimální učení pohybů
(Břínková,1998)
dobrá motivace jezdce nám zajistí jeho pozornost a to je předpoklad pro správné učení
nových pohybů
cíl učení musí být atraktivní a reálný, abychom zajistili co nejoptimálnější učební
připravenost
samoopravování sportovce před opravováním trenéra podporuje pohybové
porozumění a pohybové vnímání
povzbuzujeme jezdce vhodně zvolenými dotazy k samokontrole
kdo může své pohybové vnímání vyjádřit bude svůj kognitivní učební proces utvářet
ekonomičtěji (Břínková,1998)
sportovec by měl dělat jen takové cviky, na které je dostatečně funkčně připraven
(Krištofič, 2004)
předpokladem udržení korektní polohy těla v průběhu pohybu je schopnost udržet tuto
polohu v klidu. V posloupnosti učení respektujeme přístup od polohy k pohybu.
Správná výchozí poloha může iniciovat účelnou techniku pohybu, oslovuje
proprioceptivně příslušné svalové skupiny ( Kračmar, 2002 ). Manuální korekce
úvodní polohy, která odpovídá zákonitostem lidské motoriky, může znamenat
z hlediska učení více než několik verbálních instrukcí k průběhu pohybu ( Vojta,
1995).To je důležité především při přeučování špatných pohybových návyků, kdy je
větší pravděpodobnost úspěchu soustředíme-li se na nastavení správného výchozího
postavení. Nesprávná vstupní poloha může být důvodem, proč nelze provést cvik
účelnou technikou, a mnohočetné opakování je v tomto případě kontraproduktivní. Při
přeučování není účelné měnit celou časovou strukturu dané pohybové dovednosti
najednou, ale po částech.
Při učení specifických dovedností by se měly použité průpravné cvičení svým
pohybovým vzorem co nejvíce shodovat s konečnou podobou cviku. To nevylučuje
občasné zařazování tzv. pronášení pohybem, které sice neodpovídá rychlosti reálného
pohybu, ale umožňuje intenzivněji vnímat průchozí polohy a prostorové vztahy
(především v první fázi učení) (Krištofič,2004)
Jedno z nepsaných pravidel krasojízdy říká, že by se nemělo končit špatným pokusem.
Důvodem je za prvé zamezit vzniku strachové bariéry a za druhé je to vhodné pro
uchování dobrého vzoru pro ideomotorický trénink
Při dlouhotrvajícím neúspěšném nácviku nového prvku ztrácí stereotypní opakování
na účinnosti. V této situaci je volíme nové průpravné cvičení nebo omezenou dobu
prvek netrénujeme ( princip vyhasínání ).






Značné navýšení odporu a zátěže při specifických činnostech např.přidělání zátěže na
ruce při sestav, nevede ke zlepšení techniky, protože zatížení se přenáší i na svalové
skupiny, které nejsou při reálném pohybu takto zapojovány.
Respektujeme didakticé zásady:přiměřenosti, názornosti, systematičnosti, cykličnosti,
pozitivní motivace atd.
Je nutné rozlišovat učební efekt ( má trvalý charakter ) a výkonnový efekt ( může být
pomíjivý ).Křivka učení se nekryje s křivkou výkonu. Indikátorem učení jsou trvalé
změny.
Při odstraňování technických chyb je účelné zařazovat „kontrastní cvičení“, při němž
se naučená chyba neutralizuje „protičinností“, nebo se navodí takové podmínky, při
kterých není fyzicky možné odstraňovanou chybu udělat (např. když se budeme dívat
na špičky, nemůžeme zaklonit hlavu a prohnout se.) (Krištofič,2004)

Opatření a metody vedoucí ke zlepšování učení techniky v krasojízdě:
a) Přesné vysvětlení pohybu, optická ukázka cviku a zdůvodnění nutnosti proč se cvik učit
(např. ukázkou dalších možností využití cviku při tréninku náročnějších navazujících prvků),
stoupá rovněž motivace, pozornost, vnímání pohybu a představa pohybu (Maute,1988)
b) Trénovaný krasojezdec by neměl být přetěžován. Cviky více zatěžující organismus by měly
být rozumně střídány s cviky, organismus méně zatěžující. Také hodně složité pohyby, které
vyžadují koncentraci, by měly být trénovány v malých sériích a ne na konci tréninku. Dobrou
možností, abychom zajistili dostatek zotavení mezi cviky, je střídání dvou jezdců na tréninku.
(Břínková,1998).
c) Dále bychom měli dávat pozor na to, aby sportovec nebyl přehlcen informacemi, a aby
byly tyto informace podány postupně a ne najednou. Nejdřív by měly být dány jen hrubé
informace, potřebné k rozvoji cviku, a které je sportovec schopen zpracovat.
d) V každém cviku můžeme vypozorovat určitý pohybový rytmus. Proto jsou již v počáteční
fází učení podstatné informace o časových relacích pohybu (akustické signály od trenéra).
Vynaložené síly jsou díky optimálnímu časovému rozložení pohybových aktů využívány
efektivně, finální pohyb je snáze zapamatovatelný, a tedy i naučitelný. Nedostatečný časový
cit např. při točitém skoku, můžeme zlepšit v průběhu pohybu akustickým povelem
„natáhnout nohy– pokrčit nohy.
e) Důležitým aspektem, který může poškodit dobré pohybové vnímání je strach. Ten je
v krasojízdě velmi častým problémem. Proto se musíme těchto negativních zážitků ( pádů )
v každém případě prostřednictvím vhodné dopomoci vyvarovat. Postavení dopomoci by mělo
být sportovci nejdřív vysvětleno, abychom dosáhli jeho důvěry. Trenér musí svěřence
absolutně spolehlivě zajistit, ale také musí zajistit, aby nebylo porušeno jeho reálné pohybové
vnímání a pohybová představa (Břínková,1998). Aktuální použití prostředků a metod je
individuální. Je nutné rozlišovat „záchranu“ (prevence proti úrazu) a dopomoc (jezdec by
pohyb sám bez pomoci nezvládl). Dlouhodobá dopomoc vede k pasivitě a snižuje efektivitu
učení. Velké procento úrazů vzniká z důvodu nerozhodnosti a rozmýšlení si v poslední chvíli,
jestli cvik provedeme. Za normálních okolností fungují vypěstované sebezáchovné reflexi (
naučili jsme se bezpečně padat ), díky kterým a ni špatný pokus nemusí být nebezpečný. Ale
v případě nerozhodnosti jsou tyto reflexy potlačeny.

f) Abychom dosáhli koncentrovaného a pozorného tréninku, je nutno požadovat na tréninku
kázeň a těsného spojení jezdce na jeho provádění prvku. Svěřenec by měl být nabádán
k tomu, aby mezi dvěma pokusy nemluvil s jinými jezdci, ale pouze s trenérem
(Břínková,1998).
g) Prostřednictvím poukazování trenéra na určitou část pohybu v průběhu cviku, může trenér
řídit pozornost sportovce. Dobrou možností jsou tzv. metafory. Obrazy, které si může jezdec
spojovat s průběžnými představami a vnímáním. Např.: „Nohou musíš mávnout dopředu tak,
jako kdybys chtěl kopnout do míče“. (Břínková,1998)
h) Prostřednictvím kladení otázek k jezdci na jeho pocity vnímání průběhu pohybu, se
uskutečňuje důležitá komunikace mezi trenérem a sportovcem. To přispívá k větší
sebekontrole a představám pohybu cvičícího, a navíc tak ukazuje trenérovi eventuelní
problém a kontroluje pohybové představy jezdce.
i) Ke zvýšení motivace, což také zpevňuje pozornost, je např. vhodné, když se dva jezdci učí
stejný cvik. Myšlenka konkurence působí velmi motivačně, protože každý z nich chce cvik
zvládnout dřív. Dále pomáhá zavedení kontrolního tréninkového deníku, kde se zaznamenává
každý povedený i nepovedený pokus (Břínková,1998).
j) Při tréninku stejného cviku více jezdci by měla být využita možnost, aby se jezdci navzájem
sledovali a snažili se své chyby opravovat. To rovněž vede ke zlepšení vnímání pohybu a
pohybových představ.
k) Vhodné je využít při tréninku videozáznam. Srovnáním vlastního provedení prvku se
správným provedením prostřednictvím jiného jezdce, který již cvik správně umí a se slovním
zhodnocením trenéra nebo i sportovce nám velmi pomáhá k vědomému vnímání pohybu a
lepší pohybové představě. Sportovci poskytne vnější pohled sám na sebe (Maute,1988).
l) Přispět k ulehčení učebních podmínek o jedno pohybové vnímání může:
1) využití vhodných pomocných prostředků ( toč, žebřiny )
2) trénink cviku s dopomocí
3) využití zjednodušeného pohybového úkolu bez kola
4) trénink cviku se záchranou

Příklad: vztyčené kolo nebo zvednuté kolo
Ad 1) využití vhodného pomocného prostředku:
Jezdec se může plně koncentrovat na problém nově učeného cviku. Padání kole
dopředu, dozadu a na stranu je prostřednictvím tohoto pomocného prostředku
vyloučeno ( viz obrázek č.1 )

Obrázek č.1 - Pomocný prostředek k redukování náročnosti cviku
Ad 2) využití tréninku s dopomocí:
Prostřednictvím dopomoci, jak ukazuje obrázek č. 2 se dostaneme do volného
postavení. Krasojezdec však ještě nemusí cvik provést sám a zaujmout konečné
postavení k jízdě do kruhu.

Obrázek č.2 – Postavení dopomoci
Ad 3) trénink pohybu bez kola:

Vede k pohybovému vnímání prostřednictvím zjednodušeného úkolu pohybu bez
kola. Na švédské bedně by mělo být zaujato stejné postavení, které bude také
později použito v konečné formě cviku při jízdě do kruhu. (viz obrázek č.3, 4 )

Obrázek č. 3,4 – Nácvik správného postavení při jízdě do kruhu na švédské bedně
a na kole
Ad 4) trénink cviku se záchranou bez zjednodušení
Postavení záchrany slouží jen k jistotě jezdce, v žádném případě mu cvik
nezjednodušuje. Jezdec musí teď všechny potíže zpracovat sám a dohromady. (
viz. Obrázek č. 5 )

Obrázek č. 5 – postavení záchrany

m) Části pohybů nebo celkové pohyby můžeme trénovat bez kola (zjednodušení). Mělo by
být zajištěno, že takto naučené pohybové zkušenosti budou skutečně pro učený cvik
nápomocné. Následující příklad principu řízení kola je nejdřív cvičen prostřednictvím
rozložení rovnováhy samostatně bez kola, abychom získanou pohybovou představu mohli
využít na správné rozložení váhy na kole ( viz obrázek č. 6, 7 )

Obrázek č. 6, 7 – Zpracování pohybové představy bez kola, abychom tuto pohybovou
zkušenost mohli využít na kole
o) Dosavadní pohybové zkušenosti, které můžeme využít, musíme jezdci sdělit. Jezdec často
nepozná souvislosti mezi jednotlivými cviky. Tak mu může být například vysvětlena
souvislost různých forem cviků.jetých po zadním kole a jeho principu stočení do kruhu
prostřednictvím stočení horní části těla směrem ven a kola dovnitř. Tím může jezdec přenést
svoji pohybovou představu z jednoho cviku na další – ve smyslu pohybové zkušenosti –
obrázek č.8, 9. (Maute,1988)

Obrázek č. 8 , 9 Cviky jejichž pohybové představy jsou přenosné
n) ulehčením tréninkových podmínek můžeme urychlit pohybové vnímání. Tím také
zabráníme přetěžování informacemi. Následující příklad by to měl objasnit. (viz obrázek č.
10, 11, 12 )
Přechod: zvednuté kolo – vztyčené kolo
Přechod trénujeme nejdříve u toče nebo ribstole na místě, abychom rozvinuli pohybovou
představu a průběh pohybu zajistili uvědomělý a relativně stabilní.

Obrázek č. 10, 11 ,12– Přechod ze zvednutého kola do vztyčeného kola s pomocným
prostředkem na místě.
Po zvládnutí cviku s pomocným prostředkem následuje trénink cviku za jízdy s dopomocí
(viz obrázek č. 13,14,15). Následuje přizpůsobení na jiné podmínky Žádné velké změny
ovšem nejsou nutné.Stabilizovaný průběh pohybu je modifikován tím, že přechod děláme při
speciálním postavení pedálů. Jestliže je ještě jezdec přetížen, může trenér počátek přechodu
akusticky signalizovat, abychom jej tak o něco méně zatěžovali.
.

Obrázek č.13, 14, 15 – Přechod s dopomocí za jízdy.

16.3. POHYBOVÉ ZKUŠENOSTI
Proces učení pohybu je silně ovlivněn pohybovými zkušenostmi jak kvantitativně tak i
kvalitativně. Pohybová zkušenost nejen ulehčuje učební proces, nýbrž jej i urychluje a
ekonomizuje (Břínková,1998).
Každý člověk má k dispozici několik mnohostranných pohybových zkušeností, které může
ve své paměti nahromadit. Čím více cenných pohybových zkušeností sportovec má, tím lehčí
a rychlejší je nácvik dalšího nového cviku.
Pozitivní přenosný efekt z jednoho pohybového jednání na druhé je nazýván
„transference“ ( „transfer“). Rozlišujeme dvě formy transference ( transference na základě
dříve naučeného pohybu a transference při současném učení a zdokonalování pohybu. )
Existuje tedy strukturální příbuznost pohybů, společná pro určitou skupinu cviků v jednom
sportovním odvětví, od které se očekává pozitivní přenosný efekt a tím tak lepší učení
techniky. To se týká především těch sportovních odvětví, kde se učí mnoho jednotlivých
pohybů a učení techniky určuje výkon. Krasojízda bezesporu k těmto sportům patří.
Je nutno ještě podotknout, že se vyskytují i rušivé faktory. Například staré koordinační
spojení, které se negativně projevuje na nově vytvářených prvcích. Tyto rušivé prvky
nazýváme „interference“.

16.4. PŘÍKLADY TRANSFERENCE A INTERFERENCE V KRASOJÍZDĚ

Příklad 1:
Transference při současném nácviku pohybového jednání.
V krasojízdě existují a jsou učeny zároveň různé cviky jeté po zadním kole. Jejich pohybové
vnímání je velmi podobné, a další rozvoj cviku se většinou přenáší na další (viz obrázek č. 16,
17)

Obrázek č. 16, 17 – Cviky s transferencí při současném nácviku
Příklad 2:
Transference prostřednictvím dříve naučených pohybových jednání. Je celá řada cviků, které
staví vzájemně na sobě ( viz. Obrázek č. 18, 19, 20)

Obrázek č. 18, 19, 20– Cviky s transferencí prostřednictvím přenosu dřívějších zkušeností.
Pro všechny tři cviky platí ten stejný princip sklonění kola, abychom ho mohli řídit.
Příklad 3:
Jsou přirozeně i ty cviky, které se negativně ovlivňují. Zde uvádím příklad dvou cviků:
1) točitý skok normál – sehnutý stoj na rámu (viz. Obrázek č. 21, 22, 23)
2) točitý skok normál - normál 1x (viz obrázek č. 24, 25, 26, 27, 28, 29)
Začátečník první z nich zvládne relativně brzy, ale pro učení druhého cviku je jeho zvládnutí
spíše negativní. Proto bych doporučila raději od jeho nácviku upustit.

Při prvním cviku musí jezdec zabrzdit švih kolem kola, aby mohl dát nohu na rám. To je ale
pro točitý skok normál – normál 1x negativní. Nejdřív musí proto následovat přeučení pohybu
(Maute,1988).

Obrázek č. 21, 22, 23 Točitý skok – sehnutý stoj na rámu

Obrázek č. 24, 25, 26, 27, 28, 29 Točitý skok normál – normál 1x

17. RŮST SPORTOVNÍHO VÝKONU
Dynamika růstu sportovních výkonů v průběhu sportovního života sportovce je prakticky
pro všechny druhy sportu i sportovce obdobná. Je vyjádřena křivkou zpočátku probíhající
strmě, později se postupně lámající, v období vrcholové výkonnosti zůstává více či méně na
stejné úrovni nebo i kolísá s tendencí dalšího mírného vzestupu. Růst výkonnosti je celkem
plynulý. Vyskytují se i období rychlejšího a pomalejšího růstu, mající povahu cyklů
Fáze růstu sportovní výkonnosti
Fáze tvorby předpokladů růstu výkonnosti – období kdy se kladou základy, rozvíjí se
pohybové vlastnosti, zvyšuje tělesná i psychická odolnost. Nácvik a zdokonalení techniky a
taktiky. Výsledkem je vyšší stupeň trénovanosti ve smyslu všeobecném i speciálním
Fáze stabilizace výkonnosti – těžiště tréninku již nespočívá v dalším zvyšování funkčních
možností organismu, ale spíše v jejich vylaďování , ve zdokonalování koordinace. Přechází se
postupně od tréninku kvantitativního ke kvalitativnímu, zdůrazňujícího spíše intenzitu než
objem. Úroveň i stabilizace výkonnosti je tím větší čím delší a kvalitnější byla první fáze.
Fáze dočasného snížení výkonnosti – je přirozeným pokračováním předchozí fáze. Dochází
k určitému nervovému opotřebení organismu v důsledku velkého počtu opakování. Proto je
nutno zařadit po soutěžním období readaptaci tj. dočasný odpočinek. Tato fáze je přípravou
do dalšího cyklu a je proto žádoucí, aby struktura sportovního výkonu byla narušena a tím se
organismus připravil k formování předpokladů pro výkon vyšší. Obsah tréninku v této fázi se
volí tak, aby úroveň všeobecné trénovanosti poklesla co nejmíň, ale aby organismus přešel na
jinou kvalitu fungování tj. byl zatěžován odlišně než při klasickém krasojezdeckém tréninku.
(např. krasojízdu coby individuální sport střídáme sporty kolektivními ). Nejdříve oslabuje
obratnost a rychlost, vytrvalost vydrží déle zachována na stejné úrovni. Nutný je aktivní
odpočinek ne pasivní to pak výkonnost klesá rychle.
Všechny tři fáze tvoří jeden cyklus, který se opakuje. Ovšem každý další musí být postaven
na vyšší kvalitativně i kvantitativně náročnější úrovni. Jen to zajistí systematické zvyšování
výkonnosti po dlouhou dobu. Růst výkonnosti neprobíhá po přímce, ale ve skocích. Objevují
se i určité úseky stagnace tzv. plato (zastavení růstu výkonnosti.).
Sportovní výkonnost má dvě kvality:
1. Trénovanost – stav funkční připravenosti sportovce, vztahuje se na organismus jako
celek, na kondici.Typickým rysem zvýšení trénovanosti je růst ekonomizace funkcí.
2. Sportovní formu – stav optimální specializované připravenosti sportovce, který
podává maximální výkony na úrovni příslušného stavu trénovanosti.
V praxi se podle Matvějeva požívají čtyři základní varianty průběhu sportovní formy.
Krasojízdě vyhovuje první varianta a to křivka jednovrcholová. Jedná se o udržení špičkové
formy 3 měsíce v roce.
Pomocí testů sledujeme dynamiku výkonnostního růstu. Je nutné používat soubory testů. Pro
výběr testů je nutné co nejdokonalejší analýza struktury sportovního výkonu. Soubor testů by
měl postihovat tyto oblasti. Oblast specifických projevů daného výkonu tj. úroveň osvojení
techniky a taktiky, oblast fyziologických a psychologických funkcí.

18. PSYCHICKÁ PŘÍPRAVA KRASOJEZDCŮ

Tato příprava rozvíjí psychickou odolnost, je základem výchovy a sebevýchovy sportovce,
formuje jeho osobnost. Hlavní úkoly této přípravy jsou rozvoj schopností soutěžit a regulace
aktuálních psychických stavů, podmiňující podání maximálního výkonu.
Psychickou přípravu máme:



dlouhodobou – má všeobecný charakter a je zaměřená na rozvoj osobnosti
krátkodobou – má specifické zaměření a hlavní úkol je snažit se dosáhnout optimální
formy k určitému období tj. dosažení a udržení maximální sportovní výkonnosti a
regulace aktuálních psychických stavů v době soutěží.

Psychická odolnost je schopnost reagovat optimálně na různé podněty i při silných až
maximálních zátěžích. A soutěž představuje zátěž, stresovou situaci..Trénink má být
v určitém období modelem soutěží. V tréninku musíme rozvíjet ty schopnosti a vlastnosti
jedince, které podporují růst výkonnosti a naopak potlačovat ty, které jej brzdí. Je to
individuální věc, nelze to brát šablonovitě, každý člověk je jiný a ne vždy se podaří rozvinout
potřebnou vlastnost či schopnost. Podporujeme rozvoj ctižádosti, houževnatosti, bojovnosti.
Samotný soutěžní“ boj“ , bez ohledu na jeho výsledek by měl být nejvyšší odměnou.
Aktuální psychické stavy se dělíme na:
předstartovní
soutěžní (startovní)
postartovní
Aktivací rozumíme schopnost mobilizovat duševní i tělesné síly ke splnění určitého úkolu.
Každá činnost probíhá na bázi určité aktivační úrovně. Různý význam soutěží má aktivační
účinek a to různé úrovně. Optimální je střední úroveň aktivace.
Tři typy psychických předstartovních stavů:
1) stav nadměrné aktivace – startovní horečka se vyznačuje sníženou sebekontrolou,
zvýšením psychického i svalového napětí, zvýšeným podrážděním, rozčilením,
pohybovou diskoordinací narušující přesnost a plynulost pohybů zvláště jemných.
2) stav optimálně zvýšené aktivace – bojová pohotovost, tu nalezneme u sportovců
silných, vyrovnaných, dobře trénovaných. Jedná se o přiměřené vzrušení, kladné
emoční naladění, sportovec je optimistický, chce a má chuť bojovat.
3) Stav nepřiměřeně nízké aktivace – vyznačuje se apatií, pasivitou, lhostejností,
celkovou tělesnou a duševní ochablostí. Naučené formy reakce ustupují
Předstartovní a startovní stavy mají vliv na vlastní následující výkon
.
Postartovní stavy – mají charakter nálad, odráží se v nich konečný výsledek konfrontovaný
s předchozí aspirační úrovní. Průběh těchto stavů ovlivňuje i prostředí sportovce (trenér,
přátelé, novináři).

Trénink jako příprava na závod
Dosažení vysokých výkonů v tréninku není cílem, ale prostředkem k dosažení těchto
výkonů v určitý čas na určitém místě – v soutěži. Je nutno tuto skutečnost neustále
připomínat a vhodnými metodami, mnohdy u jednotlivých krasojezdců velmi odlišnými,
trénovat.Trenér musí volit takové prostředky a metody, které vyžadují od sportovce
překonávání překážek a obtíží a to jak objektivních tak subjektivních. Důležité je, aby
jezdci podávali takové výkony, které odpovídají jeho možnostem. Jezdům pomáhá jestliže
dosahují při soutěžích výsledků, které odpovídají jejich očekávání (reálné sebehodnocení ).
Trenér usměrňuje sklony k přeceňování, ale i nedoceňování vlastních kvalit. Vzbuzování
touhy po vítězství je nutné, ale ne za každou cenu. Trénujeme vždy pokud je to možné, za
podobných podmínek, při jakých potom startujeme v závodě.
Výsledek krasojezdeckého závodu může ovlivnit např.:
Místo závodu- tj. tělocvična a druh podlahy. Bylo by nesprávné trénovat celý rok na parketách
a potom jet nejdůležitější závod na gumě. Důležitá je i velikost tělocvičny.Sestava se jede
jinak ve velké hale a jinak v malé tělocvičně.
Doba závodu - Když jsme zvyklý chodit trénovat večer v šest a za umělého osvětlení, tak se
nám pojede závod určitě hůře ráno v devět.
Místo,které si jezdec vybere pro určitý cvik ze sestavy – při tréninku je jezdec zvyklý dělat
např. Mauteho skok stále na stejném místě. Přijedeme-li potom do neznámé tělocvičny a
začne dělat cvik jinde bude vyveden z míry a bude se hůře orientovat. Nebo zvykne-li se
orientovat jen podle čár na zemi a pak tam nebudou může ho to zbytečně znervoznit. Další
problém mohou představovat mantinely. Je-li krasojezdec zvyklý jezdit ve velké tělocvičně
bez mantinelů, tak při závodech se mu bude zdát jízdní plocha malá a bude mít strach, že u
některých cviků vrazí do mantinelu.
Povrh jízdní plochy – pro jezdce hrají úlohu i zdánlivé maličkosti např.klouzavost, hrbatost
povrchu a ty mohou negativně jízdu ovlivnit. Ideální je v místě závodu několik dní před
závodem trénovat.
Trénink před závodem – asi 14 dní nebo i déle jezdíme sestavy po krátkém rozjetí jako před
závodem a pokud možno před diváky, kterými jsou např. ostatní krasojezdci, rodiče a
trenér je rozhodčí.
Oblečení – oblečení na tréninku má být těsně před závody stejné jako bude při závodě, aby se
nestalo,že při závodě bude dres padat, klouzat, cvičky nebudou roztrhané nebo naopak
úplně nové.
Stav kola – během hlavního ( závodního období ) kolo neměníme. Důležité je mít v zásobě
dostatek náhradních dílů a ojetých galusek. Další zdánlivá maličkost, která ovšem může
mít na výsledek jízdy velký vliv je napumpování kola. Pumpovat kolo těsně před jízdou je
nerozumné. Měli bychom mít vyzkoušené na kolik atmosfér napumpovat na který povrh a
kolikátý den po napumpování se na kole nejlíp jezdí.
Životospráva – každý závodník je zvyklý na určitou životosprávu. Je proto nerozumné těsně
před závody životosprávu měnit a to i v pozitivním smyslu. Pozor např. i na masáž. Pokud

na ni nejsme zvyklý může spíše uškodit než pomoci. Velký pozor by si závodníci měli
dávat na stravu v zahraničí. Místní speciality zkoušíme až po závodě.
Délka tréninku - dodržujeme délku tréninku. Trénujeme-li normálně dvě hodiny nebudeme
před závodem jezdit čtyři, abychom to dohnali.
Takových příkladů bychom mohli uvést hodně, ale zmínila jsem opravdu jen ty
nejdůležitější.
Mnohý laik si řekne, že tyto opatření nejsou tak důležité pro výsledek závodu, ale není to
pravda. V krasojízdě jde o to předvést co nejlepší sestavu právě v ten jediný okamžik.
Závodník nemá druhý pokus, žádnou opravu.Závod je velký nápor na nervy a jezdec se musí
dokonale koncentrovat na výkon a nemělo by ho nic navíc znervozňovat. Dále může někdo
namítnout, že výše uvedená opatření platí pro reprezentanty a ne pro začínající děti. Není to,
ale pravda. Už od začátku se musí děti naučit správný přístup k závodění, a navíc i pro děti je
daný závod nejdůležitější, i když se nejedná o mistrovství světa, ale jen o oblastní přebor.

18.1. TRÉMA
Tréma ke krasojízdě patří a dovede pěkně potrápit.Nikdo nezajede sestavu stejně na tréninku
jako při závodě. Zajede ji buď lépe nebo hůře. Má-li trému pak většinou hůře. Tréma není
ničím jiným než přehnaným projevem úzkosti.Pozor musíme rozlišovat mezi úzkostí a
strachem. Zatímco strach je reakcí na konkrétní nebezpečí, úzkost je neurčitá, bezpředmětná.
Psychologové tvrdí, že úzkost je součástí lidské psychiky a vlastně složkou pro život nutnou.
Neustálá nutnost úzkost překonávat je hnací silou v člověku a je pro něj prospěšná.
Projeví-li se tréma, zasáhne sportovce jako akutní onemocnění. Postihuje celý organismus, i
když příznaky mohou být u různých sportovců rozdílné. U někoho nastane topornost pohybů,
jiný se chvěje. Někdo má studené ruce jiný zvlhlé potem. Někdo zíve, jinému vyschne v krku.
Další nejčastější příznaky jsou nechutenství, nevolnost a zvýšená potřeba vyměšování,
zrychlený tep či dech, bušení srdce.
Opatření sloužící ke zmírnění trémy jsou např.:





dětem vysvětlovat, že příčina jejich problému neleží v jejich neschopnosti, ale
v nepochopení.
naučit děti, aby pokyny nepřijímaly pasivně, ale aby se ptaly na všechno co jim
nepřipadá dostatečně zdůvodněné.
používat aktivní myšlení tzn.místo obvyklého hodnocení „dobré“, „špatné“ na „dobrý
pocit z jízdy“, protože nic neodstraní pochybnosti o vlastních schopnostech rychleji a
lépe než to, když se jezdec při jízdě cítí dobře.
Svěřenci by se měli naučit uvádět svou představivost v činnost kladnými myšlenkami
a tím se pochybnosti o sobě začnou vytrácet.

Chtěla bych upozornit ještě na jeden problém. Setkala jsem se s ním sama a vím, že řada
trenérů si nepřipouští, že se jedná o problém a mohou tím jezdcům víc uškodit než pomoct.
Jedná se o názor, že když budu strašně moc trénovat tak si budu věřit a ztratím trému. Jádro
problému je v tom, že bezduchý, úmorný a mnohdy i vynucený několikahodinový trénink
nepřináší krasojezdci žádnou skutečnou jistotu. Naopak stále stejné opakující se chyby ve

stejných cvicích vzdor dlouhým hodinám cvičení vedou jen k jejich naučení a zafixování. Tím
jezdec ztrácí důvěru ve vlastní schopnosti. Tento pocit nejistoty pak vede k ještě větší
závislosti na mnohahodinovém tréninku, což celou situaci ještě zhoršuje a vede
k přetrénovanosti. Nerozhoduje délka tréninku, ale jeho kvalita a pravidelnost. Jako příklad se
dá použít to, že sestavy začneme jezdit v dostatečném časovém předstihu před závody a ne až
na poslední chvíli a několik jízd za sebou v domnění, že to dohoníme.
18.2. LADĚNÍ FORMY
Hlavním znakem je změna charakteru tréninků. Snižujeme objem a zvyšujeme intenzitu
tréninku. Dále se mění poměr všeobecných a speciálních tréninkových prostředků. Obsah i
metody tréninku se přibližují soutěžním podmínkám. Kontrolní a přípravný charakter mají
starty v soutěžích. Důležité je v této kapitole vysvětlit i dva pojmy, které se pletou a přitom
jsou důležité. Jedná se o to jak poznat a všimnout si přepětí nebo přetrénování sportovců.
Přepětí je krátkodobý (dočasný) negativní stav, který je zaviněn jednorázovým narušením
normálních funkčních činností organismu. Jde o velké vyčerpání po maximálním výkonu, kdy
sportovec přecenil vlastní síly a úroveň trénovanosti. Projevuje se celkovou slabostí, bolestí
hlavy, zvracením, nervozitou…Musíme snížit tréninkové dávky a prodloužit dobu odpočinku.
Přetrénování je celkový negativní stav sportovce, který je důsledkem dlouhodobějšího
opakovaného přetěžování a projevuje se ztrátou formy a trvalejším snížením výkonnosti.
Může vzniknout např. kumulací únavy z častých závodů, krátké odpočinky mezi tréninky,
série neúspěšných závodů, jednostrannost a nepřiměřenost tréninků…. Poznáme ji podle
apatie, nechuti k tréninkům a závodům, spavostí nebo nespavostí, podrážděností, bolestí
hlavy, nechutenstvím, snížením všech ukazatelů trénovanosti, zhoršením techniky, taktickými
chybami, sportovec se vzdává bez boje… Jestliže včas nereagujeme na první příznaky stav se
rychle zhoršuje a může vést až k vážnému narušení zdravotního stavu. Při lehkém stupni
přetrénování je k obnovení dobré trénovanosti potřeba 15 – 30 dní. Léčba spočívá
v důkladném odpočinku, trénink jen lehký věnujeme pozornost i psychice. Nejlepší je změna
prostředí a tréninkových metod. Doporučuje se i lékařská prohlídka.

19. FYZICKÁ NÁROČNOST KRASOJÍZDY NA KOLE, TĚLESNÁ
ZDATNOST A PŘIPRAVENOST KRASOJEZDCŮ
Jako druhý cíl své diplomové práce jsem si vytyčila se podrobněji podívat na fyzickou
připravenost krasojezdců a rozebrat trénink bez kola, hlavně průpravná cvičení vhodná a
důležitá pro krasojízdu, kterým se téměř žádný trenér ani jezdec bohužel nevěnují.
Pro vrcholné krasojezdecké výkony je vedle zvládnutí náročné techniky nezbytná i dobrá
úroveň fyzické připravenosti. Na rozdíl od silniční a dráhové cyklistiky je činnost v krasojízdě
činností převážně acyklickou. Odlišuje se menším podílem energetické náročnosti, ale
vyšším podílem technických dovedností. Krasojízda je charakteristická především velkým
množstvím akrobatických prvků. Jednotlivé prvky se vyznačují značným podílem statické
práce.
19.1.Testy na fyzickou zdatnost
Abych vlastně zjistila jak na tom krasojezdci po fyzické stránce jsou, zúčastnila jsem se
sportovních prohlídek v Ústavu tělovýchovného lékařství v Brně a spolu s MUDr. Bláhovou a
MUDr. Sýkorovou provedla vyšetření pěti reprezentantek v krasojízdě.
Při mém sledování skupiny krasojezdkyň jsem se zaměřila na úroveň fyzické zdatnosti.
Metodika
Sledovaný soubor tvořilo pět reprezentantek, průměrného věk 26 let.Věkově byl soubor
poměrně nehomogenní. Věk se pohyboval od 18 do 30 let. Věkové rozdíly byly spojeny i
s určitými rozdíly výkonnostními. Přesto všechny byly reprezentantky v kategorii
jednotlivkyň dospělých.
Fyzickou zdatnost souboru jsem posuzovala podle výsledků stupňovaného zátěžového testu
na bicyklovém ergometru do maxima.
Vyšetření jsem doplnila základními antropometrickými měřeními ( tělesná výška a hmotnost
). Množství tělesného tuku jsem stanovila z měření 12 kožních řas kaliperem. Výsledky
měření fyzické zdatnosti jsem srovnala s populačními hodnotami příslušného věku.

Výsledky:
M.Š. – 22.12.1974
Antropometrické výsledky:
Váha: 57,4kg
Výška: 161,1cm
BMI = 22,2
Tuky: 38mm = 1,3%
Funkční výsledky:

Max.spotřeba kyslíku (VO2max) :2907ml tj. 48,4ml/kg
Max.tepový kyslík
(VO2/TF) :16,7ml
Max. silový výkon
(W max) :240W tj. 4,0W/kg
TF max
:178/min
TK klid.
:110/60
TK max
:160/80
M.T. – 8.3.1979
Antropometrické výsledky:
Váha: 67,4kg
Výška: 173,2cm
BMI = 22,4
Tuky: 67mm = 11,0%
Funkční výsledky:
Max.spotřeba kyslíku (VO2max) :3155ml tj. 47,1ml/kg
Max.tepový kyslík
(VO2/TF) :17,2ml
Max.silový výkon
(W max)
:315W tj. 4,60W/kg
TF max
:185/min
TK klid
:120/70
TK max
:170/70
Š.J. – 23.12.1974
Antropometrické výsledky:
Váha.: 53,6kg
Výška: 156,0cm
Tuky: 55mm = 7,6%
Funkční výsledky:
Max.spotřeba kyslíku
Max.tepový kyslík
Max.silový výkon
TF max
TK klid
TK max

(VO2max) :2567ml tj.47,9ml/kg
(VO2/TF) :13,3ml
(W max)
:192,96W tj.3,6W/kg
:193/min
:110/60
:160/80

A.P.- 3.10.1986
Antropometrické výsledky:
Váha.: 62,7kg
Výška: 170,5cm
BMI = 22,7

Tuky: 113mm = 20,0%
Funkční výsledky:
Max.spotřeba kyslíku
Max.tepový kyslík
Max.silový výkon
TF max
TK klid
TK max

(VO2max) :2762ml tj.43,8ml/kg
(VO2/TF) :15,1ml
(W max)
:256W tj.4,0 W/kg
:189/min
:105/60
:170/60

I.V. – 16.4.1986
Antropometrické výsledky:
Váha: 53,8kg
Výška: 169cm
BMI = 18,8
Tuky: 59mm = 10%
Funkční výsledky:
Max. spotřeba kyslíku
Max.tepový kyslík
Max.silový výkon
TF max
TK klid
TK max

(VO2max) :2395ml tj. 44,4ml/kg
(VO2/TF) :12,5ml
(W max)
:225W tj. 4,10W/kg
:193/min
:120/70
:160/70

Funkční náročnost a energetický výdej
Charakter jízdy na kole při krasojízdě ovlivňuje stupeň zatížení jednotlivých systémů.
Nejvíce je zatížen oběhový systém, nejnižší nároky jsou kladeny na ventilaci.Převaha
akrobatických prvků má však statický charakter. Delší výdrže v nefyziologických polohách
spojené ze změnami jednotlivých prvků vedou k omezenému dýchání.
Závěr
Při srovnání výsledků s nesportující populací, mají krasojezdkyně hodnoty sledovaných
ukazatelů fyzické zdatnosti vyšší.
Při srovnání se sportovci, zejména ve vytrvalostních disciplínách, mají krasojezdkyně
hodnoty nejčastěji sledovaných ukazatelů fyzické zdatnosti nižší.
Zátěžové vyšetření ukázalo, že fyzická zdatnost není na dostatečné výši. Tato skutečnost se
týká především mladších závodnic. Je proto zapotřebí zvýšit intenzitu tréninkového zatížení.
Trénink zaměřit nejen na zvládnutí vlastní techniky jízdy na kole, ale i na zvyšování úrovně
fyzické zdatnosti.

19.2. TĚLESNÁ ZDATNOST A PŘIPRAVENOST KRASOJEZDCŮ
Dokonalá tělesná zdatnost, získaná nejvíce tréninkem bez kola v přípravném období je
zárukou stabilní a dobré formy v hlavním období. Efektivnost přípravy bez kola i na kole
velmi ovlivňuje i životospráva (např. dívky konzumací nevhodné stravy přibírají a potom
shazování váhy je zbytečným narušením tréninkového plánu). Pro trénink bez kola mluví i
skutečnost, že ne všechny svalové skupiny se při tréninku na kole zapojují a nedají se tak
dostatečně posílit. Než se naučí jezdec správné technice některých těžkých cviků uplyne
mnohdy několik měsíců i let. Získá-li nakonec jezdec techniku, ale svalstvo nepracuje jak by
mělo je mu technika platná jen zčásti. Získá-li nakonec techniku a jeho svaly jsou posílené má
určitě větší ladnost a jistotu, což není při krasojízdě zanedbatelné hledisko, než jezdec, který
jen jezdil na kole.
Jaké funkční vlastnosti jsou potřebné pro krasojezdce? Určitě všechny, protože tvoří jeden
celek. Např. rychlost bez obecné vytrvalosti by byly k ničemu, protože by s ní sportovec
vystačil jen první minutu své jízdy. Mistrem se nestane ani jezdec dostatečně rychlý a
vytrvalý, ale bez náležitě vypěstované nervosvalové koordinace, tedy nepříliš obratný.Jelikož
pohybové vlastnosti považuji za důležité podívejme se na ně zvlášť a podrobněji.
19.2.1. SÍLA

Je schopnost překonávat nebo udržovat vnější odpor svalovou kontrakcí. (Choutka, Dovalil,
1987)
Sílu považujeme za biologický základ všech pohybových vlastností. Pro krasojízdu je
důležitá, protože jezdci překonávají odpor kola a vlastního těla. To znamená ,že pro
krasojezdce je vhodnější relativní síla více něž absolutní.
Sílu rozvíjíme průběžně při poctivém tréninku ostatních vlastností. Přesto volíme speciální
prvky pro posílení svalstva trupu, dolních a horních končetin. Nejvíce zaměřujeme na posílení
svalů břišních a zádových. Jsou důležité pro správné držení těla, ladnost a také dojde-li
k porušení koordinace u některého cviku může tělesně zdatný a obratný krasojezdec pád
z kola zachránit a cvik dokončit.
.Využíváme úpolové hry, šplh, pohyb v terénu, přeskoky nářadí, poskoky, skok
daleký…Postupně doplňujeme odpory pomocí plných míčů, malých činek, gum… Po 2 – 3
letech přirozeného posilování přidáváme lehčí břemena do 20% hmotnosti těla. V raném věku
zcela vyloučíme cviky, které stlačují nebo deformují páteř (dřepy se zátěží, s činkou na
zádech, u dvojic s partnerem..). .
Pro zvyšování funkčních stropů jsou důležité poslední pokusy v sérii, aby byl i ten poslední
kvalitní.
Vhodné metody jsou opakovaných úsilí, izometrická, dynamických úsilí, kontrastní.
Nejvhodnější je pro krasojezdce je kruhový trénink.
Musíme dávat při posilování pozor na správné dýchání a protažení svalů před a po
posilování.
Při posilování dbáme, abychom součastně neztráceli výbušnou sílu, proto volíme cvičení
švihová v rychlém tempu. Rychlé pohyby procvičují především nervový systém, pomalé
pohyby hlavně svalové struktury.
Mělo by nás zajímat kolik zvedneme nebo udržíme, jak rychle s břemenem pohyb vykonáme
a kolikrát pohyb vykonáme.

19.2.2. RYCHLOST

Je schopnost vykonávat určité pohybové činnosti nebo řešit určité pohybové úkoly v co
nejkratším čase.
Při rychlosti hraje roli CNS ve smyslu střídání podráždění a útlumu. Rychlost závisí na
dědičnosti a je náročná na trénink. Zlepšení ostatních pohybových schopností se odrazí i na
zlepšení rychlosti.
Zásady rozvoje rychlosti:









provedení „naplno“ a přesně
opakovat tolikrát dokud se rychlost nesnižuje
volit jednoduché cvičení
pomáhá motiv soutěživosti
účinné je i cvičení ve ztížených podmínkách (např. pohyb v písku, ze zátěží, běh do
kopce..) a ve zlehčených podmínkách (např. běh z kopce..)
zařazovat trénink rychlosti po odpočinku a ne např. po závodech
výsledků se dosahuje až po delší době
provádět kontrolní cvičení a měření

Pro krasojízdu je důležité rychlost nejen udržet, ale i rychlost v poměrně krátkém časovém
úseku získat (přechody). Sestava obsahuje kontrasty.
Cvičení na rozvoj rychlosti:








starty z lehu, sedu
zrychlované rovinky
plavání
jízda na kole
atletická abeceda
běh na krátkou vzdálenost, změny směrů, přeběhy na mety
v kolektivu dětí přibližně stejného věku závodivé hry, štafety, pálkovací hry, míčové
hry, honičky, odrazy, výskoky, skoky, hody, vrhy, přenášení předmětů
19.2.3. VYTRVALOST

Schopnost sportovce vykonávat určitou pohybovou činnost nebo řešit určité pohybové úkoly
po delší dobu, aniž se snižuje jejich účinnost. Je to také schopnost organismu odolávat vlivům
únavy a nepříznivých vnějších a vnitřních překážek.
Tato vlastnost je důležitá i v krasojízdě, protože to je sport s proměnlivostí tempa a sestava
trvá 5 nebo 6 minut. Nejlepším cvičením pro rozvoj je člunkový běh, který nejlépe odpovídá
rozmanitosti charakteru sestavy v krasojízdě.
Dělení vytrvalosti (podle doby trvání):
1. Vytrvalost obecná (dlouhodobá) – je to základ všech druhů vytrvalosti, charakter
metabolismu je aerobní, uplatňuje se v zátěži mírné až střední intenzity jejichž délka
činí nejméně 3 – 4 min až několik hodin.Rozvoj této vytrvalosti zajistí cvičení
cyklického charakteru prováděné po delší dobu např. běhy, plavání, cyklistika, běh

v terénu, běh na lyžích….Důležité je, aby se intenzita pohybové činnosti pohybovala
na hranici aerobních možností organismu.
2. Vytrvalost střednědobá – je schopnost provádět pohybovou činnost submaximální
intenzity po dobu 45 s – 4 min., uplatňuje se typ metabolismu anaerobní, typickým
průvodním jevem je maximální kyslíkový dluh.
3. Vytrvalost krátkodobá (rychlostní) – schopnost udržet maximální intenzitu pohybové
činnosti po dobu až 45 s., typ metabolismu je anaerobní a je zde maximální kyslíkový
dluh.
4. Vytrvalost silová (statická) – je to schopnost provádět určité výkony silového
(statického) typu po delší dobu, podstatou je dostatečná síla a schopnost jejího
opakovaného projevu, v krasojízdě hojně využívaná a zastoupená.
Metody rozvoje vytrvalosti:
nepřerušované – zatěžují organismus po delší dobu více či méně stejnoměrnou pohybovou
činností. Metody rozvoje jsou:
metoda souvislá - tepová frekvence 130 – 160 tepů/min., doba zatížení minimálně 30
min, bez odpočinku
metoda střídavá a fartleková – nepřerušované zatížení s vloženými zrychlenými úseky,
střídavá metoda je trénována pomocí sportovních her.
přerušované – používá se opakované zatížení organismu podněty střední, submaximální,
maximální síly prokládané přestávkami. Patří sem:
metoda intervalového tréninku:
Trénink vytrvalosti nelze překonat moc zábavnou formou, musíme svěřence naučit
překonávat a ovládat i nepříjemné pocity. Kontrola tréninku vytrvalosti není náročná. Měříme
čas, vzdálenost, dobu. Jednoduchý test je např. provést 30 výskoků bez přerušení a trenér měří
výšku skoků, která by neměla klesat.
19.2.4. OBRATNOST

Je schopnost řešit rychle a účelně pohybové úkoly různého stupně složitosti, někdy se sem
zařazuje i schopnost učit se novým pohybům. (Choutka, Dovalil, 1987)
V krasojízdě je obratnost velmi důležitá, protože je nutné ovládat svoje tělo, umět se
orientovat v prostoru, pohyb provádět přesně a včas, novým pohybům se naučit rychle, umět
pohyb přizpůsobit měnícím se podmínkám, zvládat složité pohybové celky, provádět pohyby
koordinovaně, mít dobrou rovnováhu, rytmickou schopnost atd.
Rozvoj obratnosti
Děje se ve dvou směrech:
 soustavné rozšiřování pohybových dovedností, hlavně těch které jsou svou strukturou
složité
 soustřeďování se na rozšiřování míry variability tj. na provádění již osvojených
struktur v měnících se podmínkách

Rozvoj obratnosti klade značné nároky na CNS, který má rozhodující úlohu a poměrně
rychle se unavuje. Cvičení zařazujeme ze začátku tréninku a dodržujeme odpočinek.
Nácvik obratnosti souvisí s rychlostí. Některé cviky jako např. přechody nelze provádět
pomalu stejně tak jako při nácviku obratnosti bez kola nelze udělat pomalu některé prvky jako
např. přemet vpřed.
Čím více má sportovec osvojených pohybů, tím lépe se učí novým. Obratnost je důležitá pro
zvládnutí techniky jednotlivých cviků.
Automatizované pohyby ve standartních podmínkách již k rozvoji nepřispívají, proto se
snažíme podmínky co nejvíce měnit např. zrychlením, zpomalením provedení, změnou rytmu,
zmenšováním prostoru, vyloučením zrakové kontroly, použitím těžšího nebo lehčího náčiní a
nářadí, asymetrickými pohyby, cvičením „pod tlakem“ a jiné.

19.2.5 POHYBLIVOST

Je to schopnost vykonávat pohyby ve velkém kloubním rozsahu.(Choutka, Dovalil, 1987)
Zahrnuje v sobě i pružnost svalstva, ohebnost, svalovou relaxaci. V krasojízdě je velmi
důležitá. Pohyblivost dělíme na statickou a dynamickou.
Rozsah pohyblivosti se mění i během dne. Nejlepší je trénovat ji dopoledne a později
odpoledne. S věkem se mění tak, že od mládí vzrůstá, zpomaluje se kolem 8 – 9 let a
v pubertě, maximálního rozsahu se dosahuje kolem 23 let ( pokud je dostatečně trénovaná),
pak nastává pozvolný pokles pohyblivosti. Obecně ženy mají pohyblivost lepší. Krasojezdci
by měli pohyblivost trénovat každý den (rozvíjí se poměrně rychle,ale také se při netrénování
rychle ztrácí). Pokud máme svaly zkrácené, zvyšujeme si riziko zranění. Pozor snažíme se
dosáhnout a udržet fyziologický rozsah pohybu ne nadstandartní. Dále bych chtěla upozornit,
že malý stupeň pohyblivosti v kyčelních kloubech může souviset se slabými břišními svaly.
Cvičení pohyblivosti:
švihová cvičení
cvičení uvolňující – různé natřásání, protřepávání
strečink – statická cvičení, používá se často postizometrická relaxace.
Obecné zásady tréninku pohyblivosti jsou:


méně, ale zato častěji



organismus musí být zahřátý



každý kloub procvičujeme 2 – 3 krát



musíme se na cvičení koncentrovat



cvičení má určitý regenerační efekt



můžeme cvičit při hudbě…

Cvičení je pro děti málo zábavné.

20. CELOROČNÍ KALENDÁŘ VŠESTRANNOSTI
Nejlepší způsob jak nezapadnout do stereotypního tréninku je zařazovat do tréninků
doplňkově základy ostatních sportů. Využíváme tzv. sezónní sporty. Zařezujeme je buď
odděleně jako celou tréninkovou jednotku nebo jako součást tréninku.
Leden, únor: sjezdové lyžování, běžky (vhodnější ), hry a soutěže na lyžích, sáňkování,
bobování, bruslení, hokej, krasobruslení
Březen, duben: výběhy do terénu, výlety, túry, hry a soutěže venku
Květen – srpen: atletika, fotbal, házená, plavání, cyklistika, hry ….
Září, říjen, listopad: atletika v tělocvičně, gymnastika, sportovní hry, činky, švihadlo,šplh,
Jelikož toto období je závodní trénujeme doplňkové sporty jen okrajově a lehce, spíše jako
odreagování od závodů. Dáváme pozor na zbytečné úrazy.
Prosinec: gymnastika, testování

Optimální je s krasojezdci absolvovat dvakrát ročně soustředění.
První v přípravném období během letních prázdnin a to bez kola a v přírodě.
Druhé v hlavním období a to s krasojezdeckým kolem. Hlavní náplň druhého soustředění je
trenérům jasná a daná blížícími se důležitými závody. Dvoufázové ( třífázové ) tréninky na
kole. Náplní je hlavně ježdění sestav, trénink nejistých cviků a psychická příprava na důležité
závody.
Letnímu soustředění bez kola se budu věnovat podrobněji. Protože se jedná většinou ještě o
děti, hlavní náplní soustředění by měli být hry, cvičení a soutěže v přírodě. Dále můžeme
zařadit výlety do okolí na kolech i pěšky, seznámení se ze základy orientačního běhu, lezení
po skalách. I když to na první pohled vypadá, že si hrajeme měli bychom mít promyšlené co
pomocí her budeme rozvíjet a tomu bychom měli přizpůsobit výběr konkrétních her. Hry
můžeme rozdělit např.na:
Seznamovací hry
Zahřívací a kontaktní hry
Hrátky a zábavné soutěžení
Hry na rozvoj důvěry
Iniciativní a týmové hry
Hry na rozvoj komunikace a spolupráce
Hry a cvičení v přírodě
Ekohry
Závěrečné hry a ceremoniály
Hry pro reflexi a závěrečné hodnocení
(Neuman, 1998)
Příklady některých her a cvičení v přírodě:

Zahřívací a kontaktní hry:
Úkolem těchto her je naladit na stejnou vlnu všechny hráče, připravit organismus na zvýšenou
námahu.
NOEMOVA ARCHA
Pomůcky: šátky na oči, lístečky se jmény zvířat
Každý hráč obdrží lísteček se jménem některého zvířete (každý druh je zastoupen nejméně
dvakrát). Po úvodní informaci si hráči zavážou oči a rozestaví se na větší vzdálenost od sebe.
Na povel začne každý hráč napodobovat zvuky daného zvířete a zároveň poslouchá, kde se
ozývá podobné volání. Jednotlivé druhy se snaží shromáždit co nejrychleji, aby mohli být
umístěny do archy. Nikdo nesmí mluvit. Další úkol je se v arše postavit podle velikosti zvířat
které představují od nejmenších po největší.
Další vhodné a známé hry jsou: Gordický uzel, Bezruká štafeta, Rybičky, rybáři jedou,
Molekuly,Kočka a myš, Hu-tu-tu, Honičky – různé modifikace.
Hrátky a zábavné soutěžení:
Jsou to soutěže a hry, které prověřují šikovnost a obratnost. Smích a zábava převládají.
KLIKY VE SKUPINĚ
Cvičí čtveřice. První si lehne na zem s pažemi připravenými k vykonání kliku, druhý si lehne
kolmo a položí si nohy bérci na hýždě prvního. Třetí si lehne kolmo k druhému a položí si
bérce na jeho hýždě. Čtvrtý dokončí pomyslný čtverec tak, že si položí nohy na třetího a
umožní prvnímu, aby si položil svoje nohy na jeho hýždě. Tak vznikne zajímavý lidský
propletenec. V tomto tvaru se pokusí udělat aspoň jeden klik společně.
Další vhodné a známé hry jsou: Závod raků, Zvedni zadek, Trakař, Žába, Želva, Závody
v pytli, Siamská dvojčata, Skákající řada, Chůdy, slalom v žebříku, býčí srdce, Blbárna,
Přetahování pokaždé jinak
Hry na rozvoj důvěry
Hry zvyšují připravenost skupiny i jednotlivců na rizika neobvyklých způsobů chování,
zvyšují pocit důvěry a slouží jako důležitý výchovný prostředek. Tyto hry jsou velmi vhodné
pro krasojezdce, kteří soutěží v kategorii dvojic, kde je nutné získat k sobě naprostou důvěru.
ULIČKA DŮVĚRY
Vytvoříme dvě řady stojící proti sobě ve vzdálenosti 80cm. Tím vznikne ulička důvěry. První
hráč se postaví 15m před dvojice. Má za úkol proběhnout uličkou a udržet stejnou rychlost po
celou dobu běhu. Všichni, kteří tvoří uličku, předpaží, a tím uzavřou průchod. Otvírají ho
vzpažením až těsně před běžcem.

Další hry jsou: Běh důvěry, pád důvěry, let důvěry, Padání ve dvojicích, Pendl, Cesta tmou,
Kruh důvěry.
Iniciativní a týmové hry.
Učí řešit a překonávat problémy ve skupině a spolupracovat, protože zadaný úkol by jedinec
sám nezvládl vykonat.
MONSTRUM
Úkolem je vytvořit společně monstrum, které se dotýká země jen určitým počtem končetin,
vytváří celek a dovede takto překonat určitou vzdálenost. Určování počtu končetin, které se
mohou dotýkat země se děje podle vzorce, počet členů skupiny minus dvě.
Další hry této skupiny: Hledání rovnováhy, Pyramida, Ostrov, Obrův prsten, Klávesnice,
Bludiště.
Hry na rozvoj komunikace a spolupráce:
Pomáhají zlepšovat komunikační schopnosti jednotlivců i zlepšovat kvalitu výměny informací
uvnitř skupiny lidí.
ŽIVÁ ABECEDA
Máme dvě skupiny. Jedna skupina si tajně vymyslí slovo, které ztvární pomocí svých
těl.Druhá skupina společně hádá slovo. Poté si skupiny vymění role.
Další hry mohou být např.:Živé zrcadlo, Komunikace beze slov.
Hry a cvičení v přírodě:
Hry reprezentují několik typů herních činností. Jsou zde hry podporující vnímání přírody, hry
orientační a taktické. Klademe důraz na rozvoj pohybových schopností a taktického jednání..
Hry podporují houževnatost, tvořivost, spolupráci, odvahu. Do této skupiny zařazujeme
přirozené tělesné cvičení (běh, chůzi, plížení, šplhání zvedání břemen, překonávání
přirozených překážek.
NEBEZPEČNÝ PRŮSMYK
Pomůcky: papírové míče (zmuchlaný novinový papír ovázaný gumičkami)
Vyznačíme si nebezpečné území. Rozdělíme se do dvou skupin. Jedna se shromáždí na
začátku průsmyku a musí se dostat přes nebezpečný úsek. Druhá zaujme palebné postavení
podél cesty a každý střílející má k dispozici jednu střelu. Před zahájením akce dostanou obě
skupiny 5 minut na stanovení taktiky. Kdo dostane přímí zásah, ztrácí život. Zvítězí družina
s menšími ztrátami životů.
Další hry a cvičení:Štafeta s poleny, Kláda na ramenou, Vertikální kláda, Přechod řeky, Skok
o tyči, Pašerácká cesta, Bludičky, Bouldrování, Brtníci,Lesní slalom Běh terénem s úkoly,
Válení sudů.

21. VŠESTRANÁ PŘÍPRAVA NA SUCHU
ATLETIKA
K všestranné přípravě je ideální. Používáme: výskoky z dřepu, dřepy na jedné noze, různé
druhy běhu nejlépe v terénu, atletickou abecedu, skok daleký, skok vysoký, různé hody a vrhy
(používáme obě paže). V tělocvičně využíváme švédskou bednu, žíněnky, hody plnými míči,
starty a při nich měníme směry běhu….Pro krasojízdu nejlépe využijeme vytrvalostí běh.
Sestava trvá 5 nebo 6 min. a vyžaduje značnou schopnosti vydržet s dechem a se silami až do
konce jízdy. Musíme však dávat pozor na jeden důležitý moment. Jakmile bychom běhali
tratě delší než 1500m jednotvárným tempem bez vkládání zrychlovaných částí nebo přeskoků
ztráceli bychom výbušnost. Šestiminutová sestava je v podstatě jakýmsi terénním během na
1500m, kde jsme stále nuceni měnit rytmus. Nebudeme proto pokud možno běhat na rovné
dráze stále stejným tempem což je pro organismus snažší a pro krasojízdu méně efektivní.

PLAVÁNÍ
Bez správné funkce dýchací soustavy a řádného zásobení svalstva kyslíkem není možné
podat v krasojízdě plný výkon. Plavání je vhodná aktivita mimo jiné, protože musíme
překonávat odpor vody vydechováním do vody a tím dvojnásobně zatěžovat dýchací svaly.
Navíc je vzduch u hladiny naprosto čistý. Plavání se může stát jeden z hlavních sportů v letní
přípravě a hodí se také jako forma regenerace. Plaveme všemi plaveckými styly. Střídáme
různé délky tratí od sprintů po vytrvalostní tréninky. Nezapomínáme ani na skoky do vody a
různé hry ve vodě.

POSILOVÁNÍ
Preferujeme posilování s vlastním tělem Posilujeme hlavně svalstvo trupu, ale
nevynecháváme žádnou svalovou skupinu. Silné svalstvo trupu umožňuje správné držení těla
při jízdě. V tělocvičně využíváme kruhový trénink.

MÍČOVÉ A OSTATNÍ HRY
Hry volíme úmyslně jako doplněk hlavně proto, že svým pojetím jsou protikladem
vyhraněného individualismu v krasojízdě. Hrajeme volejbal, basketbal, házenou, fotbal,
florbal, badminton, tenis.

BALET
Pro krasojízdu se hodí baletní držení paží a nohou. Potřebujeme získat eleganci a trénujeme
švihové pohyby v plném rozsahu. Trénujeme i jednoduché cvičení při hudbě a tanec.

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ
Cvičením zabraňujeme vzniku svalových disbalancí a vyrovnáváme jím jednostranné zatížení.
Má několik skupin:cvičení relaxační, protahovací a napínací, cíleně posilovací, mobilizační
(kloubně uvolňovací), dechová a pro vypracování kvalitních pohybových stereotypů (Zítko,
1998)

SKOKY NA TRAMPOLÍNĚ
Vhodné k nácviku prostorové orientace a rovnovážných funkcí. Trampolína je vhodným
prostředkem pro vytvoření „sebezáchovných reflexů“, které se projevují přiměřeně reagovat
v nečekaných situacích(např.pády) na základě vnímání polohy a pohybu těla v prostoru.
Trénujeme různé opakované skoky, skoky s doprovodnými pohyby- se skrčením přednožmo,
s přednožením roznožmo, skoky do sedu nebo lehu, na břicho na záda, různá salta, stojku na
rukou.

CYKLISTIKA
Při pěkném počasí zařadíme občas trénink na silničním nebo horském kole. Můžeme
uspořádat i cyklistické závody nebo výlet do okolí.

GYMNASTIKA
Gymnastiku považuji pro krasojezdce za nejdůležitější. Trénujeme cvičení a jednoduché
sestavy na všech nářadích, ale i např.šplh a Nebojíme se zařadit i lekce aerobiku. Hlavně se
však věnujeme motoricko – funkční přípravě, kterou považuji pro jezdce za velmi vhodnou.
Podrobněji se ji budu zabývat v další kapitole spolu s praktickými příklady cvičení.

¨¨

22. MOTORICKO – FUNKČNÍ PŘÍPRAVA KRASOJEZDCŮ
„Důležitější je trénovat pohyby než svaly“.
Cvičení pro všestranný rozvoj pohybových dovedností
Cílem motoricko – funkční přípravy je všestranný rozvoj pohybových funkcí, které
umožňují rychle a přesně řešit různé pohybové úkoly bez nebezpečí zdravotní újmy
(Krištofič,2004).
Motoricko – funkční příprava je tvořena komplexem průpravných cvičení se specifickým
posláním. Každé cvičení podporuje rozvoj několika pohybových funkcí, které se vzájemně
prolínají. Klady, které toto cvičení přináší se dají shrnout do několika bodů:
 pohybová všestrannost – vytvoření zásobníku pohybových stereotypů
 zdravotně preventivní význam – předcházení vzniku a kompenzace vzniklých
svalových disbalancí
 zvýšení kinestetické citlivosti a kinesteticko – diferenciační schopnosti – cvičení
s vlastní hmotností
 motoricko – funkční připravenost ke sportovním aktivitám
Upozorňuji na respektování individuálního přístupu ve vztahu k dávkování zátěže.
Respektování jedinečnosti každého člověka je proto hlavním důvodem, proč u cvičení
neuvádím dávkování zátěže a počet pokusů. Ukázku cviků jsem zvolila tak,aby nekladly
významné nároky na nářadí, náčiní, prostor a organizaci cvičení.
Na motoricko – funkční přípravu se vztahují veškerá obecně přijímaná pravidla sportovního
tréninku včetně kvalitního rozcvičení, které této činnosti předchází.
Předkládaná cvičení jsem podle konkrétního přínosu zařadila do specifických bloků, jejichž
názvy odrážejí účel cvičení (Krištofič,2004):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

rozvoj reaktibillity
zpevňovací příprava
rotační příprava
rozvoj silové obratnosti
odrazová a doskoková příprava
rozvoj rytmických schopností
rozvoj kloubní pohyblivosti
gymnastické hry

22.1. Rozvoj reaktibility
Účelem těchto pohybových činností je rozvoj způsobilosti rychle a adekvátně reagovat
na daný podnět. Jedná se o výběr, rychlost a způsob provedení pohybových aktů a operací.
Laicky bývá tato způsobilost označována jako „hbitost“. Jde o komplexní funkci, která
zahrnuje vnímání situace ( senzorické funkce ), vyhodnocení situace ( vytvoření programu
– řídící funkce ) a pohybovou reakci (motorické funkce ). Při tréninku je účelné a nutné
různě obměňovat zadání pohybového úkolu tak, aby byl kladen důraz především na
rychlost a přesnost pohybu, rychlý výběr z několika možných řešení v různých situacích a
podmínkách, různé spouštěcí podněty – akustický, optický, hmatový ( taktilní ) apod.
Příklady cvičení:
DLOUHÁ ŠVIHADLA
Pomůcky: švihadlo, žebřiny
Trenér roztočí dlouhé švihadlo, jehož druhý konec je přivázán k žebřinám nebo jej drží
některý z cvičících tak, aby se v dolní úvrati otáčelo směrem od shromážděných cvičenců.
Jejich úkolem je jednotlivě podbíhat pod středem roztočeného švihadla na druhou stranu.
Modifikace.
 cvičenci se drží za ruce ve dvojicích,trojicích nebo čtveřicích a musí reagovat
společně
 změna rotace švihadla
 startovní poloha z lehu sedu…
 přidání dalšího prvku do pohybového úkolu ( např.míč, kterým musí cvičenec při
překonávání švihadla součastně driblovat )
 skok s obratem o 360°, provedený během přeskakování švihadla
 součastné použití dvou dlouhých švihadel, která se otáčejí proti sobě.

ODBÍJENÍ MÍČE
Pomůcky: míč
Cvičenci stojí v zástupu čelem proti stěně. První cvičenec prudce souruč odbije míč proti
stěně a co nejrychleji se zařadí na konec zástupu. Druhý cvičenec chytí míč odražený od
stěny, opět ho odbije, zařadí se atd.
Modifikace:


různé druhy míčů



různá vzdálenost od stěny



před chycením míče udělat obrat o 360°, tlesknout , sednout si atd

CHYTÁNÍ PADAJÍCÍCH PŘEDMĚTŮ
Pomůcky: míč
Cvičenec stojí v úzkém stoji rozkročném, vzpaží, oběma rukama drží malý míč. V této poloze
provede hrudní záklon a míč pustí. Prudce se předkloní a chytí míč mezi nohama ještě před
dopadem na zem.
Modifikace:


cvičenec se po puštění předmětu rychle otočí a chytí ho před tělem.

RYCHLÁ VÝMĚNA POZIC
Pomůcky: tyč
Dvojice cvičenců stojí proti sobě a každý drží v jedné ruce tyč kolmo opřenou o zem. Na
povel cvičenci pustí tyč a vzájemně si vymění pozice tak, aby zachytili tyče ještě před jejich
páde.
Modifikace:


zvětšujeme postupně vzdálenost mezi cvičenci.

KRUHY V HUPU
Pomůcky: kruhy tyč
Cvičenec leží na břiše pod rozhoupanými kruhy ( kruhy jsou cca 30 cm nad zemí ), mezi
nimiž je napříč položená tyč. Když se dostanou kruhy do horní úvrati hupu ( směrem nad
hlavou cvičence ), cvičenec rychle vstane, přeskočí vracející se kruhy s tyčí a opět co
nejrychleji si lehne na břicho. Tento postup se opakuje.
Modifikace:


před přechodem do lehu přidáme skok s obratem o 360°.

22.2. Zpevňovací příprava

Účelem těchto pohybových činností je rozvoj způsobilosti udržet zpevněné tělo v obtížných
polohách a pohybech, respektive svalovou aktivitou zamezit nežádoucím souhybům mezi
jednotlivými tělesnými segmenty.
Přínos těchto cvičení lze spatřovat ve třech oblastech:
1. Oblast zdravotní prevence
2. Oblast techniky cvičení
3. Oblast estetiky pohybového projevu
Pro zpevňovací cvičení je charakteristická komplexní tonizace nervosvalového systému, kdy
není hlavní zřetel zaměřen na posilování určité svalové partie , ale na držení těla jako celku.
Platí zde pravidlo, že je to proces uvědomělého zpevňování a probíhá vždy od hmotného
středu těla směrem k okrajovým částem. Zpevněné držení těla usnadňuje kinestezii ( vnímání
pohybu ). Vedle zpevňovacích cvičení by měla být souběžně zařazována také cvičení
dynamického charakteru (Krištofič,2004).
Zpevňovací přípravu rozdělujeme do tří bloků:
a) cvičení zaměřená na celkové zpevnění
b) podporová příprava
c) baletní průprava
Cvičení zaměřená na celkové zpevnění těla
Jedná se o soubor cvičení zaměřených na celkovou tonizaci s důrazem na eliminaci souhybů
mezi segmenty trupu a dolních končetin. Je nutné vědomě fixovat svalovou aktivitou
jednotlivé tělesné segmenty vůči sobě.
Příklady cvičení:
„DESKA 1“
Cvičenec je v poloze zpevněného lehu na zádech, ruce podél těla. Trenér uchopí cvičence za
kotníky a zvedne nad podložku asi do výše svých boků ( podložky se dotýká pouze zadní část
ramen a krk, hlava je v mírném předklonu, tělo v toporném držení bez vysazení. ) trenér
střídavě uchopuje cvičence jen za pravý nebo levý kotník a cvičenec se svalovou aktivitou
brání vysazení a roznožení.
Modifikace:


provádíme v poloze vzporu vzadu.

„DESKA 2“

Cvičenec je v podporu na předloktích ležmo. Trenér ho uchopí za kotníky a zvedne do výše
vlastních boků. Následující cvičení je jako u předchozího cviku.
Modifikace:


provádíme to samé ve vzporu ležmo.

„DVOUOPORÁK“
Cvičenec z lehu na zádech zvedne boky nad podložku a dopne levou nohu tak, že je
s trupem v přímce. Paže jsou podél těla nebo zkřížené na prsou, hlava v mírném předklonu,
podložky se dotýkají pouze ramena, krk a ploska pravé nohy. Odrazem pravé vymění noh tak,
že je pravá v prodloužení trupu a levá je opřena o zem. Během výměny by se poloha trupu
neměla změnit, hlavně nesmí dojít k vysazení.

Podporová příprava
Tato cvičení kladou hlavní důraz na zpevnění ramenního pletence.
Příklady cvičení:
KLIKY S ODRAZEM NA MEDICINBAL
Pomůcky: medicinbal
Cvičenec je ve výchozí poloze vzporu ležmo, ruce na medicinbalu. Odrazem souruč provede
klik ležmo ( ruce na zemi ), dalším odrazem se dostane zpět do vzporu ležmo na medicinbalu
– opakovaně.

CVIČENÍ NA GYMNASTICKÉM MÍČI
Pomůcky:gymnastický míč
Cvičenec je ve výchozí poloze vzporu ležmo s bérci – koleny – na gymnastickém míči.
Opakovaně se s využitím elasticity míče odráží tak, aby se během vzestupné fáze dostaly
nohy a trup do polohy blízké stoji na rukou. Pro větší zapojení svalů pletence ramenního lze
při zpětném pohybu vychylovat ramena vpřed, aby se co možná nejvíce zbrzdil sestupný
pohyb v poloze váhy ve vzporu. Zpočátku nutná dopomoc.

„ŽABKA“
Cvičenec ze vzporu ležmo (nohy rozložené na šíři ramen )současným odrazem horních i
dolních končetin poskočí vpřed s dopadem na „všechny čtyři“ a naváže další poskok vpřed.
Jednotlivé poskoky musí navazovat plynule, bez zjevného zastavení, mezi trupem a nohama
by nemělo docházet k výrazným souhybům ( tělo je v toporném držení, bez vysazování, bez
prohýbání ).
Modifikace:
Změna směru pohybu např. vlevo – vpravo
Baletní průprava
Jedná se o cvičení, pro která je charakteristická výrazná tonizace celého těla a lokální pohyb,
při němž se pohybuje pouze jeden pohybový segment – např. levá noha. Účelem těchto
cvičení je naučit se co nejpřesněji vnímat a diferencovat polohy a pohyby tělesných segmentů
v režimu celkového napětí těla, kdy se pohybuje pouze jeden segment bez souhybů ostatních.
Příklady cvičení:
VEDENÉ POHYBY
Cvičenec reaguje na povely trenéra např. přednož – unož –zanož – přinož a zvolna pohybuje
jednou nohou určeným směrem bez souhybů ostatních tělesných segmentů. V průběhu cvičení
má cvičenec celé tělo zpevněné.

DYNAMICKÉ POHYBY
Cvičenec provádí dynamické pohyby ( švihy ) jedné nohy např. přednoží - přinoží, bez
souhybů ostatních tělesných segmentů, se zastavením a výdrží v krajní poloze

22.3. Rotační příprava.
Jedním z cílů rotační přípravy je rozvoj orientace v prostoru, který při krasojízdě využijeme.
Příklady cvičení:
CHŮZE PO KLADINĚ
Pomůcky: kladina
Cvičenec chodí po kladině.
Modifikace:


cvičenec chodí po kladině ze zavázanýma očima.



po kladině se pohybují dva cvičenci proti sobě.

„CVIČENÍ POD TLAKEM“
Pomůcky: tyč
Cvičenec přidržuje jednou rukou ( nebo oběma ) tyč, která je druhým koncem kolmo opřena
o zem. Pustí tyč, provede obrat o 360° ( nebo skok s obratem ) a opět uchopí tyč, dříve než
dopadne na zem.
Modifikace:


místo tyče lze použít i míč, po jehož odbití od země následuje obrat a opětné chycení

„PIRUETY NA KOBEREČKU“
Pomůcky: kobereček
Cvičenec stojí jednou nohou na koberečku ( 30 x 50 cm ) a druhou se odrazí od země tak, že
uvede tělo do otáčivého pohybu, který přitažením rukou k tělu zrychluje a oddálením
zpomaluje.
.

22.4. Rozvoj silové obratnosti
Dominantní složkou veškerých gymnastických činností je obratnost, která může být vnímána
jako soubor schopnost lehce a účelně koordinovat vlastní pohyby, přizpůsobovat je měnícím
se podmínkám, provádět složitou pohybovou činnost a rychle si osvojovat nové pohyby (
dovalil, 1986 ). K vykonání jakéhokoliv pohybu je nutné takové množství síly a její rozložení
v čase, abychom splnili pohybový úkol co nejpřesněji. Silová obratnost v sobě zahrnuje
senzorické funkce ( vnímání poloh a pohybů ), řídící funkce ( programování a rozhodnutí ) a
motorické funkce ( koordinovaná svalová aktivita. Tuto kapitolu rozdělení pro lepší
přehlednost na několik částí:
a) koordinační cviky
b) balanční cvičení
c) specifická posilovací cvičení
d) kondičně – koordinační cvičení
Příklady cvičení:
a) Koordinační cviky
Pro tyto cviky je charakteristická současná, ale odlišná činnost končetin levé a pravé
poloviny těla. Cvičení vyžadují soustředěnou pozornost a podporují rozvoj řídících procesů ve
smyslu registrace a regulace více současných dějů. Hlavním účelem těchto cviků, je rozvoj
koordinace.
Příklady cvičení:
„VRTULE“
Cvičenec ve stoji spatném upaží. Levá i pravá ruka provádí současně kruh dolů, levá celou
paží – pravá jen předloktím. Po dosažení výchozího postavení se činnost obrátí – levá provádí
kruh předloktím a pravá celou paží.
Modifikace:



kruh celou paží jedné ruky je doprovázen dvěma kruhy předloktím druhé ruky a
opačně.

„SEMAFOR“
Cvičenec ve stoji spatné, postupně předpaží – upaží –vzpaží – upažením připaží. V obtížnější
verzi začne jednu ruku o jednu dobu zpožďovat. Na první dobu z připažení předpaží pravou –
na druhou dobu současně předpaží levou, upaží pravou – na třetí dobu upaží levou, vzpaží
pravou – na čtvrtou dobu vzpaží levou, upažením připaží pravou – na další dobu je opět ve
výchozí poloze, tedy připaží levou, předpaží pravou a cvičení se opakuje.
„OBRAZCE“
Cvičenec je ve stoji únožném levou, vzpaží zevnitř. Špička levé nohy opisuje např.malé
kružnice těsně nad zemí a současně pravá ruka opisuje malé čtverce.
b) Balanční cvičení
Toto cvičení podporuje rozvoj statických i dynamických rovnovážných schopností. Lze to
také vnímat jako specifické posilování s vlastní hmotnost. Jako obtížnější varianta je cvičení l
se zavřenýma očima.
Příklady cvičení:
„PAVOUČEK“
Cvičenec ze sedu roznožného skrčmo uchopí levou rukou levou patu, pravou rukou pravou
patu a pozvolna dopne nohy. Tím se dostane do velice labilní polohy, ve které se dotýkají
podložky pouze hýždě.Výdrž.
BALANCOVÁNÍ V MOSTU
Cvičenec v poloze mostu současně nadlehčí a zvedne nad podložku levou ruku a pravou
nohu. Výdrž.

BALANCOVÁNÍ VE VZPORU KLEČMO NA MEDICINBALECH
Pomůcky. medicinbal
Cvičenec je ne vzporu klečmo, pravé koleno a levá ruka spočívají na medicinbalech. Zanoží
levou ( pravou ) , vzpaží pravou ( levou ) – v této labilní poloze současně hmitá vzhůru levou
nohou a pravou rukou (a opačně ).
HÁZENÍ VE STOJI NA MEDICINBALECH
Pomůcky: medicinbal
Dvojice cvičenců stojí proti sobě, každý na dvou medicinbalech, a házejí si pátým
medicinbalem
Modifikace:


měníme způsoby odhodu a vzdálenost.



provádíme po odhodu podřepy a dřepy

PŘEDNOSY VE VZPORU NA MEDICINBALECH
Pomůcky: medicinbal
Cvičenec provádí přednos ve vzporu na medicinbalech,
Modifikace:


pokus o vznos.

VÁLEČEK
Pomůcky. Deska, váleček
Cvičenec stojí ve stoji rozkročném na desce, která je položena přes váleček ( průměr cca 10
cm ), a aktivním přenášením váhy udržuje oba kraje desky nad zemí.
„STAN“
Výchozí polohou pro dva cvičence je leh na zádech nohama proti sobě – oba přednoží (
hýždě jsou cca 30 cm od sebe ). Na povel oba spustí nohy vpřed, zapřou se ploskama nohou o
sebe a zvednou boky tak, že je trup s nohama v přímce ( země se dotýká pouze hlava, ramena
a paže). Po krátké výdrži v této pozici oba současně a pozvolna přednoží, jeden levou, druhý
pravou ( a opačně ). Úkolem je vydržet v této labilní poloze a provést výměnu nohou.

Modifikace:


cvičenci se pažemi neopírají o podložku, ale skrčí je zkřižmo na prsa.

c) Specifická posilovací cvičení
Příklady cvičení:
„ŠPICAR“
Cvičenec ze vzporu stojmo rozkročného udělá zvolna zdvihem stoj na rukou, paže jsou
v průběhu pohybu napjaté, ke snožování dochází, až když jsou boky nad rameny.
„HODINY“
Leh vznesmo, špičky na základně, paže se opírají o podložku. Postupně a zvolna provádí
cvičenec stejnoměrnou rychlostí převal na levý bok, špičky stále na podložce a opisuje jimi
kruhovou dráhu jako ručička hodin. Pohyb pokračuje průchozí polohou lehu na zádech,
převalem na pravý bok, až špičky uzavřou pomyslnou kružnici ve výchozí poloze lehu
vznesmo.

PŘEDNOSY A VZNOSY NA STÁLKÁCH
Cvičenec provádí přednos, vznos snožmo nebo roznožmo.
RUČKOVÁNÍ NA ŽEBŘINÁCH
Pomůcky: žebřiny
Cvičenec z kleku čelem k žebřinám vyručkuje až k poslední příčce a zpět.
ŠPLHÁNÍ NA LANĚ BEZ PŘÍRAZU
Pomůcky: lano
Cvičenec šplhá na laně bez přírazu v přednosu roznožmo.

d) Kondičně – koordinační cvičení
Jedná se o skupinu cviků, pro které je charakteristický přechod z jedné polohy do druhé
provedený kmihem, švihem, pádem, odrazem nebo trčením

Příklady cvičení:
PŘEŠVIHY VE VZPORU LEŽMO
Cvičenec provede ze vzporu ležmo přešvih skrčmo do vzporu vzadu ležmo.

„ROLOVÁNÍ“VE VZPORU LEŽMO
Cvičenec se ze vzporu ležmo vlevo ( pouze na levé ruce a levé noze ) odráží současně z levé
ruky a nohy do vzporu ležmo vpravo ( na pravé ruce a noze ). Z této polohy současným
odrazem pravé ruky a nohy udělá obrat vlevo pravoruč ( zády ve směru pohybu ) opět do
vzporu ležmo vlevo – opakovaně „roluje“ v jednom směru (vzdaluje se od místa, kde cvičení
začal ).

KOLA ÚNOŽMO
Cvičenec se ze vzporu dřepmo únožného levou ( pravou ) provádí opakovaně kola únožmo
levou ( natažená levá noha opisuje kružnice, ze skrčené pravé se cvičenec odráží ).
„HEALY“
Cvičenec ze stoje na rukou provede celým obratem vlevo pravoruč přemet ( pád vpřed ) do
vzporu vzadu ležmo. V průběhu pohybu zachovává toporné držení těla.
PŘEŠVIH ZE STOJE NA LOPATKÁCH DO VZPORU LEŽMO
Cvičenec ze vzporu klečmo provede odrazem nártů od země stoj na rukou roznožmo –
výdrž, spustí nohy a trup do přednosu roznožmo vně, zvolna pádem vzad provede stoj na
lopatkách, pádem vpřed opět přednos roznožmo vně a pozvolným přešvihem roznožmo vzpor
ležmo.
22.5. Odrazová a doskoková příprava dolních a horních končetin
Odraz je proces v čase. Během odrazu jsou koordinovaně zapojovány jednotlivé svalové
partie se specifickým účelem.

Příklady cvičení:
KOMBINOVANÉ SKOKY PŘES ŠVIHADLO
Pomůcky: švihadlo
Cvičenec skáče přes švihadlo odrazem střídnonož, odrazem snožmo, s meziskokem, bez
meziskoku, mění směr rotace švihadla vpřed – vzad, s krčením nohou v kolenním kloubu,
v podřepu, provádí dvojšvihy, cval stranou za současného přeskakování švihadla apod.
PŘESKAKOVÁNÍ TYČE
Pomůcky: tyč
Cvičenec drží tyč před tělem zhruba v šíři ramen a přeskakuje ji tam a zpět ( místo tyče lze
nejprve použít švihadlo přeložené na půlku ).
OPAKOVANÉ VÝSKOKY A SESKOKY
Pomůcky: vyvýšená podložka
Cvičenec provádí opakované výskoky a seskoky jednonož ( nebo snožmo ) na vyvýšenou
podložku.
VÝSKOKY A BĚH NA DUCHNĚ
Pomůcky: duchna
Cvičenec provádí opakované výskoky nebo běh na místě na molitanové duchně.
MAČKÁNÍ GUMOVÝCH KROUŽKŮ
Pomůcky: gumový kroužek, tenisový míček
Cvičenec opakovaně mačká gumové kroužky nebo tenisové míčky.
22.6. Rozvoj rytmických schopností
Zařazujeme do motoricko – funkční přípravy z těchto důvodů:
 Jedinec, který snadno identifikuje pohybový rytmus se rychleji učí novým pohybovým
dovednostem ( motorická docilita ).
 Učení má trvalejší charakter – algoritmizace zápisu do motorické paměti
 Má pozitivní vliv na rozvoj motorické paměti.
 Respektování pohybového rytmu je ekonomický princip vynakládaní energie ve
správných časových relacích a jen v míře nezbytně

Příklady cvičení:
„PRŮSTUPY“ SE ŠVIHADLEM
Pomůcky: švihadlo
Jeden cvičenec skáče odrazem snožmo s meziskokem přes švihadlo, ostatní stojí v řadě
vlevo od něj a poskakují v rytmu s ním, ale bez švihadla. „Vedoucí cvičenec“ postupnými
poskoky vlevo za současného skákání přes švihadlo prochází řadou tak, že se prvním
poskokem vlevo dostane za kolegu, se kterým společně přeskočí švihadlo, a pokračuje dále
vlevo.

22.7. Rozvoj kloubní pohyblivosti
Cílem této přípravy je jednak zvýšit úroveň statické pohyblivosti, jednak zvýšit funkční
způsobilost svalů, které se podílejí na produkci pohybu v určitém směru ve smyslu
dynamické pohyblivosti ( švihové pohyby ).
Příklady cvičení:
„PLACKA“
Cvičenec provede v širokém sedu roznožném maximální rovný předklon.
ČELNÝ ( BOČNÝ ) ROZŠTĚP NA KRUZÍCH
Pomůcky: kruhy
Cvičenec navlékne nohy do kruhů, zapře se za kotníky, ruce se opírají o podložku.
Postupným oddalováním kruhů se zvětšuje rozsah pohybu v kyčelním kloubu.
PŘEDNOŽENÍ V LEHU NA ZÁDECH
Cvičenec v lehu na zádech přednoží. V této poloze opakovaně dynamicky roznožuje a
snožuje.
22.8. Gymnastické hry
Hry příjemným způsobem zaměstnávají tělo i ducha. Při aplikaci her jako doplňkové
činnosti si cvičenci osvojují nové pohybové návyky, rozvíjí se kreativita a kolektivní
činnost.
Příklady her:

HONIČKA S KOBEREČKY
Pomůcky: koberečky
Každý cvičenec stojí na „koberečku“ ( cca 30x50 cm ) a rotací trupu uvádí kobereček do
pohybu tak, aby unikl z dosahu „naháněče“.

„SKOK PŘES PROPAST“
Pomůcky: žíněnky
Po tělocvičně jsou rozmístěny žíněnky a představují skály. Mezery mezi nimi představují
propast. Úkolem cvičících je se pohybovat pouze po žíněnkách, které trenér neustále
oddaluje od sebe. Kdo spadne do propasti vypadává ze hry.
„MÍJENÍ“
Pomůcky: kladina
Dva zástupy cvičících stojí proti sobě, každý na jednom konci kladiny. Jejich úkolem je
vyměnit si místa, aniž by někdo spadl z kladiny.
Modifikace:


cvičenci stojí na kladině a snaží se udělat to, co předvádí trenér, aniž by spadli na
zem.

DVOJICE
Dvojice cvičenců stojí bokem k sobě a vzájemně se drží jednou rukou kolem pasu. Cvičenec
vlevo představuje levou polovinu těla předcvičujícího, cvičenec vpravo jeho pravou polovinu.
Předcvičující zaujme určitou polohu, kterou musí dvojice přesně napodobit v naznačeném
rozdělení rolí ( stojí-li čelem k předcvičujícímu, respektuje se zrcadlový princip ).
VLNY V KRUH
Cvičenci i s trenérem jsou rozmístěny v kruhu. Trenér předvede cvik, který končí v jiné
poloze než začínal. Jedním směrem od trenéra postupně jeden po druhém přecházejí cvičenci
předvedeným způsobem do nové polohy ( vlna ) a musí v ní setrvat, dokud vlna neprojde
celým kruhem zpět k trenérovi a ten neprovede další změnu polohy.

23. DISKUZE
V souvislosti s touto prací mě napadá řada otázek. Jedna se však sama nabízí. Jak rozšířit
počet krasojezdců? Na co mladé lidi nalákat? Kde hledat nové talenty? Krasojízda se nikdy
nebude dělat rekreačně jako třeba silniční cyklistika.
V minulosti se talenty pro krasojízdu hledaly hlavně v gymnastických oddílech.
S krasojezdkyněmi by takový problém nebyl, tady zájem je. Pro výběr děvčat je gymnastický
oddíl ideální prostředí. Mladé gymnastky jsou všestranně připravené a nepostrádají i určitou
eleganci.
Kde však hledat krasojezdce? Napadá mě, že by se dali přetáhnout s jiných sportů. Existuje
jistě více zajímavých disciplín provozovaných na speciálních kolech (např. BMX), kde
pozoruji jistou spojitost s krasojízdou, a to konkrétně cit pro rovnováhu, odvahu a trpělivost
při zvládání různých akrobatických prvků. Tyto nové sporty jsou velice oblíbené u mladé
generace. Možná by se dalo zamyslet nad tím, jestli nové členy nehledat v těchto oddílech a
doslova i na ulici. Za pokus by to stálo, ale domnívám se, že můžeme narazit na několik
problémů. Kluci jezdící na kole venku, budou méně ochotní se nechat zavřít do tělocvičny.
Navíc tyto sporty vyznávají jedinci, kteří se pyšní tím, že jsou nezávislí a nic je nesvazuje.
Jejich ježdění je forma sebevyjádření a důležitější než samotné výsledky je pro ně spíše
zábava. V krasojízdě je všechno dané, jezdci si cviky nemohou vymýšlet. Tito kluci se asi
nebudou chtít nechat svázat do krasojezdeckých pravidel, obout gymnastické cvičky a
poslouchat při sestavě hudbu. Také adrenalinu si při krasojezdeckém tréninku užijí méně.
Možná by pomohlo, kdyby skupina lidí točících se kolem krasojezdeckých kol vyznávala
nějakou životní filozofii, jako např. „snowborďáci“, „skateboarďáci!.
Třeba se někdy v daleké budoucnosti dočkáme toho, že se některé malé cyklistické disciplíny
spojí v jednu a vytvoří nové sportovní odvětví. To už je však daleká budoucnost a
přesahuje rámec této práce.

24. ZÁVĚR
Práci jsem zpracovala teoreticky a až praxe prověří, jestli moje poznatky pomohou k
rychlejšímu výkonnostnímu růstu jezdců a tím k rozvoji krasojízdy.
Dříve se krasojezdci učili jednotlivé cviky bez využití pomocných prostředků, většinou
sami bez dopomoci a záchrany. Tím se nácvik prvků prodloužil a některé cviky se jezdci
naučili technicky špatně. Proto považuji za důležité využívat pomocných prostředků,
využití zjednodušeného pohybového úkolu bez kola, dopomoc i záchranu k tréninku téměř
všech nových cviků. Myslím si, že se jezdec cvik naučí technicky správně a rychleji. Mohu
to potvrdit z vlastní zkušenosti krasojezdkyně i trenérky mládeže. Jsem přesvědčená o tom,
že pokud jsou začínající děti správně metodicky vedeny a dostanou kvalitní základy, zkrátí
se značně doba potřebná k dosažení jejich individuálního sportovního vrcholu.
V neposlední řadě se stane krasojízda bezpečnějším a zábavnějším sportem.
K rychlejšímu výkonnostnímu růstu jezdců přispívá i všestranný trénink bez kola.
Nemám svou hypotézu potvrzenou výzkumem, ale jsem přesvědčená o její důležitosti a
účinnosti. Já sama jsem tréninku bez kola věnovala velkou spoustu času a to se odrazilo
v mých dosažených sportovních výsledcích. Také mé přesvědčení o důležitosti této
přípravy potvrzují vynikající výsledky německých krasojezdců, kteří mají vypracovaný
podrobný plán všestranného tréninku bez kola a poctivě se mu věnují od nejútlejšího věku.
U nás se skoro žádný trenér této problematice nevěnuje a důsledkem toho končí řada
nadějných mladých jezdců ze zdravotních důvodů nebo jen proto, že trénink je veden
nezáživně a stereotypně se jezdí pouze na kole.
Věřím, že se tato malá metodická příručka pomůže mnoha začínajícím trenérům, ale i
vlastním krasojezdcům, k rychlejšímu výkonnostnímu růstu. Bylo by smutné, kdyby česká
krasojízda přišla o své postavení ve světové špičce jen z důvodu zastaralých tréninkových
metod a nedostatku odborníků.
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