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Abstrakt

Název:

Vymezení svalových skupin u skoků v krasobruslení a příklady cviků na
jejich posílení

Cíle:

Hlavním cílem bakalářské práce je určení nejdůležitějších svalů, které jsou
zapojovány u krasobruslařských skoků. Dalším cílem je vytvoření souboru
cviků pro trénink těchto svalů. Soubor bude obsahovat vhodné cviky,
rozdělené podle svalových skupin, a popis jejich správného provedení.

Metody: Při tvorbě bakalářské práce bylo využito metody „Návrh a demonstrace“,
literární rešerše na základě obsahové analýzy dat, kvalitativního pozorování
spojeného s analýzou videozáznamu krasobruslařských skoků a vlastních
zkušeností v oboru zkoumání.
Výsledky: Výsledkem bakalářské práce je soubor cvičení pro posílení nejdůležitějších
svalových skupin zapojených u krasobruslařských skoků.

Klíčová slova: Axel, Flip, kosterní svaly, Lutz, Rittberger, Salchow, Toeloop, trénink

Abstract
Title:

Definition of the muscle groups used in jumps during figure skating and
examples of exercises for their strengthening

Objectives: The main aim of this thesis is to determine the most important muscles
which are used in figure skating jumps. Another aim is to create a series of
exercises for training these muscles. The series will contain appropriate
exercises divided by muscle groups with description of their proper
execution.

Methods:

In creating this thesis I used methods "Suggestion and demonstration",
I did literature research on the basis of content analysis, I qualitatively
observed videos of skating jumps and analysed it and I used my own
experience in the field of the research.

Results:

The results of this thesis are the series of exercises to strengthen the most
important muscles groups used in figure skating jumps.

Keywords: Axel, Flip, skeletal muscles, Lutz, Loop, Salchow, Toeloop, training
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1 ÚVOD
Pro bakalářskou práci jsem si zvolila sportovní disciplínu krasobruslení, protože mohu
využít vlastních zkušeností. Výkonnostnímu krasobruslení jsme se věnovala dvanáct let
a nyní čtvrtým rokem trénuji děti ve Slaném.
Krasobruslení je náročný sport, který vyžaduje vysokou míru všestrannosti. V průběhu
několika minut trvání volné jízdy, nebo krátkého programu předvádí krasobruslař
technicky složité prvky. Zároveň musí zanechat výborný umělecký dojem, do kterého
řadíme cit pro rytmus, nebo vyjádření hudby pohybem.
K tématu nás inspirovala přednáška MUDr. Miroslava Vernera na školení trenérů.
Mluvil o fyzicky náročných trénincích Tomáše Vernera v zahraničí, kde však došlo
k zanedbání cvičení hlubokého stabilizačního systému. Hluboký stabilizační systém
tvoří svaly podél páteře, příčný sval břišní, svaly pánevního dna a bránice. Pokud jsou
tyto svaly dysfunkční, přebírají jejich funkci svaly povrchové, které nedokážou páteř
automaticky stabilizovat. Vzniká svalové napětí, bolesti a blokády. Na dotaz k uvedení
příkladů posilovacích a kompenzačních cvičení nebyla dána odpověď.
V návaznosti na přednášku jsem zjistila, že odborná literatura podobného zaměření
o krasobruslení neexistuje. Proto jsme si jako téma bakalářské práce zvolila „Vymezení
svalových skupin u skoků a příklady cviků na jejich posílení“.
Cílem práce je popsat svalové skupiny používané u krasobruslařských skoků. Skoky
patří k nejdůležitějším prvkům krátkého programu i volné jízdy. Trendem ve světě
vrcholového sportu je dosáhnout co nejlepšího výsledku, co nejrychleji. Pokud chtějí
trenéři naučit svého svěřence skok rychleji a bezpečněji, musí určité svaly posilovat
i mimo ledovou plochu.
Rozhodla jsem se vytvořit soubor cviků, který trenérům i jejich svěřencům ukáže, jak
jsou svaly zapojeny a jak je více posílit. Popis cviků je doplněn o jednoduché obrázky.
Grafické znázornění umožní rychlejší porozumění textu.
Věřím, že má práce bude nápomocná při trénincích ostatním trenérům a dojde díky ní
k rozšíření naučné literatury o krasobruslení. Dále bych ráda na téma navázala
v diplomové práci, kde bych vybrané cviky otestovala přímo na krasobruslařích.

10

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE
2.1 Krasobruslení
Krasobruslení je esteticko-koordinační zimní sport, který řadíme mezi nejstarší
disciplíny zimních olympijských her. Na mezinárodní úrovni se dnes soutěží
v disciplinách jednotlivci muži a ženy, sportovní dvojice, tance na ledě a skupiny
synchronizovaného bruslení.
Historie krasobruslení začíná ve skandinávských zemích. Dochovali se pouze příběhy
o prvních bruslařských praktikách, které sloužily pro lov a cestování. Některé se tradují
až do roku 1600 př. n. l. Ale až v roce 1772 vzniklo první pojednání o krasobruslení
nazvané Umění bruslení, jehož autorem byl Robert Jones. Novou éru krasobruslení
započal až Jack Haines, který vyhrál první mistrovství USA.
Důležitou událostí celého bruslení byl kongres 28. 7. 1892 v Scheveningenu, na kterém
byla založena ISU (Mezinárodní bruslařská unie). Dnes udává aktuální pravidla pro
krasobruslení i rychlobruslení. V zastoupení unie se prosadili i někteří čeští funkcionáři.
Prvním byl Dr. Ladislav Fürst, který zastával funkci místopředsedy ISU. Dalším naším
zástupcem byl Ing. Ladislav Čáp, který byl pověřen přípravou soutěží na zimní
olympijské hry v Cortině 1956. Velmi významným zástupcem byl Dr. Josef Dědič.
Začínal jako člen technické komise a nakonec byl zvolen prvním viceprezidentem ISU.
Zasloužil se o přijetí řady návrhů na zlepšení a zdokonalení krasobruslení. Podporoval
modernizaci a jeho dalším velkým přínosem byly metodické příručky, které byly
přeloženy i do dalších jazyků (Šťastná-Königová, 1985).
Významné změny nastaly v krasobruslení po roce 2002. Po skandálu na olympijských
hrách v Salt Lake City, kde byly uděleny dvě zlaté medaile v kategorii sportovních
dvojic a zpochybněno vítězství tanečního páru, schválila ISU na svém padesátém
kongresu 9. 6. 2004 nový hodnotící systém. Systém by měl eliminovat subjektivní
hodnocení a manipulaci výsledků ovlivňováním rozhodčích. Od sezóny 2004/2005 je
aplikován na všech juniorských a seniorských soutěžích pořádaných ISU.
Základ nového systému hodnocení je založen na součtu bodů dvou hodnocených částí
každého soutěžního programu. Krasobruslař dostává v každém předvedeném programu
body za techniku, body za komponenty a odečítají se mu srážky. Nyní již závodníci
nebojují o nejvyšší známky, ale o světové rekordy (Hrázská, 2006).
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Nejnovějšími změnami v krasobruslení je od sezóny 2011/2012 zrušení povinného
a originálního tance, jenž nahradil krátký program. V letošní sezóně 2014/2015, dojde
k povolení vokální hudby ve všech krasobruslařských disciplínách.
Nejvyšší meta, které může sportovec dosáhnout je stát se mistrem světa nebo
olympijským vítězem to se zatím z našich sportovců podařilo pouze Ondřeji Nepelovi,
Áje Vrzáňové, tanečnímu páru Evě a Pavlu Romanovi a sportovní dvojici Radce
Kovaříkové a Renému Novotnému.
2.1.1

Skoky

Skokem v krasobruslení rozumíme prvek, při němž krasobruslař opouští ledovou plochu
a otáčí se kolem své svislé osy. Správné provedení skoku stanovuje mohutnost, jejíž
charakteristické znaky jsou výška a rychlost, z nichž vyplývá i délka (Dědič, 1979).
Skoky hrají v krasobruslení jednu z nejdůležitějších rolí. Můžeme je zařadit
k nejpůsobivějším prvkům krasobruslařského výkonu. Podle pravidel ISU je na
seznamu skoků, které hodnotí rozhodčí 6 prvků. Řadí se mezi ně Axel, Salchow,
Toeloop, Rittberger, Flip a Lutz.
2.1.2

Historie skoků

Skoky v krasobruslení pojmenováváme nejčastěji po krasobruslařích, kteří jako první
realizovali jejich jednoduché provedení. Prvního předvedení dnes známých skoků jsme
se dočkali na konci 19. století. Norský bruslař Axel-Paulsen skočil svůj skok na bruslích
s kulatou špičkou. Nebyl totiž krasobruslařem, ale špičkovým rychlobruslařem a po
třetím místě na závodech ve Vídni v roce 1882 předvedl skok, který nese dodnes jeho
jméno a je povinným prvkem krátkého programu mužů i žen.
Mezi nejlepší bruslaře na počátku 20. století patřili další objevitelé nových skoků.
Řadíme mezi ně Švéda Ulricha Salchowa, jenž získal šest mistrovských titulů v letech
1904–1911. Jeho velkým konkurentem byl Němec Werner Rittberger. Měl neuvěřitelný
rozsah špičkové závodní činnosti, mistrovství Evropy se účastnil 15 let v řadě.
Rittberger se také jako jeden z mála objevitelů dočkal za svého života dvojitého
i trojitého provedení jeho skoku (Dědič, 1981).
Američan Bruce Mapes se v roce 1930 při tréninku Salchowa rozhodl přidat odpíchnutí
a vznikl tak skok, původně známý jako odpíchnutý Salchow. Dnes je tento skok
nazýván Flip, ačkoli není známo kdy, kde a proč byl původní název změněný.
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Dalším krasobruslařským skokem je Lutz. Byl poprvé předveden v roce 1913
Rakušanem Aloisem Lutzem z Vídeňského bruslařského klubu. Jediný skok, jehož
historie není známa je Toeloop. Nevíme přesně, kdy se tento skok objevil, ale je
pravděpodobné, že to bylo kolem roku 1930 jako Flip. Toeloop je první skočený
čtverný skok (Heines, 2006).
2.1.3

Všeobecně platné zásady pro skoky

Podle pravidel ISU Communication 1256 (2005, str. 62-72) rozdělujeme skok na čtyři
fáze, které je nutno hodnotit:


Přípravná fáze (nájezd)



Odraz



Rotace (letová fáze / fáze ve vzduchu)



Dopad, výjezd

Rozjezdem na skok dosáhneme potřebné rychlosti. Může se skládat z překládání vpřed
nebo vzad, ale i obratů a kroků, které skoku zaručí větší originalitu. Nájezdový oblouk
dá samotnému skoku rytmus, který se musí sladit s odskokovým rytmem, pohybem paží
i volné nohy. V průběhu odrazového oblouku dochází k postupnému snižování těžiště
a přítlaku na odrazovou hranu. Přítlak, tzv. vyhození z hrany zajistí přeměnu rychlosti
na výšku.
Samotný odraz by měl být pružný z podřepu a proveden přes špičku brusle.
U odpíchnutých skoků musí také dojít ke zpevnění odpichové nohy. V momentě odrazu
musí vzorně spolupracovat volná noha i paže, abychom nabrali výšku. Zrychlení rotace
dosáhneme přitažením paží a nohou k ose rotace. Za letu je osa trupu i hlavy svislá
a tvoří osu rotace.
Rotaci ukončíme oddálením paží i volné nohy. Dopadáme měkce do podřepu přes
špičku brusle, a ihned jí překlápíme na vnější hranu. Volnou nohu vysunujeme vzad
poněkud ven z kruhu. Výjezd je tvořen obloukem o velkém průměru. Jedoucí noha se
pozvolna napíná (Blaťák a kol., 1984).
Dopad ze skoku musí být čistý, bez dokončení rotace na zemi. Za chybné provedení se
považuje dotek ledu rukou nebo bruslí volné nohy, dopad na obě nohy nebo dojde-li při
něm ke kolísání bruslaře vlivem špatného sklonu ve skoku (Dědič, 1979).
13

2.1.4

Biomechanika skoků

Krasobruslení je velmi technický sport, a proto jsou pro trenéry a jejich závodníky
důležité vědecké poznatky. Z fyziky nám tyto poznatky poskytuje biomechanika, jako
věda, která se zabývá mechanickými vlastnostmi živých organismů, v našem případě
krasobruslařem.
Jestliže hmotu krasobruslaře soustředíme do jeho těžiště, můžeme předpokládat, že
krasobruslařský skok je složen ze dvou pohybů: přímočarého pohybu rovnoměrného
s rychlostí v a pohybu ve směru svislém jako vrh vzhůru s volným pádem. Těchto
znalostí také krasobruslař využívá. Nejdříve získává rychlost rozjezdem po vodorovné
dráze a poté vyskočí svisle vzhůru. Vektorovým složením obou základních pohybů
vznikne dráha letu těžiště bruslaře vzduchem. Nebudeme-li přihlížet k odporu vzduchu,
pak bude dráha výsledného pohybu parabola, jak vidíme na obrázku 1. Pokud bychom
k odporu vzduchu přihlédli, jednalo by se o balistickou křivku.

Obrázek 1 – Vektorové skládání pohybu (Blaťák a kol., 1984)

Základní veličiny určující skok:
v

střední rychlost skoku ve směru vodorovném

s

délka skoku

t

doba letu, z toho stoupání a klesání

h

výška skoku, neboli pozvednutí těžiště

g

tíhové zrychlení
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Další veličina, která se může odvodit od základních:



úhel tečny ke křivce dráhy letu v bodě odrazu nebo dopadu

Díky těmto znalostem můžeme v tréninku provádět rozbor skoku a posuzovat fyzické
možnosti našeho svěřence. Nejlépe zjistíme délku skoku s přímým měřením, stejně tak
lze zjistit dobu letu t a pomocí vztahu

dopočítat rychlost v. Výšku

skoku h můžeme vypočítat pomocí vztahu

. Obdobně spočteme

i úhel  využitím vzorce

(Blaťák a kol., 1984).

Z těchto vzorců můžeme určit hodnoty ideálního skoku. Budeme-li uvažovat vrchol
dnešních mužských výkonů tj. čtverný skok je potřeba, aby takový krasobruslař strávil
ve vzduchu 0,9 s, k tomu je tedy zapotřebí, aby pozvednul těžiště jeden meter.
Vezmeme-li v úvahu délku skoku 5 m, pak musí být střední hodnota rychlosti letu
5,6 m/s a úhel tečny ke křivce dráhy v bodě odrazu 38°.
Důležitou mechanickou vlastností v krasobruslení je také rotační impuls. Můžeme ho
získat pouze, dotýká-li se odrazová noha, nebo obě v případě odpíchnutých skoků, ledu.
Při skocích s více otáčkami nesmí být rotační impuls příliš velký. Neplatí tedy, že
počáteční rotační impuls je přímo úměrný počtu otáček. Pokud by byl rotační impuls
příliš velký, vznikla by odstředivá síla. Tato síla by nám znemožnila získat co
nejrychlejší rotaci.
Důležitou podmínkou vzniku rotačního impulsu je určité zaboření odrazové brusle do
ledu. Dojde ke vzniku páky neboli ramene sil. Samotnou rotaci získá krasobruslař tak,
že uvede svou hmotu svalovou činností do rotace. Tento rotační impuls nazýváme akcí
(Dědič, 1979).
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2.2 Rozdělení skoků
V krasobruslení známe šest skoků, které můžeme rozdělit podle těchto hledisek:
I.

Podle smyslu obratu
A.

Skoky s obratem ve smyslu trojky (Axel-Paulsen, Salchow, Toeloop,
Flip)

II.

III.

B.

Skoky s obratem ve smyslu protizvratu (Lutz)

C.

Skoky s obratem ve smyslu kličky (Rittberger)

Podle odrazového oblouku
A.

Vpřed ven (Axel-Paulsen)

B.

Vzad dovnitř (Salchow, Flip)

C.

Vzad ven (Toeloop, Rittberger, Lutz)

Podle počtu otáček
A.

Jednoduchý

B.

Dvojitý

C.

Trojitý

D.

Čtverný
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2.2.1

Skoky s obratem ve smyslu trojky

Kresba skoku ve smyslu trojky, která se zobrazí na ledě bez ohledu na rotaci ve
vzduchu, je znázorněna na obrázku 2.

Obrázek 2 – Grafické znázornění skoku s rotací ve smyslu trojky (Dědič, 1979)
Označení použitá v obrázku 2 a 3:
m

hlavní směr jízdy

g

svislý průmět těžiště bruslaře na led

c

část odrazového oblouku

d

let vzduchem

e

část dopadového oblouku

Při správně provedeném skoku musí být zachován hlavní směr jízdy m ve smyslu
trojky. Tomu odpovídá část kružnice vhodného poloměru, kterou nahradíme za letu
přímkou.
Poloha těžiště při odrazovém i dopadovém oblouku musí zaujmout polohu se sklonem
dovnitř k odpovídajícímu poloměru oblouku a příslušné rychlosti v. Na konci
odrazového oblouku c vjede krasobruslař dovnitř kruhu a zachová přitom rychlost
brusle v. Podle hloubky vjetí, ale dojde ke snížení složky rychlosti v hlavním směru
jízdy na

. Tohoto jevu může krasobruslař využít při součastném zaklonění

ve směru jízdy ke zvětšení výšky skoku. Říkáme, že bruslař byl „vyhozen“ z hrany.
Těžiště a trup jsou v průběhu letu ve svislé poloze a tak také dochází k dopadu. Při
dopadu ale musí dojít ke změně této polohy do potřebného sklonu, v němž vydržíme
i v průběhu dopadového oblouku (Dědič, 1979).
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2.2.2

Skoky s obratem ve smyslu protizvratu

Skoky ve smyslu protizvratu jsou mnohem těžší, protože smysl rotace je opačný než
smysl nájezdového oblouku a tím je složitější nabrat rotaci. Obtížnější je i dopad,
protože sklon v nájezdovém oblouku je opačný než sklon dopadového oblouku.
Kresba skoku ve smyslu protizvratu musí sledovat hlavní směr jízdy m ve tvaru
vlnovky, který je za letu nahrazen přímkou. Ukázka kresby na ledě je na obrázku 3.
Poloha těžiště v nájezdovém oblouku musí odpovídat vlnovkové kresbě a mělo by být
těsně před obratem mezi nohou jedoucí a odpichovou blíže k odpichové. Postupně
dochází ke vzpřímení trupu do vertikální polohy a těsně před odrazem a po celou dobu
letu bude ve svislé poloze. V dopadovém oblouku musí opět změnit sklon polohy
dovnitř dopadového oblouku.

Obrázek 3 – Grafické znázornění skoku s rotací ve smyslu protizvratu (Dědič, 1979)

Poznatky o stopě na ledě při odskoku i dopadu se začaly využívat v padesátých letech,
jako moderní tréninkové metody (Dědič, 1979).

2.3 Technika skoků
Všechny skoky mají stejnou základní techniku, kterou se řídíme. Pochopení těchto
základů je prvním krokem ke správnému načasování rytmu potřebného pro správné
provedení skoku. Od základní techniky se jednotlivá provedení skoků můžou lišit a je
těžké rozhodnout, které provedení je nejlepší. Proto bychom měli při tréninku vybírat to
nejvhodnější pro našeho svěřence a držet se ho.
Dále budu popisovat základní techniku provedení jednotlivých jednoduchých skoků
s rotací vlevo. Provedení skoku s větším počtem otáček vyžaduje správně zvládnutou
základní techniku, větší výšku výskoku a dokonalejší postavení ve vzduchu.
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2.3.1

Axel

Axel je v krasobruslení nejobtížnější skok, protože už při jeho jednoduchém provedení
se musíme ve vzduchu otočit o jeden a půl otáčky, tj. o 540°. Je to také jediný skok,
který se odskakuje z přední vnější hrany.
Na Axla se rozjíždíme nejčastěji překládáním vzad. Poté co získáme potřebnou rychlost,
provedeme nájezdový oblouk přenesením váhy těla na pravou nohu a projíždíme zadní
vnější oblouk. Paže postupně přetáčíme do opačného držení než při překládání vzad.
Trup otáčíme zády do kruhu. Levou nohu vytáčíme špičkou do směru odrazu
a přibližujeme k jedoucí noze. Ve vhodnou chvíli přeneseme váhu těla na levou nohu do
předního vnějšího oblouku. Tento odrazový oblouk vedeme ve směru předcházejícího
nájezdového oblouku, jeho délka by se měla pohybovat podle rychlosti kolem 1–2 m.
Součastně přecházíme do hlubokého podřepu a obě paže mírně zapažujeme.
Samotný odraz provádíme napnutím levé odrazové nohy a vzpříčením její hrany o led.
Při odrazu je možné provést malý smyk, který zrychlí rotaci při provedení dvojitého
nebo trojitého skoku. Pravá noha se pohybuje z mírného zanožení pokrčmo vpřed ven
po tečně odrazového oblouku. Vše doprovází ještě pohyb paží do předpažení vpřed
zevnitř. Krasobruslař se musí odrazit do takové výšky, aby mohl provést zamýšlený
počet otáček.
V letové fázi je důležité zrychlení rotace. Zrychlení dosáhneme přitažením paží na prsa
a stažením nohou k sobě tak, že levá odrazová noha se přiblíží k pravé do tzv. zadní
rotace. Osa rotace by tedy měla splývat s přímkou procházející těžištěm těla a pravou
nohou.
Před dopadem ze skoku zpomalíme rotaci rychlým rozvinutím paží a zanožením levé
nohy zevnitř ven z kruhu. Dopadáme měkce do podřepu na pravou nohu přes přední
část brusle a ihned dochází k překlopení na oblouk vzad ven. Kresbu Axla na ledě
vidíme na obrázku 4 (Blaťák a kol., 1984; Hrázská, 2006).

19

Obrázek 4 – Kresba Axla (Blaťák a kol., 1984)

2.3.2

Salchow

Salchow je skok ve smyslu zadní vnitřní trojky, u kterého se ve vzduchu otáčíme pouze
o půl obratu, tedy o 180°.
Rozjíždíme se obvykle překládáním vpřed nebo vnějším obloukem na pravé noze. Dále
nasazujeme vnější oblouk na levé noze a ramena a paže držíme ve frontální poloze.
Volná (pravá) noha je zanožená nad stopou a vytočená špičkou ven. Po ujetí 3–5 m
provedeme obrat trojkou. Po trojce zadržíme na krátký okamžik pravý bok, rameno,
paži i volnou nohu vzad.
Levá odrazová noha provádí podřep a pokračuje v oblouku na zadní vnitřní hraně.
V okamžiku natočení do směru odrazu provedeme odraz propnutím levé nohy. Pravá
noha provádí pohyb z mírného zanožení do unožení. K výskoku nám napomůže i pohyb
pravé ruky spodním obloukem vpřed.
Ve vzduchu pokračujeme v otáčení o 180°, přičemž levá odrazová noha se přiblíží
k pravé a předběhne jí vnějším obloukem do zanožení. Pravá noha je již připravená na
měkký dopad na zadní vnější hranu. Těsně před dopadem dojde také k rozvinutí paží,
aby nedošlo k dalšímu otáčení.
Stopa skoku by měla, stejně jako na obrázku 5, pokud možno splývat jen s nepatrně
zakřiveným obloukem. Musíme tedy skok skákat směrem ven z kruhu (Dědič, 1979).

Obrázek 5 – Kresba Salchowa (Dědič, 1979)
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2.3.3

Toeloop

Toeloop je skok ze zadní vnější hrany, u něhož si pomáháme odpíchnutím levé nohy.
Nejběžnějším nájezdem je přední vnitřní trojka na pravé noze. Po trojkovém obratu
přejdeme do odrazového zadního vnějšího oblouku a postupně pokrčujeme koleno.
Tento oblouk nesmí být příliš dlouhý a na malou chvíli zde musí dojít k zastavení
pravého ramene, paže a boku. Volná noha je propnutá těsně nad stopou v zanožení,
špička vytočená ven z kruhu.
V okamžiku kdy se zoubky volné nohy dotknou ledu, musí dojít k jejímu zpevnění,
abychom se mohli přes tuto nohu vzepřít. Pravá noha se pohybuje směrem k patě levé
nohy a dochází k odrazu ze zadní vnější hrany. Odraz podporují paže, levá se pohybuje
směrem dopředu před tělo, pravá pokračuje k levému rameni a vpřed ve směru skoku.
Rotaci napomáhá i otáčení trupu ven z kruhu při odrazu. Jednoduchý toeloop je obrat
o 180°. Ve vzduchu jsou paže překřížené na hrudníku a před dopadem dochází k jejich
upažení, aby došlo k zastavení rotace.
Dopad je do podřepu přes přední část brusle na zadní vnější hranu (Shulman, 2001).
2.3.4

Rittberger

Rittberger je nazývaný králem skoků. Skáče se ze zadní vnější hrany ve smyslu zadní
vnější trojky nebo říkáme, že je ve smyslu zadní vnější kličky. Odskakujeme z pravé
nohy, provádíme obrat o 360° a dopadáme na odrazovou pravou nohu do oblouku vzad
ven.
Existují tři různé nájezdy na tento skok:
1. Přední vnější trojka na levé noze, krok na zadní vnější oblouk na pravé noze
2. Přední vnitřní trojka na pravé zakončená obloukem na zadní vnější hraně
3. Přední vnitřní mohawk na pravou nohu a krok do kruhu na zadní vnější oblouk
na pravé noze
Odraz provádíme ze zadní vnější hrany, zatímco volná (levá) noha je přednožená nad
stopou odrazové nohy, plynule pokrčujeme pravé koleno, pravá ruka je v zapažení
a levá v předpažení. Ujistěme se, že ramena a boky tvoří čtverec.
Při odrazu je velmi důležitý rytmus. Samotný odraz zahajujeme propnutím pravé nohy,
vzepřením se o její zadní vnější hranu a natočením horní poloviny těla. Pravé rameno
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a paže se pohybují spodním obloukem do předpažení ve směru skoku, levá paže
spodním obloukem do zapažení a ve vzduchu dojde k přitažení paží na prsa. Během
výskoku jsou nohy překřížené, levá přes pravou. Při dopadu musíme rychle zanožit
zevnitř levou nohu a zabrzdit rotaci upažením a následným frontálním držením. Na
obrázku 6 vidíme obrys stopy brusle po provedení celého skoku (Shulman, 2001).

Obrázek 6 – Kresba Rittbergra (Blaťák a kol., 1984)

2.3.5

Flip

Flip je jediný odpíchnutý skok odskakovaný z vnitřní hrany.
Najíždíme na něj přední vnější trojkou jako na Salchowa, nebo vnitřním mohawkem.
Nájezdový a odrazový oblouk by neměl být příliš hluboký. U dobře provedeného Flipa
přecházíme postupně do podřepu a volnou nohu vysunujeme co nejdále za tělo nad
stopu, těsně nad led. Levá ruka by měla být v předpažení a pravá v zapažení.
V okamžiku, kdy se zoubky volné nohy dotknou ledu, ještě více jí zpevníme a dochází
k vzepření. Vzepřením získává skok na výšce. Odraz provádíme ze zadní vnitřní hrany
tím, že přitahujeme levou nohu směrem k odpichové. Paže se pohybují spodním
obloukem do směru letu a ve vzduchu je přitáhneme na prsa, abychom zrychlili rotaci.
Ve vzduchu máme těžiště nad pravou nohou, levá noha je přes ni překřížená. Záda
i hlava jsou rovně. V této pozici provede obrat o 360° a dopadáme do podřepu přes
zoubek na výjezdový zadní vnější oblouk o velkém poloměru. Obrázek 7 ukazuje
kresbu jednoduchého Flipa (Dědič, 1979; Shulman, 2001).
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Obrázek 7 – Kresba Flipa (Dědič, 1979)

2.3.6

Lutz

Lutz patří k nejtěžším skokům, protože je skákán ve smyslu protizvratu. Smysl rotace
tohoto skoku je tedy opačný než u všech ostatních skoků, jak vidíme na obrázku 8.
Nájezd na Lutza nejčastěji zahajujeme překládáním vzad vlevo a poté přejdeme na
zadní vnější oblouk na levé noze. Paže se plynule vymění do opačného držení než při
překládání. Volná noha se vysunuje rovně co nejdále za bruslaře těsně nad ledem, levá
noha se pokrčuje. Záda by měla být rovná, mírně nakloněná dopředu, přičemž výška
ramen musí být stejná.
Po doteku zoubky o led se levá noha přitahuje směrem k pravé a dochází k odrazu ze
zadní vnější hrany. Pravá noha se zpevní a pomůže nám pozvednout těžiště do potřebné
výšky. Paže a trup se pohybují ve směru rotace.
Po provedení obratu o 360° rozvineme paže do upažení a vysuneme levou nohu vzad.
Po měkkém dopadu přes špičku brusle přejdeme do dlouhého výjezdového oblouku
vzad ven na pravé noze. (Shulman, 2001).

Obrázek 8 – Kresba Lutza (Blaťák a kol., 1984)
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2.4 Obecná svalová mechanika
Obecnou vlastností živé hmoty je její stažlivost. Tato vlastnost, která je společná všem
buňkám, je vystupňována u svalové tkáně, která svojí stažlivostí generuje sílu. Existují
čtyři typy svalové tkáně, lišící se stavbou, funkcí, lokalizací a typem řízení. Řadíme
mezi ně hladkou (orgánovou) svalovinu, kosterní (příčně pruhovanou) svalovinu,
srdeční svalovinu a nespecifický kontraktilní systém (Dylevský, 2009).
Kosterní svaly tvoří nejobjemnější část lidského těla a spolu s tzv. pasivní pohybovou
složkou, tvořenou kostrou, jejími klouby a vazy vytváří funkční celek. Základním
úkolem je pohyb, který je hlavním podnětem pro vývoj a udržení svalové tkáně. Pro
trénink sportovců je důležité, že soustavným zatěžováním svalové tkáně v tréninkovém
procesu dochází jak po stránce morfologické tak funkční k hypertrofii svalových vláken,
a to je spojeno s nárůstem tělesné zdatnosti a výkonnosti jedince (Bartůňková a kol.,
2013).
2.4.1

Struktura a funkce kosterního svalu

Každý sval je tvořen několika částmi. Nejméně pohyblivá část odstupuje od skeletu a je
nazývána jako origo (začátek). Opačná část je mnohem pohyblivější, nazývá se insertio
(úpon) a upíná se ke kosti. Na začátku a úponu svalu je většinou vytvořena šlacha. Část
svalu, která svým stahem zajišťuje pohyb, je vytvářena příčně pruhovaným svalovým
vláknem, které vytváří svalová bříška.
Základní funkční složkou příčně pruhované svaloviny je mnohojaderné svalové vlákno,
které vzniklo splynutím svalových buněk. Pod sarkolemou jsou ve svalových vláknech
uloženy buněčná jádra. Střední část vlákna zajišťuje kontrakci, je proto vyplněna
myofibrilami. Ty jsou tvořeny pravidelně uspořádanými filamenty aktinu a myozinu,
což podmiňuje příčné pruhování (Páč, 2001)
Podle funkčních a strukturálních vlastností lze rozlišit čtyři typy svalových vláken:


Pomalá červená vlákna



Rychlá červená vlákna



Rychlá bílá vlákna



Přechodná vlákna
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Pomalá červená vlákna jsou tenká 50 µm a jejich červenou barvu jim dodává větší
množství myoglobinu. Jsou typická velkým množstvím krevních kapilár, dále obsahují
i hodně mitochondrií. Využívají se pro pomalejší kontrakci a tedy protahovací
a vytrvalostní činnosti.
Rychlá červená vlákna jsou objemnější 80–100 µm a oproti pomalým červeným
vláknům mají více myofibril a méně mitochondrií. Vybaveny jsou k rychlým
kontrakcím, které provádíme velkou silou, ale po krátkou dobu.
Rychlá bílá vlákna mají velký objem a málo kapilár. Jejich silně vyvinuté
sarkoplazmatické retikulum a vysoká aktivita Ca2+ a Mg2+ iontů zaručuje rychlé stahy
maximální silou, ale vlákna jsou méně odolná proti únavě.
Přechodná vlákna představují vývojově nediferencovanou populaci vláken. Můžou
z nich pravděpodobně vznikat nově diferencovatelná vlákna, která se vytvoří
pohybovou aktivitou.
Genetické dispozice zastoupení jednotlivých typů svalových vláken ve svalu předurčují
výkonnostní parametry každé osoby (Bartůňková a kol., 2013).
Podle Bernaciková a kol. (2010) jsou u krasobruslařů zastoupeny více rychlá svalová
vlákna, viz obrázek 9.

Obrázek 9 – Podíl rychlých a pomalých vláken u krasobruslařů ve svalech
(Bernaciková a kol., 2010)

2.4.2

Inervace svalu, řízení a typy svalové kontrakce

Inervace je nezbytnou podmínkou funkce svalu. Smrštění svalu je navozeno impulsem,
který přivádí ke svalu nerv. Nervy se většinou skládají ze dvou typů vláken,
motorických a senzitivních. Výběžky těch vláken jsou nervové buňky, součastně každý
sval tvoří se svým nervem funkční jednotku.
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Hybnou (motorickou) inervaci kosterních svalů zajišťují eferentní (motorická) vlákna
nervu, neboli alfa motoneurony. Jejich těla leží v předních míšních rozích a výběžky
tvoří motorické složky periferních, nebo hlavových nervů, které končí v kosterních
svalech na motorických ploténkách (Dylevský, 2009).
Senzitivní inervaci kosterních svalů zajišťují receptory a aferentní (senzorické) neurony
spinálních ganglií. Vedou informace ze svalových a šlachových vřetének a slouží nám
k posouzení výchozího stavu, či polohy (Hanzlová a Hemza, 2004).
Svalová kontrakce je svalová činnost, při které určité množství fibril aktinu a myozinu
vyvíjí napětí a na úponové šlaše se projevuje síla vyvolávající pohyb.
Dylevský (2009, s. 216) uvádí následující druhy kontrakcí:
Izokinetické smrštění svalu je takový stah, při kterém stále probíhá pohyb

I.

a mění se vzdálenost začátku a úponu svalu.
A.

Koncentrické zkrácení svalu je typické zvětšením objemu svalového
bříška a skutečným zkrácením svalu.

B.

Excentrické zkrácení svalu je protipólem předchozího typu kontrakce,
sval se při excentrické kontrakci prodlužuje, protahuje.

II.

Izometrické smrštění svalu je takový stah, při kterém není generován pohyb
a vzdálenost začátku a úponu svalu se nemění.

2.4.3

Rozdělení kosterních svalů

Svaly můžeme rozdělit podle tvaru:


Musculus fusiformis (vřetenovitý sval)



Musculus biceps (dvojhlavý sval)



Musculus triceps (trojhlavý sval)



Musculus quadriceps (čtyřhlavý sval)



Musculus planus (plochý sval)



Musculus rectus (přímý sval)



Musculus digastricus (dvojbříškový sval)



Musculus orbicularis (kruhovitý sval)
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Další rozdělení je podle funkce:


Musculus flexor (ohýbač)



Musculus extensor (natahovač)



Musculus adduktor (přitahovač)



Musculus abduktor (odtahovač)



Musculus sphincter (svěrač)



Musculus dilatator (rozvěrač)



Musculus levator (zvedač)



Musculus depressor (stahovač)

Svaly, mající stejnou funkci a účastnící se na jednom pohybu, nazýváme synergisté
a svaly působící protichůdně antagonisté. Dále je můžeme v rámci těchto skupin
rozdělit na:


Svaly hlavní – zásadně se podílí na pohybu



Svaly pomocné – působí se svalem hlavním na daném pohybu



Svaly neutralizační – svaly rušící nežádoucí směry pohybu



Svaly fixační – zpevňují danou část těla, ze které pohyb vychází

Z toho rozdělení vyplývá, že samotný pohyb je velmi složitý komplex spoluúčasti svalů.
Svaly působí různými vektorovými směry a složením těchto směrů dostáváme výsledný
pohyb (Hanzlová a Hemza, 2004).
2.4.4

Adaptační změny

U fyziologických funkcí a orgánových systémů pozorujeme změny, které nazýváme
reaktivní, jedná se o bezprostřední reakce na pohybové zatížení, nebo adaptační, což je
výsledek dlouhodobého adaptačního procesu v tréninku. Adaptace je vyvolána
dlouhodobým působením kontinuálního nebo přerušovaného zatížení. Specifičnost
adaptace pohybového zatížení je založena na přizpůsobení organismu změnám vnitřního
prostředí, které vyvolají kosterní svaly při zátěži. Můžeme říci, že adaptace kosterního
svalu na specifickou pohybovou činnost je předpokladem pro vrcholný sportovní výkon.
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Pro krasobruslařské skoky potřebujeme převážně explozivní sílu dolních končetin
a akční rychlost. Vyžadujeme tedy adaptaci rychlostních a silových pohybových
schopností.
Pro rozvoj rychlosti je třeba zvýšit obsah ATP (adenosintrifosfát) a CP (kreatinfosfát)
ve svalové tkáni, protože tyto makroergní fosfáty jsou hlavními zdroji krátce trvající
svalové činnosti. Vývoj silových pohybových schopností je spojen s hypertrofií
svalových vláken, převážně rychlého typu. Výhodnější pro trénink silových schopností
je dynamický trénink, kde jsou přírůstky hmotnosti až o 60 %, kdežto u statického
tréninku pouze o 30 %. Explozivní síla potřebná pro skoky závisí převážně na rychlosti
svalové kontrakce (Bartůňková a kol., 2013).

2.5 Sportovní trénink
Před lety si trenéři mysleli, že každý kdo se chce stát lepším krasobruslařem, musí
strávit více hodin na ledě. Dnes už víme, že důležitou součástí krasobruslařské přípravy
je i trénink mimo ledovou plochu. Tento trénink urychluje učení se novým dovednostem
a zlepšuje úroveň výkonnosti. V praxi se dnes nejčastěji používá silový, kruhový či
plyometrický trénink a protahování. Například pokud je bruslař připraven zahájit
trénink nového skoku, vybereme k učení raději budování síly horní části těla mimo led,
než aby bruslař sílu získával neustálým padáním a vstáváním z ledu. Tato metoda také
snižuje šanci na zranění a buduje sílu potřebnou ke zlepšení, díky tomu snižujeme dobu
potřebnou ke zvládnutí skoku (Poe, 2002).
Ve sportovní praxi často dochází k jednostrannému nebo nadměrnému zatěžování
pohybového systému, jehož negativní vliv se později projeví svalovými dysbalancemi
nebo

problémy

s páteří.

Nejčastěji

přetíženou

oblastí

pohybového

systému

u krasobruslení je oblast bederní páteře a kyčelního kloubu. Pokud adekvátně zvolíme
kompenzační cviky, můžeme těmto problémům předejít nebo odstranit vzniklou funkční
poruchu. Proto je důležité mít představu o správném držení těla, umět posoudit zkrácení
a oslabení svalů, což je podmíněno znalostí jednotlivých svalových skupin, a umět
ohodnotit kvalitu základních pohybových stereotypů (Levitová, 2012).
Podle Jonášové (2001) mohou být svalové dysbalance příčinou pádů, nedostatečného
zvládání odrazů, doskoků, prvků využívajících koordinace a rovnováhy, ale také bolestí
hybného systému.
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Mezi nejčastější svalové dysbalance krasobruslařů patří:
Zkrácené svaly

I.

II.

2.5.1

A.

musculus levator scapulae

B.

horní část musculus trapezius

C.

musculus rectus femoris

D.

musculi pectorales

E.

musculus tensor fasciae latae

F.

hamstringy

Oslabené svaly
A.

dolní fixátory lopatek

B.

mezilopatkové svaly

C.

musculi abdominis

Periodizace sportovního tréninku

Plánování tréninkového procesu je jednou z nejdůležitějších složek k úspěchu
v jakémkoliv sportu. V krasobruslení musíme vycházet z provozu zimního stadionu,
z termínu konání pro nás důležitých závodů a také z termínů školních prázdnin.
Roční plán krasobruslaře musí zahrnout všechny složky tréninku. Přípravu na suchu, na
ledě, choreografickou práci či nácvik nových programů. Nelze, aby byl krasobruslař na
vrcholu fyzické kondice v rámci celé sezóny. Musí spolu s trenérem určit
předpokládané vrcholy a k nim přípravu směřovat.
Periodizaci soutěží dělíme do několika období. Prvním z nich je mezocyklus, který trvá
od jednoho do třech měsíců. Mezocyklem rozumíme rozpis jednotlivých tréninkových
období mimosezónu, předsezónou a v sezóně. Měl by být organizován podle
plánovaných soutěží. Za druhé existuje mikrocyklus, který zahrnuje plán na celý rok.
Krasobruslař zde najde doporučení, jejž se více specifikují v předzávodním období.
Také zde zjistí, na jakou složku tréninku se budou v daném období nejvíce soustředit.
Třetím cyklem je mikrocyklus, jako plán na jeden až dva týdny. Tento plán by měl
obsahovat přesné intenzity a objemy. Řídíme se jím při cestování na soutěže,
samostatné suché přípravě, …
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Tréninkový plán je také používán jako prevence přetrénování. Nezahrnujeme do něj
však rozcvičení a uklidnění, ty součásti tréninku by měly být prováděny po celý rok bez
velkého kolísání objemu a intenzity (Poe, 2002).
Pro naše krasobruslaře je potřeba prvních vrcholů směřována na konec srpna, kdy se ti
nejlepší musí předvést na prověrkách výkonnosti, v této době také začínají první závody
juniorské Grand Prix. V polovině října začínají závody pro všechny věkové kategorie,
jejichž vrcholem je mistrovství republiky začátkem března, v případě juniorů již
začátkem února. Pro seniorské kategorie je potřeba vyladit formu na mistrovství Evropy
koncem ledna a mistrovství světa, které se koná na konci března, případně olympijské
hry.
Silové schopnosti

2.5.2

Perič a Dovalil (2001, str. 79) definují silovou schopnost jako schopnost překonávat či
udržet vnější odpor svalovou kontrakcí.
Pro krasobruslaře má síla zásadní význam při skocích, piruetách i samotném bruslení.
Ze všech složek suché přípravy je nejdůležitější pro další úspěch. Silový trénink může
být velmi prospěšný a je bezpečný pro všechny úrovně krasobruslařů, proto by měl být
prováděn po celou kariéru. Krasobruslaři musí při skocích vydržet velký tlak
v kotnících, kolenou, kyčlích a dolní části zad. Je třeba mít fyzicky silného svěřence,
aby absorboval síly získané při odrazu a dopadu.
Existuje několik druhů sil, pro krasobruslařské skoky je nejdůležitější:
I.

Maximální síla, největší síla vytvořená v průběhu jedné kontrakce bez
ohledu na čas. Dále jí rozdělujeme:
A.

Koncentrická kontrakce sval se zkracuje a vyvíjí vysoké napětí, tato
síla nám umožňuje vyskočit vysoko

B.

Excentrická kontrakce sval se prodlužuje a podporuje tak bruslaře při
dopadu ze skoku

II.

Rychlostní síla umožňuje produkovat největší možnou sílu v co nejkratším
časovém okamžiku. Existují tři typy této síly:
A.

Startovní síla produkuje vysokou sílu na začátku svalové kontrakce,
díky ní překonáváme odpor a iniciujeme pohyb při skákání

30

B.

Výbušná síla jako schopnost vyvinout maximální zrychlení při odrazu

C.

Reaktivní síla je schopnost přejít co nejrychleji z excentrické reakce
ke koncentrické, při provádění kombinací skoků (Shulman, 2001).

2.5.3

Silový trénink

Než začneme se samotným navrhováním tréninkového programu, je třeba si určit, které
svalové skupiny chceme u našeho svěřence zlepšit, případně čeho chceme dosáhnout.
Vždy musíme respektovat věk, sílu a schopnosti krasobruslaře a specifický silový
trénink zahájit až po 10 roce dítěte.
Před každým tréninkem provedeme krátkou rozcvičku s celkovým protažením těla. Při
samotném cvičení zdůrazňujeme správnou techniku a dýchání.
Silová cvičení můžeme podle Shulmana (2001) rozdělit na:


Hlavní cvičení jako pohyby pomocí svalů, které zahrnují více než jeden kloub.
Tato cvičení mají větší význam pro krasobruslení, vzhledem k požadavku na
ovládání více segmentů těla a vysoké poptávky po energii.



Pomocná cvičení jsou více izolované pohyby. Budují sílu ve specifických
oblastech, jako je posílení podpůrných svalů. Většinou mezi ně řadíme cvičení
pomalejší s řízenými pohyby.

Pokud trenér ví, jaké cvičení chce vykonávat je dalším krokem strukturování tréninku.
Pro úspěšný trénink je třeba zohlednit následující proměnné:


Velikost odporu jako nejdůležitější proměnnou, která určuje tréninkový efekt.



Frekvence, trénink by měl probíhat nejméně dvakrát až třikrát týdně.



Délka trvání, délka skutečných posilovacích cvičení by měla být přibližně 45–50
minut.



Objem, krasobruslař by měl provádět tři až čtyři sady po osmi až dvanácti
opakováních (břišní svaly a svalstvo trupu můžou mít vyšší frekvenci opakování
15–20 na sadu).



Odpočinek, neboli zotavení by mělo trvat přibližně jednu až dvě minuty mezi
sadami (břišní svalstvo a svaly trupu postačí odpočinek 30–45 sekund). Mezi
jednotlivými silovými tréninky by měla být přestávka 24 hodin (Poe, 2002).
31

2.6 Vymezení nejdůležitějších svalových skupin u skoků
Při provádění všech krasobruslařských skoků je potřeba zapojit stabilizační a odrazové
svalové skupiny. Stabilizační svalové skupiny zajišťují posturální stabilitu.
Palaščáková Špringrová (2010, s. 8) definuje posturální stabilitu jako schopnost zajistit
vzpřímené držení těla a reagovat na změny zevních a vnitřních sil tak, aby nedošlo
k nezamýšlenému a/nebo neřízenému pádu.
Řadíme, jsem:


musculus quadriceps femoris



musculus obliquus abdominis



musculus erector spinae



musculus trapezius



musculi glutaei

Mezi svalové skupiny, které se podílejí na odrazu, patří:


musculi glutaei



musculus pectoralis major



musculus latissimus dorsi



svaly vnitřní strany stehna



svaly zadní strany stehna



musculus rectus abdominis
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2.6.1

Musculus quadriceps femoris

M. quadriceps femoris (čtyřhlavý stehenní sval) je nejmohutnější sval lidského těla,
který obklopuje skoro celou stehenní kost. Tvoří jej čtyři hlavy: m. rectus femoris,
m. vastus lateralis, m. vastus medialis a m. vastus intermedius. Všechna čtyři bříška
sestupují, jak můžeme vidět na obrázcích 10 a 11, přičemž m. rectus je uprostřed,
m. vastus medialis a lateralis jsou po jeho stranách a m. vastus intermedius je položen
pod nimi. Svalová bříška se asi 15 cm nad patelou spojují v trojúhelníkovou šlachu.
Šlacha se upevňuje na bázi a boční strany čéšky a jako ligamentum patellae se upíná na
tuberositas tibiae. M. quadriceps femoris působí proti hmotnosti celého těla. Hlavní
funkcí celého svalu je extenze kolenního kloubu (Dylevský, 2009).
Při krasobruslení pomáhá tento sval udržet pokrčené koleno před odskokem.

Obrázek 11 – Čtyřhlavý
sval stehenní (Grim a
Druga, 2001) 1 – m. vastus

Obrázek 10 – Čtyřhlavý
sval stehenní (Grim a
Druga, 2001) 1 –

lateralis, 2 – ligamentum patellae,
3 – m. vastus medialis, 4 – m.
vastus intermedius

m. rectus femoris, 2 – m.
vastus
lateralis,
3
–
ligamentum patellae, 4 –
m. vastus medialis
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2.6.2

Musculus obliquus abdominis

M. obliquus abdominis externus a internus (šikmý sval břišní zevní a vnitřní) jsou
rozsáhlé ploché svaly. Na obrázku 12 vidíme šikmý průběh svalových snopců. Zevní
šikmý sval je umístěn na povrchu břišní stěny, zatímco vnitřní šikmý sval je umístěn
hlouběji s opačným průběhem svalových snopců. Oba svaly prochází od dolních žeber
až po kost pánevní.
Šikmé břišní svaly tvoří v břiše jakousi „šněrovačku“, která při kontrakci stahuje v pase
stěnu do tvaru písmene X. Hlavní funkce zevního šikmého břišního svalu je flexe páteře
a zdvihání pánve. Při jednostranné kontrakci spolu s vnitřním šikmým břišním svalem
rotuje trup na tutéž stranu. Aktivuje-li se šikmý sval břišní zevní na straně jedné a šikmý
sval břišní vnitřní na straně opačné, dojde k rotaci hrudníku proti pánvi a k ohnutí trupu.
(Dylevský, 2009).

Obrázek 12 – Šikmé svaly břišní (Grim a Druga, 2001) 1 – m. obliquus externus abdominis, 2
– m. obliquus internus abdominis

Šikmé břišní svaly se neaktivují jen u asymetrických cviků, ale i u symetrických, při
kterých probíhá pohyb pouze v boční rovině (v lehu odvíjení horní části těla, nebo
zvedání dolních končetin).
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Pro rozpoznání správné funkce použijeme testovací cviky pro břišní svaly.
ZP (základní poloha): Leh na zádech, kolena podložená tak, aby se dolní pokrčily
natolik, že se bedra přiloží k zemi. Předpažit.
Pomalu zvedáme hlavu a pak postupně odvíjíme záda od země směrem k pánvi, jak je
vyfoceno na obrázku 13.

Obrázek 13 – Správné provedení odvíjení zad od země (Kabelíková a Vávrová, 1997)

Pokud jsou břišní svaly dostatečně zdatné, je možno odvinout téměř celá záda, přičemž
horní okraj pánve zůstává přiložený k zemi. Pohyb musí být postupný, plynulý
a v žádném úseku se nesmí záda zvedat toporně. Součastně sledujeme vyklenování
břišní stěny, jelikož její nadměrné vykyvování svědčí o nedostatečném zapojování
šikmých a příčných břišních svalů (Kabelíková a Vávrová, 1997).
Šikmé břišní svaly pomáhají krasobruslařům zpevnit páteř a trup, zatímco dochází
k odrazu do skoku.
2.6.3

Musculus erector spinae

M. erector spinae (vzpřimovač páteře) patří mezi hluboké zádové svaly, přesněji tvoří
sakrospinální sytém. Tento systém tvoří dlouhé zádové svaly, které podél páteře vytváří
dva výrazné valy. Valy si můžeme prohlédnout na obrázku 14. Tvoří je m. longissimus
a m. iliocostalis. Při oboustranné akci provádí m. erector spinae extenzi páteře, při
jednostranné kontrakci uklání páteř na svou stranu.
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Obrázek 14 – Vzpřimovač páteře (Grim a Druga, 2001) 1 – m. longissimus, 2 – m. iliocostalis

Rychlou informaci o zkrácení hlubokých zádových svalů lze získat, pozorujeme-li
svěřence při provedení předklonu v sedu.
ZP: vzpřímený sed na židli, stehna vodorovně, křížová kost a bérce svisle, celá chodidla
na zemi.
Svěřenec postupně provádí předklon od hlavy až k hornímu okraji pánve. Nejsou-li
zkrácené zádové svaly, vzdálenost čela od stehen je menší jak 15 cm, přičemž se páteř
rozvíjí v plynulém oblouku a obratlové trny jsou dobře viditelné. Svěřenec by si měl
uvědomovat, ve kterých částech zad cítí největší tah. Do těchto místo bychom měli
zacílit protahování (Kabelíková a Vávrová, 1997).
Vzpřimovač páteře zajišťuje zpevnění během všech krasobruslařských pohybů.
2.6.4

Musculus trapezius

M. trapezius (trapézový sval) je rozsáhlý a plochý sval tvaru mnišské kápě. Na obrázku
15 vidíme, že probíhá od hrbolu týlní kosti podél krční a hrudní páteře s vrcholy
v ramenní krajině. Ovládá především pohyby lopatky. Sestupná část elevuje
(vyzdvihuje) lopatku, střední část addukce (přitahuje) lopatku k páteři a vzestupná část
provádí depresi (stahování) lopatky. Součastná kontrakce vzestupné a sestupné části,
rotuje jamku ramenního kloubu nahoru a umožňuje vzpažení horní končetiny
(Dylevský, 2009).
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Obrázek 15 – Trapézový sval (Dylevský, 2009)

Trapézový sval má pro krasobruslaře stabilizační funkci v průběhu celého skoku. Pokud
jsou všechna svalová vlákna správně posílená, pomáhá nám stahovat lopatky směrem
dolů a tím udržet vzpřímenou pozici.
2.6.5

Musculi glutaei

Mm. glutaei čili hýžďové svaly jsou uloženy na vnější straně pánve, viz obrázek 16, ve
třech vrstvách: v povrchové vrstvě je m. glutaeus maximus (velký hýžďový sval), ve
střední vrstvě leží m. glutaeus medius (střední hýžďový sval) a v hluboké vrstvě pak
m. glutaeus minimus (nejmenší hýžďový sval).
M. glutaeus maximus je masivní čtyřúhelníkový sval s hrubými svalovými snopci.
Zajišťuje extenzi (zanožení) v kyčelním kloubu a při fixované končetině udržuje
vzpřímené postavení trupu. Bez jeho funkce není možná chůze do kopce, ani výskok,
neboť hýžďový sval při tomto pohybu fixuje stojnou nohu.
M. glutaeus medius je plochý trojúhelníkový sval. Vyvolává abdukci (unožení) stehna.
Stabilizuje pánev a je výrazně aktivován při stoji na jedné noze. Nejmenším sval je
m. glutaeus minimus s vějířovitě uspořádanými svalovými snopci. Zastává stejnou
funkci jako m. glutaeus medius, ale pohyb generuje s podstatně menší silou (Dylevský,
2009).
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Obrázek 16 – Stehenní svaly (Grim a Druga, 2001) 1 – m. glutaeus maximus, 2 –
m. semitendinosus, 3 – m. semimembranosus, 4 – m. glutaeus medius, 5 – m. biceps femoris

Testovacím cvikem pro správnou funkci m. glutaeus maximus je:
ZP: Leh na břiše, břicho podloženo, aby se zmenšilo prohnutí v bedrech. Pokrčit
pravou. Paže skrčit pod čelo, prsty se překrývají.
Při výdechu zpevnit držení pánve a bederní páteře, pomalu zanožit pravou v plném
rozsahu pohybu kyčelního kloubu. Výdrž 10–15 sekund, klidně dýchat.
Za normálních okolností by mělo dojít k zanožení asi o deset stupňů. Správné provedení
si můžeme prohlédnout na obrázku 17. V žádném případě by nemělo docházet
k unožení, rotaci v kyčelním kloubu nebo prohýbání v bedrech. Svěřenec se nesmí
opírat o levé koleno a vytlačovat lopatky. Při oslabení testovaných svalů dochází ke
zmenšování zanožení v průběhu testu, případně třesu.
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Obrázek 17 – Správné provedení zanožení (Kabelíková a Vávrová, 1997)

Aktivitu m. glutaeus medius a minimus hodnotíme ve stoji na jedné dolní končetině.
ZP: Stoj spojný, stáhnout obě hýždě k sobě. Nepatrným posunem svisle drženého těla
přenést těžiště nad pravé chodidlo.
Provést skrčení přednožmo levou jak vidíme na obrázku 18, stehno vodorovně. Výdrž
15–20 sekund.
Při oslabení testovaných svalů nebo při zafixovaném nesprávném stereotypu není
možné provést testovací cvik, aniž by se objevily chyby v provedení buď od počátku,
nebo až v průběhu výdrže. Nejčastějšími chybami je klesání levého boku, vysunování
pravého boku doprava, nebo úklon horní části těla.

Obrázek 18 – Správný stoj na jedné noze (Kabelíková, Vávrová, 1997)

Správně pracující hýžďové svaly zaručují bruslaři zpevnění stojné nohy při odrazu, ale
také dostatečné zanožení volné nohy, případně její zpevnění při odpichu.
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2.6.6

Musculus pectoralis major

M. pectoralis major (velký prsní sval), řadíme mezi povrchové svaly hrudníku.
Z obrázku 19 vidíme, že začátek svalu je na klíční kosti, sternu a postupně se jeho
snopce sbíhají k rameni. Jedná se o rozsáhlý plochý sval tvaru trojúhelníku, který
pokrývá značnou část přední stěny hrudníku. Jeho funkcí je předpažení, addukce
(přitažení) paže a její vnitřní rotace. Při připažení je významně aktivován proti odporu
(Dokládal a Páč, 2006).

Obrázek 19 – Velký prsní sval (Dylevský, 2009)

Testování velkého prsního svalu provádíme na zádech u okraje stolu. Vzpažíme zevnitř.
Sledujeme, zda osa paže klesla pod úroveň stolu, tedy šikmo dolů. Pokud se tak stane je
sval v pořádku. Jestliže se pod úroveň stolu nedostane loket, je sval zkrácený (Tichý,
2000).
M. pectoralis major pomáhá zvednout horní část těla při odrazu. V průběhu letu
přitažením paží zrychluje rotaci a při dopadu je aktivován proti vnějšímu odporu.
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2.6.7

Musculus latissimus dorsi

M. latissimus dorsi (široký sval zádový) začíná velmi široce v dolní oblasti zad od
hřebene pánve a od bederních a dolních hrudních obratlů, jak vidíme na obrázku 20.
Odtud se jeho svalové snopce sbíhají šikmo nahoru a do strany směrem k rameni.
Provádí především zapažení v ramenním kloubu (Tichý, 2000).

Obrázek 20 – Široký sval zádový (Dylevský, 2009) 1 – m. latissimus dorsi

Široký sval zádový koordinuje zapažování a připažování při odrazu do skoku. Spolu se
vzpřimovačem páteře se podílí na zpevnění beder.
2.6.8

Svaly vnitřní strany stehna

Skupina vnitřních svalů stehna je složena ze svalů, které odstupují od kosti pánevní
a upínají se většinou na tibiální okraj femuru. Převážně jsou tyto svaly adduktory
kyčelního kloubu. Na obrázcích 21 a 22 můžeme vidět, že vnitřní strana stehna je
tvořena 6 svaly:


M. gracilis



M. adductor longus



M. adductor brevis



M. adductor magnus
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M. pectineus



M. obturatorius externus

Nejpovrchněji uložený m. gracilis (útlý sval) zajišťuje addukci v kyčelním kloubu
a flexi v kloubu kolenním. M. pectineus (hřebenový sval), m. adductor longus a brevis
(adduktor dlouhý a krátký) se podílejí na addukci stehna. M. adductor magnus (velký
adduktor) je největším svalem této skupiny. Začíná na dlouhém okraji os coxae
a sestupuje téměř po celé délce os femoris. Jeho hlavní funkcí je addukce stehna.
Posledním svalem vnitřní strany stehna je m. obturatorius externus (zevní ucpavač
svalu), který se podílí na supinaci (zevní rotaci) v kyčelním kloubu (Dokládal a Páč,
2006).
Skupina svalů vnitřní strany stehna vypomáhá krasobruslaři při švihu volné nohy před
tělo v momentě odrazu a přitažením odrazové nohy k ose rotace v letu.

Obrázek 21 – Svaly vnitřní
strany stehna (Grim a Druga,
2001) 1 – m. pectineus, 2 – m.

Obrázek 22 – Svaly vnitřní strany
stehna (Grim a Druga, 2001) 1 – m.
adductor brevis, 2 – m. obturatorius
externus, 3 – m. adductor magnus

adductor longus, 3 – m. gracilis
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2.6.9

Svaly zadní strany stehna

Svaly zadní strany stehna nazýváme hamstringy. Tato skupina je tvořena třemi svaly,
které odstupují od kosti pánevní, překlenují kyčelní kloub a končí na proximálních
koncích kostí bércových. V kyčelním kloubu zajišťují extenzi a addukci, v kolenním
kloubu flexi. Přičemž se stoupající flexí (předklonem) pánve jejich aktivita roste.
Řadíme, jsem m. biceps femoris (dvojhlavý sval stehenní), m. semitendinosus
(pološlašitý sval), jehož celá distální hlava je tvořena šlachou a m. semimembranosus
(poloblanitý sval), jako objemný sval s poloblanitou počáteční šlachou. Všechny tyto
svaly jsou znázorněny na obrázku 16 (Grim a Druga, 2001).
Zadní svaly stehenní mají tendenci především ke zkracování. Z hlediska jejich ochrany
je důležité, aby byly všechny tyto svaly protaženy stejně. Je-li některý z nich
zkrácenější, může při náročném švihovém pohybu dojít k jeho poškození. Musíme mít
proto na zřeteli, že při cvičení se neprotahují všechny stejně. Při přednožení zevnitř
dochází k protahování především m. semitendinosus a m. semimembranosus, naopak
u přednožení dovnitř se protahuje m. biceps femoris.
Správnou funkci zjistíme testem na lavičce:
ZP: Sed bočně na lavičce, pravá v přednožení na lavičce.
Nejsou-li zkrácené zadní svaly stehenní, je trup svisle, křížová kost kolmo k zemi
a v pravém kyčelním kloubu je ohnutí 90 stupňů viz obrázek 24.

Obrázek 23 – Správné provedení sedu na lavičce (Kabelíková a Vávrová, 1997)
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Cítí-li svěřenec větší tah na vnitřní straně stehna je zkrácený více m. biceps femoris,
naopak pokud je tah na vnější straně stehna jedná se o zkrácení m. semitendinosus
a m. semimembranosus (Kabelíková, Vávrová, 1997).
2.6.10 Musculus rectus abdominis
M. rectus abdominis (přímý sval břišní) jde od chrupavčitých konců pátého až sedmého
žebra, jeho snopce probíhají svisle a upínají se na os pubis. Tento sval tahem za žebra
přibližuje přední stranu hrudníku ke stydké kosti, a tím ohýbá páteř, tedy i celý trup.
Obecně břišní svaly zabraňují nadměrnému vyklenutí břišní stěny a prohnutí v bedrech.
K obnovení schopnosti břišních svalů zajišťovat správné držení pánve a bederní páteře
je nutné nejen zvýšit jejich sílu, ale i obnovit schopnost aktivovat se potřebnou silou
v dostatečném zkrácení. K tomu se nejvíce hodí cviky, u kterých se břišní svaly aktivují
ve zkrácení.
Správnou funkci přímého břišního svalu můžeme zjistit tímto testem:
ZP: Leh pokrčmo
Při výdechu přednožit poníž, výdrž 5 sekund.
Při dostatečně zdatných břišních svalech je možné udržet bedra po celou dobu cviku
u země. Zvednou-li se bedra od země, svědčí to buď o značném oslabení břišní stěny,
nebo o špatně zafixovaném stereotypu (Kabelíková, Vávrová, 1997).

Obrázek 24 – Přímý sval břišní (Dylevský, 2009) 1 – začátek svalu, 2 – úpon svalu
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3 CÍLE, ÚKOLY PRÁCE
3.1 Cíle práce
Cílem práce je popsat svalové skupiny, které jsou nejvíce zapojovány u jednotlivých
krasobruslařských skoků.
Dalším cílem je sestavení souboru cvičení pro posílení svalů, který bude obsahovat
vhodné cviky rozdělené podle svalových skupin a popisovat správné provedení včetně
obrázků.

3.2 Úkoly práce


Vyhledat odbornou literaturu a další zdroje k práci



Zpracovat teoretickou část



Určení nejvíce zapojovaných svalů pomocí videozáznamů a literatury



Výběr vhodných cvičení



Sestavení souboru cvičení



Vytvoření obrázků
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4 METODIKA PRÁCE
Jedná se o popisnou práci kvalitativního charakteru. Byly v ní kriticky analyzovány
dostupné dokumenty o zvoleném problému. Při popisu svalových skupin a vytváření
souboru cvičení byla použita metoda „Návrhu a demonstrace“, literární rešerše na
základě obsahové analýzy dat, kvalitativního pozorování spojeného s analýzou
videozáznamu krasobruslařských skoků a vlastních zkušeností v oboru zkoumání.
Kvalitativní výzkum byl v historii chápán jako doplněk tradičních kvantitativních
výzkumných strategií. Jindy jako protipól nebo vyhraněnou výzkumnou pozicí ve
vztahu k jedné vědě. Časem, ale získal rovnocenné postavení s ostatními formami
výzkumu. Dodnes však neexistuje obecně uznávaný způsob, jak vymezit nebo dělat
kvalitativní výzkum. Potíž je v tom, že kvalitativní výzkum je široké označení pro
rozdílné přístupy (Hendl, 2005).
Creswell (1998, citovaný Hendlem, 2005, s. 12) definoval kvalitativní výzkum jako
proces hledání porozumění založený na různých metodologických tradicích zkoumání
daného sociálního nebo lidského problému. Výzkumník vytváří komplexní holistický
obraz, analyzuje různé typy textů, informuje o názorech účastníků výzkumu a provádí
zkoumání v přirozených podmínkách.
Na začátku práce kvalitativního charakteru si musíme určit výzkumné téma a základní
výzkumné otázky. Otázky se můžou v průběhu modifikovat či doplňovat, proto je tento
výzkum nazývaný pružný typ. Výzkumník vyhledává a analyzuje informace, které
přispívají k osvětlení otázek, provádí induktivní a deduktivní závěry. Hlavními
kvalitativními metodami je pozorování, text, dokumenty, interview a audioa videozáznamy (Hendl, 2005).

4.1 Použité metody
Návrh a demonstrace je výzkumná metoda, která navrhuje, popisuje a zdůvodňuje nové
systémy v ekonomice, školství nebo zdravotnictví. Umožňuje nám vytváření
výchovných programů, instrukčních materiálů, návrhy terapií či tréninkových plánů.
Tento typ je doprovázen minimálně formativní evaluací (Hendl a Blahuš, 2005).
Ke standardní aktivitě v kvalitativním i kvantitativním výzkumu patří analýza
dokumentů. Za dokument můžeme považovat veškeré stopy lidské existence. Nabízí se
nám ke zkoumání rozmanité dokumenty, otevírá přístup k informacím, které by se
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jiným způsobem těžko získávaly. Výhodou je, že data nejsou vystavena působení zdrojů
chyb nebo zkreslení, již vznikají při uskutečňování rozhovorů, pozorování nebo měření
a testování. Poznávací cenu dokumentů určuje šest kritérií:


Typ dokumentu – za jistější se považují úřední data, než novinové zprávy



Vnější znaky dokumentu



Vnitřní znaky dokumentu



Intencionalita dokumentu – čím je dokument ovlivněn, neboť pokud bylo
úmyslem informovat například potomky, nese v sobě možnost zdrojů chyb



Blízkost dokumentu k předmětu zkoumání



Původ dokumentu

(Hendl, 2005)

Při obsahové analýze, týkající se krasobruslení, je důležitá její aktuálnost
a důvěryhodnost. Internetové zdroje obsahují často velké množství nepřesností.
Odborné knižní publikace a časopisy jsou většinou staršího data, a proto je důležité řídit
se i vlastními zkušenostmi.
Další výzkumnou metodou použitou v bakalářské práci je pozorování. Tento způsob
výzkumu je přirozeným projevem lidí a představuje snahu zjistit, co se skutečně děje.
V kvalitativním výzkumu využíváme promyšlené pozorování, nejde pouze o vizuální,
ale i sluchové, čichové a pocitové vjemy.
V práci využívám skryté, neparticipantní a strukturované pozorování. Nezúčastěný
pozorovatel minimalizuje interakci s pozorovanými subjekty a snaží se získat záznam
chování jedince, nebo skupiny jedinců (Hendl, 2005).
Pro vytváření obrázků posilovacích cviků, bylo využito programu AutoCAD. Poté
proběhl export do souboru PDF, který byl následně zpracován programem
Adobe Photoshop CS5. Výsledné obrázky byly uloženy v souboru JPG. Výsledkem je
soubor cviků, který je doplněn o popisky k daným polohám, pohybům či pozicím.

4.2 Sběr dat
V průběhu roku 2013/2014 jsem vybírala vhodné cviky k jednotlivým svalovým
skupinám. Na jaře jsem začala jednotlivé cviky popisovat s využitím gymnastického
názvosloví. Jednotlivé obrázky byly vytvořeny v průběhu července 2014.
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5 VÝSLEDKY
Po prostudování odborné literatury, videozáznamů, a také vlastních zkušeností jsem
určila nejdůležitější svalové skupiny pro provedení krasobruslařských skoků. Rozborem
možných variant cvičení, jsem je rozdělila do skupin podle typu svalu, pro které je
cvičení nejvhodnější.

5.1 Nejdůležitější svalové skupiny u skoků
Na základě výsledků analýzy odborné literatury, videozáznamů, vlastních zkušeností
a trenérské praxe jsem určila následující svalové skupiny důležité pro správné provedení
skoku:


M. quadriceps femoris



M. obliquus abdominis



M. erector spinae



M. trapezius



Mm. glutaei



M. pectoralis major



M. latissimus dorsi



Svaly vnitřní strany stehna



Svaly zadní strany stehna



M. rectus abdominis

5.2 Výběr cvičení
Při výběru jednotlivých cvičení jsem čerpala z informací ze školení pro získání licence
na asistenta trenéra krasobruslení, trenéra krasobruslení III. a II. třídy. Dále jsem využila
vlastních praktických zkušeností a pozorování tréninku jiných krasobruslařských
skupin.
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Cvičení jsem vybírala tak, aby se dala provádět venku, v tělocvičně, ale i doma bez
větších materiálních nákladů. Jednotlivá cvičení jsem pro lepší orientaci rozdělila do
několika kapitol podle svalového zaměření. U každého cvičení je uveden vhodný počet
opakování a k některým svalovým skupinám jsem uvedla cvičení na balančních
pomůckách. Neboť krasobruslení klade vysoké nároky na rovnováhu, kterou tyto
pomůcky rozvíjí.
M. quadriceps femoris, m. erector spinae, m. trapezius, m. pectoralis major a svaly
vnitřní a zadní strany stehen mají tendenci ke zkracování, proto jsem kromě cvičení
k jejich posílení uvedla i cvik na jejich protažení. V některých případech je složité říci,
zda je cvičení vhodné pro posílení nebo protažení pouze jedné svalové skupiny. Proto se
mohou účinky, některých cvičení překrývat.

5.3 Soubor cvičení
Soubor je rozdělen podle svalových skupin, na které se cvičení zaměřuje. Každá
skupina obsahuje 6–7 cviků. Jednotlivé cviky jsou uvedeny názvem, popisem základní
polohy (ZP) a průběhu cvičení s využitím gymnastického názvosloví a počítacích dob.
Za každým popisem je uveden doporučený počet opakování. Každý cvik je doplněk
grafickým záznamem pohybu pomocí hůlkové figury. Její základní proporce jsou
zobrazeny na obrázku 25, přičemž některá cvičení jsou s náznakem pohledu 3D.

Obrázek 25 – Základní proporce hůlkové figury A – pohled z boku, B – pohled zepředu
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5.3.1

Posílení a protažení m. quadriceps femoris

1. Protažení stehenních svalů
ZP: Klek sedmo, zánožný pravou – mírný předklon – skrčit předpažmo poníž,
dlaně na zeď
(1–8) propínáním rukou předpažit poníž
(9–16) návrat do ZP
(4x), totéž opačně

Obrázek 26 – Protažení stehenních svalů

2. Dřepy na bosu
ZP: Úzký stoj rozkročný na bosu – pokrčit upažmo poníž, ruce v bok
(1–2) podřep na bosu
(3–4) vzpřim
(12x)

Obrázek 27 – Dřepy na bosu
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3. Dřepy ve dvojicích
ZP: Úzký stoj rozkročný zády k sobě – overball v oblasti beder – připažit
(1–4) podřep předpažit
(5–8) vzpřim
(8x)

Obrázek 28 – Dřepy ve dvojicích

4. Výpady vpřed s činkami
ZP: Stoj spojný – vzpažit s činkami (1 kg) v obou rukou
(1–2) výkrokem pravé, stoj rozkročný pravou vpřed skrčmo, levá pokrčmo na
špičce – předpažit poníž
(3–4) stoj spojný – vzpažit
(16x), totéž opačně

Obrázek 29 – Výpady vpřed s činkami
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5. Výpady s overballem
ZP: Úzký stoj rozkročný – overball nad hlavou rovně
(1–2) výkrokem pravé, podřep únožný levou – paže obloukem vpřed do
připažení dovnitř
(3–4) přísunem vlevo, úzký stoj rozkročný – paže obloukem vpřed do vzpažení
(5–6) výkrokem levé, podřep únožný pravou – paže obloukem vpřed do
připažení dovnitř
(7–8) přísunem pravé, úzký stoj rozkročný – paže obloukem vpřed do vzpažení
dovnitř

Obrázek 30 – Výpady s overballem

6. Poskoky do podřepu
ZP: Stoj na pravé skrčit přednožmo levou, špička na vrcholu gymnastického
míče – upažit
(1–2) poskokem jednonož vpřed, podřep na pravé, zanožit levou
(3–4) kutálením míče vpřed levou špičkou, stoj na pravé skrčit přednožmo levou
(8x) totéž opačně

Obrázek 31 – Poskoky do podřepu
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7.

Dřep s oporou o stěnu
ZP: Dřep – záda opřená o stěnu
(1–8) výdrž ve dřepu
(8x)

Obrázek 32 – Dřep s oporou o stěnu

5.3.2

Posílení m. obliquus abdominis

1. Šikmé lehy sedy s činkami
ZP: Leh, přednožit – skrčit předpažmo ruce s činkami (1 kg) na prsa
(1–2) odvíjením hlavy a horní části zad sed – předpažit poníž, zkřižmo levou
(3–4) přivíjením hlavy a horní části zad leh – skrčit předpažmo ruce s činkami
na prsa
(5–6) odvíjení hlavy a horní části zad sed – předpažit poníž, zkřižmo pravou
(7–8) přivíjením hlavy a horní části zad leh – skrčit předpažmo ruce s činkami
na prsa
(20x)

Obrázek 33 – Šikmé lehy sedy s činkami
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2. Úklony trupu
ZP: Úzký stoj rozkročný – připažit činky (1 kg) v obou rukou
(1–2) úklon vpravo
(3–4) vzpřim
(5–6) úklon vlevo
(7–8) vzpřim
(20x)

Obrázek 34 – Úklony trupu

3. Podpor na předloktí sedmo
ZP: Podpor na pravém předloktí vpravo sedmo pokrčmo – upažit levou
(1–8) zdvih do podporu na pravém předloktí vpravo ležmo pokrčmo
(9–16) podpor na pravém předloktí vpravo sedmo pokrčmo
(8x), totéž opačně

Obrázek 35 – Podpor na předloktí sedmo
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4. Rotace trupu s overballem
ZP: Sed, pokrčit – pokrčit předpažmo poníž, overball mezi dlaněmi
(1–2) rotací trupu vpravo overball vedle těla vpravo
(3–4) rotací trupu vlevo overball před tělo rovně
(5–6) rotací trupu vlevo overball vedle těla vlevo
(7–8) rotací trupu vpravo overball před tělo rovně
(20x)

Obrázek 36 – Rotace trupu s overballem

5. Rotace trupu na gymnastickém míči
ZP: Leh na gymnastickém míči pokrčmo – předpažit s medicinbalem
(1–2) rotací trupu vlevo upažit vlevo
(3–4) rotací trupu předpažit
(5–6) rotací trupu vpravo upažit vpravo
(7–8) rotací trupu předpažit
(20x)

Obrázek 37 – Rotace trupu na gymnastickém míči
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6. Vzpor na gymnastickém míči
ZP: Vzpor ležmo, nárty na míči
(1–2) vzpor ležmo, skrčit přednožmo dovnitř pravou
(3–4) vzpor ležmo, skrčit zánožmo dovnitř pravou
(5–8) návrat do ZP
(8x), totéž opačně

Obrázek 38 – Vzpor na gymnastickém míči

5.3.3

Posílení a protažení m. erector spinae

1. Kočička, protažení vzpřimovačů páteře
ZP: Vzpor klečmo
(1–4) vzpor klečmo ohnutě
(5–8) vzpor klečmo
(9–12) vzpor klečmo prohnutě
(13–16) vzpor klečmo
(8x)

Obrázek 39 – Kočička, protažení vzpřimovačů páteře
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2. Veslování
ZP: Leh na břiše na gymnastickém míči, paty se opírají o zeď – předpažit
s činkami (1 kg) v obou rukou
(1–2) tahem pokrčit upažmo, předloktí svisle dolů
(3–4) vytočením ramen, předloktí svisle vzhůru
(5–6) vytočením ramen, předloktí svisle dolů
(7–8) předpažit
(16x)

Obrázek 40 – Veslování

3. Overball za krkem
ZP: Leh na břiše – skrčit vzpažmo zevnitř, overball v dlaních za krkem
(1–2) zvedáním hlavy a trupu mírný záklon
(3–4) předpažit
(5–6) skrčit vzpažmo zevnitř, overball za krkem
(7–8) leh na břiše
(16x)

Obrázek 41 – Overball za krkem
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4. Rotace ve vzporu klečmo
ZP: Vzpor klečmo
(1–4) rotací trupu vpravo, upažit pravou
(5–8) rotací trupu vlevo, vzpor klečmo
(8x), totéž opačně

Obrázek 42 – Rotace ve vzporu klečmo

5. Superman
ZP: Leh na břiše, vzpažit
(1–4) zanožit levou – vzpažit vzad pravou
(5–8) leh na břiše – vzpažit
(9–12) zanožit pravou – vzpažit vzad levou
(13–16) leh na břiše – vzpažit
(16x)

Obrázek 43 – Superman
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6. Leh na gymnastickém míči s dopomocí
ZP: Leh na gymnastickém míč, pánev na vrcholu míče – nohy přidržovány
dopomocí – skrčit vzpažmo zevnitř ruce v týl
(1–4) leh na míči prohnutě
(5–8) leh na míči
(9–12) leh na míči ohnutě
(13–16) leh na míči
(16x)

Obrázek 44 – Leh na gymnastickém míči s dopomocí

5.3.4

Posílení a protažení m. trapezius

1. Protažení ve vzporu klečmo
ZP: Vzpor klečmo – prsty rukou šikmo dovnitř
(1–8) mírný klik klečmo
(9–16) návrat do ZP
(12x)

Obrázek 45 – Protažení ve vzporu klečmo
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2. Podpor na předloktích
ZP: Podpor na předloktích klečmo
(1–8) podpor na předloktích ležmo, pokrčmo na nártech
(9–16) návrat do ZP
(12x)

Obrázek 46 – Podpor na předloktích

3. Leh prohnutě
ZP: Leh na břiše – pokrčit upažmo, předloktí svisle vzhůru
(1–2) leh na břiše prohnutě
(3–4) předpažit
(5–6) pokrčit upažmo, předloktí svisle vzhůru
(7–8) Leh na břiše
(16x)

Obrázek 47 – Leh prohnutě
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4. Sed pokrčmo s posilovací gumou
ZP: Sed, pokrčmo levá, špička vzhůru za chodidlo zaháknout posilovací gumu –
pokrčit předpažmo poníž konce posilovací gumy v dlaních
(1–4) přitažením paží k tělu zapažit
(5–8) návrat do ZP
(16x)

Obrázek 48 – Sed pokrčmo s posilovací gumou

5. Leh na gymnastickém míči
ZP: Leh na břiše na gymnastickém míči – předpažit s činkami (1 kg) v obou
rukou
(1–4) obloukem vzad připažit
(5–8) obloukem vpřed předpažit
(16x)

Obrázek 49 – Leh na gymnastickém míči
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6. Tah ramen
ZP: Úzký stoj rozkročný – připažit s činkami (1 kg) v obou rukou
(1–4) s nádechem zvedání ramen vzhůru
(5–8) s výdechem návrat do ZP
(20x)

Obrázek 50 – Tah ramen

5.3.5

Posílení mm. glutaei

1. Zanožování
ZP: Podpor na předloktích klečmo, zánožný pravou – skrčit vzpažmo zevnitř
ruce pod čelo
(1–4) zanožit pravou
(5–8) zanožit povýš pravou
(9–12) zanožit pravou
(13–16) návrat do ZP
(12x), totéž opačně

Obrázek 51 – Zanožování
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2. Zvedání pánve
ZP: Leh skrčmo
(1–8) zvedáním trupu vzhůru podpor na pažích vzadu ležmo skrčmo
(9–16) leh skrčmo
(12x)

Obrázek 52 – Zvedání pánve

3. Zanožování s posilovací gumou
ZP: Podpor na předloktích klečmo, posilovací gumu zaháknout za nárty
(1–2) pokrčit zánožmo pravou
(3–4) pokrčit zánožmo povýš pravou
(5–6) pokrčit zánožmo pravou
(7–8) návrat do ZP
(12x), totéž opačně

Obrázek 53 – Zanožování s posilovací gumou
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4. Zanožování s overballem
ZP: Leh na břiše – skrčit vzpažmo zevnitř ruce pod čelo, overball mezi kotníky
(1–4) zanožit
(5–8) leh na břiše
(12x)

Obrázek 54 – Zanožování s overballem

5. Zvedání pánve na bosu
ZP: Leh skrčmo, přednožit poníž pravou – hlava a krční páteř na bosu
(1–8) zvedáním trupu vzhůru podpor na předloktích vzadu ležmo skrčmo levou
(9–16) návrat do ZP
(12x), totéž opačně

Obrázek 55 – Zvedání pánve na bosu
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6. Kutálení gymnastického míče
ZP: Vzpor vzadu ležmo, paty na středu gymnastického míče
(1–4) kutálením míče vzpor vzadu ležmo pokrčmo
(5–8) kutálením míče vzpor vzadu ležmo
(8x)

Obrázek 56 – Kutálení gymnastického míče

5.3.6

Posílení a protažení m. pectoralis major

1. Protažení prsních svalů
ZP: Úzký stoj rozkročný – mírný předklon – vzpažit zevnitř, rukama se opřít o
zeď
(1–2) odtlačování zdi dlaněmi
(3–4) svěšením levé předpažit
(5–6) odtlačování zdi pravou
(7–8) vzpažit zevnitř – rukama se opřít o zeď
(8x), totéž opačně

Obrázek 57 – Protažení prsních svalů
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2. Klik ve vzporu klečmo
ZP: Široký vzpor klečmo
(1–4) široký klik klečmo
(5–8) široký vzpor klečmo
(12x)

Obrázek 58 – Klik ve vzporu klečmo

3. Stlačování overballu ve stoji
ZP: Úzký stoj rozkročný – pokrčit předpažmo, předloktí vodorovně s dlaněmi
vzhůru, overball mezi dlaněmi
(1–8) stlačování overballu dlaněmi k sobě
(9–16) návrat do ZP
(15x)

Obrázek 59 – Stlačování overballu ve stoji
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4. Tlaky s činkami
ZP: Leh pokrčmo – pokrčit upažmo předloktí vzhůru s činkami v rukou
(1–2) trčením vpřed předpažit
(3–4) tahem dolů pokrčit upažmo předloktí vzhůru
(15x)

Obrázek 60 – Tlaky s činkami

5. Klik na gymnastickém míči
ZP: Vzpor ležmo, nárty a holeně na gymnastickém míči
(1–4) zvedáním pánve vzhůru vzpor ležmo, špičky na míči – trup svisle
(5–8) mírný klik ležmo – trup svisle
(9–12) vzpor ležmo – trup svisle
(13–16) ručkováním vpřed, vzpor ležmo
(8x)

Obrázek 61 – Klik na gymnastickém míči
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6. Trčení medicinbalu
ZP: Leh – skrčit předpažmo medicinbal na prsou mezi dlaněmi
(1–2) trčením vzhůru předpažit
(3–4) skrčit předpažmo medicinbal k levému rameni
(5–6) trčením vzhůru předpažit
(7–8) skrčit do ZP
(16x), totéž opačně

Obrázek 62 – Trčení medicinbalu

5.3.7

Posílení m. latissimus dorsi

1. Leh na bosu
ZP: leh na břiše na bosu, špičky na zemi – mírný předklon – skrčit vzpažmo
zevnitř ruce v týl
(1–4) hrudník záklonem leh na bosu prohnutě
(5–8) návrat do ZP
(16x)

Obrázek 63 – Leh na bosu
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2. Předpažování na gymnastickém míči
ZP: Leh pokrčmo na gymnastickém míči, lopatky na středu míče – vzpažit
s činkami (1 kg) v obou rukou
(1–4) obloukem vpřed předpažit
(5–8) obloukem vzad vzpažit
(16x)

Obrázek 64 – Předpažování na gymnastickém míči

3. Střídavé vzpažování
ZP: Leh pokrčmo na gymnastickém míči, lopatky na středu míče – vzpažit
pravou, připažit levou, v obou rukou činky (1 kg)
(1–4) obloukem vpřed připažit levou, obloukem vzad vzpažit pravou
(5–8) obloukem vpřed připažit pravou, obloukem vzad vzpažit levou
(16x)

Obrázek 65 – Střídavé vzpažování
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4. Přitahování na gymnastickém míči
ZP: Vzpor ležmo, pánev na gymnastickém míči
(1–4) rolováním trupu po míči vzad leh na míči – vzpažit vpřed, dlaně se lehce
dotýkají země v původním místě
(5–8) přitahováním pažemi vzpor ležmo, pánev na míči
(16x)

Obrázek 66 – Přitahování na gymnastickém míči

5. Otáčení trupu
ZP: Leh na břiše, overball mezi kotníky – vzpažit
(1–2) otáčením trupu vpravo leh na levém boku
(3–4) otáčením trupu vpravo leh
(5–6) otáčením trupu vpravo leh na pravém boku
(7–8) otáčením trupu vpravo leh na břiše
(8x), totéž opačně

Obrázek 67 – Otáčení trupu
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6. Přenášení medicinbalu
ZP: Leh, hlava v prodloužení trupu – vzpažit, medicinbal nad hlavu rovně
(1–2) přenést medicinbal nad pravé rameno rovně
(3–4) přenést medicinbal nad hlavu rovně
(5–6) přenést medicinbal nad levé rameno rovně
(7–8) přenést medicinbal nad hlavu rovně
(16x)

Obrázek 68 – Přenášení medicinbalu

5.3.8

Posílení a protažení svalů vnitřní strany stehna

1. Protažení vnitřní strany stehen
ZP: Sed roznožný skrčmo na lavičce bočně – předpažit poníž ruce na lavičku
(1–4) tlakem lokty do kolen zvětšovat sed roznožný
(5–8) mírný předklon
(9–16) návrat do ZP
(8x)

Obrázek 69 – Protažení vnitřní strany stehen
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2. Leh na boku
ZP: Leh na pravém boku přednožný pokrčmo levou – vzpažit pravou, připažit
pokrčmo levou předloktí vzhůru, dlaň před tělem
(1–4) unožit dovnitř pravou
(5–8) návrat do ZP
(16x), totéž opačně

Obrázek 70 – Leh na boku

3. Stlačování overballu
ZP: Podpor na rukou vzadu ležmo pokrčmo, overball mezi koleny
(1–8) stlačení overballu
(9–16) povolení tlaku
(16x)

Obrázek 71 – Stlačování overballu

72

4. Roznožování s posilovací gumou
ZP: Leh, přednožit mírně roznožmo, posilovací guma na kotníky
(1–8) roznožováním leh, přednožit roznožmo
(9–16) návrat do ZP
(16x)

Obrázek 72 – Roznožování s posilovací gumou

5. Výpad s unožením
ZP: Stoj spojný – skrčit vzpažmo zevnitř ruce v týl
(1–2) výpadem levé dřep únožný levou
(3–4) vzpřim do stoje spojného
(5–6) unožit povýš levou
(7–8) přinožením stoj spojný
(8x), totéž opačně

Obrázek 73 – Výpad s unožením
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6. Unožování
ZP: Vzpor klečmo, únožný pravou
(1–2) unožit pravou
(3–4) návrat do ZP
(16x), totéž opačně

Obrázek 74 – Unožování

5.3.9

Posílení a protažení svalů zadní strany stehna

1. Protažení zadních stehenních svalů se švihadlem
ZP: Leh, pokrčit přednožmo pravou, švihadlo napůl vedeno přes plosku pravého
chodidla – pokrčit připažmo, předloktí svisle vzhůru, švihadlo uchopit za konce
(1–8) propínáním pravé leh, přednožit pravou
(9–16) návrat do ZP
(8x), totéž opačně

Obrázek 75 – Protažení zadních stehenních svalů se švihadlem
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2. Protažení zadních stehenních svalů na gymnastickém míči
ZP: Sed roznožný na gymnastickém míči – připažit
(1–4) předklon k levé, uchopit chodidlo – vzpažit
(5–8) vzpřim – připažit
(9–12) předklon vpřed – vzpažit
(13–16) vzpřim – připažit
(8x), totéž opačně

Obrázek 76 – Protažení zadních stehenních svalů na gymnastickém míči

3. Zvedání pánve z lehu
ZP: Leh, pokrčmo
(1–8) podpor na rukách vzadu ležmo
(9–16) návrat do ZP
(12x)

Obrázek 77 – Zvedání pánve z lehu
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4. Rolování na gymnastickém míči
ZP: Leh, pokrčmo na míči, míč pod bedry – vzpažit
(1–4) kutálením zad po míči leh, skrčmo na míči
(5–8) kutálením návrat do ZP
(12x)

Obrázek 78 – Rolování na gymnastickém míči

5. Přednožování na gymnastickém míči
ZP: Vzpor ležmo – ruce na gymnastickém míči
(1–2) skrčit přednožmo levou
(3–4) rotací pánve vlevo skrčit přednožmo dovnitř levou
(5–6) rotací pánve vpravo skrčit přednožmo levou
(7–8) zanožením návrat do ZP
(8x), totéž opačně

Obrázek 79 – Přednožování na gymnastickém míči
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6. Klek s medicinbalem
ZP: Klek – vzpažit, medicinbal nad hlavou rovně
(1–2) rovný záklon
(3–6) hmity záklonmo
(7–8) vzpřim
(12x)

Obrázek 80 – Klek s medicinbalem

5.3.10 Posílení m. rectus abdominis
1. Leh sed
ZP: Leh skrčmo
(1–4) odvíjením hlavy a páteře leh sedmo skrčmo – předpažit
(5–8) leh skrčmo
(20x)

Obrázek 81 – Leh sed
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2. Leh sed s přednožením
ZP: leh skrčmo
(1–12) odvíjením hlavy a páteře leh sedmo skrčmo, přednožit skrčmo pravou –
předpažit, výdrž
(13–16) leh skrčmo
(17–28) odvíjením hlavy a páteře leh sedmo skrčmo, přednožit skrčmo levou –
předpažit, výdrž
(29–32) leh skrčmo
(16x)

Obrázek 82 – Leh sed s přednožením

3. Leh sed se švihadlem
ZP: Leh, přednožit – předpažit poníž švihadlo na čtvrt za stehna rovně
(1–4) odvíjením hlavy a páteře leh sedmo, přednožit
(5–8) leh, přednožit
(20x)

Obrázek 83 – Leh sed se švihadlem
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4. Sed na overballu
ZP: Sed pokrčmo na overballu – skrčit vzpažmo zevnitř, ruce v týl
(1–2) přednožit levou
(3–4) přinožením sed pokrčmo na overballu
(5–6) přednožit pravou
(7–8) přinožením sed pokrčmo na overballu
(20x)

Obrázek 84 – Sed na overballu

5. Leh sed s overballem
ZP: Leh – vzpažit dovnitř, overball mezi dlaněmi
(1–2) sed, přednožit povýš – obloukem vpřed předpažit, overball předat mezi
kotníky
(3–4) leh – obloukem vzad vzpažit
(5–6) sed, přednožit povýš – obloukem vpřed předpažit, overball předat do dlaní
(7–8) leh – obloukem vzad vzpažit
(20x)

Obrázek 85 – Leh sed s overballem
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6. Prkno
ZP: Vzpor ležmo nohy na lavičce
(1–4) otáčením trupu vpravo vzpor ležmo vlevo levoruč nohy na lavičce – upažit
pravou
(5–8) zpět do vzporu ležmo nohy na lavičce
(16x), totéž opačně

Obrázek 86 – Prkno
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6 Diskuze
V rámci bakalářské práce jsem vytvořila seznam nejčastěji zapojovaných svalových
skupin u krasobruslařských skoků. Očekávaným problémem v průběhu psaní teoretické
části práce byl nedostatek aktuální odborné literatury o krasobruslařských skocích.
Perfektní provedení skoků bylo vždy v krasobruslařském pojetí nejpodstatnější ze všech
povinných prvků.
Nahlédneme-li do české literatury, zjistíme, že skokům se cíleně věnují pouze starší
publikace. Mezi nejlépe zpracované publikace u nás patří Krasobruslení: povinná
a volná jízda jednotlivců z roku 1979 a Krasobruslení: učební text pro trenéry
III. a II. třídy z roku 1984. Na vytvoření obou knih se podílel významný český
funkcionář ISU PhDr. Josef Dědič. O kvalitě knih svědčí překlad do mnoha dalších
jazyků. Další velkou hodnotou knih jsou na tehdejší dobu dokonale nakreslené
a nafocené kilogramy všech krasobruslařských skoků, které dodnes nikdo ve své knize
nepřepracoval. Nevýhodou knih je starší datum vydání. Od 80. let minulého století
došlo v technice skoků k velkým změnám. Proto při čtení a práci s knihami
PhDr. Josefa Dědiče musíme postupovat s nadhledem a využívat vlastních znalostí
a zkušeností.
Tématem techniky a průpravy skoků se ve své bakalářské práci věnovala Hana
Charyparová (2009) a v knize Krasobruslení i Gabriela Hrázská (2006). Obě literatury
však vycházejí z poznatků PhDr. Josefa Dědiče.
Podíváme-li se do zahraniční literatury, zpracoval techniku skoků v moderním pojetí
Shulman (2001). Shulmanova kniha se zabývá součastným krasobruslením všeobecně,
proto je technika skoků oproti česky psané literatuře velmi stručná.
Z odborné literatury jsem zjistila, že nejčastěji zapojovanými svalovými skupinami
u skoků jsou:


M. quadriceps femoris



M. obliquus abdominis



M. erectus spinae



M. trapezius



Mm. glutaei
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M. pectoralis major



M. latissimus dorsi



Svaly vnitřní strany stehna



Svaly zadní strany stehna



M. rectus abdominis

Tuto zjištěnou skutečnost lze podpořit i výzkumem Ivety Jonášové (2001) v rámci její
diplomové práce. Podle Jonášové (2001) mezi nejvíce zatěžované svaly krasobruslařů
patří svaly dolních končetin. U sportovců, kde je žádoucí rychlost dolních končetin,
jako jsou sprinteři, krasobruslaři, hokejisti, jsou nejčastěji zkrácenými svaly hamstringy.
Trenéři by tedy měli protahováním hamstringů věnovat pozornost v rámci tréninků
mimo ledovou plochu.
V obecném přehledu svalů s tendencí k oslabení jsou uváděny m. quadriceps femoris,
mm. glutaei, hluboké šíjové svaly, hluboké zádové svaly a m. stratus anterior.
Z výsledků šetření Jonášové (2001) vyplývá, že pokud se do přípravy krasobruslařů
zařadí pravidelné posilování, neměli by mít naši svěřenci problémy s velkým
množstvím ochablých svalů.
V celé práci je čerpáno pouze s jednoho časopisu, kde Levitová (2012) uvádí nejčastěji
přetížené oblasti pohybového systému u krasobruslařů, kterými jsou oblast bederní
páteře a kyčelního kloubu. Těmto oblastem je třeba se věnovat v rámci kompenzačního
cvičení. Bohužel zahraniční ani české časopisy odborného zaměření o krasobruslení
nejsou vydávány.
Výsledkem práce je soubor 61 cvičení pro posílení a protažení nejčastěji zapojovaných
svalových skupin u skoků. Při výběru jednotlivých cvičení jsem čerpala z informací ze
školení pro získání licence na asistenta trenéra krasobruslení, trenéra krasobruslení
III. a II. třídy. Dále jsem využila vlastních praktických zkušeností a pozorování tréninku
jiných krasobruslařských skupin.
Myslím si, že až praxe a průběžné vyhodnocování posilovacích a protahovacích cvičení,
které bych chtěla provést v rámci diplomové práce, ukáže, zda zvolený soubor cvičení
je dostačující, nadprůměrný nebo nedostačující.
Podobnou tématikou se zabývá pouze Poe (2001) jehož kniha je věnována kondiční
přípravě krasobruslařů. Na rozdíl od mé práce se zabývá cvičením krasobruslařů
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obecně, a proto cviků uvádí jen několik. V jednotlivých kapitolách autor zpracovává
spíše průpravná a imitační cvičení krasobruslařských prvků na suchu.
Přestože je bakalářská práce zaměřena především na silové schopnosti krasobruslařů, je
třeba v rámci tréninku rozvíjet všechny pohybové schopnosti. Převážně při tréninku dětí
je všeobecná pohybová průprava a vytvoření co největší zásobárny pohybů tou nejlepší
cestou pro budoucí specifický trénink.
Věřím, že každý trenér i jeho svěřenec najde v mé práci informace, které jim společně
pomůžou v růstu jejich sportovní výkonnosti.
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7 Závěr
Cílem bakalářské práce bylo vytvořit soubor cvičení pro krasobruslaře a jejich trenéry.
Soubor obsahuje 61 cviků pro posílení a protažení nejdůležitějších svalů, které jsou
zapojeny při krasobruslařských skocích. Předpokládala jsem, že krasobruslaři, kteří
budou soubor cvičení využívat, jsou již pokročilejší. Cviky jsou proto vhodné pro děti
od deseti let, kdy je možné zahájit specifický silový trénink. Vždy, ale musíme
respektovat schopnosti daného dítěte.
Po nashromáždění dostupného materiálu o problematice krasobruslení, anatomie
a silového tréninku vznikla teoretická část práce. Teorie obsahuje stručné informace
o vývoji krasobruslení a rozdělení skoků. Nejvíce se zaobírá poznatky o technice skoků,
obecné svalové mechanice a sportovním silovém tréninku. Poslední část teorie tvoří
vymezení nejdůležitějších svalových skupin u skoků. K jejímu zpracování bylo využito
kromě odborné literatury také videokazet Mezinárodní bruslařské unie.
Krasobruslařské skoky jsou v současnosti jedním z nejdůležitějších prvků krátkého
programu i volné jízdy. Tomu, kdo zvládne skoky nejlépe, se otevírá cesta k vítězství.
Věřím, že bakalářská práce napomůže lepšímu pochopení fungování svalové
mechaniky ve skocích a tím lepšímu porozumění problematice skoků obecně. Aby
krasobruslař mohl být nejlepší, musí nejprve pochopit zásady a naučit se základy, které
bude dále rozvíjet. Proto, soubor cvičení, který vznikl v rámci bakalářské práce,
napomáhá lepšímu rozvoji skoků.
Závěrem bych zdůraznila úlohu prevence. Nutností každého tréninkového procesu je
zařazení rozcvičení a závěrečného protažení po každém tréninkovém procesu. Důležitá
je i role regenerace v průběhu celé sportovní kariéry. Nezanedbáváme počínající
onemocnění ani drobné úrazy a raději provedeme vyšetření lékařem.
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