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Abstrakt 

Název: TRX- Závěsný systém, zásobník cviků a tvorba tréninkové jednotky 

Zpracovala: Aneta Chodorová 

Vedoucí práce: Mgr. Pavel Hráský, Ph.D 

Cíle: Cílem práce je prezentace novodobého náčiní TRX závěsného cvičení 

a vytvoření zásoby cviků na všechny svalové partie TRX programu. Literatura bohužel 

zatím neexistuje a studií či výzkumů zabývajících se problematikou TRX závěsného 

tréninku je velice málo. Všechny dostupné materiály, které jsou k dostání 

po absolvování specializovaných kurzů, jsou v anglickém jazyce. Proto je hlavním 

úkolem této práce utřídit, přeložit a sepsat informace, poznatky a literaturu vztahující 

se k této problematice. Dále toto prezentovat a také vytvořit dvě tréninkové jednotky 

zaměřené na trénink celého těla a core. 

Metody: Bakalářská práce je založena na rozboru teoretických východisek a má 

charakter literární rešerše, jež se týká novodobého cvičebního náčiní zvané TRX. V 

práci jsem se postupně věnovala jednotlivým kategoriím, které jsem vytvořila pomocí 

zvolené literatury. Podklady pro teoretická východiska jsem čerpala z různých zdrojů, 

mezi které patřily knihy, odborná skripta ze seminářů a kurzů, odborné články a 

publikace. 

Klíčová slova:   Cviky, TRX trénink, tréninková jednotka, hluboký stabilizační systém 

páteře (HSSP), trénink s vlastní hmotností. 

  



Abstract 

Title: TRX suspension training, creation of exercises and training units 

Student: Aneta Chodorová 

Supervisor:  Mgr. Pavel Hráský, Ph.D 

Objectives: The main aim of the thesis is to present modern equipment - TRX 

suspension training and the creation of exercises to all muscles parts of TRX Program. 

Literature unfortunately does not exist yet, and studies and researches dealing with TRX 

training is not much. All materials are from specialized TRX courses and are in English 

language. Therefore, the main task of this work is to organize, translate and write the 

informations, knowledge and literature related to this issue. Further, to present and also 

create two training units. One unit for full-body training and the other for core training. 

Methods: The thesis is based on an analysis of theoretical basis and has the 

character of a literature review, concerning modern exercise equipment called the TRX. 

At work, I gradually gave individual categories, I have created with the selected 

literature. Basis for theoretical background I gathered from different sources, which 

included books, professional textbooks from seminars and courses, articles and 

publications. 

Keywords: Exercises, TRX training, training unit, core, bodyweight training 
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Úvod 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala novodobé tréninkové náčiní, které se nazývá 

TRX. Od malička jsem se věnovala sportu, mým hlavním koníčkem byla atletika, hod 

oštěpem. Již při atletickém tréninku jsme cvičili s vahou vlastního těla. Setkala jsem se 

zde poprvé i se závěsným systémem. Po ukončení atletické dráhy jsem se začala 

věnovat fitness a hlavně vedení tréninkových jednotek. V této oblasti se pohybuji již 

mnoho let a mou hlavní náplní je relativně nový druh cvičení. Jedná se o tzv. TRX: 

Total-Body Resistance Exercise (Cvičení pro zatížení celého těla) Suspension Training 

(Závěsný trénink). Toto náčiní mne nadchlo a stále se snažím zdokonalovat 

v přípravách hodin, vedení skupinových lekcí i jednotlivců při osobním tréninku. 

Techniky závěsného cvičení jsou připraveny tak, aby bylo zapojeno celé tělo jako 

jednotný koordinovaný systém. Závěsné cvičení na TRX je další velký vývojový krok 

při funkčním výkonnostním cvičení. Spojnice mezi pohybem, pružností, silou, 

stabilitou, koordinací, posilováním a srdcem se navzájem prolínají v jedinečné 

a celkově funkční formě. Cviky závěsného cvičení umožňují třírozměrné pohyby, které 

nejsou možné s jiným nářadím. S malými změnami v nastavení těla, je možné 

se zaměřit na specifickou cílovou oblast každého sportovce či klienta a velice 

individuálním způsobem pracovat na fyzických limitech. Můžeme změnit obtížnost, 

posunovat se ve vteřině od jednoho cviku k jinému, abychom si vybudovali svalovou 

pevnost a kardiovaskulární kondici.  

V mé bakalářské práci jsem se snažila o komplexní shrnutí novodobého tréninkového 

programu TRX. Toto cvičení je staré jen několik málo let. Vzniklá v USA, ale během 

chvíle se dostává do celého světa. Literatura pro širokou veřejnost bohužel zatím vůbec 

neexistuje a studií či výzkumů zabývajících se problematikou TRX závěsného tréninku 

není mnoho. Všechny materiály, ze kterých trenéři a instruktoři čerpají, jsou získané 

z kurzů nebo seminářů a jsou v anglickém jazyce. Proto bych chtěla utřídit a sepsat již 

zveřejněné informace. 

Cílem bakalářské práce je prezentace novodobého náčiní TRX závěsného cvičení 

a vytvoření zásoby cviků na všechny svalové partie TRX programu. Také bych chtěla 

ukázat dvě mnou sestavené lekce pro začátečníka i pokročilého cvičence. 

První část mé bakalářské práce je zaměřena na historii, charakteristiku, popis 

a prezentaci TRX programu. Jsou zde popsané druhy TRX programů. Seznámíme 
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se s výhodami a účinky, které trénink na tomto náčiní přináší. Popsána zde bude 

i důležitost hlubokého stabilizačního systému pro toto cvičení. 

Ve druhé části jsem se zaměřila na manipulaci s TRX a sestavila zásobník cvičení podle 

jednotlivých svalových partií a dále jsem sestavila dvě ukázkové tréninkové jednotky  

- jednu pro začátečníky a druhou zaměřenou na trénink CORE (středu těla). 
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Obrázek 1 Závěsný systém  

REŠERŠNÍ ČÁST 

1.1 Přehled poznatků – historie, závěsný systém 

1.1.1 TRX 

TRX neboli Total-Body Resistence Exercises je způsob cvičení a posilování těla 

pomocí závěsného systému. Princip tohoto silového tréninku spočívá v zavěšení jedné 

části těla do popruhů, přičemž druhá část zůstává v kontaktu s podložkou. Náčiní tvoří 

pevné nastavitelné popruhy a madla pro ruce a nohy univerzálně použitelné pro každý 

druh postavy. Popruhy lze zavěsit prakticky kamkoliv. Intenzita cvičení TRX 

se nastavuje procentem zavěšené hmotnosti, úhlem těla s podložkou, a šíří základny 

podložky. Posilování a cvičení s TRX je vhodné pro každého. TRX procvičí nejen 

svalové partie, které jsou standardně procvičovány při obvyklých trénincích, ale 

zejména zapojí do tréninku i méně využívané a namáhané svaly. TRX umožňuje 

procvičit i koordinaci, každý cvik je proveden za pomocí zpevnění celého těla 

a rovnováhy.  

Přínosem tohoto cvičení je především to, že při provádění každého cviku je kromě svalů 

provádějících konkrétní pohyb maximálně aktivováno stabilizační svalstvo. 

(Stackeová, 2008) 

1.1.2 Historie TRX 

Závěsné cvičení, trénink s lany nebo například použití lan při lezení po skalách, 

je známé již mnoho let. Bojové jednotky z 19. století a první horolezci z celého světa 

rozvinuli řadu lezeckých cvičebních aktivit s lany pro nácvik a přípravu na těžké boje 

a horské expedice. 

  

Zdroj: http://rosstraining.com/blog/2010/03/16/old-school-suspension-training/ 
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Bezesporu gymnasté a techničtí lezci po skalách se stali mistry moderní doby 

v zátěžovém cvičení na žíněnkách a různých závěsných nástrojích. Závěsný trénink 

hodně vděčí tomu, co jsme se naučili ze zkušeností těch, kteří přišli před námi. 

Generace akrobatů, gymnastů a horolezců využívali své vlastní tělesné hmotnosti jako 

odporu při zavěšení na kruzích, hrazdách a lanech. Tímto tréninkem získávali značnou 

sílu a perfektně vypracovanou postavu, která je charakteristická pro tyto sportovce. 

(trxsystem.cz, 2015) 

V knize Athletic Sports For Boys z roku 1866 se můžeme dočíst o závěsném systému, 

který byl po domácku vyrobený. Svým vzhledem se skoro neodlišoval od dnešních 

TRX. Je zajímavé vidět, že to, co vídáme v dnešní době jako nové, již bylo vyvinuto 

dávno před tím. TRX je původně americké armádní cvičení, které vzniklo v polovině 

80. let. Závěsný systém byl vytvořen americkým námořnictvem jako efektivní 

tréninková forma při cvičení mimo základnu – v omezeném prostoru bez strojů a činek. 

Vynálezcem tohoto náčiní je Randy Hetrick. 

Po celou dobu cvičení na TRX je vždy cvičeno pouze s váhou vlastního těla. Vojáci 

ve stísněných prostorech, kde nebylo na tělocvičny ani pomyšlení, potřebovali cvičit 

a udržovat tělesnou kondici. Začínali s několika ručně spojenými padákovými popruhy 

a postupně, relativně rychle, vytvořili rostoucí řadu zátěžových tělesných cvičení. TRX 

je při provádění každého cviku maximálně aktivováno stabilizační svalstvo (břicho, 

záda, trup), ale procvičuje se i flexibilita, koordinace a rovnováha.  

Cvičení na TRX je vhodný trénink pro všechny úrovně fyzické zdatnosti. Závěsné 

cvičení na TRX systému je další velký vývojový krok ve funkčním výkonnostním 

cvičení. Spojnice mezi pohybem, pružností, silou, stabilitou, koordinací, posilováním 

a srdcem se navzájem prolínají ve velmi účinné a celkově funkční formě. Cvičení na 

TRX splňuje všechny požadavky kvalitního funkčního tréninku, aniž by byla potřeba 

navštěvovat specializované posilovny se stroji a činkami. TRX napomáhá budování 

přirozené funkční síly a svalové vytrvalosti, odstraňuje bolest přetížených svalových 

partií, zlepšuje rozsah pohybu, rozvoj koordinace, rovnováhy, síly a stability hlubokého 

svalstva, vytváří efektivní a rovnoměrné tvarovaní těla, všeobecně zvyšuje kondici, 

zlepšuje vytrvalost při práci mnoha svalových skupin zároveň. (Fitness Anywhere, 

2012)  



7 

Svalová soustava člověka je tvořena jednotlivými svaly. Mezi fyzikální vlastnosti svalů 

patří pružnost (elasticita), kdy sval má schopnost se při zatížení úměrně protáhnout, 

po skončení zatížení se vrátit na úvodní délku, a pevnost, která je dána velikostí síly 

potřebné k přetržení svalu (unavený sval se přetrhne mnohem rychleji). Mezi 

fyziologické vlastnosti svalů patří klidové napětí svalů - svalový tonus, sval připraven 

k okamžité práci (výkonu), dráždivost svalů (schopnost svalu reagovat na podnět) 

a stažlivost (kontrakce) svalu, t.j. schopnost smrštění svalu. Na činnosti svalu 

se nepodílejí všechna jeho vlákna. Tréninkem jejich počet vzrůstá. Přes nespornou 

bohatost poznatků neexistuje zcela shoda v pojetí, ani výkladu (i tréninku) silových 

schopností. (Dovalil, 2002) 

O pár let později, po vynalezení TRX randy Hetrickem, se toto náčiní začalo těšit 

v oblibě i široké veřejnosti. Nejprve jako pomůcka při tréninku sportovních týmů, 

profesionálních atletů, a tak podobně, později do fitness center a domácích posiloven. 

(trxsystem.cz, 2015) 

1.1.3 Závěsný systém 

Mnoho let před tím, než vznikl TRX training, metoda závěsného systému již existovala. 

Cvičení s vahou vlastního těla je známo již z Římských legií, od Čínských akrobatů 

známe gymnastický cvičení. Vojenské jednotky z 19. století nebo horolezci vynalezli 

a zdokonalovali různé systémy závěsných cvičení, šplhání, lezení po horách, práci 

s lany. Z tohoto všeho se po té odvíjelo i vynalezení právě moderního závěsného 

systému. (Fitness Anywhere, 2012) 

1.1.4 Randy Hetrick 

Po ukončení studia v oboru historie na University of Southern California v roce 1987, 

strávil Randy Hetrick čtrnáct let jako velitel „NAVY komanda“ po celém světě. Jeho 

kariéra vyvrcholila jako operační velitel elitních SEAL jednotek, kde začal se svými 

kolegy hledat způsob, jak se udržet ve fyzické kondici i během náročných misí. 

Jelikož trávili většinu času na lodích nebo v ponorkách, byli nuceni trénovat 

na malých prostorách s omezenou možností cvičebních nástrojů. Začínalo 

se s několika padákovými popruhy ručně spojenými spolu s gumovými nástroji 

na opravu lodí. V krátké době položili základy cvičení, které objevilo zcela nové 

a originální kategorii funkčního cvičení. 
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V roce 2001 Randy ukončil vojenskou službu a byl přijat na Stanford University 

Graduate School of Business, kde získal titul MBA. Během studia trénoval, pokračoval 

ve studiu Jiu-Jitsu a ve zdokonalování TRX. 

Do konečné podoby současného TRX závěsného tréninku Randy promítl zkušenosti 

z tréninku SEAL týmu, bojového umění a tréninku elitních sportovců. Počáteční 

pozitivní přijetí cvičení ze strany velitelů pro speciální operace i elitních atletů, 

inspirovalo k založení společnosti Fitness Anywhere, Inc. Společnost nabídla inovované 

tréninkové zařízení pro zátěžové cvičení a speciální cvičební programy, které 

se zaměřují na lidské tělo jako na integrovaný systém. Společnost přinesla na trh nový 

pohled na fitness cvičení a TRX systém se rychle rozšířil od tělocvičen profesionálních 

sportovních týmů do fitness center a do povědomí veřejnosti. (Fitness Anywhere, 2012) 

1.1.5 Technika pohybu 

Fyzické pohyby jsou nezbytnou součástí každodenního života. Naše tělo neustále 

zatěžují v každém směru - vpřed, vzad, do strany, rotačně, v synchronizovaném 

a sekvenčním pořadí. Stejně tak tomu je při cvičení na TRX.  

Při cvičení na TRX využíváme při každém pohybu celé tělo jako koordinovaný celek. 

Tím zároveň zlepšujeme stabilitu, pružnost a koordinaci. Jen díky správnému provádění 

cviku posilujeme ty svaly, které jsme měli v úmyslu procvičit. Správná technika cvičení 

na TRX je velmi důležitá, proto se nevyplácí ji podceňovat. Toto obecně platí 

při jakémkoli tréninku. 

Kromě zlepšení výkonu (rychlejší hod, odpal, běh) slouží kvalitní trénink jako ochrana 

organismu před zraněním. Ať už cvičíme v posilovně s činkami nebo doma na TRX. 

Správné techniky dosáhneme kontrolovaným pohybem. Při trhavých pohybech hrozí 

zranění zejména zádových svalů. Důležité je si najít správnou polohu těla a postoj 

nohou. Redukcí vlastní tělesné hmotnosti a gravitace přizpůsobíme fyzickou zátěž. 

Pokud již není dostatek síly na plynulé dokončení TRX opakování, oddálíme své tělo 

a chodidla od bodu ukotvení TRX. Sníží se úhel mezi tělem a zem, čímž se zmenší 

zátěž. Povolené a prověšené popruhy snižují náročnost pohybu a TRX trénink není tak 

účinný.   

http://www.trxtraining.com/
http://www.trxsystem.cz/druhy-trx-systemu/
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Při provádění cviku bychom měli udržovat popruhy napnuté a vyvíjet rovnoměrný tlak 

na TRX smyčku tak, aby nedocházelo k prokluzování popruhů. Při cvičení 

se snažíme držet své tělo v rovině a využíváme princip prkna. Naše tělo se musí 

pohybovat jako prkno, bez prohýbání páteře. Tím dosáhneme maximální účinnosti 

cviků na TRX. Techniky závěsného tréninku jsou určeny pro záměrné přemísťování 

našeho těžiště, což během každého cvičení aktivuje vnitřní svalstvo. 

Pro cvičení na TRX lze přizpůsobit i řadu běžně používaných tradičních posilovacích 

cviků. Závěsné cvičení poskytuje možnost neustále přizpůsobovat intenzitu a upravovat 

přechod mezi jednotlivými cviky a odpočinkem. TRX také umožňuje v daných 

časových intervalech rychlé změny v náročnosti cviků. (Fitness Anywhere, 2012) 

Cvičení se závěsným systémem je pohodlné a možné kdekoliv, ale je nutné dbát zásad 

správného cvičení s TRX. Každý cvik je charakterizován svou výchozí a konečnou 

polohou. V případě, že cvičenec zaujme nesprávnou výchozí polohu, nebude cvik 

proveden správně. Při každém cviku je důležitá pevná opora o podložku a vhodná 

vzdálenost od kotevního bodu pro vhodnou intenzitu a zajištění plynulého cvičení. 

Konečná poloha úzce souvisí s výchozí. Při nevhodném umístění styčného bodu 

s podložkou se stává cvik příliš obtížným nebo příliš snadným. V takovém případě 

je vhodné upravit intenzitu, aby byl každý cvik prováděn správně po celou dobu 

cvičení.  

Při užívání TRX systému musí být po celou dobu cvičení závěsné popruhy napnuté 

v tahu. Cviky je důležité provádět tak, aby nedocházelo k prověšení popruhů nebo aby 

se popruhy nedotýkaly paží. V takovém případě je ke správnému provedení cviku nutné 

upravit polohu celého těla nebo paží. Popruhy také při správném provedení cviku 

neprokluzují nahoru a dolů, ale obě lana jsou vždy zatížena rovnoměrně. Velmi 

důležitou podmínkou pro správné provedení cviku je držení těla v rovině, tedy zpevnění 

celého těla tak, aby boky, trup, ramena a hlava byly v jedné přímce. Tělo se během 

cvičení musí pohybovat jako celek. Nejčastější chybou je prohnutí těla, nebo přílišné 

vztyčení boků vzhůru. (trxsystem.cz, 2014) 

1.2 Tři roviny pohybu 

Závěsné cvičení poskytuje neomezené obměny v úhlu pohybu pro všechny cviky. TRX 

umožňuje, aby byly pohyby prováděny v jakékoli rovině nebo i ve všech rovinách 
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najednou. Dle Dylevského (2000) můžeme třídit cviky dle provádění pohybu v těchto 

třech rovinách:  

Sagitální: pohyby vpřed a vzad, nebo přes střední osu těla. Spadají sem dřepy, výpony, 

tricepsovou extenzi, bicepsové zdvihy, výpady a sklapovačky. 

Frontální: pohyby stranou nebo pohyby ve frontální rovině s abdukcí/ addukcí. Řadíme 

sem shyby s širokým úchopem, posilování bočních břišních svalů, tlaky s velkou činkou 

před hlavou a upažování s činkou. 

Transversální: horizontální abdukce/addukce nebo pohyby v příčné rovině s rotační 

akcí. Jde o rotační posilování šikmých břišních svalů a laterální zvedání ramen  

– upažování v předklonu. 

1.3 Nejčastější chyby při cvičení na TRX systému 

Naše tělo je neustále zatěžováno ve všech pohybech a směrech. Je nezbytné využívat 

tělo jako koordinovaný celek. Pomocí TRX systému toho můžeme docílit. Obecně platí, 

že veškeré cvičení musíme provádět správnou technikou. Toto je velice důležité i při 

cvičení na TRX. Špatné cvičení na TRX může vést k bolesti zad a kloubům. Kvalitní 

trénink může sloužit jako ochrana organismu před zraněním. Proto bychom neměli 

podceňovat správnou techniku tohoto cvičení. (coretrainingtips, 2014)  

1.3.1 Nesprávné zahájení TRX cviku 

První chybou je samotný začátek na TRX, kdy můžeme zvolit špatnou polohu těla 

a nastavení nohou. Aby cvičení probíhalo plynule, je zapotřebí určit správnou polohu 

těla. Při trhavých pohybech může dojít ke zranění zádových svalů, proto bychom své 

pohyby měli maximálně kontrolovat. (trxsystem.cz, 2014)  

1.3.2 Nesprávné ukončení TRX cviku 

Pokud je cvičení tvrdé, rychlé, vyčerpávající, či je na vině únava z práce, neukončujeme 

předčasně cvičení. Oddálením těla od bodu ukotvení TRX se sníží obtížnost cvičení. 

Zmenší se fyzická zátěž a měli bychom být schopni provádět další opakování. 

(coretrainingtips, 2014) Tím pádem několik posledních opakování v sérii umožní 

provádět stále náročný trénink. 
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1.3.3 Nedostatečně držení těla v rovině 

Ve chvíli, kdy se cítíme více unaveni, je o to těžší udržet tělo v rovině. Naše tělo by 

mělo vypadat jako prkno. Žádná část páteře se nesmí prohýbat. V prkně by měli být 

naše pohybové orientační body v rovnováze - kotníky, kolena, boky a hlava v naprosté 

rovině. Jen díky tomu začne naše jádro pracovat tvrději. (coretrainingtips, 2014)  

1.3.4 Nedostatečně napnuté popruhy 

Tím, že jsou popruhy nedostatečně napnuté, dochází ke snížení náročnosti pohybu 

a cvičení se stává méně efektivním. Popruhy by měly být neustále napnuté v každém 

prováděném pohybu. (coretrainingtips, 2014)  

1.3.5 Opírání paží o TRX popruhy 

Další chyba se projevuje převážně u provádění tlaků na hrudník (TRX Chest Press). 

Při zavěšení do TRX máme ruce velmi nízko a dotýkáme se svými pažemi 

TRX popruhů. Toto nám navozuje pocit vetší stability a během cvičení se TRX popruhy 

odírají o naše paže. (trxsystem.cz, 2014) 

1.3.6 Prokluzování popruhů v TRX smyčce 

Prokluzování vzniká, když nastává nerovnoměrný tlak na TRX smyčku. Před zahájením 

pohybu, by se měla madla nacházet v rovnovážné poloze a tím bude vyvíjen 

rovnoměrný tlak na TRX smyčku. (coretrainingtips 2014, McDermott 2015) 

1.4 Výhody závěsného tréninku 

1.4.1 Univerzálnost cvičení 

Cvičení na TRX je vhodné pro každého, téměř bez rozdílu věku. Díky speciálním 

popruhům, karabinám nebo dveřnímu závěsu je možné TRX využít kdekoliv. Jelikož 

se cvičí pouze s vahou vlastního těla, je TRX vhodné pro jedince na každé úrovni  

- začátečníka i pokročilého. (Fitness Anywhere, 2012) 

1.4.2 Zapojení CORE 

Naše těžiště se nachází těsně nad boky podél středové osy těla. Při změnách poloh těla 

se těžiště posouvá. Při normálních činnostech zůstává v mezích trupu. Tělo používá 

http://www.trxsystem.cz/tlak-na-hrudnik-cviky-na-posilovani-horni-casti-tela/
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svalovou sílu pro kontrolu těžiště těla při pohybech. Při cvičení na TRX je náš core 

aktivovaný po celou dobu cvičení. (Fitness Anywhere, 2012) 

1.4.3 Trénink ve 3-D pro lepší výkon 

Při tréninku se pohybujeme v různých rovinách. V rovině sagitální, transversální 

i frontální. (Fitness Anywhere, 2012) 

1.5 Popis tréninkového náčiní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 2 Součásti balení TRX náčiní 

Obrázek 3 Popis TRX 
Zdroj: http://www.eliptical.cz/trx-home-kit-original 

Zdroj: http://www.eliptical.cz/trx-home-kit-original 
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Dle oficiálních informací z Fitness Anywhere LLC (2005-2013) se TRX skládá 

z nylonových popruhů s nosností 635 kg. Rukojeti a adaptéry na nohy jsou 

vypolstrovány neoprenem pro vyšší komfort a trakci. Přezky a nastavitelné pásy umožní 

upravovat délku TRX. Zajišťovací smyčka slouží pro větší bezpečnost při cvičení, 

popruhy se tedy méně posunují. Kotvící smyčka a kotevní karabina slouží k  zavěšení 

TRX na námi určené místo. Součástí každého TRX je i tzv. Door anchor - dveřní závěs. 

Ten umožňuje upevnění na dveře v kotevním bodě. TRX bezpečně udrží uživatele 

do 158 kg váhy. Celková váha TRX je 0,8 kg. 

Závěsný systém TRX má pod svojí registrační značkou americká firma Fitness 

Anywhere, zastoupená v České republice 3D fitness s.r.o. Závěsné aparáty zakoupené 

od tohoto prodejce jsou garantované originály. Mají normované hodnoty nosnosti 

a zpracovaných materiálů, nosnost aparátu je 160 kg a materiál popruhů z vysoce 

odolné tkaniny bránící poškození během užívání. Nejen v České republice se objevily 

padělky TRX systému, které napodobují tento originál. Cena, která je často až třetinová, 

je vykoupena užitím méně kvalitních materiálů a zpracováním nižší kvality. Tyto kopie 

napodobují originál barevnou kombinací, balením i popisem. Byly nahlášeny úrazy 

způsobené poškozením nekvalitních materiálů v padělcích. Dochází k přetržení 

popruhů, prasknutí karabin (originální karabiny mají nosnost 600 kg). Selhání 

závěsného systému při tréninku často vede ke zraněním, která jsou velmi vážná. 

Na webové stránce trxsystem.cz jsou uvedeny nejčastější rozdíly mezi originálními 

a padělanými závěsnými systémy ve zpracování. (trxsystem.cz, 2013) 

1.6 Využití TRX ve skupinových aktivitách 

TRX se již několik let těší oblibě při tréninku sportovců, týmů, ale hlavně jako 

skupinová aktivita ve fitness centrech. V další kapitole bych chtěla přiblížit kurzy pro 

fitness instruktory, trenéry, které je možné u nás navštívit a poté převést poznatky 

do svých lekcí či tréninků. 

Cviky, při kterých je možné využívat TRX, jsou omezeny pouze fantazií instruktora. 

(trxsystem.cz, 2013) Cvik je definován svou výchozí polohou, průběhem pohybu 

a závěrečnou polohou. 
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1.6.1 TRX GSTC (Group Suspension Training Course) 

S nástupem TRX do fitness center se postupně začaly rozšiřovat i skupinové lekce 

s využitím tohoto náčiní. Tréninkové lekce s využitím závěsných systémů se těší velké 

oblibě u klientů. Při cvičení se využívá mnoho variant cviků, intenzitu cvičení si může 

zvolit každý klient svou dle své zdatnosti. Důležitým činitelem kvalitní lekce je, dle 

mého názoru, také hudba. Hodiny jsou různého charakteru. Například hodina TRX 

Body Blast je vedena podle tempa, které určí trenér, a je primárně vedená podle hudby. 

Další variantou je TRX Circuit Training. Jedná se o kruhový trénink, který je veden 

podle času, který trenér určí. Hudba je zde jen jako podkres. (Fitness Anywhere, 2012) 

1.6.2 TRX Sports Medicine 

Školení TRX Sports medicine je level 2, nadstavbou TRX GSTC. Absolvent školení 

se zde seznámí s TRX v rámci zdravotních cvičení, s modifikacemi cviků pro všechny 

svalové partie, s ohledem na zdravotní aspekty. Dále se dozví o nejčastějších 

problémech pohybového aparátu a jak správně předvést zdravotní cvičení na TRX. 

(trxsystem.cz, 2015) 

1.6.3 TRX Functional training 

Kurz Funkčního tréninku TRX je sestaven tak, aby trenéři i instruktoři mohli aplikovat 

své zkušeností z různých kurzů TRX do pohybem zaměřených tréninkových jednotek 

s využitím dalších pomůcek jako jsou kettlebells, RIP, powerbag, volné váhy a další. 

(trxsystem.cz, 2015) 

1.6.4 TRX Force 

Kurz TRX Force je také level 2, tudíž před tímto kurzem je nutné nejdříve absolvovat 

základní kurz TRX. TRX Force vytvořili světoví odborníci pro fitness profesionály, 

kteří se snaží svým klientům vytvářet maximálně efektní tréninkový program. Dříve 

bylo toto školení nabízeno výhradně armádním jednotkám. (trxsystem.cz, 2015) 

1.7 Hluboký stabilizační systém těla 

Velmi důležitý pojem, který je třeba zmínit a je neoddělitelnou součástí při cvičení 

na nestabilních plochách, je hluboký stabilizační systém. Tvoří jej svaly, které jsou 

uloženy v hloubce trupu, proto název „hluboký“. Také se nazývá „core“. Číž (2010) 
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uvádí, že core v souvislosti se sportovní terminologií znamená slovní spojení 

„corestrength“ neboli sílu samotného centra těla. Už před více jak tisíci lety indičtí 

jogíni věděli, jak je toto centrum důležité. Současný sportovní trend se vrací 

k samotným základům, a s tím je spojena i důležitost zpevňování trupu. 

Honová (2012) říká, že hluboký stabilizační systém = HSS, kterému se často říká 

tělesné jádro = Core, představuje svalovou spolupráci zabezpečující stabilizaci páteře 

během všech pohybů. Svaly Core jsou aktivovány i při jakémkoliv statickém zatížení. 

Stabilizační funkce těchto svalů se uplatňuje jako významný prvek držení těla, 

dynamické stability a je klíčová pro zajištění posturální báze pohybu. Činnost Core 

a především hlubokých svalů, které jsou pro posturální funkci obzvlášť důležité, 

je automatická s velmi omezeným volním vstupem. Pokud se aktivace Core v dané 

poloze daří, je možné ještě před přechodem do složitější polohy tuto aktivaci lépe 

zafixovat zvýšením náročnosti pohybu využitím odporu nebo využít balanční pomůcky 

pro labilnější opornou bázi.  

1.7.1 Svaly tělesného jádra a jejich aktivace 

Konkrétní seznam svalů tělesného jádra se mezi různými autory mírně liší. Nejčastěji 

jsou jako svaly jádra označovány tyto:  

 Sval břišní - přímý, zevní a vnitřní šikmý, příčný (lat. m.rectusabdominis, 

m. obliqusexternus a internusabdominis, m. transversusabdominis) 

 Vzpřimovače trupu (lat. erectorspinae) 

 Svaly hýžďové - velký, malý, střední (m. gluteus – major, minor, medius) 

 Hruškovitý sval (m. piriformis) 

 Dvojhlavý sval stehenní (m. biceps femoris) 

 Sval poloblanitý (m. semimembranosus) 

 Sval pološlašitý (m. semitendonesus) 

 Ohybače a přitahovače kyčle 

Dále se také můžeme setkat se zařazením svalů pánevního dna 

 Sval čtyřhlavý bederní (m. quadratuslumborum) 

 Široký sval zádový (m. latissimusdorsi), (Jebavý, Zumr 2009)  
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Muchnová a Tománková (2010) zařazují také bránici do výčtu svalů středu těla, 

ale i svaly spodní i vrchní části zad a ramen. 

Velmi důležité pro aktivaci svalů tělesného jádra je správné dýchání. To může zásadně 

ovlivnit naše zdraví, ale i sportovní výkon. Nesprávným dýcháním se může vytvářet 

napětí, přetěžovat nevhodné segmenty na těle a na druhé straně oslabovat ty důležité, 

což je v rozporu s kondičním a silovým tréninkem, a podporuje to bolesti a nemoci. 

Většina lidí používá pouze mělké dýchání, což znamená, že používají k dýchání pouze 

úzkou horní část plic. 

Správné dýchání jádro je opravdu základem. Usnadňuje aktivaci hlubokých svalů 

tělesného jádra a umožňuje tělu nasměrovat sílu na cílové svalové skupiny. Důležitost 

správného dýchání se podceňuje, přitom jde o jeden z podstatných prvků prevence 

zranění. Koncepce stabilizace core a správného dýchání je tedy aktuálním tématem 

nejen v rehabilitaci, ale i v silovém tréninku. Skutečné jádro aktivace musí přijít zevnitř 

ven. (coretraining.cz, 2012)  

Správně funkční svaly HSS se aktivují už při pouhé představě pohybu a nastavují tak 

správné výchozí nastavení páteře a trupu pro následný pohyb. (Véle ,1997)  

1.7.2 Trénink hlubokého stabilizačního systému těla 

Core trénink je v poslední době jedním z často diskutovaných a vyzdvihovaných 

tréninků. V překladu znamená posilování centra, tělesného jádra. Oblast tělesného jádra 

se nachází tam, co těžiště celého těla v klidném postoji. Jedná se o komplex svalů, jež se 

starají o stabilizovanou polohu v oblasti páteře a pánve. Stabilita centra těla je velice 

důležitá pro přenos energie z velkých svalových skupin na malé. Aktivita svalů 

tělesného jádra probíhá při každém pohybu. (Krištofič, 2007) 

Jebavý a Zumr (2014) říkají, že principem Coretrainingu je zpevnění určitých svalů, 

které vede ke stabilitě axiálního systému, možnosti vyvinutí větší síly na periferiích 

a lepší ekonomizace pohybu. 

Dle Doležala a Jebavého (2013) je „Core“ tělesný a pohybový střed, centrum stability 

i síly a zdroj pohybové energie. Zajišťuje pohybovou stabilitu, tvoří základ pro 

jakýkoliv zdravý a účinný pohyb. Pohybová stabilita znamená zpevnění středu těsně 

před velkými viditelnými pohyby a v jejich průběhu. Core trénink je cvičení pohybové 

stability ve funkčním pohybu. Zdůrazňují se dynamické a komplexní cviky.  
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Používáním TRX rozšiřujeme spektrum výchozích poloh, kterými zlepšujeme optimální 

funkci hlubokého stabilizačního systému.  

V souladu se Snášelem (2012) a dle poznatku od Stoppani (2008) je core 

mechanismem, který pomáhá chránit páteř před zraněními při různých pohybových 

aktivitách.  

Tělesné jádro ve středu spojuje horní a dolní část těla. Primárně je tvořeno břišními 

svaly (přímý, zevní, vnitřní a příčný), vzpřimovačem trupu, svaly hýžďovými (velký, 

malý, střední), hruškovitým svalem, dvojhlavým svalem stehenním, poloblanitým 

a pološlašitým, ohybači a přitahovači kyčle. Vždy trénujeme pokud možno všechny 

komponenty tělesného jádra, abychom udržovali správné držení těla, zlepšili rovnováhu 

a koordinaci, sílu, explozivní sílu, a také, abychom umožnili tělu plynulost pohybů. 

To vše je možné pouze pokud budeme trénovat ve všech třech rovinách pohybu 

(sagitální, frontální, transverzální).  

Silné tělesné jádro zlepšuje kontrolu a stabilitu těla a umožňuje správné vykonávání 

cviků a tím zajišťuje prevenci zranění. Statická funkce jádra je aktivována, když lidské 

tělo nevykonává žádný pohyb – působí na správné držení těla. Aktivace jádra během 

dynamických pohybů pomáhá tělu při odolávání gravitaci, redukci sil, dynamické 

stabilizaci a produkci síly ve třech rovinách pohybu. Aby bylo jádro správně stabilní, 

je důležité, aby tělo vykonávalo pohyby v kontrolovaném nestabilním prostředí. 

Vhodný je právě například trénink s TRX. Nestabilní prostředí zapojuje nervosvalovou 

stabilizaci a zvyšuje senzorickou kontrolu nervů. Silné jádro je základem všech 

efektivních a účinných pohybů. Role jádra spočívá nejen ve stabilizování páteře 

a odolávání rotaci, ale je nepostradatelná pro vytváření jakéhokoli pohybu. 

Při závěsném tréninku se jádro zapojuje jako stabilizátor a aktivátor síly nebo jako 

hlavní hybná síla v každém jednotlivém cviku. 

Díky jednostrannému přetěžování svalů a posilování povrchových břišních svalů může 

dojít k vytváření svalových dysbalancí, ale ani účinnost cvičení není zdaleka tak 

vysoká, jaká by mohla být dosažena při správně posíleném středu těla. Při cvičení 

hlubokých stabilizačních svalů páteře se často využívají balanční pomůcky a TRX. Tyto 

pomůcky jsou charakteristické nestabilní, balanční polohou, při které je nutné 

zapojování širokého spektra hlubokých svalů, jež napomáhají správnému držení těla 
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a slouží jako prevenci proti zranění. TRX nám umožňuje balancovat jak ve statických 

polohách, tak i při současném vykonávání dynamických pohybů TRX. (Cissik 2012) 

Neodmyslitelnou součástí tréninku CORE jsou balanční pomůcky. Balanční cvičení 

vyznačují nestabilní polohy, při kterých musíme zapojovat značné množství svalů, které 

nám pomáhají hledat těžiště a držet rovnováhu. Balanční pomůcky můžeme využívat 

jak ve statických polohách, tak i při vykonávání dynamických pohybů. Mezi 

využívávané balanční pomůcky řadíme právě TRX, gymball, bosu, čočku, overball 

a mnohé další typy a modifikace. Core trénink je možné také vykonávat pouze s pomocí 

váhy vlastního těla. (Cacek & Bubníková, 2008) 

Výhodami kvalitně posíleného stabilizačního systému je především:  

 Menší riziko úrazů při sportu nebo jiné fyzické zátěži  

 Prevence a léčba bolestí zad  

 Ochrana kloubů, díky jejich optimálnímu zatěžování  

 Zlepšení sportovního výkonu  

 Dobrý pocit z vnímání vlastního těla  

 Zeštíhlení v pase  

 Ploché břicho  

 Prodloužení páteře  

 Zpevnění kostry (Blahušová, 2005)  

V závěsném cvičení TRX je zastoupeno nespočet posilovacích technik a protahovacích 

pohybů, které jsou zaměřeny na svaly jádra. Silné jádro je základem všech efektivních 

a účinných pohybů. Zapojení jádra znamená víc než jen stáhnutí abdominálních břišních 

svalů do skrčené nebo sedavé polohy. Role svalstva jádra spočívá ve stabilizování 

páteře a odolávání roztažení či rotaci je stejně důležité jako schopnost vyvíjet pohyb. 

V jádru je při stoji umístěno těžiště těla a jsou v něm zahájeny všechny pohyby. 

Spektrum svalů, spadající do oblasti jádra má celou řadu praktických funkcí, jako např.: 

  

http://www.trxsystem.cz/rubrika/trx-trenink/
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 schopnost jedince vzpřímeně stát a chodit 

 kontrolovat pohyby (pohybovat se požadovaným směrem) 

 přenášet energii (vliv na produkci síly) 

 přesunovat tělesnou hmotnost 

 distribuovat tlaky ze zatížení (absorpce doskoků, dopadů…) 

 ochraňovat páteř a vnitřní orgány 

 zvýšení dynamické kontroly pohybů a postojů 

 zlepšení svalové rovnováhy 

 dosažení vyššího stupně neuromuskulární a biomechanické efektivity (zlepšení 

převodu sil mezi dolními a horními končetinami) 

 přestavba svalové struktury jádra 

 stabilizace síly (trxsystem.cz, 2013) 

1.8 Cíle 

Hlavním cílem této práce bylo sepsání informací o novodobém tréninkovém náčiní 

zvaném TRX. Poté na základě známých cviků s TRX vytvořit zásobník cviků a dvě 

tréninkové jednotky určené pro začátečníky, a potom pro pokročilé, se zaměřením 

na zpevnění hlubokého stabilizačního systému. 

1.8.1 Úkoly práce 

 Analyzovat odbornou literaturu. 

 Shromáždit informace a poznatky vztahující se k dané problematice.  

 Shromáždit informace o TRX v ČR a srovnat je se zahraničními zdroji. 

 Přeložit odborné zahraniční články a ověřit zdroje.  

 Sestavit soubor vhodných cviků.  

 Zajistit pomůcky a tréninkové náčiní potřebné k cvičení. 

1.9 Metodika 

V této kapitole popisuji pracovní postup při vytváření této bakalářské práce. Také 

popíši metody, kterých jsem přitom využívala.  
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1.9.1 Pracovní postup 

Na začátku jsem vybírala literaturu, kterou jsem poté sepsala. Jedná se o literaturu 

převážně zahraniční, ale i českou, která zahrnuje knihy, elektronické publikace 

i odborné články a studie. Nejprve jsem se zaměřila na pojem TRX, jeho historií, popis 

a manipulaci s ním. To považuji za klíčový bod. Dále jsem se zabývala různými 

cvičebními programy, které Fitness Anywhere nabízí. V neposlední řadě jsem 

se věnovala popisu cviků na TRX a sestavení dvou cvičebních lekcí.  

1.9.2 Metodika práce 

Bakalářská práce je založena na rozboru teoretických východisek a má charakter 

literární rešerše, jež se týká novodobého cvičebního náčiní zvané TRX. V práci jsem 

se postupně věnovala jednotlivým kategoriím, které jsem vytvořila pomocí zvolené 

literatury. Podklady pro teoretická východiska jsem čerpala z různých zdrojů, mezi 

které patřily knihy, odborná skripta ze seminářů a kurzů, odborné články a publikace. 

Klíčovými slovy pro vyhledávání v cizojazyčných databázích byly pojmy: 

TRX training, core, bodyweight training, suspension training, training unit. Pro 

vyhledávání v češtině jsem volila klíčová slova: TRX trénink, hluboký stabilizační 

systém páteře (HSSP), trénink s vlastní vahou, závěsný trénink, tréninková jednotka. Při 

svém studiu jsem získávala informace z knih dostupných ve studovně Ústřední 

tělovýchovné knihovny UK FTVS.   
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PRAKTICKÁ ČÁST 

1.10 Trénink s vlastní hmotností 

TRX, stejně jako mnoho dalších balančních pomůcek, nám umožňuje trénink s vlastní 

hmotností. Zátěží jsme si hlavně jen my sami. Jebavý a Zumr (2014) říkají, že se dá také 

využít zátěž v podobě přidaného odporu druhého cvičence nebo si například cvičenec 

může zvýšit náročnost cviků přidáním zátěžové vesty. Závěsný systém stimuluje nejen 

svalové partie, které jsme zvyklí používat, ale zapojí i svaly, o kterých jsme doposud 

nevěděli. Cvičením na TRX  se zlepšuje rovnováha a koordinace pohybů. Proto je právě 

cvičení vhodné pro každého.  

Jak říká Doležal a Jebavý (2013), vlastní tělo je nejlepší tělocvičnou. Jen se s ním naučit 

zacházet. 

1.11 Nastavení a manipulace s TRX náčiním 

TRX může být využíváno bezpečně venku i vevnitř na neklouzavém povrchu. Pro 

optimální využití je potřeba rovná plocha přibližně o rozměrech 1,8 x 2,4 m. TRX 

je vybaveno závěsnou kotvou, která umožňuje zavěsit náčiní bezpečně a tím udržet 

váhu těla. Pro zavěšení se dá využít mnoho bodů, např. hrazdy, zábradlí, větve 

na stromech a podobně. Při zavěšení je důležité zvolit si kotevní bod 2 – 2,5 m nad 

zemí, který udrží váhu našeho těla. Černá smyčka (stabilizační smyčka) by měla viset 

přibližně 1,8 m nad zemí. Pro správné ukotvení je důležité omotat kotevní smyčku 

kolem kotevního bodu a zjistit karabinou. Při plně nataženém TRX by měly nožní 

závěsy viset 8 cm nad zemí. Před začátkem cvičení je potřeba provést zátěžový test 

zavěšením se do popruhů. (Fitness Anywhere, 2012) 

S TRX je možné cvičit ve stoje nebo leže. Existuje 6 pozic vzhledem k TRX: 

- Stoj čelem k ukotvení TRX 

- Stoj zády k ukotvení TRX 

- Stoj bokem k ukotvení TRX 

- Leh na břiše (zavěšené nárty v adaptérech na nohy) 

- Leh na zádech (zavěšené paty v adaptérech na nohy) 

- Leh na boku 
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1.12 Nastavení jednoručního úchopu 

TRX je možné nastavit také na tzv. jednoruční úchop, když madla 2x skrz sebe 

protočíme a utáhneme. Při takto upraveném náčiní jsou cviky více zaměřené na střed 

těla, stabilitu, rotace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1.13 Zásobník cviků podle svalových partií 

Cvičení na TRX se podobá jiným typům tradičních cviků na tlaky, tahy, dřepy, výpady, 

prkna či rotace, ale integrace celého těla a aktivace svalů celého těla jsou při funkčním 

posilování efektivnější. Pro popis cviků jsem použila Tyršovo názvosloví kombinované 

s terminologií TRX. Vybrala jsem cviky na posilování horní a dolní části těla, cviky 

na tělesné jádro a cviky na flexibilitu a strečink. 

Fotografický záznam byl zhotoven v průběhu měsíce ledna a února 2017. Při výběru 

a popisu cviků jsem vycházela z mé dlouholeté cvičební praxe, z internetových zdrojů 

a z odborných skript získaných z kurzů a seminářů. 

Obrázek 4 Nastavení jednoručního úchopu 

Zdroj: http://greatist.com/move/trx-yoga-workout 



23 

1.13.1 Cviky na posilování horní části těla 

Název cviku: TRX Low Row – úzké veslo 

 

 

 

 

 

Základní postavení: krátké TRX, ZP: mírný stoj rozkročný, mírný záklon, předpažit, 

uchopit TRX před tělem, dlaně k sobě. 

Provedení pohybu: přítah, dlaně končí na prsních svalech. Dbáme na provedení 

pohybu v celém rozsahu, ramena celou dobu stažená dolů, lopatky u sebe. Lokty jdou 

podél těla. 

Zaměření cviku: HSS, přímý sval břišní, svaly deltové, mezilopatkové svaly, široký 

sval zádový, biceps. 

Název cviku: TRX Mid Row – střední veslo 

 

 

 

 

 

Základní postavení: krátké TRX, ZP: mírný stoj rozkročný, mírný záklon, předpažit, 

uchopit TRX před tělem, dlaně dolů. 

Provedení pohybu: přítah, dlaně končí na prsních svalech. Dbáme na provedení 

pohybu v celém rozsahu, ramena celou dobu stažená dolů, lopatky u sebe. Lokty jdou 

od těla.  

Zaměření cviku: HSS, přímý sval břišní, svaly deltové, mezilopatkové svaly, široký 

sval zádový, biceps.  

Obrázek 6 TRX Mid Row 

Obrázek 5 TRX Low Row 
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Název cviku: TRX Y Fly- Deltový závěs Y  

 

 

 

 

 

Základní postavení: střední TRX, ZP: mírný stoj rozkročný, mírný záklon, předpažit, 

uchopit TRX před tělem, dlaně dolů. 

Provedení pohybu: propnuté nohy, zpevnit trup, paže do upažení povýš nad úroveň 

ramen, mírně pokrčené. 

Zaměření cviku: posilujeme a stabilizujeme přední a střední část ramenního svalu, 

trapézový sval a svaly horní poloviny zad. 

Název cviku: TRX Yfly 

 

 

  

 

 

 

Při tahových cvicích je možné ulehčení provedení tím, že jedna noha je více vzadu, 

a tak pomáhá tělu lépe a snadněji povést cvik. 

Základní postavení: středně dlouhé TRX, stoj pokrčmo, přednožit levou, mírný záklon  

– vzpřim, upažit, TRX před tělem, natažené paže, dlaně dolů. 

Provedení pohybu: protáhnout obě kolena, paže do vzpažení nad úroveň ramen.  

Obrázek 7 TRX Y Fly 

Obrázek 8 TRX Y fly 
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Název cviku: TRX Chest press - klik 

 

 

 

 

 

Základní postavení: střední TRX, zpevněný stoj šikmý – zády k ukotvení, ruce 

předpažit (drží TRX).  

Provedení pohybu: pokrčením loktů vzad – paže upažit skrčmo, tlakem dlaní do TRX 

zpět do ZP. 

Zaměření cviku: posílení svalů paží, ramen a hrudníku. Aktivace svalů středu těla. 

Název cviku: TRX Clock press - ,,hodiny“ 

 

 

 

 

 

 

Základní postavení: střední TRX, Stoj spojný, předpažit, dlaně dolů, TRX před tělem – 

rozpažit pokrčmo, dlaně do stran. 

Provedení pohybu: cvik je střední obtížnosti. Boky zpevníme stažením hýždí, ramena 

dolů a  

záda udržujeme v jedné rovině. Ve druhé fázi cviku jsou ruce mírně pokrčeny v loktech 

a vždy jedna paže upažená. 

Zaměření cviku: procvičujeme a protahujeme svaly hrudníku, svaly pažní a CORE.  

Obrázek 9 TRX Chest press 

Obrázek 10 TRX Clock Press 
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Název cviku: TRX Standing Roll Out – rolování vpřed 

 

 

 

 

 

 

Základní postavení: střední TRX, mírný stoj rozkročný. TRX před tělem, předpažit 

poníž, dlaně dolů. 

Provedení pohybu: tělo držíme v jedné rovině. Zpevníme pánev a břišní svalstvo, 

neprohýbáme se. Stoj, rovný předklon, vzpažit – TRX nad hlavou – dlaně dolů. 

Zaměření cviku: posilujeme břišní svalstvo a svalstvo jádra (mírně ramena). 

Název cviku: TRX Triceps press – tricepsový tlak. 

 

 

 

 

 

 

Základní postavení: střední TRX,zpevněný stoj šikmý – zády k rampě, ruce vzpažit 

(drží TRX). 

Provedení pohybu: paže zapažit skrčmo (palce k uším), zpět do ZP. 

Zaměření cviku: posílení svalů paží a aktivace svalů středu těla. 

  

Obrázek 11 TRX Standing roll out 

Obrázek 12 TRX Triceps Press 
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Název cviku: TRX biceps curl – bicepsový přítah  

 

 

 

 

 

 

 

Základní postavení: střední TRX,zpevněný stoj šikmý, tváří k ukotvení, paže, 

předpažit (drží TRX). 

Provedení pohybu: paže předpažit skrčmo a zpět do ZP. 

Zaměření cviku: posílení svalů paží, ramen a hrudníku. Aktivace svalů středu těla. 

Název cviku: TRX Power Pull - ,,facka“ 

 

 

 

 

 

 

Základní postavení: střední TRX – jednoruční úchop, mírný stoj rozkročný, předpažit, 

TRX uchopit před tělem do pravé. 

Provedení pohybu: podřep, pravá paže na zem – vztyk, pravá paže co nejdále od těla, 

dotknout se TRX. 

Zaměření cviku: tento pohyb má velký rozsah, který spojuje rotační posilování 

břišního svalstva a kontrolu zad i trupu. 

Obrázek 13 TRX Biceps Curl 

Obrázek 14 TRX Power Pull 
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1.13.2 Cviky na posilování spodní části těla 

Název cviku: TRX Squat - Dřep 

 

 

 

 

 

Základní postavení: střední TRX, mírný stoj rozkročný, předpažit, chytit TRX před 

tělem, dlaně k sobě. 

Provedení pohybu: dřep, vzpažit, dlaně k sobě. Snažíme se tlačit hýždě dolů a zapojit 

je při zvedání, při větším náklonu vzad, více zatížíme přední stranu stehen. Rovná záda, 

v kolenou pravý úhel. 

Zaměření cviku: posilujeme hýžďové svaly a dvojhlavý a čtyřhlavý sval stehenní. 

Název cviku: TRX Single leg Squat 

 

 

 

 

 

Popis cviku: střední TRX, stoj spojný, předpažit pokrčmo, chytit TRX před tělem, 

dlaně k sobě. 

Technika provedení: stoj na levé/ pravé, přednožit pravou/ levou, dřep stojnou nohou. 

Pata stojné nohy na zemi, rovná záda, zapojit hýžďové svaly. 

Zaměření cviku: posilujeme hýžďové svaly a dvojhlavý a čtyřhlavý sval stehenní. Cvik 

umožňuje větší rozsah pohybu, TRX se využívá pro udržení rovnováhy. 

  

Obrázek 15 TRX Squat 

Obrázek 16 TRX Single Leg Squat 
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Název cviku: TRX Lunge – výpad vzad 

 

 

 

 

 

Základní postavení: středně dlouhé TRX, stoj mírně rozkročný, předpažit pokrčmo, 

uchopit TRX před tělem dlaněmi k sobě. 

Provedení pohybu: dřep, předpažit povýš dlaněmi k sobě, pravá pokrčmo zanožit 

za levou. Při pohybu rovná záda. 

Zaměření cviku: sval bedrokyčlostehenní, svaly hýžďové, čtyřhlavý a dvojhlavý sval 

stehenní, trojhlavý sval lýtkový. 

Název cviku: TRX Crossing balance lunge – výpad vzadu křižmo 

 

 

 

 

Základní postavení: středně dlouhé TRX, stoj mírně rozkročný, předpažit pokrčmo, 

uchopit TRX před tělem dlaněmi k sobě. 

Provedení cviku: dřep, předpažit povýš dlaněmi k sobě, pravá pokrčmo zanožit za 

levou. Při pohybu rovná záda, koleno jde za levou patu. 

Zaměření cviku: sval bedrokyčlostehenní, svaly hýžďové, čtyřhlavý a dvojhlavý sval 

stehenní, trojhlavý sval lýtkový. 

  

Obrázek 17 TRX Lunge 

Obrázek 18 TRX Crossing balance lunge 



30 

Název cviku: TRX Lunge – výpad se vzpažením 

 

 

 

 

 

 

Základní postavení: střední TRX, stoj zády k ukotvení, předpažit povýš uchopit TRX 

dlaněmi dolů. 

Provedení cviku: výpad P/ L vpřed, vzpažit, zpět do ZP, totéž na druhou nohu. 

Zaměření cviku: posílení svalů dolních končetin, mobilizace ramenních kloub. 

Název cviku: TRX Lunge - výpad 

 

 

 

 

 

 

Základní postavení: dlouhé TRX. Stoj na levé (pravé) – pravá (levá) dolní končetina 

zavěšená nártem do TRX.  

Provedení cviku: dřep na pravé (levé), až do úhlu 90° (bérec stojné nohy a podložka)  

– levou (pravou) zanož rovnoběžně s podložkou.  

Zaměření cviku: posílení svalů dolních končetin. Rozvoj rovnováhy. 

  

Obrázek 19 TRX Lunge 

Obrázek 20 TRX Lunge 
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Název cviku: TRX Front squat – dřep zády k ukotvení 

 

 

 

 

 

 

Základní postavení: dlouhé TRX. Stoj zády k ukotvení, TRX v podpaží. Tělo 

v náklonu přibližně 45 stupňů. 

Provedení cviku: dřep do 90 stupňů a zpět do ZP. 

Zaměření cviku: posílení svalů dolních končetin. 

Název cviku: TRX Sprinters start – sprinterský start 

 

 

 

 

 

Základní postavení: dlouhé TRX, stoj šikmo zády k ukotvení. Pokrčit připažmo, 

popruhy v podpaží. 

Provedení cviku: výpad pravou vzad, pokrčit přednožmo pravou, zpět do ZP a totéž 

druhou nohou. 

Zaměření cviku: posílení svalů dolních končetin. Rozvoj rovnováhy. 

  

Obrázek 22 TRX Sprinters start 

Obrázek 21 TRX Front squat 
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Název cviku: TRX Hamstring runner – přitahování pat vleže. 

 

 

 

 

 

Základní postavení: stoj na lopatkách - tváří k ukotvení, nohy zavěšené patami do 

TRX, paže leží na podložce. 

Provedení cviku: střídavě přednožit skrčmo pravou a levou. 

Zaměření cviku: posílení svalů nohou a hýždí. Aktivace svalů středu těla. 

Název cviku: Hamstring curl – přitahování pat vleže 

 

 

 

 

Základní postavení: stoj na lopatkách - tváří k ukotvení, nohy zavěšené patami do 

TRX, paže leží na podložce. 

Provedení cviku: přednožit skrčmo současně pravou i levou. 

Zaměření cviku: posílení svalů nohou a hýždí. Aktivace svalů středu těla. 

  

Obrázek 23 TRX Hamstring runner 

Obrázek 24 TRX Hamstring curl 
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Název cviku: TRX Superman (s výskokem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní postavení: střední TRX, zády k ukotvení, podřep upažit pokrčmo uchopit 

TRX. 

Provedení cviku: výpon/výskok vzpažit – zpět do ZP. 

Zaměření cviku: posílení svalů nohou, aktivace středu těla, rozvoj rovnováhy. 

1.13.3 Cviky tělesného jádra 

Dle mého názoru je většina cviků na TRX zaměřena na zpevňování CORE, neboli 

tělesného jádra. Je důležité mít tělo při provádění všech cviků zpevněné. V následující 

kapitole jsem vybrala cviky, které jsou na střed těla nejvíce zaměřené. Cviky jsou 

prováděné při dlouhém TRX. 

Název cviku: TRX Plank – prkno 

 

 

 

 

Základní postavení: z podporu klečmo (nohy zavěšené do TRX) přejdi do podporu.  

Provedení pohybu: statická výdrž.  

Zaměření cviku: celkové zpevnění těla, paží i nohou, s důrazem na aktivaci svalů 

středu těla.  

Obrázek 26 TRX Plank 

Obrázek 25 TRX Superman (with jump) 
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Název cviku: TRX Roll Up – rolování do sedu 

 

 

 

 

 

 

 

Základní postavení: leh, paty zavěšeny v TRX, předpažit – sed, vzpažit, paty zavěšeny 

v TRX.  

Provedení pohybu: dlouhé TRX, tlak nohama do kolébkových podpěr umocňuje 

posílení a aktivaci svalů jádra po celou dobu provádění cviku, pohyb provádět pomalu.  

Zaměření cviku: posilování a aktivace břišního svalstva a svalů jádra. 

Název cviku: TRX Pike – pyramida 

 

Základní postavení: podpor/vzpor ležmo (nohy zavěšené do TRX).  

Provedení pohybu: zatlačením nártů do TRX a aktivací středu těla zvedej pánev 

vzhůru - stoj na rukou/ podpor na předloktí přednožit povýš. 

Zaměření cviku: celkové zpevnění těla, paží i nohou, s důrazem na aktivaci svalů 

středu těla. 

  

Obrázek 28 TRX Pike 

Obrázek 27 TRX Roll Up 
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Název cviku: TRX Mountain climber – horolezec 

 

 

 

 

 

Základní postavení: vzpor ležmo (nohy zavěšené do TRX). 

Provedení pohybu: střídavé přednožování skrčmo pravé a levé dolní končetiny. 

Zaměření cviku: celkové zpevnění těla, paží i nohou, s důrazem na aktivaci svalů 

středu těla. 

Název cviku: TRX Crunch – krčení nohou pod tělem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní postavení: podpor/vzpor ležmo (nohy zavěšené do TRX). 

Provedení pohybu: současné přednožení skrčmo dolních končetin. 

Zaměření cviku: aktivace svalů středu těla a paží, s důrazem na břišní svaly. 

  

Obrázek 29 TRX Mountain Climber 

Obrázek 30 TRX Crunch 
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Název cviku: TRX Crunch with static hold 

 

 

 

 

 

Základní postavení: dlouhé TRX, leh na zádech, paty zavěšeny v nožních závěsech. 

Provedení cviku: leh, pokrčit přednožmo, hrudní předklon, připažit povýš – výdrž 10-

20 sekund. 

Zaměření cviku: posilování a aktivace břišních svalů. 

Název cviku: TRX side plank on elbow – podpor na boku 

 

 

 

 

Základní postavení: podpor na předloktí ležmo (nohy zavěšené do TRX).  

Provedení pohybu: statická výdrž.  

Zaměření cviku: celkové zpevnění těla, paží i nohou, s důrazem na aktivaci svalů 

středu těla. 

  

Obrázek 32 TRX Side plank on elbow 

Obrázek 31 TRX Crunch with static hold 
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1.13.4 Cviky na strečink a flexibilitu 

Název cviku: Assisted lateral lunge – podřep únožný 

 

 

 

 

Základní postavení: stoj rozkročný, předpažit pokrčmo, chytit TRX před tělem, dlaně 

k sobě.  

Provedení pohybu: dřep na pravé, unožit levou výdrž, zpět do ZP a totéž na druhou 

stranu.  

Zaměření cviku: posilujeme abduktory a adduktory kyčelního kloubu, svaly jádra. 

Název cviku: Hip Hinge - předklon 

 

 

 

 

 

Základní postavení: střední TRX, stoj mírně rozkročný, předklon, předpažit, TRX 

uchopit nadhmatem před tělem. 

Provedení cviku: podsadíme pánev a snažíme se o předklon. Ruce během celého 

cvičení natažené. Zanožit pravou, zpět do ZP, totéž na druhou. 

Zaměření cviku: protahujeme prsní svalstvo a svaly v oblasti ramenního kloubu a svaly 

zadní strany stehna a lýtka. 

  

Obrázek 33 TRX Assisted Lateral Lunge 

Obrázek 34 TRX Hip Hinge 
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Název cviku: TRX Golf station – golfová rotace 

 

 

 

 

 

Základní postavení: střední TRX, stoj čelem k ukotvení, předpažit, TRX před tělem 

dlaně dolů. 

Provedení cviku: důležité je udržet ruce poměrně blízko u sebe, stálý tlak na TRX při 

otáčení o 180 stupňů v jednom směru, rotace na pravou/ levou stanu,paže směrem ke 

stropu. Zpět do ZP a opakovat na druhé straně.  

Zaměření cviku: cílení mobility v bocích, hrudní páteři a ramen. 

Název cviku: TRX Lunge with dip – výpad s úklonem 

 

 

 

 

 

 

Základní postavení: střední TRX, stoj zády k ukotvení, předpažit povýš uchopit TRX.  

Provedení cviku: výpad pravou vpřed- úklon vpravo, vzpažit, zpět do ZP, totéž 

na druhou nohu. 

Zaměření cviku: posílení svalů dolních končetin, mobilizace ramenních kloubů 

a trupu.  

Obrázek 35 TRX Golf rotation 

Obrázek 36 TRX Lunge with dip 
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Název cviku: TRX Lunge with chest stretch 

 

 

 

 

 

 

Základní postavení: střední TRX, zády k ukotvení, zapažit, TRX za tělem dlaně dolů. 

Provedení cviku: výpad vpřed a výdrž. 

Zaměření cviku: mobilita ramenního kloubu, protažení prsních svalů a svalů paží. 

Název cviku: TRX Hamstring and calf stretch – protažení zadní strany stehen a lýtek 

 

 

 

 

 

 

Základní postavení: krátké TRX – podřep přednožný pravou, pravá na patě. 

Provedení cviku: předklon, předpažit povýš – protahovat paže vpřed, ramena k zemi, 

vytahování za kostrčí – výdrž 20 - 30 sekund. 

Zaměření cviku: protažení zadní strany stehen, lýtek, zvyšuje mobilitu kyčelního 

kloubu. 

  

Obrázek 37 TRX Lunge with chest 

stretch 

Obrázek 38 TRX Hamstring and calf stretch 
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Název cviku: TRX Golf rotation – golfová rotace 

 

 

 

 

 

 

Základní postavení: mírný stoj rozkročný, předpažit poníž, chytit TRX před tělem 

dlaněmi dolů. 

Provedení cviku: upažit povýš levou, zpět do ZP, totéž na druhou stranu. 

Zaměření cviku: protažení prsních svalů a svalů paží, mobilizace ramenního kloubu. 

Název cviku: TRX Overhead back extension 

 

 

 

 

 

 

Základní postavení: střední TRX, stoj čelem k ukotvení- vzpažit, pustit boky dozadu. 

Provedení cviku: zpevnit tělo, zatáhnout za TRX – výpon, vzpažit, zpět do ZP. 

Zaměření cviku: protažení zádových svalů a zadní strany stehen, při provádění cviku 

zapojení CORE. 

  

Obrázek 39 TRX Golf rotation 

Obrázek 40 TRX Overhead back extension 
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1.14 Příklad tréninkové jednotky CORE pro začátečníky 

TRX závěsný systém si získává neustále větší oblibu i mezi běžnou populací. 

Z konkrétního případu fitness centra, kde pracuji, toto opravdu mohu potvrdit. Lekce 

TRX jsou jedny z nejhledanějších. Sestavila jsem ukázku tréninkové jednotky pro 

začínající cvičence. V sestavě uvedené níže, posílíme celé tělo v mnoha rovinách 

pohybu, pouze s použitím TRX, podložky a vlastního těla. Intenzitu u každého cviku 

můžeme modifikovat postavení, volbou úhlů a postupů při cvičení. U začátečníků 

doporučuji využít menších úhlů. Pro zpestření hodiny je možné různě měnit pracovní 

intervaly, či zkracovat doby odpočinku. Cviky můžeme přidávat nebo opakovat. Vše 

závisí na fantazii instruktora a cvičencích. Tréninková jednotka níže trvá přibližně 45 

minut. Se začátečníky vždy cvičíme v klidnějším tempu, důležitý je popis cviku a jeho 

průběh. V plánu níže provádíme 10 - 15 opakování u každého cviku. Mezi jednotlivými 

cviky je pauza na vysvětlení následujícího cviku. Tréninková jednotka je rozdělena na 

dva cykly. V každém kole je obsaženo šest cviků. Každé kolo se opakuje dvakrát. Na 

konci tréninkové jednotky provádíme cviky na strečink a flexibilitu. Tyto cviky, ale ve 

svižném tempu, provádíme i na začátku lekce. Před každou lekcí je dobré, aby se klient 

či sportovec zahřál (běžecký pás, rozklusání, protažení,…) a adaptoval tak tělo na 

fyzickou zátěž a náročnější výkon. 

Před hlavní částí hodiny zařadíme cviky na strečink a flexibilitu a také několik 

základních cviků na tonizaci těla (každý cvik provádět přibližně 30 sekund): 

 TRX Assisted lateral lunge – podřep únožný na pravou a levou nohu 

 TRX Squat - dřep 

 TRX Hamstring and calf stetch – protažení zadní strany stehen a lýtek 

 TRX Golf station – golfová rotace v předklonu- střídání pravé a levé paže/ poté 

rotace o 180 stupňů na pravou a levou stranu 

 TRX Chest press - klik 

 TRX Lunge with chest stretch – výpad pravou/levou upažit – výdrž 10 sekund 

na každou nohu 

 TRX Lunge with dip – výpad s úklonem, vzpažit – střídat pravou/ levou 
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První kolo: 

 TRX Squat 

 TRX High Row 

 TRX Chest Press 

 TRX Plank 

 TRX Crunch With Static Hold 

 TRX Roll Up 

Druhé kolo: 

 TRX Standing Roll Out 

 TRX Y Fly 

 TRX Triceps Press 

 TRX Pike 

 TRX Crunch 

 TRX Crossing Balance Lunge 

1.15 Příklad tréninkové jednotky pro pokročilé 

Tréninková jednotka, kterou budu popisovat níže, je pro pokročilé, kteří jsou na 

vynikající kondiční úrovni. Mají s TRX již zkušenosti. Tréninková jednotka je 

zaměřena na všeobecný rozvoj pohybových schopností. Trénink je naplánován na 45 

minut. Po 10 minutách rozcvičky (viz. trénink CORE pro začátečníky) cvičíme každý 

cvik 30 vteřin (počet opakování 10 - 15). Provádíme jednu sérii u každého cviku, 

následuje pauza mezi sériemi 60 sekund. Po odcvičení všech cviků zařadíme 2 kola 4 

náročných cviků. Každý cvik provádíme s maximální intenzitou 20 sekund, pauza mezi 

cviky je 10 sekund.  Na konci tréninkové jednotky provádíme cvičení na strečink. 

 TRX Squat 

 TRX Lunge 

 TRX Low Row 

 TRX Y Fly 

 TRX Clock Press 

 TRX Biceps Curl 
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 TRX Plank 

 TRX Mountain Climber 

 TRX Hamstring Runner 

 TRX Single Leg Squat 

 TRX Sprinters Start 

 TRX Power Pull 

 TRX Triceps Press 

Závěr: 

 TRX Power Pull – první kolo pravou, druhé kolo levou 

 TRX Clock Press 

 TRX Standing Roll Out 

 TRX Superman 
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Diskuse 

Pro účel mé bakalářské práce se mi podařilo nasbírat dostatečné množství informací, 

které byly nezbytné k vypracování a splnění již předem stanovených cílů. Prostudovala 

jsem odbornou literaturu a vytvořila tak teoretický základ o dané problematice.  

Velkým přínosem cvičení s TRX je, že s jedním náčiním provedeme 

skutečně nekonečné množství cviků.  Vzhledem k tomu, že můžeme neustále upravovat 

zátěž nastavením polohy těla, je cvičení bezpečné a efektivní i pro lidi s různou úrovní 

tělesné kondice. Naše těžiště je umístěno přímo nad našimi boky podél středové osy 

těla. Tělo využívá při pohybu pro kontrolu těžiště sílu svalů. Techniky závěsného 

tréninku jsou určeny pro záměrné přemísťování našeho těžiště, což během každého 

cvičení aktivuje vnitřní svalstvo. Závěsné cvičení rozvíjí tělesnou sílu pomocí funkčních 

pohybů a dynamických poloh, nikoli jen v lehu na zádech na zemi, jako zahrnuje 

většina tradičních cvičení na břišní svaly. Kromě toho nabízí řadu intenzivních pohybů 

zaměřených speciálně na břišní svaly.  

Aby bylo dosaženo specifických funkčních cílů, mohou být funkční cvičební principy 

integrovány pomocí TRX do jednoho programového plánu každého cvičení. TRX 

je možné využít při tréninku plavání, golfu, běhu, atletiky, fotbalu a mnoha dalších 

sportů. Při sportu a každodenním cvičení se pohybujeme stále v mnoha rovinách. 

Na rozdíl od klasického tréninku v posilovně, kde trénujeme většinou pouze jeden 

izolovaný sval, můžeme na TRX zapojit při cviku na konkrétní svalovou partii i svaly 

jiné. Například při cviku typu Row je zapojen kromě zad a ramen i hluboký stabilizační 

systém. Ať je naším cílem rehabilitovat po zranění, zvyšovat celkovou kondici nebo 

vrcholově soutěžit, může k tomu být využito cvičení na TRX. Pevný hluboký 

stabilizační systém je základ – při každém tréninku s TRX zapojujeme své 

jádro (CORE). Je to CORE, které stabilizuje vaše tělo, rovnováhu a pružnost. Cvičení 

na TRX splňuje všechny požadavky kvalitního funkčního tréninku zaměřeného 

na zlepšení tělesné motoriky, zefektivnění vlastní mobility, posilnění stereotypu 

správného držení těla a posilnění prevence proti zranění. Trénink probíhá ve všech třech 

základních rovinách pohybu, což klasické cvičení na fitness strojích neumožňuje. Tím 

je dosažena komplexnost a zlepšení tělesné motoriky. Při správně vedené lekci nebo 

tréninku je prokázáno odstranění bolestí přetížených svalových partií a zlepšení rozsahu 

pohybu. Také rozvoj koordinace, rovnováhy, síly a stability hlubokého svalstva.  

http://www.trxsystem.cz/charakteristika-trx-systemu/
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TRX je přenosné a přináší větší funkčnost než velké a drahé stroje. Kompaktní a lehký 

design TRX nám umožní využívat ho opravdu kdekoliv- ve sportovních areálech, před 

zápasem na hřišti, doma či v tělocvičně, při cestování v hotelovém pokoji. 

(trxsystem.cz) 

Velkou výhodou TRX je také možnost vedení skupinové lekce pokaždé s jiným 

tématem. Například jako kruhový trénink, s prvky z TRX Force, TRX Sports Medicine, 

nebo zakomponované do funkčního tréninku. Wellness centra i fyzioterapeuti zařazují 

TRX do programů pro seniory, protože cvičení umožňuje seniorům se pohybovat bez 

strachu z pádu. Mnoho sportovních klubů a sportovců náčiní TRX používá, jelikož 

je to pro ně zpestření tréninku a kvalitní pomůcka pro zlepšení výkonnosti v osobně 

preferovaném sportovním odvětví. 

Samozřejmě má TRX i své nevýhody. Cvičení není vhodné při bolestech zad. Pro 

začátečníka, který ještě nemá dostatečně zpevněný CORE, jsou některé cviky nevhodné, 

jelikož se při cvičení může přetěžovat bederní oblast a zvětšovat hrudní kyfóza. Také 

pořizovací cena originálního náčiní není malá. I přes to je závěsný systém velmi 

populární pomůckou pro každého, kdo se chce dostat do kondice, či se zlepšovat 

v tréninku. Díky své univerzálnosti se těší velké oblibě po celém světě. 
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Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a popsat zásobník cviků s využitím TRX 

závěsného systému, který lze zařadit k běžně používaným obecným i speciálním 

tréninkovým prostředkům. Cílem této bakalářské práce bylo seznámení s TRX 

systémem, vytvoření zásobníků cviků s využitím TRX systému a tvorba dvou 

tréninkových jednotek. Nejprve jsem vyhledala, shromáždila, zpracovala a analyzovala 

dostupné informace související s danou problematikou. Mým cílem bylo také ukázat, 

že koncepce TRX tréninku je naprosto odlišná od tradičního posilovacího cvičení 

na strojích, které se zaměřuje na izolované svaly. Trénink na TRX se posouvá směrem 

k integrovanému přístupu k posilování, vyrovnanosti, koordinaci a flexibilitě. Chtěla 

jsem poukázat na to, že techniky závěsného cvičení jsou připraveny tak, aby bylo 

zapojeno celé tělo jako jednotný koordinovaný systém. Na základě literární rešerše 

a vlastních zkušeností jsem v praktické části práce navrhla a popsala soubor cviků 

s využitím TRX a dvě tréninkové jednotky. Jedna pro začátečníky se zaměřením 

na CORE a druhá pro pokročilé cvičence. Informace o TRX systému jsem shromáždila 

z odborných publikací, které jsou k dostání po absolvování specializovaných kurzů 

a seminářů a internetových zdrojů.  

Hlavním českým internetovým zdrojem je www.trxsystem.cz. Ze zahraničních 

internetových zdrojů jsem čerpala z www.trxtraining.com. Rešeršní část o TRX systému 

obsahuje informace o historii, charakteristice, nastavení a popisu TRX systému. 

Objasnila jsem, proč je tento moderní způsob cvičení tak významný a jak je důležitý pro 

zapojení hlubokého stabilizačního systému. Mezi silné stránky tohoto cvičebního náčiní 

patří efektivní trénink celého těla a dochází k zapojení hlubokého stabilizačního 

systému. V praktické části jsem se zaměřila na vytvoření zásobníku cviků. Je rozčleněn 

do čtyř částí. Zaměřený na posilování dolních končetin, posilování horní části těla, 

posilování středu části těla a cviky na strečink a flexibilitu. Zásobník obsahuje popis 

základní polohy a následné správné provedení pohybu a fyziologický účinek. Zásobník 

je doplněn o fotografie. U všech fotografií je vždy uveden český i originální název. 

Při sestavování zásobníku cviků jsem čerpala z odborných publikací a z vlastních 

trenérských zkušeností. TRX systém lze využití v tréninku začátečníků i pokročilých 

cvičenců. Vzhledem k tomu, že je možné neustále upravovat zátěž nastavením polohy 

těla, je cvičení na TRX bezpečné a efektivní pro cvičence s různou úrovní tělesné 

kondice. Věřím, že tato bakalářská práce podává kompaktní informace o této moderní 
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tréninkové pomůcce nejen běžné populaci a lektorům skupinových lekcí, kteří TRX 

využívají ale i pedagogům a trenérům zabývajících se kondičním tréninkem. Zda 

si vyzkouší tréninkovou hodinu s TRX nebo začlení trénink na TRX do kondiční 

přípravy svých svěřenců. 
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