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Abstrakt 

 

Název: Nácvik povinných technických prvků v soutěži Žij pohybem v kategorii 

show teams 

 

Cíle: Povinné technické prvky v kategorii show teams a jejich zvládnutí bývá 

často problematickou složkou výkonu soutěžících týmů. Hlavním cílem 

práce je tedy sestavit průpravná cvičení a nácvikové řady povinných 

technických prvků v soutěži Žij pohybem v kategorii show teams. 

  

Metody: K dosažení cílů práce jsem použila informace, které jsem získala studiem 

odborné literatury a internetových zdrojů, zabývající se touto 

problematikou. K realizaci práce jsem využila hlavně svých vlastních 

zkušeností a poznatků z oblasti trenérské činnosti. Využila jsem také 

konzultace se zkušenými trenéry v oboru.  

 

Výsledky: Rozborem povinných technických prvků, dle pravidel soutěže Žij pohybem, 

jsem navrhla způsob přípravy a nácvikové řady na vybrané povinné prvky. 

Uvedla jsem fotodokumentaci prvků a časté chyby v jejich provedení. Práce 

může pomoci zlepšit technickou stránku výkonu  závodníků  v soutěži Žij 

pohybem, ale i v jiných soutěžích. 

 

Klíčová slova: Aerobik, Žij pohybem, show teams, povinné technické prvky 



 

 

Abstract 
 

Title: Training obligatory technical components in the competition Žij pohybem 

in the show teams category 

 

Objectives:  Obligatory technical components in the show teams category and their 

managing is often the problematical element of the performance of the 

competition teams. The main task of the work is to assemble preparatory 

exercises and training sets of the obligatory technical components in the 

Žij pohybem competition in the show teams category. 

 

Methods:  The outcome of this work has been achieved by studying the specialized 

literature and internet sources that looks into this problem. The realization 

of this work has been managed mostly by my own experiences and 

findings gained by the trainer activity. 

 

Results:      The manner of preparation and the preparation sets of the chosen obligatory 

components were suggested by analysing the obligatory technical 

components of the rules of the competition Žij pohybem. I have stated the 

photo documentation of the components and the mistakes in their 

execution. This work can improve the technical aspect of the performance 

of the competitors in the Žij pohybem competition and also other 

competitions too. 

 

Keywords:  Aerobic, Žij pohybem, show teams, obligatory technical components 
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1. ÚVOD  

Aerobik show je forma soutěžního aerobiku, která se v posledních letech stala velice 

populární na našem území. Čerpá především z moderní gymnastiky a ostatních 

gymnastických sportů. Didaktika této formy aerobiku není ještě dostatečně 

propracována. Začínajícím trenérům často chybí vzdělání nebo zkušenosti, ze kterých 

by mohli čerpat. Trenéři, jejichž týmy se účastní soutěže Žij pohybem (ŽP), ale i jiných 

soutěží, by měli být schopni naučit své svěřence nejen choreografii, ale i správné 

provedení povinných technických prvků. Literatura s metodikou nácviku technických 

prvků není uceleně k dispozici.  

Soutěž Žij pohybem je určena každému, kdo chce závodit, což často vede k tomu, že se 

soutěže účastní závodníci, kteří nemají perfektní techniku pohybu a trenéři, kteří nemají 

perfektní znalosti v oboru. Závodníci Žij pohybem často mívají problém se správným 

provedením technických prvků a technikou pohybu celkově. Pro většinu závodníků 

představuje nácvik technických prvků jeden z nejtěžších úkolů tréninku. Měl by mu 

proto být věnován dostatek času. 

Hlavním problémem nácviku technických prvků v soutěži Žij pohybem je rozvoj 

potřebných pohybových schopností a dovedností, které umožní nacvičovaný prvek 

zvládnout. Rozvoje pohybových schopností dosáhneme množstvím průpravných 

cvičení. Za nejdůležitější průpravná cvičení považuji ta zpevňovací, bohužel právě na 

tato průpravná cvičení trenéři často zapomínají nebo jim nevěnují tolik prostoru. Velice 

důležitá pro nácvik technických prvků a techniky pohybu vůbec, je baletní průprava, na 

kterou trenéři často úplně zapomínají.  

V neposlední řadě je v nácviku potřeba včas objevit a odstranit chyby v provedení, 

kterých se cvičenci samozřejmě dopouští. 

Osobní zkušenost trenéra s prováděním prvků, s jejich náročností a jejich nácvikem 

přináší do trénování další rozměr a je určitě výhodou. Sám trenér pak nejlépe ví, co je 

na prvku nejtěžší, s čím může být problém a lépe se vžije do situace jedince, který se 

prvek teprve učí. Většinou si dokáže lépe představit problémy s nácvikem a pak také 

dokáže lépe poradit a lépe odstranit chyby v provedení. Začínající trenéři nemají 

v současné době k ruce žádnou literaturu, která by shrnovala problematiku nácviku 

daných prvků v dané soutěži. Ráda bych svou prací „Povinné technické prvky v soutěži 
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Žij pohybem v kategorii show teams  pomohla začínajícím trenérům nebo závodníkům 

Žij pohybem utvořit si představu o správném provedení povinných technických prvků a 

jejich nácviku. 

Sama se aerobiku věnuji 17 let, z toho jsem 10 let byla svěřencem KK aerobik a byla 

členem závodních týmů, se kterými jsem se aktivně účastnila soutěže Žij pohybem. 

Poslední dva roky se věnuji trenérské činnosti a připravuji děti na soutěže v team show 

aerobiku, ke kterým patří i Žij pohybem. 
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2. CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

2.1 Cíle 

Cílem je popsat jednotlivé části povinných prvků obtížnosti pro danou kategorii. Dále 

vytvořit souhrn průpravných cvičení k nácviku povinných technických prvků v soutěži 

Žij pohybem v kategorii show teams. Vytvořit nácvikové řady pro jednotlivé prvky 

obtížnosti. 

2.2 Úkoly 

K naplnění cílů práce jsem si vytyčila tyto úkoly: 

- Získat odbornou literaturu k tématům aerobik, technika pohybu, držení těla, 

didaktika, motoricko-funkční (akrobatická) příprava. 

- Zpracovat odbornou literaturu na tato témata. 

- Uvést a popsat povinné technické prvky v kategorii show teams v soutěži Žij 

pohybem. 

- Navrhnout průpravná cvičení pro nácvik povinných technických prvků. 

- Vytvořit nácvikové řady pro nácvik každého povinného prvku. 

- Vyhodnotit a shrnout poznatky. 
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 Aerobik 

3.1.1 Definice aerobiku 

,,Aerobik je mezinárodně platný pojem pro pohybový program vytrvalostního 

charakteru střední intenzity na moderní hudbu. Tento přitažlivý cvičební program je 

vlastně druh gymnastické činnosti, který má za cíl převážně zlepšování funkční zdatnosti 

organismu, tělesný rozvoj a efektivní spalování tuků při uchování esteticko-

koordinačního charakteru činnosti.“
1
 Jedná se o cvičení, při kterém se do činnosti 

zapojují velké svalové skupiny. Zatěžováním oběhového a dýchacího systému je 

ovlivňována úroveň zdatnosti. 

3.1.2 Zařazení aerobiku 

Aerobik patří mezi druhy gymnastiky spolu se základní gymnastikou a rytmickou 

gymnastikou, která obsahuje hudebně pohybovou výchovu, tanec aj. Sportovní aerobik 

a aerobik fitness družstev se však řadí mezi neolympijské gymnastické sporty. Pódiová 

skladba, kam podle mě spadá i Aerobik team show, se objevuje někde na hranici. Má 

soutěžní charakter i taneční choreografii. Dokonce se v loňském roce objevila tato 

kategorie s trochu upravenými pravidly na mistrovství světa (MS) jako Aerobic group 

performance (AGP), takže by mohla být také zařazena do neolympijských 

gymnastických sportů. 

3.1.3 Historie aerobiku 

Aerobik vznikal již v 70. letech minulého století v USA a vlna cvičení se rozšiřovala 

dále po celém světě v souvislosti s potřebou prevence civilizačních nemocí a 

kompenzace nedostatku pohybu. Na jeho vývoj měl velký vliv K. H. Cooper, americký 

výzkumník, sportovec, lékař a spisovatel. Jeho kniha Aerobics (1968) definovala 

samotný pojem aerobik i metabolické změny, které se v těle během aerobního pohybu 

dějí a které by měly být součástí každého tréninkového programu. Touto knihou a 

dvěma dalšími (The New Aerobics 1970, Aerobics for Women a The Aerobics Way 

                                                 
1
 SKOPOVÁ, M., BERÁNKOVÁ, J. Aerobik kompletní průvodce. Grada Publishing, a.s., 2008, str. 10. 
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1977) vyvolal velkou debatu mezi lékaři a veřejností o vlivu aerobního pohybu na 

lidský organismus.  

Z Cooprova programu vycházela tanečnice Jacki Sorensen, která v roce 1969 začala 

vysílat televizní fitness program pro, kde kombinovala aerobik s tancem, a vznikl tak 

taneční aerobik (dance aerobics), tak jak ho známe dodnes. Na propagaci aerobiku měly 

také velký vliv americké herečky a modelky, které vydávaly svá cvičení na VHS 

kazetách a tím aerobik přiblížily široké veřejnosti. Díky velké oblíbenosti aerobik 

později získal i svou závodní formu a v roce 1990 se konalo první mistrovství Evropy a 

začala vznikat celosvětová federace, na jejímž vzniku se podíleli Christopher Andanson 

z Francie, Greg Hurst z Austrálie, Cladio Grosso z Itálie, Volker Ebener z Německa a 

Waldier Suarez z Brazílie. S výjimkou Howarda Schwarze z USA se všichni tito pánové 

participovali na založení Mezinárodní federace sportovního aerobiku a fitness (FISAF), 

ke které se v roce 1993 přidal i Český svaz aerobiku.  

,,V polovině 80. let se aerobik jako moderní pohybový program dostává i do povědomí 

české veřejnosti. Aerobik se jako otevřený, dynamický cvičební program dále vyvíjí a 

zaznamenává ve světě i u nás vzestup i útlum. Po roce 1989 se začala i u nás díky 

otevřenému zahraničnímu vlivu objevovat celosvětově rozšířená hnutí wellness- fitness, 

první soukromá i mezinárodní fitness centra a další školící organizace. Objevuje se step 

aerobik, který z původního stepového tréninku (G. Millerová) vyvinula firma Reebok  

Kelly Watsonová ve spolupráci s univerzitou v San Diegu.“
2
  

Aerobik se posléze rozvíjel z hlediska zdravotního a fyziologického zaměření, techniky 

cvičení i didaktických postupů ve cvičebních lekcích propracováním symetrických 

choreografií, do lekcí se začaly přidávat různé pomůcky a náčiní. 

Dynamický vývoj aerobiku probíhá až dodnes. Mění se obsah lekcí, styly hudby, 

způsob oblékání či různé druhy pomůcek, které lekci zpestřují a lákají nové cvičence. 

Dále se lekce začínají zaměřovat nejen na zdravotní stránku jedince, ale i na celkové 

zlepšení psychofyzické kondice (body and mind). 

                                                 
2
 SKOPOVÁ, M., BERÁNKOVÁ, J. Aerobik kompletní průvodce. Grada Publishing, a.s., 2008, str. 11. 
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3.1.4 Druhy aerobiku 

 

a) Nesoutěžní aerobik 

Nesoutěžní neboli komerční aerobik je mezi lidmi známý obvykle jako skupinová lekce 

cvičená na hudbu a vedená lektorem. Tato lekce většinou trvá 60 minut, skládá se ze 

zahřátí, dynamického strečinku, bloku aerobního cvičení, posilovacích cviků, zklidnění 

a protažení. Blok aerobního cvičení obsahuje cviky, které dělíme na low impact (cviky 

s nízkou intenzitou kroků) a high impact (běhy, poskoky, skoky). Komerční aerobik je 

velice oblíbená forma sportovního vyžití pro ženy po celém světě napříč generacemi. 

Z původního aerobiku se postupem času stal souhrnný pojem pro veškerá tělocvičná 

cvičení vytrvalostního charakteru vedená lektorem na hudbu. V dnešní době se rozrůstá 

počet skupinových lekcí cvičených ve fitness centrech pod vedením vyškolených 

lektorů. Mezi aerobní lekce bez využití náčiní patří například: aerobik class, aerobik 

mix, dance aerobik, p-class. Mezi skupinové lekce s využitím náčiní řadíme například: 

step aerobik, body pump, jumping, bosu. 

b) Soutěžní aerobik 

Aerobik tak jako většina sportovních odvětví má svou výkonnostní a vrcholovou formu. 

Konají se v něm soutěže různých druhů a kategorií. První mistrovství Evropy se konalo 

v roce 1990, kdy taky vznikla první celosvětová federace, která dodnes vypisuje národní 

i mezinárodní soutěže. 

Jednotlivé soutěžní formy aerobiku se liší svojí náročností, pravidly jednotlivých 

soutěží, věkovými kategoriemi atd. Ve většině případů se však jedná o prezentování 

závodních sestav skupin či jednotlivců, které jsou bodově hodnoceny dle daných kritérií 

panelem rozhodčích. 

Jednou z našich prvních úspěšných závodnic ve sportovním aerobiku je například 

vícenásobná mistryně Evropy a mistryně světa Olga Šípková, která se stala velkou 

protagonistkou tohoto sportu. 
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3.1.5 Soutěžní aerobik 

 

3.1.5.1 Organizace na poli soutěžního aerobiku 

V současnosti se organizováním aerobikových závodů v ČR zabývají 4 velké 

organizace (dle počtu účastníků na závodech).  

1. Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz 

2. Česká gymnastická federace  

3. Mistry s mistry 

4. Žij pohybem 

1. Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz  

Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, je členem Mezinárodní federace sportovního 

aerobiku a fitness (FISAF International). Vyhlašuje soutěže v soutěžních formách 

aerobiku pro dospělé, juniory, kadety a děti, vycházející z technických pravidel FISAF 

International. 

Český svaz aerobiku byl založen roku 1992 a od té doby se věnuje práci s pohybově 

nadanými dětmi, mládeží, ale také fitness profesionály, kteří předávají své zkušenosti a 

dovednosti ve fitness centrech nebo školících centrech po celé České republice. V roce 

2010 se svaz přejmenoval na Český svaz aerobiku, fitness a tance FISAF.cz a v roce 

2013 byl přejmenován na Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz. Tento svaz pořádá 

vzdělávací kurzy pro širokou veřejnost, instruktory aerobiku, fitness a osobní trenéry s 

možností získání certifikátů a osvědčení o rekvalifikaci. FISAF.cz organizuje 

workshopy, doškolovací semináře a konference. Jednou z činností FISAF.CZ je 

organizování soutěží dle technických pravidel FISAF. Soutěže vypisované organizací 

FISAF  mají mezinárodní charakter a každoročně se v nich koná mistrovství Evropy 

(ME) a mistrovství světa (MS). FISAF dále vyhlašuje v některých kategoriích také 

otevřená mistrovství tzv. Open, kterých se mohou zúčastnit i zahraniční závodníci. 

Česká republika se stala v roce 2010 pořádající zemí mistrovství Evropy, které se 

konalo v Kladně. V roce 2012 měla tu čest uspořádat mistrovství Evropy v Praze. A v 

květnu 2016 se konalo mistrovství Evropy v Karlových Varech. 
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„Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz sdružoval v roce 2015 celkem 2 359 členů ve 

všech věkových kategoriích, kteří jsou organizováni v 71 závodních klubech z celé 

ČR.“
3
  

2. Česká gymnastická federace (ČGF) 

ČGF je členem Evropské gymnastické unie (UEG) a Mezinárodní gymnastické federace 

(Federation Internationale de Gymnastique, FIG), která je řídícím orgánem pro 

gymnastiku po celém světě (142 členských zemí). Jde o nejstarší mezinárodní sportovní 

federaci (1881), která se zúčastňuje olympijských her od jejich oživení v roce 1896. 

Federace vypisuje soutěže v těchto sportech: sportovní gymnastika, moderní 

gymnastika, skoky na trampolíně, sportovní akrobacie, sportovní aerobik, euro týmy a 

všeobecná gymnastika. První tři sporty patří do programu olympijských her. Sportovní 

aerobik, nazýván také gymnastický aerobik, byl uznán a přijat federací jako další 

disciplína v roce 1994 a ČGF přijala gymnastický aerobik v roce 2005.  

První oficiální mistrovství světa se uskutečnilo v roce 1995 v Paříži a představilo se na 

něm 34 členských federací. V gymnastickém aerobiku se pořádá každé dva roky 

mistrovství Evropy a mistrovství světa. Gymnastický aerobik patří i do programu 

Světových her. Organizace FIG sdružuje čtyři následující federace, které organizují 

kontinentální šampionáty – Evropská gymnastická unie, Union Panamericana de 

Gimnasia, Asian Gymnastic Union a Union Africaine de Union Gymnastique. FIG 

kromě pořádání soutěží také nabízí a organizuje vzdělávání pro trenéry i rozhodčí. 

3. MISTRY S MISTRY 

,,V roce 2011 proběhla v ČR nová soutěž WELLNESS LIGA – MISTRY S MISTRY aneb 

cvičíme pro radost a pro zdraví.“
4
 

Soutěž založil několikanásobný mistr České republiky, Evropy a trojnásobný mistr 

světa ve sportovním aerobiku Mgr. Jakub Strakoš. Soutěž je pro všechny, kdo mají rádi 

aerobik ve všech jeho podobách. Soutěž není určena finalistům MČR v soutěžích  

FISAF a FIG (Sportovní aerobik, Fitness, Aerobik Team Show). Mistry s mistry chtějí 

                                                 
3
 O FISAF | fisaf. [online]. [cit. 2016-02-07]. Dostupné z: <http://fisaf.cz/o-fisaf-cesky-svaz-aerobiku-a-

fitness/> 
4
 O nás | Mistry s Mistry. [online]. [cit. 2016-02-07]. Dostupné z: <http://www.mistrysmistry.cz/o-nas/>. 
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dat příležitost jedincům, kteří chtějí závodit, ale chybí jim některé předpoklady k tomu, 

aby mohli závodit vrcholově (čas, finance, zkušenosti, zázemí…). 

Pro účastníky není nutná žádná registrace. Zkušení lektoři pořádají pro závodníky i 

jejich trenéry různé semináře. Nejčastěji je obsah seminářů určen nácviku prvků 

obtížnosti a výkladu pravidel soutěže. 

4. Žij pohybem z.s.  

Ligová Soutěž Žij pohybem byla představena poprvé v roce 2008, kdy se konala první 

soutěž v Praze. Organizátorem soutěže je KK aerobik. KK aerobik je občanské sdružení 

sídlící na Praze 4 a je zakladatelem a pořadatelem soutěže Žij pohybem. Jeho majitelky 

a vicemistryně světa ve fitness aerobiku Klára Stejskalová a Kateřina Pavlasová se daly 

dohromady v roce 2000 a později založily KK aerobik. KK aerobik, dnes Hopsáme.cz. 

Soutěž Žij Pohybem je uzpůsobena úplně pro každého, kdo chce závodit. Kluby i 

jednotliví závodníci si mohou zaplatit členství na každou závodní sezonu. Členství není 

povinné, avšak má své výhody, jako je sleva na startovném, nebo sleva na závodní 

obuv. V současnosti je zaregistrováno více jak 60 sportovních klubů a 1197 členů.   

V prosinci většinou bývá organizován první závod tzv. zkušební, který není započten do 

celkového ligového hodnocení. V únoru/březnu začíná liga soutěže Žij Pohybem. V 

průběhu jara se konají tři ligové závody a čtvrté finálové kolo. Za každý závod dostává 

tým body, které jsou závislé na počtu týmů v dané kategorii.                                          

3.1.5.2 Soutěžní formy 

a) V soutěži FISAF.cz 

SAMC  

Soutěžní aerobic master class (SAMC) je soutěží jednotlivců. 

Všichni závodníci cvičí najednou dle lektora. Hodnotí se provedení, výraz a schopnost 

zachycení předvedeného prvku nebo vazby. V nejstarší kategorii do 16 let hodnotí 

rozhodčí navíc vzhled, flexibilitu a sílu. V poslední době je v oblibě zařazovat do 

soutěže i jiný pohybový obsah jako je hip hop, jazz dance nebo zumba. SAMC má dvě 

soutěžní formy – nepostupovou a postupovou. Z postupového kola má závodník šanci 

se probojovat na MČR, které FISAF jednou ročně pořádá. 
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FISAF fitness tým 

Fitness tým je soutěž družstev o pěti a více členech. Pro fitness týmy je typická hlavně 

vysoká intenzita cvičení, variabilita krokových variací, synchronizace všech členů 

týmu, interpretace hudby a prostorová choreografie, a to v délce sestavy 2 minuty. 

Týmy se dělí na tyto kategorie:  

Step týmy 

- Petite step týmy (5 členů) 

- Grande step týmy (6-8 členů) 

Aerobic týmy  

- Petite aerobic tým (5 členů) 

- Grande aerobic týmy (6-8 členů)  

Sportovní aerobik 

Sportovní aerobik je soutěží jednotlivců, dvojic a týmů. Sestava musí obsahovat tři 

povinné prvky, jeden povinně volitelný prvek z každé skupiny: push ups, static strength, 

jump, flexibility a jakékoliv tzv. doplňkové prvky. Prvky jsou propojeny aerobními 

vazbami, které mají mít charakteristiku ,,high aerobiku“. Závodník se snaží v průběhu 

sestavy komunikovat s diváky a rozhodčími prostřednictvím gest a výrazu obličeje. 

Pohybový projev závodníka vyžaduje statickou a dynamickou sílu, pohyblivost a 

dobrou koordinaci. Věkové kategorie jsou stejné jako v soutěži fitness týmů. Délka 

sestavy je 2 minuty.  

Aerobik team show (ATS) 

Jedná se o pódiovou skladbu s charakteristickým obsahem na libovolný hudební 

doprovod. Délka skladby je 2-3 minuty a počet členů v týmu musí být 7 – 20. Obsah 

skladby tvoří souvislý pohyb s přechody do poloh a pohybových variací, prokazující 

úroveň pohybových schopností (síla, pohyblivost, rychlost, koordinace). Skladba musí 

obsahovat povinné prvky (týká se všech kategorií kromě nejmladší): 4 opakování 

Jumping Jacks, 4 opakování střídavé High Leg Kicks, 4 opakování Push Ups (kliky 

klečmo nebo kliky ležmo). Dále musí obsahovat 2 x skoky (1 x odrazem jednonož, 1 x 

odrazem snožmo) a 1 x obrat jednonož o 360°. Provedení prvků musí být technicky 

dobře zvládnuté. 

Ve skladbě musí být dále minimálně pět změn útvarů a musí být využito různých směrů 

(vpřed, vzad, stranou, diagonálně, po kruhu). Do skladby lze zařadit náčiní, které musí 

být využito minimálně v polovině sestavy a při manipulaci s náčiním musí být vždy 

dodržen charakter aerobiku. 
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Aerobic group performance (AGP) 

Tato kategorie byla představena jako nová soutěžní disciplína v roce 2015 na MS na 

Martiniku. Aerobics Group Performance je kategorie zábavného charakteru, která klade 

důraz na originalitu, využívá prvků high impact aerobního obsahu. Zaměření je na 

nepřetržitou intenzitu sestavy (high impact pohyby), variabilitu pohybů, synchron 

závodníků, prostorovou choreografii a hlavně kreativitu a nápad. Nejsou zde žádné 

povinné či povinně volitelné prvky. 

V týmu smí startovat 9 až 15 členů. Existuje jen jedna věková kategorie, “Open“, kde 

můžou startovat závodníci od 8 let výš. Délka skladby je 3 minuty. 

b) V soutěži ČGF (FIG) 

Gymnastický (sportovní) aerobik 

Soutěží se v kategorii ženy, muži, koedukované dvojice, trojice a týmy (5 členů). 

Stejně jako u  FISAF sportovního aerobiku, se i u FIG sportovního aerobiku klade 

hlavní důraz na prvky obtížnosti. „Sestava musí obsahovat minimálně jeden z každé 

skupiny prvků. 

 A (prvky dynamické síly),  

B (prvky statické síly),  

C (skoky a skokové prvky),  

D (prvky flexibility a rovnováhy).“
5
  

Dance aerobik a Step aerobik jsou nejnovější kategorie. Jde o osmičlenná družstva 

(ženy, muži, mix). Tato kategorie je vypisována jen pro věkovou kategorii senioři (18 a 

více let). Sestava trvá 1,5 minuty a měla by obsahovat čtyři povinné prvky ze dvou 

skupin C a D. Sestavu známkují rozhodčí pro umělecký dojem, kteří hodnotí 

choreografii, a rozhodčí pro technické provedení, kteří hodnotí technické zvládnutí 

všech pohybů během celé sestavy. Konečné pořadí se určuje odlišně od FISAF. Známky 

za umělecký projev, technické provedení a obtížnost se sečtou a představují celkové 

hodnocení. Srážky udělené rozhodčími se sráží z celkového hodnocení. ME, MS a 

závody světového poháru jsou určeny pouze pro kategorii staršího žactva, juniorů a 

seniorů. Komise aerobiku ČGF uděluje nominaci prvním dvěma nejlépe umístěným na 

základě výpočtu dosaženého průměru výsledného pořadí v soutěžích Poháru federací, 

mistrovství České republiky a dalších nominačních závodech. 

 

                                                 
5
 Fédération Internationale de Gymnastique. [online]. [cit. 2016-02-07]. Dostupné z: <http://www.fig-

gymnastics.com/site/page/view?id=277>. 
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c) V soutěži Mistry s Mistry  

Sportovní aerobik 

Je rozdělen do 4 kategorií. Jednotlivci - ženy, muži, dvojice  - jakékoliv složení (žena + 

žena, muž + muž, žena + muž), mini týmy 3 - 4 členné  - jakékoliv složení, maxi týmy - 

5 - 6 ti členné - jakékoliv složení. 

Kategorie Elite 14 a více let je speciální kategorie, pro kterou neplatí žádná výkonnostní 

omezení. Sestavy sportovního aerobiku v této soutěži musí obsahovat: povinné prvky, 

aerobní vazby, povinně volitelné cviky, zvedačky v soutěži týmů a dvojic. Délka 

sestavy je 1,5 minuty. 

Pohybové skladby 

V soutěži Mistry s mistry se pohybové skladby dělí do třech podkategorií: sportovní 

týmy, stepy a show (s náčiním či bez náčiní). 

Sportovní týmy  

V sestavě nejsou žádné povinné nebo povinně volitelné prvky, rozhodčí sledují jen 

přesnost a počet útvarů, interakci, synchron, techniku pohybu, intenzitu cvičení a 

nápaditost. Sestava nesmí obsahovat prvky sportovního aerobiku jako pády do kliků, 

skoky do provazů apod. 

U dvou nejmladších kategorií je délka sestavy 1,5-2 minuty a u starších kategorií 1,55-

2,05. 

Step 

Tým musí mít 6 a více členů. Věkovou kategorii družstva určí aritmetický průměr věků 

závodníků. Pro nejmladší závodníky je zde kategorie Mini Mistři. Dvě nejmladší 

kategorie svoji sestavu musí předvést v čase 1 minuta 30 sekund až dvě minuty. Starší 

cvičenci od 1 minuty 55 sekund do 2 minut a 5 sekund. Nejsou zde žádné povinné nebo 

povinně volitelné prvky. V sestavě nesmí být prvky sportovního aerobiku jako pády do 

kliků, skoky do provazů apod. V kategorii step se hodnotí především útvary vytvořené 

ze stepu, postavení jednotlivých stepů, směry nástupů na step, rychlost a originalita 

přechodů mezi útvary a způsoby a nápaditost přenášení stepu. 

Show (s náčiním či bez náčiní) 

Pravidly se neliší od kategorie Step. V této kategorii se sleduje především originalita a 

nápaditost, ztvárnění námětu, interakce mezi cvičenci, počet útvarů, ale také technika 

zvládnutí pohybu a intenzita cvičení. 
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Mini Mistři 

Kategorie určená nejmladším týmům s věkovým průměrem do 7 let. Mini Mistři jsou 

určeni všem týmům, které chtějí závodit bez ohledu na to, jaký druh aerobiku 

předvedou. Obsah sestavy může být typu show, step, sport týmu, ale i jiný. 

d) V soutěži Žij pohybem  

Individuals 

Všichni závodníci cvičí dle lektora na hudbu a rozhodčí vyberou ty nejlepší dle daných 

kritérií. Nejedná se pouze o aerobikovou sestavu - do choreografie jsou často zařazeny 

prvky i z jiných stylů jako je hip hop, jazz dance ap. 

Miss Žij pohybem 

Soutěž jednotlivkyň, která zahrnuje tři disciplíny: promenáda ve společenských šatech, 

rozhovor s moderátorem a volná disciplína (nesmí se jednat o aerobik). 

Basic aerobic show  

Tato kategorie je určená pro začátečníky, kteří zatím technicky neodpovídají kritériím 

kategorie aerobic show. V sestavách musí být obsaženy prvky komerčního aerobiku. 

Aerobic show  

Aerobic show se dělí na několik disciplín, které mají svá vlastní pravidla a hodnotí se 

každá podle jiných kritérií. Jsou to step teams, sport teams, zumba teams a show teams. 

Kategorii show teams bude věnovaná samostatná kapitola. Pro všechny kategorie 

soutěže Aerobic show však platí stejný počet členů v týmu a stejné věkové kategorie 4 -

7, 8 - 10, 11 - 14, 15 - 26, nad 27 let (kromě Zumba teams). Žij pohybem se liší od 

ostatních soutěží tím, že má zastoupení i ve věkových kategoriích nad 27 let. V 

pravidlech Žij pohybem se vyskytují neobvyklé povinné prvky jako je například vlna 

trupem nebo osma, rytmický model, rovnovážný tvar, čímž se také odlišuje od jiných 

pořádaných soutěží v aerobiku. 

Step teams   

Délka skladby by měla být dlouhá 1,5 -2,5 min. Stepy musí být využívány po celou 

dobu sestavy. Důraz je kladen především na techniku cvičení na stepech. Dále se 

hodnotí opět originalita, interakce, intenzita cvičení, přechody z útvaru do útvaru, 

způsob přenášení stepu ad. 
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Sport teams  

Délka skladby musí být 1,5 - 2,5 min. Důraz je především kladen na techniku a vysokou 

intenzitu cvičení a celkovou náročnost sestavy. Povinný prvek je zde například vlna 

trupem nebo osma. 

Zumba teams 

Věkové kategorie jsou zde 4 - 10let, 11 - 26let a nad 27let. Délka skladby musí být 2 - 3 

min. Obsah sestavy tvoří především taneční kroky a zumba. Důraz je především kladen 

na originalitu, výtvarnou složku, prostorovou choreografii, techniku pohybu. 

3.2 Soutěž Show teams 

Show teams je soutěží v pódiových skladbách aerobiku, které vycházejí z dlouholeté 

tradice pohybových skladeb v České republice. 

,,Pohybová skladba je kompozice vytvořená záměrným spojením hudby a pohybu na 

základě určité myšlenky. Zachovává formu, strukturu, tektoniku a principy tvorby. 

Pohybovým obsahem jsou převážně gymnastická cvičení a taneční prvky. K účinkům 

patří emocionální a estetické působení na cvičence i diváky.“
6
 

 

Pohybová skladba má tři základní složky, které se navzájem prolínají – pohybovou, 

hudební a choreografickou složku. 

 

Novotná dělí pohybové skladby na malé, střední, velké, hromadné malé, hromadné 

velké a TV (tělovýchovná) vystoupení podle počtu cvičenců a prostoru pro předvádění. 

Na základě tohoto dělení spadají Show teams do malých pohybových skladeb.  

 

Jak už je zřejmé z názvu (show), tato soutěžní forma aerobiku je hlavně o předvedení 

originální, nápadité skladby na určité téma, které je ztvárněno propracovanou 

choreografií někdy až s divadelními efekty, tematickou hudbou a promyšlenými dresy 

(kostýmy). Vzájemná propojenost námětu s hudební, pohybovou, choreografickou i 

výtvarnou složkou ve skladbách Show teams je dnes na tak vysoké úrovni, že se stala 

divácky velmi oblíbenou. 

 

                                                 
6
 NOVOTNÁ, V. Pohybová skladba. 1. Vyd. Praha: Karolinum, 1999, str. 8. 
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Interpretace „pohybového příběhu“, souhra pohybu s hudbou, útvary a formace různých 

tvarů v různých částech závodní plochy, síla náhlého pohybu celé skupiny najednou 

různými směry nebo kánonické propracování vazeb, interakce mezi cvičenci, vzhled 

cvičenců i jejich výraz, předvedení technicky zvládnutých prvků povinného obsahu - to 

vše napomáhá k vystižení myšlenky skladby. Nápaditý výběr náčiní může ještě více 

dokreslit téma skladby a ukázat další dovednosti spojené s prací s náčiním.  

 

Show teams se dělí na dvě podkategorie – s náčiním a bez náčiní. Mají jiná kritéria 

hodnocení, proto se hodnotí odděleně. Důležité je, že náčiní musí být využito alespoň 

v polovině sestavy a při manipulaci s náčiním se musí stále jednat o charakteristickou 

činnost aerobiku. 

 

Délka soutěžní skladby Show teams musí mít 2 - 3 minuty. Závodní plocha je 12 x 12 

metrů. 

 

Rozhodčí v soutěži Žij pohybem  

 

Žij pohybem se liší od ostatních velkých soutěží tím, že v panelu rozhodčích jsou sami 

trenéři týmů, které se soutěže účastní. Nesmí ale rozhodovat kategorii, kde závodí tým, 

který trénují. V panelu rozhodčích dále sedí jeden profi rozhodčí, který ihned po 

skončení sestavy slovně ohodnotí sestavu. Profi rozhodčí většinou vyzdvihne, co se mu 

na sestavě líbilo, může hodnotit i dresy, hudbu, účesy atd., ale nešetří se ani kritikou a 

radami, které závodníky mohou posunout dále. V profi porotě většinou zasedá 

vícenásobný mistr světa ve sportovním aerobiku Petr Jánský, mistryně světa ve fitness 

aerobiku Martina Krčilová, nebo například známá moderátorka Markéta Mayerová.  

 

Rozhodovat na Žij pohybem může kdokoliv, kdo se zúčastní školení rozhodčích Žij 

pohybem, úspěšně složí zkoušku rozhodčích a rozhodoval alespoň jeden závodní blok 

od každé kategorie v kritériu dle specializace. Školení je rozděleno dle konkrétní 

specializace na kritéria - technická (O, T) nebo estetická (A, B). Na všech kurzech školí 

kvalifikovaní odborníci Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. První 

stupeň proběhl již v listopadu v roce 2008 v Praze.
7
 

 

                                                 
7
 KK-Aerobik | aerobic pravidla souteze | aerobik, aerobic. [online]. [cit. 2016-02-07]. Dostupné z: 

<http://www.kk-aerobik.com/kk-zij-pohybem/aerobic-pravidla-souteze>. 
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V soutěži Žij pohybem se panel rozhodčích skládá z 5 členů:  

 

a) Estetický rozhodčí typu A 

b) Estetický rozhodčí typu B 

c) Obsahový rozhodčí O1 

d)  Obsahový rozhodčí O2 (s náčiním a bez náčiní) 

e) Technický rozhodčí 

Každý z rozhodčích hodnotí několik kritérií najednou, z nichž za každé může dát 1-9 

křížků (1 křížek je nejméně a 9 křížků je nejvíce). Pokud však není dodrženo dané 

kritérium, nebo není dodržena doba ve výdrži, nebo není kritérium předvedeno všemi 

členy týmu, může se hodnotit i 0 křížky. Rozhodčí zapíší výsledky bezprostředně po 

předvedení sestavy do karty a odešlou sčitateli výsledků.  

 

Ihned po vystoupení slovně hodnotí sestavu panel profi rozhodčích (1 - 3 osoby). Panel 

rozhodčích (trenérů) není závislý na profi rozhodčích a hodnotí samostatně. 

 

Estetický rozhodčí typu A má na starost sledovat 5 hlavních kritérií. Prvním kritériem 

je prostorová choreografie, kde musí tým zaujmout alespoň 8 útvarů, dále se hodnotí 

zajímavost a logické řešení choreografie a především prostorové řešení pohybu, a to jak 

ve smyslu 3D,tak v pokrytí plochy, symetrií atd. Druhým kritériem je pohybová 

interpretace hudební předlohy + hudební předloha. Zde rozhodčí hodnotí soulad hudby 

s pohybem, stylem či motivem sestavy a celkové tempo, změny dynamiky a rytmu. Jako 

třetí hodnotí rozhodčí originalitu: zda je sestava neotřelá, osobitá a nepostrádá moment 

překvapení. Dále je hodnoceno zpracování námětu, kdy se očekává především 

pohybový příběh a soulad hudební předlohy s tématem. A jako poslední se hodnotí 

výraz, který by měl být jednotný u celého týmu a vyjadřovat náladu skladby. 

Estetický rozhodčí typu B hodnotí také podle 5 kritérií. Prvním je využití principů 

skladby, kde je myšleno na princip celistvosti, zda sestava graduje, využívá kontrastů 

v hudbě a různých variací. Druhým kritériem je vhodnost kostýmu + výtvarná složka. 

Kostým by měl zakrývat intimní partie cvičenců, neměl by překážet v pohybu a měl by 

barevně a tematicky ladit k choreografii. Dále rozhodčí hodnotí synchronizaci pohybů 

celého týmu. Jako čtvrté kritérium se hodnotí rovnovážný tvar a jeho obtížnost. Výdrží 

v rovnovážné poloze se myslí doba kdy plocha opory je v kontaktu s podložkou ve 

statické poloze, a to minimálně na 4 doby. Posledním hodnoceným prvkem tohoto 
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estetického rozhodčího je rytmický model, který je specifický právě pro soutěž Žij 

pohybem. Jedná se o vytleskávání, vydupávání či jiné vyťukávání rytmu. Musí trvat 8 - 

16 dob a rozhoduje i jeho 3D řešení ve smyslu k prostoru. 

Obsahový rozhodčí O1 hodnotí výběr pohybových prostředků. Zaprvé zda jsou 

přiměřené věkové kategorii, vyspělosti cvičenců a námětu skladby, zadruhé hodnotí 

jejich rozmanitost a originalitu. Speciálně hodnotí vlnu trupem nebo osmu a její 

obtížnost, u níž posuzuje opět originalitu a pohyblivost páteře a pletence ramenního. 

Dalším kritériem je interakce a vzájemná aktivita mezi cvičenci. Čtvrtým hodnocením 

je intenzita, u které se nejedná o rychlost hudby, ale o přechody z nízkých do vysokých 

poloh těžiště, tedy zvýšení intenzity zátěže organismu. A jako poslední jsou posuzovány 

změny tempa pohybu, buď dle hudební předlohy nebo rozložení pohybu do různých 

mezidob. 

Obsahový rozhodčí O2 (bez náčiní) má na starost 3 podkategorie. Obtížnost aerobních 

vazeb a přechodů, kde je řešena variabilita a rozmanitost aerobních vazeb, krokové 

variace a jejich správné technické provedení. Dále je posuzována obtížnost a variabilita 

pohybu paží, zda je pohyb paží vedený švihově či staticky, různými směry v  malém či 

velkém rozpětí a celková přesnost poloh a koordinace. Jako poslední hodnotí dynamiku 

a techniku práce dolních končetin, techniků poskoků a high impact pohybů a 

vyváženost švihů pravé a levé strany a švihů vpřed a stranou.  

Obsahový rozhodčí O2 (s náčiním) hodnotí stejné prvky jako ten bez náčiní a k tomu 

ještě variabilitu a rozmanitost manipulace s náčiním, kdy náčiní musí být využíváno 

minimálně 50% sestavy. Manipulace by měla být rozmanitá, originální a pestrá. A dále 

posuzuje obtížnost a techniku manipulace s náčiním, koordinaci a přesnost jednotlivých 

pohybů, interakci a sounáležitost se skupinou. 

Technický rozhodčí má na starost 5 kritérií a blíže se mu budu věnovat v samostatné 

kapitole. 

3.2.1 Technický rozhodčí Show teams 

Technický rozhodčí má za úkol sledovat a hodnotit technickou zdatnost jednotlivců 

v týmu. Sleduje 5 hlavních kritérií, kterými jsou: držení těla, podpory ležmo a jejich 

obtížnost, prvky flexibility nohou v poloze sedu a jejich obtížnost, technika skoků a 

jejich obtížnost a obraty. Každé kritérium se hodnotí jedním až devíti křížky a obsahuje 
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ještě „podkritéria“. Pokud není prvek vůbec v sestavě zařazen, nebo není předveden 

všemi členy týmu, nebo není zachována délka výdrže v prvku, hodnotí se 0 křížky. 

Prvek může být předveden buď všemi cvičenci najednou, nebo kánonicky (pohyb musí 

být proveden jednotlivcem či skupinou cvičenců bezprostředně za sebou v rytmickém 

postupu). 

Prvním kritériem, které technický rozhodčí sleduje a hodnotí je držení těla a technika 

pohybu. U držení těla rozhodčí hodnotí stupeň zvládnutí optimálního držení těla ve 

všech polohách (postoje, kleky, sedy, lehy, podpory) a pohybech (chůze, běhy, 

poskoky, skoky a obraty). Všímá si výchozí, průběžné i závěrečné polohy. 

Za zásadní chyby se považuje hyperlordóza krční páteře, hyperlordóza bederní páteře, 

hyperkyfóza hrudní páteře, nadměrně vyklenutá břišní stěna, netonizované hýždě, 

zvednutá ramena, rozdílná výška ramen, naklopená pánev, vtočené špičky nohou, 

svalové disbalance zamezující ekonomizaci pohybu, souhyby trupu při pohybu paží či 

nohou, neudržení zpevněného jádra těla v polohách i pohybech, odrazy z plných 

chodidel, nekontrolované doskoky na plná chodidla. 

U techniky pohybu rozhodčí sleduje stupeň zvládnutí techniky vybraných pohybů a 

vazeb bez náčiní, pochopení a zvládnutí principů pohybu, přesné polohy těla (postoje, 

kleky, sedy, lehy, podpory a jejich modifikace), průběh pohybu, časové a dynamické 

členění, rozsah a rozpětí pohybu, kde jsou tři možnosti rozpětí: 

 

- pohyby drobného rozpětí: ruky, hlavy, chodidla, trupu 

- pohyby středního rozpětí: předloktí, bérce, komíhavé pohyby paží, klony trupu 

- pohyby velkého rozpětí: oblouky a kruhy částí těla, komíhavé a otáčivé pohyby 

celého těla, pohyby celého těla s vysunutím těžiště. 

 

Dalším kritériem jsou podpory ležmo a jejich obtížnost. Minimální doba, kterou musí 

cvičenci setrvat v poloze s možnou obměnou, je 8 dob. 

Podpory se rozlišují podle míry pokrčení paží na vzpor, mírný klik, klik a podpor. Podle 

umístění paží vůči tělu na podpor vpředu, vzadu, vlevo, vpravo. Podle zapojení paží na 

podpor jednopaž, soupaž. Doporučuje se použít doprovodné pohyby nohou, odrazy z 

paží a rytmické obměny pohybu.  

Rozhodčí sleduje schopnost cvičenců tonizovat tzv. jádro těla. Dále hodnotí schopnost 

setrvat v podporu, všímá si zejména pletence ramenního a postavení lopatek, které by 
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neměly výrazně vystupovat. Hodnotí celkové držení těla v poloze podporu a obtížnost 

zvoleného podporu ležmo. 

 

Dalším hodnoceným kritériem jsou prvky flexibility nohou v poloze sedu a jejich 

obtížnost. Sestava musí obsahovat alespoň jeden z těchto prvků: 

„široký sed roznožný (čelný rozštěp), široký sed roznožný levou (pravou) vpřed 

(bočný rozštěp), široký sed roznožný hluboký předklon hrudník na základně 

(placka).“
8
 

Výdrž ve statické poloze musí být minimálně 4 doby. Rozhodčí sleduje pružnost svalů 

nohou při zachování individuálně optimálního držení těla, pohyblivost v kyčelním 

kloubu, sílu svalů kyčelního kloubu, postavení kolen a špiček a obtížnost zvoleného 

prvku. 

 

 Skoky a jejich obtížnost jsou dalším hodnoceným kritériem. 

Skoky jsou pohyby celého těla, kdy dochází k dočasnému oddálení těla od základny po 

odrazu nohou. Skoky jsou skoro vždy doprovázeny pohybem paží. V sestavě musí být 

alespoň jeden skok z každé skupiny: 

- „skok odrazem jednonož s doskokem jednononož  

- skok odrazem snožmo s doskokem snožmo“
9
 

U skoků rozhodčí sleduje správné technické provedení, při zachování optimálního 

držení těla. U skoků musí být jasně rozlišené a viditelné 4 části – přípravná část, odraz, 

prokazatelná letová část, doskok s vyznačenou závěrečnou polohou. Rozhodčí opět 

nehodnotí jen provedení, ale i obtížnost prvku. 

 

Posledním hodnoceným kritériem jsou obraty a jejich obtížnost. 

,,Obraty jsou otáčivé pohyby celého těla kolem podélné osy.“
10

 Obraty lze provádět ve 

všech základních polohách a pohybech těla. Rozlišujeme obraty dle jejich velikosti na 

čtvrtobrat (45 st.), půlobrat (90 st.), třičtvrtěobrat (135 st.), celý obrat (180 st.), dvojný 

obrat (360 st.), vícenásobné obraty. 

                                                 
8
 KK-Aerobik | aerobic pravidla souteze | aerobik, aerobic. [online]. [cit. 2016-02-07]. Dostupné z: 

<http://www.kk-aerobik.com/kk-zij-pohybem/aerobic-pravidla-souteze>. 
9
 KK-Aerobik | aerobic pravidla souteze | aerobik, aerobic. [online]. [cit. 2016-02-07]. Dostupné z: 

<http://www.kk-aerobik.com/kk-zij-pohybem/aerobic-pravidla-souteze>. 
10

 APPELT, K., HORÁKOVÁ, D., NOVOTNÝ, L. Názvosloví pro cvičitele. Olympia, 1989, str. 244. 
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Sestava musí obsahovat oba dva tyto obraty: 

- ,,obrat jednonož s přesně vyznačenou výchozí a konečnou polohou volné nohy 

(celý obrat 180
o
, dvojný či vícenásobný) 

- obrat skokem odrazem snožmo doskokem snožmo (celý 180
o
, dvojný či 

vícenásobný)“
11

 

U obratů rozhodčí sleduje zejména rovnovážné schopnosti a správné technické 

provedení obratu. Velice důležitá je přesně vyznačená výchozí a konečná poloha. Při 

obratu skokem musí špičky a kolena směřovat do směru odrazu a končetiny musí být u 

sebe po celou dobu skoku. Doskok musí být proveden až po dokončení rotace. 

 

Hodně trenérů si myslí, že čím složitější a obtížnější variantu prvku do sestavy zařadí, 

tím bude prvek lépe hodnocen. Problém pak nastává, když někteří cvičenci nejsou 

schopni prvek zvládnout technicky a rozhodčí naopak hodnotí prvek velice nízkým 

počtem křížků. Proto je lepší, když se do sestavy řadí jen takové prvky, které mají 

cvičenci dobře technicky zvládnuté. 

3.3 Technika 

„Technikou se rozumí účelný způsob řešení pohybového úkolu, který je v souladu 

s možnostmi jedince, s biomechanickými zákonitostmi pohybu a uskutečňuje se na 

základě neurofyziologických mechanismů řízení pohybu. Využívají se přitom i další 

předpoklady sportovce, především kondiční, somatické i psychické.“
12

 

Technika dle Hájkové „ je účelný způsob řešení pohybového úkolu v souladu s pravidly. 

Stylem označujeme osobité provedení pohybu, který se vztahuje ke specifickým 

zvláštnostem samotného sportovce.“
13

 

Technika je v zásadě záležitostí řízení motoriky. Cílem je co nejefektivnější organizací 

sportovní činnosti dosáhnout požadovaného pohybového úkonu. To v zásadě zajistí 

dokonalá souhra zapojených svalových skupin, řízená nervosvalovou soustavou. 

                                                 
11

 KK-Aerobik | aerobic pravidla souteze | aerobik, aerobic. [online]. [cit. 2016-02-07]. Dostupné z: 

<http://www.kk-aerobik.com/kk-zij-pohybem/aerobic-pravidla-souteze>. 
12

 DOVALIL, J. a kolektiv. Výkon a trénink ve sportu. Olympia, a.s., 2002, str. 34. 
13

 HÁJKOVÁ, J. a kolektiv. Aerobik – soutěžní formy. Grada Publishing, a.s., 2006, str. 32. 
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Technikou nemíníme jen vizuálně pozorovatelný projev sportovce, ale i skryté příčiny 

tohoto projevu. Rozlišujeme tedy vnější techniku (organizovaný sled pohybů 

přerůstající v pohybovou činnost) a vnitřní techniku (neurofyziologické základy 

sportovní činnosti). 

Od počátku moderního sportu se technika podílela na vzestupu sportovní výkonnosti. 

Vymýšleli se a zkoušeli nové způsoby provedení, rozvíjeli se doposud úspěšné 

techniky. Napodobovala se technika těch nejlepších sportovců. Např. v gymnastice jsou 

to prvky „jamašita“ nebo „ cukahara“ I v aerobiku je pár takových příkladů 

gymnastických skoků jako „šušunova“, „ jánošík“ a další. 

K technice gymnastických pohybů říká Libra a kolektiv toto. “V hodnocení pohybového 

obsahu sportovní gymnastiky dochází ke složitějším vztahům než u mnoha jiných 

sportovních odvětví. Ve sportech s jednoduše formulovaným tělovýchovným úkolem 

(např. překonat určitou vzdálenost co nejrychleji, hodit náčiní co nejdále apod.) 

představuje souhrn jednotlivých způsobů řešení daného pohybového úkolu celý obsah 

uvažované disciplíny.“
14

 

Gymnastický způsob provádění pohybu je podle Libry motorická forma hybnosti, 

kterou pokládáme za způsob realizace techniky, ve které se odráží tři stránky hodnocení 

pohybových činností (obsahová, technická, estetická). 

Podle Libry není tato motorická forma hybnosti charakteristická jen pro sportovní 

gymnastiku, ale i pro ostatní, realizací techniky příbuzná sportovní odvětví.
15

 Tedy i pro 

aerobik team show. 

3.3.1 Technická příprava 

„Technická příprava je proces zaměřený na osvojování a zdokonalování sportovních 

dovedností, jimiž sportovec projevuje svůj výkonnostní potenciál ve složitých 

podmínkách soutěží.“
16

 

Podle Dovalila jsou jako teoretický základ pro technickou přípravu využívány poznatky 

o motorickém učení. Technická příprava si podle něj klade za cíl vytvářet  

                                                 
14

 LIBRA, J. a kolektiv. Teorie a metodika sportovní gymnastiky I. Státní pedagog. nakl., 1971, str. 68. 
15

 LIBRA, J. a kolektiv. Teorie a metodika sportovní gymnastiky I. Státní pedagog. nakl., 1971. 
16

 CHOUTKA, M., DOVALIL, J. Sportovní trénink. Olympia, 1987, str.36. 
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a zdokonalovat sportovní dovednosti. Za dovednosti se pokládají získané předpoklady 

sportovce účelně, účinně a úsporně řešit pohybové úkoly dané specializace. Jsou 

komplexem, který se týká nejen motoriky člověka, ale uplatňuje se zde i jeho psychika a 

fyziologické funkce. 

Kritéria techniky jsou u každého sportu jiná, avšak podle Dovalila, není dominantní 

samotný průběh pohybu, ale jeho úspěšnost (střelení branky, zásah v šermu, nasazení 

chvatu v zápase apod.) Což u gymnastických sportů a aerobiku není zas až tak pravdivé 

tvrzení.
17

  

Technická příprava se dělí na tři složky: 

1. Složka biologická vychází z individuálních zvláštností sportovce. Somatické 

faktory (výška a hmotnost sportovce, délka horních a dolních končetin, 

somatotyp.), geneticky podmíněné pohybové schopnosti, psychické faktory 

(temperament, motivace, koncentrace atd.). 

2. Fyzikální složku techniky tvoří obecné fyzikální zákonitosti, například nácvik 

některých skoků bude náročnější, protože je při nich např. delší páka dolních 

končetin nebo jsou končetiny více oddáleny od těžiště těla. Důležité jsou i 

vlastnosti povrchu, na kterém se cvičí. 

3. Právní složkou techniky jsou pravidla soutěží. Cvičenec musí být na dostatečné 

úrovni, aby byl schopný provést daný prvek podle požadavků pravidel.
18

 

Technická příprava si dává za úkol osvojovat a zdokonalovat sportovní dovednosti 

každého cvičence. Základem technické přípravy je motorické učení.  

3.3.1.1 Motorické učení 

Obsahem motorického učení je nácvik, zdokonalování, stabilizace pohybových 

dovedností. Při nácviku nové dovednosti by měl trenér vycházet z několika zásad jako 

je správné držení těla, správné zaujmutí základní (výchozí) polohy prvku, u těžších 

dovedností začít nácvikem podobných jednodušších dovedností, nácvik nových 

pohybových dovedností zařazovat na začátek hlavní části tréninkové jednotky ad. 

                                                 
17

 DOVALIL, J. a kolektiv. Výkon a trénink ve sportu. Olympia, a.s., 2002. 
18

 HÁJKOVÁ, J. a kolektiv. Aerobik – soutěžní formy. Grada Publishing, a.s., 2006. 



31 

 

Fáze technické přípravy vycházejí z motorického učení a označujeme je jako fáze 

nácviku, zdokonalování a stabilizace. 

1) fáze – Nácvik 

Nácvik je první fází technické přípravy a z hlediska věku se týká především dětí do 

puberty (věk mimořádně příznivý pro rozvoj předpokladů pro osvojení techniky) a 

sportovců začátečníků. Tato fáze řeší dva hlavní úkoly, a to seznámení s požadavky 

zvoleného sportovního odvětví a za druhý úkol si klade nácvik základů techniky 

příslušných sportovních dovedností.
19

 

Obsahem je seznámení se s požadovaným prvkem. Trenér se snaží co nejlépe 

představit daný prvek cvičenci. Snaží se popsat hlavně „uzlové body“ techniky 

daného prvku (zásadní body v provádění prvku). Jeho výklad prvku by měl 

odpovídat věku a zdatnosti jedince, protože cvičenec si vytváří prvotní představu o 

pohybu pouze v hrubých obrysech. Součástí by měla být samozřejmě názorná 

ukázka samotným trenérem, jiným cvičencem nebo pomocí videozáznamu. V této 

fázi cvičenec zkouší první pokusy v ideálních nebo zlehčených podmínkách 

(využíváme různá pomocná nářadí – trampolínku, žíněnku ap.). Cvičenec zatím 

pracuje velice neekonomicky, zapojuje více svalových skupin, než je k provedení 

pohybu nutné. Postupně se snaží zvládnout správný rytmus pohybu, postihnout jeho 

podstatu. Provedení zatím není plynulé, objevuje se spousty chyb, každý pokus se 

povede jinak. U začátečníků je někdy zapotřebí zlepšit pochopení rytmu pohybu 

např. pomocí akustického signálu (tlesknutí, hlasový pokyn – „ teď je odraz). Je 

dobré cvičit před zrcadlem nebo natáčet cvičence na video. 

2) fáze – Zdokonalování 

V této fázi probíhá upevňování a zdokonalování techniky. ,,Koordinace pohybů se 

zlepšuje, mizí větší nedostatky. Zdokonaluje se spojování pohybů. Výrazněji se 

prosazuje řízení a regulace pohybů, zpětné vazby jsou účinnější.“
20

 Cvičenec si 

upřesňuje představu o správném provedení pohybu, převažují dobré pokusy nad 

špatnými. Zkušenější jedinci jsou schopni sami poznat svoji chybu a určit příčinu 

chybného provedení. Tato fáze si klade za úkol právě odstranění chyb. Po eliminaci 

chyb je nutné nacvičenou dovednost zafixovat. Dále se v této fázi cvičenec snaží o 

napojení prvku na předcházející pohyb a následně opět napojit pohyb nadcházející. 

                                                 
19

 DOVALIL, J. a kolektiv. Výkon a trénink ve sportu. Olympia, a.s., 2002. 
20

 DOVALIL, J. a kolektiv. Výkon a trénink ve sportu. Olympia, a.s., 2002, str. 75. 
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3) fáze – Stabilizace 

„Dosahuje se zpevnění pohybových struktur, stabilizuje se technika i v různých 

variantách provedení. Vnímání je komplexní, uplatňují se v něm zpevněné 

specifické vzorce. Koordinace pohybů je na vysoké úrovni. Řízení a regulace 

pohybů, včetně zpětných vazeb, funguje dobře.“
21

 

Stabilizace cviku tedy znamená, že prvek je zařazen do závodní sestavy. Je 

prováděn technicky správně, cvičenec má prvek plně pod kontrolou, zvládá ho 

kvalitativně správně provést i v maximálním zatížení v odpovídající části závodní 

sestavy. 

 

3.3.1.2 Metody technické přípravy 

Metody technické přípravy mohou být: 

a) ,,slovní -  slovní instrukce -  stručná, přesná, srozumitelná 

b) názorná -  využití ukázky trenérem, pokročilejším závodníkem, pomocí videa 

c) praktická – mnohonásobné opakování v požadované kvalitě provedení 

 

Vzhledem k obtížnosti nacvičovaného prvku rozlišujeme tyto metody nácviku: 

a) metoda celostní (jednodušší cviky, celý prvek se učí komplexně, najednou) 

b) metoda po částech (prvek je rozdělen do několika částí – např. u prošvihnutého 

skoku můžeme oddělit rozběh -  odraz –přednožení švihovou nohou -  současný 

pohyb švihovou nohou do zanožení a odrazovou do přednožení- doskok)“
22

 

 

Při tréninku techniky hraje velkou roli korekce chyb. Korekce by měla následovat ihned 

po chybně provedeném pokusu. Měla by být srozumitelná a jasná (záleží na věku a 

zkušenostech jedince, se kterým se pracuje). Oprava chyby by neměla být jen strohým 

konstatováním „ten obrat jsi udělal špatně“, ale přesným zdůvodněním chyby „ten obrat 

jsi udělal špatně, protože jsi neudržel zpevněný střed těla, což tě rozhodilo do stran a 

nebyl jsi schopný obrat dotočit.“ Můžeme se setkat s mnoha problémy. Někdy můžeme 

pracovat se cvičencem, který nemá kvalitní zásobu příslušných pohybových schopností 

či dovedností, které jsou potřeba k provádění nového prvku. Někdy brání dříve naučená 

dovednost k naučení jiné dovednosti. „Interferencí označujeme negativní působení 

                                                 
21

 DOVALIL, J. a kolektiv. Výkon a trénink ve sportu. Olympia, a.s., 2002, str. 75. 
22

 HÁJKOVÁ, J. a kolektiv. Aerobik – soutěžní formy. Grada Publishing, a.s., 2006, str. 34-35. 
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transferu (přenosu), kdy dříve naučená dovednost brání v učení nové dovednosti -  týká 

se to i úprav a přenosu části staré sestavy do nové. Pozitivní transfer ale působí kladně, 

protože dřívější dovednost může urychlit nácvik podobné nové dovednosti. Někdy se 

objeví tzv. plató efekt, kdy bez výrazných příčin závodník stagnuje nebo příliš pomalu 

zlepšuje úroveň dovednosti.“
23

  

 

Předpokladem technické přípravy je snaha naučit závodníka pohyb technicky správně. 

Přeučování techniky je velice těžký a zdlouhavý proces. 

3.3.2 Technika držení těla 

 

Držení těla 

Definice správného držení těla podle Pernicové je: „Hlava je vzpřímená, krk vytažen 

vzhůru, brada svírá s krkem 90°. Hrudní kost směřuje vzhůru a vpřed, ramena jsou 

rozložena do šířky a spuštěna dolů, paže volně u těla, palce směřují vpřed, lopatky jsou 

stažené dozadu a dolů, pánev je podsazená, břišní svaly přirozeně tonizované, hýžďové 

svaly též. Chodidla jsou rovnoběžná, prsty nohou rovnoměrně rozložené na podložce. 

Osa dolních končetin je rovná, kolena i kotníky se lehce dotýkají.“
24

  

 

Z trochu jiného pohledu popisuje správné držení těla Srdečný jako „vzpřímený postoj 

člověka, při kterém jednotlivé etáže těla jsou udržovány nad sebou v gravitačním poli s 

minimálním vynaložením svalové síly… Ideální přímá postava je upevněný pohybový 

návyk, projevující se i bez pozornosti jako ekonomický, estetický a optimální pro 

vytrvalou práci svalovou i činnost ostatních ústrojí.“
25

 

 

Cvičenec by měl zvládnout optimální držení těla ve všech polohách a pohybech, a to 

v jejich výchozí poloze, průběžné i závěrečné. Správné držení těla je velice důležitý 

předpoklad pro následný úspěch závodníka a hlavně je to předpokladem pro 

bezproblémové sportování bez zdravotních omezení. Trenéři by měli dbát na to, aby se 

vadnému držení těla předcházelo. Na správném zpevněném držení těla se pracuje 

v rámci akrobatické přípravy. Zejména zpevňovací a baletní příprava formuje cvičence 

                                                 
23

 HÁJKOVÁ, J. a kolektiv. Aerobik – soutěžní formy. Grada Publishing, a.s., 2006, str. 34-35. 
24

 PERNICOVÁ, H. a kolektiv. Zdravotní tělesná výchova. Fortuna, 1993, str. 20. 
25

 SRDEČNÝ, V. a kolektiv. Zvláštní tělesná výchova: Lékařská část - didaktická část. Státní 

pedagogické nakladatelství, 1978, str. 12. 
 



34 

 

a jeho držení těla pomocí posilování svalů kolem páteře a celkového hlubokého 

stabilizačního systému. 

Trenér může zhodnotit stav držení těla cvičence v jednoduchých polohách (sed, klek, 

stoj na jedné noze, stoj s předpažením ad.). Pokud se v těchto polohách vyskytnou 

viditelné odchylky od napřímení páteře, je pravděpodobné, že toto dítě (dospělý) bude 

mít v budoucnu problémy při větším fyzickém zatížení. V aerobiku bude mít problém 

zejména s prvky silovými, statickými a dynamickými, s flexibilitou a se skoky. Je proto 

nutné pracovat na odstranění těchto vad. Nejlepší je v tomto případě spolupráce 

s fyzioterapeutem, který provede kineziologický rozbor a další speciální testy a dovede 

připravit pro závodníka program, který povede k nápravě vadného držení těla. 

 

3.3.3 Průpravná cvičení 

 

Předpokladem pro technicky správné provedení povinných technických prvků v 

kategorii show teams je zvládnutí složek akrobatické přípravy. „Akrobatická příprava 

je v systému sportovní přípravy chápána jako část tréninku, která podporuje technickou 

a motoricko- funkční složku přípravy.“
26

 Podle Skopové a Zítka
27

 se akrobatická příprav 

dělí na zpevňovací, odrazovou, doskokovou, rotační, podporovou, rovnovážnou a spadá 

do programů sportu pro všechny a do motroricko - funkční přípravy ve většině 

sportovních odvětví. Krištofič popisuje motoricko - funkční přípravu jako všestranný 

rozvoj pohybových funkcí ve smyslu naučit se účelně pohybovat. Je to nutný stavební 

materiál pro vytvoření technických návyků a mechanismů přenosu těchto návyků do 

konkrétních pohybových dovedností.
28

 Pro rozvoj všech potřebných pohybových funkcí 

a dovedností (k zvládnutí povinných technických prvků kategorie show teams) jsem 

vybrala zpevňovací přípravu, rovnovážnou přípravu odrazovou a doskokovou přípravu, 

podporovou přípravu, rotační přípravu a flexibilitu dolních končetin.  

 

Zpevňovací příprava  

Zpevněné držení těla je základem zvládnutí většiny gymnastických prvků, ale i 

správného držení těla, které je důležité pro každého. Od zpevněného držení těla se 

odvíjí většina cvičení v následujících přípravách. 

                                                 
26

 SKOPOVÁ, M., ZITKO, M. Základní gymnastika. Karolinum, 2005, str. 153. 
27

 SKOPOVÁ, M., ZITKO, M. Základní gymnastika. Karolinum, 2005. 
28

 KRIŠTOFIČ, J. Gymnastická průprava. Grada, 2004. 
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Dle Kryštofiče
29

 jde o uvědomělé zpevňování od středu těla směrem k okrajovým 

částem. Účelem této přípravy je udržet zpevněné tělo v náročných polohách a 

pohybech, a tím zamezit nežádoucím souhybům mezi jednotlivými tělesnými segmenty. 

Zpevňovací příprava se zaměřuje především na posílení hlubokého stabilizačního 

systému, který tvoří svaly pánevního dna, krátké meziobratlové zádové svaly, bránice, 

svaly šíje, příčné břišní svalstvo. Postupy k osvojení vědomého ovládání těla jsou:  

- Nácvik základních statických poloh 

- Pomalý řízený pohyb z nacvičených výchozích poloh do přesně určené polohy 

- Rychlé až explosivní provádění průpravných cvičení
30

 

 

Baletní příprava 

„Hlavním úkolem tréninku klasické techniky je získat návyk detailního, technicky 

správného provedení pohybu až na úroveň pohybového stereotypu.“
31

 Krištofič říká o 

baletních cvičeních, že jsou charakteristická tonizací celého těla a lokálními pohyby, při 

nichž se pohybuje jen jeden tělesný segment. Ostatní segmenty vytvářejí zpevněnou 

osu, vůči které se segment pohybuje.
32

 Z vlastních zkušeností vím, že s baletní 

průpravou je dobré začínat hodně brzy. Cvičenci se učí velmi brzy přesnosti, preciznosti 

provedení, správnému zpevněnému držení těla, učí se nevytáčet boky, dopínat kolena a 

špičky. Učí se vědomě ovládat jednotlivé tělesné segmenty. Fixují si správné pohybové 

stereotypy, které tvoří základ všech těžších pohybových vzorců. 

Při provádění baletních cvičení je nutné dbát na pravidla základního držení těla: váha na 

vnější hraně chodidel, nadlehčená pata, propnutí kolen s pocitem protažení zadních vazů 

podkolenních s tahem vzhůru, mírné podsazení pánve, stažení břišních a hýžďových 

svalů, stažení spodních mezižeberních svalů, volné dýchání bránicí a horní částí 

hrudníku, tah dolních úhlů lopatek dolů a k sobě, stažení ramen dolů do šířky, vytažení 

krční páteře vzhůru se vzpřímeným držením hlavy.
33
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 KRIŠTOFIČ, J. Gymnastická průprava. Grada, 2004. 
30

 ZÍTKO, M. CHRUDIMSKÝ, J. Akrobacie. ČASPV, 2006. 
31

 FREYOVÁ, M. a kolektiv. Metodický dopis: Využití klasické taneční techniky ve sportovní přípravě 

MG. Metasport Ostrava, 1987, str. 5. 
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 KRIŠTOFIČ, J. Gymnastická průprava. Grada, 2004. 
33

 FREYOVÁ, M. a kolektiv. Metodický dopis: Využití klasické taneční techniky ve sportovní přípravě 

MG. Metasport Ostrava, 1987. 
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Rovnovážná (Balanční) příprava 

„Principem balančních technik je zmenšení plochy opory a v důsledku toho navození 

stavu balancování.“
34

 

Rovnovážná příprava zlepšuje schopnost rovnováhy, tedy schopnost udržení labilní 

polohy těla v klidu i pohybu. Podmínky k tréninku rovnováhy vytvoříme zmenšením 

oporné plochy těla. Statická rovnováha (např. ve stoji na jedné noze) a dynamická 

rovnováha (např. při jízdě na bruslích, chůzi po kladině nebo doskoku) je zajištěna 

hlavně díky správnému fungování svalů hlubokého stabilizačního systému,  orientaci v 

prostoru, obratnostním schopnostem. 

„Statická rovnováha je, vzhledem k systému lidského těla, neustálým řešením 

nejrůznějších balančních situací.“
35

 Dynamická rovnováha se podle Skopové, Zítka 

objevuje při pohybu a souvisí se setrvačností předcházejícího pohybu. Jsou to například 

doskoky apod. 

 

Odrazová příprava 

„Odraz je výbušnou extenzí v kyčelních, kolenních a hlezenních kloubech“
36

 V 

počáteční fázi odrazu uvádí čtyřhlavý sval stehenní a extenzory dolní končetiny vše do 

pohybu. Tělo se nadlehčí a zapojí se extenzory hlezenního kloubu, následuje extenze 

kolene a kyčle a následná letová fáze. Pro výšku výskoku je důležité synchronizovat 

extenzi dolních končetin se zpevněním trupu (především zamezit prohnutí v bederní 

oblasti) a práci paží. Podle Skopové, Zítka si dává odrazová příprava za úkol zabezpečit 

speciální odrazovou vytrvalost, zvýšit úroveň svalové síly nohou, osvojit si techniku 

odrazu.
37

 

 

Doskoková příprava 

„Při každém doskoku je nutno ztlumit kinetickou energii letícího těla. Hlavní roli hraje 

koordinovaná síla dolních končetin, orientace v prostoru a rovnovážné schopnosti.“
38

 

Doskok je tlumen silou všech svalů dolních končetin. Brzdivá práce svalů končí v 

podřepu. Postavení kolen v podřepu je nad špičkami. Paže vždy pomáhají k 

vybalancování polohy a ke snížení celkové výšky těžiště. 

                                                 
34

 KRIŠTOFIČ, J. Gymnastická průprava. Grada, 2004, str. 102. 
35

 SKOPOVÁ, M., ZITKO, M. Základní gymnastika. Karolinum, 2005, str. 157. 
36

 ZÍTKO, M. CHRUDIMSKÝ, J. Akrobacie. ČASPV, 2006, str. 16. 
37

 SKOPOVÁ, M., ZITKO, M. Základní gymnastika. Karolinum, 2005. 
38

 SKOPOVÁ, M., ZITKO, M. Základní gymnastika. Karolinum, 2005, str. 155. 
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Podporová příprava 

Podporová příprava se snaží posílit oblast svalů pletence ramenního. Spojení paží s 

trupem je slabé a značně pohyblivé, proto je nutné nejprve zpevnit svaly, které fixují 

lopatku a klíční kost k hrudníku.
39

 

 

Rotační příprava 

 „Účelem rotační přípravy je především naučit jedince otáčet tělo v prostoru kolem 

různých os.“
40

 Jedinec by se měl naučit otáčet tělo kolem výškové osy těla (např. 

pirueta), kolem pravolevé osy těla (např. kotoul) a kolem předozadní osy těla (např. 

převal stranou). Důležitou roli při nácviku rotací hraje zvládnutá zpevňovací příprava a 

Každý cvičenec nejprve musí poznat svoji točivost podle délkové osy otáčení 

(pravostrannou nebo levostrannou). 

Málokdo má oboustrannou točivost, a proto je dobré jednoduchým testem točivost 

zjistit. Například zadáte cvičení: leh na břiše zády ke směru běhu, rychle se zvednout, 

otočit po směru, doběhnout ke zdi, otočit a běžet zpět. Cvičenec, neví, co sledujete, 

proto nemůže točení nijak ovlivnit, a vy zjistíte, která strana je mu přirozená. Toto 

cvičení musíme několikrát zopakovat, aby se vyloučila náhodnost. 

Úkoly rotační přípravy podle Zítka: 

- Rozvoj schopností orientovat se v prostoru 

- Rozvoj schopností posoudit rychlost otáčení kolem os 

- Rozvoj schopností udržet nejvýhodnější postavení článků těla při rotacích ve 

styku s podložkou i v letové fázi 

- Porozumět technice otáčení (vznik rotace, hospodaření s točivostí).
41

 

 

Flexibilita nohou v sedu a uvolňování svalů kyčelního kloubu 

„Kloubní pohyblivost (flexibilita) je jednou z pohybových schopností, které ovlivňují 

funkční kapacitu hybného systému člověka.“
42

 

Povinných prvků flexibility nohou v sedu se snažíme dosáhnout hlavně maximálním 

protahováním svalů dolních končetin (převážně jejich zadní strany) a maximálním 

uvolňováním svalů kyčelního kloubu. Podle Skopové, Zítka se na rozsahu pohybu v 
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 ZÍTKO, M. CHRUDIMSKÝ, J. Akrobacie. ČASPV, 2006. 
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kloubu podílí několik činitelů, kterými jsou například anatomické zvláštnosti stavby 

kloubu, napětí svalů, únava, věk cvičence ad.
43

 

Při práci na „zlepšování rozsahu“ cvičenců si musí každý trenér uvědomit několik 

zásad. Každý cvičenec má daný svůj anatomický rozsah, který závisí na tvaru a 

postavení daného kloubu. Intenzita protahování musí být úměrná, překonávání velkého 

tahu a bolesti není žádoucí. Pro rozvoj kloubní pohyblivosti je důležitá pravidelnost, 

nejlépe se protahovat každý den krátkou dobu. Při statickém pasivním protahování 

(trenér, jiná osoba, nebo opora napomáhá dostat se do žádoucí polohy) je první 

protažení mírné, následuje krátké uvolnění a další protažení je delší a intenzivnější. 

Dynamické protažení následuje vždy až po úvodním statickém. Trenér by měl naučit 

cvičence správně dýchat u protahování (výdech do protažení, pokud je delší výdrž, tak 

umět prodýchat napnutý sval). O dýchání při protahování říká Anderson toto: „Vaše 

dýchání by mělo být rytmické a pod kontrolou. Pokud se ohýbáte vpřed k protažení, 

vydechněte současně s ohnutím vpřed a poté se pomalu nadechněte. Když se 

protahujete, nezadržujte dech. Pokud protahovací pozice znemožňuje váš obvyklý 

dýchací vzorec, očividně nejste zrelaxován. Zvolněte tedy protahování, abyste mohl 

dýchat přirozeně.“
44

 

3.4 Didaktika 

V podání J. A. Komenského obsahovala didaktika veškerou teorii vzdělávání, 

zahrnovala systém vyučování, obsah vzdělávání i soustavu předmětů, metody a zásady 

vyučování, a zabývala se i výchovnými a mravními problémy. V současné době je 

didaktika chápána už jen jako teorie vyučování.
45

 

Průcha chápe didaktiku jako obecnou teorii o „ intencionálních procesech učení a 

vyučování a o obsazích a formách těchto procesů…ať se realizují ve školní třídě, nebo 

v podnikovém kurzu, při výcviku artistů aj.“
46

 

Didaktika se zabývá vyučováním nejen pro školní edukační prostředí, ale i pro 

mimoškolní jako je např. didaktika sportovního tréninku. 
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Z toho plyne, že technickou přípravu ve sportovním tréninku lze také interpretovat jako 

organizovaný pedagogický proces, kde se uplatňují v plném rozsahu didaktické principy 

a metody. Aktivními účastníky v tomto procesu jsou sportovec a trenér. Ze strany 

sportovce jde o proces učení a ze strany trenéra o proces řízení. Lze tedy hovořit o 

procesu vyučování.
47

 

3.4.1 Didaktické zásady  

Kurelová ve své knize říká, že didaktické zásady neboli didaktické principy jsou 

obecnými doporučeními pro učitele, které když bude učitel (či žák při autodidakci) 

respektovat, pak může dosáhnout maximální efektivity.
48

 

Podle Zormanové můžeme analyzovat didaktické zásady takto
49

: 

Zásada uvědomělosti a aktivity- představuje zodpovědný vztah cvičence k učení 

nových prvků, cvičení či krokových řad, které se snaží naučit. Trenér se snaží navodit 

pozitivní vztah cvičenců ke sportu a dodat jim chuť do učení se dalších prvků. 

Zásada komplexního rozvoje žáka- trenér by měl u svých svěřenců rozvíjet nejen 

pohybovou stránku, ale i rozumovou, mravní, estetickou aj. 

Zásada vědeckosti- cvičenci si mají osvojovat jen správné, pravdivé a vědecky ověřené 

poznatky. Proto je dobré, aby tréninky vedl kvalifikovaný trenér, který se neustále 

vzdělává ve svém oboru. 

Zásada spojení teorie s praxí- cvičenci spojují teoretické poznatky o provádění 

pohybu (popis, videozáznam atd.) se samotným vlastním prováděním pohybu. 

Zásada přiměřenosti- trenér musí respektovat biologický věk cvičenců a podle toho 

volit adekvátní zatížení. S nácvikem prvku může cvičenec začít, až pokud splňuje 

dostatečnou úroveň svých pohybových schopností a dovedností. 

Zásada individuálního přístupu- trenér by se měl jednotlivě věnovat každému 

cvičenci zvlášť. Měl by se stejně intenzivně věnovat slabým i nadprůměrným jedincům 

a přizpůsobit jim podle toho svůj výklad. 
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Zásada emocionálnosti- trenér by se měl snažit o navození pozitivní atmosféry na 

tréninku a vyvolání pocitu důvěry a měl by pro své svěřence představovat nejen 

autoritu, ale i důvěrnou osobu, které můžou věřit. 

Zásada trvalosti- pevného a trvalého osvojení lze v aerobiku toho dosáhnout jen a 

pouze pravidelným a správným tréninkem. 

Zásada názornosti- cvičenci se s novým pohybem musí nejdříve seznámit pomocí 

popisu, sledováním trenéra nebo zkušenějšího cvičence, videozáznamu ad. 

Zásada soustavnosti- někdy označována jako zásada systematičnosti. Musíme dbát na 

logičnost navazování jednotlivých fází učení a postupovat od lehčímu ke složitějšímu. 

Zásada zpětné vazby- pro trenéra je zpětnou vazbou provedení učeného pohybu 

cvičencem. Pokud je cvičenec po korekci chyby schopen chybu postupně odstranit, 

nebo alespoň je na cestě k jejímu odstranění, trenér ví, že cvičenec chápe, co dělá špatně 

a jak má pohyb správně vypadat. Pokud ale trenér vidí, že cvičenec chybu nezvládá 

odstranit, pokusí se mu znovu pohyb vysvětlit a předvést správně. 

Hájková uvádí didaktické zásady uplatňované v motorickém učení, kde kromě zásady 

názornosti, systematičnosti a trvalosti a zásady pozitivní motivace navíc uvádí zásadu 

cykličnosti, kde se má podle ní adekvátně střídat zatížení a zotavení.
50

 

 

3.4.1.1 Didaktické styly 

„ Didaktické styly se vztahují k interakci trenér a sportovec. Použitý styl vychází z věku, 

výkonnosti a inteligence sportovců.“
51

 

V tréninku aerobiku, konkrétně v nácviku techniky jednotlivých prvků se nejčastěji 

setkáme s těmito styly: 

Příkazový styl- trenér řekne, jaký prvek se bude trénovat, kolik bude opakování a jaká 

bude technika. Cvičenec poslouchá a plní zadání. 

Praktický styl- trenér zadá prvek, který se bude nacvičovat a cvičenci si sami 

rozhodnou o počtu opakování a tempu cvičení. 
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Reciproční styl- cvičenci jsou rozděleni do menších skupin a navzájem si kontrolují a 

opravují techniku provedení. U vyspělejších cvičenců můžeme zařadit i Styl se 

sebehodnocením, kdy cvičenec hodnotí sám svoji techniku. Předpokladem ale je, že 

velice dobře zná správnou techniku provedení a uzlové body prvku. 

Styl s řízeným objevováním- je také stylem pro vyspělejší cvičence. Trenér jen 

pomáhá cvičenci s hledáním vlastní správné cesty k řešení úkolu. Většinou, když 

závodník už zvládá jednodušší variantu prvku, trenér ho jen navede na tu složitější a 

cvičenec si sám přijde na to, jak prvek provést. 
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4. METODOLOGIE 

V první fázi jsem shromáždila data z dostupné odborné literatury a vytvořila teoretickou 

část mé bakalářské práce. Zejména se jednalo o odbornou literaturu z oboru 

gymnastiky, baletu, sportovního tréninku a didaktiky. „Analýza dokumentů patří 

k standartní aktivitě jak v kvalitativním, tak i v kvantitativním výzkumu. V dokumentech 

se projevují osobní nebo skupinové vědomé nebo nevědomé postoje, hodnoty a ideje. 

Dokumenty jsou knihy, novinové články, záznamy projevů, deníky, plakáty a obrazy“
52

. 

 

Další fází bylo pozorování. Pozorování je uvědomělé a cílevědomé vnímání skutečnosti 

a spolu s popisem je základem veškerého poznání a vědecké práce.
53

 

Pozorování jsem využívala hlavně v přípravě na navrhované nácvikové řady, kdy jsem 

se účastnila několika závodů a tréninků různých věkových kategorií, abych získala 

přehled o tom, jaké jsou klíčové momenty povinných prvků, jestli odpovídají 

záznamům z odborné literatury a kde se vyskytuje nejvíce chyb. 

 

Závěrečnou fází pak byl popis. „Popisný výzkum dává obraz specifických podrobností 

situace, jevu nebo vztahům.“
54

 Popis jsem uplatnila u samotných povinných prvků, kdy 

bylo zapotřebí popsat jednotlivé fáze cviků, správné provedení a případné chyby. 

K usnadnění pochopení jednotlivých fází, jsem použila fotografickou dokumentaci 

správného provedení prvků. Nakonec jsem navrhla nácvikové řady pro jednotlivé 

povinné cviky. 

                                                 
52

 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Portál, 2005, str. 132. 
53

 ŠTUMBAUER, J. Základy vědecké práce v tělesné kultuře. Č. Budějovice: Pedagogická fakulta, 1990. 
54

 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Portál, 2005, str. 38. 



43 

 

5. PRAKTICKÁ ČÁST 

5.1 Průpravná cvičení  

Jednotlivé přípravy jsou tvořeny průpravnými cvičeními, která rozvíjejí určité pohybové 

funkce. Všechny uvedené přípravy se navzájem prolínají a doplňují. Navrhuji několik 

cviků nebo typů cvičení z každé přípravy. Krištofič dávkování nechává na uvážení 

každého trenéra, aby byla zátěž přiměřená, nestala se přetěžováním či dávkování nebylo 

naopak nedostačující (bez rozvíjejícího efektu).
55

 Počet dob ve výdržích a počet 

opakování jednotlivých cviků v průpravných cvičeních nechávám na rozhodnutí 

každého trenéra po zhodnocení stavu cvičence. U cvičení, kde uvádím provedení 

jednostranně (jen na jedné noze, ruce, boku, apod.), bude stejné cvičení se stejnou 

výdrží a stejným počtem opakování následovat i na druhou stranu. Popis některých 

cviků vyžaduje popsání základní polohy (ZP) a názornou rytmizací (např. 1 - 8 dob). U 

jiných cvičení popisuji jen průběh pohybu nebo typ prováděného pohybu. U většiny 

příprav se dá využít nářadí, náčiní a pomůcky, které oživí cvičení. Využívám například 

step, bednu, žebřiny, trampolínku, koberečky (nastříhané kousky koberce přibližně 

40x40 cm velké) ad. 

5.1.1 Zpevňovací příprava  

Zpevňovací příprava je výchozí přípravou pro všechna gymnastická cvičení a promítá 

se ve všech ostatních přípravách. Pokud není zvládnutá, pak se velice špatně rozvíjí 

další pohybové schopnosti a dovednosti. 

Příklady cvičení: 

1) ZP: vzpor ležmo – výdrž v poloze 15 - 20 vteřin. 

 Postupně prodlužovat dobu ve výdrži. 

2) ZP: vzpor vzadu ležmo – výdrž v poloze 15 - 20 vteřin. 

 Postupně prodlužovat dobu ve výdrži. 

3)  ZP: vzpor ležmo stranou – výdrž v poloze 15 - 20 vteřin. 

 Postupně prodlužovat dobu ve výdrži. 
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Cvičení ve dvojicích  

4) ZP: leh na zádech ve zpevněné pozici: 1 - 8 uchopit cvičence za kotníky, zvednout 

dolní končetiny do úrovně boků, ve styku s podložkou jsou pouze lopatky a krk, 

hlava v mírném předklonu („prkýnko“): 1 - 16 výdrž, 1 - 8 zpět do ZP. 

 Stejné cvičení lze provádět s využitím koberečku, který má cvičenec pod 

lopatkami a druhý cvičenec nebo trenér ho ve zpevněné poloze sune po podlaze.  

5) ZP: vzpor ležmo: 1 - 8 uchopit cvičence za nárty a zvednout dolní končetiny do výše 

boků: 1 - 16  výdrž, 1 - 8zpět do ZP. 

 Lze přidat i ručkování vpřed (trakař). 

 Trenér střídavě uchopuje pouze za jeden kotník, snaha cvičence udržet nohy u 

sebe. 

 Trenér krouživými pohyby nebo pohybem ze strany na stranu vychyluje 

cvičence z jeho osy, cvičenec se snaží udržet na středu. 

6) ZP: vzpor ležmo roznožný: 1 - 4 celým obratem vpravo vzpor vzadu ležmo, 1 - 4 

celým obratem vlevo do ZP. 

 Cvičení lze provádět opakovaně přes celou tělocvičnu a zpět. 

7) ZP: leh na zádech, přednožit poníž, vzpažit („kolíbka“): 1-8 houpavý pohyb 

zpevněného těla, 1 – 4 zpět do ZP.   

 Lze provádět i v lehu na boku nebo v lehu na břiše a prodlužovat dobu cvičení. 

žebřiny 

8) ZP: leh na břiše čelem k žebřinám, vzpažit, uchopit spodní příčku: 1 - 8 uchopit nohy 

za stehna nad koleny a zvednout cvičence do úrovně spodní příčky – 1 - 8 výdrž, zpět 

do ZP. 

 Cvičení je velice náročné na zpevnění celého těla, nevolíme dlouhé výdrže. 

step 

9) ZP: leh na zádech, připažit, paty na stepu: 1 - 4 podsadit pánev a zvedat ji nahoru,  

1 – 4 zpět pokládat na zem. 

 Těžší varianta cviku: ZP: leh, připažit, paty na stepu: 1 - 4 podsadit pánev a 

zvednout ji nahoru, podpor na pažích ležmo, 1 - 4 skrčit přednožmo pravou, 1 - 

4 zpět do lehu se zvednutou pánví, 1 - 4 skrčit přednožmo levou, 1 - 4 zpět do 

lehu se zvednutou pánví, 1 - 4 zpět do ZP. 

kobereček  

10)  ZP: vzpor ležmo, nárty na koberečku: 1 - 4 sunutím do vysazeného vzporu ležmo,  

1 - 4 výdrž v poloze, 1 - 4 nohy sunem po kruhové dráze zpět do ZP. 
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11)  ZP: vzpor ležmo, špičky na koberečku:1 - 2 sunem po podlaze skrčit přednožmo 

pravou, 3 - 4 sunem po podlaze dopnout pravou, 1 - 2 sunem po podlaze skrčit 

přednožmo levou, 3 - 4 sunem po podlaze dopnout levou. 

 Provádět opakovaně. 

5.1.2 Baletní příprava 

Z baletní průpravy jsem použila některá cvičení prováděná na zemi a u opory 

s možností provádění ve volnosti. 

Freyová uvádí pět základních baletních pozic, ze kterých cviky vychází. Pro 

zjednodušení jsem zvolila jako výchozí pozici pro daná cvičení pouze první baletní 

pozici. Dle Freyové je při provádění základních pozic vždy nutné zachovat správné 

postavení chodidel, prsty se nekrčí, váha by měla být stále na stojné noze v přední části 

chodidla, kolena propnuta. V první pozici jsou obě chodidla vytočena v jedné přímce a 

paty se opírají o sebe.
 56

 

Cvičení na zemi: 

1) ZP: leh, nohy v I. pozici, upažit: 1 - 4 přednožit, 1 - 4 zpět do ZP.   

 Udržet vytočení nohou a propnutí v kolenou. 

 Po zvládnutí je cvičení možné provádět švihem na 2 doby.  

 Po zvládnutí zvětšovat výšku přednožení. 

 To samé cvičení lze provádět v lehu na zádech nebo na břiše do unožení  nebo 

v lehu na břiše do zanožení (udržet vytočení nohou, propnutí v kolenou, udržet 

kyčle na podložce). 

2) ZP: leh spatný, upažit: 1 - 8 zvolna přednožit pravou, 1 - 8 zvolna unožit pravou, 1 - 

8 zpět do ZP. 

 Provést bez pohybů pánve, udržet vytočení nohy a propnutí v kolenou. 

 Provádět i opačným směrem. 

 Po zvládnutí lze zvýšit tempo 1-4 doby. 

 Stejné cvičení lze provádět i v lehu na břiše (místo přednožení provádět 

zanožení). 

3) ZP: leh na břiše, skrčit upažmo, hřbety rukou pod čelo, skrčit únožmo, propnuté 

špičky nohou se dotýkají: 1 - 16 zvolna unožit do maximálního rozsahu, 1 – 16 zpět 

do ZP. 
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 Dolní končetiny po celé délce (i kolena) ve styku s podložkou. 

 Lze zvýšit tempo (na 8 doba). 

 Po zvládnutí lze zvýšit tempo na 1-8. 

 Stejné cvičení lze provádět i v lehu na zádech.  

Cvičení u opory:   

4) ZP: držení čelem k opoře v I. pozici: 1 – 8 podřep, 1 – 8 zpět do ZP. 

 Udržet vytočení kolen, paty po celou dobu cvičení ve styku s podložkou. 

 Lze provádět v držení bokem k opoře a poté ve volnosti.  

 Po zvládnutí lze zrychlit provedení na 1- 4. 

 Stejné cvičení lze provádět až do dřepu, kde se v nejnižším bodě zvednou paty 

ze země. 

5) ZP: držení čelem k opoře v I. pozici: 1 - 4 výpon, 1 - 4 zpět do ZP. 

 Udržet vytočení nohou a propnutí v kolenou, paty a vnitřní kotníky tlačit vpřed. 

 Lze provádět v držení bokem k opoře a poté ve volnosti. 

 Provedení lze zrychlit na 1-2. 

6) ZP: držení ve stoji spatném bokem k opoře: 1 - 2 stoj přednožný pravou, 3 - 4 

přednožit poníž pravou, 1 - 2 stoj přednožný  pravou vpřed, 3 - 4 zpět do ZP. 

 Udržet vytočení nohou a propnutí v kolenou, přednožení nejprve na 30°, po 

zvládnutí vyšší (45°). 

 Po zvládnutí lze provádět i ve volnosti. 

 Lze zrychlit tempo (střídat polohy po 1 době). 

 Stejné cvičení lze provádět i do unožení povýš. 

poskoky: 

7) ZP: držení čelem v opoře v I. pozici: 

 1 - 2 odrazem obounož skok mírně roznožný, 3 - 4 doskok do podřepu, 1 - 4 zpět 

do ZP. 

 Udržet vytočené nohy i ve skoku a propnutí v kolenou. 

 Po zvládnutí lze provádět i bokem k opoře nebo ve volnosti. 

8) ZP: držení čelem k opoře v I. pozici: 1 - 2 odrazem obounož skok se zanožením 

pravé, 3 - 4 podřep zánožný pravou, 1 - 4 zpět do ZP. 

 Udržet vytočené nohy i ve skoku a propnutí v kolenou, několik skoků 

v návaznosti. 

 Lze i bokem k opoře nebo ve volnosti. 
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9) ZP: držení čelem k opoře v I. pozici: 1 - 2 odrazem obounož skok, zanožit pravou, 3 

- 4 podřep na levé zanožit pravou -  výdrž, 1 - 4 zpět do ZP. 

 Udržet vytočené nohy a propnutí v kolenou ve skoku, několik skoků 

v návaznosti.  

 Lze provádět i bokem k opoře nebo ve volnosti. 

10) ZP: držení čelem k opoře v I. pozici: 1 - 2 výsunem pravé, 3 - 4 odrazem levé skok 

stranou, 1 - 4 doskok na pravou nohu, 1 - 4 zpět do ZP. 

 Udržet vytočené nohy a propnutí v kolenou ve skoku. 

 Po zvládnutí lze provádět ve volnosti. 

5.1.3 Rovnovážná (balanční) příprava 

K tréninku rovnovážných poloh stačí nejprve váha vlastního těla, později se dají využít 

pomůcky jako balanční podložka („čočka“), bosu, trampolínka, overball, fitball aj. 

Většina cvičení se dá modifikovat zavřením očí, což činí cvičení výrazně těžším. 

Příklady cvičení:  

1) ZP: váha předklonmo na pravé, vzpažit - výdrž v poloze 15 - 20 vteřin. 

 Postupně prodlužovat dobu ve výdrži. 

 Těžší varianta cvičení: paže se pohybují (plavou prsové, kraulové paže, kmitají 

nahoru a dolů ad.)  

2) ZP: stoj na pravé skrčit přednožmo levou, upažit: 1 - 4 výpon na pravé - výdrž 

v poloze 15 - 20 vteřin. 

 Postupně prodlužovat dobu ve výdrži. 

 Trenér může do cvičence lehounce tlačit z různých směrů- cvičenec se tlak snaží 

ustát. 

bosu   

3) ZP: stoj spatný na bosu, upažit: 1 - 4 skrčit přednožmo levou, 1 - 4 přednožit levou, 1 

- 4 skrčit přednožmo levou, 1 -4 unožit levou, 1 - 4 skrčit přednožmo levou, 1 - 4 

zanožit levou, 1 - 4 skrčit přednožmo levou, 1 - 4 snožit. 

 Výdrže v jednotlivých polohách postupně prodlužovat. 

4) ZP: stoj spatný na bosu: trenér hází cvičenci balonek, cvičenec chytá a odhazuje zpět. 

 Těžší varianta: cvičení se provádí na jedné noze.  

řada bosu: 

5) ZP: stoj spatný na bosu: 1 - 2 odrazem pravé přeskok na druhé bosu, 3 - 4 stoj na 

levé, 1 - 2 odrazem levé přeskok na další bosu, 3 - 4 stoj na pravé. 
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 Těžší varianta cviku: po doskoku na bosu výdrž ve váze předklonmo (1 - 8 ). 

6) ZP: sed skrčmo roznožný na bosu, uchopit za paty: 1 - 4 sed - přednožit roznožmo – 

1 - 8 výdrž v poloze. 

 Těžší varianta: zavřít oči. 

 Jednodušší varianta: provádět cvik na zemi. 

7) ZP: leh na pravém boku na bosu, vzpažit, odlepit nohy od podložky - 1 - 16 výdrž 

v poloze. 

 Těžší varianta: nohy hmitají roznožmo bočně. 

 Ve všech možných statických polohách na bosu lze udělat soutěž v balancování 

„kdo vydrží déle nespadnout“. Cvičenci se navzájem motivují. 

fitball  

8) ZP: klek obkročmo na fitballu , upažit: 1 - 16 výdrž. 

 Těžší varianta: zavřít oči. 

9) ZP: leh na břiše na fitballu, zanožit, upažit: 1 - 8 výdrž. 

 Těžší varianta: vyvinout houpavý pohyb na míči a balancovat. 

overball  

10) ZP: sed skřižný (turecký sed) na overballu, upažit - výdrž v poloze 20 - 30 vteřin. 

 Těžší varianta: zavřít oči. 

11) ZP: sed skřižný, upažit: 1 - 4 otáčet trupem vpravo, 1 - 4 otáčet trupem zpět do ZP, 1 

- 4 otáčet trupem vlevo, 1 - 4 zpět do ZP. 

medicinbaly  

12) ZP: vzpor klečmo (ruce a kolena jsou na medicinbalech): 1 - 8 výdrž. 

 Cvičení lze provádět i v podřepu na medicinbalech (upažení) a ve stoji 

rozkročném na medicinbalech (vzpažení). 

trampolína 

13) ZP: stoj spatný na trampolíně: cvičenec provádí skipink (vysoká kolena) na 

trampolíně, na tlesknutí trenéra zastaví na jedné noze a snaží se úplně zastavit 

veškerý pohyb. Na další tlesknutí zase pokračuje v pohybu. 

 Trenér může měnit pohyb na trampolíně např. na výskoky, zakopávání aj. i 

statické polohy např. váha předklonmo aj. 
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kladina  

14) ZP: stoj spatný na kladině: chůze po kladině, upažit / chůze po kladině ve výponu / 

chůze do poloviny, otočit zády a dojít pozadu / malé poskoky po pravé tam a po levé 

zpět. 

 Ve dvojici: přetlačování se na středu kladiny. 

5.1.4 Odrazová příprava 

Zde lze ke cvičení použít trampolíny, bedny, švihadla, žíněnky a jiná náčiní 

v tělocvičnách. Odrazová příprava využívá i zábavných běhacích her, které je možno 

provádět venku a zapojit přírodní překážky k přeskoku. 

Příklady cvičení: 

Cvičení na rozvoj odrazové vytrvalosti dolních končetin: 

1) Běh (honičky, běh se zábavnými překážkami ad.) 

2) Přeskoky kroužícího švihadla (snožmo s meziskokem, snožmo bez meziskoku,  

střídmonož, dvojšvihem). 

3) Přeskakování švihadla jednonož bez meziskoku, jen výskoky, co nejvýše. 

žíněnka  

4) ZP: stoj spatný na žíněnce: klus na místě / klus na místě se skrčováním přednožmo / 

skipink, liftink, zakopávání, koleso ad.(z atletické abecedy) / poskoky na jedné noze. 

Cviky na rozvoj svalové síly dolních končetin: 

5) ZP: stoj rozkročný: 1 - 4 podřep rozkročný, 1 - 4 stoj rozkročný. 

 Stejné cvičení provádět na jedné noze. 

6) ZP: stoj rozkročný: 1 - 4 dřep rozkročný, 1 - 4 stoj rozkročný. 

 Stejné cvičení provádět na jedné noze. 

7) ZP: stoj rozkročný: 1 - 4 výpon, 1- 4 podřep rozkročný ve výponu, 1 - 4 stoj 

rozkročný - výpon, 1 - 4  ZP. 

 Stejné cvičení provádět na jedné noze. 

8) ZP: stoj rozkročný: 1 - 4 výpon, 1 - 4 dřep rozkročný ve výponu, 1 - 4 stoj rozkročný 

- výpon, 1 - 4 ZP. 

 Stejné cvičení provádět na jedné noze. 

žebřiny 

1) ZP: stoj spojný na žebřinách, pokrčit předpažmo, uchopit příčku: 1 - 4 výpon snožný 

na žebřinách. 

 Opakované výpony. 
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2) ZP: čelem k žebřinám stoj spojný, rovný předklon, vzpažit (opora o žebřiny): 1 - 4 

výpon v rovném předklonu. 

 Opakované výpony 

 Těžší varianta: zátěže kolem pasu. 

3) ZP: čelem k žebřinám, podřep spojný - pokrčit předpažmo, uchopit příčku žebřin:1 - 

2 odrazem obounož výskok, 3 - 4 doskok snožmo do podřepu. 

 Lze provádět pouze na jedné noze. 

4) ZP: podřep spojný, zapažit: 1 - 2  skok odrazem snožmo (snaha o maximální výšku 

skoku) - předpažením vzpažit, 3 - 4 doskok do podřepu spojného - upažit. 

5) ZP: vzpor dřepmo: 1 - 2 skok odrazem snožmo do dálky, vzpažit, 3 - 4 vzpor 

dřepmo.   

 Provádět opakovaně. 

6) ZP: vzpor dřepmo: 1 - 2 skok do výšky, 3 - 4 vzpor dřepmo. 

 Provádět opakovaně. 

7) ZP: vzpor dřepmo: 1 odraz obounož, 2 skok do roznožení, vzpažit, 3 - 4  doskok do 

vzporu dřepmo.  

 Provádět opakovaně. 

8) ZP: vzpor dřepmo: 1 odraz obounož, 2 skok se skrčením přednožmo,předpažit, 3 - 4 

doskok do vzporu dřepmo. 

 Provádět opakovaně. 

Cvičení na rozvoj reaktivních schopností dolních končetin: 

bedna (cca 50 cm vysoká) 

9) ZP: stoj spojný na bedně: 1 - 2 odrazem obounož seskok z bedny, 3 - 4 doskok do 

podřepu snožného, 1 - 2 odraz obounož, 3 - 4 doskok snožmo na další bednu. 

 Po zvládnutí lze zvyšovat výšku bedny, na kterou se vyskakuje. 

10) ZP: stoj spatný čelem k bedně: 1 - 2 odrazem obounož výskok na bednu, 3 - 4 

doskok snožmo, 1 - 2 odrazem obounož seskok zády, 3 - 4 doskok do podřepu 

snožného. 

 Provádět opakovaně. 

 Stejné cvičení lze provádět na jedné noze. 

řada překážek (různě vysokých) 

11) ZP: stoj spatný čelem k první překážce: opakované přeskoky odrazem snožmo i 

jednonož přes překážky. 

 S meziskokem i bez meziskoku. 
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Cvičení na rozvoj komplexu speciálních odrazových schopností:  

trampolína 

12) ZP: stoj spatný na trampolíně: opakované poskoky snožmo na místě. 

 Poskoky lze nahradit roznožnými skoky nebo skoky se skrčením přednožmo. 

13) ZP: stoj spatný: 1 - 2 odrazem snožmo skok se skrčením přednožmo („kufr“), 

předpažit poníž, 3 - 4  doskok do podřepu spojného (násobné kufry). 

5.1.5 Doskoková příprava 

Po nácviku správného doskoku hledáme možnosti, jak podmínky pro doskok ztížit. 

Například labilní plochy, doskok po obratu ad. 

Příklady cvičení:  

1) Opakované snožné výskoky na místě (soustředit se na to, aby doskok po každém 

skoku byl prováděn přes špičky na celá chodidla do podřepu). 

2) ZP: stoj spojný na zvýšené ploše: 1 - 2 seskok ze zvýšené plochy, 3 - 4 doskok 

snožmo do podřepu. 

 Zvýšená plocha může být bedna, lavička, koza ad. 

3) ZP: stoj spojný na trampolíně: 1 - 2 odraz obounož, 3 - 4 výskok, 1 - 2 doskok 

snožmo do podřepu na žíněnku. 

4) ZP: stoj spojný na trampolíně: 1 - 2 odraz obounož, 3 - 4 výskokem půl obrat, 

doskok snožmo do podřepu na žíněnku. 

5) ZP: stoj spojný na trampolíně: 1 - 2 odraz obounož, 3 - 4 výskokem celý obrat, 

doskok snožmo do podřepu na žíněnku. 

 

6) ZP: stoj spojný čelem k trampolíně: rozběh, 1 náskok na trampolínu, 2 odraz 

obounož, 3 - 4 výskok do výšky, 1 - 2 doskok snožmo do podřepu na žíněnku.. 

5.1.6 Podporová příprava 

Podporová příprava obecně se soustředí hlavně na průpravná cvičení ke zvládnutí stoje 

na rukou, prvků jako stojka, hvězda, přemet apod. V případě soutěže show teams 

využívám podporovou průpravu hlavně pro nácvik kliků. 

Příklady cvičení: 

1) ZP: vzpor ležmo - výdrž 20 - 30 vteřin. 

 Postupně prodlužovat výdrž. 

2) ZP: vzpor ležmo: 1 - 4 podpor na předloktí ležmo střídnoruč, 3 - 4 vzpor ležmo. 

3) ZP: vzpor vzadu ležmo - výdrž 20 - 30 vteřin. 
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4) ZP: vzpor ležmo: 1 - 4 celým obratem vpravo vzpor vzadu ležmo, 1 - 4 celým 

obratem vlevo ZP. 

5) ZP: vzpor stojmo: 1 - 8 ručkováním do vzporu ležmo, 1 - 8  ručkováním zpět do 

vzporu stojmo („píďalka“). 

6) ZP: vzpor ležmo: 1 - 4 zanožit pravou a vzpažit levou, 1 - 8 výdrž v poloze, 1 - 4 

zpět do ZP. 

Cvičení ve dvojicích: 

7) ZP: vzpor ležmo: druhý uchopí cvičence za kotníky a vychyluje ho vpřed (1 - 2) a 

vzad (1 - 2). 

kobereček 

8) ZP: vzpor ležmo (hlava v prodloužení páteře) - nárty na koberečku: ručkování vpřed 

(délka dráhy dle trénovanosti a vyspělosti cvičence). 

 Lze provádět zábavnou formou jako štafeta družstev, použít překážky nebo 

vytvořit slalom. 

9) ZP: vzpor ležmo - koberečky pod dlaněmi: druhý uchopí za kotníky a „vozí“ 

cvičence po tělocvičně. (Délka dráhy dle trénovanosti a vyspělosti cvičence). 

10) ZP: vzpor ležmo - koberečky pod dlaněmi: 1 - 4 sunem po podlaze rozpažit, 1 - 4 

zpátky do vzporu ležmo. 

 Postupně zvětšovat šířku rozpažení. 

11) ZP: vzpor dřepmo: 1 - 2 odraz z nohou vpřed, 3 - 4 dopadem nejdříve na ruce a 

potom na nohy vzpor dřepmo. 

12) ZP: vzpor ležmo roznožný: 1 současný odraz paží a nohou, 2 ZP. 

- Poskoky vpřed a vzad. 

13) ZP: vzpor ležmo: 1 - 2 klik ležmo, 3 odraz rukama, 4 tlesknutí, 1 - 2 klik ležmo, 3 - 4 

vzpor ležmo. 

5.1.7 Rotační příprava 

Pro rotační přípravu je důležitá dobrá orientace v prostoru, věnujme jí dostatek času, 

než začneme se samotnými obraty. 

Příklad cvičení: 

1) Chůze po prostoru, rychle měnit směr chůze podle pokynu. 

2) Chůze po čárách v tělocvičně, rychle měnit směr chůze dle pokynu. 

3) ZP: stoj spojný: na tlesknutí obratem vzad rychle vyběhnout. 
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4) Stejné cvičení lze provádět také ze základní polohy sed, leh, leh na břiše ad. 

5) Běh vpřed s obraty o 360°. 

6) ZP: leh, vzpažit: 1 - 4 převal o 360°. 

7) Násobné převaly („válení sudů“). 

8) ZP: leh - hrudní předklon, vzpažit, přednožit dolů: 1 - 2 celým obratem vlevo leh na 

břiše, hrudní záklon, vzpažit, zanožit, 3 - 4 výdrž ve zpevnění, 1 - 2 celým obratem 

vpravo zpět do ZP. 

9) ZP: vzpor dřepmo: 1 - 2 kotou vpřed, 3 - 4 ZP. 

 Provádět násobné kotouly vpřed, snažit se udržet na čáře (např. nakreslit křídou 

na žíněnku) 

10) ZP: vzpor dřepmo: 1 - 2 kotoul vzad, 3 - 4 ZP. 

11) Provádět násobné kotouly vzad. 

12) ZP: vzpor dřepmo: 1 - 2  kotoul vpřed, 3 - 4 výskok. 

13) ZP: vzpor dřepmo: 1 - 2 kotoul vpřed, 3 - 4 výskok s obratem o 45°,90°,180 °. 

14) ZP: vzpor dřepmo: 1 - 2 kotoul vpřed, 3 - 4 výskok s obratem o 360 °, 1 - 2 kotoul 

vpřed, 3 - 4 ZP. 

trampolína 

15) ZP: sed na trampolíně: 1 - 4 obratem o 180° sed. 

16) ZP: leh na trampolíně: 1 - 4 obratem o 360°  leh. 

17) ZP: stoj spatný: rozběh, náskok na trampolínu: 1 - 2 odraz obounož, 3 - 4 skok s 

obratem o 45°,90°;180´, 360°, 1 - 2  doskok snožmo do podřepu na duchnu. 

18) ZP: stoj spatný na trampolíně: 1 - 2 odraz obounož, 3 - 4 skok s obratem o 

45°,90°;180´, 360°, 1 - 2 doskok snožmo do podřepu na trampolínu. 

5.1.8 Flexibilita nohou v sedu a uvolňování svalů kyčelního kloubu 

U zvětšování rozsahu se snažíme dodržovat zásady (viz teoretická část). 

Příklady cvičení: 

1) ZP: sed: 1 - 8 hluboký rovný předklon (kolena propnutá) - výdrž 60 - 90 vteřin, zpět 

do ZP. 

 Trenér může provádět dopomoc zatlačením na oblast beder a oblast dolní části 

hrudní páteře. 

 Těžší varianta: paty položíme na step (lavičku). 
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2) ZP: klek přednožný pravou, ruce vedle kolene přednožené nohy: 1 - 4 hluboký 

předklon k noze - výdrž 30 - 60 vteřin, zpět do ZP. 

3) ZP: leh na pravém boku: 1 - 4 unožit levou, 1 - 16 s výdechem pomalu přitahovat 

unoženou končetinu do unožení vzhůru – výdrž v poloze 30 vteřin, 1 - 16 zpět do ZP. 

4) ZP: leh pokrčmo, přednožit pravou, uchopit přednoženou končetinu pod lýtkem: 1 - 

16 s výdechem pomalu přitahovat nataženou končetinu do přednožení vzhůru – 

výdrž v poloze 30 vteřin, 1 - 16 zpět do ZP.  

5) ZP: vzpor stojmo vysazeně zády ke stěně, celá chodidla na zemi, paty se dotýkají 

stěny:  1 - 8 zanožit pravou, posunovat nárt po stěně do polohy bočného rozštěpu - 

výdrž v poloze 30 vteřin, 1 - 16 zpět do ZP. 

 Trenér může provést dopomoc zatlačením proti stěně v oblasti boků cvičence. 

6) ZP: stoj čelem k žebřině, přednožit levou, chodidlo na příčku: 1 - 8 hluboký předklon 

k levé - výdrž v poloze 30 - 60 vteřin, 1 - 8 zpět do ZP, 1 - 4 skrčit přednožmo, 1 - 8 

pánev protlačit vpřed - výdrž v poloze 30 - 60 vteřin, 1 - 8 zpět do ZP. 

7) ZP: stoj pravým bokem k žebřině - unožit pravou s opřením o příčku: 1 - 8 pomalý 

podřep na levé - výdrž v poloze 30 - 60 vteřin, 1 - 8 zpět do ZP. 

 Těžší varianta: místo podřepu dřep. 

8) ZP: sed roznožný, připažit dovnitř: 1 - 4 úklon vpravo, vzpažit levou - výdrž v poloze 

30 vteřin, 1 - 4 zpět do ZP. 

9) ZP: podpor na předloktích klečmo: 1 - 4  klek rozkročný - výdrž v poloze 30 -60 

vteřin, 1 - 4 zpět do ZP.  

 Trenér může provádět dopomoc zatlačením na oblast kosti křížové. 

10) ZP: klek přednožný pravou pokrčmo, ruce v bok: 1 - 8  přenést váhu vpřed – výdrž 

v poloze 30 - 60 vteřin, 1 - 8 zpět do ZP. 

 Po zvládnutí lze uchopit nárt zadní nohy a přitahovat patu k hýždím - výdrž 30 - 

60 vteřin.  

11) ZP: bočný rozštěp - pravá přednožit, levá zanožit: výdrž v poloze 60 - 90 vteřin.  

 Trenér může uchopit nárt zadní nohy a lehce nadzvednout napjatou zadní 

končetinu, lze přidat předklon k přední noze, dosáhne se většího protažení. 

Cvičení ve dvojicích  

12) ZP: stoj spatný proti žebřinám: 1 - 4 rovný předklon, uchopit žerď ve výšce kolen, 1 

- 8  zanožit pravou, položit končetinu na rameno trenéra/ jiného cvičence, který 

rukama končetinu obejme - ramenem tlačí zanoženou končetinu do většího zanožení 

- výdrž v poloze 30 - 60 vteřin, 1 - 8 zpět do ZP. 
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5.2 Nácvik vybraných prvků obtížnosti: 

V této kapitole popisuji jednotlivé povinné prvky, které hodnotí technický rozhodčí 

v kategorii show teams. Z každé skupiny povinných prvků jsem si vybrala jeden.  

Uvádím název prvku podle pravidel ŽP, nebo jak je v aerobiku nejčastěji nazýván. Dále 

uvádím název z gymnastické terminologie (z pravidel ženské sportovní gymnastiky 

ČGF), popisuji, proč jsem si vybrala daný prvek, jeho správné provedení (po 

prostudování prvků obtížnosti FISAF.cz a po konzultaci s vyškolenými trenéry), jeho 

fáze, ke kterým přikládám fotodokumentaci, předpoklad pro jeho zvládnutí v podobě 

zvládnutých průpravných cvičení a nakonec nácvikovou řadu, která postupně dovede 

cvičence k provedení prvku. Jako poslední vypichuji nejčastější chyby v provedení. U 

většiny kroků v nácvikové řadě vyznačuji základní polohu (ZP), jinde pouze samotné 

provedení cviku nebo cvičení. U většiny cviků uvádím rytmizaci pohybu (např. 1 - 8 

doba), jinde dobu ve výdrži (např. 30 vteřin). Stejně jako u průpravných cvičení 

nechávám počet opakování na trenérovi. Také nebudu popisovat stejné cvičení na obě 

strany. Pokud například uvádím cvičení na pravou nohu, je jasné, že se bude provádět i 

na levou se stejným počtem opakování. Všechny cviky provádíme vždy stejnoměrně na 

obě strany, aby nedošlo k přetížení jedné poloviny těla. 

5.2.1 Podpory ležmo 

Podle pravidel je možné po dobu 8 dob setrvat pouze v podporu ležmo, aby bylo 

splněno kritérium. Tato varianta je jednoduchá a tým by za obtížnost neobdržel dostatek 

bodů. Variantu různě rytmicky oživeného podporu ležmo využívají hlavně mladší 

kategorie. Jejich provedení kliku v zatížení (v sestavě) by nemuselo být provedeno 

správně technicky, proto využívají lehčí varianty. 

S nácvikem kliku (nejprve dámského) doporučuji začít už u nejmladší kategorie, avšak 

jestli jsou všichni členi týmu na odpovídající technické úrovni pro zvládnutí tohoto 

prvku v sestavě, musí zhodnotit trenér.  

Klik má mnoho variant (prsní, tricepsový, na jedné ruce ad.) Pro popis jsem si vybrala 

tricepsový klik, protože podle mého názoru působí elegantně a k aerobiku prostě patří. 
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5.2.1.1 Tricepsový klik 

Název dle odborné terminologie: Klik ležmo (lokty k tělu) 

Správné provedení  

Výchozí a závěrečná poloha je ve vzporu ležmo s napjatými pažemi. Za provedení kliku 

se považuje 90° úhel v loketním kloubu. Dlaně a prsty musí být v kontaktu se zemí 

v průběhu celého pohybu. Dlaně musí být v ose obou ramen a musí zůstat na původním 

místě, ve kterém pohyb začal. V poloze kliku ležmo se hrudník nesmí dostat do 

kontaktu se zemí. Roznožení nesmí být výrazně širší, než je šíře ramen. Chodidla musí 

být opřena o špičku, ne o vnitřní část chodila. V průběhu pohybu jsou ramena a boky 

paralelně se zemí, hlava a tělo jsou v jedné ose (hlava v prodloužení páteře). 

Prvek můžeme rozdělit na 3 polohy: výchozí poloha, průběžná poloha, závěrečná 

poloha. První a poslední poloha je vzpor ležmo. Průběžná poloha je klik ležmo. 

 

Obr. č. 1: Výchozí poloha          Obr. č. 2: Výchozí poloha 2 

   

Zdroj: vlastní         Zdroj: vlastní 

Obr. č. 3: Průběžná poloha   Obr. č. 4: Průběžná poloha 2 

    

Zdroj: vlastní     Zdroj: vlastní 
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Obr. č. 5: Závěrečná poloha                    Obr. č. 6: Závěrečná poloha 2 

   

Zdroj: vlastní                      Zdroj: vlastní 

 

Předpoklady pro dobře technicky zvládnutý klik: 

Správné držení těla, dobře zvládnutá zpevňovací a podporová příprava. 

Navrhovaná nácviková řada: 

1. ZP: stoj proti zdi, dlaně se opírají o zeď, tělo v mírném náklonu vpřed: 1 - 4 klik, 

1 - 4 zpět do ZP. 

Po zvládnutí přidáme odrazy z paží: ZP: stoj proti zdi, dlaně se opírají o zeď, 

tělo v mírném náklonu vpřed: 1 - 4 klik, 1 odraz z paží, 2 klik, 3 - 4 zpět do ZP 

2. ZP: vzpor klečmo, paže s oporem o lavičku/ dva stepy:  1 - 4 klik klečmo, 1 - 4  

zpět do ZP. 

- Postupně snižujeme zvýšenou podložku pod dlaněmi (jeden step). 

3. ZP: vzpor ležmo, paže s oporem o lavičku /dva stepy: 1 - 4 klik ležmo, 1 - 4 zpět 

do ZP. 

- Postupně snižujeme zvýšenou podložku pod dlaněmi (jeden step). 

4. ZP: vzpor ležmo: 1 - 2 klik ležmo, 3 - 4 klik klečmo, 1 - 2 vzpor klečmo, 3 - 4 

vzpor ležmo. 

- Hlídáme, aby cvičenec nepřizvedával hýždě vzhůru, polohu mění jen kolena. 

5.  ZP: vzpor ležmo: 1 - 2 klik ležmo, 3 - 4 vzpor ležmo. 

- Trenér uchopí za boky a mírným tahem dopomáhá nahoru do vzporu ležmo 

6. ZP: vzpor ležmo: 1 - 2 klik ležmo, 3 - 4 vzpor ležmo. 

- Bez dopomoci. 

7. ZP: vzpor ležmo, špičky s oporem o step: 1 - 2 klik ležmo, 3 - 4 vzpor ležmo. 

- Postupně zvyšujeme podložku pod špičkami (lavička, žebřiny, až po kliky ve 

stoji na rukou). 
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8. ZP: vzpor ležmo: 1 - 2 klik ležmo, 3 odraz z paží, 4 tlesknout, 1 - 2 klik ležmo, 3 

- 4 vzpor ležmo. 

9. Cvičení ve dvojicích: jeden leží na zádech, předpaží, druhý oporou o jeho dlaně 

provádí kliky, potom stojící zůstane opřený o dlaně a ležící provádí pokrčení a 

dopínání paží. 

10. ZP: vzpor ležmo: klik ležmo, vzpor ležmo. 

- Trenér udává tempo provádění kliků, na jeho povely cvičenci provádí kliky 

(extrémně pomalé provedení: ZP: vzpor ležmo: 1 - 8 klik ležmo, 1 - 8 vzpor 

ležmo, rychlé provedení: ZP: vzpor ležmo: 1 klik ležmo, 2 vzpor ležmo atd.) 

- Na každém tréninku je potřeba provést velké množství kliků (s ohledem na 

schopnosti každého cvičence). 

Chyby v provedení podporu ležmo: 

- hypertenze v loketním kloubu (loketní jamky by měly směřovat na sebe navzájem) 

- ruce nejsou v ose ramen 

- ramena nejsou paralelně se zemí 

- hlava není v prodloužení trupu 

- prohnutí v kříži 

- ramena a hrudník nejsou paralelně se zemí 

- boky nejsou paralelně se zemí 

- pokrčená kolena 

- roznožení nohou větší než je šíře ramen 

- chodidla nejsou opřena o špičku 

Chyby v provedení tricepsového kliku: 

- v průběhu pohybu nejsou prsty a dlaně v kontaktu se zemí 

- v poloze kliku ležmo je úhel v lokti větší než 90° 

- pohyb ze vzporu ležmo do nebo z kliku není stejný, jedna strana těla pracuje víc 

než druhá 

- v poloze kliku ležmo se dotýká hrudník země 

- tělo se opírá o záloktí v kliku ležmo 

- dlaně nejsou pod rameny 
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5.2.2 Prvky flexibility nohou v poloze sedu  

Podle pravidel ŽP musí sestava obsahovat alespoň jeden z níže uvedených prvků: 

 „široký sed roznožný (čelný rozštěp),  

 široký sed roznožný levou (pravou) vpřed (rozštěp bočný), 

 široký sed roznožný hluboký předklon (placka).“
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K rozboru jsem si vybrala široký sed roznožný hluboký předklon neboli placku. 

Zvládnutá placka je dobrým základem pro řadu dalších prvků. Například skoky 

s přednožením roznožmo vycházejí z dobře zvládnuté placky. S nácvikem placky 

doporučuji začínat u nejmladší věkové kategorie. S tímto prvkem většinou nemívají 

nejmladší kategorie problém. 

5.2.2.1  Placka 

Název dle odborné terminologie: široký sed roznožný hluboký předklon 

Správné provedení: Široký sed roznožný, propnuté špičky, napjatá kolena směřují 

vzhůru, hrudník je na zemi.  

Placka by se dala rozdělit na 3 polohy: výchozí poloha, průběžná poloha (provedení 

placky), závěrečná poloha. 

Nikde v pravidlech není stanoveno, že placka má nějaké tři polohy, které musí být 

dodrženy, hodnotí se jen samotné provedení placky, ve které se musí vydržet minimálně 

4 doby. Moje rozdělení na tři polohy je jen pro lepší orientaci. Paže doporučuji upažit 

nebo vzpažit. 

 

Obr. č. 7: Výchozí poloha                                  Obr. č. 8: Průběžná poloha 

 

Zdroj: vlastní               Zdroj: vlastní 
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 KK-Aerobik | aerobic pravidla souteze | aerobik, aerobic. [online]. [cit. 2016-02-07]. Dostupné z: 

<http://www.kk-aerobik.com/kk-zij-pohybem/aerobic-pravidla-souteze>. 
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Obr. č. 9: Závěrečná poloha 

 

Zdroj: vlastní 

 

Předpoklady pro dobře technicky zvládnutý prvek: 

Správné držení těla, dobré protažení svalů dolních končetin, hlavně jejich zadní strany, 

maximální uvolnění svalů kyčelního kloubu. 

Navrhovaná nácviková řada:  

1. ZP: sed roznožný na lavičce bočně: ohnuté předklony střídavě vlevo- výdrž 30 

vteřin, vpravo- výdrž 30 vteřin, na střed- výdrž 30 vteřin. 

- Po zvládnutí vyměnit lavičku za step nebo jinou nižší podložku. 

2. ZP: stoj spojný pravým bokem k žebřinám - unožit pravou, opřít nohu o příčku 

v úrovni pasu, paže volně podél těla: 1 - 8 uvolněný předklon ke stojné noze, 1 - 

8 vzpřim, 1 - 8 uchopit kotník stojné nohy, 1 - 16 přitahovat hrudník ke stojné 

noze, 1 - 8 vzpřim, 1 - 8 předklon ke stojné noze, 1 - 8 kroužení trupem vpravo, 

1 - 8 kroužení trupem vpravo, 1 - 8 vzpřim.  

3. ZP: stoj rozkročný čelem k žebřinám: 1 - 4 vodorovný předklon, vzpažit, uchopit 

příčku: 1 - 16 malé hmity v předklonu, 1 - 16  výdrž v maximálním předklonu. 

4. ZP: stoj rozkročný na třetí příčce, úchop příčky na úrovni boků širším hmatem: 1 

- 4 svis stojmo vysazeně: 1 - 16 malé hmity, 1 - 16 výdrž v maximálním svisu.  

- Postupně lze nohy posunout na vyšší příčku (blíže k rukám). 

5. ZP: podpor na předloktích klečmo: klek rozkročný – výdrž 30 vteřin, zpět do ZP. 

- Trenér může dopomáhat zatlačením na oblast kosti křížové. 

- V poloze se cvičenec může mírně pohupovat, provádět malé hmity (1 - 16). 

6. ZP: sed roznožný, upažit: 1 - 4 podsadit pánev, 1 - 4 vysadit pánev, 1 - 4 zpět do 

ZP. 

- Cvičenec si musí uvědomit, že pánev nemá být podsazená při provádění placky. 



61 

 

7. ZP: sed roznožný, upažit- pravá pata opřená o step: 1 - 8 hluboký předklon, 

výdrž 30 - 60 vteřin, 1 - 8 zpět do ZP. 

- Trenér může lehce zatlačit do oblasti beder. 

- Později lze podložku pod patou zvýšit (lavička).  

- Kontrolovat, aby cvičenec nevtáčel špičky a kolena dovnitř. 

8. ZP: sed roznožný, upažit- obě paty opřeny o stepy: 1 - 8 hluboký předklon, 

výdrž 30 -60 vteřin, 1 - 8 zpět do ZP. 

- Dávat pozor, aby cvičenec nevtáčel špičky a kolena dovnitř. 

9. ZP: leh - přednožit vzhůru, uchopit lýtka (kotníky): 1 - 8 pomocí paží tlačit 

špičky do roznožení k zemi, výdrž 30 - 60 vteřin, 1 - 8 zpět do ZP. 

- Dát pozor, aby cvičenec nezvedal boky ze země a bedra zůstala na podložce. 

- Stejný cvik se dá provádět s dopomocí trenéra, který rovnoměrným tlakem 

zatlačí na kotníky cvičence. 

- Další možností toho cvičení je metoda tzv. postizometrické relaxace. Trenér 

rovnoměrným tlakem tlačí na kotníky cvičence a ten se snaží vyvíjet tlak proti 

tlaku trenéra, potom následuje krátké uvolnění a následně protažení jen silou 

trenéra (cvičenec je pasivní). 

10. ZP: široký sed roznožný, upažit: 1 - 8 hluboký předklon, výdrž 30 - 60 vteřin. 

- Trenér dopomáhá tlakem na bederní oblast. 

- Je důležité kontrolovat, aby se nevtáčela kolena a špičky dovnitř. Pokud se 

vtáčejí, nebo je nedostatečné roznožení cvičence, dopomáhá trenér následovně:  

Trenér a cvičenec provádí široký sed roznožný čelem k sobě. Chodila trenéra se 

zapřou o kotníky cvičence, cvičenec předpaží a trenér ho uchopí za zápěstí nebo 

lokty a táhne ho do hlubokého předklonu, zatímco mu nohy tlačí od sebe. 

  

Chyby v provedení: 

- vtočené nohy 

- pokrčená kolena 

- povolené špičky 

- prohnutí v kříži 

- není znatelná výdrž 

- hrudník se nedotýká země 
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5.2.3 Skoky  

Tato kategorie se dělí na dvě povinné skupiny skoků. V sestavě musí být zařazen 

minimálně jeden skok odrazem snožmo s doskokem snožmo a minimálně jeden skok 

odrazem jednonož s doskokem jednonož. 

Z kategorie skoky odrazem snožmo s doskokem snožmo jsem si vybrala skok Front Split 

Jump, protože je to velice užívaný skok v sestavách show teams. Často se vyskytuje i 

víckrát v jedné sestavě. Závodníci většinou dělají chyby v jeho provedení. S jeho 

nácvikem doporučuji začít už u nejmladší kategorie, avšak jestli jsou závodníci na 

odpovídající technické úrovni pro zvládnutí tohoto skoku v sestavě, musí zhodnotit 

trenér.  

5.2.3.1 Front split jump 

Název dle odborné terminologie: odrazem snožmo skok s bočným roznožením  

Správné provedení 

Správné provedení vyžaduje polohu kyčelních kloubů v sagitální poloze, nesmí dojít 

k přetáčení do přednožení nebo zanožení zevnitř. Horní polovina těla je vzpřímená, 

koleno přednožené nohy směřuje vzhůru, koleno zanožené nohy směřuje dolů. Trup je 

ve vzpřímené poloze po celou dobu skoku. 

Fáze skoku: Skok můžeme rozdělit na 4 fáze: přípravná fáze, odraz, letová fáze, 

doskok. Podle pravidel ŽP musí být tyto 4 fáze přesně vyznačeny. 

Přípravná fáze 

Přípravná fáze znamená v našem případě předskok nebo nákrok, který bývá v závodní 

sestavě většinou bezprostředně před skokem s odrazem snožmo, nebo krátký rozběh 

před skokem odrazem jednonož. Při nácviku je proto dobré neoddělovat nákrok 

(rozběh) od skoku. Tělo se díky přípravné fázi dostane do pohybu a získá potřebnou 

energii pro odraz. 

Odraz 

Odraz je skládá ze tří fází. Jako první nastává amortizační fáze, při níž se snižuje 

těžiště těla a pokrčují se kolena (svaly těla pracují v excentrickém režimu).    

Během přechodové fáze se rovná postavení článků těla a trup se napřimuje. Poté 

nastává akční fáze, která se vyznačuje dynamickým dopnutím končetin v kyčelních, 

kolenních a hlezenních kloubech. Pohyb dolních končetin je doprovázený energickým 

pohybem paží do patřičné polohy. Odraz by měl být dostatečně silný a rychlý, aby byl 

dostatek času na provedení letové fáze skoku. 
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Prokazatelná letová fáze 

Při nácviku je velice důležité, aby si cvičenec uvědomil polohu tzv. „mrtvého bodu“. 

Tato poloha nastává, když těžiště těla už nestoupá, ale ještě nezačalo klesat. V poloze 

„mrtvého bodu“ je důležité sjednotit maximální zpevnění paží a nejvyšší možnou 

úroveň roznožení.  

Doskok s vyznačenou závěrečnou polohou  

Při doskoku je důležité ztlumit kinetickou energii letícího těla. Roli hraje koordinovaná 

síla dolních končetin, orientace v prostoru a rovnovážné schopnosti. Doskok provádíme 

do mírně pokrčených nohou. Nepřijatelný a nebezpečný doskok je doskok do hlubokého 

podřepu nebo naopak na napjaté nohy, doskok v předklonu nebo v záklonu. 

 

Obr. č. 10: Přípravná fáze         Obr. č. 11: Odraz 1                    Obr č. 12: Odraz 2 

            

Zdroj: vlastní   Zdroj: vlastní   Zdroj: vlastní 

Obr. č. 13: Letová fáze                                                Obr. č. 14: Doskok                                   

           

Zdroj: vlastní        Zdroj: vlastní 
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Předpoklady pro dobře technicky zvládnutý skok: 

Správné držení těla, dobře zvládnutá zpevňovací, odrazová, doskoková, baletní příprava 

a dobrá flexibilita dolních končetin. 

Navrhovaná nácviková řada pro Front split jump: 

1. Bočný rozštěp; výdrž v poloze 30 – 60 vteřin.  

2. Bočný rozštěp, přední noha na lavičce (stepu); výdrž v poloze 30 – 60 vteřin. 

3. Bočný rozštěp, přední pata a zadní nárt položeny na lavičce (stepu); výdrž 

v poloze 30 vteřin. 

4. ZP: leh vznesmo: 1 švihem přednožit pravou a zanožit levou do bočného 

rozštěpu, 2 zpět do snožení. 

5. ZP: stoj spojný pravou bokem k žebřinám na lavičce, pravá ruka na žerdi ve výši 

ramene, levá upažit: 1 přednožit levou, 2 zanožit levou, 3 přednožit levou, 4 

snožit. 

6. ZP: stoj spojný: 1 skok odrazem snožmo mírně šikmo vzhůru, 2 ostré zanožení 

do maximální polohy, 3 doskok na druhou. 

- Hlídáme správné postavení zadní nohy a boků. 

7. ZP: stoj spojný, připažit: 1 nákrok pravou, předpažit, 2 snožením zapažit poníž, 

3 výskok, vzpažit, 4 doskok snožmo, připažit. 

8. ZP: stoj spojný, připažit: 1  nákrok pravou (levou), předpažit, 2 snožením zapažit 

poníž, 3 výskok, pravá předpažit, levá upažit, 4 doskok snožmo, připažit. 

- Dbát na „tečku“ u paží, paže se musí v této poloze zastavit a zpevnit. 

9. ZP: stoj spojný, připažit: 1 nákrok pravou (levou), předpažit, 2 snožením zapažit 

poníž, 3 výskok - levá přednožit poníž, pravá zanožit poníž, pravá předpažit, 

levá upažit, 4 doskok snožmo, připažit. 

- Náznak skoku. 

- Pouze malé roznožení, cvičenec si zkouší skok bez velkého rozsahu. 

10. ZP: stoj spojný, připažit: 1 nákrok pravou (levou), předpažit, 2 snožením 

zapažit poníž, 3 výskok - levá přednožit, pravá zanožit (na 80% možného 

rozsahu), pravá předpažit, levá upažit, 4 doskok snožmo, připažit. 

11. ZP: stoj spojný, připažit: 1 nákrok pravou (levou), předpažit, 2 snožením 

zapažit poníž, 3 výskok - levá přednožit, pravá zanožit (do maximálního 

rozsahu), pravá předpažit, levá upažit, 4 doskok snožmo, připažit. 

12. Násobné skoky s přednožením levé a zanožením pravé do maximálního rozsahu. 

- Dopomoc do skoku: ZP: stoj spojný mezi dvěma trenéry, ruce na jejich ramena: 
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1 - 2 odrazem snožmo přednožit levou a zanožit pravou, 3 – 4 doskok snožmo. 

Chyby v provedení skoků s odrazem snožmo: 

- není dvojitá práce kotníků (odraz není dokončen do špiček) 

- při odrazu jsou předsunuta kolena před špičky a ramena jsou za patami (boky jsou 

předsunuty) 

- odraz není proveden z podřepu 

- nízká letová fáze 

- prohnutí v kříži 

- zvednutá ramena 

- pokrčená kolena 

- nestabilita v doskoku 

- doskok mimo místo odrazu 

Chyby v provedení Front split jump:  

- nepřesná poloha přednožení (kotník není v ose kyčelního kloubu) 

- nepřesná poloha zanožení (kotník není v ose kyčelního kloubu) 

- bok a zanožená noha jsou vytočeny ven (koleno nesměřuje dolů) 

- nestejná výška nohou 

- rozsah roznožení je menší než 160° 

- pokrčená kolena 

- povolené špičky 

- náklon těla stranou 

Další navrhované skoky odrazem snožmo s doskokem snožmo, které může trenér 

zařadit do sestavy:  

skok s čelným roznožením (Air jack), skok s přednožením roznožmo (Straddle jump 

neboli „Roznožka“), skok s přednožením a předpažením (Pike jump), skok se skrčením 

přednožmo (Truck jump neboli „Kufr“), skok s přednožením levé a se skrčením 

přednožmo pravé (Cossac jump), skok s unožením levé a se skrčením únožmo pravé, 

skok přípatmo („Přípatka“) apod. 

 

Ze skupiny skoky odrazem jednonož s doskokem jednonož jsme zvolila skok „Čertík“. 

Skok nazývaný Čertík jsem zvolila proto, že patří mezi jednodušší skoky odrazem 

jednonož s doskokem jednonož a je dobrým základem pro další těžší skoky. 
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5.2.3.2  Čertík 

Název dle odborné terminologie: skok střižny přednožmo skrčmo  

Během procházení příslušné literatury jsem se setkala i s malinko jinou verzí názvu 

tohoto skoku, a to skok přednožmo střižný skrčmo. 

Správné provedení: Horní polovina těla je zpevněná po celou dobu skoku. Kolena 

švihají nad úroveň boků, úhel mezi trupem a stehnem švihového kolena je přibližně 45°, 

doskok je na mírně pokrčenou, ale zpevněnou končetinu. 

Fáze skoku: Skok můžeme rozdělit na 4 fáze: přípravná fáze, odraz, letová fáze, 

doskok. 

Podle pravidel ŽP musí být tyto 4 fáze přesně vyznačeny. 

Přípravná fáze   

Skoku odrazem jednonož předchází rozběh nebo nákrok, kdy musíme odrazovou nohu 

„vzpříčit“, abychom nabrali dostatečnou energii k odrazu z jedné nohy. 

Odraz 

Odraz probíhá před těžištěm těla. Úhel odrazu se pohybuje mezi 90° - 100°. Při 

amortizační fázi se snižuje těžiště těla a pokrčuje se koleno odrazové nohy (svaly těla 

pracují v excentrickém režimu). Během přechodové fáze se rovná postavení článků těla 

a trup se napřimuje. Poté nastává akční fáze, kdy se dynamicky dopne odrazová 

končetina. Odraz je doprovázený energickým pohybem paží do vzpažení. Odraz by měl 

být dostatečně silný a rychlý, aby byl dostatek času na provedení letové fáze. 

Letová fáze 

Letová fáze nastává v okamžiku, kdy se odlepí odrazová končetina od země a trvá do 

chvíle, než doskočí opačná končetina na zem. Během letové fáze se musí vystřídat obě 

nohy ve skrčení přednožmo.  

Doskok 

Doskok je vždy přes přední část chodidla s postupnou flexí v kolenních, kyčelních a 

hlezenních kloubech. Doskok je proveden na mírně pokrčenou, avšak zpevněnou dolní 

končetinu. 
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Obr. č. 15: Přípravná fáze    Obr. č. 16: Letová fáze      Obr. č. 17: Letová fáze 

    

Zdroj: vlastní     Zdroj: vlastní   Zdroj: vlastní 

Obr. č. 18: Doskok   Obr. č. 19: Doskok 2 

    

Zdroj: vlastní     Zdroj: vlastní 

 

Předpoklady pro dobře technicky zvládnutý skok: 

Správné držení těla, dobře zvládnutá zpevňovací, odrazová, doskoková, rovnovážná, 

baletní příprava a dobrá flexibilita dolních končetin. 

Navrhovaná nácviková řada: 

1. ZP: stoj na pravé, vzpažit: 1 odrazem pravé výskok, 2 doskok jednonož. 

- Násobné výskoky. 

- Zrychlovat provedení 

2. ZP: stoj na pravé, levá skrčit přednožmo povýš, vzpažit: 1 odrazem pravé 

výskok, 2 doskok jednonož. 

- Násobné výskoky. 
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3. ZP: stoj spojný, upažit: 1 pravá skrčit přednožmo povýš, upažit, 2 snožit, 3 levá 

skrčit přednožmo povýš, upažit, 4 snožit, připažit. 

4. ZP: stoj na pravé, levá skrčit přednožmo povýš, upažit: přeskokem stoj na levé, 

pravá skrčit přednožmo povýš, upažit. 

- Násobné přeskoky. 

5. ZP: stoj spojný, připažit: nákrok pravou, zapažit poníž, odrazem z pravé skrčit 

přednožmo levou povýš, vzpažit, střihem skrčit přednožmo povýš pravou, 

upažit. 

- Postupně zvyšujeme výšku kolene. 

- Trenér může dopomáhat tak, že zezadu uchopí cvičence v pase a pomůže mu do 

odrazu. 

6. Násobné skoky přednožmo střižné skrčmo s pohybem paží. 

Chyby v provedení skoků odrazem jednonož: 

- není dvojitá práce kotníku (odraz není dokončen do špičky) 

- prohnutí v kříži při doskoku 

- před dokončením maximálního roznožení dochází ke snížení těžiště 

- doskok na uvolněnou dolní končetinu 

- odraz není proveden z podřepu 

- nízká letová fáze 

- zvednutá ramena 

- nestabilita v doskoku 

Chyby v provedení skoku Čertík: 

- kolena nejsou nad úrovní boků 

- úhel mezi trupem a stehnem švihové nohy není přibližně 45°  

Další navrhované skoky odrazem jednonož s doskokem jednonož, které může 

trenér zařadit do sestavy: 

Odrazem jednonož skok přednožmo střižný (nůžkový skok), odrazem jednonož skok 

zánožmo střižný (nůžkový skok vzad), odrazem levé skok roznožmo levou vzad, pravou 

vpřed s doskokem na pravou (dálkový skok), odrazem levé skok roznožmo levou vzad, 

pravou skrčit přednožmo s doskokem na pravou (jelení skok), skok s přednožením 

(unožením, zanožením) pravé, s příklepovým přinožením levé, s doskokem na levou 

(příklepový skok pravou), výkrokem pravé a odrazem pravé skok s přednožením a stříž 

zánožmo s celým obratem vpravo (kadetový skok) apod. 
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5.2.4 Obraty 

Ve skladbě musí být zastoupen minimálně jeden obrat z každé skupiny: 

- Obrat jednonož s přesně vyznačenou výchozí a konečnou polohou volné nohy 

(celý obrat 180
o
, dvojný či vícenásobný) 

- Obrat skokem odrazem snožmo doskokem snožmo (celý 180
o
, dvojný či  

vícenásobný).
58

 

Z první skupiny jsem si vybrala dvojný obrat jednonož s přesně vyznačenou výchozí a 

konečnou polohou volné nohy, takzvanou piruetu. Pirueta je poměrně těžký, ale velice 

efektní prvek, který se používá v aerobiku, gymnastice, baletu, tanci i krasobruslení. 

Zvolila jsem si ji pro její taneční charakter, který mezi technickými prvky postrádám. 

„Pirueta na jedné noze je jedním z neobtížnějších ze všech tanečních kroků. Chcete-li 

provést piruetu, je třeba provést úplnou otáčku kolem své osy, zatímco balancujete na 

jedné noze.“
59

 

5.2.4.1  Pirueta 

Název dle odborné terminologie: obrat o 360°  jednonož v přednožení skrčmo 

Správné provedení: Vyžaduje se správné držení těla během rotace, stojná dolní 

končetina je na špičce po celou dobu rotace. Koleno stojné nohy je napjaté, poloha 

volné nohy musí být stejná po celou dobu obratu. Obrat musí být zcela dokončen na 

špičce. Pata klesá zpět na zem až po úplném dotočení dvojného obratu. Hlava, ramena, 

trup, boky, kolena i špičky směřují po dokončení obratu stejným směrem. 

Piruetu lze rozčlenit na 3 fáze: přípravnou fázi, průběžnou (rotační) fázi a závěrečnou 

fázi. Přípravnou fází je nákrok doprovázený aktivním „napřažením“ zpevněných paží. 

Přípravná fáze u obratu na jedné noze připomíná přípravnou fázi u skoku odrazem 

jednonož, ale u obratu jednonož postupně přesuneme těžiště těla až nad stojnou nohu a 

v závěru přípravné fáze odlepíme patu od země, vyhoupneme se na špičku (dochází 

k extenzi v hlezenním kloubu) a naše těžiště vystoupá vzhůru. Hlava, ramena. Trup, 

boky, kolena a špičky ještě stále směřují vpřed. Průběžnou (rotační) fází je obrat, kdy 

zabalíme paže na hrudník a rotujeme zpevněné tělo kolem své výškové osy. Průběžná 

fáze končí, když v letu zastavíme otáčení těla a nastává závěrečná fáze, kdy pokládáme 

patu stojné nohy na zem. Zpevněním celého těla se snažíme tlumit pohybovou energii. 

                                                 
58

 KK-Aerobik | aerobic pravidla souteze | aerobik, aerobic. [online]. [cit. 2016-02-07]. Dostupné z: 

<http://www.kk-aerobik.com/kk-zij-pohybem/aerobic-pravidla-souteze>. 
59

 Tips to Improve Turns Your Pirouettes. [online]. [cit. 2016-02-07]. Dostupné z: 

<http://dance.about.com/od/adultdancers/qt/Tips-For-Pirouettes.htm> 
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Volnou nohu pokládáme do přednožení nebo do snožení. Paže nám pomáhají pohyb 

„ustát“. 

 

Obr. č. 20: Přípravná fáze      Obr.č. 21 - 24: Průběžná (rotační) fáze 

         

Zdroj: vlastní 

Obr. č. 25 - 26: Závěrečná fáze 

  nebo  

Zdroj: vlastní 

 

Předpoklad pro dobře technicky zvládnutou piruetu: Správné držení těla, dobře 

zvládnutá zpevňovací, rotační, rovnovážná a baletní příprava.  

Navrhovaná nácviková řada: 

1. Obrat na koberečku: ZP: stoj únožný levou na koberečku: 1 - 2 odrazem pravé 

výpon na levé, pravá skrčit přednožmo, 3-4 obrat o 180° na levé, zpět do ZP. 

- Po zvládnutí - obrat o 360°. 

2. ZP: stoj spojný, připažit: 1 nákrok pravou, levá předpažit, pravá upažit, 2 výpon 

na pravé, levá skrčit přednožmo, paže zkřížit na prsou – výdrž ve výponu co 

nejdéle. 

3. ZP: stoj spojný, připažit: 1 nákrok pravou, levá předpažit, pravá upažit, 2 výpon 

na pravé, levá skrčit přednožmo, 3 obrat o 90° na pravé, paže zkřížit na prsou, 4 

stoj přednožný levou, pravá přepažit, levá upažit. 
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4. ZP: stoj spojný, připažit: 1 nákrok pravou, levá předpažit, pravá upažit, 2 výpon 

na pravé, levá skrčit přednožmo, 3 obrat o 90° na pravé, paže zkřížit na prsou, 4 

snožit, připažit/ stoj přednožný levou, pravá přepažit, levá upažit. 

5. ZP: stoj spojný, připažit: 1 nákrok pravou, levá předpažit, pravá upažit, 2 výpon 

na pravé, levá skrčit přednožmo, 3 obrat o 180° na pravé, paže zkřížit na prsou, 4 

snožit, připažit/ stoj přednožný levou, pravá přepažit, levá upažit. 

6. ZP: stoj spojný, připažit: 1 nákrok pravou, levá předpažit, pravá upažit, 2 výpon 

na pravé, levá skrčit přednožmo, 3 obrat o 270° na pravé, paže zkřížit na prsou, 4 

snožit, připažit/ stoj přednožný levou, pravá přepažit, levá upažit. 

7. ZP: stoj spojný, připažit: 1 nákrok pravou, levá předpažit, pravá upažit, 2 výpon 

na pravé, levá skrčit přednožmo, 3 obrat o 360° na pravé, vzpažit, 4 snožit, 

připažit / stoj přednožný levou, pravá přepažit, levá upažit. 

- Lze změnit poloha paží při obratu: upažit, jednu vzpažit, jednu připažit, 

předpažit. 

Chyby v provedení:  

- chybí dokončení přípravné fáze (nedojde nejprve k vystoupání těžiště a teprve 

potom k následné rotaci) 

- nedojde k dokončení rotace 

- volná noha neudrží svoji přesnou polohu po celou dobu otáčení 

- nestabilní závěrečná fáze (pomocný poskok, úkrok stranou na vybalancování) 

- osa těla při obratu není ve vertikále 

- stojná noha není při otáčení na špičce 

 

Z druhé skupiny obratů jsem si vybrala dvojný obrat odrazem snožmo s doskokem 

snožmo. S nácvikem obratů skokem doporučuji začít už u nejmladší kategorie, avšak 

nejprve bych do sestav zařazovala jednodušší varianty obratů jako je půl obrat skokem 

(90°) a později zvyšovala obtížnost. Tento prvek bývá v sestavách často proveden 

technicky špatně. Závodnice nemají zvládnutou techniku skoku a nejsou schopné skok 

„dotočit“ a „ustát“. Proto jsem si ho vybrala k rozboru. 
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5.2.4.2 Piruette jump 360°  

Název dle odborné terminologie: odrazem snožmo skok s obratem o 360° 

Správné provedení 

Správné držení těla během rotace, dolní končetiny u sebe po celou dobu skoku. Při 

skoku napjatá kolena a propnuté špičky. Při obratu je osa těla ve vertikále. Doskok 

následuje až po dokončení obratu. 

Skok můžeme rozdělit na 4 fáze: přípravná fáze, odraz, letová fáze, doskok. 

Podle pravidel ŽP musí být tyto 4 fáze přesně vyznačeny. 

Přípravná fáze 

Přípravná fáze znamená v tomto případě předskok. Pohyb paží z předskoku do odrazu: 

Levá (pravá) paže z předpažení povýš, pravá (levá) z upažení povýš připažením do 

předpažení povýš a upažení povýš na opačnou stranu. 

Odraz: 

Po předskoku následuje odraz, při kterém probíhají tři jeho fáze: amortizační (těžiště se 

snižuje, kolena se pokrčují), přechodová (rovná se postavení článků těla) a akční fáze 

(dynamické dopnutí končetin) doprovázená energickým pohybem paží, které se zabalí 

na hrudník. Odraz by měl být dostatečně silný a rychlý, aby byl dostatek času na 

provedení letové fáze skoku. 

Při odrazu je důležité udržet hlavu, ramena, trup, boky, kolena, špičky stále rovně, 

nesmí dojít k jejich natočení. 

Letová (rotační) fáze 

Teprve po odrazu následuje letová fáze a otočení zpevněného těla kolem své výškové 

osy. Fáze končí až ve chvíli dotočení dvojného obratu.  

Doskok s vyznačenou závěrečnou polohou  

Doskok provádíme do snožení na mírně pokrčených nohou. Zpevněním celého těla se 

snažíme tlumit kinetickou energii. Paže nám pomáhají pohyb “ustát“. 
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Obr. č. 27: Přípravná fáze  Obr.č. 28: Odraz  Obr.č.29 - 33 Letová (rotační) fáze 

        

Zdroj: vlastní 

Obr. č. 34 Doskok 

    

Zdroj: vlastní 

 

Předpoklad pro dobře technicky zvládnutý obrat:  

Správné držení těla, dobře zvládnutá zpevňovací, odrazová, doskoková, rotační, 

rovnovážná příprava. 

Navrhovaná nácviková řada:  

1. ZP: leh na trampolíně (zpevněné tělo), připažit: trenér stojí nad cvičencem a 

pohupováním na trampolíně napomáhá cvičenci udělat obrat o 360°. 

2. ZP: stoj spojný na trampolíně: 1 - 2 odrazem obounož ze zapažení zkřížit paže 

na prsou, 3 obrat o 90°, 4 doskok do snožení, připažit. 

- Po zvládnutí lze provádět obrat o180°,270°, 360°. 

3. ZP: stoj spojný, připažit: 1 nákrok pravou, 2 snožit, zapažit poníž, 3 odrazem 

obounož výskok, vzpažit, 4 doskok do snožení, připažit. 

4. ZP: stoj spojný, připažit: 1 nákrok pravou, levá, předpažit, pravá upažit, 2 

snožením připažit, 3 odrazem obounož výskok, paže zabalit do zkřížení na 

prsou, 4 doskok do snožení, připažit. 
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5. ZP: stoj spojný, připažit: 1 nákrok pravou, levá předpažit, pravá upažit, 2 

snožením připažit, 3 odrazem obounož výskok, paže zabalit do zkřížení na 

prsou, obrat o 90° za levým ramenem, 4 doskok snožmo, připažit. 

6. ZP: stoj spojný, připažit: 1 nákrok pravou, levá předpažit, pravá upažit, 2 

snožením připažit, 3 odrazem obounož výskok, paže zabalit do zkřížení na 

prsou, obrat o 180° za levým ramenem, 4 doskok snožmo, připažit. 

- To samé cvičení provádět s pažemi ve vzpažení při obratu. 

7. ZP: stoj spojný, připažit: 1 nákrok pravou, levá předpažit, pravá upažit, 2 

snožením připažit, 3 odrazem obounož výskok, paže zabalit do zkřížení na 

prsou, obrat o 270° za levým ramenem, 4 doskok snožmo, připažit. 

8. ZP: stoj spojný, připažit: 1 nákrok pravou, levá předpažit, pravá upažit, 2 

snožením připažit, 3 odrazem obounož výskok, paže zabalit do zkřížení na 

prsou, obrat o 360° za levým ramenem, 4 doskok snožmo, připažit. 

- To samé cvičení provádět s pažemi ve vzpažení při obratu. 

- Obměna polohy paží při obratu: připažit, upažit, pravá připažit, levá vzpažit. 

Chyby v provedení:  

- viz. Chyby v provedení skoků s odrazem snožmo  

- nedojde k dokončení rotace těla. 

- chybí dokončení fáze odrazu (nedojde nejprve k odrazu a stoupání těžiště a teprve 

následné rotaci). 
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6. DISKUSE 

Aerobik team show je mladé odvětví aerobiku, které je výhradně záležitostí naší 

republiky. Ve světě existují různé formy soutěží podobné team show aerobiku svým 

obsahem a pravidly. Aerobik team show začíná být u nás velice oblíbeným sportem pro 

malé a dospívající dívky. Za poslední roky se začaly tvořit spolky, které organizují 

soutěže v této formě aerobiku, a stále na nich přibývá závodníků. Na těchto soutěžích je 

atraktivní to, že se jich může účastnit celkem kdokoli. Vybízí děti k závodění, 

pravidelnému tréninku, zdravému životnímu stylu a sportu vůbec. V dnešní době, kdy 

sport začíná být dětem cizí, postrádají týmového ducha a často nerespektují autority, 

považuji takové počínání za důležité. Pravidla soutěží se neustále vyvíjí a každým 

rokem se něco mění a vylepšuje. Žij pohybem je v současnosti jednou z největších 

soutěží tohoto druhu u nás. Její pravidla jsou uzpůsobena tak, aby se nejednalo jen o 

klasický aerobik, ale aby sestavy povinně obsahovaly něco navíc, což podporuje a 

rozvíjí kreativitu každé sestavy. 

Kategorie Aerobik show v soutěži Žij pohybem obsahuje prvky obtížnosti, které 

vychází především z moderní a sportovní gymnastiky. Rozhodčí v této kategorii hodnotí 

několik kritérií, jakými jsou například výběr a ztvárnění námětu, originalita, změny 

tempa pohybu, variabilita a dynamika horních i dolních končetin, interakce, 

synchronizace ad. Specifické pro tuto soutěž a kategorii jsou povinné prvky rytmický 

model a rovnovážný tvar, které hodnotí estetický rozhodčí, nebo vlna trupem nebo 

osma, kterou hodnotí obsahový rozhodčí. Důležitou roli v konečném hodnocení skladby 

má technický rozhodčí, který hodnotí několik kritérií a jejich obtížnost.  

Ve své práci jsem zpracovala povinné prvky, které se hodnotí, a vytvořila jsem 

přípravná cvičení a nácvikové řady, které vedou k jejich technicky správnému 

zvládnutí. Technický rozhodčí v kategorii show teams hodnotí tato kritéria: držení těla a 

technika pohybu, podpory ležmo a jejich obtížnost, prvky flexibility nohou v sedu a 

jejich obtížnost, skoky a jejich obtížnost a obraty a jejich obtížnost. Původně jsem se 

chtěla věnovat více samostatnému tématu držení těla, protože z vlastní zkušenosti vím, 

jak moc je to problematická oblast. Na tuto problematiku by se dala napsat další 

samostatná diplomová práce. Dal by se sepsat zásobník cviků, které se zaměřují 

speciálně na správné držení těla, na nápravu svalových dysbalancí kolem páteře, na 

mobilizaci páteře ad. Nesprávné držení těla je problém, se kterým se v aerobiku velice 
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často bojuje, a není lehké ho napravit, já se ho však ve své práci nakonec dotkla jen 

okrajově. 

Podpory ležmo jsou v této kategorii často zastoupeny v podobě kliků, proto jsem 

popisovala tricepsový klik. Z povinného kritéria flexibilita nohou v sedu jsem vybrala 

jeden ze tří možných prvků, a to široký sed roznožný hluboký předklon (placku). 

Dalším povinným kritériem, které hodnotí technický rozhodčí, jsou skoky. Zde jsou dvě 

povinné skupiny skoků. Musí být zařazen jeden skok odrazem jednonož s doskokem 

jednonož a jeden skok odrazem snožmo s doskokem snožmo. Ze skupiny skoků 

odrazem snožmo s doskokem snožmo jsem vybrala  skok odrazem snožmo s bočným 

roznožením (front split jump). Po zpracování nácvikové řady tohoto skoku jsem zjistila, 

že se jedná o velice technicky náročný prvek. Pro začínající trenéry a závodníky bych 

volila jednodušší varianty skoku odrazem obounož s doskokem snožmo (např. „air 

jack“ nebo „kufr“). Z druhé skupiny skoků jsem zvolila skok přednožmo střižný skrčmo 

(čertík). Čertík naopak patří mezi technicky méně náročné prvky, které mohou zařadit 

do sestav začínající závodníci. Po jeho rozpracování jsem zjistila, že jeho nácviková 

řada nevede k  mnoha dalším obtížnějším skokům. Proto bych bývala volila například 

dálkový skok, který má podle mého názoru podobný postup nácviku jako další skoky 

v této kategorii. Jiným povinným kritériem jsou obraty, opět dvě skupiny, ze kterých si 

lze vybrat: obrat jednonož s přesně vyznačenou výchozí a konečnou polohou volné 

nohy a obrat skokem odrazem snožmo. Je možné si vybrat obtížnost obratu – celý, 

dvojný nebo vícenásobný obrat. Já jsem si vybrala u obou skupin dvojný obrat. Tyto 

obraty jsou často zařazovány do sestav a často jsou prováděny s technickými chybami. 

Právě proto, jak jsou obraty technicky náročné, bych volila nejprve do sestavy zařazovat 

celý obrat a až po perfektním provedení dvojný či vícenásobný. 

Mým cílem bylo navrhnout nácvikové řady pro jednotlivé vybrané prvky, kterým 

předchází průpravná cvičení, jež u cvičence budují předpoklady k zvládnutí daného 

prvku. Průpravná cvičení jsou rozdělena do příprav, které se navzájem prolínají.  

Například zpevňovací příprava obsahuje průpravná cvičení vhodná pro správné držení 

těla a všechny ostatní povinné prvky. Zvládnuté jednotlivé průpravy a nácvikové řady 

jsou předpokladem pro budoucí zvládnutí náročnějších prvků. Samozřejmě se dá volit 

z velké škály průpravných cvičení i z jiných sportů např. z atletiky, z jejíchž 

průpravných cvičení jsem mohla více čerpat. 
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Nácvik těchto prvků obtížnosti je jedním z nejtěžších úkolů v tréninku. Mnou 

doporučené nácvikové řády jsou jen obecným návodem, jak cvičence dovést k finální 

podobě prvku. Ke každému cvičenci se musí přistupovat individuálně a všímat si chyb, 

které se v daném nacvičovaném prvku vyskytnou. Nelze spoléhat pouze na chyby 

v provedení, které zde uvádím. U každého jedince se můžou vyskytnout chyby 

individuální a k jejich odstranění je třeba zařadit množství průpravných cvičení, dle 

aktuální potřeby. Pro nácvik prvků a odstranění případných chyb v provedení je důležité 

pochopit jednotlivé části každého prvku jako je přípravná fáze, průběžná fáze, konečná 

fáze, u skoků odraz, letová fáze skoku a doskok.  

Trénink nových prvků je procesem motorického učení. Trenér by proto měl znát fáze 

motorického učení a respektovat individualitu každého jedince při tomto učení. V mé 

práci jsem se snažila popsat některé zásady a principy, které by měl trenér při 

nacvičování nových prvků dodržet.  

Učení prvků obtížnosti je složitý didaktický proces, který vyžaduje znalosti trenéra v 

oblasti didaktiky sportu a je zapotřebí, aby respektoval určité didaktické principy jako 

princip názornosti, kdy je třeba popsat nový prvek, využít ukázky a vysvětlit uzlové 

body a později detailní body techniky u daného prvku. Tuto práci lze využít jako 

metodický materiál, popis prvků je doplněn o správné technické provedení prvků 

s názornými fotografiemi jejich provedení. Průpravná cvičení, která slouží jako příprava 

na zvládnutí daných prvků, jsem čerpala hlavně z vlastních zkušeností při tréninku, kdy 

jsem byla vedena vyškolenými trenéry v oboru. Dále jsem nastudovala literaturu 

věnující se akrobatické přípravě a propojila ji se svými vlastními zkušenostmi. Správné 

provedení jednotlivých prvků jsem opět konzultovala se zkušenými trenéry v oboru. 

Nastudovala jsem stránky českého svazu aerobiku a české gymnastické federace. Prvky, 

které já popisuji, nejsou u těchto svazů uvedeny jako povinné prvky pro kategorii 

aerobik team show, ale některé z nich se vyskytují u jiných forem aerobiku, v kterých 

tyto organizace pořádají soutěže. Proto by tuto práci mohli využít nejen trenéři a 

cvičenci účastnící se soutěže Žij pohybem, ale i trenéři a závodníci z jiných soutěží.  

Pravidla Žij pohybem uvádí povinné prvky a kritéria, která musí být v sestavách 

obsažena. Uvádí pět typů rozhodčích, kteří dané povinné prvky hodnotí. Neuvádí však 

nikde popis povinných technických prvků či návod na jejich provedení.  
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Cílem této práce bylo pouze navrhnout zmiňované nácvikové řady. K tomu mě vedla 

nejprve analýza dokumentů, kdy jsem na dané téma nahlédla z teoretického hlediska, 

dlouholeté pozorování v roli cvičence i trenéra v této oblasti a popis samotných 

povinných prvků. V práci mohlo být ale využito více výzkumných metod. Nácvikovou 

řadu jsem mohla vyzkoušet v praxi a aplikovat ji na svých svěřencích, abych zjistila její 

nedostatky a případná rozšíření o další kroky. Zkoumání platnosti navrhovaných 

nácvikových řad a průpravných cvičení by tedy mohlo být podnětem pro další 

výzkumnou práci. 
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7. ZÁVĚR 

Tématem bakalářské práce byl nácvik vybraných technických prvků show teams 

v soutěži Žij pohybem. Soutěž Žij pohybem je věnována jak začátečnickým týmům, tak 

pokročilým. Jak už sama organizace naznačuje, „soutěž je věnovaná každému, kdo chce 

závodit“, což samozřejmě láká a motivuje děti, aby se aerobiku věnovaly nejen jako 

koníčku, ale i závodně. Zároveň pak můžeme vidět na závodech spoustu cvičenců, kteří 

předvádějí náročné povinné technické prvky se špatnou technikou pohybu a 

nesprávným držením těla. Proto jsem se ve své práci rozhodla vybrané prvky popsat a 

zároveň vytvořit pro trenéry či cvičence návod, jak na to. Z každé kategorie povinných 

prvků jsem vždy vybrala jeden, který jsem ve své práci popsala, a vytvořila k němu 

nácvikovou řadu, podle které se mohou řídit jak začínající trenéři v tomto oboru, či sami 

cvičenci nebo třeba i zkušení trenéři, kteří chtějí obohatit trénink či zdokonalit technické 

prvky ve svých sestavách. 

Na začátku bylo nutné definovat všechna teoretická východiska práce, potřebné pojmy 

vztahující se k tématu a jejich vzájemné vztahy. Byl popsán samotný aerobik a jeho 

soutěžní a nesoutěžní formy, organizace pořádající aerobikové soutěže a z nich 

především KK aerobik a soutěž Žij pohybem a její kategorie show teams. 

Další část se už blíže věnovala samotným pravidlům soutěže show teams a povinným 

technickým prvkům této kategorie, technice, technické přípravě a didaktice.  

Praktická část je podrobně věnovaná různým druhům průpravných cvičení a to 

především: zpevňovací přípravě, baletní přípravě, rovnovážné přípravě, odrazové a 

doskokové přípravě, podporové přípravě a přípravě na prvky flexibility. Všechna tato 

průpravná cvičení také dopomáhají k lepšímu zvládnutí techniky vybraných prvků.  

V závěru jsou představeny jednotlivé technické prvky. Popisováno je jak jejich správné 

provedení, tak jednotlivé fáze, které jsou doprovázeny vlastní fotografickou 

dokumentací, která umožňuje trenérům či cvičencům lepší představu o správném 

provedení prvku. Dále jsou navrženy nácvikové řady, které vycházejí z mých 

dlouholetých zkušeností závodníka i trenéra této soutěžní kategorie, ale také z inspirace 

z různých sportovních odvětví. Nácvikové řady jsou vždy řazeny od cviků lehčí 

obtížnosti až po nejvyšší technickou náročnost. Na závěr jsou vyjmenovány nejčastější 

chyby v provedení jednotlivých prvků. 
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Celá tato práce by měla být pomůckou či návodem, jak své svěřence nejlépe připravit na 

zvládnutí technických prvků kategorie show teams na soutěž Žij pohybem, ale může být 

nápomocná i cvičencům, kteří se zúčastňují jiných aerobikových soutěží. 
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