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Abstrakt 

 

Název: Flexibilita ve vztahu k pohybu v gymnastických sportech 

 

Cíle: Cílem práce je vyjádřit prostřednictvím názorů expertů význam flexibility ve 

vztahu k výkonu v gymnastických sportech – sportovní gymnastice, moderní 

gymnastice, skocích na trampolíně a sportovním aerobiku. Jsou uvedeny důležité 

poznatky vztahující se k rozsahu pohybu v kloubních spojeních z hlediska estetických 

kritérií, účelné techniky pohybu i zdravotní prevence v gymnastických sportech. 

 

Metody: Práce je neexperimentální, v teoretické části deskriptivní. Ve výzkumné části 

je použita metoda kvalitativního výzkumu – dotazník. Prostřednictvím anketního 

dotazníku jsou formou řízeného rozhovoru dotazováni trenéři 4 gymnastických sportů. 

Rozhovor je veden osobně, podle připravených otázek, a odpovědi jsou řádně 

zapisovány. Ke třídění a analýze získaných dat je použita popisná statistika.  Teoretická 

část práce má charakter přehledové studie vycházející z rešerše dostupných materiálů. 

Účelem je shromáždit informace o flexibilitě, utřídit podle zvolených hledisek získané 

názory expertů na důležitost a význam ovlivňování flexibility pro výkon v daných 

sportech, porovnat a interpretovat výsledky. Získané výsledky mohou být použity 

formou doporučení trenérům k ovlivňování rozvoje flexibility ve sportovní přípravě v 

gymnastických programech.  

 

Výsledky: Výsledky práce jsou prezentovány formou obecně platných zákonitostí ve 

vztahu k problematice rozvoje flexibility v oblasti gymnastických sportů. Výsledky 

ukázaly, jak je flexibilita důležitá v jednotlivých gymnastických sportech, jaké metody 

rozvoje flexibility jsou mezi trenéry nejpoužívanější a proč. Zjistili jsme, že názory a 

postoje jednotlivých trenérů v rámci gymnastických sportů a často i jednotlivých 

specializací, se významně lišily. 

 

Klíčová slova: kloubní pohyblivost, gymnastické sporty, strečink, hypermobilita 



 

 

Abstract 

 

Title: The relationship of flexibility and movement in gymnastic sports 

 

Aims: The purpose of this thesis is to demonstrate the importance of flexibility in 

relation to performance in gymnastic sports - artistic gymnastics, modern gymnastics, 

trampoline and sport aerobics. Also, said thesis focuses on attributes related to the range 

of motion in joint connections from the point of aesthetic criteria, the efficient 

movement technique, and also from the point of medical prevention.  

 

Methods: This task is non-experimental, based on the guided interview with different 

trainers of four gymnastic sports. The personal interviews were led my myself as well as 

preparing the query. Descriptive statistics are used to sort and analyzed the data 

obtained and the thesis illustrates the outcomes accordingly. The theoretical part has 

character of a summarizing study, which comes out of accessible materials research. 

The purpose is to collect pieces of information, subsequently organize them and 

interpret them by the form of recommendations in relation to flexibility development 

issue in gymnastics sports.  

 

Results: The results of the thesis are presented in a form of generally valid rules and 

recommendations in relation to the flexibility development issue overlapping to 

gymnastics sports. Such as showing how important flexibility is in individual gymnastic 

sports, what development methods of flexibility are the most used and why. 

 

Key Words: flexibility, gymnastic sports, stretching, hypermobility 
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1 Úvod 

Člověk potřebuje pohyb a pohyb je základním projevem života. Již v minulosti byl 

předmětem zájmu člověka. Lidé pracovali fyzicky, na čistém vzduchu, a jejich práce 

vyžadovala zapojení všech svalů, všech schopností a dovedností zvládnout co 

nejúčelněji daný úkol. Pohybový režim moderního člověka se ale oproti dřívějším 

dobám značně změnil. Při práci nahrazují náročný pohyb stroje, organismu chybí 

přiměřené zatěžování. Stále častěji se v držení těla objevují svalové dysbalance, které 

způsobují bolesti, snižuje se funkčnost organismu, vzniká nesprávné držení těla a 

celkové morfologické změny s degenerativními projevy na hybném aparátu. Pokud 

člověk setrvává v déletrvající nečinnosti, rychle ztrácí krásu a harmonii své postavy, 

pohyblivost, pravidelnost svých trávících, vylučovacích a dýchacích funkcí, sílu, 

vytrvalost a odolnost vůči nemocem apod. Pohybujeme se o dost méně než v dřívějších 

dobách a náš pohybový aparát zatěžujeme nerovnoměrně. Je nutno podotknout, že 

pohybová aktivita přispívá nejen k rozvoji těla, ale i ducha.  

 

Pohyblivost (flexibilita) je jednou z pohybových schopností, které ovlivňují funkční 

kapacitu hybného systému člověka. Dostatečná flexibilita významně snižuje rizika 

poranění, natažení nebo natržení svalů při nekoordinovaných pohybech. Zachování 

elasticity svalů a vazivových struktur je předpokladem pro realizaci optimálního 

průběhu pohybu v dostatečném rozsahu a plynulosti. Neplatí ovšem úměra, čím větší 

rozsah pohybu, tím lépe, protože při překonání jisté hranice dochází ke snížení kloubní 

stability s negativními důsledky ve zdravotní oblasti. Udržovat optimální úroveň 

kloubní pohyblivosti je důležité, jelikož její nedostatečná úroveň může být limitujícím 

faktorem při provádění tělesných cvičení. Na úrovni flexibility se podílejí také 

genetické dispozice. 

 

Pokud nezatěžujeme svaly aktivně, přestávají se vyvíjet a ztrácí některé své vlastnosti. 

Z tohoto hlediska je důležité svaly udržovat ve funkčním stavu, protahovat je, aby se 

nezkracovaly a neztrácely pružnost, ale zároveň nezapomínat na jejich uvolnění, 

odpočinek i regeneraci. Protahovací cvičení by měla být začleněna do dlouhodobého 
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pohybového programu zaměřeného na zvýšení celkové tělesné zdatnosti. Měla by se 

stát jedním ze základních prostředků pohybové výchovy díky svým účinkům – 

protažení zkrácených svalů, udržení optimálního rozsahu pohybu v kloubně svalové 

jednotce a zvyšování rozsahu při snížené pohyblivosti, předcházení nebo odstraňování 

svalových dysbalancí a aktivaci nervosvalového systému (Kabešová, 2011). Snížená 

úroveň flexibility limituje jedince v každodenních pohybových aktivitách běžného 

života. Bunc (1995) uvádí, že snížená flexibilita může být způsobena svalovými 

dysbalancemi. Obecně mezi trenéry sportovních klubů, včetně gymnastických, panuje 

malá informovanost o problematice ovlivňování flexibility. Mnozí trenéři neakceptují 

rozdíly mezi aplikací protahovacích cviků v rámci rozcvičení, jako součást protahování 

v závěru tréninku, nebo v rámci cíleného zvětšování kloubního rozsahu nad zatím 

získanou úroveň. 

 

V diplomové práci se zaměřujeme na rozšíření nejen teoretických poznatků v oblasti 

rozvoje pohyblivosti v gymnastických programech, ale také na posouzení praktických 

zkušeností vybraných expertů. Výsledkovou část tvoří výpovědi jednotlivých trenérů, 

kteří se pohybují v oblasti gymnastických sportů. Formou řízeného rozhovoru tak 

vznikne určitý náhled na problematiku spojenou s flexibilitou. Výsledky diplomové 

práce mohou pomoci trenérům a cvičitelům získat přehled o metodách strečinku a 

dalších formách protahování a jejich vyžití v tréninku v různých gymnastických 

sportech. Použití vhodných metod ovlivňování flexibility může pomoci snížit rizika 

úrazů zapříčiněných špatnými protahovacími návyky v tréninkovém procesu. 

 

Téma diplomové práce jsem si vybrala z důvodu, že se sportovní gymnastice věnuji již 

od dětství. Nyní jsem trenérkou v oddíle TJ Sokol Poděbrady a TJ Sokol Kampa v 

Praze. 
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2 Cíl práce 

Cílem práce je vyjádřit prostřednictvím názorů expertů význam flexibility ve vztahu k 

výkonu v gymnastických sportech – sportovní gymnastice, moderní gymnastice, 

skocích na trampolíně a sportovním aerobiku. Z hlediska gymnastiky je nutno popsat a 

vymezit flexibilitu jako pohybovou schopnost, odůvodnit, proč je rozvoj kloubní 

pohyblivosti důležitý v jednotlivých gymnastických programech sportovní přípravy.  

 

Z cíle práce jsou stanoveny výzkumné otázky: 

o Dojde ke shodě názorů expertů na význam flexibility ve vybraných 

gymnastických sportech?  

o Budou názory expertů v jednotlivých sportech shodné do úrovně 15 % v 

odpovědích  na dané otázky?  

o Je možno vyjádřit společné znaky, popř. okolnosti, ve sportovní přípravě ve 

vybraných gymnastických sportech z hlediska významu a rozvoje flexibility? 

 

3 Úkoly práce  

K dosažení cíle je zapotřebí splnit úkoly práce, které se odvíjejí od skutečnosti, že se 

jedná o práci neexperimentálního charakteru.  

Úkoly: 

- teoreticky zpracovat problematiku – vymezení problému, shromáždění a 

rešerše dostupné odborné literatury a informací ve vztahu k tématu flexibility  

- vyprofilovat zvolené gymnastické programy a posoudit odlišnosti v technice 

provedení pohybu  

- vymezit vztah flexibility a techniky pohybu v rámci sportovně gymnastického 

obsahu 

- sestavit otázky pro polostrukturovaný rozhovor 

- provést záměrný výběr trenérů (vždy 2) z každého gymnastického sportu   

- aplikovat rozhovor na skupině trenérů a řádně zapsat odpovědi 

- statisticky zpracovat získaná data – grafy a tabulky 
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- popsat, porovnat a zhodnotit výsledky rozhovorů trenérů 

- zodpovědět výzkumné otázky v závěru práce 

 

4 Metodika 

Metodologie je vědní disciplína, která se zabývá metodami, jejich tvorbou a aplikací. 

Metoda je cílevědomý, záměrný postup, přesně vymezené myšlení a jednání, jímž se 

dosahuje určitého cíle, poznání či řešení. Specifickým znakem metody je, že 

představuje převážně souhrn racionálních, logických postupů a do jisté míry i 

technických úkonů a operací (Štumbauer, 1989). Předložená diplomová práce má 

charakter studie a v tomto smyslu zde nejsou použity klasické metody jako u prací 

experimentálního charakteru. Ve studii jsou sbírána data prostřednictvím řízeného 

rozhovoru, vycházejícího z připraveného dotazníku s 8 trenéry gymnastických sportů. 

Vybranou metodou kvalitativního výzkumu získáme popis a určitý vhled do 

tréninkového procesu v jednotlivých gymnastických sportech.  

 

K vybrané problematice jsou shromážděna teoretická vysvětlení. Je provedena určitá 

analýza podle zvolených hledisek. Základem je prostudování většího množství 

literárních zdrojů se zaměřením na fyziologii člověka, na jeho motorické předpoklady, 

na gymnastické sporty a s tím související pojmy jako jsou flexibilita, strečink apod. 

Čerpala jsem z odborných knih a publikací, z odborných časopisů z knihoven, ze své 

bakalářské práce a internetových zdrojů. Účelem je shromáždit informace, následně je 

utřídit a interpretovat. Pro tuto část práce je využita analyticko-syntetická metoda. Jako 

doplnění řešení jsou využity vlastní zkušenosti či rady zkušených trenérů, tedy oblast 

empirie. Zkušenost označuje to, co vnímáme smysly nebo co můžeme pozorovat. 

Slovem „empirický“ rozumíme, že něco je založeno na zkušenosti nebo pozorování. 

Vzájemné sdílení zkušeností ze sportovního prostředí a zejména tréninkového procesu 

gymnastických sportů se může stát inspirací pro vlastní přístupy v tréninkové praxi. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metoda
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4.1 Výzkumný soubor 

Pro svou studii jsem zvolila záměrný výběr respondentů. Důvodem byl konkrétní záměr 

a potřeba vybrat trenéry, kteří mají určitou trenérskou licenci v některém z 

gymnastických sportů. Významnou roli hrála i ochota odpovědět na otázky při 

zachování anonymity odpovídajících. 

 

Při volbě metody výběru respondentů jsme vycházeli z textu Kováře a Blahuše (1989): 

„Základním souborem rozumíme souhrn všech jedinců, na kterých bychom teoreticky 

mohli šetření provádět. Tento soubor ve většině případů nelze ale celý sledovat, často z 

důvodů technických nebo časových. Většinou se musíme spokojit pouze s omezeným 

počtem jedinců, které podle určitých kritérií vybereme a které nazýváme výběrovým 

souborem, nebo krátce výběrem. Využíváme typ úsudku z části na celek, z určitého, tzv. 

výběrového souboru na soubor základní. Prostý náhodný výběr vykazuje obvykle 

nejlepší reprezentativnost. Spočívá v tom, že každá jednotka základního souboru má 

stejnou možnost (pravděpodobnost) dostat se do výběru.“ 

 

4.2 Charakteristika souboru 

Pro pozorování a srovnávání bylo zapotřebí vybrat alespoň 2 trenéry z daných 

gymnastických sportů – sportovní gymnastiky, moderní gymnastiky, sportovního 

aerobiku a skoků na trampolíně. Záměrně byly vybrány gymnastické sporty s největší 

popularitou, největším zastoupením závodníků, tři z nich jsou navíc olympijské sporty. 

Výběr expertů odpovídal možnosti dopravit se osobně za trenéry do daných oddílů – tj. 

oblast Prahy a Poděbrad. Jejich charakteristika, úroveň trenérských tříd, věk expertů, 

jejich zaměstnání atd. jsou uvedeny v praktické části práce. Podmínkou pro provedení 

šetření v diplomové práci bylo vybrat trenéry těchto sportů tak, aby každý měl 

trenérskou licenci, bez ohledu na trenérskou třídu. Sledovaný soubor čítal dohromady 

osm jedinců. Provedla jsem s nimi připravený rozhovor, který se týkal hlavně 

problematiky tréninkových metod, rozvoje flexibility, strečinku atd. Otázky jsem 

expertům kladla postupně, nechala jim čas na rozmyšlení odpovědi, vyslechla je a vše 

řádně zapsala. Do jejich odpovědí jsem nevstupovala, nepřerušovala jsem jejich 
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myšlenkové pochody. Pokud nebyl v otázce pochopen význam slova, tréninkové 

metody apod., termín jsem vysvětlila. Řízený rozhovor s každým z trenérů trval 

maximálně 30 minut. Celý průzkum probíhal v období duben až květen 2017.  V Příloze 

3 je přiložen soubor otázek řízeného polostrukturovaného rozhovoru. 

 

4.3 Etapy výzkumu  

Vycházíme z doporučovaného postupu při výzkumu, rozděleného do čtyř základních 

etap: 

1. příprava výzkumu (návrh a zpracování otázek do polostrukturovaného rozhovoru) 

2. získávání údajů (samotný rozhovor a záznam výpovědí od respondentů) 

3. zpracování údajů (deskripce, statistické tabulky a grafy) 

4. analýza získaných výsledků a jejich interpretace (porovnání a posouzení jednotlivých 

získaných odpovědí) 

 

Důležitý je pojem věcná významnost – rozbor neboli věcná analýza, která by měla být 

prvním krokem při vyhodnocení výsledků. Jde o to, zda je nebo není významný rozdíl 

mezi dvěma jevy. Jelikož je výzkumný soubor v této diplomové práci složen pouze 

z osmi probandů, nemůžeme vztahovat obecné závěry na celou trenérskou obec. 

Diplomová práce má charakter studie, nejedná se o experimentální výzkum. Posouzení 

věcné významnosti je prvním i konečným krokem při vyhodnocení výsledků a 

formulaci závěrů (Skalková, 1983). 

 

 

 

Pro dodržení etických pravidel spojených s řízeným rozhovorem s experty daných 

gymnastických programů v tomto souboru jsem požádala o souhlas etickou komisi UK 

FTVS.  Kladné vyjádření komise a formulář o informovaném souhlasu jsou v přílohách 

1 a 2. 
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5 Teoretická východiska  

V teoretické části své diplomové práce se zaobírám problematikou kloubní 

pohyblivosti, rozvojem flexibility jak v obecných rovinách, tak i ve vztahu 

k jednotlivým gymnastickým sportům – sportovní gymnastice, moderní gymnastice, 

skokům na trampolíně a sportovnímu aerobiku. Každý z těchto sportů má specifickou 

sportovní přípravu pro dosažení nejlepšího výkonu. Mnoho prvků z jednotlivých 

disciplín je spojeno právě s velikostí rozsahu pohybu. Dále se vyjádřím k definici, 

metodám a principům rozvoje pohyblivosti, zásadám pro zvýšení rozsahu flexibility atd. 

Stručně je popsaná i technika pohybu a vzájemná vazba či propojení právě 

s pohyblivostí v gymnastických sportech.   

  

5.1 Pojem gymnastika 

S úplnými začátky gymnastiky, jako tělesným cvičením, se setkáváme již ve starověku, 

kdy se rozvíjel filozofický základ zaměřený na propojení tělesného a duševního zdraví. 

Byl to především čínský systém, který se zachoval dodnes. Jedná se o zdravotní cvičení 

Kung-fu. Dalším východiskem byl indický systém jógy. V době starověkého Řecka a 

Říma byla ideálem harmonické výchovy tzv. kalokagathie. Jednalo se o tělesnou i 

duševní vyrovnanost, zájem o fyzické pěstění těla, zdraví a radost ze života.  

 

Pojem „gymnastika“ ve smyslu tělovýchovném má původ ve starořecké kultuře, 

vychází z pojmu „gymnos“ znamená cvičiti nahý – antičtí sportovci cvičili a závodili 

bez oblečení, oděni pouze ve vlastní ctnosti. Pojem gymnastika byl vnímán hlavně jako 

komplexní péče o tělo.  

 

Gymnastiku nemusíme chápat jen jako soubor cvičení určitého zaměření, ale hlavně 

jako fenomén, který ovlivňuje životní styl jedinců, uspokojuje jeho potřeby, ovlivňuje 

úroveň zdatnosti člověka, jeho výkonnost a celkovou pohybovou gramotnost. Ke kvalitě 

pohybové gramotnosti velkou mírou přispívá gymnastika jako obecný systém tělesných 

cvičení založený na uvědomělém řízeném pohybu vedoucí k optimálnímu provedení 

pohybu danou technikou, se správnou rytmizací pohybu a v přiměřeném rozsahu 
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kloubní pohyblivosti. Inventář gymnastických činností obsahuje širokou nabídku 

cvičení vycházejících z obsahu základní, rytmické a aerobní gymnastiky (Novotná, 

Holá, Doležalová, 2014).  

 

Ve Slovníku cizích slov (Klimeš, 1981) je gymnastika definována jako soubor tělesných 

cvičení (na nářadí, bez nářadí) sledující všestranný tělesný rozvoj. B. Kos (1990) 

popisuje gymnastiku podrobněji. Vysvětluje ji jako metodicky uspořádaná tělesná 

cvičení, zaměřená na rozvoj těla a jeho pohybové schopnosti. Metodiku vysvětluje jako 

účelné, pedagogické využití systematiky s důrazem na pedagogický aspekt. Systematika 

je potom naplánované a promyšlené sestavení cvičební látky. Podle Novotné (2011) je 

gymnastika „otevřený systém uspořádaných, přesně určených gymnastických činností s 

cílem pozitivně ovlivňovat a rozvíjet pohybový projev cvičence, podílet se na pohybové, 

estetické a společenské kultivaci člověka.“ Podobně vysvětluje gymnastiku i Skopová 

(2005). Chápe ji jako otevřený systém metodicky uspořádaných pohybových činností 

esteticko-koordinačního charakteru se zaměřením na tělesný a pohybový rozvoj 

člověka, na udržení a zlepšování zdraví.  

 

Pohybové prostředky gymnastiky jsou velmi všestranné a různorodé z hlediska 

působení na hybný systém člověka. Provádění gymnastických cvičení zlepšuje 

pohybové schopnosti (např. sílu, rychlost, pohyblivost atd.) a slouží též jako prostředek 

zvyšování výkonnosti v jiných sportech (Tůma a kol., 1980). Gymnastika v současné 

podobě přináší sportovní aktivity, které by měly člověka všestranně kultivovat a udržet 

nebo rozvíjet jeho fyzické i psychické zdraví. Gymnastické aktivity jsou obecně 

jakýmsi pohybovým základem pro další sportovní činnosti. Kladně ovlivňují člověka 

z hlediska připravenosti pohybového aparátu a společně rozvíjejí kondiční a 

koordinační schopnosti. Gymnastická cvičení v oblasti gymnastiky pro všechny nemají 

být drilem, ale měla by být realizována podle filosofie Gymnastiky pro všechny - „4F“ 

vyhlášené mezinárodní gymnastickou federací FIG, která prosazuje gymnastiku 

přístupnou každému a pro všechny. Čtyři F znamenají: Fun – bavte se, užívejte si 

legrace; Fitness – získejte přiměřenou tělesnou zdatnost; Fundamentals – osvojte si 

dobré pohybové základy; Friendship – užívejte si dobré vztahy a přátelství. V uvedeném 
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pojetí se může stát individuální program gymnastiky součástí denního režimu každého 

jednotlivce bez omezení věku (Ahlquist, Russell, Fink, 2010). 

 

Dělení gymnastiky 

„Pojetí obsahu a dělení gymnastiky se liší podle přístupu jednotlivých osobností nebo 

autorů gymnastických systémů“ (Krištofič a kol., 2003). Obecně má gymnastika jako 

pohybová činnost splňovat specifické úkoly: 

- kultivovat pohybový projev a držení těla 

- rozvíjet tělesnou zdatnost 

- vést k osvojování dovedností s kladným prožitkem jako předpoklad vytvoření 

trvalého vztahu ke gymnastickým pohybovým programům 

- vytvářet podmínky pro pochopení vlivu pravidelné pohybové činnosti na zdraví 

 

Je zřejmé, že všechny gymnastické směry a druhy se navzájem prolínají a ovlivňují, ale 

dle charakteru obsahu a cíle cvičení můžeme vymezit dvě hlavní skupiny 

gymnastických programů. Gymnastiku rozdělujeme na gymnastické druhy a 

gymnastické sporty.  

 

Gymnastické druhy jsou od sebe odlišné soustavy pohybových činností. Do 

gymnastických druhů se řadí základní gymnastika, rytmická gymnastika a aerobik. 

Druhy gymnastiky se ve svém obsahu částečně prolínají. Společným cílem je tělesný 

rozvoj, rozvoj pohybových schopností, osvojit si správné držení těla, naučit se 

rytmizovat pohyb a orientovat se v prostoru, zacvičit co nejpřesněji daný cvik apod. 

Další společnou částí gymnastických druhů je základní hudebně-pohybová příprava. Je 

základem k pochopení a osvojení si podstatných vztahů mezi pohybem a hudbou, k 

souladu pohybu s hudbou, k vazbě mezi rytmem hudby a rytmem pohybu. Hudba má ve 

vazbě s pohybem funkci motivační, regulační a dramaturgickou. 

 

Gymnastické sporty se dělí na olympijské a neolympijské. Gymnastické sporty patřící 

mezi sporty olympijské mají svou mezinárodní světovou a evropskou instituci (FIG, 
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UEG). Jedná se o sportovní gymnastiku mužů a žen (Gymnastique artistique), skoky na 

trampolíně (Trampoline) a moderní gymnastiku (Gymnastique rythmique). 

Gymnastické sporty, které patří mezi neolympijské, jsou sportovní aerobik (FISAF), 

gymnastický aerobik (FIG), akrobatická gymnastika, TeamGym, fitness, estetická 

skupinová gymnastika. „Pro všechny gymnastické sporty je charakteristická především 

specifická „gymnastická motorika“ a společná příslušnost ke koordinačně-estetickým, 

respektive technicko-estetickým sportům“ (Kolektiv autorů, 2009). Díky této 

skutečnosti se setkáváme s přestupy sportovců mezi jednotlivými gymnastickými 

sporty. Například sportovní gymnasté často odcházejí ve starším věku trénovat 

TeamGym. Mladší gymnasté a gymnastky jsou vřele vítáni i v jiných sportovních 

odvětvích, především pro celkovou fyzickou zdatnost, flexibilitu, výbornou koordinaci 

pohybů a odrazovou sílu. 

 

Způsob hodnocení sportovního výkonu pomocí bodovací škály je velmi podobný ve 

všech gymnastických sportech. Systém hodnocení je založen na odděleném hodnocení 

provedení a obtížnosti cvičení.  Rozhodčí hodnotící provedení, kam patří i flexibilita, 

rozsah pohybu při provedení prvků obtížnosti, se zaměřují především na techniku 

cvičení, držení těla a plynulost cvičení (Kolektiv autorů, 2009).  

 

5.2 Gymnastické programy 

Pohybový obsah gymnastických programů je limitován možnostmi pohybového aparátu 

člověka, vlastnostmi nářadí, náčiní a pravidly jednotlivých sportů (Krištofič, 2006). 

Systém gymnastiky je tvořen strukturálně rozmanitými činnostmi, pohybovými akty a 

operacemi, jednotlivými cviky, skladbami a sestavami. Pro gymnastickou motoriku je 

charakteristické hlavně zpevněné držení těla, lokomoce na horních i dolních 

končetinách, cvičení ve všech úrovních (lehy, sedy, vzpory atd.) a cvičení s pohybovou 

pestrostí (Kolektiv autorů, 2009). Zde můžeme vymezit komplexní gymnastický pohyb, 

jenž je průnikem poloh statických, vedených a švihových. Tělo jako celek nebo jeho 

jednotlivé segmenty mění časoprostorové vztahy ve smyslu změn poloh dosahovaných 

pohyby různou rychlostí, a to jak v průběhu jednotlivého cviku, tak i v průběhu sestavy 

(Krištofič, 2006). 
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Sportovní gymnastika 

Sportovní gymnastika patří historicky mezi olympijské gymnastické sporty a její obsah 

je odlišný pro mužské a ženské kategorie. Mezi disciplíny mužského víceboje patří 

přeskok, kruhy, bradla, prostná, hrazda a kůň našíř. Ženy soutěží ve čtyřboji, který 

zahrnuje bradla o nestejné výši žerdi, kladinu, prostná a přeskok (viz Vosejpková, 

2015). Odlišné disciplíny vícebojů ženských složek vyžadují nácvik odlišných souborů 

cvičebních tvarů za zcela jiných mechanických podmínek, než je tomu u složek 

mužských (Libra a kol., 1973).  

 

Sportovní gymnastika je sportovním odvětvím, které se zcela odlišuje od ostatních 

sportovních odvětví. První odlišností je pohybový obsah. Každá disciplína tvoří 

relativně samostatný systém pohybových činností (Libra a kol., 1973). Můžeme zde 

využívat mnoho strukturálních skupin, jako jsou činnosti švihové, vedené nebo statické. 

Z hlediska kinematiky jde většinou o pohyby otáčivé a značně biomechanicky složité 

(Libra a kol., 1973).  

 

Strukturu gymnastických pohybů – výkonů uvádí Libra a kol. (1971), který rozlišuje 

mechanickou a biologickou stránku gymnastických pohybů. Konečnou formou 

gymnastického projevu je sestava, která se skládá z vazeb. Vazby jsou tvořeny 

cvičebními tvary, které lze dělit na dílčí pohybové úseky. Dále rozlišuje strukturu 

sestavy, vazby cvičebního tvaru nebo strukturu dílčího pohybového úseku. Základní 

jednotkou gymnastického pohybu nazývá základní pohybový článek (viz Vosejpková, 

2015).  

 

Sportovní gymnastika se řadí mezi technicko-estetické sporty. To znamená, že způsob 

hodnocení je takový, kdy výsledná známka zohledňuje obtížnost pohybového obsahu, 

techniku prezentovaného cvičení a estetická kritéria (tj. ladnost pohybu, držení těla). 

S tím velmi úzce souvisí flexibilita, respektive rozsah pohybu v jednotlivých kloubních 

spojeních. Tento kvalitativní parametr vymezuje koridor pro možná provedení 

specifických pohybů a to nejen z estetického hlediska (viz Vosejpková, 2015). Smyslem 
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a cílem pravidel sportovní gymnastiky je vytvořit nástroj objektivního a jednotného 

hodnocení gymnastických výkonů (Kolektiv autorů, 2009). 

 

Závodníky můžeme dělit dle výkonnostního stupně podle jednotlivých kategorií, 

zpravidla podle věku na nejmladší žáky a žákyně, mladší žáky a žákyně, kadety a 

kadetky apod. Dělení závodníků a závodnic do věkových nebo výkonnostních kategorií 

je uvedeno v závodních programech mužů a žen.  

 

Moderní gymnastika 

Moderní gymnastika je sportovní odvětví, které spadá do programu olympijských her a 

je výhradně určené ženám a dívkám. Klade důraz na tělesný a duševní rozvoj osobnosti 

založený na estetických hodnotách, které vycházejí z výrazového projevu, 

choreograficky a emocionálně spjatého s hudebním doprovodem (Kolektiv autorů, 

2009). Vznik moderní gymnastiky (dříve umělecké gymnastiky) můžeme hledat 

v několika gymnastických systémech a tanečních školách, např. osobnosti, kterými byli 

Delsarte, Dalcroze, Duncanová, Demény, Stabbinsová. Moderní gymnastika i ve své 

vrcholné formě zůstává odvětvím gymnastiky, se specifickou zvláštností, tj. tanečním 

charakterem a náročnou manipulací s náčiním. 

 

Moderní gymnastika je esteticko-koordinačním sportem (Mihule, Šťastná, 1993), který 

zahrnuje velký počet dovedností cvičení s náčiními, bez náčiní a bohatství složitých 

pohybových struktur. Výrazným znakem je jejich kombinace do sestav, vyznačujících 

se při konečném provedení vysokou automatizací. V gymnastických sestavách převažují 

složitá cvičení převážně acyklického charakteru a vycházejí z klasických forem cvičení 

bez náčiní, z klasického, lidového a moderního tance a akrobacie. V pohybových 

kombinacích se střídají pohybové struktury statické, vedené a švihové, jež jsou 

vyvolány různým poměrem účinků sil vnitřních a vnějších. Na gymnastky jsou kladeny 

vysoké nároky v oblasti koordinačně obratnostních schopností. Specifikou techniky 

moderní gymnastiky je aplikace biomechanických zákonitostí nejen v regulaci pohybu 

vlastního těla (skoky, rovnováhy, obraty, akrobatické tvary aj.), ale i pohybu náčiní, 
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zejména ve složitých vztazích vzájemného působení pohybu těla a náčiní (Kopáčová, 

2007). Sportovní výkon v moderní gymnastice spočívá v úrovni zvládnutí pravidly 

stanovených norem techniky pohybu těla a náčiní, jež jsou potom uplatněna tvůrčí 

aktivitou gymnastky ve výrazovém ztvárnění pohybové skladby (Mihule, Šťastná, 

1993). Pokud gymnastka cvičí s náčiním, vše se odvíjí od vlastností materiálu náčiní, 

z jeho tvaru (pevný tvar x proměnlivý tvar), hmotnosti a rozměrů. V technice cvičení 

s náčiním jsou využívány různé manipulace: oblouky, kruhy, osmy, roztáčení, 

vyhazování atd.  

 

Při hodnocení pohybového projevu moderní gymnastiky je vedle techniky správného 

provedení pohybu velmi důležitým požadavkem i souhra pohybu s hudbou a procítěný 

pohyb. Soutěže v moderní gymnastice jsou organizovány jako soutěže jednotlivkyň ve 

vícebojích volných sestav s náčiním i bez náčiní a jako soutěže pětičlenných družstev ve 

společných skladbách s náčiním (Kolektiv autorů, 2009).  

 

Skoky na trampolíně 

Skoky na trampolíně jsou mladý gymnastický sport, který byl zařazen do programu 

olympijských her teprve roku 2000. Novodobá historie skákání na trampolíně začala ve 

třicátých letech dvacátého století v Americe. Jednalo se především o exhibiční 

vystoupení s cílem překonat zemskou přitažlivost a přilákat mnoho nových nadšenců 

pro tento nový sport, ale i jako zábavu pro diváky. První sportovní využití měly 

trampolíny jako doplňkový sport pro sportovní gymnasty a pro skokany do vody.  

 

Soutěží se v kategorii jednotlivců mužů a žen, v synchronních dvojicích a družstvech. 

Samotný závod tvoří kvalifikační kolo (desetiprvková povinná a desetiprvková volná 

sestava) a následně finále (volná sestava). Před zahájením sestavy může skokan provést 

libovolný počet přímých skoků pro nabrání dostatečné výšky a sebekontroly. U 

synchronních skoků přibývá zvládnutí správné pohybové a časové souhry sestav obou 

závodníků. Dvě trampolíny jsou umístěné vedle sebe, na nich skokani provádějí ve 

stejném čase stejnou sestavu. Je možné mít různý směr otáčení vrutů. Volná sestava 

obvykle začíná a končí nejobtížnějším skokem. První část obsahuje prvky, které 



22 

 

potřebují dostatečnou výšku skoku pro jejich provedení a zároveň také prvky vyžadující 

vyšší míru soustředěnosti. Hodnotí se estetické a technické provedení skoků, jejich 

výška a obtížnost (Sarichev, 2016). Vítězem se stává jedinec, který získal nejvíce bodů 

v součtu za kvalifikační kolo a finále. 

 

Základními akrobatickými prvky jsou skoky skrčmo, schylmo, toporně. Skoky se dělí 

na skoky bez rotace - přímé skoky a skoky s rotací saltovou, vrutovou a kombinovanou 

vrutovou a saltovou. Tento sport je na výkonnostní úrovni mírně nebezpečný, jelikož 

hrozí vypadnutí z plachty trampolíny. Skokani dosahují výšky kolem deseti metrů. 

Obecně jsou skoky na trampolíně prostředkem pro zlepšení koordinace pohybů, 

orientace v prostoru, efektivní protažení těla a zlepšení koncentrace. Při skocích na 

trampolíně se využívá zejména silová vytrvalost, aerobní kapacita, dostatečná úroveň 

flexibility. Díky relativně měkkým dopadům nedochází tak často k poškozování kloubů, 

jako například při tvrdých dopadech ve sportovní gymnastice. Zároveň cvičení na 

trampolíně působí jako balanční plošina pro zpevnění a posílení svalů. Na trampolíně se 

mimo jiného posilují i hluboké břišní a zádové svaly a svaly pánevního dna.  

 

Sportovní (gymnastický) aerobik 

Sportovní (gymnastický) aerobik je jeden z nejmladších gymnastických sportů, který se 

k nám dostal z USA. Nejvíce ho známe jako komerční aerobik pro širokou populaci 

s převahou aerobního zatížení nebo závodního aerobiku s podílem výkonu v anaerobní 

zóně, kde se soutěží v předvedení tzv. závodní sestavy. V pohybové skladbě aerobiku 

jsou prováděny co nejvyšší intenzitou souvislé vazby skoků a kroků s různou obtížností 

cviků síly, flexibility a koordinace, v souladu s hudebním doprovodem a dalšími 

výrazovými prostředky (Kolektiv autorů, 2009).  

 

Dvě mezinárodní organizace aerobiku pořádají závody a soutěže. Obě mají odlišný 

systém hodnocení sestav, jinou povinnou délku sestav apod. Český svaz aerobiku je 

členem mezinárodní organizace FISAF – soutěže ve sportovním aerobiku a FISAF 

fitness týmů. Česká gymnastická federace vypisuje závody aerobiku dle soutěžních 
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pravidel FIG – gymnastický aerobik. V obou mezinárodních organizacích jsou v 

pohybových skladbách kladeny vysoké požadavky na komplexní vazby cviků 

dynamické a statické síly, maximální rozsah pohybu, intenzitu aerobních vazeb a 

hudebně-pohybový soulad (Kolektiv autorů, 2009).  

 

 Pro aerobik jsou charakteristickým znakem aerobní řady, ve kterých závodník 

prokazuje kardiovaskulární a muskulární vytrvalost, přesnost a nápaditost útvarů a 

přechodů, dále rychlost pohybu paží, synchron, celkovou zajímavost a originalitu 

sestavy (Hájková, 2006). „Jak již název aerobik napovídá, jedná se o aerobní cvičení 

(aerobní = okysličující), při kterém se do činnosti zapojují velké svalové skupiny. 

Převážná část energie pro svalovou práci se získává za zvýšeného přísunu kyslíku" 

(Skopová, Beránková, 2007). Vzhledem k intenzitě sestavy hovoříme o specifické 

krátkodobé vytrvalosti. Při pohybových činnostech s trváním 42 – 90 s, eventuálně 

delších činnostech s nedostatečnou dodávkou kyslíku, převažuje laktátový neoxidativní 

(anaerobní) systém hrazení energie (Plevová, 2008).  

 
 

5.3 Motorické schopnosti 

Pojem motorické schopnosti je definován jako dynamický komplex vnitřních, částečně 

geneticky podmíněných předpokladů lidského organismu k realizaci záměrné pohybové 

činnosti (Čelikovský, 1979). 

 

Motorické schopnosti a motorické dovednosti jsou označovány souhrnným pojmem 

motorické předpoklady a jsou považovány za rozhodující činitele motorického 

(sportovního) výkonu (Měkota, Novosad, 2005). Motorická schopnost je jednota 

vnitřních biologických vlastností organismu, která podmiňuje splnění určité skupiny 

pohybových úkolů. Jde tedy vždy o integraci biologických (tj. funkčních, 

morfologických, psychických apod.) systémů, které spolupůsobí při realizaci určité 

pohybové činnosti (Hájek, 2001). Trochu odlišný pohled na pohybové schopnosti mají 

Burton a Miller (1998), kteří tvrdí, že pohybové schopnosti jsou obecné rysy 

(vlastnosti) či kapacity, které podkládají výkonnost v řadě pohybových dovedností. 
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Szopa (1995) vysvětluje pohybové schopnosti jako komplexy predispozic 

integrovaných dominujícím základem (podložím) biologickým a pohybovým, 

zformované činiteli genetickými i činiteli prostředí, zároveň spočívající ve vzájemné 

interakci. „Motorické schopnosti jsou obecné kapacity jednotlivce, projevují se ve 

výsledcích pohybové činnosti, jinak jsou skryté“ (Měkota, Novosad, 2005). Obecně je 

pohybové vzdělávání založeno na zlepšování úrovně pohybové gramotnosti, vyznačuje 

se záměrnou, cílevědomou a soustavnou pohybovou činností zaměřenou na formování 

osobnosti člověka (Naul, 2003). 

 

Faktory, kterými jsou motorické schopnosti podmíněny, jsou především vrozené 

dispozice a předpoklady, úroveň sportovního tréninku, ale i prostředí. Pohybové 

schopnosti patří k významným faktorům většiny sportovních výkonů. Mají podstatný 

význam jako kondiční, tak i koordinační základ sportovní výkonnosti. Sportovní 

výkonnost je chápána jako schopnost podávat opakovaně specifické sportovní výkony 

na stabilní úrovni v určitém časovém období, resp. jako způsobilost opakovat pohybový 

výkon (Čelikovský, a kol., 1979). Z hlediska sledování a hodnocení sportovního výkonu 

může být rozhodující buďto průběh pohybu (moderní gymnastika) nebo výsledek 

pohybu (výkon ve skoku dalekém), popř. obojí (skoky na lyžích). Pro sportovní výkon 

v gymnastických sportech je rozhodující průběh pohybu.  

 

Čím pohybově všestranněji je člověk vybaven, tím širší výběr prostředků má k dispozici 

při řešení konkrétního pohybového úkolu (Krištofič, 2004). Ti jedinci, kteří si prošli 

gymnastickou přípravou, jsou vstřícně přijímáni i v jiných sportech, protože jsou 

vybaveni dostatečným zásobníkem pohybových stereotypů. U nich se cení především 

silová a obratnostní připravenost a flexibilita (viz Vosejpková, 2015). 

 

Pro přehledné členění pohybových schopností je vybrán z řad autorů např. Měkota 

(2000): „Pohybové schopnosti lze rozdělit na kondiční, koordinační a hybridní“. Pro 

kondiční schopnosti jsou typické převážně energetické procesy a jsou výrazně 

podmíněny morfologicky. Řadíme k nim např. schopnosti vytrvalostní, silové a částečně 

i rychlostní. Koordinační schopnosti jsou podmíněny funkcemi a procesy pohybové 
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koordinace. Jsou určeny procesy řízení a regulace pohybu (Dovalil a kol., 2009). 

Primární je funkce centrálního nervového systému a nižších řídících center a řadíme k 

nim schopnosti rytmické, diferenciační, reakční, rovnováhové, orientační apod. Pojem 

hybridní schopnosti (kondičně - koordinační) uvádějí autoři v novějších publikacích. 

Měkota (2000) mezi ně řadí rychlostní schopnosti (viz obr. 1). Flexibilita neboli kloubní 

pohyblivost, která není uvedená na obrázku 1, se většinou vyděluje jako samostatná 

pohybová schopnost. Objevují se i názory, že patří mezi schopnosti koordinační 

(Dovalil, 2002), jako schopnost člověka vykonávat pohyb v kloubech ve velkém 

rozsahu. Ve sportu má přímý i nepřímý význam. Například v moderní gymnastice patří 

mezi limitující faktory výkonu. 

 

obr. 1: Model hierarchické struktury komplexu pohybových schopností (podle Měkoty, 2000). 
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5.4 Profil kloubní pohyblivosti 

Ve většině sportovních odvětví se úroveň kloubní pohyblivosti podílí na sportovním 

výkonu, je jednou ze základních složek tělesné zdatnosti a přispívá k úspěchu. Je 

předpokladem pro správnou a efektivní svalovou činnost, hospodárné vykonávání 

pohybů i oddálení nástupu únavy ve svalech. Pohyblivost lze nejobecněji rozdělit na 

obecnou a speciální. Obecnou pohyblivost můžeme charakterizovat jako normální 

úroveň pohyblivosti v kloubních systémech, která je důležitá pro vykonávání běžných 

pohybových činností v životě, je ovlivňována pohybovým tréninkem. Udržení optimální 

úrovně pohyblivosti je jeden ze základních cílů sportovní přípravy ve všech sportech. 

Speciální pohyblivostí rozumíme dosažení potřebné úrovně pohyblivosti ve zvolené 

sportovní disciplíně. Vztahuje se dle pohybového průběhu na ta kloubní spojení, jež 

mají důležitou úlohu při dosahování maximálního výkonu. 

 

Termín flexibilita 

Pojem flexibilita, v češtině synonymum kloubní pohyblivost, je odvozen z latinských 

slov „bilis“ – kapacita a „flectere“ - ohýbat. Flexibilita je schopnost člověka pohybovat 

částí nebo částmi těla v dostatečném velkém rozsahu lehce a požadovanou rychlostí 

(Měkota, Novosad, 2005). Jedná se tedy o kapacitu kloubu, která umožňuje plynulý 

pohyb v plném rozsahu, který je pro daný účel optimální. Míra pohyblivosti ovlivňuje 

funkční kapacitu hybného systému člověka. Kos (1971) kloubní pohyblivost spojuje s 

rozsahem pohybu v kloubech, zatímco tělesnou pohyblivost chápe jako celkovou 

pohyblivost těla, tj. pohyblivost v kloubech ve vztahu k délce pohybovaných pák. 

Úroveň pohyblivosti jako schopnosti člověka vykonávat pohyby v kloubech ve velkém 

rozsahu má dle Dovalila a kol. (2009) přímý a nepřímý význam. Přímo se uplatňuje ve 

specifickém sportu, ve většině patří k limitujícím faktorům výkonu (např. gymnastika, 

plavání). Nepřímo se používá při hodnocení ostatních pohybových schopností (tzn. ve 

vztahu k dovednostem se projevuje v ekonomii pohybu – neprojeví se ochranný brzdivý 

efekt). 

 

 



27 

 

Flexibilita se řadí mezi schopnosti kondičně-koordinační, tzv. hybridní, neboť se podle 

Havla, Hnízdila a kol. (2010) uplatňuje jak v kondičních, tak i koordinačních 

schopnostech. Objevují se ale i názory, že patří mezi schopnosti koordinační (např. 

Čelikovský, 1976, Dovalil a kol., 2009). Např. Měkota (2000) ve své hierarchické 

struktuře pohybových schopností flexibilitu neuvádí vůbec (viz obr. 1).  

 

O flexibilitě se může hovořit v souvislosti s pohybem pouze v jednom kloubu, jako je 

například koleno, nebo s pohybem zahrnujícím sérii kloubů, jako je například páteř při 

rotaci trupu (Blahušová, 2005). Z tohoto důvodu se flexibilita dělí podle jednotlivých 

částí těla na flexibilitu paží, ramen, trupu, kyčlí, dolních končetin apod. (Bouchard et 

al., 1997; Kasa, 2001). Některý člověk může mít např. vyhovující rozsah v ramenním 

kloubu, ale ne již dostatečný rozsah v kyčelních kloubech. Ve většině sportů úroveň 

flexibility významně ovlivňuje sportovní techniku ve spojitosti s dosažením optimálního 

sportovního výkonu. Pro sportovce je nadměrný rozsah pohyblivosti v některých 

kloubech významným faktorem, který limituje úroveň dosažitelného výkonu (viz 

Vosejpková, 2015). Například v rámci specializace jednotlivých sportů, u plavců – 

plavecký způsob kraul a prsa vyžadují každý jiný model pohyblivosti. Mluvíme o tzv. 

modelu kloubní pohyblivosti pro daný druh sportu nebo disciplínu (viz Vosejpková, 

2015). 

 

Je zřejmé, že ve všech gymnastických sportech je žádoucí zvětšená pohyblivost hlavně 

v kořenových kloubech. Pouze tak lze dosáhnout ekonomického, technicky účelného a 

estetickým normám odpovídajícího pohybového projevu. V řadě sportů je zvýšený 

rozsah kloubní pohyblivosti v některých kloubech podmínkou pro realizaci i osvojení 

sportovní techniky, pro dosažení náležité preciznosti sportovního pohybu. Sportovci 

jsou v průměru celkově pohyblivější než lidé, kteří neprovádějí pohybovou aktivitu 

(Kos, 1966; Schnabel et al., 2003). Senzitivní období pro rozvoj pohyblivosti má lidský 

organismus především v době mládí.  
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Význam flexibility shrnuje Pistotnik (1998) do sedmi bodů:  

1) úspěšné zvládnutí techniky pohybu 

2) větší ekonomičnost pohybu 

3) estetická forma pohybového projevu v některých sportech 

4) menší pravděpodobnost zranění 

5) zábrana defektů v držení těla 

6) ovlivnění ostatních motorických schopností 

7) bezproblémové provádění pohybových aktivit 

 

Dostatečná úroveň kloubní pohyblivosti je prevencí proti úrazům, napomáhá snižovat 

svalovou bolest a zlepšuje výkon v pohybových aktivitách. Snížená pohyblivost, 

nejčastěji z důvodů zvýšeného svalového napětí nebo zkrácení svalů (např. vlivem 

jednostranné intenzivní činnosti), zvyšuje riziko zranění či bolestí (viz Vosejpková, 

2015). Často se pak setkáváme s větší pravděpodobností natažení nebo natržení svalů, 

především při reflexních pohybech. Pojem, který se často zaměňuje s pohyblivostí, je 

pružnost nebo ohebnost. Pružnost souvisí s elastickou schopností svalové a vazivové 

tkáně zaujmout po protažení původní tvar. Ohebností se rozumí schopnost pohybu v 

relativně pevném systému několika kloubů (např. páteře), tj. ohnutí do oblouku, jehož 

příkladem je ohnutí páteře při přechodu ze stoje na rukou do mostu (Havel, Hnízdil a 

kol., 2010). 

 

 

Hypermobilita 

Pojem hypermobilita označuje nadměrnou kloubní pohyblivost. Častěji se s ní můžeme 

setkávat u žen a dívek, než u mužů. Rozhodující úlohu má vliv ženských hormonů na 

kolagen. Rozlišujeme ji ve dvou formách, buď jako celkovou hypermobilitu, kdy jsou 

postiženy všechny klouby, nebo lokální, jen v některých kloubech (např. při nevhodném 

cvičení). Patologickým jevem jsou zvýšený rozsah pohyblivosti v kloubech, vrozená 

chabost vazivových tkání nebo svalová hypotonie – ochablost svalů (Buzková, 2006). 

Véle (2006) uvádí, že při hypermobilitě jsou kloubní pouzdra volnější a kloubní vůle je 
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zvýšená, proto lze přetížit svalové úpony a zhoršit udržení vzpřímené postury. Podle 

Klempa (1997) může být hypermobilita podmíněná sportem, tj. záměrně stimulovaná z 

důvodu sportovní výkonnosti, např. v moderní gymnastice.  

 

Je možno uvést několik názorů na výskyt hypermobility. Podle Jandy (2001) je určení 

hranice mezi ideálním stavem pohyblivosti a hypotonií obtížné a do puberty sporné, 

jelikož děti mají obecně nižší svalový tonus a neexistují normy kvality svalového tonu. 

S postupujícím věkem výskyt kloubní hypermobility klesá (Lawrence, 2005). Pro 

diagnostiku hypermobility je využíváno měření kloubního rozsahu pomocí goniometru. 

Goniometrie je však v praxi málo využívána pro svou časovou náročnost, používanější 

jsou komplexní pohybové testy. 

 

 „V řadě sportů je zvýšený rozsah flexibility v některých kloubech podmínkou pro 

realizaci i osvojení sportovní techniky, pro dosažení náležité preciznosti sportovního 

pohybu“ (Měkota, Novosad, 2005). Lze říci, že ve všech gymnastických programech se 

předpokládá pružné a uvolněné provedení pohybu. Pro dobré výsledky je nutný 

dostatečně velký rozsah pohybu. Pokud mluvíme o moderní gymnastice, zde se 

vyžaduje rozvíjení flexibility v mnoha velkých kloubech až do stavu hypermobility, 

jako nezbytná podmínka pro dosažení technicky správného a zejména estetického 

projevu. Objevuje zde ale riziko vysoké pravděpodobnosti uvolněných a nestabilních 

kloubů, které jsou náchylnější k výronům nebo drobným natržením šlachových vláken a 

svalových skupin. 

 

 

Hypomobilita 

Ve sportovním prostředí se setkáváme i s opačným problémem hypermobility, 

s hypomobilitou. Pojem snížená pohyblivost (hypomobilita) označuje omezený pohyb 

v kloubu či více kloubech. Může se jednat o dočasně nebo trvale sníženou pohyblivost.  

V gymnastických sportech snížená flexibilita negativně ovlivňuje možnosti ve způsobu 

řešení pohybového úkolu, též snižuje účinnost techniky. Vede k přetížení svalů, 
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neekonomičnosti, a v důsledku toho k jejich rychlejší unavitelnosti. Nedostatečná 

úroveň pohyblivosti může být limitujícím faktorem při provádění tělesných cvičení. Dle 

Bunce (1995) může být snížená pohyblivost zapříčiněna i svalovými dysbalancemi, 

které lze ale po včasném zjištění odstranit.  

 

Korekce hypomobility spočívá v protažení zkráceného (nejčastěji tónického) svalu a 

následném posílení příslušného antagonisty, (nejčastěji fázického svalu) (Docherty, 

1996). Nelze ovšem svaly rozdělit výlučně na svaly tónické a fázické. Každý sval 

obsahuje jak vlákna fázická, tak i tónická, a lze hovořit o převaze určitého typu. 

Můžeme obecně říci, že svalové skupiny, které jsou nejvíce „náchylné“ ke zkracování, 

jsou svalstvo prsní, horní část trapézu, extenzory páteře, flexory kyčle aj. Antagonisté 

těchto svalů mají tendenci k ochabování a řadíme k nim hlavně dolní část trapézu, 

mezilopatkové svaly aj. Sval, vykonávající pohyb a působící ve směru pohybu je 

agonista. Antagonista působí proti agonistovi. Synergista spolupůsobí s agonistou, ale 

není schopen zamýšlený pohyb provést sám (Krištofič, 2014).  

 

 

5.5 Činitelé ovlivňující flexibilitu 

Podle Skopové a Zítka (2008) se na rozsahu pohybů v určitém kloubu podílí několik 

činitelů, jako jsou anatomické zvláštnosti stavby kloubů, síla svalů zajišťující pohyb v 

kloubu, napětí, resp. uvolnění svalů, aktivita reflexního systému svalové činnosti, 

aktuální psychický stav, únava, věk cvičence, kvalita rozcvičení, teplota prostředí apod. 

Musí se přihlédnout k faktu, že kloubní pohyblivost se mění s věkem. V dětském věku 

se rozvíjí jednodušeji než v dospělosti. Malé dítě je velice ohebné. V průběhu 

ontogeneze dochází mezi 13. až 14. rokem k postupnému snižování amplitudy pohybu. 

Po odeznění puberty opět narůstá. K dalšímu mírnému poklesu poté dochází během 

dospělosti a k závažnému poklesu kloubní pohyblivosti dochází po dosažení 65 let 

(Měkota & Novosad, 2005). Pohyb je obecně realizován vzájemným působením 

svalstva a skeletu, tedy sval vytváří při svém stažení napětí, které je pomocí šlach 

přenášeno na kosti (Alter, 1999).  
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Flexibilita je ovlivněna anatomickou stavbou kloubu. Jedná se o druh a tvar kloubu, 

konkrétně tvar styčných ploch kostí kloubu, plošný rozsah hlavice a jamky kloubu, 

napětí kloubního pouzdra a vazů, rozložení svalů v okolí kloubu a kostní výstupky 

(Dylevský, 1996). Tvar a druh kloubu umožňují menší či větší rozsah pohybu. Čím více 

hlavice zapadá do kloubní jamky, tím je rozsah pohybu omezenější.  Jelikož jsou ženské 

klouby většinou mělčí, umožňují větší rozsah pohybu. Ženy mají obecně lepší kloubní 

pohyblivost, mají i nižší svalový tonus. Podle Altera (1999) jsou kosti pánve u žen 

lehčí, pánev je mělčí a objemnější, výstup z ní je větší a úhel mezi kostí křížovou a 

stydkou je také větší, kost křížová je širší a oproti mužské pánvi zahnutější, kloubní 

jamky kyčelního kloubu jsou od sebe více vzdáleny.  

 

Druhým důležitým faktorem je pružnost tkání. Svaly, které mají zvýšené svalové napětí 

a jsou méně elastické, brání pohybům v kloubech. Kloubní pohyblivost je konstitučně 

determinována kloubním pouzdrem (vakovitá struktura obalující konce kostí), vazy (47 

%), svalstvem (41 %), šlachou (10 %) a kůží (2 %) (Alter, 1999). Z těchto položek je 

ovlivnitelné především svalstvo (Bunc, 1995). Rozsah pohybu omezuje délka a 

protažitelnost svalového a šlachového vaziva (Dovalil a kol., 2009). Vazivové složky ve 

svalech jsou příčinou případného zkrácení svalu. Vazy a šlachy jsou obecně méně 

elastické a je nežádoucí narušovat jejich strukturu, protože je zde možnost zhoršení 

funkčnosti kloubů. Větší množství vaziva obsahují posturální svaly (svaly zajišťující 

vzpřímenou postavu), jsou proto náchylnější ke zkrácení než svaly s funkcí převážně 

fázickou. Ve svalu je též důležité zastoupení jednotlivých druhů svalových vláken. 

Typy vláken, jejichž podíl je určen geneticky, ovlivňují různé funkce svalů (viz 

Vosejpková, 2015). Svalová vlákna můžeme rozlišit na bílá – rychlá (mají nízký obsah 

myoglobinu, vytvářejí fázické svaly), červená – pomalá (bohatá na myoglobin, zajišťují 

odolnost proti zátěži, tónické svaly) a přechodná (tzv. nediferencovaná). 

 

Pohyblivost také ovlivňuje reflexní aktivita svalů příslušného kloubu, která se 

významně uplatňuje při realizaci pohybu a udržování poloh (Dovalil a kol., 2009). 

Reflexy, jako jsou napínací reflex nebo ochranný útlum, mají vztah ke kloubnímu 
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rozsahu, protože omezují nebo zastavují pohyb. Svalová vřeténka a šlachová tělíska 

podávají informace o napětí a délce svalu pro míchu a CNS (Dovalil a kol., 2009).  

 

Věk probanda, teplota i psychický stav mají na úroveň kloubní pohyblivost 

nezanedbatelný vliv. Dle Sermejeva (1970) pohyblivost u běžné populace přirozeně 

vzrůstá až do 16 – 19 let, u osob pohybově činných dosahuje maxima kolem 23 let. Se 

zvyšujícím se věkem se kloubní rozsah přirozeně zmenšuje. Napětí, nervozita či strach 

nebo únava nejsou žádoucí. Vedou k zvýšení svalového tonu, což negativně ovlivňuje 

pohyblivost. Při zvýšení svalového tonu nemá protahování svalů náležitý efekt, proto 

jsou protahovací cvičení úspěšná jen tehdy, jsou-li svaly uvolněny. Souvislost byla 

pozorována i s denní dobou, pro probuzení a v ranních hodinách bývá pohyblivost nižší 

(Dovalil a kol., 2009). Pokud je okolní vzduch teplý, cvičencům to umožňuje dosažení 

většího rozsahu pohybu. To souvisí i s tělesnou teplotou. Protahovacím cvičením by 

vždy mělo předcházet rozcvičení a prohřátí těla. Také psychický stav je faktor, který 

významně ovlivňuje výkon sportovce, potažmo rozsah pohybu.  

 

5.6 Obecná doporučení pro rozvoj flexibility 

K ovlivňování pohyblivosti se kombinují protahovací, uvolňovací a posilovací cvičení, 

která výrazně ovlivňují výsledný efekt tréninku pohyblivosti. Potřebná úroveň 

pohyblivosti se spojuje s využitím ostatních pohybových předpokladů, při respektování 

účelné techniky dává možnost optimálního výkonu. Cílem cvičení pro rozvoj kloubní 

pohyblivosti je zajistit individuálně optimální amplitudu pohybů celého pohybového 

aparátu vzhledem k anatomicko-fyziologickým možnostem pohybového systému a 

potřebám jedince (Kabešová, 2011). Pro efektivní protahování svalů a vazů je 

předpoklad uvolnit sval. Pokud chceme dosahovat krajních poloh, je velmi důležitá 

optimální reflexní aktivita svalů a odpovídající síla agonistů.  Protahovací cvičení mají 

za úkol obnovit normální fyziologickou délku svalů zkrácených a zachovat ji svalům s 

tendencí ke zkrácení (Dostálová, Miklánková, 2005), dále pak upravovat hybné 

stereotypy a zachovávat individuálně optimální držení těla (Bursová, 2005). Ve všech 

gymnastických sportech je optimální úroveň flexibility důležitá. Umožňuje pohybovou 

činnost v náležitém, dostatečně velkém rozsahu, prováděnou rychle a snadno (Měkota, 
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Novosad, 2005). V praktické části se budu dále podrobněji vyjadřovat k významnosti 

pohyblivosti k jednotlivým sportům. Pro jednotlivé gymnastické sporty má pohyblivost 

různý význam podle specifik sportovního výkonu. 

 

Metody rozvoje pohyblivosti 

 Protahovací cvičení 

Podle způsobu protahování z hlediska působení sil zajišťujících dosažení krajní polohy 

členíme pohyblivost na aktivní a pasivní a podle dynamiky provedení pohybu na 

dynamickou nebo statickou pohyblivost (Alter, 1999; Havel, Hnízdil a kol., 2010; 

Novotná, 2006). U pohyblivosti aktivní je krajních poloh dosaženo aktivní svalovou 

kontrakcí. Cvičení vykonává sám cvičenec, bez působení vnějších sil. Rozsah pohybu 

při pasivní pohyblivosti je dán působením vnějších sil (například působením gravitace 

nebo dopomocí partnera). Pokud je strečink prováděn ve dvojicích, je třeba velká 

ohleduplnost a komunikace mezi partnery, protože může lehce dojít k překročení 

hranice a poškození svalu či kloubu (Buzková, 2006). Statická pohyblivost je 

charakterizovaná dosažením maximálního aktuálního rozsahu pohybu pozvolným 

pohybem s výdrží v krajní poloze. Je to klasická, nejčastěji používaná technika 

strečinku. Dynamická pohyblivost se vztahuje k protažení, k němuž dochází 

opakovaným dosahováním maximálního rozsahu pohybu normální nebo zvýšenou 

rychlostí. Je využíváno, pokud sportovci chtějí protáhnout zahřáté svaly, ale zároveň si 

udržet vysokou tepovou frekvenci (viz Vosejpková, 2015). 

 

 Posilovací cvičení 

Pokud chceme přispět k odstranění svalové nerovnováhy u cvičenců, musí být 

v tréninku zařazen posilovací blok. Posilování svalových skupin řadíme před 

protahováním v závěru tréninkové jednotky (Kolář a kol., 1988). Je nutné využívat 

kompenzační posilování oslabených svalových skupin, jelikož ve sportu dochází 

k přetěžování určitých svalů a naopak nezapojení určitých partií. Úkolem posilovacích 

cvičení je zvýšení funkční zdatnosti oslabených svalových skupin. Respektujeme 

zásadu posilování od středu těla k periferii. Základem je nejdříve zpevnit tzv. hluboký 
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stabilizační systém. Posilování by mělo převažovat u osob s nadměrnou pohyblivostí 

(hypermobilních) s nezpevněným svalstvem, uvolněnými šlachami, vazy a kloubními 

pouzdry. Respektujeme benefity jednotlivých metod posilování, pravidelnost posilování 

a správné dýchání při cvičení. 

 

 Uvolňovací cvičení 

Uvolňovací nebo též mobilizační cvičení jsou zaměřená vždy na určité kloubní spojení 

nebo pohybový segment. V gymnastickém tréninku jsou nezbytnou součástí celkové 

přípravy sportovce. Cílem je uvolnění protahovaných svalů a příslušných kloubů a 

jejich „rozhýbání“. Je důležité provádět všechny pohyby zvolna, všemi směry a tak, 

aby se pohybový rozsah postupně zvětšoval. Dbáme na to, aby cviky byly prováděny 

uvolněnými pohyby končetin, popř. trupu. Zařadíme sem protřepávání, komíhání, 

kroužení apod., a to buď pasivně (s pomocí trenéra) nebo aktivně (viz Vosejpková, 

2015). Cvičení pomáhá snížit svalový tonus, uvolnit napětí. Pokud hovoříme o 

uvolnění, nemyslíme tím pouze svalové, ale též psychické, tzv. psychickou relaxaci. Je 

velmi výhodné propojit s uvolňovacím cvičením i dechová cvičení. Způsobilost účelně 

relaxovat je důležitá k odstranění tělesného napětí, které ve sportu často vnímáme. 

 

 

Zásady aplikace protahovacích cvičení 

Během protahování v tréninkové jednotce musíme respektovat několik doporučení. 

První nejdůležitější podmínkou je rozcvičení a prohřátí těla. Poté přichází na řadu 

strečink, použití vybrané metody podle aktuální části jednotky. Následuje kombinace 

více metod protahování (různé druhy dynamického a statického strečinku). Především u 

statického strečinku se řídíme zásadou, že protahované svaly musí být v uvolnění. Při 

zaujímání krajních poloh uvědoměle řídíme pohyb. Měli bychom provádět protažení 

zvolna a cítit postupně se zvyšující napětí. Cvičenci se soustředí na protahovanou oblast 

a snaží se protažení provádět při výdechu, kdy se snižuje svalové napětí. Krištofič 

(2014) uvádí, že míra dosaženého zvětšení rozsahu pohybu je závislá na intenzitě 

protahování. Pokud tedy cvičenec necítí tah v protahované oblasti, nelze čekat zlepšení 
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flexibility. Je účelnější protahovat každý den kratší dobu (např. 5 min), než jednou 

týdně (např. 30 min). Musíme dbát na to, že každý jedinec má nastaven jiný práh 

bolestivosti. U dětí se setkáváme s bolestivými projevy již při malé úrovni protažení. 

Proto využíváme kontrolu pohmatem a úměrně tomu intenzitu protažení regulujeme 

(Krištofič, 2014). Důležité je, aby svaly byly protahovány jak izolovaně, tak i 

společně v pohybech, kdy je protahováno více na sebe navazujících svalových jednotek.  

 

Děti na tréninku vedeme vždy s cílem něčeho dosáhnout a očekáváme určitý výkon, 

zlepšení a přiblížení se k danému cíli. Proto se i při rozvoji flexibility musíme 

rozhodnout, co bude cílem v tréninkové jednotce. Můžeme pohyblivost rozvíjet, 

udržovat nebo obnovit ztracenou úroveň pohyblivosti. Podle stanovených cílů musíme 

zvolit dávkování zatížení a optimální metodiku. Rozvoj flexibility provádíme u 

odpočatých a koncentrovaných sportovců po dokonalém rozcvičení (zahřátí). Celková 

doba cvičení a počet opakování je závislá na daném cíli. Je nutné rozlišovat protahovací 

cvičení v rámci rozcvičení na začátku tréninku (do citelného protažení, aktivační 

účinek), v rámci potréninkového strečinku (závěrečné delší protažení menší intenzitou – 

cca 20 s a více, odplavení metabolitů, relaxační účinky) a v rámci strečinku za účelem 

zvětšení rozsahu nad „normál“ (po kvalitním rozcvičení, ale ještě před nástupem 

únavy) (viz Vosejpková, 2015). 

 

Cvičenci by měli cítit tah v protahované oblasti a setrvat v této poloze, obzvlášť na 

konci tréninku delší dobu. Musí si zprvu zvyknout na nepříjemný pocit, ale po 

pravidelných trénincích se brzy přizpůsobí. Pohyblivost je schopnost, u které vidíme 

výsledky zlepšení velmi brzy, avšak nesmíme zapomínat na pravidelnost. Důležité je 

pohyblivost rozvíjet v raném dětství. Senzitivní období pro rozvoj pohyblivosti je věk 

kolem 7-11 let (Alter, 1996).  
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Strečink 

Termín strečink pochází z anglického slova „stretching“, které v doslovném překladu 

znamená natahování, protahování nebo roztahování. Vymezení pojmu strečink je u 

mnohých autorů odlišný. Někteří autoři překládají termín „stretching“ volně a široce 

jako proces protahování, kdy se jedná o všechna protahovací cvičení, kterými lze 

ovlivňovat zvýšení rozsahu kloubní pohyblivosti. Obecně je strečink chápán jako 

systém metod, které mají zvýšit rozsah pohybu v kloubech. Týká se kosterních svalů a 

té části nervového systému, která je řídí (Šebej, 2001). Na svalové činnosti se podílí 

řada složitých nervosvalových mechanismů, které ve vzájemné souhře zajišťují např. 

základní napětí svalů, koordinaci pohybů, ale i ochranu pohybového aparátu před 

poškozením apod. Tyto mechanismy působí jako vrozené, tj. nepodmíněné reflexy, 

které je nutno respektovat při aplikaci jakéhokoli cvičení, tedy i strečinku (Novotná, 

2003). 

 

Cílem strečinku je vykompenzovat jednostranné zatížení, aktivně regenerovat po 

zatížení (dochází k okysličení tkání spojené s odplavením metabolitů, uvolnění a 

protažení tkání), zvyšovat pohyblivost, případně se podílet na podání sportovního 

výkonu. Podle Andersona (1975) slouží strečink jako preventivní ochrana před 

poraněním pohybového aparátu. Vydal knihu Stretching, kde popisuje metody 

protahování, které se brzy staly i fyzioterapeutickou příručkou pro protahování 

v jednotlivých sportovních odvětvích.  

 

Strečink dle Andersona (1975) se dělí na statický, dynamický, pasivní, aktivní strečink a 

proprioceptivní nervosvalovou facilitaci (PNF). Alter (1999) tuto problematiku dále 

rozpracoval, věnuje se detailnějšímu popisu metod a jejich použití apod. Mezi základní 

druhy strečinku patří aktivní, pasivní, statický, dynamický, metoda PIR 

(postizometrická relaxace) a PIP (postizometrické protažení), jako další druhy strečinku 

se uvádí rytmický, balistický a repetitivní strečink, power stretch (silový strečink) a 

PNF (Buzková, 2006). Lze konstatovat, že uvedení autoři popisují metody strečinku 

stejně, ale liší v názoru, která metoda je lepší či horší. 
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Historie strečinku 

Strečink se objevil už v dávné historii a to v oblasti Japonska a Číny již před několika 

tisíci lety. Jsou známy především cvičeními Tai – chi, prvky z indické jógy atd. Systém 

jógy byl založen na statických polohách, v kterých se jedinec může soustředit a vnímat 

svůj dech, tělesné pocity, emoce a celkově zklidnit celý pohybový aparát. U nás se první 

semináře zaměřené na strečink konaly v roce 1984 a od té doby se strečink postupně 

zařazoval do všech forem pohybových aktivit a sportů. Původní programy nebyly 

zaměřeny na zlepšování rozsahu pohybu, ale měly hlavně vyvážit mysl a tělo, kladly 

důraz na posílení všech svalových skupin (Nelson, Kokkonen, 2009).  

 

Rozcvičení 

Před jakoukoliv pohybovou činností je nezbytné rozcvičení pohybového aparátu 

člověka. Organismus by měl být připraven na budoucí zvýšené zatížení vybranými 

činnostmi při sportu (Skopová, 2005). Jedině kvalitním rozcvičením a strečinkem se 

může předejít poškození svalů, zraněním atd. Důležitou přípravou na jakoukoliv 

pohybovou činnost je „rozcvička“. Je přípravou celého organismu na zvýšené 

pohybové zatížení účelně vybranými činnostmi s důrazem na předcházení poškození 

pohybového aparátu. Účinky rozcvičení jsou např. efektivní přerozdělení krve k 

orgánům a tkáním, rozšíření kapilár a otevření krevního řečiště v procvičovaných 

svalech apod. S tím souvisí zahřátí svalů, dochází ke zrychlení průběhu biochemických 

reakcí. Kvalitním rozcvičením jsou aktivovány receptory ve svalech, kloubech i 

šlachách a to ovlivňuje především vnímání a řízení pohybu v rámci CNS. Celkové 

rozcvičení vychází z obecných fyziologických zákonitostí a respektuje specifické 

požadavky daného sportu. Gymnastické rozcvičení je vedle přípravy na následné 

zatěžování současně příležitostí ke zvýšení počtu gymnastických dovedností. Celkové 

rozcvičení by mělo obsahovat několik částí (Krištofič, 2014): 

 

 Úkolem rušné části (cvičení pro zahřátí) je zvýšení teploty těla a tkání a zvýšení 

prokrvení v aktivních svalech, uvolnění, odstranění nadbytečného napětí ve 

svalech. Také se postupně zvyšuje tepová frekvence, která slouží jako příprava 
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kardiovaskulárního systému na zátěž. Dochází ke zrychlení metabolických 

procesů. Vhodnou pohybovou činností je např. rozklusání. 

 Další úsek rozcvičení tvoří mobilizační část. Cílem je připravit kloubní systém 

na zátěž. Musíme si uvědomit, že pohyb se vykonává v kloubně-svalové 

jednotce, tedy že i kloubní struktury je třeba rozcvičit – mobilizovat.  „Aplikací 

plynulých komíhavých a krouživých pohybů dochází v kloubech k vyplavení 

synoviální tekutiny, k prohřátí a uvolnění kloubních struktur“ (Krištofič, 2014). 

Mobilizační cvičení v gymnastice se svým pojetím odlišuje od mobilizačních 

cvičení v léčebné tělesné výchově. 

 Další části tvoří pomalé protahovací cvičení – úvodní strečink. Je vhodné 

nejdříve volit cviky na velké svalové skupiny a každý cvik opakovat 2 – 3x. 

Pozornost věnujeme hlavně svalům s tendencí ke zkracování – prsní svaly, dolní 

segment zad, flexory zadní strany stehen, lýtkové svaly apod. Strečink 

zařazujeme z důvodu aktivačního účinku na svalové skupiny, napomáhají 

prokrvit a prohřát svalové tkáně. Statický strečink může být zařazen v případě 

potřeby při individuálním rozcvičení. Předchází dynamickému strečinku a je 

vhodný ho provádět s intenzivním soustředěním na protahovanou oblast. 

Speciálně dynamický strečink připravuje svaly na rychlé pohyby ve velkém 

rozsahu. Preferujeme postupné zahřátí, systematicky prováděné od krční páteře 

až po hlezenní klouby (viz Vosejpková, 2015).  

 Tónizační část se řadí na konec rozcvičení a má za úkol zpevnit svalovou tkáň. 

Před specifickým tréninkem daného sportu můžeme nakonec zvolit motoricko-

funkční přípravu, tvoří ji cvičení např. odrazové, zpevňovací atd. Před tréninkem 

zaměřeným na stimulaci flexibility postačuje v rámci rozcvičení rušná část, 

mobilizační a protahovací část. Rozcvičení by nemělo mít stereotypní charakter, 

formy rozcvičení by se měly měnit. Rozcvička by měla být pestrá, promyšlená, 

důkladná, dostatečně dlouhá (přibližně 15 minut). 
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5.7 Zdravotní hledisko ve vztahu k pohyblivosti  

 V každém organismu je zdraví forma homeostáze. Světová zdravotnická organizace 

definuje zdraví jako „stav fyzické, psychické, sociální a estetické pohody". Všechny tyto 

složky dohromady tvoří určitý koncept, záleží na jednotlivých faktorech, jak můžeme 

ovlivňovat „naše zdraví“. Je zřejmé, že úroveň pohybových schopností ovlivňuje jak 

sportovní výkon, tak hlavně zdravotní stav jedince. To platí i ve vztahu s flexibilitou. 

Kloub, který je do jisté míry flexibilní, vyžaduje méně energie k vykonávání daného 

pohybu (viz Vosejpková, 2015). Pokud cíleně zvětšujeme kloubní pohyblivost, 

zmenšujeme tím tak napětí v tělesných tkáních. Cvičení na rozvoj pohyblivosti 

(speciálně dynamická cvičení) vedou ke zvýšení množství synoviální tekutiny, což 

umožní zlepšit pohyb v kloubu a zmenšit rychlost jeho degenerativních změn. Kloub je 

tak připraven na budoucí zátěž a celkově je sníženo riziko zranění. Optimální úroveň 

pohyblivosti pozitivně ovlivňuje nervosvalovou koordinaci. Ukazuje se, že rychlost 

nervosvalového impulsu se cvičením pro rozvoj pohyblivosti znatelně zvyšuje (Libra, 

1980). Dostatečný rozsah pohybu pozitivně ovlivňuje svalovou rovnováhu a držení těla. 

Všichni z nás mají nějaké nezdravé pohybové návyky, nevhodné držení těla, svalové 

dysbalance nebo jednostranné zatížení pohybového aparátu. Cvičení kompenzační, 

protahovací a uvolňovací nám pomáhá tyto dysbalance odstranit. Lepší pohyblivost 

pozitivně ovlivňuje stavbu měkkých tkání, která bývá poškozená vlivem gravitace a 

nezdravých pohybových návyků. Optimální míra pohyblivosti zmenšuje i úsilí potřebné 

k dosažení a udržení správného držení těla. Může přispívat ke snížení bolestí zad. 

Klinické nálezy ukazují, že zejména snížená pohyblivost v kyčelním kloubu úzce 

souvisí s bolestmi v zádech. Svaly ve stavu kontrakce potřebují k činnosti mnohem více 

energie. Obecně platí, že strečink (cvičení na rozvoj pohyblivosti) podporuje svalovou 

relaxaci a společně tak redukuje únavu, podporuje přísun živin přímo ke svalům a 

snižuje hromadění toxických látek ve svalu. Optimální úroveň pohyblivosti zlepšuje 

požitek z pohybu, přináší uspokojení během cvičení (viz Vosejpková, 2015). 
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Držení těla 

Páteř je udržována ve správném postavení systémem svalů, vazů a kloubů. V průběhu 

evoluce docházelo ke změnám tvarů kostí i kloubů, zakřivení páteře aj. V krční části 

páteře se vytváří prohnutí – lordóza, v hrudní části ohnutí – kyfóza a v bederní části 

opět lordóza (Buzková, 2006). Vnější vlivy, stav vnitřních orgánů nebo psychický stav 

působí velmi výrazně na celkové držení těla. Vzpřímené držení těla je charakteristickým 

znakem člověka, je nutné překonávat zemskou gravitaci. Každý jedinec má svůj 

charakteristický posturální stereotyp, každý má držení těla jiné a pokud dojde k oslabení 

fungování svalů, vazů a kloubů, vzniká porucha. Nazýváme ji odchylkou od normálního 

držení těla, neboli vadným držením těla. Nejčastěji vzniká vadné držení těla na 

podkladě svalových dysbalancí, ochabnutím fázického svalu a tuhnutím 

antagonistického posturálního svalu či svalové skupiny. Nejčastějšími poruchami 

v držení těla jsou poruchy funkce páteře. Patologické změny v průběhu páteře se 

rozčleňují na hyperkyfózu (kulatá záda), hyperlordózu (zvětšené bederní prohnutí – 

časté u gymnastek) a hypolordózu (plochá záda). Vychýlení páteře v bočném směru se 

označuje jako skolióza (zakřivení do strany). Všechny tyto odchylky lze zmírnit 

pravidelným protahováním zkrácených svalů a poté posilováním svalů ochablých 

s doprovodným programem kompenzačních cviků (viz Vosejpková, 2015). Cílem je 

odstranit nebo zmírnit dysbalance, a tím uvést příslušné svaly do rovnováhy. V poslední 

době jsou upřednostňovány programy cvičení s vědomou aktivací hlubokého 

stabilizačního systému. 

 

Pro individuálně optimální držení těla je možno uvést určité zásady. Dle Hrazdírové 

(2005) se jedná hlavně o správné držení hlavy, které je závislé na poloze ramen a 

lopatek. Hlava je v prodloužení páteře, temeno směřuje vzhůru, brada svírá s krkem 

pravý úhel. Ramena se stahují směrem dolů, lopatky neodstávají od hrudníku a jsou obě 

ve stejné výši. Pánev je mírně podsazená. Z pánve vychází směrem dolů postavení 

dolních končetin a směrem vzhůru zakřivení páteře. Břišní a hýžďové svaly jsou 

zpevněné, aby nedocházelo ke zvětšování bederní lordózy.  
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Svalové dysbalance 

Jedná se o poruchu hybného systému člověka, kdy jsou antagonisté (svaly působící 

vzájemně proti sobě - flexor a extenzor) v nerovnováze, zpravidla je jeden ochablý a 

druhý je zkrácený. Příčinou vzniku svalové dysbalance je často nerovnoměrné 

zatěžování svalových skupin např. při sportu. Může se vyskytnout i jako poúrazový 

projev. Často pak člověk hledá vhodnou méně nebolestivou („úlevovou“) polohu, ve 

které pak dlouhodobě setrvává. Typické vady v držení těla však na první pohled nemusí 

být zřetelné. Vzniká druhotně i řada dalších poruch, které se projevují ve 

funkcích vnitřních orgánů. Typickým příznakem těchto stavů je postupné 

omezování hybnosti některých úseků páteře (blokáda), které je kompenzováno 

zvyšováním hybnosti úseků jiných. 

 

Špatné držení těla ovlivňuje činnost kloubů a páteře, mění pohybové návyky a posléze 

způsobuje bolesti pohybového aparátu. Vše má negativní vliv na centrální nervový 

systém. Dlouhodobým trváním svalové dysbalance dochází k fixaci špatných hybných 

stereotypů. Dle Koláře a kol. (1988) obsahová charakteristika našeho hybného projevu 

je určena množstvím a kvalitou hybných stereotypů. „Pohyb je nutno chápat jako 

funkční jednotku, program, který je charakterizován zapojením svalů v jisté kombinaci. 

Svalové aktivity při daném pohybu mají své trvalé místo jak z hlediska časového 

zapojení, tak i intenzity zapojení“. Čím dál častěji se se svalovou nerovnováhou 

můžeme setkat již u malých dětí a její výskyt se věkem stupňuje. „Tento stav se 

připisuje adaptaci pohybového aparátu na nižší počet pohybových podnětů, které jsou 

provázeny velkou jednostranností pohybů a statickým přetěžováním svalů při sezení a 

stání v nesprávné poloze“ (Jurašková, 2013).  

 

Ve všech sportovních specializacích na výkonové ale i rekreační úrovni se setkáváme 

s přetěžováním určitých svalových skupin. I v gymnastických sportech jsou některé 

svaly zapojovány častěji a to vede k jejich hypertrofii nebo hypertonii a k jejich 

zkrácení. Stávají se dominantní, zapojují se i při pohybech zcela odlišných od jejich 

mechanické funkce. Ty svaly, které se naopak nedostatečně zapojují, jsou v útlumu a 

neprojeví se plnohodnotně jejich funkce. Typické dysbalance vznikají specifickým 
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zapojováním svalů, které při pohybech nerovnoměrně zatěžují kloubní plošky. Kolář a 

kol. (1988) uvádí, že s nejčastějšími oslabeními se setkáváme u svalů, jako jsou 

rombický sval nebo pilovitý sval přední. Oslabení břišních svalů (přímý sval břišní nebo 

vnitřní šikmý) vede ke zvýšené lordóze a zkracování vzpřimovačů páteře. Břišní svaly 

plní funkci hlavně fixační. Dalším oslabeným svalem může být hýžďový sval. I u 

prsního svalu dochází ke zkrácení, které se projevuje protrakcí ramen. Cvičení 

likvidující tuto nerovnováhu je založeno na protahování svalů zkrácených a posílení 

svalů oslabených. Následky dysbalancí jsou velmi náročně odstranitelné, dochází 

k mikroskopickým mikro traumatům, spasmům, jejichž důsledky se dostaví později, 

avšak náprava je poté dlouhodobá a problematická. Širší populace, která se nevěnuje 

sportu, zdravotní prevenci apod, příliš nedbá, co a jak daný pohyb ovlivňuje. V zásadě 

má ale správné držení těla vliv na jejich zdraví v budoucnu. 
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6 Aplikace pro praxi 

6.1 Charakteristika gymnastických programů 

Z širšího pohledu považujeme gymnastické pohybové programy za dostatečně podnětné 

pro kladné ovlivňování zdravého životního stylu člověka v návaznosti na nároky 

současné společnosti na zdraví, zdatnost a výkonnost (Novotná, 2003). Gymnastické 

programy jsou sestavovány ze souboru cviků a činností tří základních gymnastických 

druhů - základní gymnastiky, rytmické gymnastiky a aerobiku. Směry působení těchto 

tří druhů gymnastiky a jejich kombinací jsou: zdravotní, výkonové, výchovně-

vzdělávací a psycho-sociální zaměření. Gymnastika základní, rytmická i se sportovním 

zaměřením se u nás realizuje jako součást školní tělesné výchovy, sportovní přípravy a 

různých pohybových programů s rozličným účelovým zaměřením. Vznikají nejen 

specializované programy gymnastiky pro školství, fitcentra či kluby, ale i nové 

gymnastické sporty (Novotná, 2003). 

 

Dle Krištofiče (2009) neexistuje obecně v gymnastických sportech universálně 

přijímaný ideál, nelze preferovat určitý somatotyp (jako např. malý vzrůst, krátké páky, 

který je vhodný pro sportovní gymnastiku). Je nutné respektovat specifika jednotlivých 

sportů. Gymnastická motorika představuje množství pohybových činností z různých 

strukturálních skupin. Dostatečná úroveň obecné motoricko-funkční přípravy tvoří 

základ sportovní přípravy a je východiskem technické připravenosti (Kolektiv autorů, 

2009). Obecně jsou v gymnastických programech kladeny i velké nároky na psychiku 

cvičence. Aktivační úroveň vypovídá o aktuálním psychickém stavu člověka a můžeme 

si ji představit jako bdělost či nabuzení organismu. Dále se může objevit špatná 

koordinace pohybů, strach a předstartovní horečka před výkonem. Pokud má jedinec 

optimální úroveň aktivace CNS, psychický stav je pak v zóně optimálního fungování, 

což je pro výkonnostní maximum žádoucí (Dovalil a kol., 2009). 

 

Potvrzuje se poznatek, že sportovní gymnasté vyšších výkonnostních tříd jsou menšího 

vzrůstu a mají nižší váhu proti ostatní průměrné populaci. Pro sportovní gymnastiku 

jsou nejvíce vhodní jedinci, kteří se pohybují se svojí tělesnou stavbou na rozhraní 
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mezomorfa s ektomorfem (Krištofič et al., 2006). Sportovní gymnasté mají obecně 

kratší končetiny, což je výhodné pro lepší stabilitu (níže položené těžiště). Endomorfní 

komponenta, která se ve vztahu k výkonnosti uvádí jako „brzdivý faktor“, je u všech 

gymnastických somatotypů zastoupena velmi málo. U moderních gymnastek je naopak 

složka mezomorfní zastoupena velice málo. Důležitá je ladnost pohybu, lehkost, vysoká 

pohyblivost a manipulace s náčiním, což by svalový profil gymnastek znevýhodňoval. 

Naopak se vyznačují ektomorfní komponentou. Typická je nižší hmotnost gymnastek a 

vyšší vzrůst. Skoky na trampolíně jsou velmi technicky zaměřený sport. Důraz je kladen 

na rozvoj svalové síly, rychlost pohybu, orientaci v prostoru apod. V důsledku toho jsou 

vybíráni jedinci s vyšší složkou mezomorfní a ektomorfní komponenty. S ektomorfní 

složkou souvisí technika pohybu a pákové poměry. Každý jedinec si musí osvojit 

techniku provádění jednotlivých cviků vzhledem ke svému somatotypu. Sportovní 

aerobik se vyznačuje podílem hlavně silové přípravy, vytrvalosti a flexibility. Pro 

cvičence je typická vyšší míra ektomorfní a mezomorfní komponenty, výhodné jsou též 

kratší pákové poměry pro zvládnutí silových prvků. Tělesná stavba, tzv. somatotyp 

cvičenců, je důležitým faktorem ovlivňujícím výkonnost v gymnastických sportech.  

 

Somatotyp a predikce k výkonům 

Somatotyp je komplexní označení tělesné stavby člověka, typických tvarů a proporcí 

těla. Tělesná stavba je jednou ze základních biologických předpokladů sportovce 

(Zvonař, Duvač & kol., 2011). První pokusy o typologii tělesné konstituce, tj. o nalezení 

určitých typických vlastností tvaru lidského těla, jsou již velmi staré. Připisují se 

Hippokratovi. Kretschmer a Scheldon se kromě toho pokoušeli i o nalezení vztahu mezi 

tělesnou stavbou a psychickými vlastnostmi, tj. vytvořit „psychotypy“. Sheldon založil 

svoji metodu na poznatku, že v lidské populaci neexistují pouze vyhraněné konstituční 

typy, nýbrž celá škála typů tělesné stavby. První komponenta (endomorfie – "fat") 

vyjadřuje relativní tloušťku osoby, množství depotního tuku. Druhou komponentou 

(mezomorfie – "muscularity") se vyjadřuje svalově kosterní vývin, tj. množství 

beztukové hmoty těla. Třetí komponenta (ektomorfie – "linearity") vyjadřuje relativní 

linearitu, stupeň podélného rozložení tělesné masy. 
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Tělesná konstituce, jako jeden z faktorů sportovní výkonnosti může doslova znemožnit 

dosažení vysokých výkonů v konkrétním sportu. Je zřejmé, že každý somatotyp je 

vhodný pro jinou sportovní disciplínu. Velmi důležité je sledovat již v raném věku 

vrozené somatické předpoklady, které mohou napovědět, kterým směrem se bude tělo 

jedince vyvíjet. Sportovní výkonnost jedince je podmíněna řadou faktorů, je výsledkem 

dlouhodobého působení různých podnětů – především tělesných zátěží na organismus 

sportovce prostřednictvím sportovního tréninku. Na základě biologických genetických 

předpokladů jedince se vlivem sportovního tréninku  vyvíjí určitý morfofenotyp, jako 

výsledek účelově specifické adaptace morfologické struktury člověka k provádění 

určitých motorických činností (Pavlík, 1985). Biologická složka člověka představuje 

jedinečnost sportovce, odráží anatomicko-fyziologické kvality realizovatelné danou 

technikou, jeho somatické, motoricko-funkční a psychické předpoklady (např. výška, 

síla, temperament) (Kolektiv autorů, 2009).  

 

 

6.2 Význam flexibility v gymnastických programech 

V každém sportovním odvětví je odlišná potřeba flexibility pro sportovní výkon. Jsou 

sporty, které závisí na maximálním kloubním rozsahu (moderní gymnastika, skoky do 

vody). Na závodní úrovni v těchto sportech má pohyblivost významnou roli při 

hodnocení soutěžní sestavy. Proto zde patří úroveň pohyblivosti k limitujícím faktorům. 

V řadě sportů je zvýšený rozsah kloubní pohyblivosti v některých kloubech podmínkou 

pro realizaci i osvojení sportovní techniky, pro dosažení náležité preciznosti 

sportovního pohybu. Sporty, které vyžadují velký kloubní rozsah pouze v některých 

aspektech, jsou např. u karate – jde o kyčelní kloub, u plavání o kloub ramenní. Ostatní 

sporty využívají pohyblivost často jako nepřímou součást přípravy, umožňuje jim lépe 

využívat dalších pohybových předpokladů. Má tedy i roli podpůrnou, doplňující. Pro 

všechny sporty hraje pohyblivost důležitou roli.  
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Sportovní gymnastika 

Ve sportovní gymnastice je důležitá optimální úroveň flexibility, která umožňuje 

pohybovou činnost v náležitém, dostatečně velkém rozsahu, prováděnou rychle a 

snadno (Měkota, Novosad, 2005). Potřebná úroveň pohyblivosti se spojuje s využitím 

ostatních pohybových schopností a speciálně v SG při respektování účelné techniky 

dává možnost optimálního výkonu (např. rozsah pohybu v ramenním kloubu u prvku 

„špicar“). Gymnasté si nemohou dovolit tzv. sníženou flexibilitu nejen z důvodu větší 

pravděpodobnosti zranění. Požadavek vysoké míry flexibility se promítá do všech 

technických prvků obtížnosti (viz Vosejpková, 2015). 

 

Moderní gymnastika 

U moderních gymnastek se vyžaduje rozvíjení flexibility v mnoha velkých kloubech až 

do stavu hypermobility, neboť je to nezbytné pro dosažení technicky správného a 

zejména estetického projevu. Zvětšená kloubní pohyblivost až hypermobilita je v tomto 

sportu podporována. Proto při výběru dětí pro tuto specializaci (často již před 4. rokem) 

dochází k upřednostňování jedinců se sklonem k hypermobilitě (Beighton et al, 2012). 

Pro zvýšení úrovně pohyblivosti jsou používány často dynamické švihové pohyby, 

dlouhé výdrže ve statických polohách s extrémním rozsahem, s využitím nářadí – 

laviček, žebřin a to i s dopomocí trenéra. V důsledku toho bývá nejčastěji přetěžován 

kloubní aparát, nejvíce pak záda a kyčle. Vyskytují se deviace osy páteře jako kyfóza, 

lordóza a skolióza. Funkční poruchy bederní páteře souvisejí s vysokou hypermobilitou 

gymnastky. Vhodné je zařazovat hlavně kompenzační cvičení a posilování a 

nezvětšovat už více flexibilitu.  

 

Skoky na trampolíně 

V tomto sportovním odvětví se jedinci zaměřují pouze na rozvoj pohyblivosti určitých 

segmentů těla. Nepotřebují extrémní pohyblivost, aby mohli zacvičit své sestavy 

technicky a esteticky korektně. Díky určité úrovni pohyblivosti mohou uplatnit a 

rozvíjet další schopnosti, jako rychlost a obratnost, které jsou v tomto sportu důležité. 

Cíleně rozvíjí flexibilitu hlavně v kyčelních a ramenních kloubech. Protahovací cvičení 



47 

 

využívají spíše před začátkem cvičení formou strečinku a v závěru tréninkové jednotky. 

Velmi často jsou oblíbeným prostředkem pro kompenzační a stabilizační cvičení, 

průpravné a relaxační cvičení, potréninkové uvolnění svalů. 

 

Sportovní aerobik 

V sestavě sportovního, popř. gymnastického aerobiku jsou kladeny maximální nároky 

na techniku provedení vazeb prvků obtížnosti a fyzickou zdatnost závodníků, jak uvádí 

Hájková (2006). Sestava by měla demonstrovat souvislý pohyb, jeho celkovou perfektní 

koordinaci a přesnost, flexibilitu, rychlost, též i využití dynamické i statické síly. 

Soubor všech pohybů ve sportovním aerobiku souvisí velmi úzce právě s úrovní rozvoje 

flexibility. Ve skokových prvcích jde technicky hlavně o rozsah pohybu – roznožky, 

dálkové skoky. Vše by mělo být prováděno rychle, střídají se pohyby a polohy na zemi 

a ve vzduchu. Pokud by flexibilita nebyla dostatečně rozvíjená, sportovci by museli 

vynakládat zbytečně velké úsilí na cvičení. Technika pohybu by měla být účelná a 

hospodárná, protože pak se bude uplatňovat i ekonomičnost pohybu. Protahovací 

cvičení má jistě i v tomto sportu svůj efekt spojený s regenerací a kompenzačními 

aspekty. 

 

6.3 Vztah techniky pohybu a flexibility 

Nácvik techniky pohybu je součástí tréninku v průběhu celé sportovní kariéry. Zprvu se 

jedná o osvojování a zdokonalování základů, pokračuje se procesy diferenciace, 

integrace a stability. Diferenciace techniky je specializované zaměření, naučené 

dovednosti se v tréninku upevňují. Integrace směřuje ke sjednocení všech součástí 

techniky, postupně se integrují další faktory výkonu (kondiční, taktické apod.), a tím se 

dosahuje vysoké účinnosti techniky (Dovalil a kol., 2009). Stabilita techniky je proces, 

kdy je zvládnutá dostatečně zpevněná technika. Jedinec odolává rušivým vlivům 

prostředí. Fáze automatizace je dána plnou schopností se koncentrovat, regulovat 

psychický stav, zvládat emoce v napětí v rozhodujících momentech soutěžních situací 

(Dovalil a kol., 2009).  Na uskutečnění konkrétních pohybových činností se podílejí 

především osobité dispozice sportovců (vrozené dispozice, míra talentu a učenlivosti) 
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včetně jejich dosažené výkonnosti, mechanické podmínky prostředí a pravidla závodění 

(Libra J., Libra M., 1980). Jedná se o tzv. složky techniky. Podle J. Libry (1980) 

můžeme u techniky pohybu vydělit tři složky. Biologická složka tvoří jedinečnost 

osobnosti sportovce, odráží anatomicko-fyziologické kvality realizovatelné dané 

techniky, somatické, motoricko-funkční a psychické předpoklady (viz. Kapitola 

Somatotyp). Fyzikální složku techniky vysvětluje Kolektiv autorů (2009) jako fyzikální 

vlastnosti prostředí, (gravitační pole, klimatické podmínky nebo tělocvičné zařízení a 

náčiní) mající vliv na průběh pohybu. Právní složka představuje tzv. hodnotící systém, 

který vymezuje koridor možných použitých technik. Má-li se cvičenec vyhnout 

penalizaci, musí přizpůsobit techniku cvičení své tělesné konstituci, respektovat funkční 

předpoklady a fyzikální podmínky prostředí tak, aby vyhověl pravidlům (Kolektiv 

autorů, 2009). 

 

Požadavek vysoké míry flexibility se promítá do všech technických prvků obtížnosti, 

které dle mezinárodních pravidel musí být v závodní sestavě zastoupeny (skoky, obraty 

a rovnovážné tvary) (Vorálková, Šimůnková, 2013). Požadavky na flexibilitu jsou 

pravděpodobně nejpodstatnějšími a nejvíce jedinečnými aspekty, kterými se 

gymnastické programy odlišují od jiných sportů. Při volbě vhodné techniky cvičebního 

tvaru je třeba brát ohled hlavně na individuální předpoklady jedince (Libra J., Libra M., 

1980). V gymnastických sportech je technická složka přípravy dominantní, proto se také 

problematika tréninkového procesu soustřeďuje především do oblasti techniky. Je 

zřejmé, že opakováním jistého pohybu dochází postupně k jeho zdokonalování, což se 

projevuje úbytkem zbytečných pohybů. 

 

Jedna z fyzikálních pouček ve zjednodušení říká, že pohybem po delší dráze dosáhne 

těleso většího zrychlení. V případě provádění gymnastických cviků se tento fyzikální 

princip projevuje například při provádění salta vzad z místa, kdy omezený rozsah 

pohybu v ramenním kloubu neumožňuje získat dostatečnou hybnost paží a negativně 

ovlivňuje provedení tohoto cviku, tedy techniku. Míra ohebnosti moderních gymnastek 

je výrazně větší než u sportovních gymnastek, respektive jejich technika (např. přemetu 

vpřed) je naprosto rozdílná (viz Vosejpková, 2015). Tato technika přemetu vpřed je 
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velmi pomalá, je využívána extrémní pohyblivost ramenních kloubů i bederní oblasti. V 

disciplíně akrobacie pro sportovní gymnastky je ale jejich technika téměř nepoužitelná, 

protože je žádoucí po tomto cviku plynule bez ztráty dopředné rychlosti navázat 

následující prvek akrobatické řady. Například u roznožky či schylky ve skocích na 

trampolíně se hodnotí technické zvládnutí prvků, zde to znamená dobrý rozsah pohybu 

v kyčelních kloubech, kolena i špičky propnuté. Pokud by sportovec neměl dostatečnou 

úroveň flexibility, nemohl by prvek adekvátně provést. Technika určité pohybové 

činnosti ale nemusí být řešena vždy jen jedním způsobem. Technicky správné provedení 

není v rozporu s účelným využíváním fyzikálních zákonitostí platných v průběhu 

pohybové činnosti. Krištofič (2006) definuje účelnou techniku jako způsob provádění 

pohybového úkolu, při kterém jedinec maximálně využívá svých biologických předností 

a fyzikálních zákonitostí, které se uplatňují v průběhu pohybu.  
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7 Výsledky a diskuze 

V kapitole výsledky jsou statisticky popsaná a zpracovaná data z řízeného 

polostrukturovaného rozhovoru. Na základě výpovědí trenérů jsou zhodnoceny a 

srovnány odpovědi v rámci jednotlivých gymnastických programů, k tomu jsou použity 

tabulky a grafy (Microsoft Excel) pro lepší přehlednost získaných výsledků. V části 

diskuze je vyjádření o společných atributech gymnastických sportů, jak jsou vzájemně 

propojeny odpovědi všech oslovených trenérů.  

 

Jelikož výzkumný soubor tvoří malý počet probandů, nelze výsledkům přisuzovat 

vysokou míru statistické významnosti. Z rozhovorů s jednotlivými trenéry nelze 

vyvozovat obecně použitelné závěry pro oblast gymnastických sportů. Jejich odpovědi 

však mohou nastínit přístupy a názory v oblasti vedení sportovního tréninku daného 

sportu. 

 

Celkem bylo osloveno 8 trenérů gymnastických sportů s různou délkou praxe. Pro 

pozorování a srovnávání bylo zapotřebí vybrat alespoň 2 trenéry z daných 

gymnastických sportů – sportovní gymnastiky, moderní gymnastiky, skoků na 

trampolíně a sportovního aerobiku. Záměrně byly vybrány gymnastické sporty 

s největší popularitou, největším zastoupením závodníků, tři z nich jsou navíc 

olympijské sporty. Výběr expertů odpovídal možnosti dopravit se osobně za trenéry do 

daných oddílů – tj. do oblasti Prahy a Poděbrad. 

 

V grafech jsou zaznamenány výsledky řízených rozhovorů pro lepší přehlednost a 

orientaci. V otázkách, které se týkají procentuálního zastoupení např. komplexních 

schopností nebo zastoupení způsobu protahování v tréninku, jsou použity sloupcové 

grafy. V rozdělení jednotlivých schopností důležitých pro gymnastické sporty jsou 

použity koláčové grafy. 
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Pro snadnější orientaci v praktické části byly použity následující odrážky: 

 Otázka z řízeného rozhovoru 

 Výpověď respondenta 

 Vlastní interpretace 

 

V tabulce č. 1 je rozepsán název sportu (SG – sportovní gymnastika, MG – moderní 

gymnastika, TR – skoky na trampolíně, SA – sportovní aerobik), věk trenérů a jejich 

profese, jejich nejvyšší dosažená trenérská třída a skupiny, které trénují ve svém oddíle. 

 

Tab.č.1 

Respondent Věk Profese Trenérská třída Skupina 

SG1 20-29 trenér SG 1.třída děvčata/8-12 let 

SG2 30-39 učitel SŠ 1.třída děvčata/4-15 let 

MG1 50-59 pedagogický pracovník 1.třída děvčata/6-15 let 

MG2 20-29 student VŠ 2.třída děvčata/7-11 let 

TR1 60-69 učitel TV 1.třída děvčata/chlapci/10-15let 

TR2 20-29 IT pracovník 1.třída chlapci/20-30 let 

SA1 20-29 marketingový manažer 3.třída děvčata/7-18 let 

SA2 20-29 student VŠ 2.třída děvčata/7-13 let 

 

 

 

Řízený polostrukturovaný rozhovor je rozčleněn na část, kde dotazovaní vyjádřili své 

názory formou procentuálního zastoupení jednotlivých výpovědí a na část s otevřenými 

popisnými odpověďmi. V důsledku toho vznikla lepší komparace výsledků, které jsou 

zaznamenány a srovnány v grafech a tabulkách. 
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Výsledky řízených rozhovorů 

 

Otázka č. 1 

 Pohybové schopnosti lze rozdělit na silové, rychlostní, vytrvalostní, koordinační 

(orientace, rytmika, atd.) a flexibilitu.  Zapište v procentech, do jaké míry jsou 

tyto schopnosti podle Vás důležité ve Vašem sportu – součet čítá 100 %. 

 

 Trenéři SG1 a SG2 odpověděli na otázku vcelku s podobným výsledkem. 

V tabulce č. 2 vidíme, že v odpovědích se liší vždy pouze o 5 %, u vytrvalostní 

schopnosti se shodují v nedůležitosti zastoupení v SG. Nejvyšší podíl zahrnují 

koordinační schopnosti a flexibilita. 

 

Tab.č.2 
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 Trenéři MG1 a MG2 si myslí, že nejdůležitější pro moderní gymnastiku je 

rozvoj pohybových schopností koordinačních a flexibility – podobně jako u SG. 

V odpovědích se liší maximálně o 10 % a to v rychlostních schopnostech. 

Nejméně důležité jsou dle odpovědí rozvoj síly a rychlosti. 

Tab.č.3 

 

 

 Trenéři TR1 a TR2 jsou toho názoru, že pro výkon ve skocích na trampolíně 

jsou nejméně důležité schopnosti vytrvalostní. Rozvoj flexibility a síly není také 

velmi důležitý. Nejvíce se procentuálně lišili u koordinační schopnosti, a to o 15 

%. Obecně hodnotí nejvyššími procenty rychlostní a koordinační schopnosti. 

Tab.č.4 
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 Trenéři SA1 a SA2 se shodli na tom, že flexibilita jako pohybová schopnost pro 

sportovní aerobik je relativně důležitá. Nejvíce se lišili (o 15 %) v odpovědích 

pro koordinační schopnost. Trenér SA2 si myslí, že vytrvalostní schopnost 

v aerobiku není téměř důležitá – uvedl pouze 5 %. Vzhledem k intenzitě sestavy 

je zde ale zastoupení specifické krátkodobé vytrvalosti. Při cvičení 

submaximální intenzitou s trváním 42 – 90 s s nedostatečnou dodávkou kyslíku 

převažuje laktátový anaerobní systém hrazení energie. 

 Tab.č.5 

 

 

 

 Dle mého názoru by trenéři gymnastických sportů měli rozvíjet komplexně 

všechny pohybové schopnosti, nicméně každý z nich upřednostňuje specifické 

potřeby v tréninku. Podle výpovědí můžeme obecně říci, že nejméně trénovaná 

schopnost je vytrvalostní. Jedná se hlavně o typ dlouhodobé vytrvalosti, která 

v gymnastických sestavách není potřebná a nevyužívá se. Myslím si, že 

vytrvalost rychlostní a krátkodobá má mít v tréninku své zastoupení, a proto by 

měla být rozvíjena. Gymnastické sestavy, např. sportovní gymnastiky nebo 

sportovního aerobiku, se pohybují v délce kolem dvou minut, což vyžaduje 

určitou míru krátkodobé vytrvalosti. Lze říci, že trenéři v rámci shodné 

disciplíny měli odlišné názory na problematiku týkající se míry důležitosti 

zastoupení jednotlivých pohybových schopností v daném sportu. 
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Otázka č. 2 

 Koordinační schopnosti jsou určeny procesy řízení a regulace pohybu. Mezi 

základní řadíme schopnosti rytmické, diferenciační (např. odhad vzdálenosti), 

reakční, rovnováhové, orientační. Uveďte v % míru zastoupení těchto schopností 

ve Vaší sportovní aktivitě (součet 100 %). 

 

 V odpovědích se trenéři SG1 a SG2 lišili jen v malé míře, a to nejvíce u 

diferenciačních schopností – rozdíl 15 %. Z grafu je patrné, že všechny 

koordinační schopnosti jsou v SG vždy zastoupeny. Nejvyšší procento dosahuje 

u trenéra SG1 diferenciační schopnost, udělil 30 % této schopnosti. Dále je 

stejně důležitá i schopnost orientační. Trenér SG2 si myslí, že rovnováha a 

orientace v prostoru jsou v tomto sportu nejdůležitější – 25 %, společně i 

s reakčními schopnostmi, kde udělil 20 %. 

Tab.č.6 

 

 

 Trenéři moderní gymnastiky se v odpovědích u této otázky mírně rozcházeli. 

Zatímco trenér MG1 odpověděl, že nejméně důležitá je schopnost reakční – 

pouze 5 % důležitosti, MG2 odpověděl, že tato schopnost je důležitá stejně tak 

jako rovnováha a rytmické schopnosti. Naopak si myslí, že orientace v prostoru 

je významná z 15 % oproti trenérovi MG1, který ji chápe jako nejdůležitější – 

40 %. 
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Tab.č.7 

 

 

 Trenéři TR1 i TR2 uvedli, že jednoznačně nejvyšší míru zastoupení 

koordinačních schopností ve skocích na trampolíně zaujímá orientační 

schopnost. Trenér TR2 si myslí, že nejméně důležité jsou reakční a rytmická 

schopnost. Jejich výpovědi se lišily nejvíce u reakční schopnosti a to o 15 %. 

Pro skoky na trampolíně je orientace v prostoru velmi potřebná, a pokud by 

nebyla dostatečně trénovaná, hrozí úrazy v důsledku vypadnutí z plachty 

trampolíny. 

Tab.č.8 
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 Trenéři SA1 a SA2 se v odpovědích na otázku zastoupení jednotlivých 

koordinačních schopností v aerobiku shodli pouze u rovnováhové schopnosti. 

Největší rozdíl v odpovědích je u reakční schopnosti, kde SA1 udal pouze 15 % 

a SA2 30 %. Pro trenéra SA1 je důležitá schopnost rytmická a orientační, pro 

SA2 naopak reakční. Schopnost diferenciační nepovažují za příliš důležitou.  

Tab.č.9 

 

 

 Z grafů vyplývá nesjednocení názorů v problematice zastoupení koordinačních 

schopností ve sportovním tréninku. Dle mého názoru by zastoupení jednotlivých 

koordinačních schopností mělo být téměř vyrovnané ve všech gymnastických 

sportech – společný pohybový základ. Udivilo mě, že názory trenérů se v rámci 

zastoupení jedné koordinační schopnosti někdy lišili i o 20 %.  

 

Otázka č. 3 

 Je flexibilita dostatečně trénovaná ve Vašem sportu? Uveďte zde, do jaké míry 

(v %) se rozvoji flexibility věnujete ve Vašem oddílu týdně, vzhledem 

k ostatním pohybovým schopnostem.  

 

 Trenér SG1 vypověděl, že v jejich oddíle se nejvíce věnují rozvoji síly společně 

s flexibilitou. Koordinačním schopnostem se věnují zhruba o 15 % méně. 

Rozvoji rychlosti a vytrvalosti se téměř nevěnují. 
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 Trenér SG2 uvedl podobné odpovědi jako jeho kolega. Schopnosti silové a 

flexibilita jsou nejvíce trénované ve sportovní gymnastice. Jen o 5 % méně se 

věnují rozvoji koordinaci. Nedůležitá schopnost v tomto sportu je vytrvalost. 

 

 Z obou grafů vyplývá, že sportovní gymnastika je technicko-estetický sport. Pro 

dosahování výborných výsledků je nejdůležitější trénovat rozvoj síly, pro účelné 

provedení technicky náročných prvků se využívá dostatečná úroveň flexibility. 

Trénink koordinační schopností je v SG velmi potřebný. Trenéři se 

v odpovědích téměř shodli, nicméně si myslím, že cvičení na rozvoj rychlosti by 

mělo být v tréninku také zařazeno. 

 

   Tab.č.10       Tab.č.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trenér MG1 rozhodl, že nejvyšší důraz v tréninku přiděluje rozvoji flexibility a 

koordinačním schopnostem a to stejně 30 %. O polovinu méně trénují 

vytrvalostní a rychlostní schopnosti. Silovým schopnostem se věnují v tréninku 

nejméně. 

 Trenér MG2 uvedl, že v oddíle se věnují stejnou měrou rozvoji flexibility a 

koordinaci a to v součtu 80 %. Důležitost v rozvoji silových schopností přiklání 

malou váhu, jen 10%. V 5 % tréninku se věnují rychlosti a vytrvalosti. 

 

 Oba trenéři moderní gymnastiky se shodli na tom, že pro tento sport je žádoucí 

vysoká míra zvládnutí koordinačních schopností. Flexibilita je v oddílech 
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trénovaná stejným dílem. Odpovědi trenérů se liší v rozvoji rychlosti a 

vytrvalosti, jelikož trenér MG1 se jim snaží věnovat týdně o 10 % více než 

MG2. Rozvoji síly se v oddílech věnují v 10 %, což je dle mého názoru opravdu 

malé procento. V tomto sportu je vysoká míra zdravotních problémů spojených s 

nestabilitou kloubů a hypermobilitou. Správné držení těla, pevný svalový korzet 

je podmínkou nejen pro dosahování dobrých výsledků ve sportu, ale i pro 

budoucí fungování organismu po ukončení sportovní kariéry. Proto by bylo 

vhodné zařazovat více posilovacích cvičení v rámci tréninku moderní 

gymnastiky. 

 

Tab.č.12     Tab.č.13 

 

 

 

 Trenér TR1 odpověděl, že se rozvoji koordinačních schopností ve skocích na 

trampolíně věnují nejvíce a to až v 55%. Rozvoji vytrvalosti se téměř nevěnují. 

Rozvoji flexibility se v týdnu věnují jen málo, podíl činí 10 % ze všech 

zmíněných pohybových schopností. Stejně se věnují silové připravenosti. 

 Kolega TR2 uvedl, že nejvyšší váhu přiděluje rozvoji koordinačních schopností, 

jako v oddíle probanda TR1. Tabulka č. 15 ukazuje již rovnoměrnější zastoupení 

všech pohybových schopností v tréninku. Trenér TR2 se snaží v tréninku 

rozvíjet společně všechny schopnosti, avšak nejmenší zastoupení ukazuje opět 

rozvoj flexibility a vytrvalosti.  
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 Trenéři v oddílech skoků na trampolíně se snaží v tréninku nejvíce zaměřovat na 

rozvoj koordinačních schopností, jelikož je tento sport velmi náročný na 

orientaci v prostoru (ve vzduchu), odhad vzdálenosti nebo rovnováhu. Pokud by 

cvičenci neměli v tomto směru dostatek tréninkových podnětů a zkušeností, 

hrozily by časté pády a úrazy. Rozvoji vytrvalosti oba trenéři nedávají přílišnou 

váhu, jelikož závodní sestava nebývá dlouhá. Flexibilita v tomto sportu není 

příliš důležitá – v odpovědích činí jen 10 %. Využívá se někdy jako 

kompenzační cvičení v závěru lekce. Jen omezené množství skokových prvků 

potřebuje výbornou úroveň pohyblivosti. 

 

Tab.č.14     Tab.č.15 

 

 

 

 Trenér SA1 se snaží trénovat v oddíle sportovního aerobiku všechny pohybové 

schopnosti rovnoměrně kromě rychlostních, ty nepovažuje za příliš důležité – 

pouze 5 % v týdenním tréninkovém plánu. 

 Trenér SA2 rozvíjí u svých svěřenců sílu a flexibilitu stejným dílem a to v 30 %. 

Rychlost i koordinační schopnosti již méně, a to s podílem 20 %. Vytrvalost 

netrénují nikdy. 

 

 Z obou grafů vyplývá, že trenéři sportovního aerobiku se snaží rovnoměrně 

věnovat silové přípravě, rozvoji koordinace i flexibility. Nicméně mě 
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překvapilo, že trenér SA2 nevyužívá žádnou z metod pro rozvoj vytrvalostních 

schopností. Sportovní aerobik vyžaduje dobrou úroveň rychlostní a krátkodobé 

vytrvalosti, jak již z názvu vyplývá – aerobní je cvičení prováděné střední 

intenzitou po delší čas. Klasická závodní sestava se pohybuje kolem 90 s, a to 

vyžaduje určitou míru vytrvalostních schopností.  

 

Tab.č.16     Tab.č.17 

 

 

 

Otázka č. 4 

 Hodnotíme-li úroveň flexibility, můžeme hovořit v souvislosti s pohybem pouze 

v jednom kloubu, jako je například rameno, nebo s pohybem zahrnujícím sérii 

kloubů, jako je například páteř při rotaci trupu. Co je spíše žádoucí ve Vašem 

sportu? Podložte na příkladu. 

 

 Respondent SG1 odpověděl na otázku ohledně úrovně flexibility ve sportovní 

gymnastice, že jednoznačně je žádoucí dostatečně velká pohyblivost ve všech 

kořenových kloubech gymnasty. „Gymnastika je velmi pohybově a technicky 

náročný sport, proto je důležité rozvíjet pohyblivost nejen nepřímo ve strečinku 

a protahovacích částech tréninkové hodiny, ale také přímo v daných cvičebních 

tvarech (skok dálkový, špicar) a cvicích“. Uvedl dále, že gymnastika je sport 

komplexní, je spojen s fungováním zahrnujícím sérii kloubů, různé rotace atd. 
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 Trenér SG2 sdělil, že ve sportovní gymnastice je využíváno zapojení série 

kloubů. Pro kvalitní provedení daných cviků je třeba rozvíjet celkovou 

pohyblivost již od dětství. Jako příklad zde uvedl prvky most, přemet vpřed a 

vzad – flik, kde je potřebná pohyblivost série kloubů. Je využita i v rozsahu a 

provedení skokových prvků. 

 

 Respondent MG1 tvrdí, že pro výkony v moderní gymnastice je zapotřebí 

rozvíjet celkovou pohyblivost cvičence, a to především v kyčelních a ramenních 

kloubech. „Téměř v každém cvičebním tvaru je zapojeno více kloubních spojení 

dohromady, opakovaně a v různých rovinách. Příkladem může být přemet vpřed, 

pomalý přemet nazad, piruety s nohou u hlavy a to vše ještě sladěno s náčiním“. 

 Respondent MG2 si je jistý v zapojení série kloubů ve cvičení moderní 

gymnastiky. „Jak jsem uvedl v předchozí otázce, rozvoji flexibility a koordinaci 

přikláníme nejvyšší váhu v tréninku. Tyto schopnosti spolu velmi úzce souvisí, a 

to právě i v adekvátním zapojování více částí těla v jednotlivých pohybech“. 

Nejdůležitější je dobrá celková ohebnost gymnastky. Příkladem mohou být 

různé typy přemetů, skokové prvky, zanožování se záklonem apod. 

 

 Trenér TR1 vypověděl, že pro skoky na trampolíně je nejdůležitější dobrá 

pohyblivost kyčelního kloubu. Flexibilitu a celkovou ohebnost se nesnaží více 

rozvíjet, protože by mohlo docházet k nestabilizaci kloubů a případným 

zraněním. Gymnasta by měl být „zdravě“ ohebný. Zapojení série kloubů je 

využíváno, nejvíce v prvcích s rotací nebo prohnutím – základem je pohyblivost 

páteře.  

 Trenér TR2 vysvětlil, že ve skocích na trampolíně je souvislost s úrovní 

flexibility spojená především s pohybem v kloubu ramenním, dále je žádoucí 

zapojení série páteřních spojeních ve vrutových prvcích. 

 

 Trenér SA1 odpověděl na otázku velmi stroze. Zmínil se, že je zapotřebí rozvíjet 

pohyblivost hlavně v kyčelních kloubech, to je nejdůležitější a na ni se nejvíce 
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zaměřují. Rozsah kyčelního kloubu je důležitý pro skokové prvky jako dálkový 

skok, schylky a roznožky, čelný a bočný rozštěp apod. 

 Trenér SA2 vypověděl o flexibilitě, že jednoznačně se ve sportovním aerobiku 

vyskytují pohyby zahrnující sérii kloubů. Je toho využíváno jak v prvcích na 

zemi – vzpory, podpory a špicary, tak i ve vzduchu – roznožky s obratem atd. 

„Měla by být dobrá úroveň pohyblivosti a ohebnosti páteřních spojení, 

ramenních a kyčelních kloubů, ale dostatečně protažené i svaly a vazy dolních 

končetin – mnoho skokových variací – příprava na dopady, prevence zranění“. 

 

 Dle mého názoru i názoru většiny dotazovaných trenérů gymnastických sportů 

je žádoucí dobrá úroveň flexibility v souvislosti s pohyby zahrnujícími sérii 

kloubů. V mnou vybraných sportech je společný základ pohybu, ať už je to 

technická příprava, koordinační apod.  Velmi podobné cviky se vyskytují ve 

většině těchto sportů – skoky, přemety, salta. Např. při výběru cviků pro 

zlepšení kloubní pohyblivosti musí být zohledněn rozsah pohybu v kořenových 

kloubech ve více směrech (např. roznožení jak v čelném tak bočném postavení), 

jak ve statickém, tak dynamickém režimu. Aktuální rozsah pohybu 

v konkrétních kloubních spojeních je dispozice, se kterou je nutné se naučit 

pracovat. Ve vztahu k průběhu vykonávaného pohybu jde především o „timing“ 

jednotlivých pohybových aktů a operací a respektování pohybového rytmu. Je 

třeba, aby se gymnasté naučili vnímat a měnit úhlové vztahy mezi segmenty 

v souladu s účelnou technikou pohybu. 

 

 

Otázka č. 5 

 Do jaké míry (v %) limituje snížená pohyblivost výkonnost v daném sportu? 

Je dostatečná pohyblivost podmínkou pro dosažení úspěchu? Lze uvažovat i ve 

vztahu k technice (omezuje techniku pohybu?). Uveďte příklad. 
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 V tabulce č. 18 můžeme porovnat odpovědi trenérů na první otázku ve sportovní 

gymnastice. Respondent SG1 uvedl, že snížená pohyblivost může limitovat 

výkonnost až z 90 %. Trenér SG2 ale vysvětlil, že pouze z 50 %. Je zde tedy 

velký procentuální rozdíl. Na podotázku, zda je dostatečná pohyblivost 

podmínkou pro dosažení úspěchu v tomto sportu, byly odpovědi již podobné. 

Trenér SG1 řekl, že míra pohyblivosti je důležitou podmínkou pro dosažení 

úspěchu, vítězství. Ve vztahu k technice totiž snížená pohyblivost limituje 

výkon a znesnadňuje cvičební prvky – např. stalder na bradlech. Trenér SG2 

odpověděl také kladně. „Snížená pohyblivost je překážkou a omezuje výkonnost 

ve sportovní gymnastice – např. mosty, pomalé přemety vpřed, vzad a stranou, 

kotoul přes napnuté nohy, stojka roznožmo atd“. 

 

Tab.č.18 

 

 

 

 Výpovědi trenérů moderní gymnastiky vidíme v tabulce č. 19.  Trenér MG1 

uvedl, že pro výkony v moderní gymnastice je snížená pohyblivost značně 

nevýhodná. Až v 70 % limituje snížená pohyblivost výkony v tomto sportu. 

Trenér MG2 uvedl nižší vztah míry úrovně pohyblivosti na výkonnost a to o 20 

%. V další otázce proband MG1 uvádí: „Snížená pohyblivost cvičenky může být 

nahrazena temperamentem projevujícím se v sestavách, tanečností, „výrazem“, 

90% 

50% 

SG1 SG2

0%

20%

40%

60%

80%

100%

míra pohyblivosti v % 

míra pohyblivosti v %



65 

 

talentem pro manipulaci s náčiním. Základní pohyblivost je ale předpoklad“.  

Proband MG2 rozhodl, že dostatečná pohyblivost je důležitá, ale není 

podmínkou pro dosahování výborných výkonů v moderní gymnastice. Snížená 

pohyblivost techniku ale většinou ovlivňuje. 

Tab.č.19 

 

 

 

 Tabulka č. 20 ukazuje výpovědi trenérů, jak ovlivňuje snížená pohyblivost 

výkonnost ve skocích na trampolíně. Respondent TR1 se domnívá, že v 25 % 

může snížená pohyblivost limitovat výkony. Podobnou procentuální míru uvedl 

i trenér TR2, a to přesně o 5 % méně. V otázce zda je dostatečná pohyblivost 

podmínkou pro dosažení úspěchu v tomto sportu odpověděl respondent TR1: 

„Rozhodně není podmínkou, ale předpokladem. Děti si nevybíráme na základě 

úrovně pohyblivosti, jsou zde důležitější faktory. Snížená úroveň pohyblivosti 

může ovlivňovat techniku pohybu a to především v oblasti páteře – omezuje 

polohu schylmo. Nízká pohyblivost v ramenním kloubu může být příčinou, že 

prvky jsou skákány příliš dopředu“. Trenér TR2 uvedl, že úroveň pohyblivosti 

není podmínkou pro dosažení úspěchu, protože stačí běžná pohyblivost, která je 

dále trénovatelná. „Cviky nevyžadují výraznou pohyblivost jako například ve 

sportovní a moderní gymnastice“.   
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Tab.č.20 

 

 

 Jak snížená pohyblivost limituje výkonnost ve sportovním aerobiku, nám 

ukazuje tabulka č. 21. Respondent SA1 se domnívá, že až z 80 % limituje nízká 

úroveň flexibility výkony v tomto sportu. I trenér SA2 uvedl podobnou hranici, 

a to 70 %. V odpovědích, zda dostatečná pohyblivost cvičenců je podmínkou 

pro jejich úspěchy, se tito trenéři také shodli. Trenér SA1 se vyjádřil pozitivně: 

„Podmínkou to je, jelikož mnoho technicky obtížných prvků se nedá zvládnout 

pouze se základní flexibilitou. Na závodech je technický rozhodčí, který hodnotí 

toto provedení prvku“. Trenér SA2 vysvětluje, že v závodním aerobiku je více 

možností specializace. Pokud je cvičenec méně pohyblivý, dělá Step aerobik, 

kde nejsou takové nároky na flexibilitu. Jakmile se chce dostat do „špičky“ 

sportovního aerobiku v „singlu“, tak je úroveň pohyblivosti velmi zásadní 

podmínkou pro úspěch. Bez ní nelze provést ani povinné prvky v sestavě. 
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Tab.č.21 

 

 

 

 Výpovědi trenérů skoků na trampolíně a sportovního aerobiku se významně 

nelišily. Nicméně mě velmi překvapil procentuální rozdíl v názorech trenérů SG 

i MG. Trenéři sportovní gymnastiky se lišili v názoru, do jaké míry limituje 

snížená pohyblivost výkony, o 40 % a moderní gymnasté o 20 %. Je zde zřejmý 

odlišný přístup v tréninku rozvoje pohyblivosti v těchto sportech. Může opravdu 

snížená míra pohyblivosti být nahrazena např. temperamentem, výrazem či 

tanečností v sestavě? Myslím si, že úroveň pohyblivosti hlavně kořenových 

kloubů značně ovlivňuje techniku provedení většiny gymnastických prvků. 

Gymnastika je technicko-estetickým sportem a v rámci tohoto zařazení by měl 

být kladen důraz nejen na rozsah pohybu, ale na celkové držení těla v jeho 

průběhu, především ve smyslu zpevnění výškové osy. Při provádění cviků 

s nároky na techniku pohybu je žádoucí dodržovat účelnou techniku.  

 

 

Otázka č. 6 

 Do jaké míry (v %) využíváte v tréninku způsob protahování? (statický, 

dynamický, pasivní, aktivní) Vysvětlete, proč je Vámi preferovaný způsob 

protahování používanější. 
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 Trenér SG1 uvedl, že v tréninkových jednotkách sportovní gymnastiky využívá 

více statický než dynamický způsob protahování, a to v poměru 60 % ku 40 %, 

jak je zřetelné v tabulce č. 22. Vyšší míru zastoupení pasivního způsobu 

protahování (zahrnující nějakou externí sílu, jako je gravitace nebo jiná osoba, 

která napíná daný sval nebo skupinu svalů) vyjádřil na škále 60 %, aktivní 

způsob protahování je využíván ve 40 %. Vysvětlil, že statický způsob 

protahování je výhodnější a používají ho na začátku a konci tréninkové hodiny. 

Dynamický strečink provádějí kvůli zapracování, zahřátí svalů, ale ne každý 

trénink. Dále si myslí, že pasivním způsobem protahování je dosahováno dříve 

lepších výsledků. 

 Respondent SG2 vypověděl, že statický způsob protahování je využívaný ze 70 

%, dynamický pouze ve 30 %. Ve způsobu protahování pasivního a aktivního je 

to rozděleno rovným dílem, 50 %. Trenér uvedl, že toto rozdělení pro něj není 

příliš vhodné. Zásadní problém ve vedení rozcvičení a tréninku jsou časové 

důvody, nedostatek pomocných trenérů a velké množství cvičenek v týmu. 

Statický strečink je proto jednodušší, lépe zvládnutelný a kontrolovatelný než 

dynamický. 

 

 Oba trenéři sportovní gymnastiky preferují více statický než dynamický způsob 

protahování. V míře zastoupení způsobu protahování aktivního a pasivního se 

liší pouze o 10 %. Myslím si, že v trénincích by měla být rozvíjená flexibilita 

všemi způsoby protahování. Důležité je, aby se cvičenci naučili dosahovat 

krajních poloh tělesných segmentů (především končetin) i ve ztížených 

podmínkách, například při snížené stabilitě polohy způsobené zmenšením 

plochy opory. V úvodní části hodiny a při strečinku není prioritou zvětšit rozsah. 

V případě statického způsobu protahování není vhodné se snažit o dosažení 

maximálního rozsahu na první nástup. Musíme respektovat princip postupnosti, 

první protažení je nastavovací, do citelného tahu, ale ne do maxima. Až druhým, 

ještě lépe třetím nástupem je možno dosáhnout individuálního maxima. Princip 

postupnosti respektujeme i v případě dynamické flexibility. Vhodné je zařazovat 

také metodu PIR nebo PNF, kdy cvičenka působí protahovanou končetinou 
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izometricky proti odporu, který je vytvářen rukou trenérky. Následuje relaxace a 

protažení do opačného směru proti kontrakci. 

 

Tab.č.22  

 

 

 

 Trenér MG1 uvedl, jak vidíme podle tabulky č. 23, že v jeho oddíle moderní 

gymnastiky preferuje způsob protahování aktivní před pasivním, a to v poměru 

70 % ku 30 %. Statický způsob protahování je využit ve 30 %, dynamický 

zahrnuje do svého tréninkového plánu více, a to v 70 %. Dále uvedl, že 

důvodem, proč takto konstruuje rozvoj pohyblivosti u gymnastek je, že statický 

strečink a rozvoj flexibility je nudný a stereotypní. „Cvičenky se musí hýbat, být 

dobře zahřáté, aby nedošlo ke zranění. Aktivní dosahování úrovně flexibility je 

bezpečnější“. 

 Trenér MG2 se shodl ve výpovědích trenéra MG1 v zastoupení míry statického 

a dynamického způsobu protahování v tréninku. Aktivní způsob protahování je 

využíván pouze ve 20 %, zbylých 80 % zahrnuje pasivní. „Trénink a rozvoj 

pohyblivosti máme takto dlouhá léta nastaven, vyhovuje všem. Každý způsob má 

své výhody i nevýhody. Pro extrémní dosahování potřebné flexibility je 

nejúčinnější právě dynamický strečink, kdy rozsah pohybu zvětšuje setrvačná 
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síla. Využíváme hodně náčiní, žebřiny a někdy i hrubou sílu, kdy ale musíme 

dávat pozor na únosnou hranici bolesti“.   

 

 Trenéři moderní gymnastiky se shodli v zastoupení statického a dynamického 

způsobu protahování v oddílech moderní gymnastiky. Co mě překvapilo je, že 

preferují úplně opačné zařazení aktivního a pasivního způsobu protahování. 

Trenér MG1 preferuje aktivní způsob protahování v 70 %, trenér MG2 naopak 

pouze ve 30 %. Dle mého názoru je v MG potřebný hlavně dynamický způsob 

protahování, protože v gymnastických sestavách je mnoho prvků švihových a 

skokových, tedy prvků dynamického typu. Je výhodné flexibilitu rozvíjet přímo 

trénováním těchto prvků, nikoli staticky setrvat v polohách. 

 

Tab.č.23  

 

 

 

 Respondent TR1 zhodnotil, že míra využití statického a dynamického 

protahování v oddíle skoků na trampolíně je rozdělena stejným dílem 50 %. 

Velmi kladný vztah má k využití aktivního způsobu protahování, zařazuje ho až 

z 90 %, pasivní pouze v 10 %. Trenér vysvětluje, že na začátku tréninkové 

jednotky využívá spíše dynamický strečink a na závěr lekce někdy vloží statické 
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protažení v jednotlivých polohách. Zaznamenal efektivitu v používání aktivního 

způsobu protahování před pasivním. 

 Trenér TR2 využívá mnohem častěji statický způsob protahování vůči 

dynamickému, a to v poměru 80 % ku 20 %. Ve využití způsobu aktivního a 

pasivního se přiklání ke stejnému názoru jako trenér TR1, preferuje aktivní. 

V podotázce, proč je efektivnější jeho vybraný způsob protahování odpověděl, 

že takto si to pamatuje ještě z jeho osobních tréninků, když byl malý. Důvodem 

je setrvání u starých zvyků. 

 

 Trenéři skoků na trampolíně se významně nelišili ve výpovědích v zařazení 

vyšší míry aktivního způsobu protahování – jen o 10 %. Myslím si, že je to 

hlavně z důvodů časových. Gymnasté se mohou sami protáhnout před 

tréninkem, dále již flexibilitu příliš nerozvíjí a věnují se hlavně „skákání“. 

Statický strečink zařazuje více trenér TR2, a to o 30 % než TR1. Stejný 

procentuální rozdíl je i u dynamického způsobu protahování – liší se též o 30 %. 

Obecně z odpovědí trenérů víme, že v rozvoji flexibility tento gymnastický sport 

zaujímá nejnižší úroveň, věnují se protahování a rozvoji kloubní pohyblivosti 

nejméně ze všech uvedených sportů. 

 

Tab.č.24  
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 Trenér SA1 zapojuje v tréninku ze 40 % způsob protahování statický, z 60 % 

dynamický. Dále v tréninku preferuje ze 70 % aktivní a ze 30 % pasivní způsob 

protahování. Respondent vysvětlil: „V závodním aerobiku jsou ve všech 

kategoriích a skupinách povinné prvky tzv. High Leg Kick. Vzhledem k této 

skupině prvků, kdy noha dynamicky v poskocích „letí přednožením co nejvýše“, 

je zařazení dynamického způsobu protahování velmi využíváno pro zvýšení 

kloubního rozsahu“. 

 V tabulce č. 25 vidíme, že trenér SA2 v tréninku častěji zařazuje statický způsob 

protahování, a to v 70 %, ve zbylých 30 % dynamický. Ve stejném 

procentuálním rozložení uvedl i zařazení aktivního ku pasivnímu způsobu 

protahování. Odůvodnil to tak, že v prvcích je výhodou dobrá úroveň 

pohyblivosti, která přispívá i k lepšímu technickému provedení. Právě statické 

protahování vytváří lepší výsledky než dynamické protahování, navíc hrozí u 

dynamického porušení vazů a šlach. 

 

 Oba trenéři se shodují v názorech, že v jejich oddílech sportovního aerobiku je 

využíván více aktivní než pasivní způsob protahování. Rozdílnost ve 

výpovědích ale vidíme v tab. č. 25, kde respondent SA1 preferuje dynamický 

rozvoj kloubní pohyblivosti, SA2 naopak statický způsob protahování. Myslím 

si, že cvičenci ve sportovním aerobiku musí disponovat nejenom statickou sílou, 

pohyblivostí, úrovní koordinačních schopností, ale sestava musí splňovat i 

technické požadavky, umělecká kritéria (styl, osobitost spojování pohybu a 

poloh, hudebně pohybový soulad, suverenita předvedení apod.). Z toho vyplývá, 

že program pro rozvoj pohyblivosti musí reflektovat skutečnost, že svaly by 

měly být protahovány jak relativně izolovaně (statický způsob protažení), tak 

kombinovaně ve společných fasciích prostřednictvím komplexních cviků 

(dynamický způsob protahování), kdy protažení přechází přes více tělesných 

segmentů, respektive je ovlivňováno více svalových smyček. Dbáme na 

propojení technických nároků s nároky na flexibilitu. 
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Tab.č.25  

 

 

 

Otázka č. 7 

 Uveďte, jak dlouho trvá 1 tréninková jednotka. 

 

 V tabulce č. 26 je zřetelně popsaná doba trvání jednotlivých sportovních 

programů v minutách. Vidíme, že nejdelší trénink vede trenér SG1 sportovní 

gymnastiky a to 210 minut, naopak nejkratší doba tréninku trvá 60 minut, a to 

v moderní gymnastice trenéra MG1. Je překvapivé, že pouze v jednom sportu – 

sportovním aerobiku, je totožná doba tréninkové jednotky, 120 minut. 

Nejmarkantnější rozdíl v délce trvání tréninku v rámci jednoho sportu vidíme u 

sportovní gymnastiky, kde trenér SG1 vede delší tréninky o 90 minut než SG2. 

Je to velký časový rozdíl v rámci jednoho sportu. Délka tréninku moderní 

gymnastiky se liší o 30 minut. Rozdíl doby trvání tréninků skoků na trampolíně 

už není tak zřetelný, respondenti TR1 a TR2 vedou tréninky dlouhé 110 minut a 

90 minut. 

 

 Zajímalo mě, jak dlouho u jednotlivých gymnastických sportů trvá průměrně 

jedna tréninková jednotka. Chtěla jsem vědět, zda se i liší délka trvání tréninku 

v rámci stejného sportu. Dle mého názoru je nejpodstatnější náplň, pohybový 
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obsah v tréninkové jednotce. Nejdůležitější je naplánovat si tréninkové cíle 

v rámci jednoho tréninku a ty splnit. Myslím si, že pokud trenér dokáže využít 

výhodně stanovený čas, trénink nemusí být extrémně dlouhý. U trenéra SG1 se 

vyskytuje časový limit na jednu tréninkovou jednotku 210 minut, což je velmi 

náročné pro děti i dospělé. Vzhledem k vysokému procentu soustředěnosti, míře 

aktivování organizmu, pohybovému obsahu atd. v rámci sportovní gymnastiky 

bychom mohli říci, že trénink se stane neefektivním. Takto dlouhý časový úsek 

se nedokáže nikdo koncentrovat ani cvičit na vysoké úrovni pracovní kapacity. 

Naopak trénink moderních gymnastek, který trvá 60 minut i s rozcvičením a 

závěrečným protažením, je dle mých názorů krátký. Pokud by se jednalo o 

dvoufázové tréninky, bylo by to v pořádku. Obzvlášť v tomto sportu je třeba se 

důkladně zahřát a protáhnout svaly, mobilizovat. Délka ostatních tréninků 

gymnastických sportů je adekvátní, závisí též na týdenním rozvrhu tréninků. 

 

Tab.č.26 

 

 

Otázka č. 8 

 Jaký podíl (v minutách) z Vaší tréninkové hodiny zahrnuje úvodní strečink a 

protažení? Jak velká část je věnována závěrečnému potréninkovému protažení a 

uvolnění svalů? (Není myšleno jako program pro zvýšení pohyblivosti nad 
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210 

120 

60 

90 

110 

90 

120 

120 

0 50 100 150 200 250

SG1

SG2

MG1

MG2

TR1

TR2

SA1

SA2

Délka tréninkové jednotky v minutách 

Délka tréninkové jednotky v min.



75 

 

 Modře zvýrazněná oblast v tabulce č. 27 ukazuje, že nejkratší doba na úvodní 

strečink a protažení se vyskytuje u trenéra SA2 ve sportovním aerobiku. Je to 

opravdu krátký čas na zahřátí svalů, mobilizaci kloubů a připravení organismu 

na budoucí výkon. Jen o 5 minut navíc se v tréninku v úvodní části protažení a 

strečinku věnují kolega SA1, dále trenéři skoků na trampolíně TR1 a TR2 nebo 

SG1. Jak již bylo zmíněno, trenéři skoků na trampolíně se příliš rozvoji 

flexibility a protažení nevěnují, jelikož není žádoucí extrémní míra pohyblivosti. 

15 minut je zřejmě dostačující na přípravu pro skákání na trampolínách. Nejdelší 

dobu z tréninku se věnují v úvodní části strečinku a protažení moderní 

gymnastky a trenér SG2, a to 20 minut. Myslím si, že tato doba je adekvátní, 

protože v moderní i sportovní gymnastice je potřebná vysoká úroveň 

pohyblivosti. Je třeba se důkladně věnovat rozcvičení, jelikož by mohlo dojít ke 

snadnému zranění, natržení svalů či šlach. Všichni trenéři mi odpověděli, že 

tréninky probíhají jednofázově. Nevedou trénink stejných dětí či dospělých 

vícekrát v průběhu dne. Respondent SG1 se zde extrémně vyděluje od ostatních 

trenérů gymnastických sportů. Vede velmi dlouhou lekci, v níž je vcelku krátká 

doba na strečink a protažení. Bylo by vhodné tento trénink rozdělit na tréninky 

dva v průběhu dne, jelikož soustředěnost nebo síla cvičenců se v 210 minutách 

musí rychle snižovat. 

 V tabulce č. 27 vidíme zelenou část grafu, která značí délku závěrečného 

protažení a uvolnění v minutách. Ukazuje se, že trenér TR2 skoků na trampolíně 

nedbá na žádné potréninkové protažení, uvolnění – tuto část ve svém tréninku 

nemá vůbec. Pouze 5 minut se věnují této části moderní gymnastky u 

respondenta MG1. V tréninkové lekci trenéra SA2 se vyžaduje 10 minut na 

závěrečné protažení, trenéři SG1,SG2 a TR1 15 minut. Nejdelší čas v tréninku 

věnují na uvolnění a protažení svalů trenéři MG2 a SA1. Je třeba brát v úvahu i 

celkovou dobu trvání tréninkové jednotky – kolik čistého času jim zbyde na 

cvičení. Z grafu je patrné, že po odečtení úvodní a závěrečné části tréninku 

zbyde např. v moderní gymnastice trenéra MG1 pouze 35 minut. Naopak SG1 

by si mohl dovolit tyto dvě části prodloužit, jelikož výsledný čistý čas na cvičení 

činí 180 minut, což je extrémní rozdíl od druhého nejdelšího tréninku – tj. 

sportovního aerobiku, 100 minut. 
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 Chtěla jsem zjistit, kolik času se jednotliví trenéři daných sportů věnují v úvodní 

části strečinku a protažení a závěrečnému protažení a uvolnění svalů v závěru 

hodiny. V souvislosti s předchozí otázkou můžeme porovnat velikost podílu 

úvodního a závěrečného protahování vzhledem k délce celé tréninkové hodiny – 

tj. čistý čas na cvičení. Všechny sportovní disciplíny vyžadují určité organizační 

formy (tj. úvodní, hlavní a závěrečnou část), které v tréninku musí být náležitě 

naplněny a neměly by být opomenuty. Obzvlášť pak v gymnastických sportech 

jsou tyto části žádoucí. Bez kvalitního a řízeného rozcvičení, mobilizace a 

protažení nelze adekvátně plnit tréninkové požadavky, dosahovat vysokých 

výkonů. Gymnastické prvky by ztrácely dynamiku, rozsah pohybu by nebyl 

maximální. Závěrečná část tréninku slouží jako přechod ze zátěže do optimální 

tepové frekvence, kdy se organismus zotavuje z předchozího výkonu. Proto by 

tato část měla být také v tréninku určitě zařazena. Při intenzivním cvičení se v 

organismu začne tvořit kyselina mléčná, což je odpadní produkt látkové 

výměny, který vzniká v těle při nedostatku kyslíku. Řádné protažení po hlavní 

části tréninku pomáhá organismu tyto látky odplavit, tím umožnit svalu lepší a 

rychlejší regeneraci. 

Tab.č.27 
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Otázka č. 9 

 Vyjádřete v % míru individuálního a vedeného rozcvičení. Můžete říci, že je 

Váš strečink rozmanitý, často obměňovaný a pro Vaše svěřence zábavný 

(využití náčiní, pomůcek)? 

 

 Trenéři SG1 a SG2 sportovní gymnastiky vypověděli, že na trénincích 

upřednostňují vedené rozcvičení. Trenér SG1 využívá vedené rozcvičení v 70 % 

svého tréninku, ve 30 % individuální dorozcvičení. Trenér SG2 téměř shodně, 

v 75 % vedené rozcvičení, 25 % individuální. Oba se též shodli, že se snaží o 

pestré a zábavné rozcvičení a strečink, u malých dětí využívají pomůcky. Trenér 

SG2 vypověděl, že pokud jsou cvičenci starší 15 let, míra zastoupení vedeného a 

individuálního rozcvičení má tendenci se měnit. V trénincích musí být nastolen 

tvrdý režim, starší děti se chtějí odlišit. 

 

 Trenéři moderní gymnastiky mají velmi podobné procentuální zastoupení 

vedeného a individuálního rozcvičení. Liší se ve výpovědích pouze o 5 %, volí 

vždy vyšší zastoupení vedeného rozcvičení. Trenér MG1 uvedl, že v rozcvičení 

pomůcky neužívá. „Úvodní část rozcvičení je vždy totožná, máme nastaven 

strečinkový program“. Trenér MG2 řekl, že se snaží o rozcvičení např. u žebřin, 

s pomocí židlí, či pěnových kostek a švihadel, jednou měsíčně i s hudbou. 

 

 Hodnoty v tabulce č. 28 u skoků na trampolíně se oproti ostatním sportům 

značně rozchází. Zatímco respondent TR1 preferuje v trénincích z 60 % 

individuální rozcvičení, kolega TR2 vždy výlučně preferuje z 99 % vedené 

rozcvičení v úvodu tréninkové hodiny. Naopak v názoru, zda používají nějaké 

pomůcky a náčiní v rozcvičení, se shodli. Nikdo z nich nepovažuje rozcvičení za 

rozmanité, zábavné. Vidí v tom povinnou rutinu. 
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 Trenéři SA1 i SA2 preferují ve svém klubu sportovního aerobiku vždy vedené 

rozcvičení před individuálním. Trenér SA1 uvedl míru individuálního rozcvičení 

ve 30 % a tvrdí, že není příliš důležité obměňovat cviky v rozcvičení, spíš 

cvičence vede ke stabilnímu a jednotnému rozcvičení. „Cílem společného 

vedeného rozcvičení je, aby si pamatovali, jak jdou postupně protahovací cviky 

za sebou“. Trenér SA2 uvedl, že v 60 % upřednostňuje vedené rozcvičení. Dále 

sdělil, že pomůcky k protahování využívá jen u nejmenších dětí, aby jim tento 

čas ve statických polohách nepřipadal nudný. U větších dětí je strečink již 

stereotypní. 

 

 Obecně můžeme z tabulky č. 28 odvodit, že trenéři gymnastických sportů 

upřednostňují v trénincích vedené rozcvičení před individuálním. Trenér má 

lepší kontrolu nad cvičenci, lehce řídí a koriguje aktivitu cvičenců. Časově je 

vedené rozcvičení výhodné, protože všichni cvičenci dokončí úvodní část 

strečinku ve stejný čas oproti individuálnímu rozcvičení. Jediný trenér skoků na 

trampolíně ze všech dotázaných – TR1 uvedl, že upřednostňuje individuální 

strečink ve svých hodinách, a to v 60 %. Myslím si, že trenér je hlavní článek 

v celém tréninku a ten také rozhoduje o zařazení prvků v rámci strečinku a 

protažení. Pokud dá cvičencům volný prostor – individuální čas na strečink, dle 

mých zkušeností polovina jedinců si povídá a nedává pozor, další sportovci cvičí 

jen to, co jim je příjemné a efekt kvalitního zahřátí organismu, protažení a 

zapracování v úvodní části se vytrácí. 
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Tab.č.28 

 

 

 

Otázka č. 10 

 Jaké testování (soubor cviků) používáte pro kontrolu dostatečné úrovně 

protažení? Kolikrát týdně/měsíčně/ročně toto testování provádíte? 

 

 Trenéři sportovní gymnastiky odpověděli oba shodně, že testování závodníků 

provádějí. Respondent SG1 uvedl 1x měsíčně, SG2 2x za rok. Trenér SG1 

vysvětlil, že cviky jsou dány za sebou: bočný rozštěp pravá/levá noha, čelný 

rozštěp – paty na zvýšené podložce, sed snožný a předklon, most. Trenér vždy 

známkuje od 1 – 5 na škále, děti si zapisují do notesů a srovnávají s předešlým 

testováním. Kolega SG2 sdělil, že má svůj vlastní test pohyblivosti (placka, 

čelný rozštěp, bočný rozštěp levá/pravá noha, stoj na lavici a předklon – kam až 

dosáhnou prsty ruky, atd.) 

 

 Moderní gymnastky na rozvoj kloubní pohyblivosti velmi dbají. Pro jejich 

výkony je dobrá úroveň pohyblivosti významná. I z dotazování trenérů tohoto 

sportu to vyplývá. Oba odpověděli, že testování probíhá každý týden, kdy si 

vyhradí vždy větší část z tréninku pouze na rozvíjení kloubní pohyblivosti. 
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Trenér MG1 uvedl, že testování probíhá pouze s následným  ústním 

vyhodnocením, nic si nezapisují. Cviky vybírá náhodně a mění je. Nejčastěji je 

to most, bočný rozštěp oporem nártů nohou o židle nebo o žebřiny. Trenér MG2 

vysvětlil, že testování a následné zapisování výsledků je důležité, má svůj blok, 

kam si vše zaznamenává. Vede si přehledné deníky všech cvičenek. Testuje je 

cviky na zlepšení kloubní pohyblivosti kyčlí a ramenních kloubů, záklony – 

míra prohnutí v bederní oblasti apod. 

 

 Respondent TR1 se vyjádřil k testování pohyblivosti skokanů na trampolíně 

obdobně jako trenér TR2. Vysvětlili, že žádné testování úrovně pohyblivosti 

neprovádí, nevedou žádné deníky o cvičencích. Pouze trenér TR1 řekl, že občas 

vytvoří testovací baterii tří prvků – placka, sed snožný a předklon a most. To 

využívá ale pouze pro úzkou skupinu závodníků – reprezentantů. 

 

 Trenér SA1 žádné testování úrovně pohyblivosti neprovádí. Spíše preferuje 

testování silových schopností. Jeho kolega SA2 zde uvedl, že testování úrovně 

kloubní pohyblivosti probíhá cca 2x do roka. Pro cvičence vždy vymyslí baterii 

cviků, ale hodnotí je pouze pohledem. Z toho vyvozuje změny a postupy 

v následném rozvoji kloubní pohyblivosti. Z cviků nejčastěji zařazuje 

dynamické prvky jako roznožky, schylky, dálkové skoky nebo prvky statické – 

placky, bočné rozštěpy. 

 

 Dle názoru odborníků je testování a následné vyhodnocení pohybových 

schopností ve sportovním tréninku velmi důležité. Pomáhá to v naplňování cílů 

jak trenérů, tak i závodníků. Je důležitá pravidelná kontrola úrovně všech 

základních pohybových schopností i dovedností. S tím souvisí i zaznamenávání 

údajů o testování a vedení tzv. tréninkových deníků. Jedině tak může být 

dosahováno stále lepších výsledků, je to např. i cesta ponaučení se z minulých 

chyb. Myslím si, že každý sportovec by si měl vést deník, kde bude zapisovat 

nejen výkony např. ze silového testování, ale i nové prvky, co se naučil a jaká 

průpravná cvičení tomu předcházela a pomohla. Z důvodu společného základu 



81 

 

pohybu a profilujících činností v gymnastických sportech pak mohou tyto 

záznamy pomoci k dalším úspěchům, kdy stačí nahlédnout do deníku pro 

inspiraci, znovu vybavení si pohybové činnosti atd. 

 

Otázka č. 11 

 Kolik % úrazů v 1 měsíci evidujete ve Vašem oddíle? Uveďte, v jaké spojitosti 

(při čem konkrétně) dochází nejčastěji ke zranění? (snížená pohyblivost, 

nepozornost atd.) 

 

 V tabulce č. 29 pozorujeme, že nejvyšší počet úrazů při cvičení v gymnastických 

sportech eviduje trenér skoků na trampolíně TR2, a to 6 za rok. O jeden úraz 

méně mají sportovní gymnasté v oddíle trenéra SG2. Všichni ostatní trenéři 

uvedli, že nedochází k častým úrazům v jejich sportu, nepřesahují zde více jak 2 

zranění v roce. Trenéři MG2 a SA2 dokonce řekli, že v posledním roce nedošlo 

k žádnému úrazu.  

 

 V odpovědi, při čem konkrétně a v jaké spojitosti dochází k úrazům, respondent 

SG1 uvedl nepozornost při cvičení. Jeho kolega SG2 sdělil, že ke zranění 

nejčastěji dochází při hloupostech a nepozornosti. „Poslední úraz se stal, když 

jedna dívka cvičící na kladině spadla na druhou, která pod kladinou podcházela 

a zlomila jí ruku“. Eviduje také bolavé achilovky, záda či stržené mozole. To ale 

neřadí ke zraněním nebo úrazům. Trenéři moderní gymnastiky uvedli, že pokud 

k úrazu dojde, je to většinou způsobené nepozorností, častěji pak tréninkovým 

přetížením. Trenér TR1 řekl, že pokud k úrazu dojde, je to vždy způsobené 

nesoustředěností či chybou v provedení prvku – nevhodně zvolené průpravné 

cviky. Kolega TR2 uvedl: „Závisí to na věku dětí. Pokud vedu reprezentanty, 

úrazy neevidujeme, dokáží se koncentrovat, mají to v hlavě srovnané a pohybový 

vzorec prvků je pevně zakódovaný. Menší děti mají problém s koncentrací, proto 

se někdy stane – hlavně u začátečníků skokanů, že z plachty trampolíny 

vypadnou ven“. Trenér sportovního aerobiku SA1 sdělil, že ke zranění dochází 

většinou špatnou soustředěností, sledováním okolí – rodiče v hale, diváci. Trenér 
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SA2 uvedl, že ke zranění v posledním roce nedošlo, respektive ne v oddíle, ale 

zranění jsou spíše způsobená při jiné pohybové aktivitě, ve škole atd. 

 

 Ačkoli si mnozí lidé myslí, že gymnastické sporty jsou nebezpečné, dle mých 

výsledků z rozhovorů s 8 trenéry těchto sportů se nebezpečně nejeví. Je ovšem 

důležité zajistit bezpečnost okolního prostoru, to znamená např. v SG – u kladin 

vždy rozmístit žíněnky a duchny, u přeskoku zajistit kvalitní dopadové duchny 

apod. Vždy by měl být v blízkosti trenér, který zajišťuje bezpečnost, poskytuje 

záchranu nebo dopomoc. Obzvlášť u malých dětí dbáme na zvýšenou 

bezpečnost, připravenost trenéra zasáhnout do prvků. Často se stává, že po 

neúspěšném provedení prvku, pádu či předchozím zranění jedinci získají 

strachovou bariérou a často ji nemohou překonat. I v důsledku toho vzniklo 

v gymnastice nepsané pravidlo nekončit nezdařeným pokusem. Důležité je 

vědět, co chci cvičit a nerozmýšlet si to, jít do daného prvku na 100 %. Právě 

rozmyšlením, nejistotou a malou sebedůvěrou vzniká nejvíce úrazů. 
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Otázka č. 12 

 Jaké rehabilitační, potréninkové metody využíváte pro uvolnění a relaxaci 

svalů? (např. sauna, masáže apod.) 

 

 Respondent SG1 vysvětlil, že rehabilitační metody, jako jsou masáže, perličková 

koupel jsou výbornou formou odpočinku a relaxace. Každý měsíc svěřenci 

navštěvují oddílového fyzioterapeuta, v týdnu chodí vždy v neděli do sauny. I 

trenér sportovní gymnastiky SG2 souhlasí s touto péčí. „Cvičenci mají každý 

týden 45 minut zařazeno kompenzační cvičení s paní fyzioterapeutkou. Většina 

z nich chodí 1x v týdnu plavat, je to výborné kompenzační cvičení. Pravidelně si 

dopřáváme saunu jen o soustředění, ale svěřenci mají možnost využívat 

bezplatně saunu u tělocvičny po celý rok“. Trenéři moderní gymnastiky mi 

odpověděli shodně, že nejčastější potréninkovou péčí je masáž (cca 1x za měsíc) 

a mají doporučeno plavání. Trenér MG2 zařazuje mimo trénink kompenzační 

cvičení s overbally a velkými míči. Trenér TR1 svým svěřencům doporučuje 

pravidelné kompenzační cviky – na doma. Bohužel trenér TR2 odpověděl, že 

žádné rehabilitační metody ani metody pro uvolnění svalů a relaxaci nevyužívají 

ani v tréninku ani mimo něj. Oddíl sportovního aerobiku respondenta SA1 chodí 

1x týdně na jógu a plavat do bazénu. Občas si dopřejí relaxaci v solné jeskyni. 

Trenér SA2 uvedl, že dětem a jejich rodičům doporučuje plavání a jinou 

pohybovou aktivitu, přímo ale v oddíle neprobíhají aktivity spojené 

s rehabilitačními a potréninkovými metodami. Snaží se v závěru lekce někdy 

zařadit kompenzační cvičení, ale pouze pokud je čas. 

 

 Chtěla jsem zjistit, zda trenéři pravidelně zajišťují pro své svěřence nějakou 

formu relaxace mimo trénink. Dle mého názoru jsou potréninkové metody typu 

rehabilitace, masáže či sauna velmi prospěšným prvkem ve sportovním tréninku 

všech sportovních odvětví. Vhodné je i zařazovat jiné pohybové aktivity, které 

nebudou narušovat specifické pohybové streotypy v průběhu tréninkového 

týdne. Měli bychom zařadit do každého tréninku i kompenzační cvičení v závěru 

lekce. Kompenzační cvičení jsou velmi dobrým doplňkem pro fyzicky aktivní 
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sportovce se speciálním zaměřením, jako jsou např. gymnastické sporty. 

Upřednostňujeme především aktivity podporující svalovou uvolněnost a větší 

kloubní pohyblivost. Kompenzační cvičení jsou zaměřena na vyrovnání 

únavových projevů na hybném ústrojí. Vyrovnávají objemového zatížení 

sportovního tréninku, vzniklé svalové nerovnováhy, pomáhají při prevenci 

poruch zejména páteře. Zařazení kompenzačních a uvolňovacích cviků po 

tréninku nebo mezi tréninky napomůže k celkovému uvolnění zatíženého 

svalstva i k odstranění únavy. Následek těchto cvičení přináší uvolněnější, 

dynamičtější techniku pohybu, lepší držení těla, propojení celého těla v rámci 

zlepšení techniky cvičení s náčiním nebo na nářadí. Kompenzační cvičení má 

vliv i na schopnost rychlejší kontrakce určitých svalových skupin. 

 

 

Závěr diskuze 

Vybrané gymnastické sporty a programy sportovní přípravy mají společný pohybový 

základ a prolínají se v nich všechny pohybové schopnosti. Všechny tyto tréninkové 

programy řadíme mezi technicko-estetické nebo koordinační sporty. Vyznačují se velmi 

pestrým a rozsáhlým pohybovým obsahem, vyžadují co nejdokonalejší uvědomělé 

ovládání těla, sílu, koordinaci, pohyblivost apod. Speciálním požadavkem 

gymnastických sportů je i estetický pohybový projev. Podíl jednotlivých pohybových 

schopností na výkon se v rámci každé disciplíny dle výpovědí trenérů značně liší. 

Překvapilo mě, že panují odlišné názory i v rámci jednoho sportu, kdy dva vybraní 

trenéři mají leckdy opačný názor na vedení sportovního tréninku, použití tréninkových 

metod atd. To může být zapříčiněno rozdílnou hloubkou znalostí, které nejsou 

z pohledu potřeby odborných vědomostí vždy dostatečné. Často se mě trenéři 

v rozhovorech ptali na různé základní poznatky, žádali o vysvětlení jednotlivých pojmů 

(např. co je aktivní x pasivní způsob protahování), ačkoliv většina z nich získala 

trenérskou licenci 1. třídy. Z grafů vyplývá, že vybraní trenéři, a možná většina 

z trenérské obce, nemá obecný přehled o komplexní přípravě sportovců. Myslím si, že 

celkové znalosti některých trenérů ve vztahu k rozvoji pohyblivosti jsou nedostačující a 

význam pohyblivosti není některými jedinci zcela pochopen. K dosažení zlepšení 

flexibility cvičenců a sportovců bez ohrožení zdraví je nutné respektovat princip 
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postupnosti, zařazovat příslušný pohybový program až po důkladném rozcvičení a před 

stavem únavy (viz Vosejpková, 2015). Dosáhnout zvětšení rozsahu pohybu nad 

prozatímní maximum je dlouhodobá záležitost s individuálně rozdílným časovým 

horizontem. Zde by si měli trenéři uvědomit, že každý jedinec je z tohoto pohledu 

ovlivnitelný, ale stejný pohybový program ve stejné intenzitě nemusí vyvolat u dvou 

jedinců stejnou odezvu. Z výsledků dotazníků také vyplývá, že sportovní kluby příliš 

nedbají na uvolnění po tréninku, relaxaci a kompenzační cvičení. Velký rozsah pohybu 

v kořenových kloubech, typický pro gymnastické sporty, není zárukou svalové 

rovnováhy v oblasti příslušných kloubů a důvodem pro absenci kompenzačních cvičení. 

Naopak, pro zachování kloubní stability a jako prevence posturálních deformit, jsou 

kompenzační cvičení nutná, a to nejen ve vztahu ke kořenovým kloubům, ale i 

komplexně pro celý organizmus. 

 

Podle našich zjištění panuje malá informovanost ve vedení tréninků zejména dětí, v 

přístupech k nim apod. Udivuje mě mnoho rozporuplných názorů na sportovní trénink, 

trenéři nevyužívají nebo neznají tzv. jednotný tréninkový systém, který byl vytvořen pro 

většinu sportů už v osmdesátých letech minulého století (při tvorbě koncepce systému 

vrcholového sportu u nás). Zavedený postupný systém vzdělávání trenérů byl po roce 

1990 opuštěn a současná praxe přípravy trenérů se ukazuje jako málo účinná. Výjimku 

tvoří vzdělávání v rámci specializace a trenérské školy na UK FTVS v Praze. Výběr 

tréninkových metod a postupů je ve sportovním tréninku v gymnastických sportech 

velmi specifický. Je třeba dbát na individuální předpoklady a vývoj jedince, přispívat 

k harmonickému a všestrannému rozvoji osobnosti sportovce a v co nejvyšší míře 

eliminovat jeho přetěžování. Je nezbytně nutno zlepšit kvalitu přípravy trenérů, zejména 

mládeže. Pokud trenéři nebudou adekvátně vzdělaní a specializovaní, budou se setkávat 

se zhoršujícími výsledky svých svěřenců, hůře pak s riziky spojenými se zraněním 

apod. Kvalita trenéra přímo souvisí s kvalitou sportovní přípravy a s úrovní výsledků 

jeho svěřenců. Každý trenér by se měl stále vzdělávat, ve své práci vycházet z nových i 

starších osvědčených poznatků v oblasti gymnastiky a využívat je ve své trenérské 

praxi.  
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8 Závěr 

Tématem diplomové práce je problém flexibility ve vztahu k pohybu v gymnastických 

sportech sportovních odvětví gymnastiky. Je zřejmé, že vliv flexibility na pohybový 

projev i výkony v gymnastice je zásadní, proto jsem se chtěla tématem hlouběji zabývat 

a získat nové teoretické a praktické poznatky. Na základě literární rešerše jsou 

zpracována teoretická východiska, která se zabývají problematikou flexibility (viz 

bakalářská práce – Vosejpková, 2015). Je rozpracován popis vybraných gymnastických 

sportů, uvedena charakteristika pohyblivosti, její dělení, způsoby a metody rozvoje atd. 

V části aplikace pro praxi jsou vymezeny podobnosti gymnastických sportů, společné 

aspekty pro výkony apod. Je zhodnoceno také propojení techniky pohybu ve vztahu 

k pohyblivosti. Vliv flexibility na techniku pohybu je všeobecně uznáván, ale jen v malé 

míře se s analýzou tohoto vztahu můžeme setkat v odborných publikacích. Praktická 

část diplomové práce je zpracována na základě vyhodnocení výsledků řízených 

rozhovorů, vycházejících z připraveného dotazníku s 8 trenéry gymnastických sportů. 

Zde jsou v grafech a tabulkách přehledně posouzeny jednotlivé výpovědi trenérů, jsou 

srovnány a komentovány jejich odpovědi. V diskuzi jsou výsledky rozhovorů 

porovnávány, do jaké míry se názory jednotlivých trenérů shodují či rozcházejí. 

 

 

Odpovědi na výzkumné otázky: 

o Dojde ke shodě názorů expertů na význam flexibility ve vybraných 

gymnastických sportech?  

Je možno konstatovat, že se názory všech trenérů úplně neshodovaly. Většina 

uvedla, že pro výkony v daném sportu je flexibilita jejich nedílnou součástí, 

leckdy i nejdůležitější pohybová schopnost. Ovšem trenéři skoků na trampolíně 

tento názor nesdíleli.  

 

o Budou názory expertů v jednotlivých sportech shodné do úrovně 15 % v 

odpovědích  na dané otázky?  

Dle odpovědí jsme mohli posoudit, že trenéři stejných sportovních specializací 

se s vysokou mírou shodli v odpovědích do 15 %. Udivilo mě pouze, že např. 

v otázce: „Do jaké míry (v %) limituje snížená pohyblivost výkonnost v daném 
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sportu?“, odpověděli trenéři sportovní gymnastiky s rozdílem 40 % a moderní 

gymnastiky s rozdílností 20 %. To byl opravdu vysoký procentuální rozdíl. 

Pokud bychom chtěli porovnávat shody v odpovědích mezi trenéry všech 

gymnastických sportů, propojenost názorů nebyla možná, každý z trenérů měl 

jiný přístup a pohled na problematiku pohyblivosti v gymnastických 

programech. Názory se rozcházely. 

 

o Je možno vyjádřit společné znaky, popř. okolnosti, ve sportovní přípravě ve 

vybraných gymnastických sportech z hlediska významu a rozvoje flexibility? 

Rozhodně můžeme mluvit o společných základech sportovní přípravy nejen 

v oblasti rozvoje flexibility v gymnastických programech. Součástí komplexní 

přípravy sportovce v gymnastice je dostatečná úroveň flexibility. Neplatí 

zjednodušující fráze „čím větší je rozsah pohybu, tím lépe“. Pro potřeby 

gymnastických sportů je důležité naučit se s daným rozsahem pohybu 

v kloubech pracovat a neohrozit kloubní stabilitu. Pro gymnastické sporty je 

typický společný základ pohybu. Jedná se nejčastěji o motoricko-funkční 

přípravu, kdy jejím úkolem je vytvářet a formovat vnitřní předpoklady pro 

efektivní osvojování pohybových dovedností účelnou technikou a bez 

zdravotních rizik. 

 

Společným cílem gymnastických programů je osvojit si uvědomělé, řízené a estetické 

zvládnutí pohybů, z hlediska flexibility si osvojit optimální rozsah pohybu v kloubech. 

Je žádoucí vytvořit tzv. „pohybové vzory“ jako předpoklad pro jejich přenos – transfer 

do dalších specifických dovedností. Rozvoj potřebné úrovně flexibility je komplexní 

dlouhodobý proces, který by neměl být zaměřen pouze na kvantitativní stránku danou 

rozsahem pohybu v absolutních hodnotách, ale také na kvalitativní stránku, což 

znamená naučit se s tímto rozsahem pracovat. Obecná doporučení pro rozvoj flexibility 

v gymnastických programech mohou spolu s výpověďmi kvalifikovaných trenérů 

sloužit jako východisko pro koncepci tvorby gymnastických pohybových programů, 

náhled na vedení tréninků sportovní přípravy v gymnastických sportech a využití 

v praxi. 
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INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

Vážený pane, vážená paní, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými 

právními předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým 

zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); 

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 

1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li 

aplikovatelné), Vás žádám o souhlas s Vaší účastí ve výzkumném projektu v rámci diplomové 

práce s názvem Flexibilita ve vztahu k pohybu v gymnastických sportech prováděné na Fakultě 

tělesné výchovy a sportu Karlovy Univerzity v Praze. 

Cílem práce je zjistit, do jaké míry je v kterých gymnastických programech rozvoj flexibility 

důležitý, co trenéři preferují pro rozvoj flexibility ve svém oddílu aj. 

K řešení problému flexibility ve vztahu k pohybu v gymnastických sportech absolvujete řízený 

rozhovor. Rozhovor s Vámi povedu osobně - já  Bc. Aneta Vosejpková. Připravila jsem si pro 

Vás několik otázek a Vaše odpovědi si budu zapisovat.  Ke třídění a analýze získaných dat bude 

použita popisná statistika. Celková doba rozhovoru je maximálně 30 minut. 

Tato práce je neexperimentální, respektive deskriptivní a její struktura je spojena s kladením 

otázek ve formě řízeného rozhovoru. 

Při rozhovoru nehrozí nebezpečí úrazu, rizika běžná. 

Vaše účast v projektu nebude finančně ohodnocená. 
Výsledky práce ukáží, jak je flexibilita důležitá v jednotlivých gymnastických sportech, jaké 

metody rozvoje flexibility jsou nejpoužívanější a proč, popřípadě jaké jsou častá zranění 

v důsledku špatné kloubní pohyblivosti v daném sportu. 

Získaná data budou zpracovávána a bezpečně uchovaná v anonymní podobě a publikovaná v 

diplomové práci a v odborných časopisech a na konferencích, případně budou využitá při další 

výzkumné práce na UK FTVS. Po anonymizaci budou osobní data smazána. 

S celkovými výsledky Vás seznámím po obhájení diplomové práce na e-mail adrese: 

a.vosejpkova@seznam.cz 

V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu: Bc. Aneta Vosejpková  

   Podpis: ...................... 

 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: …………..       Podpis:....................…. 

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím 

s účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase 

zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve 

výzkumu a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem 

poučen(a) o právu odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat 

bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS, která bude následně informovat 

předkladatele projektu. 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení účastníka  ................................................  Podpis: .................................... 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
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Řízený polostrukturovaný rozhovor s trenéry 

 

Otázka č. 1 

 Pohybové schopnosti lze rozdělit na silové, rychlostní, vytrvalostní, koordinační 

(orientace, rytmika, atd.) a flexibilitu.  Zapište v procentech, do jaké míry jsou 

tyto schopnosti podle Vás důležité ve Vašem sportu – součet čítá 100 %. 

Otázka č. 2 

 Koordinační schopnosti jsou určeny procesy řízení a regulace pohybu. Mezi 

základní řadíme schopnosti rytmické, diferenciační (např. odhad vzdálenosti), 

reakční, rovnováhové, orientační. Uveďte v % míru zastoupení těchto schopností 

ve Vaší sportovní aktivitě (součet 100 %). 

Otázka č. 3 

 Je flexibilita dostatečně trénovaná ve Vašem sportu? Uveďte zde, do jaké míry 

(v %) se rozvoji flexibility věnujete ve Vašem oddílu týdně, vzhledem 

k ostatním pohybovým schopnostem.  

Otázka č. 4 

 Hodnotíme-li úroveň flexibility, můžeme hovořit v souvislosti s pohybem pouze 

v jednom kloubu, jako je například rameno, nebo s pohybem zahrnujícím sérii 

kloubů, jako je například páteř při rotaci trupu. Co je spíše žádoucí ve Vašem 

sportu? Podložte na příkladu. 

Otázka č. 5 

 Do jaké míry (v %) limituje snížená pohyblivost výkonnost v daném sportu? 

Je dostatečná pohyblivost podmínkou pro dosažení úspěchu? Lze uvažovat i ve 

vztahu k technice (omezuje techniku pohybu?). Uveďte příklad. 
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Otázka č. 6 

 Do jaké míry (v %) využíváte v tréninku způsob protahování? (statický, 

dynamický, pasivní, aktivní) Vysvětlete, proč je Vámi preferovaný způsob 

protahování používanější. 

Otázka č. 7 

 Uveďte, jak dlouho trvá 1 tréninková jednotka. 

Otázka č. 8 

 Jaký podíl (v minutách) z Vaší tréninkové hodiny zahrnuje úvodní strečink a 

protažení? Jak velká část je věnována závěrečnému potréninkovému protažení a 

uvolnění svalů? (Není myšleno jako program pro zvýšení pohyblivosti nad 

„normál“). 

Otázka č. 9 

 Vyjádřete (v %) míru individuálního a vedeného rozcvičení. Můžete říci, že je 

Váš strečink rozmanitý, často obměňovaný a pro Vaše svěřence zábavný 

(využití náčiní, pomůcek)? 

Otázka č. 10 

 Jaké testování (soubor cviků) používáte pro kontrolu dostatečné úrovně 

protažení? Kolikrát týdně/měsíčně/ročně toto testování provádíte? 

Otázka č. 11 

 Kolik % úrazů v 1 měsíci evidujete ve Vašem oddíle? Uveďte, v jaké spojitosti 

(při čem konkrétně) dochází nejčastěji ke zranění? (snížená pohyblivost, 

nepozornost atd.) 

Otázka č. 12 

 Jaké rehabilitační, potréninkové metody využíváte pro uvolnění a relaxaci 

svalů? (např. sauna, masáže apod.) 

 


