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ÚVOD
Fitness souvisí s tím, že se lidé více věnují svému zdraví, snaží se
předcházet zdravotním problémům, zejména bolestem zad, kloubů a hlavy, které
mohou vzniknout „pasivním“ stylem života, který je v této době čím dál větším
problémem a mohou také předcházet vzniku tzv. „civilizačních chorob“.
Pohyb je důležitý nejen pro posílení lidského zdraví a udržení přiměřené
hmotnosti, ale pravidelná fyzická aktivita pomáhá v boji proti depresím a stresu.
Nejlepší způsob, jak si zlepšit paměť a zaktivovat mozek je rozhýbat celý
organismus. Díky pohybu získáme lepší náladu a pocit, že jsme sami pro sebe
udělali něco dobrého.
Ve Fitness existuje již celá řada různých cvičení, která ač jsou velmi
populární, tak stále vznikají nové druhy. Důvodem tohoto neustálého rozvoje je,
že každý člověk požaduje něco jiného: někdo se chce zbavit stresu, někdo pobavit,
jiný relaxovat, jiný pořádně zatrénovat, aby zlepšil svoji fyzickou kondici, jiní
rádi zkouší něco nového.
V důsledku toho, je velmi důležité, aby vznikaly stále nové směry
ve Fitness, díky kterým se každý může věnovat tomu, co je pro něj to pravé, co jej
bude bavit a bude se moci udržovat v aktivním způsobu života, který je základem
zdravého životního stylu.
Ráda bych tyto druhy cvičení přiblížila všem, kteří rádi sportují a chtějí
být fit, aby si mohli vybrat takové cvičení, které je bude bavit a bude pro ně to
pravé. Toto téma jsem si vybrala také proto, že jsem tato cvičení sama vyzkoušela
a velmi si je oblíbila.
Pro svoji bakalářskou práci jsem zvolila téma „Současné populární směry
ve Fitness“. Vybrala jsem tyto směry: Power Plate, Spinning, Zumbu, Fitbox
a Powerjógu. Tato cvičení jsou v současnosti velmi populární a těší se velkému
zájmu a oblibě.
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CÍL PRÁCE

Cílem práce je zpracovat ucelený a podrobný přehled současných
populárních druhů cvičení, ke kterým v současnosti patří:

Power Plate,

Spinning, Zumba a Fitbox a Powerjóga a popsat jaký mají vliv na organismus
a proč jsou tyto směry v dnešní době tak populární.

ÚKOLY PRÁCE
1. Prostudovat dostupné prameny.
2. Utřídit získané informace.
3. Charakterizovat jednotlivé druhy cvičení (tzn. vznik a vývoj, principy
cvičení, popsat strukturu lekce, zásady cvičení).
4. Zhodnotit vliv cvičení na organismus.
5. Popsat proč jsou tyto směry populární.
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1.

FITNESS
Podle Blahušové (2005) je Fitness (zdatnost) někdy popisovaný jako

„schopnost provádět každodenní úkoly svižně bez přílišné námahy, s dostatkem
energie a s dostatečnou rezervou pro spokojené prožívání volného času a zvládání
nepředvídatelných událostí“.
Úroveň Fitness souvisí se schopností vykonávat fyzickou činnost. Čím
více práce může tělo vykonat, tím lepší úroveň Fitness má a čím lepší úroveň
fitness tělo má, tím více zdravotních účinků získává. Fitness je vedlejší produkt
činnosti a člověk nemůže být fyzicky fit, když nebude fyzicky aktivní. Fyzická
aktivita je všechno, co děláme během dne: chůze, úklid, jogging, atd. Některé
činnosti jsou intenzivnější než jiné, ale všechny vyžadují fyzickou práci a energii.
Výběrem typu činnosti lze relativně jednoduše zlepšit nebo udržet úroveň Fitness.
(Blahušová, 2005)
Jedinci, kteří jsou fyzicky fit, mají určité vlastnosti: jejich srdce, plíce
a vaskulární systém jsou silné a mohou pracovat dlouhou dobu bez únavy, jsou
schopni se pohybovat bez rizika zranění a nemají příliš velké množství tělesného
tuku. Kardiorespirační vytrvalost, svalová síla, svalová vytrvalost, flexibilita
a složení těla vytvářejí složky fitness působící na zdraví. Všechny tyto zdravotně
orientované složky fitness lze ovlivnit tělesnou aktivitou. (Blahušová, 2005)
V posledních letech bývá tento pojem často nahrazován pojmem Wellness,
který zahrnuje nejen fyzickou výkonnost a odolnost, ale i dobrou psychickou
kondici, pocit „životní pohody" a pozitivní prožitek při pohybové aktivitě.
(Stackeová, 2008)
V této kapitole jsme se zabývali samotným pojmem Fitness. V dalších
kapitolách se blíže podíváme na některé v současné době populární směry
ve Fitness. Rozhodli jsme se zabývat těmito směry: Power Plate, Spinning,
Zumba, Fitbox a Powerjóga.
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2.

POWER PLATE
Jedním ze cvičení, o kterém se v současné době stále více mluví a je velmi

populární je cvičení na Power Plate (obr. 1). V této kapitole se pokusíme toto
cvičení blíže přiblížit.
Power Plate® je prvotřídní vibrační plošina, která přináší nový rozměr do
kondičního cvičení a Wellness pro všechny věkové kategorie, životní styly
a tělesné schopnosti. (http://www.powerplate-studio.cz/o-power-plate.htm)
V současnosti je Power Plate mezinárodně uznávanou značkou a nabízí
mnoho výhodných použití v různých oblastech, jako jsou Fitness průmysl,
zdravotnictví, Wellness, rehabilitace nebo zlepšení výkonnosti v amatérském
i profesionálním sportu. Na stroji Power Plate může cvičit každý bez ohledu na
věk či tělesnou kondici. Mnohé profesionální týmy používají Power Plate jako
základní doplňek jejich tréninkového programu. Počet uživatelů, trenérů, vědců,
lékařů a terapeutů používajících tento stroj, se každým dnem rozrůstá.
(http://www.studio-arven.cz/?page_id=135)

Obr. 1 Power Plate (http://www.fit2run.co.nz/products/power-plate.html)

2. 1

Historie a vývoj vibračního přístroje Power Plate
V roce 1960 profesor W. Biermann, který byl jedním z prvních moderních

vědců, jež si uvědomil potenciál vibrací a položil základ dnešní akcelerační
technologii. Princip Accelarition Training ™ byl původně používán a zkoumán
v šedesátých letech 19. století v bývalém Sovětském svazu proto, aby umožnil
kosmonautům vydržet negativní účinky mikrogravitace ve vesmíru. V pozdějších
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letech byly vibrace zkoumány rozsáhleji a výzkum prokázal, že vibrace mají
pozitivní vliv na rozvoj svalové síly, flexibilitu, hustotu kostí, cirkulace krve,
regeneraci a zotavení. (http://www.studio-arven.cz/?page_id=135)
Ruský vědec Vladimír Nazarov se stal prvním člověkem, který na základě
principů Acceleration Training ™ publikoval výzkum prokazující podvědomé
stahy svalů, které mohly být klíčem k zastavení osteoporózy a značnému posílení
hustoty kostí. Díky rozvoji této teorie cvičení Acceleration Training ™ pak ruské
tanečnice postižené četnými zraněními zjistily, že jim vibrace pomáhají při
zlepšení výskoku, zvýšení síly a zmenšení výskytu zranění. (http://www.studioarven.cz/?page_id=135)
V roce 1989, zástupce nizozemského trenérského olympijského týmu,
Guus van der Meer (Obr. 2) představil tuto technologii západní Evropě. Van der
Meer se snažil zdokonalit přípravu a výkonnost vrcholových atletů. Při zkoumání,
jak zlepšit tento dostupný vibrační model, vynalezl Guus van der Meer cvičící
stroj Power Plate. Pomalu vylepšoval vlastní funkce a části těchto raných strojů
s cílem vynalézt mechanizmus ukotvený v plošině, jež by umožňoval ty nejlepší
možné výsledky. (http://www.power-plate-centrum.cz/historie-a-vyvoj.htm)
Od roku 2003 je Power Plate zařazený pro vesmírné programy agentury
NASA. (http://www.ppstudio brno.cz/www/historie.php)
V současnosti se oficiálně prodává do více než 24 zemí světa, např. Itálie,
Španělska, Velké Británie, Francie, Kanady a dalších. (http://www.ppstudio
brno.cz/www/historie.php)

Obr. 2 Guus van der Meer (http://www.smosummit.nl/)
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2. 2

Princip stroje Power Plate
Princip, na kterém stroje Power Plate® fungují, spočívá v Newtonových

pohybových zákonech: síla vyvíjená tělesem je rovna součinu jeho hmotnosti
a zrychlení. To znamená, že svalovou práci můžeme zlepšit buďto pomocí větší
zátěže nebo větších zrychlení. Mnoho druhů cvičení a posilování využívá
hmotnosti (posilovací stroje, činky, apod.). Stroje Power Plate® namísto toho
využívají

použití

zrychlení

při

zachování

tělesné

hmotnosti.

(http://www.ppstudiobrno.cz/www/fungovani.php)
Jde o skutečný průlom, v kondičním i posilovacím cvičení, protože
umožňuje optimálně zatěžovat lidský organismus a přitom minimalizovat
nadměrné nárazy, dopady a zatížení. Prostřednictvím cvičení Acceleration
Training™ (pojem je odvozen od fyzikální veličiny „a“ – akcelerace, neboli
zrychlení) na stroji Power Plate® se tělo cítí jako by vážilo víc při každém
zrychlení způsobeném vibracemi. Výsledkem je, že tělo překonává daleko větší
„zátěž” při každém pohybu. Svalové stahy musí reagovat ve všech třech směrech,
protože stroje Power Plate vytvářejí vibrace ve všech rovinách (trojrozměrná
vibrační technologie) přesně tak, jak funguje lidské tělo. Výsledkem je
neuvěřitelné

zlepšení

síly

a

výkonu.

(http://www.ppstudiobrno.cz/

www/fungovani.php)
Přístroj Power Plate® stimuluje přirozenou reakci těla na vibrace. Vibrace
aktivují svalovou reakci několikrát za sekundu a zrychlují účinek cvičení, což
umožňuje tak snadný, bezpečný a vysoce efektivní trénink, kdy za pouhých 30
minut lze dosáhnout stejných výsledků jako při běžném cvičení trvajícím 1,5 - 2
hodiny. (http://www.powerplateostrava.cz/o-power-plate/#zasady)

2. 3

Výhody a účinky cvičení
Cvičení na stroji Power Plate má svoje výhody a účinky, které při

pravidelném cvičení pomáhají jedinci v mnoha různých ohledech, které si
představíme.

11

Výhody cvičení:
Na stroji Power Plate je umožněno cvičit komukoliv bez ohledu na věk či
tělesnou kondici a vykonávat rychlý a efektivní trénink. Velkou výhodou je také,
že cvičení na Power Plate mohou provozovat i lidé, které nemají dostatek času,
což v dnešní době není nic neobvyklého. Přístroj Power Plate® je víc než jen
posilovací nástroj, nabízí také schopnost namasírovat a zrelaxovat celé tělo.
Účinky cvičení:
-

zvýšení svalové síly, výbušnosti a odrazových schopností,

-

tvarování postavy a redukce celulitidy,

-

zlepšení flexibility a rozsahu pohyblivosti,

-

zlepšení rovnováhy a koordinace,

-

zvýšení hustoty kostní tkáně,

-

zvýšení hladiny některých hormonů,

-

zotavení a regenerace,

-

zvýšená cirkulace krve,

-

podpora nervosvalových funkcí,

-

snižuje stres,

-

zlepšení celkové kondice,

-

zpomalení stárnutí. (http://www.powerplate4u.cz/#powerBenefit)

Vibrace stimulují pumpovací účinek svalů a okamžitě zvyšují průtok krve.
Tím se může zlepšit schopnost organismu přenášet kyslík a živiny do celého těla
a podpořit účinnější rozptýlení odpadních látek, jako je kyselina mléčná.
(http://www.powerplate.com/cz/benefity/health-wellness)
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2. 4

Zdravotní omezení
V případě, kdy si nejsme jisti, konzultujeme cvičení na Power Plate

s ošetřujícím lékařem. Při cvičení na stroji Power Plate platí určitá pravidla, které
bychom měli dodržovat, aby cvičení bylo účinné, a také abychom předešli
nechtěnému poškození zdraví. Níže si popíšeme, jaká jsou zdravotní omezení při
cvičení:
-

těhotenství,

-

DVT/hluboká žilní trombóza,

-

nedávné rány po operaci či chirurgickém zákroku,

-

syntetické/umělé klouby,

-

akutní kýla/onemocnění plotének,

-

těžká cukrovka,

-

epilepsie,

-

těžké migrény,

-

použití kardiostimulátoru, kardiovaskulární onemocnění,

-

nedávno aplikované nitroděložní tělísko, kovové čepy, šrouby
a desky,

-

potíže se sítnicí,

-

tumors,

-

zánětlivé

procesy.

(http://www.powerplate4u.cz/#powerContra

indication)

2. 5

Zásady cvičení na Power Plate
Cvičení na Power Plate má svoje zásady, které se musí dodržovat:
-

Cvičíme ve sportovním oblečení a obuvi.

-

Před každým tréninkem a během něj vypijeme alespoň 300
mililitrů tekutin.

-

Přestávka mezi jednotlivými tréninky by měla být minimálně 48
hodin.

-

Optimální je trénovat 2 - 3 krát týdně (maximálně 30 minut).
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-

každý stupeň tréninkového režimu provádíme minimálně 5 krát než
zvýšíte intenzitu.

-

Při cvičení stojíme na celých chodidlech, převážně na polštářkách
chodidel. Nesmí se stát na patách.

-

Nikdy se nedotýkáme vibrační podložky hlavou, páteří, břichem
nebo krkem.

-

Přidržujeme se madel, abychom si udrželi rovnováhu.

-

Netrénujeme,

pokud

se

cítíme

unavení

nebo

nemocní.

(http://www.ppstudiobrno.cz/www/co-vedet.php)

2. 6

Tréninková jednotka
Na Power Plate®, se cvičí v různých časových intervalech a s různou

intenzitou. Na stroji Power Plate lze vykonávat různé druhy cvičení. Vždy se
začíná protažením a koordinačními cviky, poté se na něm posilují velké svalové
partie – nohy, záda, a následně menší svalové skupiny - biceps, triceps, ramena,
břicho. Děláme na něm kliky, výpady a další cviky, které zpevňují svaly celého
těla. Po posilování přijde na řadu závěrečné protažení svalů, poté masáž a na
konec relaxace. Vibrace působí na vysoký počet svalových vláken, která nejsou
při běžném tréninku ovlivnitelná (zapojuje se až 95 % svalové tkáně), zatímco
konvenční metody zatěžují svaly pouze na povrchové úrovni, Power Plate®
zatěžuje hluboké svalové struktury. Trénink by měl trvat maximálně 30 minut
maximálně 3x týdně, mezi jednotlivými tréninky by však vždy měla být alespoň
jednodenní pauza důležitá pro regeneraci organismu. Doporučuje se cvičit pod
dohledem certifikovaného trenéra. (http://www.powerplate-studio.cz/o-powerplate.htm)
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V následující tabulce (Tab. 1) je uvedeno srovnání mezi klasickým
cvičením a cvičením na stroji Power Plate.

Tab. 1 Srovnání cvičení na Power Plate s klasickým cvičením
(http://www.powerplateostrava.cz/o-power-plate/#ucinky-a-benefity-power-plate)

klasické cvičení

2. 7

cvičení na
Power Plate

Počet tréninků za týden

3

3

Délka tréninku

1,5 hodiny

15 minut

Počet opakování

3 série

1 série

Odpočinek po 1 cvičení

2 minuty

--

Doba zotavení

2 dny

2 dny

Zahřátí

15 minut

45 sekund

Zklidnění

10 minut

60 sekund

% využití svalových vláken

40 %

95 – 97 %

Cviky na stroji Power Plate
Na stroji Power Plate je možné posilování, protahování, masáže a relaxace

celého těla. Níže si popíšeme některé cviky, které je možné na stroji Power Plate
cvičit.
1. Posilování
Zaměříme se na cvičení na posílení dolních a horních končetin a břišních
svalů, které si popíšeme.
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Základní cvik, na posílení hýžďových a stehenních svalů, je podřep
(obr. 3). Při tomto cviku jsou nohy rozkročeny na šíři ramen, kolena mírně
pokrčena a záda narovnaná. (http://www.ppstudiobrno.cz/download/cviky.pdf)

Obr. 3 Podřep (http://www.ppstudiobrno.cz/download/cviky.pdf)

Dalším cvikem je výpon, který posiluje lýtkové svaly (obr. 4). V této
poloze stojíme na špičkách uprostřed Power Plate, kolena mírně pokrčena. Máme
rovná záda a zatnuté břišní svaly. Pro obměnu cvičení pokrčíme kolena do 90
stupňového úhlu. (http://www.ppstudiobrno.cz/download/cviky.pdf)

Obr. 4 Výpon (http://www.ppstudiobrno.cz/download/cviky.pdf)
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Cvik, při kterém dochází k posílení zadního svalu stehenního, svalů
hýžďových a stehenních, je výpad (obr. 5). Jedno chodidlo je umístěné doprostřed
Power Plate, druhá noha stojí na zemi, záda musí být rovná a koleno je nad prsty
nohou. (http://www.ppstudiobrno.cz/download/cviky.pdf)

Obr. 5 Výpad (http://www.ppstudiobrno.cz/download/cviky.pdf)

Cvik, který je zaměřen na posílení svalstva hrudníku, ramen a tricepsy, je
klik (obr. 6). Dlaně položíme na plošinu v šířce ramen, prsty směřují dovnitř.
Zatáhneme břišní svaly, narovnáme záda a poté se vzepřeme. Cvik se může
provádět i jednodušší formou - na kolenou. (http://www.ppstudiobrno.cz/
download/cviky.pdf)

Obr. 6: Klik (http://www.ppstudiobrno.cz/download/cviky.pdf)
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Pokud chceme posílit tricepsy a mezilopatkové svaly použijeme
tricepsový klik (obr. 7). Posadíme se zády k Power Plate, dlaněmi se chytneme
jeho okraje a vzepřeme se. Mírně pokrčíme ruce v loktech a boky tlačíme směrem
k plošině. (http://www.ppstudiobrno.cz/download/cviky.pdf)

Obr. 7 Tricepsový klik (http://www.ppstudiobrno.cz/download/cviky.pdf)

Pokud chceme posílit břišní svaly (obr. 8), tak se posadíme na Power
Plate, zvedneme nohy, ruce překřížíme na ramenou, hýždě a dolní část zad
zůstávají na podložce. (http://www.ppstudiobrno.cz/download/cviky.pdf)

Obr. 8 Břišní svaly (http://www.ppstudiobrno.cz/download/cviky.pdf)
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Šikmé břišní svaly (obr. 9), posílíme následujícím způsobem: opřeme se
loktem o Power Plate tak, že hlava, tělo a nohy musí zůstat v jedné rovině, rameny
tlačíme

k podložce

a

zpevníme

celé

tělo.

(http://www.ppstudio

brno.cz/download/cviky.pdf)

Obr. 9 Šikmé bříšní svaly (http://www.ppstudiobrno.cz/download/cviky.pdf)

2. Protažení
V této části si popíšeme některé cviky na protažení stehen a prsních svalů.
Cvik na protažení přední strany stehen (obr. 10) provedeme
následujícím způsobem: holenní část jedné nohy umístíme na Power Plate, spodní
část nohy zůstává mimo plošinu, záda jsou rovná, pánev tlačíme směrem dopředu.
Pohyb provádíme pomalu až do chvíle, kdy ucítíme první napětí ve stehenním
svalstvu. (http://www.ppstudiobrno.cz/download/cviky.pdf)

Obr. 10 protažení přední strany stehen (http://www.ppstudiobrno.cz/download/cviky.pdf)
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Vnitřní stranu stehen protáhneme (obr. 11) tak, že se postavíme bokem
k Power Plate. Vnější noha, která je pokrčená stojí na podlaze vedle plošiny,
a druhou nohu natáhneme na plošinu. Záda musí být narovnaná. Poté nohy
vyměníme

a

protáhneme

druhou

nohu.

(http://www.ppstudiobrno.cz/

download/cviky.pdf)

Obr. 11: Protažení vnitřní strany stehen (http://www.ppstudiobrno.cz/download/cviky.pdf)

Pokud chceme protáhnout prsní svaly (obr. 12), tak provedeme klek
sedmo, paži, která svírá pravý úhel v lokti a rameni, položíme na plošinu. Mírnou
rotací

od

platformy

dochází

k protažení

prsního

(http://www.ppstudiobrno.cz/download/cviky.pdf)

Obr. 12 Protažení prsních svalů (http://www.ppstudiobrno.cz/download/cviky.pdf)
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svalu.

3. Masáž
Na stroji Power Plate je možné také svaly promasírovat. Pro představu si
některé z nich představíme.
Položíme se přes Power Plate, obě lýtka položíme na plošinu. Prsty
směřují nahoru. Tímto způsobem relaxujeme a provádíme masáž lýtek (obr. 13).
(http://www.ppstudiobrno.cz/download/cviky.pdf)

Obr. 13 Masáž lýtek (http://www.ppstudiobrno.cz/download/cviky.pdf)

Pokud chceme uvolnit vnější stranu stehen (obr. 14) položíme se na bok
na Power Plate, nohy pokrčené. Horní část těla podepřeme loktem, záda jsou
rovná. Totéž opakujeme na druhém boku. (http://www.ppstudiobrno.cz/
download/cviky.pdf)

Obr. 14 Uvolnění vnější strany stehen (http://www.ppstudiobrno.cz/download/cviky.pdf)
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4.

Relaxace
Na závěr cvičení probíhá relaxace, my se zaměříme na uvolnění ramen,
krku a zad.
Cvik na uvolnění ramen a krku (obr. 15), provedeme takovým

způsobem, že si klekneme před Power Plate a paže volně položíme na plošinu,
spodní část těla přibližujeme k patám, narovnáme záda a hlavu nepokládáme.
(http://www.ppstudiobrno.cz/download/cviky.pdf)

Obr. 15 Uvolnění ramen a krku (http://www.ppstudiobrno.cz/download/cviky.pdf)

Pokud chceme uvolnit záda (obr. 16), posadíme se na Power Plete
doprostřed plošiny, uvolníme horní část těla a s kulatými zády se předkloníme.
(http://www.ppstudiobrno.cz/download/cviky.pdf)

Obr. 16 Uvolnění zad (http://www.ppstudiobrno.cz/download/cviky.pdf)
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Velkým hitem v současné době je stroj Power Plate. Tento revoluční stroj
pomáhá hubnout pomocí vibrací, díky kterým se tvaruje a zpevňuje postava
mnohem rychleji než u jiných druhů cvičení. Podle mého názoru je cvičení
nenáročné a u spousty lidí velmi oblíbené hlavně díky tomu, že „šetří čas“. Také
pomůže rychleji dosáhnout skvělé postavy, stačí cvičit 2 – 3 krát týdně 30 minut.
Cvičení na Power Plate si velmi oblíbila běžná populace, protože cvičení je
vhodné téměř pro všechny bez rozdílu věku, pohlaví nebo tělesné kondice.
Na Power Plate můžeme provádět cviky nejen na posílení svalů, ale i na
jejich uvolnění, relaxaci a masáž. Cvičení však není vhodné pro každého,
příkladem jsou lidé trpící epilepsií, těžkou cukrovkou, hlubokou žilní trombózou,
akutní kýlou. Naopak ho velmi ocení sportovci, nebo lidé trpící nadváhou.
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3.

SPINNING
Jedním ze stylů patřící k současným populárním druhům cvičení ve

Fitness, a kterým se budeme podrobněji zabývat, je Spinning.
Spinning program je kondiční cvičení založené na jízdě na speciálním
stacionárním kole, tzv. Spinneru (Obr. 17). Koná se v prostředí Fitness center
v rámci specificky zaměřeného tréninkového programu a přispívá k rozvoji
a kultivaci zdatnosti, zdraví i výkonnosti. Jinak řečeno, Spinning je skupinová
jízda jednotlivců na stacionárních kolech, pod vedením odborně vyškoleného
instruktora a za doprovodu stimulující hudby. Tedy jakési aerobní cvičení na
kolech. (Hnízdil, Kirchner a Novotná, 2005)

Obr. 17 Spinner (http://www.spinning.com/en/webshop/product/3755/spinner_aero)

3. 1

Historie
Program Spinning vytvořil v 80. letech 20. století jihoafrický ultraatlet

a cyklista Jonathan Goldberg (Obr. 18), známý jako „Johnny G.“ Ten při své
přípravě na na 5000 kilometrů dlouhý cyklistický závod napříč Amerikou (Race
Across America) hledal možnost, jak částečně přesunout svůj tréninkový program
do místnosti. Tak vznikl indoorcyclingový program Spinning. Goldberg také
založil firmu Mad Dogg Athletics Inc., která program nabízí jako frančízu.
http://www.bm-fitnesscentrum.cz/sluzby/spinning/
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Obr. 18 Johnatan Goldberg (http://english.emory.edu/people/faculty/goldberg.html)

3. 2

Charakteristika Spinningu
Spinning patří mezi aerobní cvičení, každý si zvolí svou zátěž dle svých

možností a cílů, tempo je určeno rytmem hudby. Velký důraz se klade na techniku
jízdy na kole. Získané návyky lze využít v terénu, a to jak na kole silničním, tak
na horském kole. Ve Spinningu existuje 5 základních stylů jízdy a 3 pozice rukou.
Tím se, na rozdíl od typických skupinových cvičení, snižuje množství variací
choreografie a techniky jsou proto neměnné. (http://fitness-most.cz/spinning/)
Při překladu slova Spinning nalezneme i významy typu „víření, předení,
otáčení, odstřeďování“. Toto poukazuje na kruhovitý pohyb, při než je důležité
sílu rovnoměrně rozložit a působit tak v celém rozsahu kruhovitého pohybu, ne
jen ve směru shora dolů. (Hnízdil, Kirchner a Novotná, 2005)
Spinning je určen pro všechny věkové kategorie mužů i žen. Tento mladý
sport probíhá pod vedením lektorů, kteří jsou držiteli certifikačního plánu
J. G. S. I. (Johnny G. Spinning Instruktor) a podle tvrzení firmy je nenáročný na
koordinaci pohybů, nezatěžuje kloubní systém a jeho cílem je celkové procvičení
svalů nohou, hýždí, paží a trupu. (http://www.bmfitnesscentrum.cz/sluzby/
spinning/)
Tréninková jednotka se skládá z 3 částí a trvá přibližně 60 minut. V úvodní
části nám lektor pomůže s nastavením Spinneru a nováčkům vysvětlí principy
fungování kola a techniky jízdy. Poté následuje pěti minutové zahřátí organismu
a pak čtyřiceti minutová lekce Spinnig programu, která končí volným vyjetím.
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Závěrečných 5 - 10 minut se věnuje protažení zatěžovaných svalů. (Hnízdil,
Kirchner a Novotná, 2005)
Na spinning lekci se doporučují speciální cyklistické tretry, nebo obuv
s pevnou podrážkou, dále cyklistické kalhoty s vycpávkou, cyklistické rukavice,
láhev na vodu a pohodlné oblečení, které nebude omezovat v pohybu a bude
zajišťovat odvádění potu. (Lepková a kol., 2007)

3. 3

Spinning a jeho účinky
Spinning je velmi dobré kardio - vaskulární cvičení, které pravidelným

cvičením pomáhá:
-

udržet a zvýšit fyzickou kondici

-

podporovat maximální spalování tuku

-

tvarovat a zpevňovat postavu

-

rozvíjet mentální, ale i fyzickou sílu.

-

šetřit klouby a šlachy

-

získat dobrý pocit (http://www.spinningmb.cz/nc/stranka.asp?txt
=sebou

3. 4

Správné nastavení kola
Nastavení Spinneru je velmi důležitá věc. Pohodlí, bezpečnost a ohled na

zdraví každého jedince, to je základ optimálního výkonu v každé Spinning lekci.
Existují obecná doporučení pro nastavení kola, která je zapotřebí v praxi
vyzkoušet a individuálně přizpůsobit. Začátečníkům samozřejmě pomůže se
správným nastavením instruktor. Vždy po nastavení všech níže uvedených
parametrů je třeba zkontrolovat dotažení jistících prvků na kole s ohledem na
bezpečnost jízdy. (Hnízdil, Kirchner a Novotná, 2005)
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Kolo je možné nastavit ve třech směrech:
1. výška sedla
2. výška řidítek
3. nastavení úhlu sedla
1. Nastavení výšky sedla: správně nastavená výška sedla umožňuje
rovnoměrné zapojení všech zúčastněných svalů na nohou co možná
nejefektivnějším způsobem. Je - li sedlo nastaveno příliš vysoko, přetěžuje
se při šlapání čtyřhlavý stehenní sval. Nízko nastavené sedlo naopak
přetěžuje dvojhlavý sval stehenní.
Postup při nastavení sedla:
Hrubý odhad potřebné výšky sedla získáme tak, že se postavíme
bokem ke kolu a nastavíme sedlo do výšky těsně (2 palce) pod okrajem
horní části lopaty pánevní kosti.
2. Nastavení výšky řidítek: správné nastavení výšky řidítek zajišťuje
pohodlnou pozici těla na kole a zabraňuje zbytečnému napětí v zádech.
Velice důležité je brát ohled na flexibilitu a zdravotní problémy jedince.
Obecně by řidítka měla být stejně vysoko jako sedlo. (Hnízdil, Kirchner
a Novotná, 2005)
3. Nastavení úhlu sedla: sedlo má být nastaveno rovnoměrně s podlahou.
Je-li nakloněno dozadu je jízda nepohodlná a neustále kloužeme vzad,
jsme tedy nuceni přitahovat se rukama dopředu a je vyvíjen neúměrný tlak
na nervové pleteně. Naklání - li se sedlo dopředu, jsme nuceni se opírat
o řidítka nepřiměřeně velkou silou a nepřiměřeně je zatěžujeme statickou
prací. (Hnízdil, Kirchner a Novotná, 2005)
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3. 5

Pozice chodidla na pedálu
Chodidlo pokládáme na pedál tak, aby jeho přední část pod prsty spočívala

na středu pedálu, to znamená, že palec je asi o jeden centimetr přesahuje pedál. Je
to nejpevnější a nejefektivnější pozice. Musíme se vyvarovat šlapání středem
chodidla, protože tím vyřazujeme z činnosti lýtkový sval. Při jízdě na Spinneru se
nohy upevňují do klipsen nebo nášlapných pedálů, aby se během jízdy nemohly
uvolnit. Tkaničky by měly být zastrčeny do bot. (Hnízdil, Kirchner a Novotná,
2005)
Při jízdě na běžném kole se často zabírá pouze směrem dolů, ale Spinner
umožňuje plynulý pohyb po celém kruhu. S klipsnami nebo nášlapnými pedály
lze využít sílu v každém úseku šlápnutí a tím využít všechny dostupné svaly.
(http://club-s.cz/nove/spinning.html)

3. 6

Techniky jízdy na Spinneru
Zvládnutí správné techniky jízdy předpokládá osvojit si řadu dovedností:

držení těla, posed, nášlap, držení rukou na řidítkách, jízdu v sedu a jízdu ve stoji.
(Lepková a kol., 2007)
Rozlišujeme 5 základních technik jízdy na Spinneru:
1. rovina v sedle
2. rovina ze sedla
3. kopec v sedle
4. kopec ze sedla
5. skoky (Hnízdil, Kirchner a Novotná, 2005)
Ve spinningu je pro začátečníky nejvhodnější zvolit nejjednodušší zátěž,
a to střídání jízdy po rovině a do kopce v sedle. Mírně pokročilí mohou zkusit
stejné techniky, ale ze sedla. Profesionálové přidávají skoky a sprint.
(http://blog.prirodni-matrace.cz/blog/spinning-jizda-na-stacionarnim-kole42.html)

28

1. Rovina v sedle - rovina v sedle (Obr. 19) je základní a nejjednodušší
technikou spinningu a proto z ní vycházejí i všechny ostatní. Při této
technice se rovnoměrné šlape frekvencí 80 - 110 otáček za minutu v sedu
s rukama lehce položenýma na řidítkách v pozici číslo 1. Jezdí se mírnou
nebo střední zátěží. Horní polovina těla je uvolněná. (Hnízdil, Kirchner
a Novotná, 2005)
Delší doba v této pozici pomáhá jezdci rozvíjet vytrvalost,
zdatnost, fyzickou a psychickou sílu a odhodlání. (http://clubs.cz/nove/
spinning.html)

Obr. 19 Rovina v sedle (Hnízdil, Kirchner a Novotná, 2005)

2. Rovina ze sedla (running) – V rovině ze sedla (Obr. 20) se ruce lehce
opírají o řidítka v pozici rukou 2. Těžiště je rozloženo nad pedály a hýždě
se jen zlehka dotýkají špičky sedla. Trup je nakloněn mírně dopředu a při
každém šlápnutí se pohybuje jemně ze strany na stranu. Při této pozici se
používá mírná nebo střední zátěž.

Tato technika je náročnější na

koordinaci, stabilitu i kondici. Frekvence šlapání je 80-110 otáček za
minutu. (Hnízdil, Kirchner a Novotná, 2005)
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Obr. 20 Rovina ze sedla (Hnízdil, Kirchner a Novotná, 2005)

3. Kopec v sedle (Obr. 21) – Tuto techniku jízdy charakterizuje zvýšená
zátěž a těžiště se automaticky posune na zadní část sedla a ruce by se měly
posunout do pozice číslo 2. Pohyb šlapání by měl být úplný a plynulý po
celou dobu kruhového pohybu. V této pozici by se měla energie obou
dolních končetin rovnoměrně rozložit a využít. Dochází ke zvýšení obecné
zdatnosti a silových parametrů prostřednictví

vytrvalostně - silových

schopností. Frekvence šlapání je 60 - 80 otáček za minutu. (Hnízdil,
Kirchner a Novotná, 2005)

Obr. 21 Kopec v sedle (Hnízdil, Kirchner a Novotná, 2005)
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4. Kopec ze sedla – tuto techniku použijeme v případě, kdy je kopec
strmější, nebo je obtížné jej zvládnout v sedle. Kopec ze sedla (Obr. 22) je
technika, která je charakterizována submaximální zátěží a poklesem
frekvence na 60 - 80 otáček za minutu. Tato technika je namáhavá a měla
by být zaváděna postupně, aby nedocházelo k zatížení Achillových šlach,
kolen, kyčlí a beder. Ruce jsou v pozici číslo 3. Technika šlapání se liší,
nohy nezabírají v kruhovém pohybu, ale nahoru a dolů jako písty. Tato
metoda rozvíjí a upevňuje sílu dolních končetin. Do pohybu je zapojen
dvojnásobný počet svalových partií než při jízdě v sedle. (Hnízdil,
Kirchner a Novotná, 2005)

Obr. 22 Kopec ze sedla (Hnízdil, Kirchner a Novotná, 2005)

5. Skoky – Skoky jsou kombinací technik v sedle a ze sedla. Tento pohyb
může být realizován dvěma způsoby:
-

Při konstantním tempu – kadence v sedle je totožná s kadencí ze sedla.

-

Při variabilním tempu – v pozici ze sedla se snažíme kadenci postupně
zvýšit.
Snažíme se o plynulý přechod z pozice v sedle do pozice ze sedla.

Váhu v průběhu celého pohybu rozložíme na pedály. Důraz klademe na
správnou techniku, na vlastní individuální dynamický rytmus a tempo
jízdy. Frekvence šlapání je 80 - 110 otáček za minutu. (Hnízdil, Kirchner
a Novotná, 2005)
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Pokročilé techniky
Při těchto pozicích jezdec dosahuje vysoké tepové frekvence, z tohoto
důvodu se tyto pozice jezdí až po několikaměsíčním tréninku.
1. Sprint - je pokročilá technika, jejímž cílem je dosažení maximálního
výkonu za kratší dobu. Dochází při něm k vzestupu srdeční frekvence
a následnému zotavení. Sprint by neměl trvat déle než 30 sekund.
Frekvence šlapání by neměla přesáhnout 110 otáček za minutu. (Hnízdil,
Kirchner a Novotná, 2005)
2. Jízda ze sedla – running - se zátěží
Základní rozdíl mezi technikou running a running se zátěží spočívá
ve využití větší zátěže s menší frekvencí a použitím pozice rukou 2,
technika jízdy je však shodná. Těžiště zůstává nad středem otáčení
a dochází jen k mírnému pohybu ze strany na stranu. Díky zvýšené
intenzitě se rozvíjí kardiovaskulární a svalová vytrvalost. Frekvence
šlapání je 60 - 80 otáček za minutu. (Hnízdil, Kirchner a Novotná, 2005)
3. Skoky v kopci - tento styl patří mezi intenzivní a vyčerpávající techniku
stoupání. Tato technika je charakteristická rytmickým střídáním jízdy
v sedle a jízdy ze sedla se zátěží a frekvencí šlapání, která je 60 - 80 otáček
za minutu. (Hnízdil, Kirchner a Novotná, 2005)
4. Sprinty v kopci – lze je provádět v sedle i ze sedla. Zátěž je vysoká,
a proto bychom neměli dosáhnout vyšší frekvence než je 60 - 80 otáček za
minutu. V sedle se používá pozice rukou 2 a ze sedla pozice 3. Tato
technika může silně zatěžovat kolena a kolenní vazy, proto je důležité
postupovat opatrně a s rozvahou. (Hnízdil, Kirchner a Novotná, 2005)

32

3. 7

Specifika jízdy na Spinneru

1. Pozice rukou při jízdě
a) Pozice rukou číslo 1

Obr. 23 Pozice rukou číslo 1 (Hnízdil, Kirchner a Novotná, 2005)

Pozice rukou číslo 1 (Obr. 23) patří mezi nejběžněji používanou pozici
v sedle. Paže jsou mírně pokrčené a uvolněné. Na řidítkách jsou volně položeny,
palec řidítka nesvírá, přidává se volně k ostatním prstům na horní stranu řidítek.
Snažíme se odstranit „uchopovací reflex“, který na běžném kole potřebujeme
k udržení rovnováhy. Na rozdíl od běžného kola se u stacionárního kola snažíme
o

maximálně

relaxovanou

horní

polovinu

těla,

včetně

paží

a soustředíme se na kvalitní provedení dynamické práce dolních končetin.
(Hnízdil, Kirchner a Novotná, 2005)

b) Pozice rukou číslo 2

Obr. 24 Pozice rukou číslo 2 (Hnízdil, Kirchner a Novotná, 2005)
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Pozici rukou číslo 2 (Obr. 24) používáme při technikách jízdy running,
kopec v sedle, skoky a sprinty. Obecnou charakteristikou je vyšší náročnost na
výkon oběhové soustavy. Širší úchop řidítek nám uvolňuje oblast hrudníku a
zajišťuje tak lepší dýchání. (Hnízdil, Kirchner a Novotná, 2005, s. 20)

c) Pozice rukou číslo 3

Obr. 25 Pozice rukou číslo 3 (Hnízdil, Kirchner a Novotná, 2005)

Pozice rukou číslo 3 (Obr. 25) se používá při jízdě do kopce ze sedla. Ruce
jsou na koncích řidítek, dlaně směřují dovnitř a snažíme se o lehký úchop.
(Hnízdil, Kirchner a Novotná, 2005)

2. Dýchání při Spinningu
Většina lidí nedýchá s efektivností, která je potřebná pro maximální
sportovní výkon. Rozlišují se tři druhy dýchání, a to břišní (brániční), dolní
žeberní a horní žeberní (podklíčkové). Správné dýchání se provádí nádechem
nosem a výdech pusou. Tento způsob stimuluje brániční dýchání. Zpočátku se
může dostavit pocit nedostatku vzduchu v plicích, ale postupem času se dýchání
stává efektivnějším. (Hnízdil, Kirchner a Novotná, 2005)
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3. Frekvence šlapání
Ve Spinning programu se používají dva základní typy frekvence šlapání.
Vyšší (80 – 110 otáček za minutu) charakteristická pro techniku jízdy s vyšší
zátěží (roviny). Nižší frekvence (60 – 80 otáček za minutu), která je typická pro
kopce. Spinning je sice skupinové cvičení, respektuje však individualitu každého
jedince. Frekvenci můžeme regulovat a přizpůsobovat splnění cílů, které má lekce
přinést. Frekvenci můžeme regulovat s využitím rytmu hudby. (Hnízdil, Kirchner
a Novotná, 2005)

3. 8

Energetické zóny
Pod tím to pojmem si můžeme představit stupně zatížení v rámci Spinning

lekce, při kterých můžeme hubnout, posílit svaly, nebo si příjemně odpočinout.
Spinning program využívá jako základní metodu rozvoje a stimulace organismu
jízdu v 5 energetických zónách: zotavení, vytrvalost, síla, intervaly a závod.
(Hnízdil, Kirchner a Novotná, 2005)
Zotavení, regenerace je charakteristická mírnou střední zátěží, srdeční frekvencí
v rozsahu 50 - 65 % maxima a pozicí v sedle. Cílem této metody je regenerace
organismu. (Hnízdil, Kirchner a Novotná, 2005)
Střední zátěž, srdeční frekvence v rozsahu 65 – 75 % maxima, pozice v sedle
charakterizuje vytrvalost. Pomáhá posílit srdce, zlepšit hospodaření s kyslíkem,
vybudovat tzv. aerobní práh, snížit množství tělesného tuku. (Hnízdil, Kirchner a
Novotná, 2005)
Síla je charakterizovaná velkou zátěží, rovnoměrně pomalým tempem a srdeční
frekvencí mezi 75 - 85 % maximální hodnoty. Dochází k rozvoji silových
a vytrvalostně – silových schopností. (Hnízdil, Kirchner a Novotná, 2005)
Energetická zóna interval má proměnlivou zátěž a intenzitu, srdeční frekvenci
mezi 65 – 92 % maximální hodnoty, objevují se i vysoké hodnoty kadence,
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kombinace technik jízdy. Cílem tréninku je rozvoj schopnosti rychlého zotavení
organismu po předešlé zátěži. (Hnízdil, Kirchner a Novotná, 2005)
Závod můžeme charakterizovat konstantním tempem na úrovni anaerobního
prahu, intenzitou 80 – 92 % maximální srdeční frekvence a má vlastnosti
„skutečného“ závodu. (Hnízdil, Kirchner a Novotná, 2005)

3. 8

Zásady cvičení
Velmi důležité jako u každého cvičení je dodržovat zásady cvičení, která si

popíšeme:
1. Spinning

navštěvujeme

v profesionálních

centrech

pod

vedením

instruktorů s kvalifikací.
2. Alespoň jednou ročně absolvujeme vyšetření u sportovního lékaře.
3. Trénujeme na pohodu a prožitek.
4. Nepřetěžujeme organismus, cvičíme 3 krát týdně alespoň 30 minut při
zatížení 70 - 80 % maximální tepové frekvence.
5. Vyvarujeme se cvičení s maximální intenzitou (využíváme sporttesterů).
6. Dodržujeme pitný režim.
7. Respektujeme výživová doporučení.
8. Důsledně protahujeme.
9. Pravidelně posilujeme.
10. Buďmě všestranní, měli bychom se věnovat se doplňkovým sportům
(plavání, běh na lyžích, sportovní chůze a další). (Lepková a kol., 2007)
Nedoporučuje se jezdit dlouhodobě nebo opakovaně bez zátěže, protože se
může projevit bolestivost kolenních kloubů a zbytečným přetěžování kloubů
nárazy pedálů. (Lepková a kol., 2007)
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3. 9

Protažení
Důležitou součástí cvičení je také protažení, které provádíme na začátku

každé lekce po krátkém zahřátí a na konci lekce provádíme závěrečný strečink.
Základní pravidla pro dosažení úspěšného výsledku protahování jsou
taková, že cvičíme v prostředí, kde je teplo, vyloučíme rušivé podněty, omezíme
usilovné snažení, cvičíme bez pocitu bolesti, zaměřujeme pozornost pouze na
protahování. Protahování vynecháme pouze v případě, byla – li lekce příliš
náročná. Protažení tak odložíme na pozdější dobu. (Hnízdil, Kirchner a Novotná,
2005)
1. Lýtkové svaly
Prvním cvik na protažení lýtkových svalů (Obr. 26) provedeme
následujícím způsobem: dlaněmi se opřeme se řidítka Spinneru, protahovanou
nohu posuneme vzad, pata je mírně nad zemí, koleno lehce pokrčené. Nohu
posouváme vzad tak dlouho, až ucítíme mírný tah v oblasti lýtka a Achillovy
šlachy.

Druhá

noha

je

vysunuta

vpřed,

výrazně

pokrčena

a tvoří oporu pro bezpečné protažení. (Hnízdil, Kirchner a Novotná, 2005)

Obr. 26 Protažení lýtkových svalů (Hnízdil, Kirchner a Novotná, 2005)
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2. Zadní strana stehna a lýtkové svaly
V kleku přednožném a následném předklonu k natažené noze setrváme
v pozici, kdy cítíme mírný tah ve svalech na zadní straně nohy. Tím to cvikem
protáhneme zadní stranu stehen a lýtkové svaly (Obr. 27). (Hnízdil, Kirchner
a Novotná, 2005)

Obr. 27 Protažení zadní strany stehna a lýtkových svalů (Hnízdil, Kirchner a Novotná, 2005)

3. Svaly přední strany stehna
Pokud chceme protáhnout přední stranu stehna (Obr. 28), tak se opřeme
o řidítka Spinneru a uchopíme nohu pokrčenou v koleni za nárt a lehce
přitáhneme patu k hýždím, podsazenou pánev tlačíme vpřed. Nepředkláníme se
ani neotáčíme trup. (Hnízdil, Kirchner a Novotná, 2005)

Obr. 28 Protažení přední strany stehna (Hnízdil, Kirchner a Novotná, 2005)
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4. Vnitřní strana stehna
Protažení vnitřní strany stehna (Obr. 29) dosáhneme tak, že se jednou
rukou přidržíme Spinneru a přejdeme do mírného podřepu na jedné noze. Druhou
pokrčíme v koleni a opřeme vnějším kotníkem o stehno pokrčené nohy. Druhou
rukou tlačíme do vnitřní část pokrčené nohy. (Hnízdil, Kirchner a Novotná, 2005)

Obr. 29 Protažení vnitřní strany stehna (Hnízdil, Kirchner a Novotná, 2005)

Při spinningu se cvičí na speciálně upravených stacionárních kolech. Toto
cvičení si myslím, že zaujme všechny, kdo rádi jezdí na kole. Zajezdit si může
každý kdykoliv, protože jízdu nic neovlivňuje jako klasickou jízdu na kole venku.
Také ho ocení lidé, kteří rádi cvičí ve skupině. Spinning jako další směr ve Fitness
má dobré účinky na organismus a proto patří k stále velmi populárním způsobům
cvičení. Je to velmi dobré cvičení pro ty, kteří si chtějí udržet nebo zlepšit svoji
fyzickou kondici. Cvičení je náročnější, ale pomáhá pečovat o svoji postavu, je to
ideální prostředek na hubnutí. Spinning však není vhodný pro jedince trpící
kloubními problémy.
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Toto cvičení je zaměřeno na posílení pouze dolních končetin, proto
bychom doporučili přidat ještě jiný druh cvičení, např. Fitbox nebo Powerjógu na
posílení svalů horní části těla, aby tak nedocházelo k jejich ochabnutí.
V poslední době se objevují varianty Spinningu, které nejsou zaměřeny jen
na klasickou cyklistickou přípravu, ale kombinují prvky fitness, spinningu
a Aerobiku, které zatěžuje všechny částí těla stejnoměrně. Klasickým
reprezentantem je Aerospinning®. Další variantou je Aquaspinning (Obr. 30).
Díky speciálně upravenému kolu, se cvičí napůl ve vodě. Ve vodě se ovšem za
zvuku povzbuzující hudby vyvíjí mnohem větší aktivita než na suchu. Cvičení
ve vodě je vhodné pro všechny, kdo mají problémy s klouby, je totiž velmi šetrné
a nenamáhá tolik kloubní aparát. Voda má navíc masážní účinky na nohy, čímž
brání vzniku celulitidy a podporuje prokrvení.

Obr. 30 Aquaspinning (http://m.fayobserver.com/articles?path=/articles/2011/11/28/1134873)
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4.

ZUMBA
Další sportovní aktivitou, která patří mezi populární v oblasti Fitness

v současné době, o které nyní budeme psát, je Zumba.
Podle Pereze (2010) je „Zumba velmi dynamické cvičení při stimulující
hudbě,

založené

na

tanečních

krocích

salsy,

merengue

a

dalších

latinskoamerických a moderních tanečních stylů“.
Zumba zapojuje základní principy aerobiku, rezistenčního tanečního a
intervalového cvičení, posiluje a tvaruje postavu, spaluje tuky, maximalizuje
kalorický výdej organismu, prospívá srdci, uvolňuje nervové napětí. Díky Zumbě
se každý protančí k nádherné postavě. Kroky jsou zjednodušené a poskládané do
sestav tak, že se každý bude cítit jako na taneční párty. Tímto způsobem je Zumba
přístupná každému, bez ohledu na věk či taneční zkušenosti. Hlavním cílem je
dobře se bavit a pořádně si zacvičit. (Perez, 2010)

4. 1

Historie
Zakladatelem Zumby je Alberto Beto Perez (Obr. 31), který v 90. letech

pracoval jako instruktor Aerobiku ve Fitness klubu. Úplnou náhodou, kdy na lekci
zapomněl přinést připravenou hudbu, tak mu nezbylo nic jiného než začít
improvizovat. Naneštěstí měl s sebou kazetu s latinskoamerickou hudbou, kterou
pustil a začal tancovat. Hodina s novými tanečními prvky měla velký úspěch a tak
se zrodil nový fitness program – Zumba. Nová metoda se po několika měsících
začíná

stávat

velmi

populární.

(http://www.zumba-zumba.cz/index.php?

option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2)
Po velkém úspěchu v Columbii představil Alberto Beto Perez v roce 1999
Zumbu v USA. Zde se k němu přidali dva podnikatelé, Alberto Perlman a Alberto
Aghion, kteří společně založili společnost „Zumba Fitness, LLC“ jejímž cílem
bylo představit Zumba® Fitness po celém světě, aby si hodinu Zumby mohl užít
každý, bez ohledu na svou fyzickou kondici. Zumba se tak stala spojením tance
a cvičení, jejímž cílem je především zábava. Od té doby se stala Zumba®
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nejrozšířenějším Fitness programem nejen

v USA. (http://www.zumba-

zumba.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2)
V současné době je víc jak v 30 zemích vyškoleno přes 10 000 instruktorů,
přes 1 500 000 lidí navštěvuje pravidelně hodiny Zumba® Fitness a do dneška se
prodalo přes 3 miliony DVD. V současné době Alberto Beto Perez působí jako
kreativní ředitel vzdělávacího oddělení společnosti Zumba Fitness, LLC a dohlíží
na

školení

školitelů

Zumby.

(http://www.zumba-zumba.cz/index.php?

option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2)

Obr. 31 Alberto Beto Perez (http://zumbafitnessnj.com/zumba/zumbas-creative-genius-albertobeto-perez)

4. 2

Charakteristika Zumby
Slovo Zumba v kolumbijském slangu znamená „rychlý“ nebo „bzučet“.

Také zní jako spojení slov „samba“, temperamentního brazilského tance,
a „rumba“, což znamená večírek.

Zumba je dynamická, zábavná a plná

latinskoamerických a exotických rytmů a spojuje aerobní intervalové cvičení
(rychlé a pomalé pasáže). Při Zumbě se formuje a posiluje celé tělo. Zumba je
vhodná i pro ty, kteří tancovat neumějí, protože taneční pohyby, jsou složeny
z kroků, které jsou jednoduché a základní. V Zumba hodinách se nemusí vůbec
počítat, tančí se zcela podle rytmu hudby. Nemusíme se omezovat jen na cvičení
Zumby, můžeme ji doplnit i jinými druhy pohybu – běh, cvičení s činkam, Jógu.
(Perez, 2010)
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Hlavní principy, na kterých je založena úspěšnost Zumby jsou:
-

zábava - účastníci se hlavně baví, neuvědomují si, že cvičí a chtějí cvičit
každý den,

-

je to jiné - hudba, kroky, pohyby, lekce, to vše je jiné a nové,

-

cvičení je snadné - Zumba je vhodná pro každého, může ji cvičit každý
bez ohledu na kondici, předchozí průpravu nebo věk,

-

cvičení je účinné - Zumba je založena na kardio cvičení, při kterém se
posilují svaly celého těla. (http://zumbaznojmo.webnode.cz/o-nas/)

4. 3

Programy Zumby
Postupem času vznikaly i další programy Zumby – Zumba Basic Steps

Level 1, Zumba Basic Steps Level 2, Zumbatonic, Aqua Zumba, Zumba toning,
Zumba Gold, které si v této kapitole pro lepší představu charakterizujeme.

Zumba Basic Steps Level 1
Je základním typem Zumba lekce, na které se setkáme s tanečními styly:
merengue, salsa, cumbia a reggaeton. (http://fitness-zumba.ic.cz/zumba-2-druhy)
Pro představu si tyto taneční styly blíže představíme:
Taneční styl merengue pochází z Dominikánské republiky, ale můžeme
ho najít také i na Haiti a Santo Domingu. Normální tempo merengue je v rychlém,
pulzujícím rytmu, přičemž každá doba má stejný důraz. Používají se hudební
nástroje jako je např. tambora, konga nebo trumpeta. (Perez, 2010)
Salsa je uliční směsí mnoha karibských kultur a je silně ovlivněna Kubou,
Afrikou a Španělskem. Populární tanec, tak jak ho známe dnes, se z ní však stal
v New Yorku a na Floridě. Salsa kombinuje kroky různých tanců – mamby,
rumby, atd. Salsa má nezaměnitelný přízvuk a má ze 4 základních tanců
používaných v Zumbě nejrychlejší tempo. Používají se hudební nástroje, jako jsou
například konga, trumpety, trombon. (Perez, 2010)
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Cumbia je známá jako rytmus z jihoamerické Kolumbie, ovšem nezapře
ani silný vliv Afriky a Evropy. Původně byla používána jako tanec při námluvách.
Pro hudbu Cumbia se využívají především bubny, perkusní nástroje a například
harmonika. Tempo je spíše pomalejší. (Perez, 2010)
Reggaeton jehož základním hudebním nástrojem jsou bubny. Písně
kombinují rap a zpěv, prvky hip hopu a funku. Tento taneční styl pochází
z Portorika a Panamy a je ovlivněn prostředím Jamajky (karibské akcenty a hudba
ulice). Hudba reggatonu je rychlá a rytmická. (Perez, 2010)

Zumba Basic Steps Level 2
Vyznačuje se rychlejším tempem s trochou posilování, dále obsahuje více
tanečních stylů jako je například samba nebo flamenco. (http://www.centrum
tance.cz/zumba)

Zumbatomic
Zumbatomic® jsou cvičení určené dětem od 4 let do 12 let. Zumba
program je pro tyto lekce speciálně upravený vzhledem k psychologickým
a fyziologickým potřebám dětí. Lekce jsou hlavně zábavné a trvají kratší dobu než
lekce pro dospělé. (http://fitness-zumba.ic.cz/zumba-2-druhy)

Aqua Zumba
Aqua Zumba® je taneční aquarobic plný latinskoamerických rytmů, které
je mnohem náročnější než jakékoliv jiné cvičení na suchu. Vodní prostředí je
z hlediska cvičení méně zátěžové a tudíž zdravější pro lidské tělo. Ve vodě
pracujete s odporem vody díky, kterému se posilují téměř všechny svalové
skupiny a hlavně se nezatěžují klouby. Cvičení je vhodné téměř pro všechny
věkové kategorie, těhotné ženy, osoby, které mají problémy s klouby, osoby
s nadváhou. Aqua Zumba je také vhodná pro začátečníky i neplavce, protože se
cvičí v mělké vodě, kde každý dosáhne na dno. (http://fitness-zumba.ic.cz/zumba2-druhy)
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Zumba toning
Zumba Toning™ je kombinace posilovacích a tanečních prvků za účelem
spalování kalorií a zároveň tvarování těla. Při cvičení se používají speciální
"činky", které chrastí a připomínají rumba - koule, které doprovázejí rytmus celé
lekce. (http://fitness-zumba.ic.cz/zumba-2-druhy)

Zumba Gold
Zumba Gold® je Zumba určená aktivním seniorům, osobám s nadváhou,
po úrazech, méně nadaným tanečníkům nebo těhotným ženám, kde se vyžaduje
mírnější přístup při cvičení. Zumba Gold je zaměřená na anatomické, fyziologické
a psychologické potřeby této části populace. Do těchto lekcí je zařazeno také
cvičení v sedě na židlích, které se zaměřuje na zdravotně postižené (vozíčkáře).
Tempo

je

klidné

oproti

ostatním

druhům

Zumby.

(http://fitness-

zumba.ic.cz/zumba-2-druhy)

4. 4

Výhody cvičení

-

posílení hlubokého stabilizačního systému (CORE),

-

velký výdej energie,

-

podporuje kardiovaskulární systém,

-

zlepšuje krevní oběh,

-

pomáhá udržet krevní tlak,

-

zrychluje metabolismus,

-

zlepšuje klidovou srdeční frekvenci,

-

tvarování těla a spalování tuků. (Perez, 2010)
Zumba nejen napomáhá úbytku váhy, posílení svalů a jiným tělesným

změnám, ale současně působí i na tzv. psychologickou stránku cvičení, která se
stala hlavním motivačním faktorem. Zumba spojuje nesmírně energetickou
a motivující hudbu s unikátními pohyby a kombinacemi, které snižují stres
z každodenních starostí. Dále je postavena na principu, že cvičení má být zábavné
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a jednoduché. Lidé se nemohou dočkat, až zase půjdou cvičit, Zumba je motivuje.
Pomáhá

zlepšit

náladu,

posiluje

sebedůvěru

a

sebejistotu.

(http://zumbaznojmo.webnode.cz/o-nas/).

4. 5

Struktura lekce
Lekce Zumby většinou probíhá 1 hodinu, existují však i speciální Zumba

maratony, které mohou trvat až několik hodin. Na začátku každé lekce je nutné se
rozehřát (warn – up), proto lektoři volí pomalejší tempo. Po rozehřátí se tempo
zrychluje a následuje taneční párty, plná latinskoamerických rytmů, kde hraje
hlavní roli hudba. Nejrychlejší tempo bývá zhruba v polovině Zumba lekce. Na
konci hodiny se tempo velmi zmírní (cool down), neboť následuje protažení
a uvolnění. Právě díky střídání rychlého a pomalého tempa dochází k efektivnímu
spalování a tvarování celé postavy. (http://www.zumba-cviceni.cz/2010/6)

Zumba je jedním z dalších současných populárních směrů ve Fitness.
Zumba je velmi energické cvičení, ve kterém je důležité se hlavně bavit. Není to
cvičení v „pravém slova smyslu“ neboť nemusíme počítat kroky, ani se učit
nějaké sestavy, stačí pouze vnímat rytmus hudby. Díky tomu si Zumbu oblíbili
lidé celého světa. Při tomto cvičení se posilují svaly celého těla jednoduchým
a hlavně zábavným způsobem.
Zumba je ideálním prostředkem, jak si zatancovat klidně každý den
a „vytancovat se“ ze svých problémů a starostí. Zumba je vhodná pro všechny
věkové kategorie, protože každý si může vybrat úroveň, která bude ta
nejvhodnější. Na lekce Zumby chodí lidé také proto, že už je nebaví trávit čas
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cvičením na posilovacích strojích v posilovnách, ale chtějí se dobře bavit. Zumbu
můžeme cvičit i z pohodlí domova, tím lidé šetří své finance a mohou cvičit
kdykoliv budou chtít. Velkou výhodou Zumby je její nenáročnost na vybavení,
potřebujeme jen sportovní oblečení a kvalitní obuv. Lekce je možné navštěvovat
na řadě míst i u nás, protože i v České republice už jsou vyškoleni profesionální
instruktoři.
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5.

FITBOX
Fitbox patří mezi nejžhavější a velmi oblíbenou novinku v oblasti Fitness

a Wellness center. V následujících řádcích se tomuto druhu cvičení budeme
věnovat.
Jedná se o skupinové, zábavné a energeticky vysoce účinné cvičení na
speciálně upravených boxovacích totemech, při kterém ve stejný okamžik klienti
nacházejí hudbu, motivaci, kondici, zábavu a psychickou uvolněnost. Tento
originální program byl vyvinut tak, aby oslovil muže i ženy každého věku
a úrovně zdatnosti. (http://www.vasefitness.cz/fitbox/program/)
Fitbox je ideální aerobní cvičení, jehož hlavní výhodou je redukce váhy,
při jedné lekci člověk spálí mnohonásobně více než při klasických formách
cvičení a zapojují se téměř všechny svalové skupiny.

5. 1

Historie Fitboxu
Fitbox® Program je velmi mladá aktivita, která v roce 2006 přichází do

Východní Evropy díky společnosti GDA s.r.o., chce oživit nabízené služby
ve Fitness centrech, ale i zábavních parcích, aquaparcích a rekreačních zařízeních.
Tento nový, fascinující a velice účinný skupinový trénink ukazuje nové cesty, jak
zefektivnit program právě v těchto zařízeních. Pro podporu a rozvoj Fitbox®
Programu vytvořila společnost GDA s.r.o. kurz zvaný trenér s licencí Fitbox®. Od
počátku tohoto století tato aktivita nabírá na oblibě a rychle se šíří do ostatních
vyspělých států. (http://www.vasefitness.cz/fitbox/program/)
Fitbox si v dnešní době můžeme jít zacvičit do 90 Fitness center, kde
působí centrifikovaní lektoři, což je zárukou kvalitního a profesionálního přístupu.

(http://www.fitboxweb.cz/category/clanky)
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5. 2

Charakteristika cvičení
Při cvičení se boxuje do speciálně upravených totemů. Tréninkové plány

se upravují dle možností cvičence, proto může navštěvovat lekce Fitboxu téměř
kdokoliv. (http://www.fitboxweb.cz/category/clanky)
Fitbox® program obsahuje několik základních úderů s kombinací
nevyčerpatelného množství cviků, díky tomu se na lekci nikdo nebude nudit.
Fitbox® využívá měřičů tepové frekvence, díky kterým se lekce stává kvalitnější
a vytyčený cíl bude rychleji dosažitelným.

Společnost BEVITEC vytvořila

Fitbox® Program, protože každý má při tréninku jiné potřeby a cíle. Lekce jsou
rozděleny do několika úrovní a každý účastník lekce si zvolí právě tu úroveň
zdatnosti,

která

odpovídá

jeho

individuálním

fyzickým

předpokladům.

(http://www.vasefitness.cz/fitbox/program/)
Fitbox® je licenční program a to z toho důvodu, aby instruktoři vedoucí
Fitbox lekce byli opravdu důkladně připraveni a vystupovali jako profesionálové.
Fitbox lekce smí nabízet pouze autorizovaná centra s označením Fitbox®, kde
jednotlivé lekce vedou certifikovaní lektoři s licencí Fitbox®. Cvičí se na vysoce
kvalitních totemech, splňující ty nejpřísnější regule Fitbox Programu, totožného
jména Fitbox®. Toto zaručuje účinné, bezpečné a kvalitní principy Fitbox®
Programu. (http://www.vasefitness.cz/fitbox/program/)

5. 3

Fitbox a jeho účinky na organismus

1. Redukce váhy
Fitbox® je ideální aerobní cvičení, které napomáhá ke zhubnutí. Je určen
pro všechny, kteří chtějí pečovat o svoji postavu. Při jedné 50 minutové lekci je
průměrný výdej 1230 – 3140 kJ, což je mnohonásobně víc než při klasických
formách cvičení. Pravidelný trénink pomáhá účinně tvarovat a zpevňovat postavu
a hlavně se dostat do kondice a psychické pohody. (http://www.vasefitness.cz/
fitbox/program/prinos/)
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2. Pokožka
Dalším účinkem je zlepšení stavu pokožky, při zvýšené fyzické námaze se
pokožka lépe prokrvuje, a díky pocení se z těla odplavují nečistoty a škodliviny.
Při dodržování pitného režimu (2 – 4 litry / den) a zdravého životního stylu, je
velký předpoklad, že dojde ke zlepšení stavu pokožky, která tak bude pružnější
a zdravější. (http://www.vasefitness.cz/fitbox/program/prinos/)

3. Kondice
Fitbox® pomáhá udržet a zlepšovat kondici jednoduchým a zábavným
způsobem za neuvěřitelně krátkou dobu. Fitbox® umožňuje specializovanou
přípravu pro všechny druhy sportů, protože díky měřiči tepové frekvence lze
simulovat

konkrétní

tréninkovou

zátěž.

(http://www.vasefitness.cz/

fitbox/program/prinos/)
4. Psychická vyrovnanost
Fitbox® program pozitivně ovlivňuje psychiku cvičence. Díky kvalitní
pohybové aktivitě každý získá velmi příjemný pocit sami ze sebe a ze svého těla.
Cvičení pomáhá zlepšovat náladu a dostat se do psychické pohody.
(http://www.vasefitness.cz/fitbox/program/prinos/)
5. Komplexní posílení těla
Fitbox® program pomáhá dostat se do svalové rovnováhy díky svým
přesně dávkovaným a komplexně zaměřeným lekcím. Při cvičení se procvičuje,
jak horní, tak dolní polovina těla a zapojuje se také zádové svalstvo, což zabraňuje
bolesti zad. (http://www.vasefitness.cz/fitbox/program/prinos/)
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5. 4

Příslušenství

Totem
Cvičí se na speciálně upravených totemech. Ve Fitness centrech se
můžeme setkat s 2 druhy: Totem Evolution (Obr. 32), který se skládá z 3 nosných
dílů, což přispívá k lepší manipulaci a snadnějšímu nastavení. Ve Fitness
střediscích ale spíše narazíme na totemy s 1 nosným dílem, například Totem Basic
(Obr. 33).

Obr. 32 Totem Evolution (http://www.fitboxweb.cz/prubeh-lekce-fitboxu-28/)

Obr. 33 Totem Basic (http://www.fitboxweb.cz/fitbox-6)

51

Bandáže a rukavice
Důležitým prvkem jsou bandáže (Obr. 34), nebo speciální rukavice (Obr.
35), které chrání ruce před možným zraněním. Při Fitboxu je nutné mít zpevněné
zápěstí a alespoň částečně chráněné prsty. Ve většině Fitness center je možné si
rukavice nebo bandáže zapůjčit, alespoň na první lekci. Pokud chceme fitbox
navštěvovat pravidelně, je vhodné pořídit si vlastní rukavice nebo bandáže.
Instruktor by měl na první lekci s výběrem bandáží poradit a předvést
bandážování ruky. (http://www.fitboxweb.cz/category/clanky/bandaze-na-fitbox)

Obr. 34 Bandáže (http://myfitjourney.blogerka.cz/Cviceni/Ma-prvni-lekce-Fit-Boxu)

Obr. 35 Rukavice (http://www.profighters.sk/profighters/eshop/4-1-Boxerske-rukav../9-2-Pre-boxerskevrece/0/row)

Mohou se použít normální, obyčejné bandáže určené ke zpevňování ruky
nebo přímo speciální Fitbox bandáže, které jsou určeny na toto použití. Bandáže
se dělí na elastické a neelastické. Začátečníkům se většinou doporučují
neelastické bandáže, a jelikož ještě neodhadnou utažení bandáže, může dojít
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k omezení přístupu krve do ruky. Délka bandáží se pohybuje mezi 3 - 4 metry.
Na trhu se prodávají v různých barvách nebo se dají sehnat takové, které mají na
konci suchý zip pro lepší uvázání. (http://www.fitboxweb.cz/category/clanky)
Speciální rukavice na Fitbox slouží jako doporučená sportovní pomůcka
a je možná částečná náhrada bandážemi. Pro začátečníky jsou vhodnější rukavice.
Jejich výhodou je jednodušší a rychlejší nasazování než u bandáží. Nejvíce
doporučovanou variantou jsou rukavice otevřené, aby mohla ruka větrat
a zároveň, aby bylo zpevněné zápěstí. Existují i rukavice s takzvaně gelovou
výstelkou, která účinně ochrání prsty. Také jsou k dostání vycpané rukavice
hustou pěnou, které jsou uzavřené. (http://www.fitboxweb.cz/category/clanky)
Co se týče oblečení, nejsou zde kladeny žádné speciální nároky, není
potřeba speciální oblečení, stačí lehké sportovní oblečení, které je pohodlné
a neomezuje při cvičení v pohybu. Nejlepší je takové, které pohlcuje pot. Obuv by
měla být pohodlná, odvětrávána a hlavně určená pro sportovní použití.
(http://www.fitboxweb.cz/category/clanky)

5. 5

Druhy Fitboxu
Na Fitboxu je nejlepší to, že ho může cvičit úplně každý. Existuje mnoho

různých variant tréninků a všechny jsou uzpůsobeny pro určitou skupinu lidí nebo
s cílem určitého výsledku. Například zóna SENIOR se plně ohlíží na aktuální
kondici jedince, a tudíž nehrozí, že by mohlo dojít k přetížení organismu. Dále
upravená verze SLIM má jasný cíl, kterým je zhubnout a vytvarovat postavu.
Cvičení pomáhá i ke zlepšení kondice. Pro zpevnění a nabírání svalové hmoty je
tu verze POWER, jejímž úkolem je vytvoření kvalitní svalové hmoty a posílení
fyzické kondice. (http://www.fitboxweb.cz/category/clanky)
Z široké nabídky přizpůsobení tréninku, který ještě instruktoři přesně
poupraví dle vašich potřeb, si vybere zaručeně každý. Dávno tedy není žádnou
novinkou, že Fitbox cvičí senioři, či ženy po porodu. Věk a úroveň kondice
v žádném případě nikoho neomezují. (http://www.fitboxweb.cz/category/clanky)
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FITBOX FREESTYLE je bojovější forma, kde jsou kladeny menší
nároky na rytmiku. (http://www.zone4you.cz/fitness/fitbox)

5. 6

Lekce fitboxu
Lekce Fitboxu probíhají většinou skupinově pod vedením speciálně

vyškoleného instruktora. U Fitboxu se neučí konkrétní sestavy, pouze se natrénuje
pár základních úderů a kopů, které se potom dají různě kombinovat.
(http://www.fitboxweb.cz/category/clanky)
Na začátku, jako u každého cvičení se nejdříve musíme každý rozehřát,
aby nedošlo k poškození svalu nebo šlachy, a aby se zvýšil přívod kyslíku do
svalů a lépe se při zátěži prokrvovaly. Úvodní zahřívání trvá většinou 5 - 10
minut. Dále následuje hlavní část, která je zaměřená na cvičení podle aktuální
kondice a výkonnosti cvičence. Tato část je již za doprovodu hudby a organismus
se dostává do požadované zátěže. Postupně se začínají uvolňovat a spalovat
tukové zásoby. Hlavní část je nejdelší a trvá 15 - 30 minut. Na závěr se musí svaly
dostat zpátky do klidového stavu a organismus se musí uklidnit. Existují 3
základní varianty – cool down, floor work a stretching probíhající také za
doprovodu hudby. Většinou se provádějí popořadě všechny najednou.
(http://www.fitboxweb.cz/ category/clanky)
Po cvičení dochází k redukci tuků a ze svalů se uvolňuje nežádoucí
kyselina mléčná. Před a po ukončení lekce by měl každý vypít alespoň 1 litr čisté
vody nebo iontového nápoje. (http://www.fitboxweb.cz/category/clanky)
Hlavními prvky používanými ve Fitboxu jsou:
-

přímé údery rukou - Obě ruce jsou u brady, jedna z nich zůstává v
obranné pozici a druhá jde vpřed. Pohyb vychází z pasu. Posilujeme svaly
břicha, paží a zad.

-

boční hák - Úder rukou, při kterém se k pohybu přidává rotace trupu.

-

zvedák - Úder vycházející od pasu nahoru a posilující biceps, svaly břicha
i zad.
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-

kopy do oblouku - Boxovací totem nabíráme nártem.

-

kop pomocí kolene - Úder je směřován kolenem přímo do boxovacího
pytle a je užitečným prvkem pro nácvik sebeobrany posilující hlavně
břišní svaly a hýždě.

-

kop přímý a kop stranou - Špička kopající nohy musí směřovat směrem
dolů.

(http://www.mujinstruktor.cz/clanky/fitbox-aneb-kopnete-si-do-

pytle/)
Do totemu musí zaráz boxovat dva lidé, jinak dochází k jeho pohybování
z místa na místo. Všechny údery a kopy musí být při Fitboxu provedeny rychle,
přesně a je třeba je v pravou chvíli zastavit. (http://www.mujinstruktor.cz/
clanky/fitbox-aneb-kopnete-si-do-pytle/)

Jednou z nejmodernějších novinek v oblasti fitness a velmi populárním
současným cvičením je Fitbox.
Boxuje se do speciálně upravených totemů, díky tomu se můžeme „vybít“
ze svých každodenních starostí a uvolníme se. Během cvičení posílíme téměř
všechny svaly v těle a pomáhá nám tvarovat a zpevňovat postavu. Především je to
takové cvičení, které spojuje zábavnou činnost za doprovodu hudby s vysoce
účinným hubnoucím procesem.
Cvičení je určeno pro všechny věkové skupiny, pro muže, ženy, protože
každý si zvolí svoji úroveň cvičení. Fitbox je cvičení, které je fyzicky náročné,
proto se nedoporučuje lidem se zdravotním omezením.
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6.

POWERJÓGA
Velmi populární jsou v poslední době i pomalejší formy cvičení. Mezi ty

nejpopulárnější v současnosti patří Powerjóga.
Powerjóga je výborným propojením klasické Jógy s moderními druhy
cvičení. Na rozdíl od tradiční Jógy, kde se v jednotlivých pozicích setrvává
poměrně dlouho, se v Powerjóze pozice dynamicky střídají. Důraz je kladen
hlavně na sílu a ohebnost. Powerjóga je proto fyzicky náročnější než tradiční Jóga
a

může

proto

pomoci

i

při

hubnutí

nebo

udržení

váhy.

(http://ocviceni.fitweb.cz/power-joga-a21.html)
Powerjóga je dynamický cvičební styl, který uvolní, posílí a protáhne celé
tělo. Cvičení plyne v souladu s dechem, s jeho vědomou kontrolou.
(http://powerjoga.ecviky.cz/)
Powerjóga je skvělý prostředek jak ulevit tělu a zároveň také mysli,
v prostředí, které je plné stresu. Obecně je to cvičení, při kterém se snažíme
sjednotit

naše

tělo

s myslí,

což

není

vůbec

jednoduchá

věc.

(http://www.powerjoga.ic.cz/pj.html)

6. 1

Historie
Přenesením Jógy na americký kontinent bylo třeba cvičení trochu upravit

a toho se chopil v roce 1979 Bryan Kest (Obr. 36), který zjemnil Aštanga Jógu
v Jógu ne tak strikní. V Powerjóze je možné narozdíl od Aštanga Jógy pozice
(ásany) libovolně kombinovat a není přesně určeno, jak dlouhou dobu v pozicích
setrvávat. Bryan Kest vytvořil systém zvaný Powerjóga, i když již ve staré Indii se
toto sousloví objevuje, pouze však ve spojení jako slovo power a slovo joga, síla
z Jógy, přesně jak je prezentovaná Powerjóga. Termín Powerjógy se tedy začal
spojovat s tímto mužem, dále s Beryl Bender Birch a v neposlední řadě také s
Baron Baptiste. (http://www.tanapilates.cz/index.php?option=com_content &view
=article &id=6&temid=80)
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Powerjóga je v České republice prezentována od roku 2001. Není však
prezentována jako Jóga, ale cvičební styl, který je založený na principech cvičení
Reebok Flexible Strenght, Power Joga Baron Baptiste a power yoga Bryan Kest,
Reebok yoga. Jejím prvotním cílem bylo naučit lidi si po sportovní aktivitě
protáhnout svaly, které zatížili v rámci jejich cvičení. V současné době v České
republice Powerjógu prezentuje Václav Krejčík. Jeho powerjóga je ovlivněna
Fitness a dynamickým strečinkem, který s využitím pozic Jógy dostal novou tvář.
(http://www.tanapilates.cz/index.php?option=com_content&view=article&id
=66&Itemid=80)
Powerjóga se od té doby stala velice populární a je zajímavou alternativou
nejen k samotné Józe, ale také například k Aerobicu nebo Pilates. Powerjógu
můžeme cvičit v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci i v Plzni. (http://power
joga.ecviky.cz/)

Obr. 36 Bryan Kest (https://www.wohlfuehlbereich.de/team/gastlehrer/bryan-kest)

6. 2

Charakteristika cvičení
Powerjóga je jedním z moderních cvičebních stylů současnosti. Samotný

význam slova Powerjóga představuje v překladu jakousi dynamičtější formu
klasické Jógy. Slovo power znamená síla a jóga klasické cvičební umění
východních zemí. Když se obě slova spojí dohromady, tak vzniká cvičení, které
není žádnou filosofií jako samotná Jóga, ale dostává nový rozměr. Jediné, co
Powerjógu

spojuje

s

klasickou

(http://powerjoga.ecviky.cz/)
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Jógou,

jsou

pozice

(ásany).

Powerjóga vychází z Aštangajógy a Hathajógy. Aštanga je fyzicky
náročná, vyžadující každodenní disciplínu, která je základem pro dobrý psychický
stav a koncentraci mysli. Je náročná také na sílu a flexibilitu, nejde jen o zvládnutí
pozic, ale hlavně mysli. Powerjóga z Hathajógy přebírá většinu pozic, které
pomohou zklidnit mysl, zpomalit tok myšlenek, jednoduše řečeno vypnout po
náročném dni.
Powerjóga zahrnuje strečink i posílení svalů. Powerjóga obsahuje soubor
mnoha cviků, které pomohou velmi dobře a účinně protáhnout. Cvičení je
výborná forma, jak po náročném dni v práci zklidnit a načerpat novou energii.
Powerjóga je formou aktivního odpočinku, na cvičení přicházíme unaveni
a

vystresováni,

ale

domů

odcházíme

dobře

naladění

a

odpočatí.

(http://powerjoga.eu/)
Powerjóga je jednoduše pro všechny lidi, kteří se chtějí hýbat a něco se
svým tělem dělat. Cvičit mohou jak mladí lidé, tak také senioři v pokročilejším
věku. Tempo cvičení se přizpůsobí schopnostem člověka a jeho fyzické zdatnosti.
Powerjógu mohou cvičit ženy i muži, i když u žen je Powerjóga mnohem
oblíbenější. (http://powerjoga.ecviky.cz/)
Na cvičení není potřeba žádné speciální pomůcky, stačí cvičební podložka
a pohodlné sportovní oblečení. Obuv není potřeba, protože se cvičí naboso.
(Krejčík, 2003)

6. 3

Účinky cvičení
Jedná se o formu cvičení, po kterém se každý bude cítit skvěle, protože

zvyšuje vitalitu a obnovuje přirozený tok energie v těle.
Powerjóga je současné velmi populární cvičení, které pomáhá s bolestmi
kloubů, které jsou nejčastějším projevem artrózy, nebo odstraňuje problémy se
zády. Dále Powerjóga odbourává stres a zklidňuje mysl. Díky tomu se bude každý
cítit mnohem svěží a tělo nebude unavené. Díky Powerjóze jsou lidé schopni
mnohem lépe ovládat své dýchání a tím pádem se také mnohem více soustředit
a koncentrovat na činnosti, které momentálně vykonávají. Stávají se tak mnohem
více produktivními a uvolněnými. (http://powerjoga.ecviky.cz/)
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Další výhodou Powerjógy je, že se nezaměřuje pouze na hlavní svalové
skupiny, ale také na hluboko uložené stabilizační svaly, které pomáhají držet
rovnováhu a zachovávají správné držení těla. Powerjóga je schopna u člověka
zvýšit sílu, zlepšuje flexibilitu, fyzickou kondici a koordinaci pohybů.
(http://ocviceni.fitweb.cz/power-joga-a21.html)
Zlepšuje se trávení a zrychluje metabolismus, což působí na redukci
tukových zásob v těle. Protažením celého těla a prohloubením dechu dochází
k prokrvení tkání, intenzivnímu odvádění škodlivých látek z organismu
a revitalizaci organismu. Díky tomu dochází k projasnění a uzdravení pleti.
Vrásky

mizí

z

obličeje

a

dochází

k

obnovení

vitální

energie.

(http://www.powerjoga.ic.cz/pj.html)

6. 4

Kontraindikace
Powerjóga je cvičení, které je určeno pro zdravé muže a ženy všech

věkových kategorií. V případě jakéhokoli omezení nebo zdravotních problémů je
nutná konzultace s lékařem. Powerjóga se nedoporučuje cvičit v prvních
dnech menstruace, protože dochází ke zvýšenému hromadění lymfy a krve
v organismu a tlaků na břicho. Některým ženám ale cvičení pomáhá zvládat
menstruační bolesti - záleží, na každé ženě, čí dívce, jak se bude při cvičení cítit.
V této době se doporučuje vynechat obrácené pozice (svíčka, pluh, stoje na hlavě,
atd.). Dále se cvičení nedoporučuje v případě nachlazení, s horečkou nebo po
operačním

zákroku.

Pozor

by

si

měli

dávat

jedinci

s onemocněním

srdce a zvýšeným nitroočním a krevním tlakem. Powerjógu by neměly cvičit děti,
mohou cvičit pouze speciálně upravenou pro děti. Se cvičením Powerjógy se
nedoporučuje začínat ani v těhotenství, vhodné je pouze cvičení určené přímo pro
těhotné ženy. (http://powerjoga.vymyslicky.net/o-powerjoze/kontraindikace)
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6. 5

Důležitá upozornění
Pro cvičení je vhodné klidné, teplé místo buď doma, nebo v přírodě. Není

správné cvičit v průvanu nebo na přímém slunci. Důležité je cvičit naboso,
abychom měli dobrý kontakt se zemí nebo podložkou. Pokud má někdo křehké
kotníky čí zápěstí, je vhodné si jej obvázat sportovním obinadlem, které pomůže
zpevnit. (Krejčík, 2003)
Čas cvičení se každý volí sám. Ranní cvičení je dobrým startem, dodává
energii potřebnou do celého dne. Naopak půjdeme – li cvičit večer Powerjóga
pomáhá obměňovat energii. Nejlépe je cvičit každý den 15 - 20 minut, zacvičit si
například Pozdrav slunci a přidat další pozice, pokud máme dostatek času.
Přestávka mezi cvičeními by neměla být delší než 3 - 4 dny při každodenním
intenzivním cvičení. Pokud nemáme dostatek času, tak si vybereme 3 nebo 4 dny
v týdnu a pravidelnému cvičení věnujeme 30 - 90 minut. (Krejčík, 2003)
Před začátkem cvičení není vhodné jíst ani pít. Potřebujeme mít prázdný
žaludek a střeva, aby energie nebyla spotřebována na trávení, ale využita pro
cvičení. Cvičíme zhruba 4 hodiny po vydatném jídle, 2 hodiny po lehčím. Je
důležité odpočívat, pokud je to nutné, a nedostat se do stavu vyčerpanosti.
(Krejčík, 2003)

6. 6

Struktura lekce Powerjógy
Powerjóga je skupinové cvičení, kde běžná lekce trvá 60 minut. Na úvod

lekce patří zahřátí těla a průpravné cviky, které svaly a klouby připraví na
následující zátěž a také přípravu mysli na lekci. Následuje hlavní část hodiny,
která je složena z obměn a různých variant sestavy Pozdrav slunci (Obr. 37).
Součástí lekce jsou pozice ve stoji, např. Bojovník 1 (Obr. 38), Bojovník 2 (Obr.
39), Bojovník 3 (Obr. 40). Další část lekce je věnována cvičení pozic na zemi
a dalším kompenzačním a strečinkovým cvikům. Na závěr probíhá relaxace,
ve které jde především o uvolnění svalů a psychický odpočinek. Většinou se
provádí při ztlumeném osvětlení v lehu na zádech, kdy se se zavřenýma očima,
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soustředíme na dýchání (nádech:výdech je v poměru 1 : 2). (http://www.tana
pilates.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=80)

Pozdrav slunci
Staří jogíni cvičili Pozdrav slunci ráno s tváří otočenou k vycházejícímu
slunci pro kompletní zahřátí a rozhýbání těla, pro nastartování trávicí soustavy
a rozproudění krve. Je to série navazujících pozic (ásan), které se cvičí plynule
jako jeden cvik. Při lekcích Powerjógy se zpravidla Pozdrav slunci cvičí na
začátku lekce v několika opakováních pro zahřátí a protažení celého těla a pak
během lekce jako výchozí pozice pro další ásany – například Bojovníky, apod. Při
cvičení je nutné poslouchat své tělo, řídit se pocity, pravidelně dýchat a snažit se
mít

zpevněné

břišní

svaly

a

pánevní

dno.

(http://www.aerobicstyl.cz/

magazin/clanek/power-yoga-pozdrav-slunci/)

Obr. 37 Pozdrav slunci (http://ocviceni.fitweb.cz/joga-pozdrav-slunci-a164.html)

Sestava cviků Pozdrav slunci:
Pozdrav slunci se začíná cvičit ze stoje vzpřímeného, rovný postoj totiž
člověku pomáhá zlepšit koordinaci a zaměřit svoji pozornost na cvičení.
-

První cvik se provádí následujícím způsobem: postavíme se chodidly
k sobě a vypneme hruď, ramena tlačíme dolů. Stáhneme svaly pánevního
dna. Spojíme dlaně k sobě ve výšce hrudi. V pozici zůstaneme několik
hlubokých nádechů a výdechů. Při dýchání se uvolníme a soustředíme na
cvičení.
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-

Provedení druhého cviku: stáhneme svaly pánevního dna. Přes upažení
vzpažíme (nádech). Ruce můžeme spojit nebo nechat od sebe, obvyklejší
je spojit dlaně k sobě. Podíváme se vzhůru. Nezakláníme hlavu
a nepropínáme se v bedrech.

-

Třetí cvik: s výdechem vrátíme paže do připažení a předkloníme se.
Svěsíme hlavu. Špičkami prstů nebo celými dlaněmi se dotkneme
podložky. Tím se protáhnou svaly na zadní straně noh, zpočátku však není
ostuda raději kolena pokrčit, abychom se zbytečně nepřepínali. Pánev
vysuneme co nejvíc nahoru a pak uvolníme svaly pánevního dna.

-

Čtvrtý cvik provedeme, tak že s nádechem napřímíme páteř a zvedneme
hrudník a tlačíme jej směrem dopředu. Dlaněmi se opět opřeme
o podložku, pokrčíme kolena a váhu přeneseme na dlaně.

-

Prkno a šestý cvik: do pozice prkna se dostaneme mírným vyskočením
vzad, nohy se dostanou ze stoje dozadu (nádech). S výdechem pokrčíme
paže a pomalu klesáme k podložce. Je důležité, aby tělo bylo při klesání
skutečně rovné jako prkno. Nejdříve na podložku položíme hrudník, až
potom zbytek těla. Tento cvik cvičíme pomalu.

-

Sedmý cvik a osmý cvik provedeme následujícím způsobem: stáhneme
svaly pánevního dna, nadechneme se a zvedneme tělo od podložky.
Podíváme se nahoru, ale nezakláníme hlavu. S výdechem pak zvedáme
pánev a tlačíme ji jakoby dozadu. Paže jsou napnuté. Tělo bude tvořit
trojúhelník. V této pozici chvíli vydržíme a zhluboka dýcháme.

-

Devátý cvik: pokrčíme nohy a s nádechem vyskočíme chodidly směrem
dopředu. Postavíme se, narovnáme záda, stáhneme svaly pánevního dna
a ramena tlačíme dolů. Potom zanožíme a vzpažíme. Nyní pozdravíme
slunce pohledem nahoru. Důležité je se neprohýbat v bedrech a nezaklánět
hlavu. (http://ocviceni.fitweb.cz/joga-pozdrav-slunci-a164.html)
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Obr. 38 Bojovník 1

Obr. 39 Bojovník 2

Obr. 40 Bojovník 3

(http://www.vytasyoga.com/gallery.html)

6. 7

Powerjóga a dýchání
Synchronizace pohybů těla s rytmem dechu je nejdůležitější součástí při

cvičení Powerjógy, protože správně vedeným dýcháním získá náš organismus
daleko více energie. Nikdy bychom neměli provádět žádný pohyb bez dýchání.
Rytmus našeho dechu by měl zůstat nezměněný a hladký při všech fázích
prováděných pozic. Je nutné se koncentrovat a udržovat si kontrolu nad všemi
nádechy a výdechy. Toto se nazývá pránájáma neboli kontrola dechu.
(http://www.cpzp.cz/clanek/1227-0-Powerjoga.html)
Plný jogínský dech je kombinací všech dechu břišního (hluboký), hrudního
(mezižeberní – střední) i podklíčkového (mělký). Začíná hlubokým břišním
dechem postupně přes nádech do mezižeberní a podklíčkové oblasti. Hlubokým
dýcháním se zlepšuje výživa tkání, nervů a orgánů. Pokud má naše tělo dostatečný
přísun kyslíku, tak se zlepšuje náš metabolismus, odstraňuje se přebytek kyseliny
močové z krve a zlepšuje se pružnost mezižeberních svalů, bránice a uvolňuje se
páteř. (http://www.cpzp.cz/clanek/1227-0-Powerjoga.html)
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6. 8

Základní principy cvičení Powerjógy

Základní principy cvičení Powerjógy, které je nutno dodržovat:
-

cvičíme pomalu, pravidelně a hluboce dýcháme,

-

provádíme nádech s otevíráním a vyrovnáváním těla, výdech při zavírání,
předklonech,

-

máme stále na paměti zpevnění dna pánevního a břišních svalů,

-

soustředíme se pouze na sebe a nesoutěžíme s ostatními,

-

pěstujeme pevnou vůli a vytrvalost,

-

cvičíme na klidném místě, kde nebudeme nikým rušeni,

-

cvičíme

pouze

tehdy,

pokud

jsme

zdraví.

(http://www.cpzp.cz/

clanek/1227-0-Powerjoga.html)

V prostředí plné stresu a každodenních problémů cvičení Powerjógy
přináší uvolnění nejen tělu, ale i mysli. Cílem tohoto cvičení je sjednocení těla
s myslí pomocí dechu, který je v Powerjóze velmi důležitý. Při cvičení svaly
nejen protáhneme, ale i posílíme.
Podle mého názoru je toto cvičení v dnešním uspěchaném světě opravdu
velmi oblíbené, protože patří mezi pomalejší cvičení a tak můžou všichni na chvíli
„zpomalit“ a zapomenout na své starosti. Také pomáhá načerpat novou energii do
dalšího dne. Powerjógu mohou navštěvovat jak muži, ženy, tak také senioři,
protože se tempo přizpůsobuje fyzickým zdatnostem jedince. To je dalším
důvodem, proč je Powerjóga tak populární, protože je určena opravdu pro
každého. Powerjóga je cvičení, které můžeme cvičit z pohodlí domova, což ocení
zejména lidé, kteří nemají tolik času a samozřejmě díky tomu ušetří i své finance.
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ZÁVĚR
Pro svoji bakalářskou práci jsem zvolila téma Současné populární směry
ve Fitness. V dnešní době se každý může setkat se spoustou nových směrů
ve Fitness. Pro svoji práci jsem si vybrala pět z těchto současných směrů: Power
Plate, Spinning, Zumba, Fitbox a Powerjógu, které jsou velmi populární.
V první kapitole jsem představila pojmem Fitness a seznámila s účinky
Fitness cvičení. V dalších kapitolách jsem se podrobně věnovala jednotlivým
směrům ve Fitness. Na začátku jednotlivých kapitol jsem každé cvičení
charakterizovala, uvedla jeho historický vývoj a principy, na kterých cvičení
funguje. Dále jsem uvedla cviky, které se v jednotlivých stylech využívají
v tréninkovém procesu. Popsala jsem také, jaký vliv má každé cvičení na lidský
organismus a důležitá zdravotní omezení, která se musí dodržovat. Na závěr každé
kapitoly jsem jednotlivá cvičení shrnula a popsala, proč jsou tato cvičení podle
mého názoru v současné době populární.
Tato práce by měla sloužit jako ucelený přehled a k lepší orientaci mezi
současnými populárními směry a usnadnit zájemcům výběr z různých druhů
cvičení.
Vybrala jsem si pět různých populárních směrů ve Fitness, které jsou podle
mého názoru v současnosti velmi oblíbené. Myslím, že nejen pro mě jsou všechna
tato cvičení velmi zajímavá, sama jsem je vyzkoušela a ráda je navštěvuji.
Existují i další populární směry, které jsou v současné době velmi
oblíbené. Je to například Vacushape, Bodyroll, Fiveriders, z těch pomalejších je
typickým příkladem Pilates
Věřím, že se mi v této bakalářské práci podařilo přinést dostatek informací
k jednotlivým směrům a splnit všechny cíle, které jsem si na začátku své
bakalářské práce vytyčila.
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RESUMÉ
Předložená

bakalářská

práce

přináší

charakteristiku

Současných

populárních směrů ve Fitness. Vybrali jsme tyto směry: Power Plate, Spinning,
Zumbu, Fitbox a Powerjóga.
V každé kapitole jsme jednotlivé směry charakterizovali, uvedli jejich
zakladatele, vysvětlili jsme jednotlivé principy cvičení, na kterých jsou jednotlivá
cvičení založena a popsali, z jakých částí se skládá cvičební jednotka, a popsali
cvičební stroje a ukázali, proč jsou tyto trendy tak populární.
Dále jsme uvedli, pro koho jsou cvičení vhodná a jaký vliv mají na lidské
tělo a současně jsme upozornili na zdravotní omezení.
Pro lepší představu jsme alespoň některé cviky uvedli a popsali jejich
provedení.
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SUMMARY
This Bachelor Thesis brings characteristic of Current Popular Trends in
Fitness. We've chosen these trends: Power Plate, Spinning, Zumba, Fitbox and
Power Yoga.

In each chapter we've characterized single trends, mentioned their
founders, explained single principles of exercises, on which are exercises based
on and described the parts of exercise unit and described the training machine and
pointed out why these trends are popular.

Furthermore we've mentioned who are these exercises suitable for, their
influence on human body and we've also pointed out the health restrictions.

For better imagination we've described at least some of the exercises.
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