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Resumé
Summary

Úvod
Když jsem před více jak rokem nastoupil do fitness centra jako osobní trenér,
vycházel jsem ve svých tréninkových plánech nejprve z kulturistického tréninku
s činkami a na posilovacích strojích. Po nějakém čase se mně tréninkové plány
zdály poněkud jednotvárné a tak jsem postupně do tréninku začal zapojovat
funkční trénink s netradičními cvičebními pomůckami, jako jsou BOSU®, fitball,
Flowin® a TRX®. Nejenže bylo v tu chvíli pro klienta cvičení zajímavější
a rozmanitější, ale především efektivnější.
Volba funkčního tréninku je nejen vhodná, ale také potřebná. Stále více lidí
má tzv. sedavé zaměstnání, které nekompenzují pohybem. A pokud už lidé
sportují, věnují se zpravidla sportu s jednostrannou zátěží vedoucí ke svalové
dysbalanci. Sedavé zaměstnání s sebou přináší další zdravotní problémy, např.
obezitu, bolesti zad, špatné držení těla.
Na tyto problémy zareagovala většina renomovaných fitness center a fitness
studií, které svým klientům nabízí cvičební programy zaměřené na „zdravé
cvičení“ s vyškolenými trenéry. Funkční trénink tvoří soubory cviků, které
formují postavu a přispívají ke snížení nadváhy. Kvalitní funkční trénink vede
k větší svalové rovnováze, kladně napomáhá kloubní stabilitě a výrazně přispívá
k prevenci zranění pohybového aparátu. Pravidelným intenzivním funkčním
tréninkem posilujeme oběhovou a dýchací soustavu a zvyšujeme aerobní kapacitu
plic.
Diplomová práce Využití současných trendů funkčního tréninku ve fitness je
rozdělena do šesti kapitol.
V teoretické části nejprve charakterizujeme funkční trénink jako jednu
z možných forem cvičení ve fitness, jeho základní principy a přínosy, dále
popisujeme vybrané cvičební pomůcky a poukazujeme na jejich využití ve
funkčním tréninku, ve 2. kapitole podáváme stručnou charakteristiku pohybových
schopností (síla, rychlost, vytrvalost a obratnost), ve 3. kapitole uvádíme cíle
a úkoly diplomové práce.
Obsahem praktické části je metodika práce (4. kapitola), zásobník cviků
s využitím vybraných cvičebních pomůcek (5. kapitola) a konkrétní příklady
cvičebních jednotek (6. kapitola).
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Využití současných trendů funkčního tréninku ve fitness jsme si vybrali proto,
že se jako trenér nejčastěji setkávám právě s lidmi se sedavým zaměstnáním, kteří
mají výše uvedené zdravotní problémy. Chtěli bychom poukázat na význam
funkčního tréninku ve fitness jako na další motivaci klienta ke zlepšení výkonnosti
nejen u výše uvedených osob, ale také u sportovců, kteří mají jiná specifika.
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1 Fitness a funkční trénink
V první kapitole jsme se zaměřili na charakteristiku pojmů fitness a funkční
trénink. Při funkčním cvičení můžeme využít různé pomůcky, vybrali jsme si šest
z nich a kromě jejich popisu uvádíme jejich výhody a doporučení pro praxi.
V souvislosti s uvedenými pomůckami jsme závěrem kapitoly zařadili a vysvětlili
pojem CORE.

1.1 Pojem fitness
Pro slovo fitness existuje mnoho charakteristik. Z našeho pohledu můžeme
chápat fitness jako kompletní soubor metod a způsobů, které postupnými kroky
nastolují harmonii uvnitř celého organismu. Jde o předem nastavený program,
který napomůže zpevnit stavbu těla, jeho držení a v neposlední řadě i utužení
zdraví. Pohyb je jednou z nejdůležitějších složek života.
Ti, kdo si včas uvědomili, že zdraví je důležité, projevují zájem o aktivity,
které jim pomůžou zbavit se stresu a napětí, pomůžou zlepšit flexibilitu a kondici,
přispějí ke správnému držení těla, hezčí postavě i ke snížení rizika srdečních
a oběhových onemocnění.
Díky novým trendům ve fitness, které se vracejí k základům cvičení
s vlastním tělem, se otevírá nový směr posilování – funkční trénink. Hlavním
principem funkčního tréninku je procvičit v daném okamžiku více svalů najednou.
Za základní tréninkové metody se mohou považovat především ty, které vychází
z jógy (např. pilates) nebo z přirozeného pohybu a napravování svalových řetězců
(např. TRX®, Flowin® a jiné).

1.2 Funkční trénink
Obecně je funkční trénink definován jako souhrnné cvičení, při kterém je
zapojeno co největší množství svalových skupin, a to takovou formou, aby cvičení
co nejvíce napodobovalo běžné denní aktivity klienta.
První zmínka o funkčním tréninku sahá až 3 000 let před naším letopočtem do
Persie, kdy k tréninku vojáků byly použity měchy s naplněným pískem,
předchůdce dnešních medicinbalů. O pár tisíc let později používal tyto pomůcky
například i slavný starověký řecký lékař Hippokrates, který je využíval
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k rehabilitačním účelům.
Ovšem „za zakladatele funkčního tréninku se v celosvětovém měřítku
považují Gary Gray, Paul Check a Národní akademie sportovní medicíny USA.“
(www.3dfitness.cz)
Funkční trénink jako cvičební program vychází z rehabilitace. Sestavy cviků
napodobující pohyby v běžném životě přispívaly k upevnění vlastního pohybu.
Funkční trénink se často vymezuje jako pohyb či cvičení, které nám umožňuje
plnit naše každodenní úkoly a práci výkonněji, účinněji a s nižším rizikem úrazu.
Ve funkčním tréninku se nejvíce používají kliky, shyby, dřepy, lehy – sedy,
výpady, výskoky na vyvýšenou plochu a další cviky s vahou vlastního těla. Cílem
je cvičit rychle, dynamicky a koordinovaně. Chceme-li funkční trénink ztížit,
můžeme použít různé zátěže (např. medicinbal, kettlebells, core bags, činky aj.).
Funkční trénink je vhodný pro všechny bez rozdílu věku, pohlaví
i sportovních dovedností. Podstatné je, že funkční trénink není jen posilování.
Tímto druhem cvičení rozvíjíme i svou pružnost, rychlost, stabilitu a koordinaci.

1.2.1 Základní principy funkčního tréninku
„Při funkčním posilování využíváme přesně zacílené, pohybově jednoduché
funkční cviky, zaměřené na rozvoj pohybových schopností – zejména síly
a vytrvalosti.“ (Jarkovská and Jarkovská, 2009, p. 21).
Podle Jarkovské (2009) funkční posilovací trénink komplexně a rovnoměrně
posiluje svalstvo celého těla, zlepšuje celkovou tělesnou výkonnost, aerobní
zdatnost, výkonnost a odolnost proti únavě, uvolňuje psychiku, ovlivňuje
svalovou rovnováhu, je součástí prevenčních cvičení při bolestech zad, při
rehabilitaci a regeneraci, po zraněních nebo při dalších obtížích pohybového
aparátu, také zvětšuje objem svalových vláken a zlepšuje koordinaci
a v neposlední řadě formuje postavu – zpevní a tvaruje problémové partie těla,
snižuje nadváhu.
Výše uvedené výhody funkčního tréninku uvádí i další, zejména zahraniční
autoři, např. Michael John Boyle (2010) nebo James C. Radcliffe (2007).
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1.2.2 Přínosy funkčního tréninku
Cílem funkčního tréninku je vytvořit takový soubor cviků, který klientovi
umožní provádět běžné denní aktivity efektivněji. Zároveň snižuje riziko úrazu.
Dobře vedený funkční trénink přispívá nejen k prevenci zranění pohybového
aparátu, ale také pozitivně napomáhá kloubní stabilitě a vede k vyšší svalové
rovnováze. Velkým přínosem je rozsah pohybu ve všech jeho třech rovinách,
tj. v rovině čelní, předozadní a příčné.
Srovnáme-li například funkční trénink se cvičením na izolovaných strojích
v posilovnách, zjistíme, že ve většině případů se (vzhledem ke konstrukci stroje)
jedná pouze o pohyb v jedné rovině, což je pro člověka v běžném životě zcela
nepřirozené. Izolované cviky procvičují svalovou skupinu, ne však pohyb. Jako
příklad si uvedeme dřep. Jeho použití v tréninku bude mít daleko efektivnější
a zdravější význam než izolovaný leg-press na posilovacím stroji.
Člověk v běžném životě chodí, běhá, zvedá předměty. Tyto pohyby a činnosti
vykonává s velkým rozsahem, plynule, pomalu a rytmicky. Z tohoto důvodu se
funkční trénink zaměřuje především na spolupráci nervového a svalového
systému. Ve funkčním tréninku se při cvičení v daný moment zapojuje více
svalových skupin, což umožňuje produktivnější trénink.
Dalším významným přínosem je zapojení stabilizátorů břicha a zad.
Výsledkem je pak komplexní tělesné cvičení, které zvyšuje funkční sílu
a výkonnost. Při zvýšení funkční síly dojde i ke zlepšení koordinace, stability
a rovnováhy, čímž se pozitivně ovlivní a podpoří správné držení těla.
Pro funkční trénink je typická variabilita. Tréninky jsou pro každé cvičení
jiné, jednotlivý trénink tvoří sada malého počtu cviků, které se většinou několikrát
v sériích opakují. Funkční trénink by měl obsahovat i prvek zábavy. Tělo by mělo
být při cvičení namáháno fyzicky i duševně a funkční trénink toto splňuje.
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1.2.3 Využití pomůcek ve funkčním tréninku
K základnímu funkčnímu tréninku postačí hmotnost našeho vlastního těla. Pro
pokročilejší, efektivnější nebo zábavnější cvičení můžeme použít různé cvičební
pomůcky. Pomůcky lze ve funkčním tréninku použít také k dosažení
metabolického tréninkového efektu, který pomáhá zbavit se tělesného tuku,
k prevenci zranění a k poúrazové rehabilitaci, ke zlepšení správného držení těla.
Ve funkčním tréninku s pomůckami posilujeme svaly ve směrech, které jsou
nejčastěji používány při běžných pohybech. Cvičení je vysoce funkční, cviky
provádíme nejvíce v polohách, které používáme v normálním životě, ve
vzpřímeném stoji nebo v jeho nižších obměnách. Cvičení není jednostranné, ale
komplexní. V jednom cviku pracují společně svaly stabilizující a mobilizační.
Hlavní stabilizující skupinou svalů při posilování jsou břišní svaly, hýžďové
svaly, hamstringy na zadní straně stehna, ohybače kyčlí, zádové svaly, svaly paží,
dolní a střední část svalu trapézového. Každý základní postoj určuje spolupráci
dvojice antagonistických stabilizujících svalů. Vzniklé stabilní napětí slouží
k udržení rovnováhy při cvičení. Začátečníci by ale měli začít posilovat nejvíce
v nízkých polohách s nižší hmotností zátěže.
Tréninkové cvičební pomůcky jsou neodmyslitelnou součástí každého
dobrého fitness centra. Mezi už tradiční pomůcky funkčního tréninku patří
fitbally, gymbally, overbally, cvičební gumy, expandery, nafukovací podložky,
medicinbaly. Mezi novější pomůcky funkčního tréninku se řadí BOSU® Balance
Trainer, deska s položkami na FLOWIN®, činky kettlebells, core bags, core
board, provazové žebříky, překážky, speed rezistory, boxovací náčiní, TRX®.
Všechny uvedené cvičební pomůcky jsou součástí dobrého funkčního tréninku.
V následující části se zaměříme na některé z nich. Při jejich popisu vycházíme
jednak z dostupných publikací (Posilování s náčiním 306krát jinak, Kondiční
trénink), z internetových zdrojů i z vlastních zkušeností osobního trenéra ve
fitness.
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BOSU® Balance Trainer
Poměrně novou cvičební pomůckou je balanční pomůcka BOSU® Balance
Trainer. BOSU je zkratka z anglického both sides up (obě strany nahoru) a jak už
samotný název napovídá, můžeme ji používat dvěma způsoby - jak plochou
stranou nahoru, tak i dolů. BOSU® vypadá jako klasický fitball uříznutý asi ve
dvou třetinách a „je specificky navržena tak, aby pomáhala dosáhnout rovnováhy
mezi svalovými systémy posturálních a fázických řetězců rychleji, bezpečněji
a komplexněji,

než

jakékoliv

jiné

tréninkové

zařízení

tohoto

druhu.“

(www.fsps.muni.cz)
Cvičení na BOSU® je vhodné pro každého. Je prospěšné v tom, že zapojuje
nejen svaly, které ovládáme vědomě, ale i hluboký stabilizační systém, který
potřebujeme ke správnému držení těla. Muchová a Tománková (2009) uvádí, že
„cvičení s úsečí přispívá ke zpevnění svalového systému, který zajišťuje správnou
funkčnost kloubních struktur, především páteře a kyčlí.“ (p. 9). Protože ochablost
svalů způsobuje velmi časté bolesti zad a kloubů, stává se BOSU® ideální
pomůckou pro zdravé hubnutí, zpevnění celého těla, trénink vytrvalosti a celkové
kondice. BOSU® je vhodnou pomůckou také pro klienty s bolestmi zad nebo
kolen a pro klienty s nadváhou.
Existuje několik druhů cvičení na BOSU®, které se liší intenzitou
a náročností. Záleží na tom, na co se chce lektor v dané hodině zaměřit, čeho chce
docílit. Např. u sportovců je BOSU® používána k cílené centraci kloubů, běžní
klienti pomocí této pomůcky především korigují své nesprávné pohybové návyky
a zlepšují ekonomizaci pohybů běžného života. (Muchová and Tománková,
2009).
Výhody: Cvičení na BOSU® přispívá k lepšímu vnímání vlastního těla, ke
koordinaci pohybů, k posílení pohybového aparátu a často zapomínaných
svalových skupin, k lepšímu držení těla při chůzi i v sedu, ke zpevnění šlach
a vaziva kolem kolenních a hlezenních kloubů a v neposlední řadě i k zeštíhlení
problematických partií.
Kombinace: Cvičební pomůcku BOSU® lze kombinovat s dalšími cvičebními
pomůckami, např. s Thera-Bandem®, s jednoručními činkami, s overballem,
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s TRX®.
Doporučení pro praxi: Ideální je cvičit bosý, nebo s pevnou obuví.

Obr. 1: BOSU®

Fitball
Fitball (známý více jako velký gymnastický míč) byl nejprve používán jako
rehabilitační pomůcka. Jeho předností si brzy všiml fitness průmysl a fitball se
stal oblíbenou cvičební pomůckou v mnoha fitness centrech.
Fitball má v průměru mezi 65 až 105 cm (správná velikost míče závisí na
tělesné výšce cvičence) a nosnost od 100 do 400 kg. Na fitballu se především sedí.
Při cvičení na fitballech se zapojuje mnohem více svalů než při cvičení na
pevné podložce. Cvičení na fitballech šetří klouby (je tedy vhodné i pro obézní
lidi), posiluje i hluboké svaly, které se při běžném cvičení často nezapojují,
současně procvičuje více svalových skupin důležitých k udržení rovnováhy.
Fitball můžeme využít nejenom při rehabilitaci a ve funkčním tréninku, své
uplatnění našel i v dalších formách cvičení, např. metoda pilates využívá fitball ke
stabilizaci středu a k rozvoji rovnováhy.
Pozn.: Overball je středně velký míč, který se používá na podpírání při
posilovacích cvicích.
Výhody: Cvičení s fitballem optimálně rozvíjí pohybové schopnosti, kompenzuje
jednostrannou zátěž a nesprávné pohybové návyky, přispívá k protažení
zkrácených svalů, posiluje hluboké svaly, uvolňuje klouby, přispívá k relaxaci
i pobavení.
Kombinace: Cvičební pomůcku fitball nejčastěji kombinujeme s overballem,
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s jednoručními činkami a s Thera-Bandem®.
Doporučení pro praxi: Ke zpevnění v oblasti spodních zad a okolí páteře dochází
už při správném sezení na fitballu, cvičením se pak tento efekt ještě umocňuje.
Fitball můžeme využít při cvičení pilates, při rehabilitaci a při protažení svalů.

Obr. 2: Fitball

FLOWIN®
Asi nejnovější sportovní pomůckou je FLOWIN®, speciální černá deska
s klouzajícími podložkami pod ruce a nohy, které vytváří odpor podle toho, jak je
na tyto podložky vytvářen tlak.
FLOWIN®, moderní tréninkový systém pocházející ze Švédska, byl vyvinut
v prostředí vrcholových desetibojařů. Od té doby se stále vyvíjí. V současné době
můžeme na této pomůcce provádět více než 100 cviků.
FLOWIN® je funkční tréninková metoda, která využívá tělo jako zátěž. Je
speciálně zaměřená a přizpůsobená individuálním potřebám každého člověka.
Díky funkčnímu tréninku je zapojeno celé tělo, které pracuje směrem dopředu,
dozadu, do stran a do rotace. Tím je zároveň rozvíjena větší všestrannost
cvičícího. „FLOWIN® dokáže plně nahradit veškeré fitness aktivity. Je založen
na přirozených a plynulých pohybech bez doskoků a zatížení kloubů. Při cvičení
se využívá jen hmotnost těla.“ (www.flowin.cz)
Rozsahem pohybů si sami určujeme náročnost jednotlivých cviků. Cvičení je
opět určeno pro široký okruh lidí. Cvičení s touto pomůckou nabízí mnoho
možností, jak doplnit a oživit tréninkový program, instruktorům a cvičícím dále
nabízí funkční rychlý trénink základních svalových skupin i výborný skupinový
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trénink.
Výhody: Cvičení FLOWIN® rozvíjí sílu, rychlost a dynamiku. Cvičením se zlepší
výkonnost, držení těla a sníží se riziko úrazu. Díky klouzavému pohybu nedochází
téměř k žádnému zatížení kloubů, což je vhodné pro osoby, které mají problémy
s klouby. Přínosem této pomůcky jsou také tzv. referenční body na podložce, které
pomáhají při tréninku a jsou důležité jak pro cvičícího, tak pro instruktora.
Kombinace:

Cvičení

FLOWIN®

můžeme

kombinovat

s jednoručkami

a s medicinbalem.
Doporučení pro praxi: Cvičení je ideální pro sestavení kvalitního kruhového
tréninku, protože dokáže nahradit většinu posilovacích strojů a zabere přitom
mnohem méně místa.

Obr. 3: FLOWIN®

Thera-Band®
Cvičební a posilovací pružné pásy Thera-Band® byly dlouhou dobu široce
využívány v rehabilitační péči pro zlepšení svalových a kloubních funkcí. Pro
sportovní a individuální trénink jsou pásy vhodné především pro svou nenáročnost
na prostor a další posilovací přístroje a vybavení.
Thera-Band® je 10 cm široký gumový pás. Délku pásu volíme podle druhu
prováděného cvičení. Gumové pásy se vyrábí v různých silách odporu, proto jsou
od sebe barevně odlišeny. V zásadě platí, že čím je gumový pás světlejší, tím
menší odpor klade. (Vysušilová, 2003).
Pásy

Thera-Band®

jako

efektivní
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pomůcka

využívající

odporu

a rovnovážného cvičení zlepšují sílu svalů, jejich mohutnost a pevnost, rozsah
pohybu a svalovou koordinaci. Posilují svaly a přispívají k tvarování těla
odstraňováním nežádoucích tukových partií. Umožňují jednoduchým způsobem
izometricky nebo izotonicky posilovat oslabené svaly, uvolňovat kontraktury
opačně posilujících svalů, antagonistů.
Výhody: Cvičení s gumovými pásy Thera-Band® zlepšuje svalovou koordinaci
a rozsah pohybu. Cvičení je nenáročné na prostor a další posilovací přístroje
a vybavení.
Kombinace: Gumové pásy Thera-Band® jsou vhodné při cvičení na BOSU®
a s fitballem.
Doporučení pro praxi: Cvičení s gumovými pásy Thera-Band® mají svůj původ
v rehabilitaci. Jsou tedy vhodné k rozhýbání a k pravidelnému procvičování
bolestivých kloubů nebo svalů.

Obr. 4: Thera-band®

TRX®
TRX je zkratka z anglického Total – body Resistence Exercises (cvičení na
všechny svaly těla neboli závěsný systém). Jde o unikátní cvičební program
vytvořený americkým námořnictvem jako efektivní tréninková forma při cvičení
mimo základnu.
TRX® je závěsný systém, který se skládá z nastavitelných popruhů. Samotné
cvičení probíhá tak, že jedna část těla je vždy na podložce a druhá je zavěšena na
TRX®. Díky sklonu těla k podložce se dá jednoduše manipulovat se zátěží. Po
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celou dobu cvičení využíváme pouze váhu vlastního těla a „intenzitu dolaďujete
úhlem naklonění oproti zavěšení Vašeho TRX®. Cvičením na TRX® se procvičí
nejen svalové partie, ale zejména se zapojí svaly, o kterých cvičenec doposud
nevěděl. Cvičení s TRX® se výborně procvičí koordinace těla, každý cvik je
proveden za pomocí zpevnění celého těla a rovnováhy.“ (www.trxzlin.cz)
Toto závěsné cvičení rozvíjí tělesnou sílu pomocí funkčních pohybů
a dynamických poloh, nejen v lehu na zádech na zemi, jako je tomu u většiny
tradičních cvičení na břišní svaly. Závěsné cvičení poskytuje obrovské obměny
v úhlu pohybu pro všechny cviky. TRX® umožňuje, aby pohyby byly
naplánovány v jakékoli rovině nebo dokonce ve všech rovinách zároveň.
Ať je naším cílem rehabilitovat po zranění, zvyšovat celkovou kondici nebo
vrcholově

soutěžit,

cvičení

s TRX®

je

k tomu

ideální.

Při

každém

cvičení zapojujeme své tělesné jádro (CORE).
Výhody: Největší výhodou TRX® je, že si intenzitu cvičení může každý nastavit
sám podle úrovně fyzické zdatnosti, a to tak, že si změní polohu těla oproti
závěsnému bodu. Čím je cvičící níže pod závěsným bodem, tím je obtížnost cvičení
větší, a opačně. Pomocí TRX® ve velmi krátké době procvičíte celé tělo včetně
hlubokého stabilizačního systému.
Kombinace: Cvičební pomůcku TRX® lze kombinovat s dalšími cvičebními
pomůckami, např. s BOSU®, s medicinbalem, se stepem.
Doporučení pro praxi: S TRX® můžeme odcvičit celý tréninkový plán. Zároveň je
zpestřením tréninkové jednotky.

Obr. 5: TRX®
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Medicinbal
„První zmínka o medicinbalech spadá do Persie asi 3000 let před naším
letopočtem, kde sloužily k výcviku vojáků. Zvířecí kůže plněné pískem používal
i Hippokrates pro rehabilitační účely. Roku 1895 je termín „medicinbal“ poprvé
přidán do slovníku jako výraz pro plný kožený míč určený k cvičení.
Medicinbaly, tak jak je známe dnes, získaly popularitu ve dvacátých letech
20. století, kdy cvičení s nimi bylo předepisováno lékaři pro lidi, kteří se snažili
zlepšit úroveň své tělesné kondice.“ (Jebavý and Zumr, 2009, p. 23).
Dříve se medicinbaly vyráběly především v kožené verzi (jejich výhodou je
mírná tvarová deformace při zatížení), nové modely jsou většinou gumové (jejich
předností je pružnost – míč je možné odbíjet od podložky a opět chytat).
Medicinbaly využíváme jako zátěž ke zvětšení odporu. Jejich tvar nám
napomáhá zvýšit stupeň lability výchozí polohy a tím i koordinační náročnost
cvičení. Autoři Jebavý, Zumr (2009) dále uvádí, že „medicinbaly lze využít
v režimu izometrické kontrakce (výdrž ve statické poloze se zátěží), v režimu
izotonické kontrakce (pohyb se zátěží) i v plyometrickém režimu (chytání
padajícího medicinbalu a následné odhození). Pro balanční cvičení můžeme
využít medicinbal ve všech režimech.“ (p. 23).
Ve funkčním tréninku používáme medicinbal často ve spojení s jinými
balančními pomůckami, např. stojem na BOSU® zefektivníme odhody
medicinbalu, při posilování břišních svalů s medicinbalem můžeme zvýšit
náročnost cvičení sedem (lehem) na balančním polštáři nebo na fitballu apod.
Výhody: Medicinbaly jsou velmi variabilní cvičební pomůckou. Jsou velmi vhodné
při tréninku dynamické a statické síly, pro rozvoj rychlosti, koordinace, flexibility,
vytrvalosti. Velký přínos má i v průpravě a při zdokonalování závodní techniky
v některých druzích sportů (např. atletika – vrh koulí, hod oštěpem, hod diskem).
Kombinace: Cvičební pomůcku medicinbal kombinujeme s výše uvedenými
cvičebními pomůckami.
Doporučení pro praxi: Pro cvičení s medicinbaly (stejně jako pro ostatní cvičební
pomůcky) platí, že je třeba nejprve zvládnout správné technické provedení (jinak
se zvyšuje riziko úrazu). Dalším důležitým doporučením je postupné zvyšování
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váhy medicinbalů.

Obr. 6: Medicinbal

1.2.4 Core – „tělesné jádro“
Při cvičení s pomůckami je důležité umět správně držet tělo a zapojit svaly
potřebné k aktivaci hlubokého stabilizačního systému páteře, aby nedocházelo ke
zdravotním ujmám nebo k poranění. Z tohoto důvodu je třeba vědět, které svalové
skupiny sem řadíme a jak je co nejefektivněji zapojit.
Core znamená v angličtině jádro neboli střed. Ten je tvořen svaly, jejichž
nejdůležitějším úkolem je stabilizační rovnováha v držení těla jako celku. Špatná
a nedostatečná aktivace svalů CORE má za následek vadné držení těla – svalové
dysbalance. Centrum síly dokáže podpírat páteř, přináší stabilitu středu těla,
zlepšuje rovnováhu, napomáhá koordinaci pohybu, chrání oblast bederní páteře,
posiluje a aktivuje břišní svaly a svaly pánevního dna, zvyšuje fyzickou sílu.
Aktivace CORE může nejen napravit vadné držení těla s následným odstraněním
bolestivosti zad, ale je především důležitá pro naše každodenní aktivity, jako jsou
chůze, sed, leh, a činnosti, jakými jsou trávení, vyměšování apod. Při dysfunkci
celkového systému stabilizace CORE se objevují i problémy s bolestí hlavy,
kolen, kyčelních kloubů apod.
Svaly, které tvoří tělesné jádro, nejsou přesně stanoveny. Názory autorů se
v tomto směru poněkud rozcházejí. Nejčastěji se mezi ně řadí bránice, svaly břišní
a hluboký stabilizační systém páteře.
„Bránice patří mezi autochtonní svaly hrudníku. Odděluje dutinu hrudní od
dutiny břišní, je hlavním vdechovým svalem.“ (Muchová and Tománková, 2009,
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p. 18).
S nádechem se bránice napne, stlačuje břišní orgány směrem dolů a relaxuje.
S výdechem se aktivuje a stoupá vzhůru, dokud není výdech ukončen.

Obr. 7: Bránice (http://davidlasnier.com)

„Přímý sval břišní je povrchovým svalem břišním. Předklání trup (při
oboustranné akci vyvolává extenzi bederní páteře, při jednostranné akci se podílí
úklonu trupu).“ (Muchová and Tománková, 2009, p. 19).

Obr. 8: Přímý sval břišní (http://www.nabla.cz)

„Příčné břišní svaly jsou umístěné pod přímým a šikmými břišními svaly.
Spolupůsobí při takzvaném břišním lisu a chrání pánevní dno před poklesem. Tyto
svaly jsou velmi důležité pro správné postavení pánve a udržení skutečně silného
středu.“ (Blahušová, 2008, p. 9).
Zpevňuje tělo jako korzet, stabilizuje páteř, chrání orgány, zmenšuje objem
pasu. Používá se při stahování pupku směrem k páteři a je to sval, který se stahuje
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při kašlání.

Obr. 9: Příčný břišní sval (http://www.nabla.cz)

„Vnitřní šikmý sval břišní při oboustranné akci trup předklání, při
jednostranné trup uklání a otáčí na svou stranu. Zevní šikmý sval břišní při
oboustranné akci trup předklání, při jednostranné akci trup uklání a otáčí na
opačnou stranu; oba šikmé břišní svaly se podílejí na zeštíhlení pasu.“ (Muchová
and Tománková, 2009, p. 20).
Vnitřní a zevní šikmé svaly břišní vedou po straně trupu od žeber a páteře ke
kyčelní kosti. Předklánějí a otáčejí trup.

Obr. 10: Vnitřní šikmý sval břišní

Obr. 11: Zevní šikmý sval břišní

(http://healthy-back.dreamwidth.org)

„Vzpřimovače páteře drží pohromadě obratle a udržují jejich polohu. Ve
spolupráci se silnými příčnými břišními svaly vyrovnávají jakoukoli tělesnou
ochablost a udržují správné držení těla a stabilní postavení spodní a horní části
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těla. Rotátory páteře pomáhají otáčet tělo do stran.“ (Blahušová, 2008, p. 9).
Pracují společně s příčným břišním svalem, což je důvodem, abychom pro
zpevnění páteře posilovali i svaly břicha.

Obr. 12: Vzpřimovač a rotátory páteře (http://www.yogatuneup.com)

„Někteří autoři k výše uvedeným jmenovaným svalům a svalovým skupinám
přidávají i svaly dna pánevního a poukazují na podstatné souvislosti mezi
jednotlivými svaly tělesného jádra. Za další svaly jádra jsou označovány
čtyřhranný sval bederní a velký sval zádový.“ (Jebavý and Zumr, 2009, p. 12).
Např. Blahušová (2008) uvádí, že pánevní dno „je tak důležitá část těla, že
pokud se sníží napětí v jeho svalech, může se úplně změnit držení těla. Sníží se
sklon pánve, dojde k většímu prohnutí bederní páteře, břicho se vyboulí
a ochabnou svaly močového měchýře.“ Svalstvo pánevního dna aktivujeme
vědomým stahem zejména svěračů. (Muchová and Tománková, 2009).

22

2 Pohybové schopnosti
Funkčním tréninkem rozvíjíme pohybové schopnosti. Obsahem následující
kapitoly je proto stručný přehled a charakteristika základních pohybových
schopností. Při jejich popisu jsme vycházeli zejména z odborné publikace autorů
Měkota a Novosad (2005).
„Pohybové schopnosti jsou relativně samostatné soubory dědičně získaných
vnitřních funkčních předpokladů pro člověka pro pohybovou činnost. Přímo
ovlivňují kvalitu pohybové činnosti.“ (Muchová and Tománková, 2009, p. 11).
Pohybové schopnosti jsou z převážné míry geneticky dané, částečně je však
můžeme ovlivňovat a dále rozvíjet. Přerušíme-li jejich rozvoj, dojde k rychlému
navrácení do počáteční úrovně. Pro náš pohybový aparát je ideální pohyb, a to
alespoň dvakrát týdně.
Mezi základní pohybové schopnosti patří síla, rychlost a vytrvalost, z dalších
pohybových schopností se zaměříme podrobněji na obratnost (respektive na
koordinační schopnosti).

2.1 Rozvoj silových schopností
Pojem síla má několik různých významů. V odborné literatuře se rozlišuje síla
jako fyzikální veličina a síla jako pohybová schopnost. Ve sportu patří síla
k rozhodujícím činitelům sportovních výkonů a ovlivňuje úroveň dalších
motorických schopností.
Síla jako pohybová schopnost jedince je podle Měkoty a Novosada (2005)
„souhrnem vnitřních předpokladů pro vyvinutí síly ve smyslu fyzikálním, je spjata
s činností svalů (velikostí svalového stahu), kterou lze označit jako svalovou sílu.“
(p. 113).
Sílu člověka definujeme jako schopnost překonávat, udržovat nebo brzdit
odpor vnějšího prostředí pomocí svalového úsilí.
Síla jako pohybová schopnost je kondičním základem pro svalový výkon,
který vyžaduje nasazení síly, jejíž hodnota se pohybuje kolem 30% individuálně
realizovatelného maxima (Měkota and Novosad, 2005). Tuto hodnotu můžeme
označit jako základní běžně využívaný silový potenciál.
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Měkota a Novosad (2005) dále upozorňují na platnost tří důležitých tezí:
-

Rychlost se hyperbolicky zmenšuje se zátěží.

-

Rychlost pohybu roste se zvětšením svalové síly.

-

Silový potenciál může být plně využit jen v optimálních polohách
jednotlivých částí těla.
Sílu dělíme na statickou a dynamickou, a to podle toho, který způsob činnosti

zapojených svalových skupin převládá. V odborné literatuře se silové schopnosti
člení na maximální, rychlou, reaktivní a vytrvalostní sílu.
Maximální síla je „největší síla, kterou je schopen vyvinout nervosvalový
systém při maximální volní kontrakci.“ (Měkota and Novosad, 2005, p. 118).
Rozvíjí se metodami využívajícími maximálních až středních odporů.
Rychlá síla je „schopnost nervosvalového systému dosáhnout co největšího
silového impulzu v časovém intervalu, ve kterém se musí pohyb realizovat.“
(Měkota and Novosad, 2005, s. 118) Rozvíjí se hlavně metodami využívajícími
nemaximálních odporů překonávaných maximální rychlostí.
Reaktivní sílu popisuje Měkota a Novosad (2005) jako schopnost vytvořit
optimální silový impulz v kombinaci excentrického prodloužení a bezprostředně
následujícího koncentrického zkrácení svalu. (p. 120). Nejčastějším cvičením pro
rozvoj reaktivní síly je seskok ze zvýšené plochy a po doskoku a amortizaci
kinetické energie co nejrychleji provedený odraz spojený s výskokem na
zvýšenou plochu.
Vytrvalostní síla je podle Měkoty a Novosada (2005) schopnost odolávat
únavě organismu při dlouhodobém silovém výkonu. (p. 121). Rozvíjí se hlavně
metodami využívajícími nemaximálních odporů překonávaných dlouhou dobu
(velikost odporu obvykle nepřesahuje 50% maxima). Pro rozvoj vytrvalostní síly
používáme menší odpor a větší počet opakování za snížení odpočinkové fáze
pouze na jednu minutu.
Rozvoj síly je vždy podstatnou součástí kondičního tréninku. Základním
požadavkem tréninku síly je vyvolání vysokého svalového napětí prostřednictvím
vnějších odporů břemen nebo kinetické energie břemen nebo cvičence.
Úkoly tréninku rozvoje síly můžeme shrnout do tří následujících bodů:
-

obecný rozvoj síly (všech druhů síly a svalových skupin),
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-

speciální rozvoj síly (v souladu s požadavky daného sportu),

-

prevence zranění (svalová rovnováha, elasticita, kompenzace specifického
zatížení).
Podle Muchové (2009) musíme při rozvoji silových schopností „zohlednit

všechny kvalitativní stránky pohybového projevu síly. Břemeno bychom měli
nejen zvednout zkrácením svalů a položit brzdivým pohybem, ale také udržet
silou izometrickou.“ (p. 11).
Sílu můžeme úspěšně rozvíjet v každém věku.

2.2 Rozvoj rychlostních schopností
Podobně jako síla je i rychlost fyzikální veličinou. Rychlost jako pohybová
schopnost je předpokladem pohybu provedeného vysokou až maximální rychlostí,
s velkým až maximálním úsilím a intenzitou, v krátkém časovém intervalu do
15 sekund. Je to schopnost zahájit a provádět pohyb bez odporu nebo s malým
odporem co nejrychleji. (Při odporu větším než 20% odporu maximálního se stává
dominantní schopností síla.)
Charakterizovat rychlostní schopnosti se pokoušejí mnozí autoři už od 20. let
20. století. „Rychlost (sportovního) pohybu je schopnost reagovat pokud možno
co nejrychleji na podnět nebo provést při působení minimálního odporu pohyb co
nejrychleji.“ (Měkota and Novosad, 2005, p. 129).
Rychlost je ovlivněna ostatními motorickými schopnostmi. „V úzkém vztahu
jsou nejen s rovnovážnými, ale také se silovými schopnostmi. Jedině dostatečně
silné svaly dokáží vyvinout námi požadovanou realizační rychlost.“ (Muchová
and Tománková, 2009, p. 12).
Oblast

rychlostních schopností tvoří

skupina

téměř

nesouvisejících

samostatných schopností. Podle Měkoty a Novosada (2005) se všichni odborníci
shodují na základním rozlišení rychlost reakční – rychlost akční. V dalším členění
už je shoda poněkud menší, rozdíly nastávají i v samotné terminologii.
Mezi základní body metodiky tréninku rychlosti patří:
-

maximální úsilí, koncentrace a motivace,

-

variabilita tréninku,

-

úplné zvládnutí techniky pohybu,
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-

čas cvičení do 10 až 15 s (herní formou i déle),

-

počet opakování v sérii 3 až 5, v tréninkové jednotce do 15 až 20,

-

při poklesu rychlosti trénink ukončit,

-

u dospělých cvičenců převažuje specifický rychlostní trénink (pohyby, ve
kterých se má dosáhnout co nejvyšší rychlosti).
Přestože jsou rychlostní schopnosti ovlivněny do značné míry dědičností,

s přibývajícím věkem se ztrácejí, to ale neznamená, že bychom rychlostní trénink
opomíjeli. K dlouhodobé strategii rozvoje rychlostních schopností přistupujeme
už v dětském věku (8 až 10 let). Maxima rychlostních schopností se dosahuje
kolem 18 až 21 let.

2.3 Rozvoj vytrvalostních schopností
„Komplex vytrvalostních schopností, zkráceně vytrvalost, představuje
základní pilíř fyzické kondice, významnou komponentu zdravotně orientované
zdatnosti. Je předpokladem pro dosažení úspěchu v mnoha sportech. Ve srovnání
s ostatními kondičními schopnostmi má vytrvalost určité nadřazené postavení a je
nejlépe

vědecky

podložena.“

(Měkota

and

Novosad,

2005,

p.

143).

V odborné literatuře najdeme několik definic vytrvalosti a charakteristik
vytrvalostních schopností. Měkota a Novosad (2005) uvádí tři, podle jedné z nich
je vytrvalost „pohybová schopnost provádět déletrvající tělesnou činnost na určité
úrovni, aniž by se snížila efektivita této činnosti.“ (p. 143).
Všeobecnou vytrvalost můžeme chápat jako dlouhodobé provádění pohybové
činnosti a jako schopnost překonávat únavu. Je nezbytným základem všech
pohybových aktivit. Máme-li dostatečnou vytrvalost, dokážeme podle Muchové
(2009) po celý den zvládat základní pohybové aktivity nejen s dostatečnou silou
a rychlostí, ale i koordinovaně a technicky správně, aniž bychom si ubližovali.
(pp. 12 - 13).
Měkota a Novosad (2005) také charakterizují význam vytrvalosti jako
základní kondiční schopnosti:
-

„je rozhodující pohybovou schopností pro tělesnou zdatnost a zdraví,

-

velký počet sportovních disciplín vychází z vytrvalostního základu,

-

v lokomočních

disciplínách

zaměřených
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na

překonání

vzdálenosti

v nejkratším čase se zvyšují požadavky na rozvoj speciální vytrvalosti,
-

ve vícebojích a sportovních hrách vytrvalost umožňuje zvýšit závodní tempo,

-

v koordinačních sportech, kde jsou vysoké nároky na koncentraci, se zvyšuje
stabilita zvládnuté techniky,

-

ve všech disciplínách umožňuje zvýšení vytrvalosti vyšší tréninkové i závodní
zatížení,

-

úroveň vytrvalosti úzce souvisí se zkracováním zotavné fáze a urychlováním
obnovy energetických zdrojů,

-

v rámci zdravotního tréninku vytváří předpoklady pro zvládnutí stresových
situací a pro primární a sekundární prevenci srdečně-cévních onemocnění.“
(p. 144).
Vytrvalostní pohybové zatížení zkvalitňuje činnost oběhového a dýchacího

systému, napomáhá ke snížení napětí a stresu a zlepšuje náladu.
Podle zaměření cílového rozvoje vytrvalosti lze rozdělit vytrvalostní
schopnosti na základní a speciální vytrvalost. Obě však spolu úzce souvisejí:
rozvojem základních vytrvalostních schopností se zlepšuje úroveň aerobní
vytrvalosti, čímž se současně vytvářejí potřebné aerobní základy pro speciální
vytrvalost.
Základní vytrvalost je podle Měkoty a Novosada (2005) „rozhodující pro
dosažení optimální a všestranné výkonnosti při cílené činnosti zaměřené na
posílení zdraví.“ (p. 149).
Speciální vytrvalost je podle Měkoty a Novosada (2005) cíleně zaměřena na
určitý druh pohybové aktivity nebo sportovní disciplínu.
Podle délky činnosti se rozlišují čtyři druhy vytrvalosti:
-

rychlostní (sprinterská) vytrvalost:

do 35 s,

-

krátkodobá vytrvalost:

35 s – 2 min,

-

střednědobá vytrvalost:

2 min – 10 min,

-

dlouhodobá vytrvalost:

10 min – několik hodin.

Vytrvalostní výkon je ovlivněn fyziologickými charakteristikami, úrovní
zvládnutí techniky a psychickou odolností. V řadě sportovních výkonů patří
vytrvalost k rozhodujícím faktorům.
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Východiskem pro trénink vytrvalosti jsou specifické požadavky a význam
vytrvalosti ve sportovním odvětví. Pro rozvoj rychlostní vytrvalosti se doporučuje
trénink intervalovými metodami (zatížení asi 5 až 20 s, zotavení asi 3x – 4x delší),
intenzita co nejvyšší vzhledem k intervalu zatížení, celkově vysoký počet
opakování. Pro rozvoj krátkodobé vytrvalosti se doporučuje trénink intervalovými
metodami, intenzita co nejvyšší vzhledem k intervalu zatížení (přibližně 90 až
95 % maxima). Trénink krátkodobé vytrvalosti není vhodný před dosažením
puberty. Také pro rozvoj střednědobé vytrvalosti se doporučuje trénink především
intervalovými metodami. Dlouhodobá vytrvalost je důležitou složkou tělesné
zdatnosti a trénovanosti, zlepšuje toleranci na zatížení, odolnost proti únavě,
procesy zotavení atd. Doporučuje se trénink nepřerušovanými a intervalovými
metodami. Jednou z metod tréninku dlouhodobé vytrvalosti je i kruhový trénink.
Při kruhovém tréninku je zapojeno mnoho svalových skupin po krátkou dobu,
zařazujeme více cviků na velké svalové skupiny a delší dobu cvičení na
stanovištích.

2.4 Rozvoj obratnostních schopností
Také pojem obratnost bývá různě definován. V 70. letech minulého století
došlo k rozčlenění obratnosti na sedm jednotlivých schopností (viz níže).
V Německu byl zaveden a v evropských zemích přijat termín koordinační
schopnosti.
Koordinační schopnosti jako komplex schopností zahrnuje schopnost lehce
a účelně koordinovat pohyby, přizpůsobovat je měnícím se podmínkám, provádět
složitou pohybovou činnost a rychle si osvojovat nové pohyby. Jsou úzce spjaty
s dovednostmi a mohou působit pouze v jednotě s kondičními schopnostmi. Na
vztah mezi kondicí a koordinací poukazuje např. Krištofič (2007): „Síla je
příčinou změny pohybového stavu těles a pro vykonání jakéhokoliv pohybu je
nutné její určité množství (to představuje kondiční složka). Ale konkrétní pohyb
(cvik) lze provést více možnými způsoby a jednotlivé svaly plní při jeho
provádění různé funkce. Jsou více nebo méně zapojovány v různých časových
posloupnostech (to představuje koordinační složka).“ (p. 9).
Koordinační schopnosti jsou tréninkem značně ovlivnitelné. Uplatňují se
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hlavně při pohybové činnosti s vysokými nároky na řídící činnost nervové
soustavy.
Jednotlivé sportovní disciplíny mají odlišné nároky na koordinační schopnosti
(např. tenis x krasobruslení). Koordinační schopnosti ovlivňují kvalitu
motorických dovedností a jejich využití a naopak. Optimálně rozvinuté
koordinační schopnosti urychlují proces osvojování nových dovedností, příznivě
ovlivňují už dříve osvojené dovednosti, spoluurčují stupeň využití kondičních
schopností, ovlivňují estetické pocity, přináší radost a uspokojení z pohybu.
Na základě logických úvah a empirických výzkumů byl vytipován větší počet
koordinačních schopností. Měkota a Novosad (2005) podávají jejich přehled
a charakteristiku. Mezi základní koordinační schopnosti patří schopnost
diferenciační, orientační, reakční, rovnováhová, rytmická, sdružování a přestavby.
Koordinační schopnosti rozvíjíme samostatně nebo v rámci technické
přípravy. Podstatou tréninku koordinačních schopností je rozšiřování pohybové
zkušenosti vykonáváním nových, stále obtížnějších pohybů a zvládnutí širokého
spektra dovedností v mnoha obměnách a v měnících se podmínkách, přičemž
nejde o jejich maximální dokonalost.
Citlivým obdobím rozvoje koordinačních schopností se uvádí 6 až 13 let.
Učení se novým pohybům zařazujeme ale i u vyspělých sportovců. Pro rozvoj
obecných koordinačních schopností využíváme cvičení náročná, nová, neobvyklá,
základy řady sportů, a tím rozvíjíme všestrannost. V tréninkové jednotce
zařazujeme rozvoj koordinačních schopností po rozcvičení, kdy uplatňujeme
metodu opakování. Dále je vhodné držet se menšího počtu opakování po více
sériích. Cvičení zařazujeme pravidelně, čas trvání by neměl přesáhnout 30 minut.
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3 Cíl a úkoly práce
3.1 Cíl práce
Cílem diplomové práce je předložit charakteristiku a význam funkčního
tréninku ve fitness ke zlepšení výkonnosti a motivaci klienta, následně vytvořit
zásobník cviků s použitím tréninkových cvičebních pomůcek a uvést příklady
cvičebních programů zaměřených na funkční kruhový trénink se specifickým
zaměřením.

3.2 Úkoly práce
Teoretické úkoly:
-

shromáždit a prostudovat dostupnou literaturu

-

vysvětlit pojem funkční trénink a fitness

-

popsat tréninkové cvičební pomůcky vhodné a doporučené pro funkční
trénink
Praktické úkoly:

-

vytvořit zásobník cviků s použitím tréninkových cvičebních pomůcek

-

sestavit cvičební programy se specifickým zaměřením

-

shrnout význam tréninkových cvičebních pomůcek funkčního tréninku a jeho
využití v praxi
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4

Metodika práce
V následující kapitole se nejprve věnujeme postupu práce trenéra s klientem,

jak zjistit jeho aktuální stav. Pak jsme se zaměřili na charakteristiku skupiny,
kterou jsme si rozdělili na skupinu zdravotní a výkonnostní. V další podkapitole
uvádíme, co by měl cvičební program pro výše uvedené skupiny zahrnovat, jak
přistupovat k tréninku obou skupin, na co se zaměřit. Závěrem představujeme
metodu kruhového tréninku, který jsme zvolili při sestavení cvičebních jednotek
(více pak v kapitole 6).

4.1 Vstupní anamnéza
Před zahájením samotného cvičení by měl klient projít tzv. vstupní
anamnézou. Pro trenéra je toto prvotní seznámení se s klientem důležité, aby
věděl, do jaké výkonnostní skupiny klienta zařadit, a na co si dát u něj pozor.
Vstupní anamnéza je nástroj ke zjištění aktuálního stavu klienta. Pomůže
zjistit možné zdravotní problémy nebo potíže se stravovacími návyky a určí stav
pohybového aparátu. Ke stanovení výsledků vstupní anamnézy slouží např.
vstupní pohovor nebo dotazník, antropometrické šetření, funkční diagnostika,
diagnostika aerobního zatížení s měřením srdeční frekvence nebo rozbor denního
stravovacího režimu.
Při vstupním pohovoru, který probíhá v rámci diagnostiky, jsou podle Tlapáka
(2011) zjišťovány „základní údaje zájemce o cvičení (klienta). Dále údaje
o běžném zatížení jeho pohybového aparátu (typ zaměstnání, sportovní a jiné
pohybové aktivity apod.) a pravo-/levorukost. Nezanedbatelné jsou takové údaje
jako pracovní poloha (umístění monitoru PC nebo rýsovacího prkna apod.) nebo
obvyklá poloha při spaní.“ (p. 196).
Při vstupním pohovoru klient dále formuluje svůj cíl, kterého by chtěl
dosáhnout (tvarování postavy, redukce tuku, zdravější životní styl, odstranění
bolestí zad, nabrání svalové hmoty atd.), a své časové možnosti (tj. týdenní počet
tréninků). Tlapák (2011) ještě uvádí, že „důležité jsou dále údaje o celkovém
zdravotním stavu nebo o tělesných potížích, které se projevují bolestmi. V případě
závažnějších zdravotních problémů instruktor navazuje na zprávu, či konkrétní
doporučení od ošetřujícího lékaře klienta.“ (p. 196)
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Výše uvedený popis vstupní anamnézy nenahrazuje lékařskou prohlídku,
i když v některých případech (sešikmení a rotace pánve, kloubní blokády, nestejná
délka dolních končetin, skolióza páteře) může upozornit na stav, který musí
vyšetřit odborný lékař.
Ke každé osobě musíme přistupovat individuálně. Po vstupním pohovoru
následuje antropometrické šetření, které zahrnuje měření tělesné výšky, váhy
a obvodů části těla, nejčastěji kolem paží, hrudníku, pasu, boků a stehen. Získaná
data použijeme spolu s informacemi ze vstupního pohovoru k měření složení těla,
ke kterému se využívá bioelektrický analyzátor. Tento přístroj měří procento tuku,
aktivní tělesnou hmotu a zastoupení vody v těle. Také nám umožňuje získat
hodnotu bazálního metabolismu (metabolická potřeba těla v klidovém stavu)
a hodnotu aktivního metabolismu (metabolická potřeba těla při aktivitě).
Výsledky antropometrického šetření slouží jako ukazatel.
Nedílnou součástí vstupní anamnézy je funkční diagnostika, zjištění stavu
svalového aparátu. Pomocí svalových testů podle Jandy si určíme úroveň
posturálních svalových funkcí a celkového funkčního stavu hybného systému –
svalové zkrácení, svalové oslabení, provádění hybných stereotypů.
Mezi svaly s tendencí ke zkracování (svaly posturální) především řadíme:
1. Šíjové svaly – zkrácení má vliv na vývoj krční hyperlordózy.
2. Trapézové svaly a zdvihač lopatky – zkrácení zapříčiní nedostačující úklon
hlavy.
3. Prsní svaly – zkrácení způsobí předsun hlavy s kulatými zády.
4. Zádové svaly (bederní část vzpřimovačů páteře, čtyřhranný sval bederní) –
zkrácení způsobí hyperlordózu.
5. Stehenní svaly – zkrácení se projevuje při extenzi v kyčelním kloubu,
omezený pohyb.
6. Svaly lýtkové – zkrácení neumožní při hlubokém dřepu udržet paty na zemi.
Mezi svaly s tendencí k oslabení (svaly fyzické) především řadíme:
1. Ohýbače krku a hlavy – při oslabení se prohlubuje hyperlordóza, předsunutí
hlavy a brady.
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2. Svaly dolních fixátorů lopatek, zadní strana svalu deltového – při oslabení
této skupiny svalů dochází k zakulatění hrudní páteře a ramena se svěsí
vpřed. Lopatky křídlovitě odstávají od hrudního koše nebo se přitáhnou
k páteři a ramena se zvednou.
3. Svaly břišní – při oslabení se zvětší sklon pánve.
4. Svaly hýžďové – při oslabení se projeví negativně při chůzi poklesem
pánve na podepřené straně těla nebo úklonem trupu ke stojné noze.
Při testování hybného systému se nám osvědčilo také vyšetření pohybových
stereotypů podle Jandy:
-

extenze v kyčelním kloubu,

-

abdukce v kyčelním kloubu,

-

flexe krku,

-

flexe trupu,

-

abdukce v ramenním kloubu,

-

fixace lopatky k hrudní stěně.
Nevýhodou tohoto vyšetření je velká náročnost na zkušenosti vyšetřujícího.

U osob s vyšším množstvím podkožního tuku je pak toto vyšetření obtížně
hodnotitelné.
Jednou z forem zátěžového testu je diagnostika aerobního zatížení.
K diagnostice můžeme využít kardio stroje, např. stacionární kolo společně se
sporttesterem. Kolo s ovládacím panelem je vybaveno technikou, které umí
zaznamenat důležité informace potřebné pro ideální nastavení tréninkových plánů.
Měříme především tepovou frekvenci, wattový výkon, počet otáček za minutu,
spotřebu energie, aerobní a anaerobní práh.
Poslední složkou vstupní anamnézy je rozbor denního stravovacího režimu.
Zahrnuje konzultaci s trenérem o výživových zvyklostech klienta, poté následné
sestavení ideálního týdenního stravovacího plánu.
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4.2 Charakteristika skupiny
Klasický funkční trénink je technicky náročné cvičení, proto jsme ho rozdělili
na výkonnostní funkční trénink (primárně zaměřený na kondici) a zdravotně
funkční trénink (primárně zaměřený na držení těla).
V první kapitole věnované funkčnímu tréninku jsme se zmínili, že je ideálním
cvičením pro každého, jak pro začátečníky, pro klienty trpící dysbalancí, tak i pro
sportovce s výkonnostními ambicemi. Přístup však musí být ke každému rozdílný.
Ve funkčním tréninku se pohyb odehrává až ve třech rovinách, v daném okamžiku
se zapojuje větší množství svalových skupin, než je tomu u posilovacích strojů.
Široká nabídka tréninkových pomůcek na jedné straně umožní pestrý trénink, na
druhou stranu si musíme uvědomit, že cvičení s pomůckami může být těžší pro
začátečníky, kteří musí nejprve zvládnout techniku cvičení, správné držení těla při
cvičení, správné dýchání atd. Nevhodným je i pro klienty s dysbalancí, náročný
trénink zaměřený na kondici by mohl jejich problém ještě více prohloubit.
Z tohoto důvodu jsme rozdělili klienty na dvě skupiny. První tvořily osoby se
zdravotními problémy, druhou klienti s vyššími sportovními cíli. Každá z těchto
skupin má svá specifika, proto jsme pro ně vytvořili rozdílné tréninkové jednotky.
Zdravotní funkční trénink se může použít pro dosahování různých cílů,
nicméně jeho prioritou bude vždy správné držení těla. Je totiž nastaven tak, aby
splňoval fyzioterapeutická pravidla ohledně pohybových funkcí organizmu.
Pracuje s hlubokým svalovým stabilizačním systémem (tzv. CORE). Až potom
přichází na řadu kondice, svalová síla, redukce tuku apod. Zdravotní funkční
trénink zaměřený na správné držení těla vede také k efektivnějšímu zapojení svalů
a k jejich lepšímu procvičení. U zdravotně vedeného funkčního tréninku se
musíme soustředit na správné provedení cviku. Zdravotní funkční trénink je
vhodný i pro sportovce, kteří chtějí v kondiční přípravě efektivně trénovat
pohybovou složku těla. Spousta sportovců i vrcholových má problémy se špatným
držením těla, např. tenisti si při jednostranné pohybové činnosti vytváří
dysbalance, jenž pak musejí kompenzovat cvičením.
Ve výkonnostním funkčním tréninku nám jde zejména o výkon, o zvyšování
kondice a o sportovní přípravu, případně o redukci tuku. Při tomto typu tréninku
se navíc rozvíjí některé koordinační schopnosti, např. rovnováha. Cvičení vychází
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z běžných pohybových činností (např. řezání dříví, zvednutí břemene ze země)
nebo napodobuje různé sportovní činnosti (např. hokej – střelba na bránu, atletika
– vrh koulí).

4.3 Cvičební program
Při tvorbě cvičebních programů jsme vycházeli z výše uvedeného rozdělení
funkčního tréninku na výkonnostní funkční trénink a zdravotně funkční trénink.
Pro „zdravotní“ skupinu, do které spadají klienti se sedavým zaměstnáním,
s dysbalancí pohybového aparátu apod., jsme zvolili cvičební program nižší
intenzity zaměřený na svalovou nerovnováhu, tedy na zdravotní cvičební
program, kterým můžeme vyrovnávat pohybové problémy, zpevnit svalový korzet
(CORE) a přispět tak k prevenci zranění.
Pro „výkonnostní“ skupinu, do které spadají vrcholoví i amatérští sportovci,
jsme vytvořili cvičební program zaměřený na zpevnění a tvarování těla
odpovídající fyzickou kondicí. Výkonnostní cvičební program probíhá ve vyšší
intenzitě, s absolutní velikostí zátěže, při vyšším počtu opakování a rychlosti
pohybu, s menšími přestávkami na regeneraci. Zátěž vychází z individuálních
dispozic a cvičebních cílů jedince. V rámci této skupiny budeme přistupovat
rozdílně k vrcholovým sportovcům a jinak k amatérským sportovcům. Základem
našeho přístupu je princip přiměřenosti a postupnosti.
U všech typů cvičebních programů dodržujeme stejný metodický postup:
-

nejprve naučíme základní cviky, poté až cviky v nestabilních polohách, ve
více rovinách pohybu,

-

začínáme cvičit s vlastní vahou těla, postupně přidáváme lehčí zátěže,
postupně je zvyšujeme,

-

postupujeme od jednoduchého ke složitému.
Při sestavování cvičebního programu jsme vycházeli z formy kruhového

tréninku (viz kapitola 4.4). Cviky, které jsme při sestavení tréninkových jednotek
použili, jsme čerpali z odborné literatury, z publikací určených pro širokou
sportující veřejnost, z instruktorských manuálů, z vlastní cvičební praxe.
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4.4 Funkční kruhový trénink
„Kruhový trénink je komplexní a vysoce kreativní forma tréninku vytrvalostní
síly, vhodná pro každý věk a různou úroveň pohybových schopností. Používáme
libovolný počet stanovišť podle prostorových možností, libovolný počet náčiní
a nářadí. Stanovišť může být 5 - 10 i více. Celý okruh opakujeme několikrát. Na
jednom stanovišti cvičíme 20 až 50 sekund. Vybrané druhy svalové síly střídáme
podle fyziologického záměru s cvičením vytrvalostním (např. během, nízkými
poskoky, dynamickou chůzí). Doporučená doba tréninku se pohybuje v rozpětí
40 – 60 minut včetně rozcvičení.“ (Jarkovská and Jarkovská, 2009, p. 28)
Intenzita cvičení je závislá na výběru cviků, tempu cvičení, počtu sérií a
metodice řazení cviků. Intenzita tréninku je důležitější než doba trvání tréninku,
zvyšujeme jí nejčastěji prodloužením doby cvičení, zvyšování počtu cviků v sérii,
obtížnějšími cviky, zvyšováním zátěže a rychlostí provedení cviků.
Kruhový trénink je dobré začít aerobním cvičením zaměřeným na svalstvo
dolních končetin (současně se tím rozehříváme). Poté může následovat posilování
břišního svalstva, posilování svalstva nohou, posilování svalstva zad. Výběr cviků
je ovlivněn cílem, trénovaností, ale i například tréninkovým obdobím klienta
(sportovce). Snažíme se o efektivní využití času a prostoru.
Kruhový trénink je zaměřen především na rozvoj:
-

tělesné zdatnosti,

-

základní síly (u pokročilých sportovců především v odvětvích s menšími
silovými nebo silovými i vytrvalostním nároky),

-

silové vytrvalosti,

-

aerobní vytrvalosti,

-

koordinace.
Zatížení:

-

intenzita střední až submaximální (odpor obvykle 20-80% maxima),

-

poměr zatížení a odpočinku je nejčastěji používán v poměru 1:1 až 1:4,

-

počet opakování celkového počtu kruhů je zpravidla 2 až 5,

-

v týdenním cyklu 2 - 3x,

-

zvyšování velikosti zatížení u začátečníků pomaleji, u zkušených sportovců
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rychleji,
-

variabilita velikosti zatížení změnou (doby trvání cvičení, počtu opakování
cvičení, resp. obojím, změnou odporu nebo tempa provádění, trvání
odpočinku mezi cvičeními, změnou cvičení - rozsahu, cvičební polohy).
Metodické a organizační aspekty:

-

důkladné promyšlení, zdůvodnění zařazení kruhového tréninku, motivace,

-

volba zaměření, cílený výběr cvičení (zapojené svalové skupiny, pohybová
struktura),

-

klíčové informace k jednotlivým cvičením,

-

rozmístění stanovišť a jejich označení,

-

rozmístění klientů na stanoviště, přesun na další stanoviště,

-

vytvoření aktivního prostředí - atraktivnost cvičení, způsob řízení,

-

individualizace velikosti zatížení,

-

zařazování kompenzačních cvičení (stanoviště, v intervalech zotavení, po
ukončení kruhového tréninku),

-

podle potřeby úvodní kruh na seznámení.

Stavba programu funkčního kruhového tréninku
1. část – warm up (zahřátí); doba cvičení 5 až 10 minut
Zahříváme a rozhýbáme celé tělo, účelem je zlepšit pohyblivost velkých
kloubů. Provádíme poskoky, chůzi nebo běh na místě v kombinaci s doprovodnou
prací horních končetin (předpažení, zapažení, kroužení aj.). Během rozcvičení se
pozvolna zvyšuje tep, krevní tlak a zvětší se pružnost aktivních svalů. Dojde tak
k výrobě tepla, čímž se zvýší vnitřní teplota těla. Zahřátí slouží jako prevence
náhlému nahromadění krve v cévách a umožňuje adekvátní přísun krve ke
kosterním svalům, srdci a plícím, snížíme tak riziko zranění. (Balhušová, 2008).
2. část – hlavní; doba cvičení 20 až 40 minut
Hlavní část je zaměřena na osobní cíle a potřeby klienta. Můžeme ji popsat
jako rychlé střídání zátěžových svalových skupin po stanovenou dobu cvičení na
daném stanovišti s následným přechodem na další stanoviště. Klienti mohou cvičit
podle vlastních silových a vytrvalostních možností.
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3. část – uklidnění (Cool-down); doba cvičení 5 až 10 minut
Ve třetí fázi kruhového tréninku zařadíme nepříliš namáhavý pohyb
v pomalém tempu, např. chůzi, vyklusávání aj. Na úplný závěr kruhového
tréninku ještě jednou protáhneme ty skupiny svalů, které se v tréninku nejvíce
namáhaly. Zařadíme statický strečink, abychom uvolnili svaly a zabránili jejich
zkrácení.
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5 Zásobník cviků s využitím pomůcek
Čím větší množství obměn svalům poskytujeme, tím víc roste jejich kvalita.
K tomu nám poslouží následující zásobník cviků, ve kterém jsou zahrnuty cviky
nové, ale také cviky obecně známé, často používané. Jednotlivé cviky pro funkční
trénink jsme vybrali z běžně dostupné literatury nebo materiálů ze školení.
Všechny cviky jsou popsané a nafocené, vždy je uvedena, resp. zachycena poloha
při základním postavení (ZP) a při provedení pohybu (P), navíc je uvedeno, na
jaké svalové partie cvik působí. Pomůcky můžeme různě kombinovat, lze použít
další modifikace cvičení, např. v jiných polohách.
Zásobník je rozdělený do šesti kategorií (BOSU®, Fitball, FLOWIN®,
Thera-Band®, TRX®, Medicinbal), každá z nich zahrnuje deset cviků. Pro lepší
přehled jsme zásobník cviků rozdělili na cviky na horní a dolní polovinu těla.

5.1 BOSU®
Cviky na horní polovinu těla:
1) BOSU - Klik na bosu


Základní postavení: vzpor ležmo (vzpor klečmo), dlaně se opírají o výstupek
úseče, tělo je v prodloužení.



Provedení pohybu: s nádechem provádíme široký klik, s výdechem vracíme
zpět do výchozí polohy. Stále udržujeme pevný střed těla, hlava zůstává
v prodloužení páteře, lopatky jsou „přilepené“ k hrudníku.



Zaměření cviku: komplexní cvik na posílení svalů celého těla, zejména svalů
prsních.

Obr. 13a: ZP - Klik na bosu

Obr. 13b: P - Klik na bosu
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2) BOSU - „Svícen“


Základní postavení: leh na břiše, úseč pod hrudníkem, paže ve vzpažení.



Provedení pohybu: s výdechem přitáhneme lokty k hrudníku, předloktí ve
směru osy trupu. Nadechneme se a s výdechem se vracíme do výchozí
polohy.



Zaměření cviku: posilujeme spodní část svalu trapézového a přitahovače
lopatek.

Obr. 14a: ZP - „Svícen“

Obr. 14b: P - „Svícen“

3) BOSU - Upažování za rukou


Základní postavení: vzpor klečmo, kolena v šíři kyčlí na výstupku úseče,
dlaně se opírají o podložku.



Provedení pohybu: upažíme a otevřeme hrudník vlevo, levá paže směřuje ke
stropu. Totéž cvičíme na druhou stranu.



Zaměření cviku: posílení i protažení rotátorů páteře a hrudníku. Hlava může
sledovat pohyb paže, ale musí zůstat v prodloužení trupu.

Obr. 15a: ZP - Upažování za rukou

Obr. 15b: P - Upažování za rukou
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4) BOSU - Rovnováha ve vzporu klečmo


Základní postavení: vzpor klečmo, levé koleno na úseči, pravá v zanožení,
dlaně se opírají o podložku.



Provedení pohybu: s výdechem vzpažíme levou horní končetinu. Vzpažená
paže, trup a zanožená dolní končetina tvoří přímku. Následuje nádech
a s výdechem se vracíme do výchozí polohy. Totéž cvičíme opačně.



Zaměření cviku: aktivace všech svalů na zadní straně těla. Prohnutí v bedrech
zamezíme kontrakcí břišních svalů.

Obr. 16a: ZP - Rovnováha ve vzporu klečmo

Obr. 16b: P - Rovnováha ve vzporu klečmo

5) BOSU - Přitahování nohou pod sebe


Základní postavení: v podporu ležmo na předloktí.



Provedení pohybu: v podporu na předloktích opakovaně přednožujeme
pokrčenou jednu a následně druhou nohu.



Zaměření cviku: cvik na stabilitu celého těla a svalů tělesného jádra.

Obr. 17a: ZP - Přitahování nohou pod sebe

Obr. 17b: P - Přitahování nohou pod sebe
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6) BOSU - Sed – leh s rotací


Základní postavení: leh na zádech, dolní končetiny skrčené v šíři kyčlí, kolena
směřují ke stropu, úseč pod bedry a lopatkami, paže spojené ve vzpažení.



Provedení pohybu: s výdechem přitlačíme pupík k páteři, odrolujeme hrudník
a zvedneme levou lopatku z podložky, otevřeme hrudník vpravo, zatlačíme
bedra do úseče. Ruce v týl. Nadechneme se a s výdechem se vracíme zpět do
základního postavení. Následuje nádech a totéž cvičíme vlevo.



Zaměření cviku: posilujeme příčné a šikmé břišní svaly. Pohyb vedeme vždy
s výdechem.

Obr. 18a: ZP - Sed-leh s rotací

Obr. 18b: P - Sed-leh s rotací

Cviky na dolní polovinu těla:
7) BOSU - Zvedání boků


Základní postavení: leh na zádech, dolní končetiny skrčené v šíři kyčlí, kolena
směřují ke stropu, úseč pod chodidly, paže podél těla.



Provedení pohybu: s výdechem zpevníme pánevní dno, zatlačíme do chodidel
a odrolujeme od podložky pánev a bedra. Stehna a trup jsou v prodloužení.
Lopatky zůstávají v kontaktu s podložkou. Následuje nádech a s výdechem
vracíme zpět.
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Zaměření cviku: posilujeme pánevní dno, přední i zadní stranu stehen,
hýžďové svaly. Pokud odrolování nekončí u lopatek, ale pokračuje dál,
dochází k přetěžování šíje.

Obr. 19a: ZP - Zvedání boků

Obr. 19b: P - Zvedání boků

8) BOSU - Výpad vpřed na bosu


Základní postavení: stoj za úsečí, připažit.



Provedení pohybu: výpad pravou vpřed, chodidlo na úseči, lýtka a stehna
obou končetin svírají pravý úhel, předpažit. S výdechem provedeme podřep,
nadechneme se a s výdechem se vrátíme do výchozí polohy.



Zaměření cviku: osa trupu zůstává stále ve vertikále, posilujeme zejména
svaly dolních končetin.

Obr. 20a: ZP - Výpad vpřed na bosu

Obr. 20b: P - Výpad vpřed na bosu

9) BOSU - Dřep


Základní postavení: stoj rozkročný, chodidla paralelně, paže v připažení.



Provedení pohybu: provádíme dřep, předpažit.



Zaměření cviku: posilujeme svaly dolních končetin a středu těla. Než
začneme snižovat těžiště, musí být zpevněný střed těla, jinak dochází
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k rozkmitání dolních končetin, ramena udržujeme stažená od uší, hrudník
otevřený.

Obr. 21a: ZP - Dřep

Obr. 21b: P - Dřep

10) BOSU - Skok na bosu


Základní postavení: mírný podřep, ruce podél těla.



Provedení pohybu: z mírného podřepu provedeme skok snožmo na bosu.
Postupně oddalujeme bosu a skáčeme na delší vzdálenost.



Zaměření cviku: svalstvo stehen (dvojhlavý a čtyřhlavý sval stehenní),
dynamika, balanční schopnosti.

Obr. 22a: ZP - Skok na bosu

Obr. 22b: P - Skok na bosu
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5.2 Fitball
Cviky na horní polovinu těla:
1) Fitball – Klik


Základní postavení: vzpor ležmo, míč pod koleny, celé tělo je v horizontální
poloze, ruce jsou na šíři ramen, prsty směřují před sebe.



Provedení pohybu: z natažených rukou ohnout v loktech – klik (lokty jdou do
strany).



Zaměření cviku: posílení svalů hrudníku, paží a trupu.

Obr. 23a: ZP - Klik

Obr. 23b: P - Klik

2) Fitball – Rozpažování s jednoručkami


Základní postavení: leh na zádech (pozice stolu), míč je pod lopatkami, nohy
jsou od sebe vytočené stranou, vzpažit, dlaně jsou vytočené k sobě.



Provedení pohybu: ze vzpažení rozpažit, pohyb paží je vedený v obloukových
drahách, tělo je po celou dobu v horizontální poloze.



Zaměření cviku: posílení svalů hrudníku, aktivizace trupu.

Obr. 24a: ZP - Rozpažování s jednoručkami

Obr. 24b: P - Rozpažování s jednoručkami
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3) Fitball – Vzpor ležmo na míči


Základní postavení: vzpor ležmo na míči.



Provedení pohybu: vzpor ležmo na míči – výdrž.



Zaměření cviku: posílení svalů břicha (příčné, přímé a šikmé břišní svaly).

Obr. 25: ZP, P - Vzpor ležmo na míči

4) Fitball - Rolování míče pod sebe


Základní postavení: vzpor ležmo – holeně a nárty se opírají o velký míč.



Provedení pohybu: aktivací břišního svalstva rolujeme velký míč pod sebe
a zpět do výchozí polohy.



Zaměření cviku: stimulace břišního svalstva a komplexní zpevnění svalstva
trupu, dolních i horních končetin.

Obr. 26a: ZP - Rolování míče pod sebe

Obr. 26b: P - Rolování míče pod sebe
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5) Fitball - Rotace trupu s medicinbalem


Základní postavení: leh na velkém míči – dolní končetiny pokrčené, chodidla
celou plochou na zemi, medicinbal v napjatých pažích před hrudníkem.



Provedení pohybu: pozvolna pokládat napjaté paže s medicinbalem vpravo,
zpět do výchozí polohy a vlevo, hlava se stáčí na stejnou stranu jako paže.



Zaměření cviku: stimulace břišního svalstva a zpevnění svalstva horních
končetin.

Obr. 27a: ZP - Rotace trupu s medicinbalem

Obr. 27b: P - Rotace trupu s medicinbalem

6) Fitball – Extenze na míči


Základní postavení: leh na břiše na míči, ruce v týl, špičky nohou se dotýkají
země.



Provedení pohybu: z lehu na břiše na míči provedeme extenzi hrudním
záklonem.



Zaměření cviku: stimulace zádového svalstva (vzpřimovače páteře).

Obr. 28a: ZP - Extenze na míči

Obr. 28b: P - Extenze na míči
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Cviky na dolní polovinu těla:
7) Fitball – Zakopávání vleže s míčem


Základní postavení: leh na břiše, ruce spojené pod čelem, míč mezi kotníky.



Provedení pohybu: s výdechem pokrčíme nohy tak, aby stehna a bérec svíraly
90°, současně stlačujeme kotníky míč. S nádechem vrátíme nohy s míčem na
podložku.



Zaměření cviku: posílení svalů stehen (dvojhlavý sval stehenní, hýždě).

Obr. 29a: ZP - Zakopávání vleže s míčem

Obr. 29b: P - Zakopávání vleže s míčem

8) Fitball – Zvedání dolní končetiny na míči


Základní postavení: vzpor ležmo na míči, trup je v horizontální poloze. Levá
noha je opřena o zem, pravá je pokrčená 90° v kloubu kolenním, hlava je
v prodloužení páteře.



Provedení pohybu: zvedáme pravou nohu nad horizontálu s patou směřující
ke stropu.



Zaměření cviku: posílení hýžďových svalů.

Obr. 30a: ZP - Zvedání dolní končetiny na míči

Obr. 30b: P - Zvedání dolní končetiny na míči
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9) Fitball - Dřep s míčem za zády


Základní postavení: stoj rozkročný, záda přitisknutá k velkému míči, který je
opřený o zeď, ruce podél těla.



Provedení pohybu: provést dřep a vrátit se zpět do výchozí polohy.
Vzpřímený trup, chodidla držíme vodorovně.



Zaměření cviku: stimulace svalstva dolních končetin, hýžďových svalů
a posturální stability.

Obr. 31a: ZP - Dřep s míčem za zády

Obr. 31b: P - Dřep s míčem za zády

10) Fitball – Dřep s unožením na míči


Základní postavení: stoj na pravé, levá únožmo na míči.



Provedení pohybu: Ze stoje na pravé noze s unožením levé na míči
přecházíme do dřepu a zpět.



Zaměření cviku: posílení svalů stehen, hýžďových svalů.

Obr. 32a: ZP - Dřep s unožením na míči

Obr. 32b: P - Dřep s unožením na míči
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5.3 Flowin
Cviky na horní polovinu těla:
1) Flowin - Pozice kočky – „leštění“


Základní postavení: vzpor klečmo, dlaně opřené o podložky „handy“.



Provedení pohybu: provádíme krátké skluzy vpřed a vzad, od sebe a k sobě,
kruhy směrem dovnitř a ven. Modifikace – rotace obou dlaní zároveň do obou
rohů.



Zaměření cviku: posílení svalů jádra, svalů pletence ramenního a svalů paže.

Obr. 33a: ZP - Pozice kočky

Obr. 33b: P - Pozice kočky

2) Flowin - Kliky


Základní postavení: „v dámském provedení“ - vzpor klečmo, pánev podsadit
vpřed, obě dlaně jsou položené na „handech“.



Provedení pohybu: provádíme klik rozjezdem do strany, bez prohnutí
v bederní části páteře. Modifikace v pánském provedení – vzpor ležmo, opět
provádíme rozjezd obou dlaní do stran.



Zaměření cviku: prsních svalů, posílení svalů jádra, svalů paží.

Obr. 34a: ZP - Kliky
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Obr. 34b: P - Kliky

3) Flowin - Sfinga s vytočením


Základní postavení: leh na břiše, tělo je protaženo k horní hraně desky
FLOWIN®. Dlaně/konečky prstů přitisknuté na podložkách „handech“.



Provedení pohybu: provádíme střídavý přísun pravé a levé dlaně pod rameno
se zapojením mezilopatkových svalů a středu těla pro ochranu bederní části.
Pohyb kopírujeme pohledem. Modifikace - provádíme přísun obou dlaní
zároveň.



Zaměření

cviku:

posílení

svalů

jádra,

širokého

svalu

zádového,

mezilopatkových svalů, dolních fixátorů lopatek, trojhlavého svalu pažního.

Obr. 35a: ZP - Sfinga s vytočením

Obr. 35b: P - Sfinga s vytočením

4) Flowin - Skluz na předloktí


Základní postavení: vzpor klečmo, předloktí opřené o podložky „footy“.
Kolena svírají s trupem 90° a jsou postavená na šířku pánve.



Provedení pohybu: provádíme skluz směrem vpřed, se zapojením centra těla
a kontroly rozsahu pohybu se vracíme zpět do výchozí pozice s lokty pod
rameny. Pro větší zátěž provádíme cvik s jednou nohou ve vzduchu.
Modifikace – po skluzu vpřed – rozjezd loktů do stran nebo střídavě dopředu
jako při boxování.



Zaměření cviku: posílení svalů jádra.

Obr. 36a: ZP - Skluz na předloktí

Obr. 36b: P - Skluz na předloktí

51

5) Flowin - Skluz ve vzporu klečmo


Základní postavení: vzpor klečmo, dlaně opřené o podložky „handy“, kolena
svírají s trupem 90° a jsou postavená na šířku pánve.



Provedení pohybu: provádíme dlaněmi skluz vpřed do rohů desky FLOWIN®
bez prohnutí v bederní části páteře. Zde je maximální zapojení centra těla.



Zaměření cviku: posílení svalů jádra.

Obr. 37a: ZP - Skluz ve vzporu klečmo

Obr. 37b: P - Skluz ve vzporu klečmo

6) Flowin - Skluz na kolenou


Základní postavení: vzpor klečmo, dlaně opřené o podložku „knee“, kolena
jsou položená na podložkách „hand“.



Provedení pohybu: provádíme skluz kolen směrem dozadu, bez prohnutí
v bederní části páteře. Se zapojením středu těla se vracíme zpět do výchozí
pozice. Modifikace – jako předchozí cvik, ale jsme na protažených pažích.
Výchozí a konečná pozice je s koleny co nejblíže u přední hrany desky
FLOWIN®.



Zaměření cviku: posílení svalů jádra.

Obr. 38a: ZP - Skluz na kolenou

Obr. 38b: P - Skluz na kolenou
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7) Flowin - Přítahy na boku


Základní postavení: leh na boku s jedním předloktím přitisknutým na
podložce „foot“.



Provedení pohybu: provádíme skluz stranou do prodloužení trupu a vracíme
se zpět do výchozí pozice se zapojením pevného středu těla.



Zaměření cviku: posílení širokého svalu zádového, posílení svalů jádra.

Obr. 39a: ZP - Přítahy na boku

Obr. 39b: P - Přítahy na boku

Cviky na dolní polovinu těla:
8) Flowin - Sprint


Základní postavení: vzpor ležmo, dlaně máme pod rameny mimo desku
FLOWIN®. Chodidla jsou položená na podložkách „hand“.



Provedení pohybu: provádíme střídavý přísun jedné a druhé nohy pod sebe.
Snažíme se udržet pánev v klidu se zapojením středu těla.



Zaměření cviku: posílení svalů jádra, stehenní svaly, lýtkové svaly.

Obr. 40a: ZP - Sprint

Obr. 40b: P - Sprint
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9) Flowin - Výpady vpřed


Základní postavení: mírný stoj rozkročný, ruce v bok nebo za tělem.



Provedení pohybu: skluz - kročná noha kopíruje hranu desky FLOWIN®.
Koleno kročné dolní končetiny směřuje nad špičku nohy, horní část těla
zůstává ve stabilní poloze a vzpřímená. Ruce do předpažení.



Zaměření cviku: posílení čtyřhlavého, dvojhlavého svalu stehenního
a hýžďových svalů.

Obr. 41a: ZP - Výpady vpřed

Obr. 41b: P - Výpady vpřed

10) Flowin - Výpady do stran


Základní postavení: mírný stoj rozkročný, ruce v bok nebo volně u těla.



Provedení pohybu: skluz do strany, mírný předklon. Paralelním chodidlem
kročné nohy kopírujeme hranu desky FLOWIN®. Koleno kročné dolní
končetiny směřuje nad špičku nohy.



Zaměření cviku: posílení abduktorů a adduktorů stehna, čtyřhlavého,
dvojhlavého svalu stehenního a hýžďových svalů.

Obr. 42a: ZP - Výpady do stran

Obr. 42b: P - Výpady do stran
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5.4 Thera-Band®
Cviky na horní polovinu těla:
1) Thera-Band – Vzpažení do písmene „V“


Základní postavení: pravá dolní končetina vpřed do mírného výpadu,
chodidlem nohy přišlápneme na středu theraband a váhu těla přeneseme mírně
vpřed, uchopíme konce gum do každé ruky a obtočíme kolem zápěstí, paže
předpažit poníž, tak aby guma byla natažená.



Provedení pohybu: z předpažení poníž vzpažíme zevnitř. Při cvičení držíme
rovná záda, hrudník vpřed a vtažené břicho.



Zaměření cviku: posílení svalů ramen (deltové svaly, celkově svaly paží
a také zad).

Obr. 43a: ZP - Vzpažení do písmene „V“

Obr. 43b: P - Vzpažení do písmene „V“

2) Thera-Band - Bicepsový zdvih


Základní postavení: stoj mírně rozkročný, přišlápneme nepokrčenou gumu
v její střední části a rukama uchopíme její konce. Paže mírně pokrčené, dlaně
vytočené vzhůru.



Provedení pohybu: ohneme ruce v loktech směrem nahoru.



Zaměření cviku: svaly paží (dvouhlavý sval pažní).

Obr. 44a: ZP - Bicepsový zdvih

Obr. 44b: P - Bicepsový zdvih
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3) Thera-Band - Upažování poníž ze vzpažení


Základní postavení: stoj spatný u stěny, vzpažíme obě paže s therabandem.
Dlaní blíže ke stěně se opřeme o stěnu a zároveň přichytneme konec
therabandu. Druhá ruka uchopí druhý konec.



Provedení pohybu: ruka s volným koncem tlačí do upažení poníž, dlaň je
vytočena směrem dolů. Guma musí být při cvičení neustále natažená.



Zaměření cviku: Posílení svalstva pletence ramenního, svalů hrudníku,
dolních fixátorů lopatek, širokého svalu zádového a velkého a malého prsního
svalu.

Obr. 45a: ZP - Upažování poníž ze vzpažení

Obr. 45b: P - Upažování poníž ze vzpažení

4) Thera-Band - Upažování ve vzporu klečmo


Základní postavení: vzpor klečmo, dlaní přidržet konec therabandu přeložený
napůl. Druhou rukou uchopíme druhý konec therabandu a mírně natáhneme
do strany.



Provedení pohybu: upažíme - pohyb začíná od přitažení lopatky k žebrům,
potom upažujeme paži.



Zaměření cviku: posílení svalstva paže, zadní části deltového svalu,
mezilopatkových svalů a svalů střední části zad.

Obr. 46a: ZP - Upažování ve vzporu klečmo
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Obr. 46b: P - Upažování ve vzporu klečmo

5) Thera-Band - Veslování v sedu na míči


Základní postavení: sed na míči, natažené nohy, do každé ruky uchopíme
jeden konec gumy, tak aby guma byla mírně natažená.



Provedení pohybu: zapažíme a současně pokrčíme horní končetiny v loktech
a zatáhneme je co nejvíce vzad. Držíme stále rovná záda, hrudník vpřed
a zpevněné břicho. Pohyb začínáme stahem lopatek k sobě.
Poznámka: Přitahují-li se lokty podél těla, posiluje se spíše dolní část širokého
zádového svalu, s lokty od těla spíše aktivizujeme výše položené části. Také
je lepší přitahovat lokty za tělo s dlaněmi otočenými nahoru – nezapojujeme
tak tolik horní trapéz.



Zaměření cviku: posílení vnější části širokého svalu zádového, zadního deltu
a také střední části zad při vědomém stažení lopatek k sobě. Současně pracují
i svaly na pažích.

Obr. 47a: ZP - Veslování v sedu na míči

Obr. 47b: P - Veslování v sedu na míči

6) Thera-Band - Upažení vzad v sedu snožném


Základní postavení: sed na podložce s nataženými dolními končetinami, horní
končetiny předpažit, theraband uchopit – guma je mírně natažená, dlaně
vytočíme k sobě.



Provedení pohybu: upažujeme vzad proti odporu gumového pásu. Hlavu
držíme zpříma, záda rovná a snažíme se stahovat lopatky k sobě. Vtáhnout
břicho.
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Zaměření cviku: posílení zádových – hlavně mezilopatkových svalů a zadní
strany deltových svalů.

Obr. 48a: ZP - Upažení vzad v sedu snožném

Obr. 48b: P - Upažení vzad v sedu snožném

7) Thera-Band - Úklony trupu


Základní postavení: mírný stoj rozkročný, theraband pod chodidly, uchopíme
jeho konce. Skrčíme paži v lokti a přidržíme mírně napjatou gumu rukou
u ramene. Druhá ruka podél těla.



Provedení pohybu: úklon do strany, současně plynule vzpažíme a protáhneme
paži, natáhnout gumu ve směru úklonu. Hlava zůstává stále v prodloužení
trupu.



Zaměření cviku: posílení šikmých a příčných břišních svalů a protažení svalů
po straně trupu, ale i svalů zadní strany paže (tricepsu).

Obr. 49a: ZP - Úklony trupu

Obr. 49b: P - Úklony trupu
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8) Thera-Band - Předklony trupu sbalením


Základní postavení: leh na zádech, dolní končetiny pokrčíme a necháme
chodidla na podložce. Theraband si přeložíme na polovinu a přehodíme si ho
zadem přes ramena a lopatky. Konce therabandu přidržujeme rukama ve
stálém napětí.



Provedení pohybu: zvedneme ramena a hlavu lehce nad podložku, tahem
břišních svalů provádíme předklony – sbalením trupu.



Zaměření cviku: posilování břišních svalů, převážně přímého.

Obr. 50a: ZP - Předklony trupu sbalením

Obr. 50b: P - Předklony trupu sbalením

Cviky na dolní polovinu těla:
9) Thera-Band - Unožování ve stoji


Základní postavení: stoj mírně rozkročný, theraband přeložíme na polovinu.
Provlékneme kotník dolní končetiny, kterou budeme cvičit skrz přeloženou
část therabandu a volné konce pevně přišlápneme. Ruce v bok pro lepší
udržení rovnováhy.

 Provedení pohybu: unožíme dolní končetinu proti odporu gumového pásu,
váha na noze, která zatěžuje oba konce gumy. Špička směřuje stále rovně před
sebe a stranou chodidla tlačit proti odporu gumového pásu do unožení poníž.

 Zaměření cviku: posílení hýžďových svalů a svalů vnější strany dolních
končetin.

Obr. 51a: ZP - Unožování ve stoji

Obr. 51b: P - Unožování ve stoji
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10) Thera-Band - Zanožování ve stoji


Základní postavení: výpad - pravá noha vpřed, ruce s oporou o pravou dolní
končetinu. Theraband přeložíme na polovinu. Provlékneme kotník levé dolní
končetiny skrz přeloženou část therabandu. Pravou nohou přišlápneme oba
konce, aby lehce zanožená levá noha opřená o špičku držela theraband lehce
napnutý.

 Provedení pohybu: zanožíme dolní levou končetinu proti odporu gumového
pásu, současně se snažíme zpevnit břišní stěnu. Pohyb provádíme pomalým
tahem vzad. Váhu mějme stále na končetině, která zatěžuje oba konce gumy.
Špička nohy stále směřuje rovně před sebe a pata tlačí proti odporu gumového
pásu do zanožení poníž.

 Zaměření cviku: posílení velkého hýžďového svalu, střední a malý hýžďový
sval.

Obr. 52a: ZP - Zanožování ve stoji

Obr. 52b: P - Zanožování ve stoji
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5.5 TRX®
Cviky na horní polovinu těla:
1) TRX – Tlak na hrudník


Základní postavení: mírný stoj rozkročný, předpažit, dlaně vytočit směrem
dolů, uchopit TRX před tělem.



Provedení pohybu: provedeme klik (v druhé fázi kliku je v loketním kloubu
pravý úhel).



Zaměření cviku: posílení svalstva hrudníku, paží (trojhlavý sval pažní),
pletence ramenního a celkové zpevnění svalstva trupu.

Obr. 53a: ZP - Tlak na hrudník

Obr. 53b: P - Tlak na hrudník

2) TRX – Veslování


Základní postavení: mírný stoj rozkročný, mírný záklon, předpažit, dlaně
vytočené k sobě.



Provedení pohybu: z předpažení paže skrčit – jako první se zapojují zádové
svaly, poté paže. Ve fázi, kdy jsou paže skrčené, držíme lokty u těla.



Zaměření cviku: posílení svalstva zad a paží.

Obr. 54a: ZP - Veslování

Obr. 54b: P - Veslování
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3) TRX – Rotace za rukou


Základní postavení: mírný stoj rozkročný, předpažit, TRX uchopit před sebou
do levé, pravá paže podél těla.



Provedení pohybu: podřep, hlava i trup se vytočí za pravou paží (směřuje
k zemi) – vztyk, pravá paže se drží dále od těla (obloukem), dotyk TRX.



Zaměření cviku: svaly břicha, trupu, zad a krku.

Obr. 55a: ZP - Rotace za rukou

Obr. 55b: P - Rotace za rukou

4) TRX – Tlak na triceps


Základní postavení: mírný stoj rozkročný, mírný předklon, předpažit skrčmo,
lokty držet v šíři ramen.



Provedení pohybu: TRX držet v předpažení skrčmo a vzpažit.



Zaměření cviku: posílení svalu paží (trojhlavý sval pažní) a stimulace svalstva
trupu.

Obr. 56a: ZP - Tlak na triceps

Obr. 56b: P - Tlak na triceps
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5) TRX – Cvik na biceps


Základní postavení: stoj rozkročný, mírný záklon, předpažit, uchopit TRX
před tělem, dlaně vzhůru, lokty na šířku ramen.



Provedení pohybu: z předpažení skrčit paže (neprohýbat se v bedrech,
zpevnění střed těla).



Zaměření cviku: posílení svalů paží (dvojhlavý sval pažní), svaly předloktí
a trupu.

Obr. 57a: ZP - Cvik na biceps

Obr. 57b: P - Cvik na biceps

6) TRX – Rotace trupu


Základní postavení: mírný stoj rozkročný, předpažit, chytit TRX před tělem –
rotace L/P,
paže vzpažit L/P, TRX nad hlavou.



Provedení pohybu: ze stoje mírně rozkročného rotace trupu na levou stranu,
paže jsou ve vzpažení (TRX nad hlavou) a obloukem na pravou stranu. Pohyb
vychází z trupu.



Zaměření cviku: posílení svalů břicha (vnitřní a vnější šikmé břišní svaly).

Obr. 58a: ZP - Rotace trupu

Obr. 58b: P - Rotace trupu
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7) TRX – Vzpor na předloktí v závěsu


Základní postavení: vzpor klečmo na předloktí, chodidla zavěšena v TRX.



Provedení pohybu: ze vzporu klečmo na předloktí propnout dolní končetiny,
výdrž. Ve druhé fázi cviku se snažíme udržet zvednutou pánev, zpevnit břišní
svaly a natáhnout dolní končetiny.



Zaměření cviku: posílení svalů celého trupu, cvik rozvíjí i stabilitu
a posilování horní části těla.

Obr. 59a: ZP - Vzpor na předloktí v závěsu

Obr. 59b: P - Vzpor na předloktí v závěsu

Cviky na dolní polovinu těla:
8) TRX – Skrčka v závěsu


Základní postavení: vzpor ležmo, chodidla zavěšena v TRX.



Provedení pohybu: ze vzporu ležmo skrčit kolena k hrudníku, stáhnout břišní
svalstvo a zvednout pánev, kolena směřují k hrudníku.



Zaměření cviku: posílení svalů trupu, dolních končetin.

Obr. 60a: ZP - Skrčka v závěsu

Obr. 60b: P - Skrčka v závěsu
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9) TRX – Dřep


Základní postavení: mírný stoj rozkročný, předpažit, chytit TRX před tělem,
dlaně vytočit k zemi, rovná záda, mírný záklon.



Provedení pohybu: ze stoje mírně rozkročného provedeme dřep (v kolenou
pravý úhel); čím větší záklon, tím více zatížíme čtyřhlavý sval stehenní.



Zaměření cviku: posílení hýžďových svalů, čtyřhlavého a dvojhlavého svalu
stehenního.

Obr. 61b: P - Dřep

Obr. 61a: ZP - Dřep

10) TRX – Výpady vpřed v závěsu


Základní postavení: stoj na levé, zanožit pravou, chodidlo pravé nohy zavěsit
v TRX, paže podél těla.



Provedení pohybu: ze stoje na levé noze provedeme výpad vzad pravou nohou
a výdrž. Horní končetiny nám slouží na udržení rovnováhy. Zapojí se svaly
nohou a hýždí.



Zaměření cviku: posílení svalů dolní končetiny a trupu.

Obr. 62a: ZP - Výpady vpřed v závěsu

Obr. 62b: P - Výpady vpřed v závěsu
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5.6 Medicinbal
Cviky na horní polovinu těla:
1) Medicinbal – Kliky s převalováním medicinbalu


Základní postavení: vzpor ležmo – pravá ruka se opírá o medicinbal.



Provedení pohybu: provádíme kliky s převalováním medicinbalu mezi
pažemi.



Zaměření cviku: stimulace svalstva paží, pletence ramenního, fixátorů lopatek
a celkové zpevnění svalstva trupu.

Obr. 63a: ZP - Kliky s převalováním medicinbalu Obr. 63b: P - Kliky s převalováním medicinbalu

2) Medicinbal – Úklony za nohu


Základní postavení: stoj rozkročný, medicinbal ve vzpažení.



Provedení pohybu: úklony s medicinbalem vpravo (vlevo) za stehno.



Zaměření cviku: stimulace svalstva trupu.

Obr. 64a: ZP - Úklony za nohu

Obr. 64b: P - Úklony za nohu
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3) Medicinbal – Rotace trupu vsedě


Základní postavení: sed, dolní končetiny pokrčené a na zemi, medicinbal před
tělem.



Provedení pohybu: vytáčet trup s medicinbalem k levému (pravému) boku
a zpět před tělo.



Zaměření cviku: stimulace svalstva trupu, převážně oblasti břicha.

Obr. 65a: ZP - Rotace trupu vsedě

Obr. 65b: P - Rotace trupu vsedě

4) Medicinbal – Hod obouruč přes hlavu


Základní postavení: výkrok levou (pravou), medicinbal v nápřahu.



Provedení pohybu: výkrok levou (pravou), hod obouruč vpřed přes hlavu.



Zaměření cviku: zapojení segmentů v následujícím sledu – dolní končetiny,
trup a horní končetiny.

Obr. 66a: ZP - Hod obouruč přes hlavu

Obr. 66b: P - Hod obouruč přes hlavu
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5) Medicinbal – Kroužení trupu


Základní postavení: stoj rozkročný, medicinbal v předpažení.



Provedení pohybu: kroužení trupu vpravo (vlevo) s medicinbalem ve velkém
rozsahu v natažených pažích s mírně pokrčenými dolními končetinami.



Zaměření cviku: stimulace svalstva trupu.

Obr. 67a: ZP - Kroužení trupu

Obr. 67b: P - Kroužení trupu

Cviky na dolní polovinu těla:
6) Medicinbal – Hod medicinbalu spodem


Základní postavení: stoj rozkročný, medicinbal před hrudníkem, lokty od
sebe.



Provedení pohybu: dřep s rovnými zády, napřímení s trčením vpřed.



Zaměření cviku: postupná stimulace dolních končetin, trupu a paží.

Obr. 68a: ZP - Hod medicinbalu spodem
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Obr. 68b: P - Hod medicinbalu spodem

7) Medicinbal – Osmičky kolem dolních končetin


Základní postavení: širší stoj rozkročný, mírný podřep, medicinbal mezi
koleny.



Provedení pohybu: osmičky kolem dolních končetin s přenesením těžiště.



Zaměření cviku: stimulace svalstva dolních končetin, horních končetin
i trupu.

Obr. 69a (ZP), b (P): Osmičky kolem dolních končetin

8) Medicinbal – Dřep s výskokem


Základní postavení: mírný stoj rozkročný, medicinbal držíme v pokrčených
pažích na hrudníku.



Provedení pohybu: ze stoje plynule do dřepu, vzpažíme paže s medicinbalem
co nejvýše a provedeme dynamický výskok.



Zaměření cviku: posílení svalů dolních končetin, paží a ramen.

Obr. 70a: ZP - Dřep s výskokem

Obr. 70b: P - Dřep s výskokem
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9)

Medicinbal – Přeskoky snožmo stranou



Základní postavení: stoj mírně rozkročný, mírný podřep, paže podél těla.



Provedení pohybu: ze stoje mírně rozkročného skok stranou přes medicinbal.



Zaměření cviku: posílení svalů dolních končetin.

Obr. 71a: ZP - Přeskoky snožmo stranou

Obr. 71b: P - Přeskoky snožmo stranou

10) Medicinbal – Výpad s rotací


Základní postavení: stoj mírně rozkročný, medicinbal v pokrčených pažích
před tělem.



Provedení pohybu: provést výpad vpřed, rotace trupu i paží s medicinbalem
na stranu vykročené dolní končetiny.



Zaměření cviku: stimulace svalstva dolních končetin a břišních svalů, celkové
zpevnění.

Obr. 72a: ZP - Výpad s rotací

Obr. 72b: P - Výpad s rotací
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6 Příklady cvičebních jednotek
Při sestavení tréninkových jednotek jsme se opírali o zásobník cviků, ve
kterém jsou zahrnuty cviky jak pro úplné začátečníky, resp. klienty se svalovou
nerovnováhou, tak i pro sportovce s výkonnostními ambicemi. Protože je každá
skupina jinak specifická, při výběru cviků postupujeme odlišně.
Jak již bylo uvedeno v kapitole 4.4, zvolili jsme formu kruhového tréninku,
jehož výhodou je nejen snadné přizpůsobení pro podporu výkonnosti v daném
sportovním odvětví, ale také je vhodné pro začátečníky, resp. pro klienty se
špatným držením těla. Navíc procvičíme v jedné tréninkové jednotce svaly celého
těla.

6.1 Zdravotně funkční kruhový trénink
Trénink vychází z celkového zdravotního stavu klienta, bereme ohled také na
jeho věk, zdatnost, dysbalance či odlišné pohybové vzorce. Skládá se ze
základních cviků, které napomůžou zlepšit správné držení těla a posílí hlavně
svaly tělesného jádra.
Zdravotně funkční kruhový trénink č. 1
Trénink je určen k posílení svalů na podporu střední části zad a svalů
ramenních rotátorů. Cvičení zlepšuje správné držení těla.
Celková doba cvičení: 30 minut
Počet kol: 3
Doba na stanovišti: 30 sekund (nebo 15 opakování)
Pauza mezi stanovišti: 10 – 15 sekund, pasivní
Intenzita: nižší
1. Thera-Band® - upažování poníž ze vzpažení (obr. 45)
2. Thera-Band® - upažování ve vzporu klečmo (obr. 46)
3. Thera-Band® - upažování vzad v sedu snožmo (obr. 48)
4. BOSU® - klik na Bosu® (obr. 13)
5. BOSU® - zvedání boků (obr. 19)
6. FLOWIN® - skluz na předloktí (obr. 36)
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7. Fitball - vzpor ležmo na míči (obr. 25)
8. FLOWIN® - přítahy na boku (obr. 39)
Zdravotně funkční kruhový trénink č. 2
Trénink je určen k posílení svalů celého těla se zaměřením na tělesné jádro
(CORE). Cvičení zlepšuje držení těla a celkovou koordinaci.
Celková doba cvičení: 60 minut
Počet kol: 3 – 4
Doba na stanovišti: 30 sekund (nebo 15 – 20 opakování)
Pauza mezi stanovišti: 10 – 15 sekund
Intenzita: nižší až střední
1. BOSU® - „svícen“ (obr. 14)
2. FLOWIN® - sfinga s vytočením (obr. 35)
3. FLOWIN® - klik (obr. 34)
4. Fitball - extenze na míči (obr. 28)
5. FLOWIN® - skluz na předloktí (obr. 36)
6. FLOWIN® - pozice kočky - „leštění“ (obr. 33)
7. TRX® - rotace za rukou (obr. 55)
8. Fitball - dřep s míčem za zády (obr. 31)
9. FLOWIN® - výpad vpřed (obr. 41)
10. Fitball - zakopávání s míčem (obr. 29)
11. TRX® - rotace trupu (obr. 58)
12. TRX® - vzpor na předloktí v závěsu (obr. 59)

6.2 Výkonnostně funkční kruhový trénink
Stejně jako u zdravotně funkčního kruhového tréninku vycházíme
u výkonnostně zdatnějších klientů z jejich zdravotního stavu. Opět bereme zřetel
na věk, pohlaví, ale i na dysbalance, které se u výkonnostních sportovců mohou
objevit.
Funkční trénink napomáhá provádět specifické sportovní i běžné denní
aktivity s vyšší účinností a nižším rizikem úrazu. Tréninky jsou zaměřeny na
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specifické pohyby, které jsou prováděny při sportovním výkonu. Kombinují se
silová cvičení s aerobními aktivitami.
Výkonnostně funkční kruhový trénink č. 1 – amatérský běžec
Trénink je určen k posílení všech svalů těla. Specifické cviky připomínají
jednotlivé části běžeckého pohybu a jsou energeticky pohybově náročné.
Zaměření především na koordinaci, dynamickou sílu horních i dolních končetin.
Celková doba cvičení: 30 - 50 minut
Počet kol: 3 – 5
Doba na stanovišti: 30 sekund
Pauza mezi stanovišti: 10 – 15 sekund (přesun mírným klusem, poskoky)
Intenzita: střední až vysoká
1. Medicinbal - dřep s výskokem (obr. 70)
2. Medicinbal - klik na medicinbalu (obr. 63)
3. FLOWIN® - sprint (obr. 40)
4. TRX® - skrčka v závěsu (obr. 60)
5. Medicinbal - výpad vpřed s rotací (obr. 72)
6. Medicinbal - hod obouruč přes hlavu (obr. 66)
7. Medicinbal - osmičky kolem dolních končetin (obr. 69)
8. BOSU® - skok na BOSU® (obr. 22)
9. BOSU® - sed-leh s rotací (obr. 18)
10. FLOWIN® - skluz na kolenou (obr. 38)
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Výkonnostně funkční kruhový trénink č. 2 – profesionální tenista
Trénink je určen k posílení svalů celého těla. Zaměření především na
koordinaci, dynamickou sílu horních i dolních končetin.
Celková doba cvičení: 40 - 60 minut
Počet kol: 3 – 5
Doba na stanovišti: 30 sekund
Pauza mezi stanovišti: 10 sekund (přesun mírným klusem, poskoky)
Intenzita: střední až vysoká

1. FLOWIN® - sprint (obr. 40)
2. Thera-Band - vzpažení do písmene „V“ (obr. 43)
3. Thera-Band - upažování ve vzporu klečmo (obr. 46)
4. Thera-Band - upažování vzad v sedu snožném (obr. 48)
5. TRX® - tlak na hrudník (obr. 53)
6. TRX® - veslování (obr. 54)
7. TRX® - rotace trupu (obr. 58)
8. TRX® - skrčka v závěsu (obr. 60)
9. TRX® - vzpor na předloktí v závěsu (obr. 59)
10. Medicinbal - hod obouruč přes hlavu (obr. 66)
11. BOSU® - dřep na BOSU® (obr. 21)
12. Medicinbal - přeskoky snožmo stranou (obr. 71)
Při sestavení tréninkových jednotek jsme vycházeli z vlastní cvičební praxe.
Jednotlivé cviky jsme čerpali ze zásobníku cviků uvedeného v páté kapitole.
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ZÁVĚR
Pro naši diplomovou práci jsme si zvolili téma Využití současných trendů
funkčního tréninku ve fitness. Cílem práce bylo poukázat na význam funkčního
tréninku ve fitness jako na další zdroj motivace klienta ke zlepšení výkonnosti.
Prostudovali jsme a zpracovali veškerou dostupnou literaturu o funkčním
tréninku a cvičebních pomůckách.
V první kapitole jsme popsali funkční trénink, šest cvičebních pomůcek
a tělesné jádro (tzv. CORE). Ve druhé kapitole jsme se zabývali pohybovými
schopnostmi a jejich rozvojem. Ve třetí kapitole jsme si vytyčili teoretické
a praktické úkoly a cíle diplomové práce. Ve čtvrté kapitole jsme se zaměřili na
metodiku práce trenéra s klientem (vstupní anamnéza), charakteristiku zdravotní
a výkonnostní skupiny a na cvičební program pro tyto skupiny, nakonec
popisujeme metodu kruhového tréninku. Pátá kapitola obsahuje zásobník cviků
s použitím tréninkových cvičebních pomůcek, v šesté kapitole uvádíme příklady
kruhových tréninků.
Závěrem bychom chtěli shrnout význam tréninkových cvičebních pomůcek
ve funkčním tréninku a poukázat na využití funkčního tréninku v praxi.
Tréninkové cvičební pomůcky jsou jistě dobrými pomocníky při cvičení:
jsou ideální pro cvičení nápravy špatného držení těla, podílí se na zdravém rozvoji
svalových skupin, podporují vyšší svalovou rovnováhu a rovnoměrné zatížení,
šetří kloubní aparát, přispívají k dokonalejšímu zapojení procvičovaných svalů
tělesného jádra. V neposlední řadě přináší klientovi pestřejší a zábavnější formu
cvičení. Pokud však klient nezvládne správnou techniku cvičení, výše uvedené
výhody cvičebních pomůcek se zmenšují nebo zcela ztrácejí, klient si může
nesprávným cvičením s pomůckami dokonce uškodit.
Cvičební pomůcky jsou nepostradatelnou součástí každého moderního
fitness centra a jiných sportovních zařízení. Neustále se vyvíjejí, zdokonalují nebo
vznikají nové.
Co se týče odezvy cvičení s jednotlivými pomůckami, tak asi největší ohlas
u mužů jsme zaregistrovali při cvičení na TRX® a s medicinbaly, naopak nejméně
populárními jsou u nich Flowin® a fitball. Ženy upřednostňují nejvíce fitball
a Flowin®, nejméně medicinbaly a TRX®. (Tedy přesně naopak jako muži.)
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Z našeho pohledu je funkční trénink správnou volbou zvláště pro lidi
s nízkou pohybovou aktivitou, pro lidi trpící obezitou, bolestmi zad a dalšími
zdravotními problémy, kteří hledají pro sebe ideální formu cvičení. V praxi se
s těmito lidmi setkáváme velice často. Většina z nich má jen malé povědomí
o tom, co je funkční trénink. Po absolvování několika cvičebních hodin s trenérem
mají radost z pohybu a ze zlepšení celkové kondice. U pokročilejších klientů jsme
zaznamenali kladnou odezvu na variabilitu a pestrost tréninků, na efektivnější
cvičení a na další možnost svého výkonnostního růstu.
Naše diplomová práce se snaží podat ucelené informace o novodobých
funkčních pomůckách. Může být přínosem nejen pro trenérskou a pedagogickou
praxi, ale i pro širší veřejnost, která se zajímá o kondiční trénink.
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Resumé
Tématem této diplomové práce je Využití současných trendů funkčního tréninku
ve fitness. V práci jsou představeny novodobé cvičební pomůcky, jejich výhody
a možné kombinace s ostatními pomůckami a doporučení pro praxi. Dále
obsahuje zásobník cviků na všechny svalové skupiny s fotografiemi a popisem
jednotlivých cviků. Diplomová práce také uvádí konkrétní příklady cvičebních
jednotek zaměřených na kondici a držení těla a poukazuje na účinnost
a prospěšnost funkčního tréninku s pomůckami.

Summary
Topic of the Dissertation is usage of contemporary trends of functional training in
fitness gyms. There are introduced modern exercise equipments, thein advantages
and variability of combination with other equipments in the text. It also deals with
some references for practise. The text contains resource of exercises for all muscle
groups. For better understanding the text is illustrated

by photographs and

descriptions of particular exercises. Dessertation also shows particular examples
of training units focused oncondition and attitude. Theses illustrates how useful
and beneficial functional training with equipment can be.

81

