
10. Příklady cvičebních postupů

Obvyklá cvičební či tréninková jednotka sestává ze tří částí. První je úvodní a průpravná, po ní ná-
sleduje hlavní (tou se zde budeme hlavně zabývat) a nakonec závěrečná část, což je hlavně strečink
(viz kap. 8. 2).

10. 1. Úvodní a průpravná část
Cílem úvodní části je zvýšení teploty těla, rozproudění krve, zvýšení mentální aktivity („probrat se“)

a přeladění pozornosti na tělo. Používá se k tomu pohyb na rotopedu, stepperu, eliptickém trenažéru
nebo rychlá chůze (například při přesunu do fitness) či nenáročný klus. V rámci rozcvičky před posilovací
hlavní částí nedoporučujeme dlouhé aerobní aktivity. Nechceme, aby se vyčerpala energie před částí,
v níž se máme soustředit na provedení cviků. Něco jiného je kondiční cvičení zkušenějších sportovců,
kteří berou posilování jako doplněk a které aerobní aktivita „nabije energií“ (míněno psychickou) tak, že
se jim po běhu dobře posiluje. Vynechání úvodní části a začátek tréninku rovnou částí průpravnou však
také není nic neobvyklého.

Průpravnou část pojímáme jako „promazání kloubů“. Obsahuje proto zpočátku pomalé krouživé po-
hyby od ramen, hlavy, pomalých rotací páteře, kroužení v kyčlích, kolenou a nakonec švihy rukama a vý-
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skoky na místě. Procvičovaný kloub se může chránit před chladem rukou, proto je např. kroužením paže
vzad spojeno s položením dlaně na procvičované rameno. Když krouží pánev, jsou dlaně položené na
kyčelní klouby. Také položení dlaní na kolena doprovází jejich kroužení ve vodorovné rovině. „Promazá-
vací“ pohyby se postupně zrychlují a rozcvička končí pohyby ve větším rozsahu, švihy, výskoky.

Použití strečinku před hlavní částí (posilováním) bylo diskutováno výše: kratší strečink v rámci roz-
cvičky vhodný je, delší statický strečink je vhodný v závěrečné části tréninku.

10. 2. Hlavní část tréninku
Podkladem pro sestavení individuálního plánu by měl být úvodní rozhovor a  diagnostika hybného sy-

stému (Tlapák, 1999). Čím méně údajů má trenér o klientovi k disposici, tím většího zjednodušení se do-
pouští. Nelze kopírovat plány bez ohledu na individuální zvláštnosti. Proč tedy následující příklady
uvádíme? Je to pomoc začínajícím trenérům a samostatně cvičícím. Vycházíme z názoru, že pravděpo-
dobnost výskytu chyb bude menší, když si začátečník přečte vysvětlení k výběru cviků a postupně si
najde „své cviky“. Je to zřejmě lepší, než aby kopíroval postupy se kterými se na své začátečnické pouti
náhodně setká. Je to pomoc rozpačitým začátečníkům s tím, že by si plány měli co nejdříve upravit podle
vlastních pocitů.

Následně uvedený začátečnický plán se cvičí 2x týdně. Délka trvání by neměla přesáhnout 1 ho-
dinu. Pokud má začátečník přání cvičit vícekrát v týdnu, nejprve se mu to snažíme rozmluvit a vysvětlit
mu, že začátečnické nadšení obvykle po několika týdnech opadne a že je vhodné se zpočátku krotit a
nechat si nadšení na další měsíce. Je-li začátečník neoblomný a zvyklý na fyzickou zátěž, doporučíme
mu postupně přidat 1–2x aerobní aktivity. Vyšší frekvenci posilování obvykle doporučujeme po přibližně
měsíční úvodní zpevňovací etapě. Ta může trvat i dva měsíce.

10. 2. 1. Začátečnický trénink
V následujícím příkladu začátečnického tréninku byly vybrány cviky, které najdete podle čísel ob-

rázků uvedených u každého z nich společně s charakteristickou ukázkou pro připomenutí.
Není-li řečeno jinak, provádí se v každém cviku 3 série po 10 opakováních.
Cílem je hlavně nácvik předozadní stabilizace (cviky 1, 2, 4, 9 ), ale částečně i stabilizace diagonální

vzad (dorzální) a to jak v horní části těla (cvik 5) tak i v části spodní (cvik 6).

Cvik 1. Kladka širokým úchopem ve stoji
obr. 280–284 (kap. 4)

Cvik 2. Předpažování ve stoji s jednoručkami
obr. 405–408 (kap. 4)
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