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Úvod
Do rúk sa Vám dostáva učebný text „Základné lokomócie
a lokomočné pohybové zručnosti a športy v prírode“, ktorý je ďalším zo
štvorice učebných materiálov vydaných na podporu vzdelávania v rámci
Národného projektu „Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej
výchovy,“ ktorého nositeľom je Národné športové centrum a ktorý
realizuje v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity
Komenského v Bratislave a spolu s ďalšími pedagogickými pracoviskami
pripravujúcimi vyučujúcich telesnú a športovú výchovu. Projekt je
spolufinancovaný z fondov EU. Učebný text obsahuje spracované témy
dvoch praktických modulov vzdelávania v rámci vzdelávacích programov
Národného projektu, a preto je rozdelený do dvoch hlavných častí.
Všetky spracované témy vychádzajú z obsahového rámca ISCED 1 a aj
ISCED 2. Venujú sa rôznym pohybovým činnostiam a základom
športových odvetví, ktoré sú obsahom praktickej časti vzdelávania.
Vzhľadom na rôznorodú cieľovú skupinu projektu do publikácie sú
zaradené aj témy, ktoré sa v učebných osnovách primárneho vzdelávania
nevyskytujú, avšak sú zamerané pre učiteľov telesnej a športovej
výchovy a vyučujúcich telesnú a športovú výchovu sekundárneho
a terciárneho vzdelávania.
V prvej časti publikácie sa môžete oboznámiť s tematickým modulom
Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti, kde sú
predstavené témy zamerané na prvky základov lokomócií, prvky
posilňovania detí, ako aj základov úpolových činností.
Druhá časť publikácie obsahuje témy zamerané na športové činnosti
uskutočňované v prírode a sezónne pohybové činnosti, kde sú
predstavené témy zamerané na základné aktivity vo vodnom prostredí či
v prírode a aj niektoré netradičné prvky rozvoja pohybových schopností v
prírode.
Zámerom autorov bolo prezentovať nácvik pohybových zručností
a rozvoj pohybových schopností vo forme, ktorá upúta pozornosť žiakov
a s využitím aktuálnych dostupných poznatkov a pomôcok.
Dôrazom je, aby všetky prostriedky využívané v telesnej a športovej
výchove na rôznych úrovniach, ale predovšetkým v základných školách,
zohľadňovali prirodzenú hravosť a aktivitu detí a podnietili ich záujem
o pohybové aktivity – športovanie.
Autori pre lepšiu orientáciu v problematike uvádzajú okrem priamo
citovaných bibliografických odkazov aj zdroje, ktoré majú odporúčací
charakter a poskytujú širší záber pre hlbšiu orientáciu v príslušnej
problematike.
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Učebný text spracovávali deviati autori a venovali sa témam, ktorými
sa výskumne a študijne dlhodobo zaoberajú. Tým sme chceli dosiahnuť
čo najkvalitnejšie spracovanie jednotlivých tém. Väčší počet autorov však
prináša aj rôznorodé štýly spracovania problémov a samotného písania
textu. Keďže vzhľadom na špecifickosť jednotlivých tém bolo náročné
unifikovať a obmedzovať autorov, ponechali sme im určitú voľnosť pri
písaní textu. Myslíme si, že to čitateľa obohatí a umožní mu získať širší
pohľad na spracovanú problematiku.
Ľubor Tománek
zostavovateľ

Inovatívne prvky rozcvičovania so zážitkovým efektom

7

1 Základné lokomócie a nelokomočné pohybové
zručnosti a ich využitie pri získavaní detí a mládeže
k pohybovým aktivitám
1.1 Inovatívne
efektom

prvky rozcvičovania

so

zážitkovým

Úvod
Rozcvičenie je neodmysliteľnou súčasťou všetkých pohybových aktivít
a tiež veľmi dôležité v príprave na akékoľvek telesné aj mentálne
zaťaženie. Napriek tomu je však často zanedbávanou a neobľúbenou
témou. Pravdupovediac, koľkí by na otázku, či sa tešia na rozcvičenie
odpovedali kladne? Urobiť aj z tejto nie práve najobľúbenejšej činnosti
pútavú a pozornosť priťahujúcu tému stojí však za povšimnutie. Tak ako
je aj motivácia v telovýchovnom procese najčastejšie ubíjaná jeho
jednotvárnosťou, tak je tomu aj pri rozcvičení, ktorého možnosti
variovania sú zdanlivo ešte menšie ako možnosti variovania v obsahu
hlavnej časti vyučovacích hodín. Byť zaujímavý, kreatívny a zároveň
funkčný, viesť rozcvičenie vždy pútavým spôsobom, je naozaj zložité. Na
to, aby rozcvičenie naozaj splnilo svoje úlohy a ciele, ktorými sa budeme
zaoberať je potrebné, aby bolo vykonávané v plnom nasadení a to
možno dosiahnuť jedine plnou koncentráciou, na ktorú dokáže
zabezpečiť správna motivácia a pútavosť rozcvičenia. Je potrebné
nechať sa inšpirovať novodobými trendmi aj v oblasti rozcvičovania.
Pokúsime sa poukázať na možnosti, akými by mohlo byť rozcvičenie
vykonávané efektívne a zároveň nie jednotvárne. Cieľom je inšpirovať
Vás k ceste ako by ste aj z témy rozcvičenia dokázali vytvoriť niečo, na
čo sa žiaci budú tešiť, tým pádom koncentrovanejšie a zodpovednejšie
pripravovať, a tým zvyšovať svoje zručnosti s cieľom vytvoriť v nich
návyky, ktoré nie len podporia výkon, ale pôsobia aj preventívne voči
potenciálnemu vzniku zranení.
Vedomosti
- žiak pozná základné úlohy rozcvičenia
- žiak pozná základné postupy rozohriatia a rozcvičenia
- žiak vie rozpoznať rozdiel medzi statickými a dynamickými formami
rozcvičenia
- žiak pozná princípy dynamických, efektívnejších foriem rozcvičenia
- žiak pozná postupy vybudovania správnych návykov pri rozcvičovaní
- žiak vie čo sú strečingové cvičenia
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Schopnosti a zručnosti
- žiak má schopnosť navodiť adekvátne tempo pri rozohriatí,
- žiak má schopnosť realizovať správny postup z hľadiska výberu
cvičenia a jeho dávkovania pri rozcvičení,
- žiak má schopnosť pociťovania pohybu pri dynamickom rozcvičení
s primeraným rozsahom pohybu pohybom,
- žiak má schopnosť reagovať na zmeny dynamiky a frekvencie
pohybov pri rozcvičení,
- žiak má schopnosť kreativity pri výbere cvičení.
Obsah pohybových činností a ich didaktika
Didaktické zásady a postupy:
- zadávanie tém - pohybových úloh, ktoré riešia cvičenci jednotlivo, vo
dvojiciach, malých aj väčších skupinách,
- pri riešení úloh má každý cvičenec možnosť uplatniť sa podľa svojich
schopností, ostatní ho rešpektujú,
- postupné zvyšovanie náročnosti z hľadiska obsahu ale aj intenzity.
Všeobecné poznatky o rozcvičení
Rozcvičenie je starodávna procedúra potrebná pred začiatkom každej
fyzickej aktivity. Už v starom Grécku poznali a používali termín „športové
predhrievanie“ a vedeli, že organizmus nie je schopný okamžite podať
vrcholný výkon, ba dokonca, že prudká námaha môže byť bez
predchádzajúcej prípravy pre organizmus škodlivá (Štulrajter a kol.,
1998).
Rozcvičenie je komplexom telesných cvičení, ktoré predchádzajú
športovej činnosti a smerujú k vytvoreniu optimálnej pripravenosti
organizmu na fyzický výkon v tréningu alebo v súťaži. Vo všeobecnosti
ide o navodenie stavu optimálnej aktivizácie, v dôsledku ktorej dochádza
k zvýšeniu lability nervových procesov a k zvýšeniu aktivity systémov
organizmu, vrátane ich koordinácie. Vlastná činnosť môže potom začať v
optimálnych pomeroch nervových vzruchov a na vyššej metabolickej
úrovni (Dovalil a kol., 2002)
Cvičenia všeobecného a špeciálneho charakteru majú za úlohu
pripraviť nás fyzicky a mentálne s ohľadom na zameranie zaťaženia.
Rozcvičenie pred súťažou sa určitým spôsobom odlišuje od rozcvičenia
pred tréningom. Rozcvičenie pred vyučovacou hodinou musí pripraviť
organizmus v súvislosti so zameraním na hlavnú časť hodiny. Malo by
obsahovať zahriatie, strečing a špeciálne zahrievacie cvičenia.
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Úlohy rozcvičenia
Úlohou rozcvičenia vo všeobecnosti je všestranne mobilizovať funkcie
organizmu a pripraviť športovca na nastávajúcu činnosť cvičeniami, ktoré
sú súčasťou požadovaného výkonu. Prostredníctvom rozcvičenia
zámerne a cielene pôsobíme na prípravu organizmu k pohybovej
činnosti. Rozcvičenie plní dve základné funkcie: pripraviť organizmus na
zaťaženie z fyziologického a psychologického hľadiska. Okrem týchto
úloh vieme, že rozcvičenie plní aj dôležitú profylaktickú a sociálnu
funkciu.
Pre komplexnejšie pochopenie fyziologickej úlohy rozcvičenia je
dôležité poznať fyziologické procesy prebiehajúce počas zaťažovania
organizmu a zároveň treba poznať reakciu orgánových systémov na
telesné zaťaženie, pretože postupným zvyšovaním zaťaženia sa tieto
mechanizmy aktivujú a zabezpečujú vlastnú činnosť žiaka. Ide o
nastavenie periférnych a centrálnych mechanizmov na požadovanú
úroveň. Po fyziologickej stránke kvalitné rozcvičenie pripraví obehový
systém na transport kyslíka do svalov a taktiež pripraví svaly, aby
dokázali tento kyslík využívať rýchlejšie. Pri rozcvičení naťahujeme
šľachy, väzy a svaly, a tým zvyšujeme rozsah ich pohybu na takú úroveň,
aby športovec mohol efektívne využívať svoje schopnosti v danom
športe. Ide o navodenie správnej dĺžky svalového vlákna cestou
vlastných reflexov, kde stúpajúca teplota a strečingové cvičenia hrajú
rozhodujúcu úlohu. Rozcvičenie zvýši rýchlosť svalovej kontrakcie.
Umožní začať v plnom nasadení so zníženou možnosťou kĺbových a
svalových zranení, z čoho nám vyplýva profylaktická úloha rozcvičenia.
Kvalitné rozcvičenie a dobrá pohyblivosť sú dôležité v prevencií proti
zraneniam. Čím pružnejšie sú zúčastnené svalové štruktúry, tým väčší
rozsah zamýšľaných a nezamýšľaných pohybov sme schopní zniesť.
Správne rozcvičenie uvádza do pohotovostného stavu v prvom rade
ATP a CP. Uvoľnená energia sa pri správnom rozcvičení uvoľňuje
ekonomickejšie a nespotrebováva sa nadmerne. Zabezpečuje sa aj
rýchlejšie obnovenie fosfátových zásobníkov (ATP, CP). K obnoveniu
týchto zdrojov dochádza vtedy, ak je zabezpečený prísun kyslíka a tvorí
90 % celkového tepelného výdaja. Výdaj energie v pokoji, ale aj pri
telesnom zaťažení závisí od teploty prostredia. Môže sa zvýšiť až na
trojnásobok (Hamar, Lipková, 2008).
Výdaj energie pri pohybových aktivitách závisí predovšetkým od
intenzity a dĺžky trvania. Aj mentálne procesy sa energetickým výdajom
nevyrovnajú svalovej práci, ale zvyšujú výdaj energie.
Mimoriadny význam v regulácií pohybov hrá extrapyramídový
motorický systém (EPMS). EPMS je v bezprostrednom kontakte s
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pyramídovým systémom (PS) mozgovej kôry. EPMS a PS vo vzájomnej
interakcii plnia niekoľko dôležitých funkcií, ktoré sa uplatňujú aj pri
rozcvičení. Zodpovedajú za tzv. motorické učenie a po naučení určitého
pohybu sa do EPMS ukladajú tzv. inervačné vzory (motorické pohybové
šablóny). To znamená, že po určitom čase je možné vykonávať pohyb
bez zaťažovania vedomia. Keďže však ide o tzv. praxie, za ktoré je
zodpovedný kôrový motorický asociačný systém, je potrebné spomenuté
motorické inervačné vzory obnovovať a „pripomínať“ si ich aj
v rozcvičení.
Rozcvičenie napomáha žiakovi optimálne sa pripraviť na výkon aj po
duševnej stránke. Psychologická príprava (psychika) zohráva v tomto
smere jednu z najdôležitejších úloh. Neúspech a problémy v osobnom
živote, v škole; toto všetko môže do značnej miery ovplyvniť výkon. Práve
úlohou rozcvičenia je pomôcť aspoň na určitý čas zabudnúť na okolitý
svet a sústrediť sa maximálne na cvičenie. Úlohou rozcvičenia je vytvoriť
taký stav mysle, ktorý zabezpečí plnú koncentráciu na úspešné
zvládnutie pohybovej aktivity.
Zásady rozcvičenia
Rozcvičenie by sa malo vykonávať vždy podľa vopred premysleného
plánu a musí spĺňať vybrané požiadavky. Pri vykonávaní rozcvičenia je
potrebné dodržiavať určité zásady. Sú to zásady postupnosti, plynulosti,
komplexnosti, špecifickosti, ale aj ďalšie zásady ako pestrosť a
primeranosť rozcvičenia.
Zásada postupnosti hovorí o tom, že cvičenia v rozcvičení by mali byť
usporiadané tak, aby postupne precvičili všetky časti tela a aby sa
postupne zvyšovala intenzita zaťaženia.
Zásada plynulosti je dôležitá najmä kvôli efektivite rozcvičenia.
Cvičenia by mali plynulo nadväzovať a nemali by sa vyskytovať dlhšie
bezúčelné prestávky.
Pod zásadou primeranosti rozumieme dávkovanie cvičení primerane
nasledujúcemu
zaťaženiu,
vekovej
kategórií,
momentálnemu
psychickému a fyzickému stavu žiakov. V rozcvičení by nemalo dôjsť k
stavu unavenosti. Za indikátor primeranosti rozcvičenia považujeme
potenie. Rozcvičenie by malo úzko súvisieť s činnosťou, ktorá po ňom
bezprostredne nasleduje a prevažnú časť cvičení by mali tvoriť špecifické
cvičenia (vo vzťahu k následnému zaťaženiu).
Zásada úplnosti, podľa ktorej by mali byť cvičenia zamerané tak, aby
sa docielila vo väčšej alebo menšej miere príprava na výkon celého
organizmu.
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Rozcvičenie by však malo byť zaujímavé a príťažlivé, čo dosahujeme
rozmanitosťou a pestrosťou volených cvičení. Je dobré z času na čas
zaradiť do zaužívaného rozcvičenia nový prvok. Nové cvičenia zbystrujú
pozornosť a pútajú myseľ.
Štruktúra rozcvičenia
Existuje viacero spôsobov, akými by sme mohli načrtnúť štruktúru
rozcvičenia. Vo všeobecnosti rozcvičenie delíme na všeobecnú a
špeciálnu časť.
Zvláštnosťou je štruktúra alebo skôr označenie rozcvičenia v
zahraničných literatúrach. Pod pojmom „warm up “ alebo „warming up“ sa
v americkej terminológií označuje aj rozcvičenie samotné, ale aj fáza
zahriatia, čo v doslovnom preklade slovo „warm-up“ aj znamená.
Pre niekoho pojem rozcvičenie znamená len čas strávený v telocvični
priamo pred hodinou. Všeobecne sa neodporúča rozcvičenie dlhšie ako
45 minút a kratšie ako 15 minút. To však platí predovšetkým pre oblasť
výkonnostného a vrcholového športu. V školskej telesnej a športovej
výchove je akceptovateľné trvanie rozcvičenia v rozpätí 5-10 min.
Všeobecné rozcvičenie má charakter všeobecnej prípravy. Aj keď ide
o všeobecné rozcvičenie, dôraz by sa mal už v tejto časti klásť na to, aby
boli pohyby priblížené špeciálnym individuálnym požiadavkám.
V minulosti sa obyčajne zaraďovalo na úvod rozohriatie organizmu
(napr. rozbehanie), zväčša statické formy strečingu a nakoniec
nasledovala bežecká abeceda.
V minulosti bol dynamický strečing, taktiež mylne nazývaný aj švihový,
najdiskutovanejšou strečingovou technikou, a to z dôvodu, že pri ňom
častejšie dochádzalo k zraneniam. Tie však vyplývali z neprimeraných
postupov a nie z nedostatočnej efektivity tohto typu strečingu.
Dnes je na základe veľkého množstva vedeckých prác publikovaných
v renomovaných časopisoch známe, že najefektívnejšou formou
rozcvičenia je dynamický strečing. Tento však netreba zamieňať
s pojmom balistický – švihový strečing. Dynamický znamená v pohybe,
čiže ide aj o pomaly vykonávané pohyby pod vedomou kontrolou ich
rozsahu.
Pri všeobecnom rozcvičení uprednostňujeme pohyby cyklického
charakteru. Na zahriatie odporúčame 5-minútové rozbehanie. Nemalo by
sa vykonávať maximálnou intenzitou. Z pomalého tempa postupne
prechádzame do zvyšujúcej intenzity behu, pri ktorom dôjde k miernemu
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poteniu, ale nie tak intenzívnemu, aby došlo k únave (Alter, 1999). Po
takto zahriatom organizme nasleduje dynamický strečing.
Všetky svaly majú schopnosť skracovať sa, následne sa uvoľniť do
pôvodnej dĺžky a naťahovať sa. Ich prirodzenou tendenciou pri
vykonávaní pohybu, svalovej kontrakcii, je skracovanie a nie
naťahovanie. Pri únave sa však svaly postupne skracujú a ťažšie sa
uvoľňujú. Skrátený sval nie je schopný dosiahnuť taký výkon ako
neskrátený sval. Náš športový výkon je do značnej miery limitovaný
skráteným svalstvom. Natiahnuť skrátený sval musíme mechanicky, čo je
hlavnou úlohou strečingu.
Pri statických formách strečingu dochádza k útlmu reflexných
mechanizmov podporujúcich výkon (tab. 1), takže tieto formy je vhodné
aplikovať skôr na konci hodiny vo fáze upokojenia.
Proprioceptívna neuromuskulárna facilitácia (PNF) podľa Holubářovej
a Pavlů (2008) je metóda ktorá uľahčuje reakciu nervovo-svalového
mechanizmu pomocou proprioceptívnych orgánov. Facilitácia znamená,
uľahčenie pohybu pomocou aktivácie rôznych systémov tak, aby sa na
vstup neurónu dostalo čo najviac vzruchov. PNF využíva pohyby
usporiadané do tzv. združených facilitačných pohybových vzorcov, ktoré
majú diagonálny a rotačný charakter. Tieto možno využiť k aktivácii aj
pri rozcvičení s dynamickým charakterom.
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Tab. 1 Efekt aplikovania statického strečingu vo fáze rozcvičenia na
rôzne výkony (Mc Daniel – Dykstra, 2012)

Rozcvičenie je veľmi dôležitou súčasťou nie iba v oblasti podpory
výkonu, ale aj v prevencii zranení. Dôkazom je eminentný záujem
najväčšej športovej federácie na svete realizovať výskum ako aj osvetu
v tejto oblasti. Napríklad Mario Bizzini fyzioterapeut a vedecký pracovník
na športovej klinike v Zurichu, ktorá je centrom excelentnosti FIFA,
prezentoval v roku 2011 na vedeckej konferencii o kondičnej príprave vo
futbale možnosti implementácie „Protokolu 11+“ do projektov prevencie
zranení vo futbale. Ako prvý krok zdôrazňoval potrebu vedomostí celého
realizačného tímu o výskyte zranení a o úlohách pružnosti a poddajnosti
pohybového aparátu futbalistov v oblasti prevencie zranení. Druhým
krokom je uvedomenie si možností prevencie, ktoré sú tak isto
limitované. Pripomenul, že „Protokol 11+“ nie je žiadnou novinkou, no
zdôraznil potrebu dôslednosti v kvalite vykonávania a sústavnosti,
pretože kľúčovou sa stáva pružnosť, ktorú Protokol 11+ podporuje!
„Protokol 11+“ je systém rozcvičenia, ktorý je zostavený z troch
blokov. Prvý tvorí šesť cvičení v miernom tempe spojených s aktívnym
strečingom a s kontrolovanými kontaktmi spolužiaka, trvá asi 8 min.;
druhý blok opäť tvorí šesť silových, plyometrických a rovnovážnych
cvičení, trvá približne 10 min. a má tri úrovne so stúpajúcou obťažnosťou;
posledný blok obsahuje tri cvičenia strednej až vysokej intenzity so
skokovým behom, priamymi bežeckými úsekmi a so zmenami smeru,
trvá asi 2 min. Uvedený systém bol preložený do viac ako 18 jazykov
(obr. 1).
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Účinnosť tohto protokolu na zníženie výskytu zranení overili na vzorke
1 892 futbalistiek vo veku 13-17 rokov nórski výskumníci (Soligard et al.,
2008), ktorí sa dvojskupinovým časovo súbežným experimentom v trvaní
8 mesiacov dopracovali k poznatku, že v skupine používajúcej protokol
11+ bol výskyt a závažnosť nekontaktných zranení významne nižší v
porovnaní so skupinou cielene sa nevenujúcej tejto forme prevencie!
Najdôležitejšie zásady, ktoré treba pri dynamickom strečingu dodržať,
sú:
 Precvičme postupne všetky časti tela, všetky svalové skupiny.
 Začíname od hlavy, napr. Boyle (2010) odporúča tzv. „joint by joint
approach“ čo znamená prístup na základe poznatkov z kineziológie, kde
je vhodné realizovať rozcvičenie jednotlivo po kĺboch.
 Vždy precvičujeme pravú aj ľavú stranu.
 Postupujeme od jednoduchších k zložitejším cvičeniam.
 Postupne zvyšujeme rozsah pohybu.
 Pohyby vykonávame plynulo.
 Cvičíme primerane k svojim schopnostiam, bez extrémnych polôh, ak
na to nemáme.
 Pri cvičení nesmieme pociťovať bolesť. Pri bolestivých pocitoch treba
zmierniť alebo prerušiť cvičenie. Požadovaný efekt nedosiahneme
extrémnou intenzitou cvičenia s bolestivým pocitom, teda násilím, ale
opakovaním cvičení.
 Každé cvičenie opakujeme minimálne 6-krát.
 Cvičíme uvoľnene, nerozptyľujeme sa.
Toto „desatoro prikázaní pre strečing,“ ktoré približne kopíruje zásady
aj iných autorov, je potrebné doplniť minimálne o jednu zásadu: dôležitým
prvkom pri strečingu je pravidelné dýchanie, s akcentom na plynulý
spomalený výdych.
Príklad alternatívneho rozcvičenia
 „strecha“ (obrátené písmeno V) – predklon a rúčkovanie vpred (do
vzporu ležmo), pričom dlane sú v kontakte s podložkou, päty chodidiel sú
zatláčané k podložke, dolné končatiny sú vystreté v kolenách. Následne
rúčkovanie vzad. Dávkovanie: 6 opakovaní.
 „sumo drep“ - stoj mierne rozkročný, predklon a chytiť si špičky
dolných končatín, paže sú vystreté, umiestnené medzi kolenami, dolné
končatiny sú vystreté v kolenách. Vykonať drep a vrátiť sa späť do stoja.
Počas cvičenia sa žiak snaží držať špičky chodidiel. Dávkovanie: 8
opakovaní.
 predĺžený výpad vpred so založením ruky z vnútornej strany stehna
– druhá paža je vystretá a poskytuje oporu, koleno zadnej nohy je nad
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podložkou. Následne zdvihnúť boky so súčasným vystretím prednej
nohy, obe ruky sú v kontakte s podložkou, snažiť sa ťahať špičku nahor.
Opäť výpad vpred. Dávkovanie: 3 opakovania pravou aj ľavou nohou.
 laterálne výpady zo strany na stranu – snažiť sa vykonať výpad čo
najnižšie, pričom obe chodidlá sú v neustálom kontakte s podložkou. V
krajnej polohe výdrž 2 s, nasleduje výpad do druhej strany. Dávkovanie:
6 opakovaní každou nohou.
 výpady vzad s rotáciou trupu – výpad vzad pravou nohou, rotácia
trupu vľavo ponad prednú (ľavú) nohu, paže sú vo vzpažení von.
Výmena nôh. Toto cvičenie naťahuje všetko od palca na nohe až po
dlane. Dávkovanie: 5 opakovaní každou nohou.
 bočné výpady so zanožením dnu – zo stoja vytočenie bokov vľavo,
zanoženie dnu ľavou nohou, pričom prsty ľavej nohy smerujú k päte
pravej nohy. Rotácia bokov späť do roviny tak, aby smerovali vpred.
Hmotnosť tela je prevažne na pravej nohe, snaha znížiť ťažisko čo
najviac, pričom päta pravej nohy je zatláčaná k podložke. Späť do
východiskovej polohy. Výmena nôh. Dávkovanie: 5 opakovaní každou
nohou.
 stoj na jednej nohe, druhá v miernom prednožení pokrčmo,
nasleduje váha predklonmo so súčasným predklonom trupu,
vystretými pažami sa snažíme dotknúť špičky stojnej nohy. Dávkovanie:
6 opakovaní každou nohou.
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1.2 Racionálna technika a didaktika elementárnych
bežeckých a odrazových cvičení
Úvod
Keďže didaktika je veda o vzdelávacom obsahu a procesoch
vyučovania a učenia sa má svoje metódy, formy a prostriedky. Jej
vzdelávacia stránka je vyjadrená motorickým učením. V tomto materiály
sa pokúsime rozšíriť vaše vedomosti o tom, ako naučiť a zdokonaliť prvky
bežeckej abecedy a odrazových cvičení, o ktorých ste už toľkokrát počuli
a čítali.
Je známe, že behy a skoky - odrazy sú prirodzenou lokomóciou. Ale
môžeme povedať, že väčšina žiakov vie behať a skákať?
Nemusíme chcieť mať zo všetkých žiakov atlétov, ale všetci vieme, že
všeobecné a špeciálne pohybové schopnosti a ich rozvoj je vysoko
efektívny práve prostredníctvom bežeckých a odrazových cvičení.
Existuje tu vysoká variabilita cvičení, mnohé, ak nie väčšinu z nich aj
poznáte.
Vedomosti
- žiak pozná základné cvičenia bežeckej abecedy
- žiak pozná základy techniky odrazových cvičení
- žiak vie rozpoznať rozdiel medzi správnou a nesprávnou
realizáciou základnej lokomócie
- žiak pozná princípy základných bežeckých cvičení
- žiak pozná postupy vybudovania správnych návykov pri bežeckých
a odrazových cvičeniach
Schopnosti a zručnosti
- žiak má schopnosť realizovať základné prvky bežeckej abecedy
- žiak má schopnosť realizovať správny postup z hľadiska výberu
cvičenia a jeho dávkovania pri realizácii elementárnych bežeckých
cvičení
- žiak má schopnosť pociťovania pohybu s určitou mierou variability
a primeraným rozsahom pohybu
- žiak má schopnosť reagovať na zmeny dynamiky a frekvencie
pohybov elementárnych bežeckých a odrazových cvičeniach
- žiak má schopnosť kreativity pri výbere cvičení
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Obsah pohybových činností a ich didaktika
Didaktické zásady a postupy
- zadávanie tém – pohybových úloh bežeckého a odrazového
charakteru, ktoré riešia žiaci jednotlivo, vo dvojiciach, v malých aj
väčších skupinách,
- pri riešení úloh má každý žiak možnosť uplatniť svoje poznatky a
kreativitu podľa svojich schopností, ostatní ho rešpektujú,
- postupné zvyšovanie náročnosti z hľadiska obsahu ale aj intenzity.
Prvky racionálnej techniky bežeckých a odrazových cvičení
Podmienkou pre správnu realizáciu nácviku a aj zdokonaľovania
elementárnych bežeckých a odrazových cvičení je pochopenie
špecifických princípov štruktúry pohybu ako východiska k racionálnemu
vykonávaniu pohybovej činnosti. S tým sú spojené, u učiteľov z praxe nie
veľmi obľúbené, biomechanické základy cyklických pohybov - bežeckého
kroku, horizontálnych a vertikálnych odrazov.
S bežeckou abecedou a s odrazovými cvičeniami sa už stretol každý
z vás. Iste poznáte termíny, ako sú nízky, stredný, vysoký poklus
častokrát nazývaný aj skiping, po prevzatí z angličtiny, alebo
zakopávanie, predkopávanie a iné.
Dnes to už asi žiadny „telocvikár“ nepovažuje za nič mimoriadne.
Takmer všetci tieto cvičenia zaraďujú na koniec rozcvičenia hodín TV
alebo športových tréningoch.
Avšak treba pripomenúť, že aj dnes sa často stretneme s
predsudkami a neznalosťou týchto cvičení. Okrem nedostatkov v
technike vykonávania samotných cvičení bežeckej abecedy a odrazových
cvičení sa častokrát stretneme s ďalšími problémami pri prekonávaní
nechápavých pohľadov a reakcií žiakov a športovcov.
Prečo je vlastne bežecká abeceda tak dôležitá? Dôvodov je hneď
niekoľko. K najdôležitejším patria:
 zlepšenie pohybovej koordinácie,
 efektívnejšie využívanie pružinového potenciálu pohybového aparátu,
 zlepšenie pohyblivosti, čo môže viesť k zlepšeniu techniky a
ekonomiky bežeckej lokomócie,
 nemenej významné funkcie tzv. špeciálnych bežeckých cvičení sú
aj prevencia dysbalancií,
 zlepšovanie kondičného potenciálu pohybového aparátu.
Každé cvičenie bežeckej abecedy má svoje špecifiká. Súhrnne
môžeme povedať, že z kineziologického hľadiska pôsobia na:
 „zakaľovanie“ pružín najmä lýtkových svalov v opornej fáze, tieto
možno zaťažiť aj pomocou doplnkovej záťaže nie však vyššej ako 5%
telesnej hmotnosti;
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 posilnenie svalov vykonávajúcich prednoženie, čiže flexiu v
bedrovom kĺbe, čo sú tzv. priťahovače (m. illiopsoas a jeho synergisti),
tiež ich možno zaťažiť pomocou segmentových závaží do 1% z telesnej
hmotnosti;
 posilnenie svalov vykonávajúcich flexiu v kolennom kĺbe, tzv.
„hamstringy“ na zadnej strane stehna;
 aktivizáciu tzv. „bežeckého motora“ (sedacích svalov) pri
zvýrazňovaní aktívneho (hrabavého) dokročenia chodidla na podložku
zhora nadol a dozadu.
Toto je najvýraznejším znakom modernej techniky šprintérskeho
behu, kde sa svaly na zadnej strane dolnej končatiny postupne slučkovo
zapájajú, od lýtkových svalov cez svaly na zadnej strane stehna až po
veľký sedací sval, ktorý nesie hlavné zaťaženie pri extenzii v bedrovom
kĺbe.
Celý tento pohyb je nevyhnutné vykonať rýchlo, oporná fáza
bežeckého kroku je krátka, takže sa svaly musia aktivizovať balistickým
spôsobom. To znamená, že musia byť aktivizované už vopred, hovoríme
o určitom predpätí, ktoré je dobre pozorovateľné u špičkových šprintérov
vyššou polohou špičky oproti päte tesne pred dopadom na podložku.
Efektívne je také načasovanie, ktoré potom dovolí našliapnutie len
na prednú vonkajšiu časť chodidla a využiť tak pružnosť v lýtkových
svaloch. Je to realizovateľné prostredníctvom dvojitej práce v
členkovom kĺbe, ktorá je základným prvkom takmer všetkých
cvičení bežeckej abecedy!
Ak pri nácviku správnej techniky bežeckého kroku chceme využiť
všetky uvedené kineziologické hľadiská, dôležité je všetky cvičenia
vykonávať s tzv. „vysokým ťažiskom“ a krátkym rozsahom v opornej
fáze a optimálnym rozsahom švihových pohybov.
Dôležitú úlohu nielen pri cvičeniach bežeckej abecedy, ale aj pri
odrazových cvičeniach, okrem dolnej končatiny vykonávajúcej odraz
zohrávajú švihové horné končatiny a dolná končatina, ale tiež stabilizátory
trupu.
Švihové pohyby nielenže vyrovnávajú rotácie trupu, ale z
biomechanického hľadiska pri správnom vykonaní napomáhajú
odľahčeniu v odrazovej fáze, a to nasledovne:
 pevný stred (zapojenie stabilizátorov trupu) umožňuje lepší
prenos hybnosti z periférnych segmentov na ťažisko tela,
 švihová práca začína už pred dotykom odrazovej nohy s
podložkou, zaujatím čo najväčšej vzdialenosti od osi otáčania
(zanožením alebo zapažením). Vo fáze amortizácie má švihový pohyb
končatín „negatívny“ smer (smer dolu). Podmienky sú v tejto fáze
sťažené, akoby telo žiaka vážilo viac. Takto je možné akumulovať viac
potenciálnej energie pružnosti, ktorá sa v tzv. aktívnej fáze odrazu
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využíva, sčítava sa s energiou vyprodukovanou v koncentrickej
kontrakcii.
 švihové pohyby musia byť vykonávané „kyvadlovo“ čo
najrýchlejšie s najväčším možným ramenom otáčania. Takto
produkovaná pohybová energia vytvára predpoklad na prenos čo
najväčšej hybnosti (p=m.v). Na konci švihovej fázy, ktorej smer je zhodný
so žiadaným smerom pohybu ťažiska tela, je možné prudkým
zabrzdením preniesť získanú hybnosť na centrálne ťažisko tela a
odľahčiť tak odraz.
Ak si uvedomíme, akú hmotnosť majú naše končatiny a akou rýchlosťou
sa vo švihových fázach pohybujú, zistíme, že toto množstvo energie nie je
vôbec zanedbateľné. Takto môžeme odľahčiť odraz aj o viac ako 20%.
Predstavuje to obrovský potenciál, ktorý je nevyhnutné použiť.
Takže opakované odrazové cvičenia nie sú len o samotnom odrážaní
sa z odrazovej končatiny. Pokiaľ nenaučíme žiakov základným
zručnostiam v oblasti švihových pohybov nielenže nedokážu skákať
vysoko a ďaleko, ale je ich pohybový aparát (odrazové končatiny)
vystavovaný neprimeranému preťažovaniu a tým aj možnosti
poškodenia.
Veľmi dôležité je uvedomiť si aj rozdiel medzi opakovanými
odrazovými cvičeniami vykonávanými do výšky (vertikálne odrazy) a do
diaľky (horizontálne odrazy).
Pri vertikálnych je dokročenie vykonávané na prednú časť
chodidla a celý pohyb je nevyhnutné realizovať bez dotyku päty s
podložkou. Takže na úrovni základnej TV treba postupovať obozretne.
Potrebné je naučiť žiakov „akoby len hopkať“ po horúcej platni, s čo
najkratším trvaním opornej fázy a s čo najmenším pokrčením v
kolennom kĺbe. Len veľmi opatrne zvyšovať výšku výskoku alebo
prekonávanej prekážky.
Pri opakovaných horizontálnych odrazoch sa dokročenie
vykonáva cez celé chodidlo, aby sa eliminovali negatívne pôsobiace
sily počas amortizácie. Ide o elimináciu brzdenia pohybu v predozadnom
smere. Toto je možné realizovať pomocou „aktívneho dokročenia
celého chodila“ ako už bolo uvedené vyššie, kyvadlovým pohybom
dolnej končatiny zhora nadol a dozadu. Dôkazom toho môžu byť u
vrcholových skokanov a šprintérov biomechanickými analýzami zistené
záporné rýchlosti chodidla (vzhľadom na smer pohybu ťažiska tela) v
momente dokročenia. Jedná sa o akési „uchopenie podložky“ v
momente dokročenia, ktoré je aktívnym priťahovaním sa pomocou
sedacích svalov a svalov na zadnej strane stehna. Toto je možné len
pri fixácii stabilizátorov trupu, inak by došlo k „zlomeniu sa v páse“
a stratám v prenosoch energie prostredníctvom pohybového
aparátu. Až potom, po prekonaní vertikály, keď sa ťažisko tela nachádza
priamo nad miestom opory, nasleduje koncentrická kontrakcia svalov
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(samotný odraz) prednej strany stehna a zadnej strany lýtka, ktoré sa v
minulosti považovali za jediné svalové skupiny podieľajúce sa na
realizácii odrazu.
Súhrnne môžeme konštatovať, že prvky bežeckej abecedy a odrazové
cvičenia, ktoré sa v praxi často používajú, je možné použiť na rozvoj
rôznych pohybových schopností v rámci TV na školách, avšak je veľmi
dôležité dbať na racionálnu realizáciu aj tých zdanlivo jednoduchých
cvičení.
Takže nie je dôležité iba to čo vlastne robíme, ale najmä ako to
robíme. V tejto téme sme sa pokúsili objasniť niektoré úskalia a hlbšie
preniknúť do podstaty elementárnych bežeckých a odrazových cvičení.
Dúfam, že sme tým prispeli aj k hlbšiemu poznaniu a ďalšiemu
vzdelávaniu telovýchovných pedagógov, ktoré je potenciálom pre
skvalitnenie vyučovania.
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1.3 Mýty a fakty o posilňovaní detí
Úvod
Tréning sily väčšinou znamená utkvelú predstavu posilňovacích
cvičení s činkami alebo na posilňovacích trenažéroch. Táto predstava
nemusí byť v každom prípade presná. Rozvoj, nárast svalovej sily
nastane vždy, ak je zaťaženie väčšie ako obvykle a nemusí sa týkať
veľkosti závažia. Zaťaženie v prípade rozvoja sily obsahuje niekoľko
faktorov (objem, intenzitu, počet opakovaní, veľkosť vonkajšieho odporu,
počet sérií, trvanie odpočinku). To, či sa bude sila stále zväčšovať, záleží
na postupnom zvyšovaní zaťaženia a na pravidelnom opakovaní.
Sila ako pohybová schopnosť človeka je produktom svalov. Napriek
tomu musíme brať do úvahy aj ďalšie prvky pohybového aparátu, ako sú
šľachy, väzivá, chrupavky a kosti. Pomocou tzv. pasívneho pohybového
systému prenáša človek svoju svalovú silu na vonkajšie prostredie. Z
toho vyplýva, že rozvoj silových schopností ovplyvňuje aj rozvoj
pasívneho pohybového systému a následne vplýva na nervový, obehový
a dýchací systém. Cez posledné dva sa energia dostáva do pracujúcich
svalov. Pri takomto komplexnom ponímaní problému sa posilňovanie javí
ako veľmi prospešné aj v detskom veku za predpokladu, že sa bude diať
pod odborným vedením na základe súčasných poznatkov.
Oblasť rozvoja sily detí a mládeže je opradená niekoľkými mýtmi.
Jeden z nich hovorí, že rozvoj sily nepriaznivo ovplyvňuje rast organizmu,
vedie k zraneniu. Tento mýtus vyvracia výskum (Jeffrey et al., 2001),
ktorý preukázal, že viac zranení vzniká pri samotnom športovaní ako pri
rozvoji sily. Autori to vysvetľujú tým, že posilňovanie vedie k vyššej úrovni
rezistencie voči zraneniam, ktoré vznikajú v extrémnych podmienkach
výkonu a počas nečakaného preťaženia. Tieto vysvetlenia podporujú aj
práce Falk-Tenenbaum (1996), Blinkie (1993).
Ďalší mýtus sa týka nepriaznivého vplyvu posilňovania na rastové
chrupavky, a tým na dĺžkový rast kostí. Práce Ramsay et al. (1990),
Faigenbaum et al. (1993), tieto predpoklady nepotvrdili a naopak,
poukázali na to, že rastové chrupavky sa počas primeraného silového
zaťažovania nezmenili a predčasne neosifikovali.
Spomína sa aj negatívny vplyv vnútrohrudníkového tlaku počas
silových cvičení na funkciu srdca, ktoré je údajne preťažené a môže
spôsobiť vysoký tlak krvi. Práce Weltman et al. (1987), Bailey (1994)
vyvrátili aj tieto tvrdenia. Dokonca niektoré práce poukazujú na lepšie
zásobovanie koronárnych ciev pod vplyvom zvýšeného vnútrohrudníkového tlaku.
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Vedomosti
- žiak pozná význam silového tréningu v harmonickom rozvoji človeka
- žiak pozná základy vývoja svalovej sily u detí
- žiak vie rozpoznať rozdiel medzi správnou a nesprávnou realizáciou
posilňovania
- žiak pozná zdravotné riziká spojené s posilňovaním
- žiak pozná pozitívne účinky silového tréningu detí
- žiak ovláda postupy vybudovania správnych návykov pri posilňovaní
- žiak ovláda základné zásady silového tréningu detí
Vývin svalovej sily detí
Napriek tomu, že v momente narodenia sú v prípade zdravého
novorodenca funkčné všetky orgány, zďaleka nedosahujú celkovú
zrelosť. Táto nezrelosť sa prejavuje veľkosťou ale aj funkčnosťou. Zrelosť
nastáva až vo veku 16 – 20 rokov, ale počas individuálneho vývinu sa
objavujú orgánové odlišnosti. Najrýchlejšie sa vyvíja nervový systém,
ktorý vo veku 8 rokov dosahuje až 95% svojej zrelosti. Táto skutočnosť
vplýva najmä na oblasť motorického učenia a deti v tomto veku sú
schopné osvojiť si zložité pohybové činnosti, ktoré sú obmedzované iba
úrovňou vývinu pohybového aparátu. Ten je oproti nervovému aparátu
značne oneskorený. Vo veku 8 rokov nedosahuje ani 50% svojej celkovej
zrelosti. To je príčinou toho, že detský organizmus nedosahuje vysokú
úroveň výkonnosti, ktorú by nervový, riadiaci systém už umožňoval.
Práve pre túto skutočnosť môže primeraný rozvoj silových schopností
priaznivo ovplyvniť správny vývin pohybového systému.
Hormonálny život mladého organizmu je v predpubertálnom období
veľmi mierny. Až počas puberty nastane výrazná zmena najmä v oblasti
produkcie pohlavných hormónov. Androgénne hormóny významne
ovplyvnia vývin objemových ukazovateľov pohybového systému, ktorý sa
mení najprv do dĺžky a neskôr aj do objemu (priečny prierez). Takmer
lineárne so svalovým objemom rastie aj svalová sila, ktorá zabezpečuje
stabilitu v kĺbových spojeniach pri zvýšených momentoch sily v dôsledku
dĺžkových zmien.
Objem svalovej hmoty sa reguluje prostredníctvom hormonálnej
produkcie tzv. anabolických hormónov. V dôsledku silového zaťaženia sa
v dospelom veku zvýši hladina anabolických hormónov a vznikne
hypertrofia svalstva. Otázkou je, či sa genetický kód v produkcii
hormónov dá ovplyvniť silovým tréningom v období, keď ešte nie je
funkcia žliaz na najvyššej úrovni (v dospelosti). Väčšina výskumov v tejto
oblasti dokazuje, že silový tréning v predpubertálnom období nemá za
následok zvýšenú produkciu androgénnych hormónov. To dokazuje
predchádzajúce zistenia, že v predpubertálnom období sa objem svalovej
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hmoty príliš nemení ani vplyvom silového zaťaženia (Kraemer et al.,
1989; Ozmun et al., 1994). Napriek tomu boli zaznamenané zvýšené
prírastky svalovej sily aj v predpubertálnom období. To dokazuje
skutočnosť, že úroveň silových schopností je ovplyvnená nielen svalovým
prierezom, ale aj viacerými neuroregulačnými mechanizmami.
Posilňovaním sa zvyšuje množstvo zapojených motorických jednotiek,
čo predstavuje zlepšenie priestorovej sumácie. Taktiež dochádza
k zvýšeniu frekvencie impulzácie zapojených motorických jednotiek, čo
predstavuje zlepšenie časovej sumácie. Takto dochádza k zlepšovaniu
v oblasti vnútrosvalovej a aj medzisvalovej koordinácie, ktoré priaznivo
ovplyvňujú produkciu vonkajších síl, čím sa znižuje najmä veľkosť
negatívne pôsobiacich vnútorných svalových síl.
Práce (Faigenbaum et al., 1993., Westcott., 1991, 1992, 1993),
jednoznačne dokazujú, že rovnako dlhotrvajúce a relatívne rovnako veľké
silové zaťaženie v predpubertálnom období má za následok relatívne
rovnako veľké zvýšenie svalovej sily ako u dospelých. 10 až 11-ročné
deti zvýšili svoju silu kolennej extenzie po dvojmesačnom zaťažení 3-krát
týždenne o 66% (Westcott et al., 1993) a o 74% (Faigenbaum, 1993). V
prípade 14-ročných žiakov pri rovnakom spôsobe zaťažovania sa zvýšila
sila o 63% (Westscott et al., 1991). Pritom počas cvičenia nevznikli
žiadne zranenia.
Zdravotné riziká silového tréningu žiakov
Tradičné obavy zo zvýšeného rizika vyplývali skôr z viac menej
zjednodušených predstáv o škodlivosti veľkých síl, ktoré pôsobia na
pohybové ústrojenstvo mladého organizmu, ako zo serióznych
epidemiologických sledovaní. Kritické zhodnotenie prác, ktoré sa touto
problematikou zaoberali (Docherty et al., 1987) ukazuje, že aj keď sa
poranenia pri silovom tréningu vyskytujú, ich frekvencia v skutočnosti nie
je vyššia ako v ostatných, pre deti odporúčaných športových odvetviach.
Najviac, ako ukázala analýza 17 000 poranení, ktoré vznikli v súvislosti
so silovým tréningom (Faigembaum et al., 2000), k väčšine z nich došlo
buď doma, alebo v škole pri cvičeniach vykonávaných živelne, bez
odborného dohľadu. Pri ich vzniku zohrávajú rozhodujúcu úlohu
nesprávna technika vykonávania cvičení, používanie neprimeraných
hmotností a príliš vysoký objem zaťaženia. Tieto rizikové faktory možno
veľmi podstatným spôsobom redukovať, ak sa cvičenia vykonávajú pod
dohľadom skúseného telovýchovného pedagóga, ktorý zabezpečí
dodržiavanie fyziologických zásad silového tréningu a rešpektovanie
osobitostí detského organizmu. Toto tvrdenie nie je iba logickou
dedukciou vyplývajúcej z vyššie citovanej práce ale potvrdzuje ho aj
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novšie prospektívne sledovanie programu silového tréningu pod
odborným vedením (Faigembaum – Micheli, 2000).
Zo zdravotných rizík, ktoré sa spájajú so silovými cvičeniami detí, sa
osobitne zdôrazňovalo poškodenie epifyzárnych rastových platničiek s
možnými negatívnymi dôsledkami na rast postihnutej končatiny. V
literatúre možno nájsť niekoľko prác, ktoré popisujú takýto typ
poškodenia u mladých jednotlivcov aj v súvislosti so silovým tréningom.
Podrobná analýza týchto ojedinelých kazuistík (Faigembaum-Wescott,
2000) však ukazuje, že aj pri vzniku tohto typu poškodenia zohrávali
významnú úlohu nesprávna technika cvičení, používanie nadmerných
hmotností a prehnaného objemu cvičení v dôsledku absencie odborného
vedenia a neadekvátneho dohľadu. Na druhej strane sa výskyt poranenia
epifyzárnych chrupaviek neuvádza v žiadnej z prospektívnych štúdií, v
ktorých silové cvičenia rešpektovali vekové špecifiká a boli vykonávané
pod odborným dohľadom.
Silový tréning bol v minulosti obviňovaný z negatívneho účinku na
celkový rast mladého organizmu prostredníctvom negatívneho
mechanického pôsobenia na epifyzárne rastové chrupavky. Tieto obavy
mali svoje korene v štúdii (Falk-Mor, 1996), kde bol takýto negatívny
efekt zistený u detí vystavených ťažkej fyzickej práci. Štúdia však nebrala
do úvahy iné možné faktory ako napr. nedostatočnú výživu, ktoré mohli
byť zodpovedné za spomalenie rastu. Na druhej strane sú výsledky
nedávno publikovaného sledovania (Falk-Tenenbaum, 1996), ktoré u
mladých jednotlivcov zúčastňujúcich sa na dlhodobom programe silového
tréningu, nepreukázalo žiadne obmedzenie rýchlosti rastu ani konečného
telesného vzrastu.
Adaptácia žiakov na silový tréning
Teoretickou bázou pre pochybnosti o účinnosti silového tréningu u
detí bolo chýbanie testosterónu, ktorého pôsobenie sa považovalo za
základnú podmienku svalovej hypertrofie a prírastku sily. Takúto
koncepciu podporovali aj viaceré staršie štúdie (Flanagan et al., 2002;
Gui-Micheli, 2001), ktoré nepreukázali zlepšenie svalovej sily nad rámec
prirodzeného prírastku ako prejavu rastu.
Postupnú zmenu skeptických názorov na účinnosť silových cvičení u
detí priniesli novšie sledovania (Heidt et al., 2000; Hejna et al., 1982;
Hewett et al., 1999), ktoré preukázali, že zlepšenie sily u detí je možné.
Predpokladom takýchto pozitívnych zmien je, že sledované obdobie je
dostatočne dlhé a v tréningu sa používajú cvičenia primeranej intenzity a
objemu. Práve nesplnenie týchto predpokladov bolo, ako ukázali spätné
analýzy, príčinou nepreukázania účinkov silových cvičení v starších
štúdiách.
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Prírastky sily sa vo vyššie uvedených sledovaniach netrénovaných
detí pohybovali po 8-12 týždňových programoch pozostávajúcich z
rôznych kombinácií počtu sérií a opakovaní v rozsahu 30 až 50%. Takéto
zlepšenie je porovnateľné s efektom silového tréningu u netrénovaných
dospelých, aj keď zlepšenie v absolútnych hodnotách býva vzhľadom na
nižšie východiskové hodnoty menej výrazné.
Vo väčšine štúdií, ktoré preukázali účinnosť silového tréningu u detí,
neboli prírastky sily sprevádzané zvýšením obvodov trénovaných
končatín. Zlepšenie svalovej sily sa preto pripisuje zmenám
neuroregulačných mechanizmov, predovšetkým zlepšeniu schopností
súčasnej aktivácie viacerých motorických jednotiek, zmierneniu aktivácie
antagonistov a zlepšeniu medzisvalovej koordinácie. Najvýraznejší podiel
pripadá na zlepšenie schopnosti súčasnej aktivácie viacerých
motorických jednotiek. Vyšší potenciál pre zlepšenie tejto schopnosti
súvisí so skutočnosťou, že netrénované deti sú schopné pri maximálnej
kontrakcii aktivovať menej motorických jednotiek ako dospelí (Holloway
et al., 1988).
Neprítomnosť hypertrofických adaptačných zmien pri silovom tréningu
však nebýva absolútna. Je dobre známe, že kratšie trvajúce tréningové
programy nevedú k hypertrofii ani v skupinách dospelých aj napriek tomu,
že im nechýba testosterón. Morfologické adaptačné zmeny možno
zaznamenať spravidla až po 6 až 8 týždňoch systematických silových
cvičení.
Podobne sa aj u detí ukázalo, že ak silový tréning trvá dlhšie ako 5
mesiacov a použijú sa presné zobrazovacie techniky (ultrazvuk, resp.
počítačová tomografia) možno aj napriek neprítomnosti zmien obvodov
trénovaných končatín odhaliť síce malé, ale štatisticky významné zmeny
prierezu zaťažovaných svalových skupín, ktoré presahujú prirodzený
prírastok podmienený rastom detského organizmu (Kato-Ishiko, 1964). U
chlapcov sa tento mechanizmus prechodom do puberty zvýrazňuje, kým
u dievčat zostáva podiel hypertrofie na adaptačných zmenách aj napriek
intenzívnemu tréningu v dôsledku pretrvávajúcej nízkej hladiny
androgénov naďalej obmedzený.
Pozitívne účinky silového tréningu detí
Tradičným motívom využívania silového tréningu u detí bolo zlepšenie
športového výkonu. Tak praktické skúsenosti trénerov mládeže, ako aj
exaktné vedecké sledovania ukazujú, že aj u detí sa zvýšenie svalovej
sily prejavuje zlepšením výkonnosti v celom rade rýchlostno-silových
motorických testov ako napr. vertikálny výskok, akceleračná a maximálna
rýchlosť, či hod plnou loptou (Lillegart et al., 1997; Mazur et al., 1993;
Mersch-Stoboy, 1989). Keďže mnohé športy majú výraznú rýchlostno-
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silovú zložku, možno oprávnene očakávať, že ich zlepšenie sa priaznivo
prejaví na pohybovom výkone. Zlepšenie výkonnosti zvyšuje
sebavedomie a posilňuje záujem o vykonávanú pohybovú aktivitu, čo má
význam nielen v oblasti vrcholového, ale aj v oblasti záujmového športu
žiakov.
Ukazuje sa, že popri priaznivom vplyve na motorické schopnosti
a výkonnosť u mnohých športov, má silový tréning aj u detí celý rad
priaznivých zdravotných účinkov. Tieto môžu byť buď priame, alebo sa
prejavujú nepriamo, prostredníctvom znižovania rizika poranení.
Základné zásady rozvoja sily
Pred začatím silového tréningu je nevyhnutné mať informáciu o
zdravotnom stave žiakov.
Intelektuálny a citový vývin detí musí byť dostatočný na to, aby
rešpektovali inštrukcie trénera a boli schopné realizovať pohyby na
požadovanej technickej úrovni.
Silovú prípravu môžu viesť len takí učitelia, ktorí ovládajú vekové,
pedagogické a biologické osobitosti detského organizmu a disponujú
najnovšími odbornými poznatkami z danej oblasti.
Silová príprava musí zabezpečovať dostatočnú všestrannosť a
všeobecnosť a má využívať širokú škálu prostriedkov, foriem
zabezpečujúcich vyváženú topografiu rozvoja všetkých svalových skupín.
Dostatočné rozohriatie a rozcvičenie je podmienkou správneho
zaťažovania, po skončení sa vyžaduje upokojenie organizmu.
Cvičenia sa majú vykonávať dynamicky (v pohybe, v pomalom
pohybe) pomocou koncentrickej kontrakcie, počas ktorej nevznikajú veľké
špičkové sily a zaťaženie je relatívne rovnomerné počas celého pohybu.
Objem cvičení je relatívne veľký, intenzita malá a počet opakovaní na
úrovni 6 až 12 a počet sérií 2 až 3.
Vyhýbame sa využívaniu metódy jednorazového maxima (1RM) a
vzpieračskému ponímaniu zaťaženia u dospelých. Silový tréning mládeže
je nezlučiteľný s dospelými.
Nervový a pohybový systém v tomto veku umožňujú vykonávať všetky
pohyby. Zaťaženie zvyšujeme pozvoľna, pričom dôraz kladieme stále na
správne technické vykonávanie. Postupne zvyšujeme koordinačnú
náročnosť cvičení pri zachovaní ich technickej presnosti, a to vlastnou
hmotnosťou alebo primeranou záťažou. Napr. svetová federácia
vzpierania odporúča v tomto veku veľkosť vonkajšej záťaže do 30 – 50%
telesnej hmotnosti (Ajan – Baroga, 1988). Počet opakovaní v sérii 8 – 10.
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Keď sa nám podarilo v predchádzajúcom tréningu zabezpečiť
osvojenie si správnej techniky rozličných posilňovacích cvičení, môžeme
pristúpiť k progresívnejšiemu nárastu vonkajšej záťaže do úrovne 50 –
70% telesnej hmotnosti. Samozrejme, že ide o tzv. celotelové,
mnohokĺbové cvičenia napr. podrepy, drepy, premiestnenie na prsia a
pod. Okrem toho môže byť ďalším vodidlom skutočnosť, že žiaci sú
schopní vykonávať bez väčších problémov cvičenia v 6 až 10
opakovaniach v jednej sérii. Neforsírujeme cvičenia na úrovní
jednorazového maxima.
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1.4 Základy techniky posilňovania, dvíhania a nosenia bremien
Úvod
V súčasnosti, keď väčšina detí trávi celé dni sedením pri počítači a má
nedostatok pohybu, je veľmi dôležité v rámci telesnej a športovej výchovy
vytvoriť im pohybové predpoklady pre správne držanie tela, naučiť ich
posilňovať pohybový aparát, ako aj dvíhať a nosiť záťaž.
Osvojiť si správne držanie tela, správne dvíhanie a nosenie záťaže je
nutnou podmienkou zdravého vývinu detí a zároveň vytvorenia svalového
potenciálu do budúceho života.
Okrem toho pri metodicky racionálne vedenom posilňovaní vznikajú
základné pohybové vzory, ktoré sú tiež podmienkou zdravého vývinu
mladého organizmu. Ako cvičenia na nácvik správneho držania tela sú
veľmi vhodné posilňovacie cvičenia, ktoré vytvoria predpoklady na
vzpriamené držanie tela, podporia vrodené a získané dispozície, ako aj
rozvinú funkciu kĺbov, chrbtice, nervovej sústavy a dýchania.
Obsahom je osvojenie si jednotlivých polôh tela, zmien polôh, vzťah
jednotlivých častí tela navzájom, uvedomenie si osi tela, aktivizácia
svalov a častí tela pri cvičení, zdôrazňovať symetriu pohybov a záťaže.
Predpokladom správneho držania tela je posilnenie a spevnenie
pohybového aparátu. V tom nám môžu pomôcť špeciálne tréningové
prostriedky vzpierania a posilňovania. Tieto cvičenia však musia byť
vykonávané technicky správne, aby splnili účel a nedošlo k nesprávnym
návykom.
Naším cieľom je poukázať na možnosti využitia prostriedkov
posilňovania v školskej telesnej a športovej výchove na základných
školách. Pritom vychádzame z nových poznatkov a skúseností v rozvoji
silových schopností najmä mládeže. Chceme vyzdvihnúť nielen nové
poznatky o mechanizmoch svalovej sily ale aj inovačné prístupy, náčinie
a náradie, ktoré zabezpečujú funkcionálne posilňovanie (funkčný tréning).
To je založené na komplexných viackĺbových cvičeniach, ktoré okrem
zvýšenia silového potenciálu zlepšujú aj vnútrosvalovú a medzisvalovú
koordináciu. Viackĺbové cvičenia si vyžadujú zvýšenú úroveň spolupráce
najmä hlbokých svalov chrbtice, ktoré sú okrem iného aktivované aj
proprioceptívnymi nepodmienenými mechanizmami, čo má pozitívny
vplyv na funkčný stav pohybového systému.
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Vedomosti
- žiak ovláda techniku a terminológiu posilňovacích cvičení, vie ich
charakterizovať a prakticky demonštrovať,
- žiak pozná význam vplyvu posilňovacích cvičení na zdravý rozvoj
organizmu a na jeho zdravotný potenciál a využíva ich vo svojej
spontánnej pohybovej aktivite,
- žiak pozná základné pravidlá bezpečnosti a organizácie cvičenia v
posilňovni a pod dohľadom pedagóga je schopný pomáhať pri
priebežnej kontrole cvičenia,
- žiak pozná význam rozcvičenia a vie sa aktívne zapojiť do jeho
vedenia,
- žiak pozná význam svalového a oporného aparátu v živote
človeka.
Schopnosti a zručnosti
- žiak vie využívať základné pohybové vzory pri dvíhaní a nosení
bremien,
- žiak má schopnosť realizovať základy racionálnej techniky
pohybových činností (hlboké drepy, tlak za hlavou, premiestnenie na
prsia, bicepsový zdvih, predklony, úklony, rotácie, upažovanie,
predpažovanie, prednosy, aj na nestabilnej podložke napr. BOSU,
Fitlopte ),
- žiak vie využiť základné posilňovacie prostriedky pri rozvoji
telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti,
- má trvalý pozitívny vzťah k posilňovacím cvičeniam ako
predpokladu pre ich celoživotné uplatňovanie v individuálnej
pohybovej aktivite a udržiavaní zdravia,
- má pozitívny vzťah k spolucvičencom,
- vie dodržiavať prijaté zásady v rámci cvičenia v posilňovni,
- vie kooperovať so spolucvičencami a tolerovať ich prípadné
nedostatky,
- dokáže prejavovať snahu o sebazdokonaľovanie, húževnatosť,
vytrvalosť, cieľavedomosť, sebarealizáciu a sociálnu interakciu.
Obsah pohybových činností a ich didaktika
Didaktické zásady a postupy
- zadávanie tém - pohybových úloh posilňovacieho charakteru, ktoré
riešia cvičenci jednotlivo, vo dvojiciach, malých aj väčších skupinách,
- pri riešení úloh má každý cvičenec možnosť uplatniť svoje poznatky
a kreativitu podľa svojich schopností, ostatní ho rešpektujú,
- postupné zvyšovanie náročnosti z hľadiska obsahu ale aj intenzity.
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Ako postupovať pri zostavovaní konkrétneho programu?
 Na začiatku posilňujeme vlastnou hmotnosťou.
 Cvičenia vykonávame v maximálnom rozsahu po čo najdlhšej dráhe.
 Najskôr dbáme na nácvik techniky správneho vykonávania cvičení, či
už s vlastnou hmotnosťou, s jednoručnými činkami, s nakladacou činkou
(obojručnou), na trenažéroch, s inými bremenami.
 Cvičenia vykonávame malou rýchlosťou, postupne môžeme rýchlosť
zvyšovať, ak si to charakter zaťaženia vyžaduje.
 Najskôr sa zameriavame na symetrické zaťažovanie všetkých
svalových skupín.
 Prvky zámernej a špeciálnej sily začíname uplatňovať po 3 – 4 rokoch
posilňovania.
 Uprednostňujeme cvičenia s voľnými činkami a závažiami, ktoré
pôsobia všestrannejšie v tzv. prirodzených pohybových podmienkach.
 Trenažéry a posilňovacie stroje, ktoré pôsobia analyticky, izolovane,
bez celkovej koordinácie využívame iba doplnkovo alebo pri cielených
úlohách.
 Na udržanie silových schopností stačí jeden tréning týždenne. Pri
využití dvoch tréningových jednotiek zaznamenáme mierny nárast a pri
troch tréningových jednotkách v týždennom mikrocykle môžeme
zabezpečiť veľmi progresívny rozvoj silových schopností.
 Pre žiakov na 2. stupni základnej školy odporúčame posilňovať
celoročne.
 Keď začleníme rozvoj silových schopností do systému zaťažovania a
tento prvok sa stane integrálnou súčasťou vyučovacieho procesu,
nemusíme sa obávať nepriaznivého vplyvu na zdravie a funkčný stav
organizmu žiakov. Nepriaznivé vplyvy nastanú iba pri nárazovom,
nesystematickom, neúmernom využívaní posilňovania.
Ktoré cvičenia považujeme za najvhodnejšie a najkomplexnejšie?
Mnohokrát ide o diskutované cvičenia, ktoré nesú v sebe podľa
rozličných autorov určité riziká. Tie sa ale dajú eliminovať správnou
technikou, primeranou hmotnosťou, dostatočne dlhým nácvikom s
ľahkými hmotnosťami, postupným a systematickým zvyšovaním záťaže,
a tým aj zaťaženia mladého organizmu.
Príklady:
Hlboké drepy s prehnutým driekom (bedrovo-drieková oblasť musí byť
počas celého pohybu prehnutá a stabilná).
Najprv cvičíme vlastnou hmotnosťou s rukami vbok za hlavou a
neskôr vo vzpažení. Namiesto činky môžeme použiť gymnastickú
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drevenú tyč položenú na pleciach vpredu, vzadu, alebo ju držíme vo
vzpažení.
Potom vykonávame cvičenia s primeranou hmotnosťou (kovovou
tyčou od 5 kg alebo s nakladacou činkou) tak, aby sme zvládli 6 – 12
opakovaní v 3 – 4 sériách.
Predklony, úklony, rotácie (v podrepe, v miernom stoji rozkročnom
činka je na chrbte vzadu, držanie širokým úchopom). Predklony
vykonávame s chrbtom prehnute ako pri drepoch. Pri rotáciách
zastavujeme pohyb aktívne nohami, rukami a s rotátormi trupu.
Najprv použijeme drevenú gymnastickú tyč umiestnenú na pleciach
vzadu, pričom rukami sa tyč pritláča na plecia. Jednotlivé cvičenia
vykonávame s prestávkou 1 minúta a s 10 – 20 opakovaniami.
Potom pridávame hmotnosť primerane a systematicky, po dvoch
týždňoch zvyšujeme záťaž aj celkové zaťaženie. Pohyby postupne
zrýchľujeme a vykonávame ich celým telom pružne.
Inovačné prístupy v rozvoji silových schopností
Funkcionálny rozvoj silových schopností
Funkcionálny silový program zabezpečuje cielený rozvoj inter- a
intramuskulárnnej koordinácie, rýchlej, výbušnej a vytrvalostnej sily.
Vo väčšine pohybových úloh sa stretávame s trojdimenzionálnym
priestorovým pohybom, ktorý si vyžaduje vnútro- a medzisvalovú súhru a
nie izolovaný rozvoj silových schopností, v ktorom sú dominantné
jednoduché pohybové vzory „vedené“ v dômyselných trenažéroch a
pôsobiace na obmedzený počet svalových skupín, pričom statickú oporu
tvoria súčasti posilňovacích trenažérov.
Funkcionálny rozvoj silových schopností nie je samospasiteľný, ale je
nevyhnutným doplnkom racionálneho rozvoja schopností. Vyžaduje si
dostatok odbornosti a teoretických poznatkov zo štruktúry pohybovej
činnosti, anatómie, kineziológie, fyziológie, športovej špecializácie. Aké
sú základné metodické zamerania v rozvoji funkcionálnej sily?
 Uplatňujeme viac takých cvičení, ktoré sa vykonávajú bez statickej
podpory trenažérov. Vyžadujú si zapojenie centrálnych svalových
skupín vytvárajúcich stabilizačný systém dynamickej a statickej
rovnováhy. Vedome „nútime“ zapájať svalstvo zabezpečujúce držanie
tela a súhru medzi centrálnymi stabilizátormi a periférnymi svalovými
skupinami.
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 Používajme nesúmerné cvičenia hornými a dolnými končatinami.
Striedavé používanie končatín zabezpečí všestrannejší rozvoj
silových schopností súbežne s rozvojom medzisvalovej koordinácie
potrebnej vo väčšine športov a v bežnom živote.
 Popri izolovane pôsobiacich cvičeniach využívame komplexné
viackĺbové pohyby, ich kombináciu s prvkami rytmizácie a zapájania
pružinových kinematických reťazcov. Popri trenažéroch s
jednoznačne zadefinovanými pohybmi viac využívajme voľné činky.
 Aj izolovane pôsobiace cvičenia môžeme využiť funkcionálne tým, že
ich vykonávame na nestabilnej podložke, fit lopte, labilnej lavičke a
pod. Cvičenie dostane novú dimenziu, ktorá zabezpečí všestrannejší
rozvoj silových schopností.
 Pri rozvoji brušného svalstva využívajme najrozličnejšie cvičenia a ich
kombinácie, aby sme sa vyhli „chudobným pohybovým vzorom a
izolovanému pôsobeniu.“
Funkčný tréning
Pre niekoho komplexný nie analytický, pre niekoho kettlebell namiesto
jednoručky, pre niekoho BOSU a iné balančné pomôcky namiesto
opierania sa o lavičku, prípadne použitie fitlopty. Funkčný tréning (FT) je
súčasným "hitom" vo fitnescentrách a používa ho už väčšina trénerov a
samozrejme pre skalných železomiesičov sme stále "gumičkári." Skúsme
si teda zadefinovať, čo vlastne zahŕňa funkčný tréning a vysvetliť
nezasväteným, o čo vlastne v posilňovni (fitku) ide.
FT sa začal používať najmä v kondičnej príprave športovcov a okrem
iného pozitívne pôsobí ako preventívny prostriedok proti vzniku
niektorých typov zranení, ktoré väčšinou vznikajú z preťaženia
pohybového aparátu. Existujú dôkazy o tom, že k väčšine zranení
dochádza v excentrickej kontrakcii (pri natiahnutí), väčšinou po
neočakávanom dopade alebo zmene smeru. Na základe výskumov
Kraemera a Knoblocha (2009) bol preukázaný efekt skrátenia latentnej
doby odpovede pri reakcii na natiahnutia vplyvom proprioceptívneho
tréningu. Takýto tréning môže napomôcť rýchlejším reakciám na
neočakávané zmeny smeru, avšak nemožno ho nahradzovať za
základný silový tréning, pretože pri nedostatočnom silovom potenciáli ani
rýchla reakcia nemusí byť dostatočná na to, aby nedošlo k poškodeniu
pohybového aparátu.
Dnes už skoro každý cvičí "Funkčný tréning," ale s pojmom FT sme sa
pred časom mohli stretnúť väčšinou vo fyzioterapii pri liečení
neuromuskulárnych porúch. Cieľom FT je zlepšenie flexibility, mobility,
stability a koordinácie. Ide o tréning špecifického pohybu, tak aby bol
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vykonávaný optimálne a ktorý je pre športovca dôležitý v dennom živote
alebo pri výkone (nie iba športovom). Pohyb je trénovaný v troch rovinách
(3D) tak, aby sa na jeho realizácii zúčastnilo široké spektrum svalových
skupín (nielen jeden sval). Vo FT vo fyzioterapii a rehabilitácii po
zraneniach sa väčšinou využívajú princípy koaktiváce, neuromuskulárnej
reaktivity a stabilnej alebo nestabilnej distálnej (od stredu vzdialenejšej)
opory - čiže cvičenie v uzavretom kinetickom reťazci (opak cvičenia
analytického). Výsledkom je bezpečný pohyb na základe komplexnej
súhry agonistov a antagonistov, ktorých spolupráca zabezpečí zmenu
pozície jednotlivých segmentov tela a stabilizuje telo vo všetkých
rovinách a vytvára optimálny fixačný bod (punktum fixum) čím sa stáva
pohyb ekonomickejší a nedochádza k preťažovaniu pohybového aparátu.
Hovoriť o FT ako o cvičení len v uzavretom kinetickom reťazci by bol
omyl. Po fáze rehabilitácie, ktorá nastáva tesne po operačnom zákroku,
alebo po diagnostike daného problému, pripadne času potrebnému na
obnovu poranených tkanív treba žiaka vrátiť do pôvodného zaťaženia
tak, aby zvládol danú pohybovú aktivitu v rovnakej intenzite ako pred
zranením. V tomto období (rekondícia) sa používajú cvičenia špecifické
pre danú pohybovú činnosť, ktoré sú väčšinou v otvorených kinetických
reťazcoch. V tomto prípade FT môžeme chápať ako „Joint by Joint“
prístup. To znamená rešpektovanie kineziologických zákonitosti pohybu
(obr. 1). Dôležitým bodom je vytvorenie dostatočné stabilnej opory pre
daný pohyb (punktum fixum) čiže pre pohyb paže je proximálnou (k
stredu bližšou) oporou rameno ďalej stabilná lopatka - hrudník - drieková
časť chrbtice atď.
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Vo FT sa používa odpor
vlastného tela ako aj rôzne
pomôcky,
činky,
imitácia
prirodzených
pohybových
vzorov, ako je ťah a tlak, šplh,
dvíhanie bremien (vzpieranie),
skok, preskok, unilaterálny
pohyb, excentrický tréning,
akcelerácia
–
decelerácia,
zmena smeru a pod. Tieto
cvičenia stimulujú zapojenie
hlboko uložených svalových
skupín ako aj povrchových
veľkých
tzv.
globálnych
svalových skupín v súčinnosti,
podporujú medzisvalovú aj
vnútrosvalovú
koordináciu
a výsledkom je vyšší výkon bez
zranení.
Obr. 1 Schematické znázornenie rešpektovania kineziologických
zákonitosti pohybu alebo prístupu „Joint by Joint,“ ktoré znázorňuje
dôležitosť zamerania sa na posilnenie stability alebo mobility jednotlivých
kĺbov.
V čom sú výhody funkcionálneho rozvoja silových schopností ?
Okrem
základného
rozvoja
sily
zabezpečuje
aj
rozvoj
neuromuskulárnych systémov na báze intra- a intermuskulárnej
koordinácie. Rozvíja kinesteticko – diferenciačné, rovnováhové
schopnosti, ktoré sa dajú do pohybových štruktúr daného športu lepšie
integrovať.
Nevznikajú „slabé“ články v kinematickom reťazci, ktoré sú častejším
zjavom pri analytickom posilňovaní.
Vytvára sa spojovací článok medzi všeobecne rozvíjajúcim a
špeciálnym rozvojom sily.
V dôsledku odstránenia nedostatočnej koordinácie a pružnosti sa
zužuje riziko zranení.
Úpravou hmotnosti závažia sa funkcionálny rozvoj silových schopností
môže využiť aj vo fázach rehabilitácie a kompenzácie jednostranne
pôsobiaceho školského zaťaženia.
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Inovatívne náčinie a náradie v posilňovaní
Ako kompenzačné cvičenia môžeme označiť variabilný (prispôsobivý)
súbor jednoduchých cvičení v jednotlivých cvičebných polohách, ktorý
môžeme účelne modifikovať (meniť, prispôsobovať, variovať) s využitím
rôzneho náradia a náčinia. Používané náčinie: fitball alebo fitlopta (veľká
pružná lopta), expander (theraband alebo dynaband), náradie BOSU
(nestabilné náradie v tvare odseknutej gule s vypuklou pružnou plochou a
pevnou rovnou plochou, využíva sa v oboch polohách, jedna je
stabilnejšia a druhá labilnejšia), malé mäkké lopty (softball, overball), tyč,
penové valce, jednoručné činky.
Pri dodržaní didaktických zásad sa práve kompenzačné cvičenia
môžu stať najspoľahlivejšou metódou prevencie a súčasne najúčinnejším
prostriedkom, ako zmierniť alebo odstrániť už vzniknutú funkčnú poruchu
pohybového systému. Pri pravidelnej aplikácii kompenzačných cvičení
môže každý ovplyvniť kvalitu správneho držania tela, pohybové reťazce a
stereotypy a vyváženosť posturálneho (oporného) systému svalstva.
Racionálne a zámerne vedený pohyb môže napomáhať pri
odstraňovaní nesprávnej techniky vykonávania jednotlivých cvičení, pri
prebudovaní nesprávne zafixovaných pohybových vzorov. Súčasne
vytvára najvhodnejšie podmienky pre koordináciu svalov, t.j. fyziologicky
správne zapájanie jednotlivých svalov a svalových skupín do pohybového
vzoru. Až po úplnom osvojení si správnych pohybových vzorov je vhodné
začať pohyb vykonávať vyššou rýchlosťou bez ovplyvnenia kvality
presnosti vykonania. V prípade potreby je možné použiť doplnkovú
záťaž, malé činky, gumové expandre a iné. V opačnom prípade je pohyb
vykonávaný zapojením priľahlých svalových skupín, čo sa prejaví
obmedzenou funkčnosťou zaťažovaného svalu s následným poklesom
športovej výkonnosti.
Nemalou mierou k správnemu držaniu tela prispieva brušné svalstvo,
ktoré v spolupráci s vystieračmi chrbta zabezpečuje správnu polohu a
postavenie driekovej chrbtice. Zaradenie cvičení s nestabilnou podložkou
je zacielené aj na túto svalovú skupinu. Takže popri estetickom prínose
posilňovania brušných svalov výrazne prispievame k lepšiemu držaniu
tela. Stačí do klasického posilňovacieho tréningu zaradiť pri cvičeniach
v stoji, stoj na BOSU alebo disku a pri cvičeniach v sede zameniť lavičku
za fitloptu. Nestabilita, ktorú tieto jednoduché pomôcky poskytujú,
zamestnáva práve brušné svaly a svaly driekovej časti chrbtice.
Odoberajú časť opory a precvičované svaly tak zaťažujeme viac
izolovane. Stačí použiť menšie činky a preťažovanie kĺbového aparátu sa
tým znižuje. Samozrejme, že sa zvyšuje nevyhnutnosť zvýšenej
koncentrácie na samotné vykonanie a vnímanie cvičenia.
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Vzpieračské cvičenia v obsahu školskej telesnej a športovej
výchovy
Vzpieračské cvičenia majú systémový efekt nie len na rozvoj svalovej
hmoty, množstvo zapojených motorických jednotiek, rýchlosť kontrakcie
svalových vlákien, ale svojím celotelovým symetrickým pôsobením
čiastočne riešia aj niektoré svalové dysbalancie, a tým napomáhajú
vhodnému a zdravému držaniu tela. Preto je vhodné tieto cvičenia
zaradiť do výberového tematického celku „cvičenia v posilňovni“ so
zameraním na rozvoj silových schopností. Je vhodné zaraďovať ich
najmä do hlavnej časti vyučovacej hodiny, ktorej cieľom je posilniť
svalstvo žiakov a kompenzovať prípadné jednostranné zaťaženie
organizmu.
Chlapci sa k silovým cvičeniam motivujú ľahšie ako dievčatá. Veľa
chlapcov chodí do posilňovne vo svojom voľnom čase a nevedia čo majú
cvičiť a ktoré cvičenia na aké svalové skupiny pôsobia. Tým že zaradíme
tieto cvičenia do vyučovania telesnej a športovej výchovy, pomôžeme im
zorientovať sa v problematike a zároveň ich motivovať. Dievčatá túžia po
peknej štíhlej a pevnej postave. Väčšinou sa vyhýbajú posilňovacím
cvičeniam, lebo si myslia, že po nich budú svalnaté ako chlapci.
Vzhľadom na obmedzené možnosti ženského organizmu produkovať
chemické látky hormonálneho charakteru je u žien možnosť svalovej
hypertrofie (zväčšenia priečneho prierezu) pomerne obmedzená. Takže
dopracovať sa k výraznému nárastu svalovej hmoty u dievčat nie je
možné do takej miery ako u chlapcov. Zvýšenie úrovne silových
schopností
je
preto
u ženského
pohlavia
viac
spájané
s neuroregulačnými mechanizmami ako s morfologickými. No pri
správnom dávkovaní zaťaženia sú to práve komplexné posilňovacie
cvičenia vzpieračského charakteru, ktoré im umožnia nielen spevniť
postavu, ale zvýšiť úroveň kondičných schopností, ktoré sa prejavia vo
zvýšení kvality realizácie bežných činností života, ako je dvíhanie
a nosenie bremien, chôdza do schodov a do kopca, a iných.
Pri pohľade na dnešnú mládež vidíme, že väčšina chodí s ohnutým
(zhrbeným) chrbtom a neskôr sa sťažujú na jeho bolesti. Nevedia
správne dvíhať bremená zo zeme, čím si poškodzujú chrbticu. Práve
vzpieračské cvičenia spevňujú medzilopatkové svalstvo, pôsobia
stimulujúco na celý hlboký stabilizačný systém, a tým zlepšujú držanie
tela, čím zároveň predchádzajú neskorším bolestiam.
Vzpieračské tréningové prostriedky sú všestranné cvičenia, ktoré
posilňujú svalstvo celého tela. Tým sa dajú využiť aj ako základ pre
všetky typy športových činností. Nejde len o silové cvičenia, ale zároveň
sa rozvíja rýchlosť, nervosvalová koordinácia a kĺbová pohyblivosť.
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Medzi vzpieračské tréningové prostriedky, ktoré sa dajú využiť na
nácvik správneho držania tela a zároveň posilnenie svalového aparátu
patria: predklony, tlaky, drepy, pozdvihy, výrazové tlaky, výťahy a tiež
vzpieračské disciplíny trh a nadhod. Vzhľadom na pomerne vysokú
technickú náročnosť, ale najmä nevyhnutnosť koncentrácie sú tieto
prostriedky nie veľmi obľúbené. Väčšina v tejto oblasti neskúsených
telovýchovných odborníkov sa týmto cvičeniam vyhýba, pretože pri nich
existuje zvýšené riziko poškodenia pohybového aparátu, to platí iba pri
neprimerane veľkej záťaži a pri nesprávnom technickom vykonávaní
cvičení. Avšak je dôležité pochopiť, že pri dôslednom dodržiavaní
základných pedagogických zásad nedochádza k nežiaducim účinkom
takýchto cvičení a celkový systémový efekt je oveľa lepší ako pri
jednoduchších cvičeniach izolovaného charakteru. Je potrebné sa
dôsledne venovať nácviku správnej techniky v zľahčených podmienkach
a až potom postupne zvyšovať veľkosť prekonávaného odporu pri
neustálej kontrole správnosti realizácie cvičenia, čo kladie na pedagóga
zvýšené nároky.
To však neznamená, že ak je niečo zložitejšie, že by sme sa tomu
mali vyhnúť. Je dôležité pochopiť, že ak má niečo dobrý efekt, ale je
s tým spojené riziko poškodenia, treba najmä nácviku a vytvoreniu
správnych návykov na začiatku procesu venovať zvýšenú pozornosť,
ktorá sa potom odzrkadlí aj v iných činnostiach znížením poškodenia
pohybového aparátu. Práve takéto funkcionálne posilňovanie tvorí
dokázateľne účinnú prevenciu nie len voči akútnym poškodeniam
pohybového aparátu, ale znižuje aj riziko vzniku iných civilizačných
ochorení, ako je osteoporóza, niektoré srdcovo cievne ochorenia a iné.
Pokiaľ má mať posilňovanie efekt je dokázané, že je lepšie zvyšovať
zaťaženie nie pridávaním počtu opakovaní, ale postupným pridávaním
veľkosti vonkajšieho odporu alebo hmotnosti závažia. Inak rozvíjame skôr
vytrvalostné a nie silové schopnosti.
V praxi to môže vyzerať asi tak, že možno bez ohľadu na vek
a pohlavie postupne zvyšovať veľkosť odporu až dovtedy, kým žiak
dokáže realizovať technicky správne bez zníženia tempa cvičenia 10
opakovaní. Ak chceme aby malo posilňovanie optimálny efekt malo by
byť dávkovanie v rámci vyučovania v rozmedzí 2 - 3 sérií s počtom
cvičení 6 - 10. Takéto dávkovanie prináša efekt v rozvoji silových
schopností, u začiatočníkov, detí aj žien bez zvýšenia rizika poškodenia
pohybového aparátu.
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Vzpieračské prostriedky a ich správna realizácia
Cvičenia na spevnenie celého tela
Pri posilňovaní začiatočníkov volíme postup „od centra k periférií“.
Spočiatku sú najdôležitejšími prvkami zaťažovania najmä výber cvičení
a ich správna technika, pri neveľkom alebo žiadnom doplnkovom
vonkajšom odpore. Postup je založený na komplexných viackĺbových
cvičeniach, medzi ktoré patria predovšetkým drepy.
Na začiatku nielen u fyzicky slabších žiakov zaraďujeme drepy bez
záťaže. Najjednoduchšia verzia je s predpažením poniže pokrčmo. Pri
postupnom znižovaní ťažiska tela je pri drepe veľmi dôležité kontrolovať
tzv. „sedmoro“ drepu (obr. 2):
1. základné postavenie stoj rozkročný, chodidlá na šírku ramien,
2. dozeráme, aby boli chodidlá celé na zemi, aby žiak nevykonával
drepy na prednej časti chodidiel (na špičkách) - hmotnosť je na pätách,
3. pri pohybe smerom dolu prebieha nádych, ktorý umožní reflexne
zapojiť niektoré svalové skupiny nevyhnutné na udržanie pevného
stredu chrbta - problematická je najmä drieková oblasť,
4. trup je vzpriamený počas celého rozsahu pohybu,
5. hlava sa nepredkláňa ani nezakláňa je v predĺžení trupu,
6. kolená v horizontálnom smere nepresahujú cez špičky,
7. potrebný je minimálne taký rozsah pohybu aby sa boky znížili mierne
pod úroveň kolien
Náročnejšou alternatívou je spojenie rúk za hlavou, lakte sa snažíme
tlačiť dozadu, lopatky k sebe. Aj tu sa snažíme sa, aby sa trup nedotýkal
kolien a nebol v predklone.

Obr. 2 Uzlové body cvičenia drep
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Po zvládnutí drepu týmto spôsobom, vymeníme toto cvičenieza
zložitejšie s činkou. Drepy môžeme vykonávať s činkou vzadu alebo
vpredu.
Drepy s činkou vzadu (obr. 3a) – základné postavenie ako pri
predchádzajúcom drepe. Činka je položená na ramenách vzadu za
krkom, pridržiavaná rukami. Záťaž činky upravujeme podľa zdatnosti
žiaka, no musí byť taká aby žiak vykonával cvičenie s vystretým chrbtom.
V žiadnom prípade nesmie byť chrbát ohnutý. Ak žiak začne chrbát
ohýbať, ihneď mu znížime záťaž aby nedošlo k nesprávnemu návyku.

a
b
c
Obr. 3 Drep s činkou vzadu (a), vpredu (b) a vo vzpažení (c)
Drepy s činkou vpredu (obr. 3b) – základné postavenie ako v
predchádzajúcom cvičení. Činka je položená na ramenách vpredu na
kľúčnych kostiach pridržiavaná rukami, ktoré sú zospodu činky. Lakte sa
snažíme dvíhať čo najvyššie aby sa činka nezošmykla a aby sme
neohýbali chrbát. Zo stoja s takto uloženou činkou vykonávame drep a
vztyk. Pri drepe dbáme na vystretý chrbát, aby lakte neklesli na alebo
medzi kolená. Dbáme na to, aby sa chrbát neohol hlavne medzi
lopatkami. Pri vztyku tlačíme kolená od seba, aby sa nám nedotýkali.
Drep s činkou vo vzpažení (obr. 3c) – činku, alebo drevenú tyč,
chytíme na široko vo vzpažení, nohy sú rozkročené a vykonávame
pomalý drep a vztyk. Trup je spevnený a činka je vo vystretých pažiach.
Ramená sú spevnené. Činka sa nesmie dostať dopredu a chrbát sa
nesmie ohnúť. Drepy vykonávame pomaly kontrolovane, aby sa činka
nevychyľovala z osi.
Medzi najčastejšie chyby, ktorých sa žiaci dopúšťajú pri drepoch a
drepoch s činkou vo vzpažení patria: neúplný sed, ohnutý chrbát, činka
mimo ťažiska, pokrčené paže, vychýlenie činky z osi pliec, predklonenie
hlavy, predozadná instabilita.
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Cvičenia na posilnenie ramenného pletenca
Aby sme mohli pristúpiť k špeciálnym vzpieračským cvičeniam, ktoré
sú rýchlostného charakteru, musíme najskôr posilniť svalstvo ramenného
pletenca a bedrové svalstvo. Mali by sme využiť cvičenia s veľkou činkou
ako napr.:
Tlak spoza hlavy so širokým úchopom (obr. 4a) – v sede na lavičke z
polohy činky za hlavou na ramenách do vzpaženia. Úchop činky je široký.
Dbáme na vystretý chrbát.

a

b

Obr. 4 Tlak spoza hlavy široký úchop (a) a tlak v stoji zo stoja
rozkročného s činkou na prsiach (b)
Tlak v stoji zo stoja rozkročného s činkou na prsiach (obr. 4b) chodidlá sú na šírku panvy, fixované je svalstvo bokov a brucha, boky sú
mierne vpredu, chrbát je nepatrne ohnutý, hlava je v predĺžení trupu.
Pohybom sa boky presúvajú vpred a vykonáva sa zdvihnutie činky do
vystretých napnutých paží bez toho, aby došlo k väčšiemu pokrčeniu nôh
a záklonu.
Po zvládnutí týchto cvičení môžeme zapojiť typické vzpieračské
prostriedky ako výrazový tlak a technický výraz.
Výrazový tlak – zo stoja rozkročného s činkou na prsiach sa pohyb
začína miernym podrepom, ďalej nasleduje rýchle zníženie, pohybom
ktorého impulz začína z dolných končatín, boky sa presúvajú vpred a
vykonáva sa vyrazenie činky do vystretých napnutých paží.
Najčastejšie chyby pri výraze a výrazovom tlaku sú: predsunutie
panvy (ohnutie sa v driekovej časti chrbtice), opora na predných častiach
chodidiel (špičkách), spustenie činky z ramien, príliš hlboký alebo krátky
pohup, neukončený výpon, predčasné zapojenie paží, dráha činky je
mimo vertikálnej osi ťažiska tela (činka sa pohybuje v predozadnom
smere ďaleko od tela).
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Cvičenia na posilnenie chrbtového svalstva
Medzi tréningové prostriedky ktorými posilníme chrbtové svalstvo a
zároveň naučíme správne dvíhať a nosiť záťaž, môžeme zaradiť:
Pozdvih nadhodový (obr. 5a) – základný postoj – podrep nad činkou,
chodidlá primerane na šírku panve, špičky prečnievajú cez vertikálnu
rovinu činky, chrbát je vystretý, ramená mierne vpred nad osou činky,
hlava v predĺžení trupu, úchop činky na šírku ramien. Začiatočný impulz
vychádza z dolných končatín, následným zapojením chrbtového svalstva
a pletenca ramenného. Činka sa dvíha do výšky panve do vzpriamenia.

a

b

Obr. 5 Pozdvih nadhodový (a) a pozdvih trhový (b)
Dbáme na vystretý chrbát a pri zábere zadok nedvíhame prvý.
Chceme docieliť, aby žiak pri dvíhaní záťaže zapojil v prvom rade nohy,
ktoré sú vo väčšine prípadov silnejšie ako chrbát. Záťaž tak bude pôsobiť
bližšie k osi tela a hmotnosť sa rozdelí medzi viac svalových skupín.
Pozdvih trhový (obr. 5b) – základný postoj rovnaký ako pri
nadhodovom pozdvihu, len úchop činky je široký. Začiatočný impulz
vychádza z dolných končatín, následným zapojením chrbtového svalstva
a pletenca ramenného robíme široký záber do vzpriamenia. Pri oboch
cvičeniach je činka ťahaná čo najbližšie popri tele, aby sa čo najmenej
odchyľovala od osi tela. Najčastejšie chyby pri pozdvihoch sú: pokrčenie
paží, ohnutý chrbát, činka vedená ďaleko od tela.
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Príklad plánu výberového tematického celku- Cvičenia v posilňovni
7.ročník základnej školy – ISCED 2
UČIVO

1

Hodina telesnej výchovy
2

A. osvojenie si
cvič. dávkov.
pohybových činností
0/10x3
1. osvojenie si techniky 1A
jednotlivých cvičení
4A
10/6x3
B. rozvoj silových
1D
0/6x3
schopností
5
0/8x2
1.rozvoj silových
2/10x2
schopností jednotlivých 6B
svalových skupín
7
10/10x2
15A
0/8x2
14A 0/PĽx2
10A 2/10x2
8A
2/6x2
C. teoretické
poznatky
1. názvoslovie
2. bezpečnosť
X
3. dávkovanie
4. účinky na
organizmus
D. výchova, postoje
vytváranie:
1. trvalého vzťahu
k pohybu a k cvičeniu
2. vôľových schopností
X
3. motivácie
E. kontrola
a hodnotenie výkonu

3

cvič. dávkov. cvič. dávkov.
1B
4A
1F
5
6A
11A
15B
14B
10B
13A

0/10x3
10/8x3
10/6x2
0/10x2
10/8x2
0/8x2
0/10x2
0/PĽx2
2/12x3
1/20x2

1C
0/12x3
4B
10/6x3
1G 10/8x3
5
0/12x3
6C
2/10x3
7
12/10x2
15C 0/12x3
12A
0/8x2
10C 2/10x3
9A
2/8x2

X

X

X

X

Vysvetlivka dávkovania: v dávkovaní prvé číslo vyjadruje hmotnosť
závažia v kg, po lomítku / je počet opakovaní krát počet sérií. Označenie
cvičení je podľa „zoznamu cvičení“.
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pokračovanie
UČIVO
A. osvojenie si
pohybových činností
1. osvojenie si techniky
jednotlivých cvičení
B. rozvoj silových
schopností
1. rozvoj silových
schopností jednotlivých
svalových skupín

C. teoretické poznatky
1. názvoslovie
2. bezpečnosť
3. dávkovanie
4. účinky na organizmus
D. výchova, postoje
vytváranie:
1. trvalého vzťahu
k pohybu a k cvičeniu
2. vôľových schopností
3. motivácie
E. kontrola
a hodnotenie výkonu

4

Hodina telesnej výchovy
5

6

cvič. dávkov. cvič. dávkov. cvič. dávkov.
1F

10/6x2

1G

10/8x2

1F

10/6x3

4B

10/4x2

4B

10/4x2

4B

10/5x3

1H

5/6x2

1H

5/6x3

1H

7/6x3

5
6B
7
15D
14A
10D
8B

0/12x3
2/10x3
10/8x3
1/10x2
PĽx2
2/10x3
2/10x2

5
6A
11A
15A
14B
10E
13B

10/6x2
10/9x2
0/9x2
0/9x2
0/PĽx2
2/8x2
1/10x2

5
6C
7
15B
14C
10F
9B

10/8x2
2/10x3
10/8x3
0/10x2
0/PĽx2
2/8x2
2/10x2

X

X

X

X

X

X
X

Vysvetlivka dávkovania: v dávkovaní prvé číslo vyjadruje hmotnosť
závažia v kg, po lomítku / je počet opakovaní krát počet sérií. Označenie
cvičení je podľa „zoznamu cvičení“.
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pokračovanie
UČIVO
A. osvojenie si
pohybových činností
1. osvojenie si techniky
jednotlivých cvičení
B. rozvoj silových
schopností
1. rozvoj silových
schopností jednotlivých
svalových skupín

C. teoretické poznatky
1. názvoslovie
2. bezpečnosť
3. dávkovanie
4. účinky na organizmus
D. výchova, postoje
vytváranie:
1. trvalého vzťahu
k pohybu a k cvičeniu
2. vôľových schopností
3. motivácie
E. kontrola
a hodnotenie výkonu

7

Hodina telesnej výchovy
8

9

cvič. dávkov. cvič. dávkov. cvič. dávkov.
1G

10/8x3

1F

12/6x2

1G

15/6x3

4B

10/6x3

4C

5/6x3

4D

5/6x3

1H

7/6x3

1H

10/6x2

1H

10/6x2

5
6B
11B
15C
14A
10G
8A

10/8x2
2/12x2
0/4x2
0/12x3
0/PĽx2
2/10x2
2/8x2

5
10/8x2
5
6A 10/10x2 6C
7
12/6x2 11A
15D 1/11x2 15A
14B 0/PĽx2 14C
12A
0/6x2 12A
13A 1/20x2 9A

10/9x2
2/12x3
0/10x2
0/10x2
0/PĽx2
0/8x2
2/10x2

X

X

X

X

X

X

Vysvetlivka dávkovania: v dávkovaní prvé číslo vyjadruje hmotnosť
závažia v kg, po lomítku / je počet opakovaní krát počet sérií. Označenie
cvičení je podľa „zoznamu cvičení“.
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pokračovanie
Hodina telesnej výchovy
10
11
12

UČIVO
A. osvojenie si
pohybových činností
1. osvojenie si techniky
jednotlivých cvičení
B. rozvoj silových
schopností
1.rozvoj silových
schopností jednotlivých
svalových skupín

C. teoretické poznatky
1. názvoslovie
2. bezpečnosť
3. dávkovanie
4. účinky na organizmus
D. výchova, postoje
vytváranie:
1. trvalého vzťahu
k pohybu a k cvičeniu
2. vôľových schopností
3. motivácie
E. kontrola
a hodnotenie výkonu

cvič. dávkov. cvič. dávkov. cvič. dávkov.
1F

12/6x3

1G

15/6x3

1F

12/8x3

4B

12/6x2

4B

12/6x3

4D

5/6x3

1H

10/6x3

1H

10/6x3

1H

10/6x3

5
6B
7
15B
14A
12B
8B

10/9x2
2/10x3
12/7x2
0/12x2
0/PĽx2
0/4x2
2/10x2

5
10/10x2
5
10/11x2
6A
10/8x3 6C
2/12x3
11C
0/4x2
7
12/8x2
15C 0/12x3 15D 1/10x2
14B 0/PĽx2 14C 0/PĽx2
12B
0/5x2 12C
0/4x2
13B 1/10x2 9B
2/12x2

X

X

X

X

X

X
X

Vysvetlivka dávkovania: v dávkovaní prvé číslo vyjadruje hmotnosť
závažia v kg, po lomítku / je počet opakovaní krát počet sérií. Označenie
cvičení je podľa „zoznamu cvičení“.
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Zoznam cvičení výberového tematického celku cvičenia
v posilňovni
1) hlboké drepy (spevnená mierne prehnutá lumbálna chrbtica):
A)
ruky vbok (hlava v predĺžení trupu, pohľad vpred)
B)
ruky za hlavou (lakte v rovine pliec, hlava vzpriamená)
C)
ruky vo vzpažení (spevnený chrbát, lopatky k sebe)
D)
s gymnastickou tyčou vpredu na prsiach (lakte smerujú dopredu,
trup vzpriamený)
E)
s gymnastickou tyčou vo vzpažení (široký úchop, tyč nad hlavou)
F)
s nakladacou činkou vpredu (lakte smerujú hore, činka leží na
pleciach)
G)
s nakladacou činkou vzadu na chrbte (hlava vzpriamená, driek
mierne prehnutý a lopatky tlačíme k sebe)
H)
s nakladacou činkou vo vzpažení (ťažisko činky nad hlavou)
2) hlboké drepy na pružnej ploche BOSU:
A)
ruky vbok
B)
ruky za hlavou
C)
ruky vo vzpažení
D)
s gymnastickou tyčou vpredu na prsiach
E)
s gymnastickou tyčou vo vzpažení
F)
s veľkou nakladacou činkou vpredu na prsiach
G)
s veľkou nakladacou činkou vzadu na chrbte
H)
s veľkou nakladacou činkou vo vzpažení (technika cvičení je
rovnaká ako pri vykonávaní drepov na pevnej podložke)
3) hlboké drepy na pevnej ploche BOSU:
A)
ruky vbok
B)
ruky za hlavou
C)
ruky vo vzpažení
D)
s gymnastickou tyčou vpredu na prsiach
E)
s gymnastickou tyčou vo vzpažení
F)
s veľkou nakladacou činkou vpredu na prsiach
G)
s veľkou nakladacou činkou vzadu na chrbte
H)
s veľkou nakladacou činkou vo vzpažení (technika cvičení je
rovnaká ako pri vykonávaní drepov na pevnej podložke)
4) tlak veľkej nakladacej činky alebo jednoručných činiek (ťažisko
činky je nad hlavou, paže do maximálneho vystretia)
A)
v stoji
B)
v sede na lavičke
C)
v stoji striedavo pravá, ľavá
D)
v sede striedavo pravá, ľavá
5) predklony + úklony + rotácie s veľkou nakladacou činkou vzadu
na chrbte (široký úchop, predklony s udržaním lumbálnej lordózy,
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6)
A)
B)
C)
7)

8)
A)
B)
9)
A)
B)
10)
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
11)
A)
B)
C)
12)
A)
B)
C)
13)
A)
B)
14)
A)
B)
C)
15)
A)
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úklony v stoji spojnom a rotácie v miernom podrepe a chodidlá na
šírku ramien)
bicepsový zdvih
s veľkou nakladacou činkou
s jednoručnými činkami spolu
s jednoručnými činkami striedavo
premiestnenie veľkej nakladacej činky zdola na prsia
(východisková poloha z drepu, úchop na šírku ramien, paže
vystreté, os činky na dotyk s predkolením, trup vzpriamený
v miernej lumbálnej lordóze, postupné vystieranie dolných končatín
a trupu, pohyb je zrýchlovaný)
upažovanie s jednoručnými činkami v ľahu na Fitlopte
v ľahu vpredu
v ľahu vzadu (chodidlá na podložke v miernom rozkročení)
vzpažovanie s jednoručnými činkami cez predpaženie v ľahu na
Fitlopte
v ľahu vpredu
v ľahu vzadu (chodidlá na šírku ramien)
s jednoručnými činkami v stoji
upažovanie spolu
upažovanie striedavo
predpažovanie spolu
predpažovanie striedavo
v stoji na BOSU upažovanie spolu
v stoji na BOSU upažovanie striedavo
upažovanie s výskokom roznožmo
kľuky na pružnej ploche BOSU
v podpore kľačmo
vo vzpore ležmo
vo vzpore ležmo s chodidlami na Fitlopte
kľuky na pevnej ploche BOSU
v podpore kľačmo
vo vzpore ležmo
vo vzpore ležmo s chodidlami na Fitlopte
stoj na pružnej ploche BOSU s plnou loptou vo vzpažení
úklony vpravo, vľavo
krúženie trupom doľava a doprava
stoj jednonožne na pružnej ploche BOSU
prednožmo, pokrčmo a ruky vbok
prednožmo, pokrčmo a upažiť
prednožmo, pokrčmo a vzpažiť
prednosy na BOSU
znožmo
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C)
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striedavo roznožmo, znožmo (ruky s oporou na pružnej ploche
BOSU)
striedavo vpravo, vľavo
striedavo vpravo, vľavo s držaním plnej lopty
Organizácia vyučovacej hodiny

 Posilňovacie cvičenia realizujeme v hlavnej časti vyučovacej hodiny
po dôkladnom rozohriatí a rozcvičení.
 Organizačná forma cvičenia je skupinová - na každom stanovišti sú
dvaja žiaci, jedna skupina cvičí, druhá skupina kontroluje spolužiakov
z prvej skupiny a zároveň odpočíva.
 Hlavná časť hodiny trvá 25 až 30 minút, obsahuje približne 25 sérií
cvičení v trvaní 10 až 30 sekúnd, odpočinok je 30 až 60 sekúnd.
 Zaťaženie je vhodné postupne z hodiny na hodinu zvyšovať
jednotlivo, napríklad počtom opakovaní, počtom sérií, zvýšením
hmotnosti závaží, zrýchlením pohybu a zložitejším variantom
vykonania, pričom prvoradou úlohou je vždy zabezpečenie správnej
techniky realizácie cvičení.
 Jednotlivé cvičenia využívajú nielen koncentrickú, ale aj veľmi účinnú
excentrickú svalovú kontrakciu, ktorá vedie k narušeniu Z-zón
svalových sarkomérov a neogenézy svalových buniek. Cvičenia sú
zostavené tak, aby vytvárali racionálne pohybové vzory, pôsobili
najmä na neuroreguláciu svalovej sily (zvýšenie počtu motorických
jednotiek), pomocou veľkého počtu stupňov voľnosti pohybového
sa
aktivizujú
reťazca
(viackĺbové
cvičenia)
a nestability
proprioceptívne regulátory zapájajúce najmä hlboké svaly chrbta.
 Hodinu vedie učiteľ s odbornými vedomosťami pre oblasť posilňovania
a má dostatočné skúsenosti.
 Osobitnú pozornosť venujeme bezpečnosti, názorným ukážkam,
systému priebežnej a spätnej kontroly.
 Tematický výberový celok cvičenia v posilňovni sa dá realizovať len
v dobrých materiálnych podmienkach (dostatočný počet malých
jednoručných činiek, veľkých juniorských nakladacích činiek
s možnosťou zvyšovania záťaže o 1 až 2 kg, ďalšie náradie (BOSU,
fitlopty atď.).

Základy techniky posilňovania, dvíhania a nosenia bremien

52

Použitá a odporúčaná literatúra
1. BROWN, L. et al. 2008. Posilování od A do Z. 1. vyd. Computer
Press, Brno 2008, 272 p. ISBN 978-80-251-2122-1
2. FEHÉR, T. 2006. Olympic Weightlifting. Tamas Strength Sport Libri
Publishing House, Hungary, 83 p. ISBN 963-06-0139-7.
3. FLECK, S. J., & KRAEMER, W. J. (2004). Designing resistance
training programs. Human Kinetics, 3rd ed. 377 p. ISBN 0-73604257-1
4. HAMAR, D., KAMPMILLER, T. 2009. Mýty a fakty o silovom tréningu
detí a adolescentov. Tel.Vých. Šport, 2009, Vol. 19, No. 2, pp. 2-6.
5. KAMPMILLER, T., VANDERKA, M., LACZO, E., PERÁČEK, P. 2012.
Teória športu a didaktika športového tréninku. Bratislava : ICM
Agency, 2012, 1. vyd. 356 s, ISBN 978-80-89257-48-5
6. STOPPANI, J. 2011. Velká kniha posilování. 2. vyd. Praha, Grada
Publishing, 2011. 440 p. ISBN 978-80-247-2204-7
7. VANDERKA, M. 2008. Silové a rýchlostno-silové schopnosti v
kondičnej príprave športovcov. 1. vyd.. Bratislava, ICM Agency, 2008.
92 p. ISBN 978-80-89257-10-2
8. VANDERKA, M., KAMPMILLER, T., MIHALÍK, T., NOVOSAD, A.
2010. Rozvoj silových schopností bez a s protipohybom. Športová
príprava mladých vzpieračov v podmienkach malých štátov.
Bratislava : ICM Agency, 2010. ISBN 978-80-89257-26-3. pp. 136150

Pádová technika ako prevencia úrazov

53

1.5 Pádová technika ako prevencia úrazov v úpoloch a
na hodinách telesnej výchovy
Úvod
Správna pádová technika prispieva k zníženiu úrazovosti v stretových
situáciách. Pády nemajú bojový (úpolový) charakter. Sú výslednou
činnosťou súperovho chmatu. Pád možno charakterizovať ako pohyb
objektu – žiaka zvislým smerom k podložke, spôsobený zemskou
príťažlivosťou a súperovou aktivitou (Ďurech, 2003). Pri páde je hlavným
cieľom rozloženie nárazu na čo najväčšiu plochu chrbta a bokov stehien,
lýtok a najmä paží. Pády členíme na: pád vpred, pád vpred cez rameno,
pád vzad, pád bokom, pád do stoja.
Vedomosti
-

naučiť sa správnu techniku pádov,
osvojiť si správnu didaktiku výučby pádov.
Schopnosti a zručnosti

-

osvojiť si konkrétne cvičenia zamerané na nácvik a zdokonaľovanie
pádovej techniky,
rozvoj svalovej sily na vytvorenie (mäkšej) ochrannej vrstvy,
vedieť využiť pádovú techniku v stretových cvičeniach i v bežnom
živote.
Obsah pohybových činností a ich didaktika

Pri výučbe pádovej techniky postupujeme v zásade od najnižších
polôh po najvyššie.
Nácviku musí predchádzať kvalitné rozohriatie (cca 8 min.) a
dynamické rozcvičenie celého tela (Štefanovský et al., 2012). Pády vpred
a bokom cvičíme vždy na obe strany (dôvodom je kompenzácia
jednostranného zaťaženia a taktiež nikdy neviete, na ktorú stranu
padnete). Dbajte na vhodné materiálne vybavenie telocvične – tatami
alebo gymnastické žinenky, ktoré poskytujú dostatočnú ochranu pred
zranením v prípade nesprávneho pádu. Cvičte vždy iba jedným smerom,
aby ste tak zabránili zrážke žiakov. Žiakom dávajte jasné a zrozumiteľné
inštrukcie a snažte sa o čo najlepšiu ukážku nacvičovaného pádu.
Pri páde vzad je potrebné si dávať pozor na hlavu (napnutie svalstva
krku a hlava v predklone), polohu a vzdialenosť udierajúcich paží od
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trupu, ktorá by mala byť približne 45 stupňov. Dlane smerujú k podložke
(k tatami). Pri všetkých pádoch vzad je úder pažami v momente dotyku
chrbta s podložkou! Nikdy nie skôr, pretože môže dôjsť k poraneniu
pletenca hornej končatiny.
Pri páde bokom sa snažte predísť spájaniu kolien a členkov, vyhnete
sa tak bolestivému zrazeniu. Udierajúca paža je taktiež vo vzdialenosti 45
stupňov od trupu.
Pri páde vpred cez rameno dávame opätovne pozor na hlavu a plochu
tela, ktorá sa dostane na konci pohybu do kontaktu s podložkou (ľah
bokom).
Didaktika cvičenia
1. Pád vzad
Cvičenie č.1 – ľah vzad na chrbát, hlavu predkloniť, predpažiť
pokrčmo, údery vystretými pažami dlaňami smerom nadol k podložke,
pod uhlom 45 stupňov, počet opakovaní (skr. PO): 10.
Cvičenie č. 2 – sed, vystreté nohy, hlavu predkloniť, predpažiť
pokrčmo, preval vzad s úderom oboch paží dlaňami smerom nadol, pod
uhlom 45 stupňov. Pozor na panvu a zadok, aby vám nepretlačili hlavu
na podložku. Je potrebné spevniť (napnúť) brušné svalstvo, PO: 8.
Cvičenie č. 3 – hlboký drep, hlavu predkloniť, predpažiť pokrčmo,
preval vzad a zaraziť obe paže dlaňami smerom nadol k podložke, pod
uhlom 45 stupňov, PO: 8.
Cvičenie č. 4. – stoj vzpriamený, hlavu predkloniť, predpažiť pokrčmo,
pád vzad (zadok priblížiť k pätám čo najbližšie, nepadať cez vystreté
nohy), zaraziť protiúder obomi pažami, dlaňami smerujúcimi nadol, pod
uhlom 45 stupňov, PO: 8.
Cvičenie č. 5 – cvičí sa vo dvojici, jeden z dvojice spraví podpor
kľačmo na predlaktí, druhý sa naň posadí, tak aby mu prečnieval zadok,
predkloniť hlavu, predpažiť pokrčmo a pomaly sa zviesť po partnerovi
smerom nadol so zarazením protiúderu pažami, dlaňami smerujúcimi
nadol, pod uhlom 45 stupňov. Takto možno modelovať a upravovať rôznu
výšku spolužiaka, ktorý si môže ľahnúť na brucho, alebo spraví vzpor
kľačmo, čo predstavuje vyššiu výšku pádu vzad, PO: 6 – 8.
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2. Pád bokom
Cvičenie č.1 – ľah bokom, spodná noha vystretá, horná pokrčená s
oporou chodila o tatami, horná paža umiestnená na hrudníku, udierajúca
paža začína pohyb (úder) od líca smerom nadol k tatami, dopadá na
podložku dlaňou nadol, pod uhlom 45 stupňov, PO: 10 na obe strany.
Cvičenie č. 2 – ľah bokom zdvihnúť obe nohy a pri súčasnom
zarazení úderu pažou (rovnako ako pri cvičení č.1) položiť obe nohy na
tatami, v polohe dolná končatina vystretá s priehlavkom smerujúcim k
podložke, horná noha pokrčená, s dopadom chodidla na podložku, PO: 6
– 8 na obe strany.
Cvičenie č. 3 – sed, nohy vystreté, pád na bok s úderom zarážajúcej
paže, dlaň smeruje k podložke, paža je po údere vo vzdialenosti 45
stupňov od tela, PO: 6 – 8 na obe strany.
Cvičenie č. 4 – drep, pád na bok so zarazením úderu a následným
položením dolných končatín na tatami rovnakým spôsobom, ako pri
cvičení č. 2, teda spodná noha vystretá priehlavkom k tatami, horná noha
pokrčená chodidlo smeruje k tatami, PO: 6 – 8 na obe strany.
Cvičenie č. 5 – stoj vzpriamený, jedna ruka na hrudníku, druhá pri líci
sa pripraví k úderu, šikmo mierne prednožiť, pád na bok (zadok čo
najbližšie k päte stojnej nohy), zaraziť úder, položiť nohy na tatami
predpísaným spôsobom, PO: 8 na obe strany.
Cvičenie č.6 – vo dvojiciach, jeden spraví vzpor ležmo, zospodu podá
jednu pažu spolužiakovi, ten ju uchopí oboma rukami za zápästie a
potiahne plynule smerom k sebe a nahor, výsledkom čoho je rotácia
ležiaceho žiaka, ktorí následne voľnou pažou zarazí úder, PO: 6 – 8 na
obe strany.
3. Pád vpred prevalom cez rameno
Pád vpred nacvičujeme ako posledný potom, čo si žiaci úspešne
osvojili techniku pádu vzad a pádu bokom.
Cvičenie č. 1 – kotúľ vpred, PO: 8 – 10.
Cvičenie č. 2 – kotúľ vpred z kľaku výkročmo cez vysunuté rameno v
oblúku, hlavu predkloniť bradou na hrudník, PO: 8 na obe strany.
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Cvičenie č. 3 – zaujmeme polohu kľak výkročmo, jedna paža
predsunutá v oblúku, položená na tatami, druhá pri líci sa pripraví na
zarazenie úderu o tatami, nasleduje pád vpred cez rameno so súčasným
úderom paže, dlaňou dole k podložke, pod 45 stupňovým uhlom, PO: 8
na obe strany.
Cvičenie č. 4 – kľak výkročmo, pád vpred so zarazením úderu o
podložku, so sústredením sa na správnu polohu dopadajúcich nôh
(spodná noha vystretá priehlavkom smerujúcim k tatami, horná noha
dopadá pokrčená, s oporou chodidla o tatami). Nohy pri páde vpred majú
rovnakú výslednú polohu ako pri páde bokom, PO: 8 na obe strany.
Cvičenie č.5 – rovnaký postup ako pri cvičení č.4, ale pád začíname
zo stoja výkročmo. Dotykové plochy tela pri páde vpred zo stoja sú
nasledovné: oblúková paža, polovica (diagonála) chrbta, stehno a lýtko +
udierajúca paža, PO: 10 na obe strany.
Cvičenie č.6 – pád vpred zo stoja cez prekážku. Prekážku môže tvoriť
napr. žiak, ktorého možno polohovať do pozície ľah vpredu, podpor alebo
vzpor kľačmo a neskôr aj stoj s predklonom. Všetko v závislosti od
zdatnosti žiakov a úrovne osvojenia si pádu vpred. Pri páde vpred zo
stoja cez vysoké prekážky sa žiak v určitom momente dostáva do letovej
fázy, ako je to napr. pri skoku letmo, PO: 6 – 8.

Záver
Osvojenie si správnej pádovej techniky je dôležité nielen pre úpolové
činnosti, ale má uplatnenie i v rámci prevencie úrazov v bežnom živote.
Máme na mysli napr. pády pri pošmyknutí, pády pri korčuľovaní a jazde
na skateboarde, pády pri rôznych druhoch športu (nielen úpolových)
(Reguli, et al., 2011).
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1.6 Základné úpoly – preťahy a pretlaky
Úvod
Základné úpoly – sú cvičenia bez špecializovaného športového
zamerania. Ich uplatnenie je širokospektrálne, a to najmä pri rozvoji
kondičných a koordinačných schopností. Cvičenia základných úpolov sú
ľahko osvojiteľné, nevyžadujú žiadnu špecializovanú prípravu. Do
základných úpolov patrí: základný bojový streh, premiestňovanie sa
k súperovi a od súpera, kontakt so súperom, pádová technika, techniky
zdvíhania, nosenia a skladania súpera, techniky základných bojových
činností a v neposlednom rade emotívne úpolové cvičenia ako preťahy,
pretlaky, odpory a úpolové hry.
Úpolové preťahy sú cvičenia s partnerom vo dvojici, kde súpera proti
jeho vôli premiestňujeme alebo ho len vychyľujeme smerom k sebe.
Úpolové pretlaky sú cvičenia s partnerom vo dvojici, kde súpera proti
jeho vôli, premiestňujeme alebo ho len vychyľujeme smerom od seba.
Vedomosti
-

osvojiť si poznatky o základných úpoloch: streh, pohyb, kontakt,
pádová technika, zdvíhanie, nosenie a skladanie súpera, techniky
základných bojových činností,
osvojiť si poznatky o využití úpolových preťahov a pretlakov v rozvoji
kondičných a koordinačných schopností,
vedieť uplatniť úpolové preťahy a pretlaky v kondičnej príprave pre
rôzne športové špecializácie a v školskej telesnej a športovej
príprave.
Schopnosti a zručnosti

-

osvojiť si správnu techniku preťahových a pretlakových cvičení,
rozvoj silových schopností a koordinačných schopností dôležitých pri
úpolových preťahoch a pretlakoch.
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Obsah pohybových činností a ich didaktika
1. Úpolové preťahy
Cvičenie č.1 (obr. 1) – preťah jednou
pažou. Žiaci stoja v pravom strehu,
úchop za pravú pažu pri zápästí.
Cieľom cvičenia je ťahom dostať
súpera cez určené územie (cca 1 – 2
m), alebo cez čiaru. Cvičenie sa hrá na
body, PO: 3 – 5. Po každom opakovaní
odporúčame vymeniť streh a pažu.
Obr. 1 Preťah jednou pažou

Obr. 2 Preťah v predpažení

Obr. 3 Preťah v zapažení

Cvičenie č. 2 a 3 (obr. 2, 3) – preťah obojručne v predpažení a
zapažení. Žiaci stoja v bojovom strehu, úchop jednou pažou nadhmatom,
druhou podhamatom. Cieľom cvičenia je ťahom dostať súpera cez
určené územie (cca 1 – 2 m). Cvičenie sa hrá na body. PO: 3 – 5.
Dôležité je opäť striedanie sparingpartnerov.
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Obr. 5 Preťah v zanožení

Cvičenie č. 4 a 5 (obr. 2, 3) – preťah v prednožení a v zanožení.
Preťahové úpolové cvičenia môžu rozvíjať okrem sily aj rovnováhové
schopnosti (napr. v stoji na jednej nohe). Žiaci na obr. 4 prednožia
súhlasné nohy a uchopia ich vzájomne za pätu. Druhou pažou sa žiaci
vzájomne uchopia za zápästie. Na obr. č. 5 žiaci majú rovnaký úchop za
pažu, ale v tomto cvičení si uchopia vlastnú zanoženú nohu za
priehlavok. Cieľom cvičenia je ťahom dostať súpera cez určené územie
(cca 1 – 2 m). Prehrou je aj pád na zem. Cvičenie sa hrá na body. PO: 3
– 5. Po každom opakovaní odporúčame vymeniť končatiny.
2. Úpolové pretlaky

Obr. 6 Pretlak bokom

Obr. 7 Pretlak v sede
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Obr. 9 Pretlak oporou o plecia

Cvičenie č. 6, 7, 8 a 9 (obr. 6, 7, 8, 9) – pretlaky v rôznych polohách.
Na obr. 6 je znázornený pretlak súhlasnými bokmi. Cvičenie môže
prebiehať aj v polohe s oporou o nesúhlasné boky. Obr. 7 je pretlak
v sede na tatami, obr. 8 znázorňuje pretlak v stoji oporou o chrbát a obr.
9 je pretlak v stoji oporou o plecia, kde jedna ruka je na súperovom pleci
zvnútra a druhá zvonku. Cieľom týchto cvičení je pretlačiť súpera cez
vymedzené územie (cca 1 – 2 m). Cvičenia sa hrajú na body, PO: 3 – 5.
Po každom súboji odporúčame vymeniť sparingpartnera.

Obr. 10 a Pretlak v sede s oporou
o chodidlá

Obr. 10 b Pretlak chodidlami
– výsledná poloha

Cvičenie č. 10 a, b (obr. 10 a, 10 b) – pretlak v sede pokrčmo
s oporou o chodidlá. Dvojica žiakov sedí oproti sebe, chodidlá sa
vzájomne opierajú, paže pod kolenami. Cieľom cvičenia je tlakom do
chodidiel pretlačiť súpera na chrbát (obr. 10 b). Pri cvičení je dôležitá
vzdialenosť súperov na pokrčené nohy. Cvičenie sa hrá na body, PO: 3 –
5.
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Obr. 12

Cvičenie č. 11 a 12 (obr. 11, 12) – pretlak v ľahu na bruchu úchopom
alebo chrbtom dlane. Dvojica žiakov leží oproti sebe, uchopia sa
vzájomne za ruky alebo si vzájomne oprú chrbát dlane o seba (obr. 12).
Lakeť v priebehu celého cvičenia musí byť v kontakte s podložkou.
Cieľom cvičení je pretlačiť súperovu ruku na tatami. Hrá sa na body, PO:
1 – 2 každou pažou. Po každom opakovaní vymeniť ruku.

Obr. 13 a Pretlak v sede bruchom

Obr. 13 b Pretlak bruchom –
výsledná poloha

Cvičenie č. 13 a, b (obr. 13 a, 13 b) – pretlak v sede bruchom. Dvaja
súperi sedia vedľa seba, opierajú sa súhlasnými bokmi, vzájomne sa
uchopia okolo trupu, nohy vystreté. Cieľom cvičenia je pretlačiť súpera na
chrbát, do pozície ľah vzad. Cvičenie sa hrá na body, PO: 3 – 5. Po
každom opakovaní vymeniť stranu.
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Obr. 14 b Pretlak na boku
– výsledná pozícia

Cvičenie 14 a, b (obr. 14 a, 14 b) – pretlak v podpore na boku oporou
o predlaktie. Dvaja žiaci oproti sebe zaujmú pozíciu podpor na boku,
opierajú sa o predlaktie, spodná noha vystretá, horná je pokrčená.
Cieľom cvičenia je pretlačiť súpera tlakom na dlaň tak, aby spadol vzad
na chrbát. Cvičenie sa hrá na počet víťazných bodov, PO: 1 – 3. Po
každom opakovaní meníme východiskovú pozíciu podporu (striedame
strany – pravá, ľavá).

Použitá a odporúčaná literatúra:
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1.7 Odporové cvičenia a úpolové hry na rozvoj bojovej
anticipácie, taktiky a kondično – koordinačných
schopností
Úvod
Odpory definujeme ako telesné cvičenia, pri ktorých si dvaja súperi
vzájomne bránia v určitej činnosti. Ide aj o kombináciu preťahov a
pretlakov v rôznych smeroch a rôznej intenzity. Navyše sa do odporov
radia zložitejšie pohybové úkony v podobe zasiahnutí častí súperovho
tela dolnou končatinou, hornou končatinou alebo pomôckou,
premiestnením súpera stanoveným spôsobom, zmenou polohy tela,
zadržaním súpera v stanovenej polohe po určitú dobu, naviazanie alebo
zamedzenia kontaktu, atď. (Fojtík, 1984). Odpory sa vyznačujú veľkou
variabilitou situačných riešení pohybovej úlohy, pričom sa najviac
podobajú reálnej stretovej situácii. Oproti preťahom a pretlakom rozvíjajú
taktické myslenie jednotlivca a dávajú priestor aj menej kondične
schopným jedincom zvíťaziť za predpokladu lepšej techniky, taktiky alebo
psychiky. Odpory vykonávame vo všetkých polohách (postoj, podrep,
kľak, ľah), s možnosťou určenia útočníka či obrancu (Reguli – Ďurech –
Vít, 2007).
Úpolové hry sú kolektívne bojové telesné cvičenia, ktoré využívajú
techniky preťahov, pretlakov a odporov. Bojuje sa vo väčšej skupine,
každý proti každému, alebo skupina proti skupine.
Anticipácia je schopnosť človeka predvídať výsledky činnosti,
predmety, javy, udalosti ešte skôr, ako sa reálne uskutočnia alebo skôr,
ako sú vnímané. V úpoloch sa pod anticipáciou myslí predvídanie
konania súpera a v predstihu na toto konanie zareagovať, použiť čo
možno najefektívnejšiu taktiku (Ďurech, 2003).
Taktika je súhrn skúseností a poznatkov o možných spôsoboch
vedenia boja jednotlivcov, skupiny, alebo družstva s cieľom dosiahnuť
určitú výhodu, optimálny výsledok, alebo víťazstvo v športovej súťaži
(Choutka – Dovalil, 1991).
Kondičné schopnosti sú tie pohybové schopnosti, ktoré sú výrazne
podmienené predovšetkým funkčnými a energetickými možnosťami
organizmu športovca (srdcovo cievny, dýchací, nervovo – svalový systém
a pod).
Koordinačné schopnosti (reakčné, rovnováhové, rytmické, orientačné
diferenciačné, kombinačné, prestavby pohybu) sú predpoklady, ktoré sú
spojené predovšetkým s riadením a reguláciou pohybovej činnosti. Kladú
zvýšené nároky na analyzátory, CNS a menej na energetický systém.
Koordinačné schopnosti umožňujú vykonávať pohybové činnosti tak, aby
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mali z hľadiska časovej, priestorovej štruktúry čo najúčelnejší priebeh
(Moravec et al., 2007).
Vedomosti
-

osvojiť si teoretické poznatky o základných úpoloch: streh, pohyb,
kontakt, pádová technika, zdvíhanie, nosenie a skladanie súpera,
techniky základných bojových činností, odpory a úpolové hry,
osvojiť si pravidlá odporových cvičení a úpolových hier,
osvojiť si poznatky o využití úpolových odporov a hier na rozvoj
kondičných a koordinačných schopností žiakov.
Schopnosti a zručnosti

-

osvojiť si správnu techniku odporových cvičení a úpolových hier,
rozvoj psychickej odolnosti pri odporových cvičeniach a úpolových
hrách,
naučiť žiaka taktickému mysleniu, fair-play a vytvoriť u neho
predpoklady na bojovú anticipáciu,
rozvoj kondičných a koordinačných schopností,
zvládnuť čo najefektívnejšie pohybové úlohy a zabezpečiť transfer
kondičných a koordinačných schopností do bežného života.
Obsah pohybových činností a ich didaktika
Cvičenie č.1 (obr. 1) – o zásah
súperovej špičky. Žiaci začínajú v pravom
strehu, úchop za pravú pažu pri zápästí.
Cieľom cvičenia je dotknúť sa súperovej
nohy chodidlom (nie dupnúť). Nezáleží,
ktorú nohu súper zasiahne. Cvičenie sa hrá
na body, pričom trvanie cvičenia je približne
30s, Počet opakovaní (skr. PO): 2 - 3. Po
každom opakovaní odporúčame vymeniť
streh a pažu. Dôležité je i striedanie
sparingpartnerov.

Obr. 1 O zásah súperovej špičky
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Cvičenie č. 2 (obr. 2) – o zásah
súperovho
chrbta.
Žiaci
začínajú
v pravom strehu, úchop za pravú pažu pri
zápästí. Cieľom cvičenia je zasiahnutie
súperovho chrbtu v krížovej oblasti.
Cvičenie sa hrá na body a dĺžka trvania
je približne 30s, PO: 2 – 3. Po každom
opakovaní odporúčame vymeniť streh,
pažu a súpera.
Obr. 2 O zásah súperovho chrbta
Cvičenie č. 3 (obr. 3) – o zásah
súperovho hrudníka. Žiaci začínajú
v pravom strehu, ľavú pažu majú za
chrbtom alebo voľne spustenú pri tele.
Cieľom hry je zasiahnuť otvorenou
dlaňou súperov hrudník. Cvičenie sa hrá
na body a jedna hra trvá približne 30s.
Žiaci sa pohybujú poskokmi ako pri
zápasoch v karate (disciplína kumite)
alebo pri boxe, PO: 2 – 3. Po každom
opakovaní odporúčame vymeniť streh,
pažu a sparingpartnerov.
Obr. 3 O zásah súperovho hrudníka
Cvičenie č. 4 (obr. 4) – o zásah
súperovho
kolena.
Žiaci
začínajú
v miernom stoji rozkročnom, tvárami k
sebe vo vzdialenosti cca 1 m. Cieľom hry
je zasiahnuť otvorenou dlaňou súperove
koleno, ktoroukoľvek rukou. Cvičenie sa
hrá na vopred určený čas, približne 30s.
Kto získa viac bodov za stanovený čas je
víťazom, PO: 2 – 3.

Obr. 4 O zásah súperovho kolena
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Obr. 6 Únik súpera

Cvičenie č. 5 (obr. 5, obr. 6) – udržanie súpera na zemi. Cvičenie
začína na zemi, jeden žiak leží na chrbte a druhý leží kolmo na ňom,
dotýkajú sa hrudníkmi (obr. 5). Cieľom cvičenia je pre horného žiaka
udržať sparingpartnera na zemi, zatiaľ čo druhý žiak sa snaží oslobodiť
tým, že sa postaví na nohy (obr. 6). Cvičenie sa hrá na body, pokiaľ sa za
určený časový limit (cca 10 – 15 sekúnd) podarí súpera udržať bod
získava horný žiak. Pokiaľ sa spodnému podarí postaviť na obe nohy bod
získava on, PO: 2, PS: 2 – 3. Po každom cvičení odporúčame zmeniť
úlohy.

Obr. 7 Potiahnutie súperovej paže

Obr. 8 Potiahnutie paže výsledná pozícia

Cvičenie č. 6 (obr. 7, 8) – potiahnutie (podrazenie) súperovej paže.
Cvičenie začína vo vzpore ležmo, hlavami oproti sebe (obr. 7). Cieľom
cvičenia je potiahnuť súperovi pažu pri zápästí (obr. 8) tak, aby súper
padol na brucho. Obaja cvičiaci útočia a sú aktívni. Je zakázané chytanie
za odev. Cvičenie sa hrá na body, PO: 2 - 4, PS: 1 – 3. Po každej sérii
zmeňte partnera.
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Obr. 10 a 11 „Sumo“ súboj
Cvičenie č. 7 (obr. 10, 11) – „sumo“ súboj. Cvičenie začínajú obaja
žiaci na vyznačenom priestore (napr. dve žinenky) čelom oproti sebe
v stoji a dlaňami sa opierajú o žinenku (obr. 10). Na povel učiteľa
vyrážajú oproti sebe (obr. 11). Cieľom cvičenia je vytlačiť alebo vytiahnuť
súpera z vyznačeného priestoru alebo ho vychýliť a zhodiť na zem (kľak,
sed, ľah). V cvičení sú zakázané údery a zásahy. Hrá sa na body,
zakaždým keď jeden zo súperov dosiahne víťazstvo, začína sa
z východiskovej polohy, PO: 3 – 5, alebo formou turnaja, kde víťazi
pokračujú do nasledujúceho kola.

Obr. 13, 14 O vychýlenie súpera zásahom do dlaní
Cvičenie 8 (obr. 13, 14) – o vychýlenie súpera zásahom do dlaní.
Žiaci stoja oproti sebe v miernom stoji rozkročnom čelom oproti sebe
(obr. 13). Cieľom cvičenia je vychýliť súpera zásahom do dlaní alebo
uhýbaním dlaní tak, aby bol prinútený vykročiť vpred, vzad, prípadne
padol na zem. Počas cvičenia je zakázaný pohyb nôh, súperi sa
zasahujú len dlaňami, dotyk iných častí tela nie je dovolený. Cvičenie sa
hrá na prvých päť bodov.
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Obr. 16 O zásah súperových dlaní

Cvičenie 9 (obr. 15, 16) – o zásah súperových dlaní. Žiaci stoja
tvárami oproti sebe, paže sú uvoľnené v predpažení pokrčmo (obr. 15),
dotýkajú sa dlaňami (jeden nadhmatom a druhý podhmatom). Cieľom
cvičenia je, aby žiak, ktorého dlane sú zospodu, zasiahol chrbát dlaní
svojho súpera (obr. 16). Úloha súpera je vystihnúť útok a stiahnuť paže
k telu. Cvičenie sa hrá na 10 pokusov, potom nasleduje výmena úloh.

Obr. 17 Súboj „rytierov“ na „koňoch“

Obr. 18 Súboj „rytierov“ na
„koňoch

Úpolová hra č. 1 (obr. 17, 18) – súboj rytierov na koňoch. Dvojica
žiakov tvoria „koňa“ a „jazdca“ (obr. 17). Cieľom hry je zhodiť čo najviac
jazdcov z koňov (obr. 18). Aktívne zhadzuje ostatných jazdcov len
jazdec, kôň sa nezapája do zhadzovania, jazdcovi môže pomáhať len
pohybom, ktorým môže znásobiť jazdcovo úsilie. Jazdcove nohy sa
nesmú dotýkať zeme. Údery a kopy sú zakázané. Vyhráva posledná
dvojica, ktorá ostane bez pádu, PS: 2 – 3.
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Obr.19 „Kohút“ a chytenie „sliepky“

Úpolová hra č. 2 (obr. 18, 19) – kohút a sliepky. Skupina minimálne
troch a viac žiakov („sliepky“) vytvorí zástup a držia sa za pás. „Kohút“
stojí cca 1 m od zástupu. (obr. 18). Na povel učiteľa sa „kohút“ snaží
chytiť posledného zo zástupu (obr. 19). Prvý v zástupe môže brániť
chytačovi pomocou paží. Hrá sa na časový interval približne 30s, potom
nasleduje výmena úloh.
Úpolová hra č. 3 – odchyt divokej zveri. Na vymedzenej ploche sa
voľne pohybuje 1/3 žiakov (vzácna zver). Početnejšiu skupinu 2/3 žiakov
tvoria lovci. Pred zahájením lovu stoja v rade na jednej strane lovci a na
druhej strane telocvične stojí zver. Na ploche sa nachádzajú 2 – 3
žinenky, ktoré predstavujú klietky. Na povel je úloha lovcov chytať
zvieratá a dopraviť ich do klietok. Prenasledovanie, utekanie, bránenie sa
chyteniu, vzpieranie sa preprave je povolené. Po premiestnení na
žinenky (do klietok) ich už nemôžu opustiť. Meria sa čas ukončenia hry,
t.j. okamžite po dopravení posledného žiaka na žinenku. Hra prebieha
trikrát, aby sa všetci žiaci vystriedali v úlohách lovcov a zvierat. Víťazi sú
všetci z tej skupiny lovcov, ktorej sa podaril odchyt v najkratšom čase a
skupina tých zvierat, ktorá bola najdlhšie na slobode. Zameranie tejto hry
je na rýchlosť, silu, priestorovú orientáciu a spoluprácu lovcov (Zagorov,
2009).
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Úpolová hra č. 4 (obr. 20) –
o preťah žinenky. Skupina dvoch
a viac žiakov uchopia ľubovoľným
spôsobom žinenku. Na pokyn
učiteľa je potrebné pretiahnuť
žinenku na určené miesto, napr. 5 –
8 metrov od stredovej čiary, kde
žinenka leží na začiatku súboja.
PO: 3 – 5.
Obr. 20 O preťah žinenky
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1.8 Techniky zdvíhania, nosenia a skladania súpera
Úvod
Do základných úpolov radíme okrem iného aj cvičenia zdvíhania,
nosenia a skladania súpera. Ide o technicko-silové cvičenia, ktoré tvoria
základ pre športový výkon najmä v športových úpoloch, ktoré využívajú
chmaty, techniky hodov a znehybnenia (napr. sumo, džudo, sambo,
zápasenie, ališ, čidaoba, atď). Tieto techniky majú uplatnenie aj
v bežnom živote, a to najmä pri zdvíhaní a prenášaní predmetov väčších
rozmerov a ťažšej hmotnosti. Môžu sa využívať aj v kondičnej príprave
pre rôzne športové špecializácie (tanec, gymnastika, športové hry, vodné
pólo atď.). V školskej telesnej výchove majú uplatnenie najmä pri rozvoji
sily prekonávaním živej hmotnosti zábavnou a súťažnou formou. Ide
o cvičenia vykonávané v dvojici, v trojici, v štvorici, alebo vo väčších
skupinách. Pri cvičeniach zdvíhania, nosenia a skladania súpera je na
prvom mieste predovšetkým bezpečnosť prenášaných žiakov, ďalej je
potrebné mať zvládnutú základnú techniku zdvíhania partnera a taktiež
disponovať dobrým silovým základom.
Nesprávna technika alebo opakované nesprávne vykonávanie
zdvíhania, nosenia a skladania súpera môže spôsobiť bolesti alebo
zranenia lumbálnej časti chrbtice. Bolesť chrbta vzniká v dôsledku
porušenia koordinácie medzi globálnym a lokálnym stabilizačným
systémom, ktorý vytvára ochrannú funkciu pre chrbticu (Rašev, 1992).
Pred poškodením stavcov, platničiek a väzov, centrálna nervová sústava
vytvára kompenzačné mechanizmy s cieľom chrániť ich. Po vyčerpaní
týchto ochranných mechanizmov už nastávajú štrukturálne zmeny, ako
degenerácia stavcov a medzi-stavovcových platničiek. Preto je
nesmierne dôležité, aby žiaci pri zdvíhaní, nosení a skladaní súpera mali
zvládnutú správnu techniku týchto cvičení a osvojené základné princípy
tzv. „CORE“ tréningu (predovšetkým permanentne aktivovaný m.
transversus abdobinis počas celého cvičenia).
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Na obr. vľavo je znázornená nesprávna pozícia - hyperlordóza
a nesprávne kraniálne (nádychové) postavenie hrudníka, ktorým sa treba
pri zdvíhaní súpera určite vyhnúť. Takéto nastavenie tela pri cvičení
vedie k nefunkčnej stabilizácii lumbálnej časti chrbtice, výsledkom čoho je
vznik bolesti v chrbtici a pri dlhodobom nesprávnom cvičení môže dôjsť
k degenerácii platničiek medzi stavcami. Na obrázku vpravo je zobrazená
správna pozícia panvy a kaudálne (výdychové) postavenie hrudníka.
Túto pozíciu by mali mať učitelia vždy na pamäti pri technikách
zdvíhania, nosenia a skladania žiakov, alebo ťažších predmetov.
Vedomosti
-

osvojiť si poznatky o základných úpoloch: streh, pohyb, kontakt,
pádová technika, zdvíhanie, nosenie a skladanie súpera, techniky
základných bojových činností,
osvojiť si poznatky o využití techník zdvíhania, nosenia a skladania
súpera pre rozvoj silových schopností,
vedieť uplatniť tieto cvičenia v primeranej forme v školskej telesnej
a športovej príprave.
Schopnosti a zručnosti

-

osvojiť si správnu techniku a didaktiku zdvíhania, nosenia a skladania
súpera,
rozvoj silových schopností pomocou cvičení hlbokého stabilizačného
systému, tzv. „CORE“.
Obsah pohybových činností a ich didaktika
1.

Cvičenia vo dvojiciach
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Cvičenie č. 1 - žiak A si ľahne na chrbát, žiak B sa postaví k hlave
ležiaceho partnera, chrbtom do smeru ťahania a spraví podrep, podsadí
panvu a aktivuje zatiahnutím brušné svalstvo. Uchopí ruky žiaka B pri
zápästí a nasleduje ťahanie chôdzou vzad. Chrbát je počas ťahania
napriamený. Dĺžka ťahania závisí od úrovne vyspelosti žiakov. Pre deti
odporúčame vzdialenosť približne 10 – 12 metrov. Po odtiahnutí
nasleduje výmena úloh.
Cvičenie č. 2 – žiak A spraví vzpor ležmo, žiak B sa postaví k
jeho nohám a úchopom za priehlavky zdvihne žiaka A. Pritom je potrebné
dodržať všetky zásady, ktoré sme uviedli pri cvičení č. 1. Nasleduje
chôdza vpred s „fúrikom.“ Žiak, ktorý robí „fúrik“ sa nesmie prehýbať
v krížovej časti chrbtice a taktiež musí zatiahnutím aktivovať brušné
svalstvo. Odporúčaná vzdialenosť: 10 – 12 metrov, potom nasleduje
výmena úloh. Iný, zložitejší variant tohto cvičenia je prenášanie „fúrika“
úchopom iba za jednu nohu. Druhá noha sa nevykladá, je potrebné
aktivovať sedacie svaly, napnúť hamstringy a brucho, a nohu udržať vo
vzduchu napriamenú.
Cvičenie č. 3 – žiak A spraví vzpor kľačmo, žiak B si naň vysadne
obkročmo ako „na koňa“ a upaží. Opäť platia všetky zásady dôležité pre
technicky správne prenesenie, aby nedošlo k zraneniu alebo k bolestiam
chrbta žiakov. Cieľom cvičenia je preniesť partnera určenú vzdialenosť
spôsobom „kôň s jazdcom“. Jazdec môže počas prenášania upažiť
a pridržiava sa len nohami, okolo pása, čím trénuje udržiavanie
rovnováhy. Cvičenie je vhodné vykonávať na žinenkách alebo na
mäkkom podklade, akým je tráva, alebo sneh.
Cvičenie č. 4 – žiak B vyskočí na chrbát žiaka A v stoji, tento chytí
stehná žiaka B a tým ho pridržiava a zároveň istí. Žiak B sa sám istí
úchopom okolo pliec stojaceho partnera. Nasleduje prenesenie žiaka
chôdzou a hneď na to si vymenia úlohy. Pri pokladaní je dôležité byť
opatrný a žiaka položiť na zem pomaly a bezpečne. Pri cvičení treba
dbať na to, aby sa vzájomné prenášanie neuskutočnilo behom! Cvičenie
je vhodnejšie pre starších a skúsenejších žiakov (2. stupeň ZŠ, alebo
SŠ). Iný variant tohto cvičenia je prenesenie súpera, ktorý vyskočí na
partnera vpredu na hrudník a nohy si zakliesni okolo pása.
2.

cvičenia v trojiciach

Cvičenie č. 5 – žiak A si ľahne na chrbát rovnako ako pri cvičení č. 1.
Žiak B uchopí súpera za dlane a žiak C uchopí súpera za členky.
Nasleduje zdvihnutie a následné prenesenie ležiaceho partnera na
určenú vzdialenosť. Žiak B kráča vzad, žiak C smeruje vpred.
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Odporúčaná vzdialenosť pre deti je približne 10 – 12 metrov.
Nezabúdajte na zásady dôležité pri prenášaní.
Cvičenie č. 6 –
Žiak A spraví vzpor
končatinu partnera
vzdialenosť alebo
prestriedajú.

„fúrik“ v trojiciach. Je zjednodušením cvičenia č. 2.
ležmo. Žiaci B a C uchopia každý samostatne jednu
vo vzpore ležmo. Nasleduje prenesenie na určenú
miesto. Partneri sa pri prenášaní všetci traja

Cvičenie č. 7 – „kone v záprahu“. Východisková pozícia je rovnaká
ako pri cvičení č. 3, s tým, že tento krát sú dvaja žiaci tesne vedľa seba
vo vzpore kľačmo. Tretí si obkročmo na nich vysadne a pridržiava sa
ramien. Nasleduje prenesenie sediaceho žiaka. Oba „kone“ musia
postupovať vpred synchronizovane, aby nesený žiak nespadol. Na
realizáciu cvičenia je potrebné mať žinenky, alebo iný mäkký povrch.
Cvičenie č. 8 - prenesenie v stoji pomocou „sedačky“. Dvaja žiaci sa
postavia oproti sebe, spravia mierny podrep a pomocou úchopu za
vlastné a žiakove predlaktie vytvoria „sedačku“ (ľavá ruka za vlastné
predlaktie, pravá za súperove predlaktie). Tretí žiak si sadne do
vytvorenej „sedačky“ a uchopí sa okolo ramien stojacich partnerov.
Nasleduje prenesenie na určenú vzdialenosť, alebo miesto. Všetci traja
žiaci sa prestriedajú.
3.

cvičenia a hry v skupinách

Cvičenie č. 9 - zdvíhanie, prenášanie a pokladanie žiakov môže
prebiehať aj vo štvoriciach, alebo päticiach a to aj formou súťaže. Napr.
vytvoríme 2 päťčlenné družstvá, ktoré sa prenášajú spôsobom, ktorý sme
uviedli v cvičení č. 1 alebo 5, s tým rozdielom, že každý jeden žiak uchopí
jednu končatinu ležiaceho partnera. Družstvu, ktorému sa vzájomné
prenesenie a prestriedanie všetkých žiakov podarí skôr, vyhráva.
Cvičenie č. 10 - iný spôsob súťaživého prenesenia je prenášanie
v dvoch až troch 10 - členných družstvách. 9 členov družstva si ľahne
striedavo tesne oproti sebe hlavami na chrbát a predpažia. 10-ty člen
družstva si ľahne vzad na ruky žiakov svojho družstva. Títo sa ho na
povel učiteľa snažia, čo najrýchlejšie posúvať až k poslednému
ležiacemu partnerovi a to samozrejme bez pádu. Tam ho zložia
a nasleduje prenesenie ďalšieho člena. Takto sa vzájomne prenesie celé
družstvo. Družstvo, ktoré túto úlohu splní skôr vyhráva. Cvičenie je
vhodné realizovať na mäkkej podložke (napr. gymnastický pás) alebo na
tráve. Je vhodné pre žiakov 2. stupňa ZŠ, resp. pre žiakov SŠ.
Záver
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Spôsoby a techniky zdvíhania, prenášania a skladania súpera
v úpoloch sú veľmi rozmanité, zábavné a pestré cvičenia. Je však
potrebné mať neustále na vedomí bezpečnosť žiakov a stálu kontrolu
správnej techniky prenášajúceho i prenášaného žiaka.
Použitá a odporúčaná literatúra
1. ĎURECH, M. 2000. Úpoly, 2. doplnené vydanie. Bratislava:
Univerzita Komenského, 2000. 62 s. ISBN 80-223-1381-5
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1.9 Využitie zápasenia v telesnej a športovej výchove v
základných a stredných školách
Technické činnosti v zápasení v polohe parter
Technické činnosti v základnej polohe parter sú rozdelené do 5 skupín
(Ďurech et al., 2000, Bartík-Sližik-Adamčák et al., 2010):
1.
2.
3.
4.
5.

Pretočenia
Prevraty
Prehody
Prechody
Úniky z nebezpečnej polohy

V rámci školskej telesnej a športovej výchovy v základných a
v stredných školách odporúčame nasledovné technické činnosti zo
zápasenia v polohe parter:
Základný program technických činností
1. Pretočenie so záberom vonkajšej paže zboku
Žiak kľačí na ľavej strane od súpera vzadu. Ľavou rukou chytí
súperovu pravú pažu za nadlaktie zvonku a pritiahne ju k sebe. Súčasne
pod jeho telom zaberie pravou rukou na rovnakom mieste. Pravým
ramenom tlačí do boku súpera, paže ťahá k sebe, čím pretočí súpera do
nebezpečnej polohy alebo do mostu.

Obr. 1 – 5
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Obrany:
1.1 Nedať urobiť záber vonkajšej paže, odtiahnutím paže do strany.
1.2 Vyloží nohu do smeru pretáčania, otáčať sa tvárou k útočníkovi a
oslobodiť sa od záberu vonkajšej paže vstávaním.
2. Pretočenie so záberom vonkajšej paže zboku a vonkajšieho
stehna zozadu
Žiak kľačí na oboch nohách z ľavej strany, ľavou pažou zaberie
spredu vonkajšiu pažu za nadlaktie a pravou pažou za vonkajšie stehno
zozadu. Hrudníkom tlačí do súperovho boku a pažami priťahuje zabraté
časti k sebe. Tak dostane súpera do nebezpečnej polohy alebo na
lopatky.

Obr. 6 – 8
Obrany:
2.1
2.2

Nedať zabrať pažu, vystrieť ju do opačného smeru a vstávať.
Nedať zabrať nohu, vystrieť ju a vystaviť napred.
3. Pretočenie so zakročením vonkajšej nohy

Žiak kľačí za súperom z ľavej strany, ruky položené na chrbte. Z ľavej
strany zaberie zvnútra pravou rukou ľavú súperovu nohu za priehlavok a
druhou rukou zvonku za stehno. Po takomto zábere nohu zdvihne hore
tak, aby druhá noha súpera sa dotýkala žinenky špičkou. Po zdvihnutí
nohy žiak prechytí pravou rukou stehno zozadu a súčasne zakročí
vonkajšiu nohu pravou nohou. Padá dopredu a pretáča súpera do
nebezpečnej polohy so súčasným záberom paže na páku ľavou pažou.
Po dopade súpera na žinenku, žiak dvíha hore za seba pravú nohu.
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Obr. 9 – 15
Obrany:
3.1 Otáčať sa k súperovi a tlačiť stehná k sebe.
3.2 Oprieť sa voľnou nohou o žinenku, druhou o súperovu nohu a
odtláčaním sa oslobodiť zo záberu.
4. Prevrat so záberom šije na kľúč
Žiak tlačí z ľavej strany od súpera na nohu za ľavou pažou. Ľavú
pažu položí na šiju zvrchu a zaberie bradu, ktorú potiahne hore. Druhú
pažu podvlečie pod ľavou pazuchou a zaberie si svoju pravú pažu rukou
za predlaktie. Po takomto zábere šije žiak ju potiahne k sebe, zatlačí dolu
súperovu hlavu a dostane ho do nebezpečnej polohy alebo na lopatky.

Obr. 16 – 18
Obrany:
Pravou rukou chytiť zápästie útočníkovej ľavej paže a roztrhnúť záber.
Súper sa pravou rukou oprie o žinenku, vysunie pravú nohu dopredu,
otáča sa k útočníkovi a vstávaním roztrhne záber šije na kľúč.
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5. Prevrat s uchopením šije zvrchu a vnútorného stehna zozadu
Žiak z ľavej strany kľačí vedľa súpera. Ľavú pažu zvrchu položí na
šiju a druhou pažou naberie zozadu ľavé stehno cez kolenný zhyb. Obe
paže spojí na háčik blízko šije pritiahnutím paží k sebe. Po uchopení si
žiak líha na ľavý bok, dvíha nohy hore a tlačí hlavu k žinenke. Tak
prevráti súpera do nebezpečnej polohy alebo na lopatky.

Obr. 19 – 21
Obrana:
5.1 Súper vystrie zaberanú nohu a nedá útočníkovi spojiť ruky.
Technické činnosti v zápasení v postoji
Technické činnosti v základnej polohe postoj sú rozdelené do 7
hlavných skupín (Ďurech et al., 2000., Bartík-Sližik-Adamčák et al.,
2010):
1. Prítrhy
2. Strhy
3. Porazy
4. Prehody cez chrbát
5. Prehody do záklonu
6. Prehody s naložením na šiju
7. Zdvihy
V rámci školskej telesnej výchovy v základných a v stredných školách
odporúčame nasledovné technické činnosti zo zápasenia v
základnej polohe postoj:
1. Strh s opačným záberom paže a šije zvrchu
Žiak v nezhodnom ľavom postoji, opačne zvrchu zaberie súperovu
hlavu ľavou pažou a pravou rukou rameno súperovej pravej paže zvrchu.
Po zábere žiak uskočí nazad a strhne súpera pod seba. Keď sa súper
dotkne žinenky hruďou alebo hlavou, žiak uvoľní záber pažami a
obehnutím do pravej strany sa dostane za súpera.
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Obr. 22 – 27
Obrany:
1.1 Vzpriamením trupu nedať útočníkovi možnosť urobiť opačný záber
hlavy zvrchu.
1.2 Po opačnom zábere hlavy zvrchu, súper chytí pravou zápästie ľavej
útočníkovej paže, narovnáva sa a roztrhne záber za hlavu.
2. Strh so záberom paže
Z ľavého nezhodného postoja žiak zaberie ľavou rukou súperovu
pravú pažu za zápästie a potiahne ju k sebe. Druhou rukou zaberie
zvnútra pravé súperovo rameno a pažu potiahne pred sebou doprava.
Keď je súper otočený bokom k žiakovi, tento púšťa zápästie pravej paže
a zaberie ľavou pažou súperov chrbát. Strhne súpera na žinenku do
parteru, potiahnutím dolu za pažu a pás.

Obr. 28 – 31
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Obr. 32 – 34
Obrany:
2.1 Voľnou pažou sa súper oprie o hruď útočníka a vytrhne pažu zo
záberu.
2.2 Keď sa súper nachádza bokom k útočníkovi, tento urobí rýchly krok
pravou nohou do smeru trhu a rýchle sa otočí o 360, čím sa dostane
do pôvodnej polohy.
3. Strh podbehom pod pažou so záberom nôh zozadu
Žiak z pravého zhodného postoja, vyhodí ľavou rukou súperovu
pravú pažu za lakeť, pravou nohou urobí výpad do výsedu k pravej nohe
súpera. Keď žiak sedí, zaberie pravou rukou členok pravej nohy spredu a
členok ľavej nohy ľavou rukou zvnútra. Po zábere nôh si žiak kľakne na
obe nohy, priťahuje zabrané nohy k sebe a zatlačí ramenom do pravej
nohy zozadu. Tak súpera strhne na žinenku do parteru.

Obr. 35 – 40
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Obrany:
3.1 Súper si pritlačí pažu, pod ktorou útočník ide robiť podbeh k telu.
3.2 V čase, keď útočník robí výpad k nohe, oprie sa súper rukami o
ramená útočníka a odskočí.
3.3 Keď útočník zabral nohy a tlakom ramena sa snaží strhnúť súpera do
parteru, súper si sadne nazad a rukami roztrháva záber nôh.
4. Poraz so záberom paže a nohy s naložením na šiju
Žiak z ľavého zhodného postoja urobí záber ľavej paže súpera tak,
že rukou chytí rameno zvonku a zápästie paže súpera si pridrží pod
pazuchou. Po takomto zábere paže si žiak kľakne na pravú nohu medzi
nohu súpera, podvlečie hlavu pod pazuchou a voľnou pažou urobí záber
ľavej nohy v kolennom zhybe. So záberom nohy narazí hruďou na
zabranú nohu a pohybom vpred tlačí súpera do nebezpečnej polohy
alebo na lopatky.

Obr. 41 – 45
Obrany:
4.1 Pri zábere paže útočníka súper si nenechá pritlačiť pažu pod
pazuchu.
4.2 Keď ide útočník zabrať nohu, súper chytí jeho voľnú pažu za
zápästie, pevne ju drží a odtiahne zaberanú nohu nazad.
5. Prehod cez chrbát so záberom paže a šije
Žiak z pravého zhodného postoja zaberie súperovu ľavú pažu pod
pazuchou a druhou rukou šiju z pravej strany hlavy. Otočí sa chrbtom k
súperovi na špičke prednej nohy a pristaví si druhú nohu. V čase
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otáčania sa žiak oprie o pažu položenú na šiji súpera. Po prinožení sa
žiak predkloní, vystrie obe nohy a padá dopredu na ľavý bok, telo súpera
sťahuje pod seba až do dopadu do nebezpečnej polohy alebo na lopatky.

Obr. 46 – 50
Obrany:
5.1 Súper si nedá zabrať pažu pod pazuchu.
5.2 V čase, keď sa útočník otáča, súper sa vystrie, oprie sa rukou o bok
a neskoršie zhodí pažu za šije.
6. Zdvih so záberom nôh
Žiak z pravého zhodného postoja urobí výpad pravou nohou medzi
nohy súpera, oboma rukami zaberie obe súperove nohy za stehná
zvonku, prisunie ľavú nohu a narovnaním tela zdvihne súpera na pravé
rameno. Po zdvihnutí súpera ľavou pažou zaberie ľavú nohu v podkolení
a predklonom hodí súpera do nebezpečnej polohy alebo na lopatky.
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Obr. 51 – 56
Obrany:
6.1 V čase výpadu útočníkom, súper sa oprie rukami o rameno útočníka
a odskočí nazad.
6.2 V čase výpadu súper urobí opačný záber hlavy a paže zvrchu a
odskočí nazad.
6.3 Po zábere nôh, pred zdvihnutím, súper vsunie paže medzi svoje telo
a útočníkove paže, ktoré rozťahovaním uvoľnia záber nôh, a tak si
súper vyslobodí nohy zo záberu.
Použitá a odporúčaná literatúra:
1. BARTÍK, P. – SLIŽIK, M. – REGULI, Z.: Teória a didaktika úpolov
a bojových umení. Banská Bystrica: PF UMB, 2007.
2. BARTÍK, P. – SLIŽIK, M. – ADAMČÁK, Š. et al. Teória a didaktika
úpolov pre základné a stredné školy. Banská Bystrica: FHV UMB,
2010.
3. ĎURECH, M. et al.: Úpoly. Bratislava : 2000.
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1.10 Využitie sebaobrany v telesnej a športovej výchove
v základných a v stredných školách
Sebaobrana ako aplikovaná úpolová činnosť by sa nemala príliš
viazať na nejaký rigorózny, uzavretý systém. Sebaobrana je otvoreným
systémom, v ktorom je možné a nevyhnutné podľa okolnosti meniť
konkrétne úpolové činnosti tak, aby sebaobrana bola dostatočne účinná a
rýchla, aby sa zachovali záujmy chránené zákonom (Reguli, 2005).
Sebaobranu rozdeľujeme na základné druhy:
-

osobnú (so špecifickou skupinou sebaobrany žien),
profesijnú (pre bezpečnostné zložky, ozbrojené
špecifické profesijné skupiny).

zložky,

iné

Sebaobrana – má najviac zachovaný charakter pôvodných
bojových činností, pri ktorých v krajných prípadoch môže ísť o život
účastníka. Ide tu o prerušenie rovnosti podmienok v prospech obrancu
– napadnutého. Svoje miesto v úpoloch jej zabezpečujú telesné
cvičenia, ktoré sú prostriedkom ovládania sebaobranných zručností.
Nemá a ani nemôže mať športové pravidlá a je zameraná najmä proti
útoku jednotlivca alebo skupiny. Delíme ju na sebaobranu:
-

s používaním bodných, sečných alebo strelných zbraní,
s používaním tyčí rôznych dĺžok,
s používaním náhodne získaných predmetov – zbraní,
bez zbrane s možnosťou používania úderov, kopov, krytov, hodov,
páčení, škrtení, znehybnení a pod.

Techniky aikidó a ich využitie v nácviku sebaobrany (BartíkSližik-Reguli, 2007)
Každá z techník je opísaná len na jednu stranu. Je potrebné všetky
techniky cvičiť rovnako na pravú, ako aj na ľavú stranu.
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Aihanmi katate dori – ikkjó

Chyt súhlasnou rukou za zápästie – pridržanie predlaktia
Obaja žiaci stoja v postoji
hanmi s vykročenou pravou
nohou. Útočník chytí obrancu
jednou rukou za zápästie, palcom
nahor (obr. 1). Dbáme na to, aby
bol chyt vykonaný súhlasnou
rukou, t.j. pravou rukou pravé
zápästie (alebo ľavou rukou ľavé
zápästie pri opačnom postoji).

Obr. 1

Obr. 2

Obranca
vykoná
pravou
(chytenou) pažou oblúkový pohyb
nahor
z
vonkajšej
strany
útočníkovho predlaktia, v hornej
polohe chytí útočníkove pravé
zápästie. Súčasne vykročí ľavou
nohou šikmo vpred tak, aby
dokročil z vonkajšej strany na
úroveň prednej nohy útočníka
(obr. 2). Ľavou rukou chytí
zospodu útočníkovu pažu tesne
nad lakťovým kĺbom a zatlačí ju
smerom k útočníkovej tvári.
Obranca vykoná obrat okolo
ľavej nohy zakročením pravou.
Zároveň obe paže oblúkom položí
nadol a vpred, takže útočníkova
chytená paža sa nachádza pred
obrancovým bruchom (obr. 3).
Obranca tlačí útočníkov lakeť
mierne vpred, takže je útočníkova
paža mierne ohnutá v lakti.

Obr. 3
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Obranca vykoná obrat o 180°
bez premiestenia nôh, stojí pravou
nohou vpred. Obe paže má pritom
takmer vystreté, takže tlačí
útočníkovu pažu pred sebou,
útočníkov lakeť je tlačený viac ako
zápästie (obr. 4). Útočník pokrčí
kolená, ľavou rukou sa môže
oprieť
o podložku,
aby
bol
pripravený v ďalšej fáze tlmiť svoj
pád.
Obr. 4
Obranca znižuje svoj postoj
a vedie útočníka na zem. Vzápätí
kľakne na ľavé koleno, útočníkov
lakeť pritom stále mierne tlačí
k zemi, aby mu zamedzil vstať
(obr. 5).

Obr 5
Obranca kľakne aj pravým
kolenom, útočníkovu pažu položí
vystretú na podložku a mierne ju
okolo pozdĺžnej osi rotuje od seba.
Konečná poloha pre techniku ikkjó
je pridržanie útočníka na zemi,
nemá
dochádzať
k páčeniu
ramena, či lakťa (obr. 6).
V sebaobrannej aplikácii je
možné ľavým kolenom kľaknúť
nad lakeť na mieste úponu
tricepsu.
Obr. 6
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Džódan zuki – ikkjó

Priamy úder na tvár – pridržanie predlaktia

Obr 7

Technika je až na prvú fázu –
vstup do útoku a získanie
kontaktu s útočníkom rovnaká ako
v predchádzajúcej technike.
Útočník udiera pravou rukou
zovretou v päsť priamym úderom
na tvár. Obranca vykoná úhyb
vykročením ľavou nohou šikmo
vpred tak, aby dokročil z vonkajšej
strany na úroveň prednej nohy
útočníka. Súčasne kryje úder
predlaktím takmer vystretej pravej
paže. Vzápätí chytí ľavou rukou
útočníkovu pažu nad lakťom a
zatlačí ju smerom k útočníkovej
tvári (obr. 7).
Ďalšie fázy naštudujte podľa
predchádzajúcej techniky.

3.

Aihanmi katate dori – kote gaeši

Chyt súhlasnou rukou za zápästie – vonkajšie vytočenie ruky
Obaja žiaci stoja v postoji
hanmi s vykročenou pravou
nohou. Útočník chytí obrancu
jednou rukou za zápästie, palcom
nahor. Útočník je natočený priamo
k obrancovi, má si vytvoriť
možnosť pre útok úderom ľavou
rukou (obr. 8). Obranca vytvára
napätie
miernym
zatlačením
svojej ruky do útočníkovej dlane.
Obr. 8

Využitie sebaobrany v telesnej a športovej výchove

91

Obranca ukročí ľavou nohou
na ľavú stranu. Chytí ľavou rukou
zhora útočníkove pravé zápästie s
palcom nasmerovaným nadol.
Následne uvoľní pravú ruku
z útočníkovho chytu vytočením
(supináciou) dlaňou nahor (obr.9).

Obr. 9
Obranca
priloží
uvoľnenú
pravú ruku celou dlaňou zdola na
pravé
spakručie
útočníka
a spoločnou prácou oboch takmer
vystretých paží vytáča (supinuje)
a privracia útočníkovu ruku von
a k predlaktiu. Obranca pritom
premiestňuje pravú nohu vpred
smerom k útočníkovi (obr. 10).

Obr. 10

Obr. 11

Obranca pokračuje vo vytáčaní
a privracaní
útočníkovej
ruky
a vedie ho na zem. Páka
v zápästnom
kĺbe
je
len
podporným faktorom. Hlavnú rolu
pri páde útočníka hrá jeho
vychýlenie na stranu, ktoré
obranca
dosiahne
vhodným
smerom vykročenia pravou nohou
(obr. 11). Útočník zakročí pravou
a padá cez sed skrižmo do ľahu
na ľavom boku.
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Gjakuhanmi katate dori – tenči nage

Chyt nesúhlasnou rukou za zápästie – hod „neba a zeme“
Obaja žiaci stoja v opačne
orientovaných postojoch hanmi.
Útočník v pravom a obranca
v ľavom. Útočník chytí obrancu
pravou rukou za ľavé zápästie,
palcom nahor (nesúhlasná ruka,
obr. 12).

Obr. 12

Obr. 13

Obranca vykročí ľavou šikmo
vpred na úroveň prednej nohy
útočníka. Súčasne ľavou rukou
zatlačí na stranu útočníka
a nadol (k „zemi“), pravou
dlaňou pohybom zdola nahor (k
„nebu“) získa kontakt s bradou
útočníka a mierne ho zakloní –
vychýli vzad (obr. 13). Pri
nácviku postupujeme pomaly,
len s ľahkým kontaktom na
brade. V sebaobrannej situácii
ide o úder.
Obranca vykročí pravou za
útočníka (za jeho ľavú pätu) tak,
aby sa ho dotkol prednou
časťou trupu. Pravou rukou
obranca obchádza útočníkovu
hlavu a predpažuje ju vpred
a nadol s palcom otočeným
nadol. V sebaobrannej aplikácii
obranca
útočníkovu
hlavu
neobchádza, ale ju zatláča vzad
a nadol cez kontakt na brade
(obr. 14).

Obr. 14
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Obranca
pokračuje
vo
vykročení pravou za útočníka,
ktorý stráca rovnováhu a padá
vzad. Útočník zakročí pravou
a cez sed skrižmo prechádza do
dopadovej polohy na ľavom
boku (obr. 15). Obranca ostáva
nasmerovaný
k útočníkovi
v zníženom
postoji
vo
vzpriamenej polohe.
Obr. 15
5.

Gjakuhanmi katate dori – šihó nage

Chyt nesúhlasnou rukou za zápästie – hod štyroch smerov
Obaja žiaci stoja v opačne
orientovaných postojoch hanmi.
Útočník v pravom a obranca
v ľavom. Postoje majú znížené
tak, aby boli stabilné a zároveň
umožňovali rýchle premiestňovanie. Útočník chytí obrancu
pravou rukou za ľavé zápästie,
palcom nahor (nesúhlasná ruka,
obr. 16).
Obr. 16
Obranca vykročí ľavou šikmo
vpred na úroveň prednej nohy
útočníka. Ľavú ruku otočí dlaňou
nadol ako pasívnu obranu proti
prípadnému kopu útočníka.
Súčasne
pravou
dlaňou
pohybom zdola nahor získa
kontakt
s bradou
útočníka
a mierne mu hlavu vytočí
smerom od seba (obr. 17).
V sebaobrannej
situácii
ide
o úder.
Obr. 17
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Obranca vykoná obrat okolo
ľavej nohy zakročením pravou.
Pravou rukou stále kontroluje
tvár útočníka, ľavú oblúkom
zodvihne do výšky tváre, lakeť
smeruje nadol (obr. 18).

Obr. 18
Obranca skĺzne ľavou nohou
vpred, chytí pravou rukou
útočníkove zápästie, otočí sa
pod útočníkovou pažou o 180°
bez premiestenia nôh, stojí
pravou nohou vpred (obr. 19).
Obranca pri obrate zníži
postoj a ruky udržiava tesne nad
vlastným čelom, nesmie stratiť
rovnováhu a zakloniť sa vzad.
Obr. 19

Obr. 20

Po dokončení obratu sa
obranca
natočí
priamo
k útočníkovi. Útočníkova pravá
ruka je na úrovni hrebeňa
lopatky, lakeť je nasmerovaný
nahor a blízko pri hlave. V tejto
polohe
útočník
nesmie
dočiahnuť na obrancu voľnou
ľavou rukou. Útočník stráca
rovnováhu, je mierne zaklonený
vzad (obr. 20). Zápästný,
lakťový i ramenný kĺb sú ohnuté
len v jednej, základnej anatomickej rovine.
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Obranca
vykročí
pravou
nohou vpred, oboma pažami
položí útočníkovu ruku na zem
pred seba. Následne môže
ľavou
rukou
kontrolovať
útočníkov lakeť a zatlačiť ho
proti podložke. Útočník pri strate
rovnováhy
zakročí
pravou
a prechádza cez sed skrižmo
vzad do ľahu (obr. 21).
Obr. 21

Použitá a odporúčaná literatúra:
1. BARTÍK, P. – SLIŽIK, M. – REGULI, Z.: Teória a didaktika úpolov
a bojových umení. Banská Bystrica: PF UMB, 2007.
2. REGULI, Z.: Inovovaná systematika úpolov. Telesná výchova a šport,
15, 1, od s. 45-47, 3 s. ISSN 1335-2245. 2005.
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2 Športové činnosti uskutočňované v prírode a sezónne
pohybové činnosti
2.1 Adaptácia detí na vodné prostredie
Úvod
Charakteristickým znakom výučby plávania je naučiť žiaka – neplavca
plávať. Je to dôležitá zručnosť, ktorá by mal byť prirodzenou pre každého
z nás. Predškolský a mladší školský vek považujeme za najvhodnejší pre
začiatky výučby plávania. V tomto veku sú deti schopné ľahko,
prirodzene a s veľkým emotívnym nasadením osvojiť si široké spektrum
pohybových zručností. Vhodnými pohybovými podnetmi zo strany
pedagógov, hravou formou, pri rešpektovaní individuálnych predpokladov
osobitosti ich senzomotorického vývinu, psychickej a mentálnej vyspelosti
okrem základnej pohybovej lokomócie (beh, skok, hádzanie, lezenie)
zvládnu aj akrobatické cvičenia, bicyklovanie, lyžovanie, korčuľovanie,
plávanie a pod. Je všeobecne známe, že čo si dieťa osvojí v tomto veku,
už nikdy nezabudne. To sa týka nielen všeobecnej, ale aj pohybovej
gramotnosti.
V prvej „predprípravnej“ fáze výučby plávania je úlohou učiteľa
plávania naučiť dieťa: postupne adaptovať sa na špecifické vlastnosti
vodného prostredia, zvládnuť potrebné zručnosti na zdokonalenie
techniky budúcich plaveckých spôsobov, vytvoriť si pozitívny vzťah
k vode, mať pred vodou rešpekt, ale nie strach a získať potrebné
zručnosti pre záchranu života.
Adaptáciu dieťaťa na vodné prostredie ovplyvňuje okrem vnútorných
vývinových predpokladov aj výchova v rodine. Preto má proces adaptácie
u jednotlivých detí rôznu intenzitu. Deti, ktoré majú pred vodou rešpekt
majú pomalšie tempo učenia sa ako tie, ktoré sa vody neboja. Každé
dieťa je neopakovateľná a jedinečná osobnosť. Neexistuje všeobecný a
univerzálny model riešenia problematiky adaptácie dieťaťa na vodné
prostredie. Na hodinách plávania pristupujeme k žiakom citlivo, trpezlivo
a hľadáme také prostriedky, aby sme žiaka zaujali a nestresovali ho príliš
vysokými požiadavkami.
Ku každej hodine plávania musí pedagóg disponovať s vysokou
dávkou osobnej zodpovednosti voči zvereným deťom. Obsah jednotlivých
hodín má vopred premyslený a naplánovaný. Od jeho pedagogických
schopností, osobnostnej zrelosti, od jeho schopnosti improvizácie
situačného rozhodovania, od schopnosti správne reagovať na vzniknutú
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situáciu sa odvíja adekvátny výber vyučovacích metód, didaktických
postupov, foriem, celkový priebeh a efektivita hodiny plávania.
Počet pedagógov na hodine plávania závisí od veku detí, od počtu
neplavcov a od hĺbky vody v bazéne. Zvyčajne na jedného učiteľa
plávania sa odporúča pre deti predškolského veku vo vode do výšky
hladiny 70 – 100 cm (t.z., že voda by mala deťom siahať približne od
pása maximálne po prsia) 4 – 5 detí a v hlbšej vode, kde deti nedočiahnu
na dno, iba 1 – 2 deti. Pre žiakov mladšieho školského veku určuje počet
detí na jedného učiteľa Smernica MŠ SR č. 6/2009-R „O organizovaní
plaveckého výcviku žiakov základných škôl,“ podľa ktorej Základný
plavecký výcvik sa môže uskutočňovať vo vode do výšky hladiny 1,20 m
a počet žiakov v jednej skupine je najviac 10.
Prítomnosť pedagóga vo vode s deťmi predškolského a mladšieho
školského veku je samozrejmá. Správna ukážka pedagóga vo vode dáva
dobrý základ do budúcnosti pre nácvik plaveckých spôsobov a u
bojazlivejších detí vyvoláva pocit istoty a bezpečia.
Odporúčaný počet hodín plávania je v celkovom rozsahu 20
vyučovacích hodín, podľa podmienok školy prebieha blokovou formou,
alebo priebežne 2 krát do týždňa. Teplota vody by mala mať okolo 29°C.
Vedomosti
Vedieť plávať znamená postupne si osvojiť v počiatkoch výučby
základné plavecké zručnosti: dýchanie, ponáranie, orientácia pod vodou,
vznášanie sa na hladine v polohe na prsiach a na znaku, splývanie
v polohe na prsiach a na znaku, skoky do vody, napodobňovanie
plaveckých pohybov.
Keď dieťa zvládlo základné plavecké zručnosti, môžeme začať s
nácvikom lokomočne jednoduchých prvkov techniky plávania. Začíname
s nácvikom nôh a až potom, s nácvikom rúk a celej súhry bez dýchania.
V prípravnej etape nacvičujeme jednoduché plavecké pohyby, ktoré
napodobňujú plavecké spôsoby. Odporúčame pri hromadnej forme
výučby zvoliť v nácviku plaveckých spôsobov nasledovný didaktický
postup:
-

kraulové a znakové nohy, kraulové paže a kraulová súhra, znakové
paže a znaková súhra, prsiarske nohy, prsiarske paže, súhra
prsiarske paže a kraulové nohy, prsiarska súhra.
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Schopnosti a zručnosti
Na začiatku výučby plávania odporúčame deti zaradiť do skupín podľa
úrovne plaveckej spôsobilosti. V praxi sa realizujú plavecké testy podľa
jednotlivých stupňov plaveckej výučby. Základné plavecké zručnosti
zisťujeme u detí v predškolskom veku (Benčuriková, 2011). V mladšom
školskom veku sa hodnotí úroveň plaveckej spôsobilosti testom 25 m
ľubovoľným spôsobom. Kritériom hodnotenia je čas: dievčatá 0:40 s,
chlapci 0:35 s (Benčuriková, 2001). Na zisťovanie úrovne plaveckých
zručností odporúčame jednoduché testy.
-

Plavecké dýchanie: výdych proti odporu vody. Najskôr v stoji, potom
v splývavej polohe (obr. 1).

-

Ponáranie sa a orientácia pod vodou: ponoriť sa pod hladinu vody,
zorientovať sa a vyloviť predmet z hĺbky 1 m (obr. 2).

-

Skok do vody: skok bez pomoci z okraja bazénu do vody s hĺbkou 1 m
(obr. 3).

-

Vznášanie v polohe na prsiach a na znaku: položiť sa na hladinu vody
do vodorovnej polohy so zadržaný dychom minimálne 5 s. Najskôr
v polohe na prsiach (obr. 4) a potom aj v polohe na znaku (obr. 5).

-

Splývanie v polohe na prsiach a na znaku: odraz od steny alebo od
dna bazénu a vo vodorovnej polohe najskôr na prsiach (obr. 5)
a potom aj na znaku splývať, t.z. preplávať bez použitia končatín 3 – 5
m.

-

Napodobnenie plaveckých pohybov: preplávať vzdialenosť 10 m
jedným plaveckým spôsobom (technikou primeranou k veku) a
bezpečne zvládnem pohyb vo vode siahajúcej po prsia.

Obr. 1 Dýchanie v splývavej
polohe

Obr. 2 Ponáranie sa a orientácia
pod vodou
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Obr. 3 Skok do vody

Obr. 4 Vznášanie v polohe na
prsiach

Obr. 5 Vznášanie v polohe na
znaku

Obr. 6 Splývanie v polohe na
prsiach

Obsah pohybových činností a ich didaktika
Pohybové hry vo vode
Výnimočné postavenie v didaktike plávania detí predškolského
a mladšieho školského veku má metóda hier. Považujeme ju v tomto
veku za nenahraditeľnú metódu pri osvojovaní plaveckých zručností.
Svedčí o tom aj charakteristika tohto vývinového obdobia „Zlatý vek hier
detí.“ Pri nácviku využívame prirodzený pohyb dieťaťa vo vode, ako je
hrabanie alebo šliapanie vody. Na hodinách plávania s deťmi tejto
vekovej kategórie odporúčame používať zážitkovú metódu výučby. Je to
radostná a nenásilná výučba, ktorá upevňuje kladný vzťah detí k vode.
Prostredníctvom zaujímavých a príťažlivých hier a využívaním
pestrých didaktických pomôcok deti zabúdajú na nepríjemné pocity
a strach z vodného prostredia. Hry ich motivujú k radostnému očakávaniu
ďalších hodín, čo napomáha vytvárať u nich trvale pozitívny vzťah
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k vodnému prostrediu. Vedú ich k samostatnosti a aktivite. Rozvíjajú ich
sociálne sa správanie v kolektíve. V novom prostredí, v ktorom je dieťa
konfrontované s rovesníkmi sa učí nielen spolupracovať, ale v skupine,
keď má možnosť zažiť rôznu rolu, učí sa súťažiť, presadzovať,
sebapoznávať. Koncentrácia dieťaťa a jeho aktívna spolupráca je
krátkodobá, preto v záujme kvalitného sústredenia sa pohybové aktivity
netrvajú dlho. Ich flexibilita z hľadiska času a činnosti je dôležitou
podmienkou účinnej aktivity detí. Na hodinách plávania využívame také
prostriedky, ktoré deti nestresujú, ale ich motivujú. Pozitívnu úlohu pri
motivácii v pohybovej činnosti hrá v tomto veku úspech. Dieťa treba často
povzbudzovať a pochváliť. Činnosti, ktoré sú úspešné, dieťa rado
opakuje a tým aj upevňuje svoje pohybové návyky. S opakovaním
činnosti sa vyvíja schopnosť zhromažďovať a uchovať pohybové
skúsenosti.
Spôsob výučby v prípravnej etape plávania možno nazvať „škola
hrou.“ Hry vo vode tvoria 80 - 90% obsahu hodín. Pri organizácii hier vo
vode volíme jednoduché pohybové úlohy a stanovíme pre deti jasné
pravidlá. Deťom pripravíme pútavý program a dostatok príležitostí na
individuálne i skupinové hry, ktoré sa realizujú v rôznych organizačných
formách. Tieto organizačné formy sa realizujú samostatne, alebo môžu
tvoriť organizovaný celok, v ktorých sa striedajú rôzne pohybové činnosti,
na základe ktorých si osvojujú plavecké zručnosti. Hry sa uskutočňujú
v menších skupinkách, pretože sú náročné na organizáciu činnosti. Pri
výbere hier rešpektujeme individuálnu úroveň plaveckých zručností detí
a postupnosť. Nácvik základných plaveckých zručností má svoju prísnu
postupnosť. Nemožno nacvičovať napríklad ponáranie pred dýchaním,
plavecké spôsoby pred splývaním a pod. Odporúčame praxou overené
poradie nácviku plaveckých zručností: začíname s hrami na
oboznámenie sa s vodným prostredím, postupne pokračujeme s hrami na
nácvik dýchania, pridávame rôzne pády a skoky do vody, hry na nácvik
ponárania a orientácie pod vodou, hry na nácvik vznášania a splývania.
Pohybové hry vo vode bez pomôcok
Pri výbere pohybových hier na oboznámenie sa s vodným prostredím
odporúčame postupovať od jednoduchších k zložitejším hrám a podľa
toho, ktoré sú už pre dieťa známe z rodinného prostredia alebo materskej
školy. Najvhodnejšie je postupne zaraďovať tie základné lokomočné
pohyby, ktoré už dieťa ovláda na suchu. Začíname v plytkej vode
chôdzou, poskokmi, behom po dne bazéna so zmenami smeru a
rýchlosti. Deti hravou formou cez motivačný námet sa hrajú na „niekoho“
alebo pohybmi a zvukmi napodobňujú „niečo“. Napríklad: „Na auto“, „Na
bociana“, „Na hadíka“, „Na húsky“, „Na kačičky“, „Na koníka“, „Na
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krokodíla“, „Na kováča“, „Na lietadlo“, „Na mlyn“, „Na myšičku“, „Na raka“,
„Na rybku“, „Na zajka“, „Na žabku“, „Na žraloka“ a pod. Príklady hier:
-

„Na bociana“. Čo robí bocian? Stojí na jednej nohe, klope zobákom
alebo robí dlhé kroky a chytá do zobáka žabky, čo dieťa napodobňuje
tlesknutím v predpažení (obr. 7 a, b).

-

„Na kačičky“ alebo „Na húsky“. Čo robia? Máčajú si krídelká vo vode
a chcú lietať, čo deti napodobňujú v upažení skrčmo, s prstami na
ramenách – (obr. 8) alebo vystretými hornými končatinami v upažení.
„Veľkými krídlami“ plieskajú o hladinu vody a vyskakujú, aby čo
najvyššie „vyleteli“ (obr. 9).

-

„Na žraloka“. Čo robí žralok? Naháňa rybičky. Deti „žraloci“ držia
v jednej ruke malú dosku, čo predstavuje „žraločiu plutvu“ a naháňajú
ostatné „rybičky“.

-

„Na kováča“. Deti napodobňujú pokrčenými i vystretými rukami
pohyby kladiva. Dlaňami, päsťami i celou rukou búchajú do vody a
snažia sa vykonávať pohyby aj vo vode.

-

„Na mlyn“. Ako melie mlyn? Deti rukami napodobňujú pohyb
mlynského kolesa. Kolesá sa točia rýchlo - pohyb sa zrýchľuje alebo
pomaly – pohyb sa spomaľuje.

-

„Na myšičku“. Deti rukami napodobňujú pohyb varechy, ktorou
„myšička“ varí kašičku do kruhu, alebo do osmičky.

-

„Na raka“. Ako chodí rak? Dozadu.
Pohybové hry vo vode s pomôckami

Pri pohybových hrách vo vode s pomôckami využívame lopty,
plávajúce hračky, nadľahčovacie pomôcky ako vodný „slíž“, koleso,
činku, žinenku, ktoré svojou širokou škálou využitia i farebnosťou
spestrujú hodiny plávania. Majú široké možnosti využitia a hravou formou
pomáhajú deťom prekonať strach z vodného prostredia. Používajú sa na
sedenie, ležanie, skákanie, vozenie, podplávanie, súťaženie s pomocou
aj bez pomoci pedagóga:
-

„Futbal“ - lopty poskytujú radostné prežívanie a aktívny pohyb vo
vode. Deti sa hrajú s loptami a snažia sa do lopty kopnúť. Pri hre
využijeme kolesá a hráme futbal aj v hlbšej vode, kde sa snažia deti
kopnúť do lopty v polohe na chrbte.

-

„Fúkanie do hračiek“ – kto prvý dofúka hračku na určené miesto?
Vzdialenosť postupne predlžujeme a môžeme využiť súťaž.
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Obr. 7a Hra „Na bociana“

Obr. 7b Hra „Na bociana“

Obr. 8 Hra „Na kačičky“

Obr. 9 Hra „Na húsky“

-

„Na hada“ - deti ležia v polohe na prsiach na vodnom slíži, držia ho vo
vystretých pažiach pred sebou a s pomocou pedagóga, ktorý ťahá slíž
s deťmi. Postupne sa presúvajú aj do hlbšej vody.

-

„Na koníka“ - deti vysadnú na vodný slíž ako na koníka a poskakujú z
miesta na miesto (obr. 10). Na „slíž“ môže vysadnúť aj dvojica.

-

„Na motovidlo“ - deti majú za úlohu zorientovať sa a prejsť pod
prekážkovú dráhu, ktorú sme vytvorili z vodných slížov.

-

„Švihadlo“ - slíž sme využili ako švihadlo. Deti prekračujú, preskakujú
(dopredu, dozadu), sedia na ňom ako na hojdačke a mali by sa na
ňom aj udržať.

-

„Na kominára“ - deti si umývajú tvár, uši, pretrú si oči a postupne
naberú vodu do dlaní a umyjú si celú tvár. Prelievajú ju z dlane do
dlane, umývajú sa sami i navzájom v skupinkách. Rozdáme deťom
poháriky z umelej hmoty. Pokračujú polievaním sa na ramená, chrbát,
vo dvojiciach alebo v skupinke navzájom.

-

„Prší, prší“ - deťom vylievame z krhličky vodu na hlavu.
Napodobňujeme dážď. Navzájom sa špliechajú, sú celé mokré zmokli.
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„Na vláčik“ v plytkej vode. Deti kráčajú po dne bazéna v rade za
sebou, vchádzajú do „tunela“, ktorý vytvoríme z vodnej žinenky,
napodobňujú zvuk vlaku – bublinkujú do vody (obr. 11).

Obr. 10 Hra „Na koníka“

Obr. 11 Hra „Na vláčik“ – v plytkej
vode

Obr. 12 Hra „Na vláčik“ v hlbšej
vode

Obr. 13 Hra „Na rybičky“

-

„Na vláčik“ – v hlbšej vode - deti v nadľahčovacích kolesách sa
pospájali a vytvorili vagóniky. Vláčik ťahá lokomotíva - pedagóg a ten
sa rozbieha z plytkej vody do hlbšej (obr. 12). Deti si postupne zvykajú
na vodorovnú polohu. Keď ide vláčik do tunela, deti sa snažia na
krátko ponoriť tvár do vody. Smelší môžu ísť ako vláčik do tunela
v polohe na chrbte.

-

Pri hre „Na rybičku“ sme použili plávajúcu činku (obr. 13). Deti sa
chytia vystretými rukami nadhmatom činky, nadýchnu sa, ponoria
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krátko tvár do vody a pedagóg ich potiahne dopredu. Plávajú ako
rybičky vo vode.
Skupinové pohybové hry vo vode
Pri skupinových hrách odporúčame využiť krátke básničky a riekanky,
ktoré sú svojím textom vhodné „do vody“. Ak je možnosť aj v sprievode
hudby.
-

„Tancuj, tancuj vykrúcaj“ - deti v malých skupinkách vytvoria kruh.
Tancujú na hudobný sprievod podľa pedagóga alebo sami pohybom
improvizujú hudbu (obr. 14).

-

„Pláva kačka po jazere“ – deti pohybom improvizujú text pesničky.

-

„Zlatá brána“ – deti počas riekanky podliezajú pod bránu. Postupne sa
brána znižuje a deti sa musia aspoň po plecia ponoriť do vody (obr.
15).

-

„Kolo, kolo mlynské“ – deti sa pochytajú za ruky a pri slovách “urobilo
bác“ sa ponoria.

-

„Na mačku a myš“ - deti „myšičky“ sa snažia podlezením alebo
podplávaním dostať von z kruhu, ktorý tvoria „mačičky“ (obr. 16).

-

„Červení a čierni“ - v tejto hre sa „červení“ snažia čo najskôr
prebehnúť na druhú stranu bazéna tak, aby ich „čierni“ nechytili. Deti
sa učia zmenám smeru pohybu a orientovať sa vo vodnom prostredí
(obr. 17).

-

„Naháňačka“ je určená pre dvojicu alebo skupinku detí, ktoré sa
navzájom naháňajú. Pohyb je ľubovoľný v rámci určeného priestoru.
„Babu“ dáva dieťa ľubovoľným dotykom napríklad, na ruku, chrbát.
Úlohy sa môžu vymeniť. Inštruktor naháňa dieťa, deti. Naháňačku
môžeme spestriť tým, že naháňaný sa môže zachrániť výskokom,
podrepom, ponorením, schovaním sa do domčeka alebo použiť
pomôcky a pod.

-

„Zaháňaná so špliechaním“ - deti stoja v kruhu alebo v dvoch radoch
proti sebe. Špliechaním alebo pomocou malej plaveckej dosky sa
snažia zahnať plávajúce hračky za určitú métu. Obmena pre
vyspelejších - snažia sa zahnať navzájom.

-

„Loptové hry“ poskytujú radostné prežívanie a aktívny pohyb vo vode.
Lopty sú súčasťou inventáru výučbových bazénov pre ich cenovú
dostupnosť. Nielen svojou farebnosťou, ale aj širokou škálou využitia
spestrujú hodiny plávania.

-

„Štafety“ – rozvíjajú u detí súťaživosť. Formou jednoduchých štafiet
deti súťažia vo dvojiciach alebo malých skupinkách medzi sebou.
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Plnia nenáročné úlohy, napr. čo najrýchlejšie prebehnúť k stene, do
rohu bazéna, k schodíkom, k určenému miestu priniesť alebo dofúkať
hračku, prebehnúť alebo „preplávať“ určenú vzdialenosť a ponoriť sa
do kolesa (obr. 18), prekonať prekážkovú dráhu, čo najrýchlejšie
„preplávať“ kraulovými nohami na žinenke k méte (obr. 19) a pod.
Pri hrách deti prichádzajú do bližšieho kontaktu s vodou. Prekonanie
úzkosti z namočenia tváre, nepríjemných pocitov, ktoré vyvoláva
stekajúca voda po tvári, v nose, očiach i ušiach, je základný predpoklad
na osvojenie si plaveckých zručnosti. Počas všetkých hier deti
vykonávajú úlohy, pri ktorých si ani neuvedomujú, že plnia konkrétny cieľ,
ktorý sledujeme – nácvik plaveckých zručností.
Pri hrách deti získavajú cenné praktické skúsenosti s fyzikálnymi
zákonitosťami vodného prostredia. Zisťujú aké má voda vlastnosti.
Zbližujú sa s ňou. Postupne vnímajú vlastnosti vody ako prúdenie, odpor,
vztlak a tlak. Začínajú sa u nich intenzívnejšie rozvíjať pocitové zmysly
pre vodu, ktoré sú potrebné na rozvoj ich koordinačných schopností.
Hry a špeciálne cvičenia na získanie pocitu vody odporúčame
zaradiť do obsahu každej hodiny plávania. Deti hladia a chytajú vodu,
prelievajú vodu z dlane do dlane, hrajú na hudobných nástrojoch (bubon,
klavír a pod.), veslujú, tlieskajú, kreslia a píšu prstami, päsťami, dlaňami,
rukami a nohami na hladine i pod hladinou. Môžu kráčať, bežať,
pochodovať ako vojaci, dupať ako slon, tancovať ako medveď alebo
baletka.

Obr. 14 „Tancuj, tancuj vykrúcaj“

Obr. 15 „Zlatá brána“
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Obr. 16 „Na mačku a myš“

Obr. 17 „Červení a čierni“

Obr. 18 „Štafety“ 1

Obr. 19 „Štafety“ 2

Hry na nácvik plaveckých zručností
Hry na nácvik dýchania
Plavecká zručnosť dýchanie sa považuje za najdôležitejšiu
z plaveckých zručností. Všeobecne platí zásada, nevie dýchať, nevie
plávať. Pri plávaní nestačí používať reflexné dýchanie, ktoré je pre nás
všetkých samozrejmosťou, ale plavecké dýchanie proti odporu vody,
ktorému sa musí každý začiatočník učiť. Pri nácviku odporúčame
nasledovný postup: jednoduché hry a cvičenia v plytkej vode s
postupným ponorením sa; výdych do vody ústami; nádych
ústami, ponorenie hlavy a zadržanie dychu pod vodou; nádych ústami,
výdych pod vodou ústami a postupne aj nosom, tzv. bublinkovanie;
pravidelné dýchanie v splývavej polohe.
Jednoduché hry a cvičenia v plytkej vode s postupným ponorením sa:
-

„Umývanie“. Kto sa ráno neumyl? Deti si umyjú líčka, uši, pretrú si oči
a postupne naberajú vodu do dlaní a umyjú si celú tvár.
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-

„Polievanie“. Rozdáme deťom poháriky z umelej hmoty, do ktorých
naberajú, vylievajú a prelievajú vodu. Pokračujú polievaním sa seba
samého, v malých skupinkách polievaním sa navzájom.

-

„Na vodníka a rybičky“. Čo robí vodník? „Vodník“ stojí v strede kruhu,
ktorý vytvorili „rybičky“. Predkloní sa a ponorí si tvár do vody – zadrží
dych. „Rybičky“ ho špliechajú a snažia sa ho ťapnúť po chrbte.
„Vodník“ musí uhádnuť, ktorá „rybička“ sa ho dotkla. Ak uhádne, úlohy
si vymenia.
Cvičenia na výdych do vody ústami:

-

„Horúca polievka“. Deti majú „v miske“ v spojených dlaniach vodu
„horúcu polievku“ a snažia sa ju fúkaním „ochladiť“.

-

„Kráter“. Kto vyfúka najväčší kráter? Deti sa snažia tesne nad
hladinou vody po nádychu vyfúknuť do vody čo najväčší „kráter“jamu.

-

„Žriedlo“. Deti vytvoria kruh, ponoria sa po bradu a fúkajú naraz do
vody pred sebou – vytvárajú horúce žriedlo.

-

„Fúkanie do hračiek“. Deti sa učia výdych ústami postupne predlžovať.
Môžu súťažiť v skupinkách. Kto prvý dofúka ľahkú hračku alebo
loptičku na určené miesto (obr. 20).

-

„Siréna“ – deti si ponoria tvár po ústa do vody, vydychujú a zároveň
vypúšťajú zvuky napodobňujúce sirénu, zvuk auta, motorky, vetra
a pod. (obr. 21).
Cvičenia na nádych ústami, ponorenie a zadržanie dychu pod
vodou:

-

„Kosenie“. Deti vytvoria kruh, učiteľ stojí v strede. Napodobňuje
pohybom rúk kosenie obilia (môže v ruke držať aj vodný slíž). Dieťa
sa nadýchne a krátko ponorí v okamihu, keď sa blíži „kosa“ k nemu
a pod vodou zadrží dych. Keď sa dieťa odmieta ponoriť, otáčame sa
so slížom vyššie nad hladinou a postupne ho približujeme k hladine
tak, aby sa dieťa ponorilo najskôr po ústa a fúkalo do vody ako pri
fúkaní do hračiek, potom po nos ako pri Siréne a nakoniec sa ponorilo
pod vodu a zadržalo dych (obr. 22).

-

„Ponáranie sa v kruhu“ – dieťa sa nadýchne, ponorí pod vodu, zadrží
dych a snaží sa vynoriť do toho istého kruhu. Po zvládnutí tohto
cvičenia sa dieťa postupne ponára a vynára vo viacerých kruhoch
položených vodorovne na hladine vody v tvare trojuholníka, štvorca,
kruhu alebo v rade za sebou (obr. 23).
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Obr. 20 „Fúkanie do hračiek“
v skupinke

Obr. 21 „Siréna“

Obr. 22 „Kosenie“

Obr. 23 „Ponáranie“ sa do
viacerých kruhov

Cvičenia na nádych ústami, výdych pod vodou ústami a postupne aj
nosom, tzv. bublinkovanie:
-

„Bublajúci potôčik“. Čo robí? Na začiatku je tichý, stáva sa prudším
a dravším, vlieva sa do rieky. Dieťa zosilňuje bublinkovanie, čím
napodobňuje dravosť rieky (výborné cvičenie na „preventilovanie“
pľúc).

-

„Pumpa“ – dve deti stoja oproti sebe na vzdialenosť vystretých rúk a
držia sa za ne. Striedavo sa ponárajú do drepu a vynárajú do stoja.
Pred ponorením sa nadýchnu, pod vodou zadržia dych a pri vynáraní
vydychujú - vypúšťajú bubliny nosom aj ústami. Šikovnejšie deti sa
postavia bližšie k sebe. V predpažení sa držia za plecia a striedavo sa
ponárajú a vynárajú.

-

„Kotúle vo vode“ – touto hravou formou zistíme, či dieťa správne
vydychuje nosom a ústami pri pretáčavých pohyboch. Pri prvých
pokusoch je vhodné použiť plaveckú žinenku.
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„Cvičenia pri stene bazéna alebo pri dráhe“ – snažíme sa, aby sa deti
naučili pravidelne dýchať s ponorením hlavy najprv s oporou o stenu
bazéna alebo dráhu, neskôr bez opory. Nácvik prebieha v pomalom
tempe, so zrakovou kontrolou bez použitia plaveckých okuliarov a po
vynorení zabránime utierať si oči napríklad tým, že si musia
zamestnať ruky. Dieťa buď zatlieska, chytí si uši, pohrozí ako vodník
alebo cvičí vo dvojiciach a pod.
Dýchanie v splývavej polohe

Nácvik dýchania môže pri nesprávnom vykonaní cvičenia zapríčiniť
u detí nepríjemné pocity, ktoré spôsobuje vniknutie vody do nosa a do
úst. Preto je dôležité robiť taký postup a výber cvičení, aby dieťa s nami
vždy ochotne spolupracovalo. Pokiaľ sa dieťa nenaučí správne dýchať,
precvičujeme dýchanie v stoji, pri chôdzi, až nakoniec vo vodorovnej –
splývavej polohe (obr. 1).
-

„Delfínový skok s plaveckou doskou“, krátke splývanie, nádych
a výdych.

-

„Delfínový skok s plaveckou doskou“, na krátku vzdialenosť kraulové
nohy, nádych a výdych.

-

„Skok priamy s plaveckou doskou“, doskok na nohy, po vynorení
plávanie kraulových nôh. Pokus o pravidelné plavecké dýchanie.
Hry na nácvik ponárania a orientácie pod vodou

Nácvik ponárania a orientácie pod vodou začíname s deťmi až po
zvládnutí predchádzajúcej základnej plaveckej zručnosti – dýchanie, t.z.
až keď dieťa dokáže ponoriť tvár do vody a zadržať dych. Pri ponáraní sa
môžu používať plavecké okuliare. Mali by mať primeranú veľkosť a musia
priliehať na tvár, aby do nich netiekla voda. Nie sú vhodné potápačské
okuliare, ktoré zakrývajú nos silikónovým krytom, ktorý bráni dieťaťu
naučiť sa správne vydýchnuť nosom. Deti si na plavecké okuliare rýchlo
zvyknú, pretože im umožňujú vidieť pod vodou. Ponáranie a orientáciu
pod vodou nacvičujeme aj bez okuliarov, aby bolo dieťa pripravené
otvoriť oči a orientovať sa pod vodou i v neočakávanej situácii.
Nácvikom ponárania začíname deti privykať na situácie, ktoré môžu
nastať pri nešťastnom páde do vody. Pretože práve šok z nečakaného
pádu do vody a panika sú príčinou utopenia detí. Prehľad hier:
-

„Koľko vidíš prstov“. Dieťa sa nadýchne, ponorí sa a pod vodou zadrží
dych. Otvorí oči a počíta prsty, ktoré mu učiteľ ukazuje. Pod vodou sa
snažíme dieťa dlhšie udržať ďalšími úlohami, napríklad aby chytilo
plávajúcu hračku, alebo určilo farby dvoch hračiek a pod.
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-

„Do tunela“. Deti vchádzajú do tunela, ktorý sme urobili pomocou
žinenky alebo „slíža“. „Tunel“ sa postupne znižuje až po hladinu
a dieťa, keď ho chce prejsť musí sa postupne viac a viac skrčiť, až
ponoriť a prekráčať ho pod vodou. Zručnejšie deti „tunel“ podplávajú.

-

„Rebrík“. Pomocou „slížov“ vytvoríme „priečky rebríka“. Deti postupne
za sebou podliezajú a ponárajú sa pod „priečky“ rebríka. Pred každou
„priečkou“ sa dieťa nadýchne, pod ňou zadrží dych a počas vynárania
vydychuje. Postupne „podplávajú“ pod všetky „priečky“ a zaradia sa
na koniec. „Slíž“ sa môže zameniť aj za gymnastické obruče (obr. 23).

-

„Spoločné ponáranie“. Dieťa sa ponára spolu s učiteľom. Súťažíme –
vo dvojici alebo v trojici, kto dlhšie vydrží pod vodou. Vopred sa
s deťmi musíme dohodnúť na znamení, aby sa všetci naraz nadýchli,
ponorili a vynorili.

-

„Vylovenie puku“. Deti hľadajú puk pod vodou s otvorenými očami.
Prvé pokusy vykonávame podaním puku do ruky tesne pod hladinou.
Ruku postupne posúvame hlbšie tak, aby sa dieťa postupne hlbšie
ponáralo. Dieťa zrakom skontroluje, kde leží puk na dne bazéna, po
hlbokom nádychu sa ponorí, snaží sa pod vodou zorientovať a rukou
vyloviť puk. Ak sa mu nedarí vyloviť puk na viac pokusov, pretože sa
vznáša a nevie sa ponoriť, skúsi to odrazom znožmo od dna až do
drepu pod hladinu vody. Učiteľ ho môže rukou položenou na jeho
chrbáte jemne potlačiť smerom ku dnu. Postupne deti dokážu vyloviť
puk „zanorením“ – odrazom, prehnutím v páse, záberom rúk smerom
dole.

Pri nácviku ponárania a orientácie pod vodou nám účinne pomôžu
súťaživé hry. Napríklad Malí potápači, Kto sa prvý ponorí? Kto vydrží
najdlhšie pod vodou? Kto prvý urobí „stojku“? Kto sa posadí na dno
bazéna? Kto prvý vyloví puk? Kto vyloví najviac pukov? Kto sa ponorí do
kolesa alebo gymnastickej obruče? a pod.
-

„Lovci pokladov“ - deti hľadajú „poklady“. Nimi sú plávajúce hračky
alebo lopty na hladine. Ďalej „lovia perly“ - puky, ktoré ležia na dne.
Ponárajú sa s otvorenými očami a prehľadávajú dno. Súťažíme – kto
vyloví najviac „pokladov“ a „perál“ po jednom? Kto vyloví najviac
„perál“ na jeden nádych? Alebo rozdelíme deti do dvoch družstiev,
ktoré súťažia medzi sebou, ktoré družstvo vyloví najviac „pokladov“ a
„perál“? Obmena hry – deti musia „poklad“ nájsť, doniesť na určené
miesto a znovu sa vrátiť po ďalší, alebo môžu vyloviť len tie „poklady“
a „perly“, ktoré určíme a pod.
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Hry na nácvik vznášania a splývania
Pri nácviku vznášania deti zistia, že pri hlbokom nádychu a zadržaní
dychu sa telo vznáša vo vode vo vodorovnej polohe na prsiach alebo
chrbte aj bez pohybu horných a dolných končatín. Odrazom od dna
alebo steny bazéna sa učia ďalšiu plaveckú zručnosť - splývanie.
Kvalitné zvládnutie splývania znamená významný krok vpred, ktorý je
nevyhnutný pre nácvik techniky plaveckých spôsobov. Aj tieto
náročnejšie plavecké zručnosti nacvičujeme s deťmi formou hier
a zábavných cvičení:
„Hviezdica“. Dieťa leží vo vodorovnej polohe na prsiach alebo na
chrbte, ruky sú mierne rozpažené, nohy mierne roznožené a hlava je v
predĺžení trupu položená na hladine. Ako prvú z „Hviezdic“ nacvičujeme
„Hviezdicu v polohe na prsiach,“ pretože poloha na chrbte je u detí
v tomto veku menej obľúbená. Pri nácviku začíname s nadľahčovacími
pomôckami. Odporúčaný postup cvičení pri nácviku „Hviezdice“ je:
-

„Hviezdica s plaveckým slížom“ pod pazuchami s hlavou nad
hladinou, neskôr aj s tvárou vo vode (obr. 24),

-

„Hviezdica s priamou pomocou“ učiteľa – jedna ruka učiteľa je pod
pazuchou dieťaťa a druhá pod bruškom vo výške bokov. Postupne ich
uvoľňujeme, najprv tú, ktorá je pod bruškom (obr. 25),

-

„Hviezdica samostatne“ v polohe na prsiach,

-

„Hviezdica s plaveckým slížom“ v polohe na chrbte – „slíž“ je pod
hlavou,

-

„Hviezdica s priamou pomocou“ učiteľa – ruka pod hlavou a pod
bokmi v krížovej oblasti. Postupne ich uvoľňujeme, začíname tou,
ktorá je pod hlavou, boky tlačíme hore,

-

„Hviezdica samostatne“ v polohe na chrbte.

Obr. 24 „Hviezdica s plaveckým
slížom“ v polohe na prsiach

Obr. 25 „Hviezdica v polohe na
prsiach“ s priamou pomocou
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-

„Medúza“ podobná ako „Hviezdica“ v polohe na prsiach s tým
rozdielom, že voľne spustené končatiny predstavujú medúzu.

-

„Hríbik“ - dieťa sa zbalí do „klbka,“ rukami si chytí predkolenie bližšie k
členkom, hlavu predkloní na hrudník tak, aby sa dotklo čelom kolien.
Pri správnom vykonaní sa „hríbik“ pomaly vznáša smerom hore. Dieťa
svojím guľatým chrbátikom pripomína hríbik (obr. 26). Postup pri
nácviku Hríbika: Dieťa stojí chrbtom k učiteľovi. Učiteľ ho chytí zozadu
za predkolenie, posadí ho na svoje kolená, pomôže mu zbaliť sa
do „klbka“ a po nádychu ho položí do vody. Keď sa dieťa osmelí,
odrazí sa nohami od dna bazéna, zbalí sa do „klbka“ a bez priamej
pomoci učiteľa sa po nádychu ponorí do vody.

-

„Otáčanie hríbika.“ Ide o náročnejšie cvičenie, preto ho odporúčame
pre pohybovo nadanejšie deti. Učiteľ chytí vznášajúci sa „hríbik“ za
pravý bok a ľavé rameno a otáča ho v horizontálnej rovine. Otáčanie
vo vertikálnej rovine zvládnu len tie deti, ktoré ovládajú nielen
zadržanie dychu, ale aj výdych nosom (obr. 27).

Obr. 26 „Hríbik“

Obr. 27 „Otáčanie hríbika“

Nácvik splývania začíname v dvojiciach:
-

„Lokomotíva“. Dieťa leží v splývavej polohe na prsiach čelom
k učiteľovi a chytí ho vystretými hornými končatinami za ruky. Učiteľ
predstavuje „lokomotívu,“ kráča dozadu po dne bazéna, mení smer
a rýchlosť. Obmena tohto cvičenia - učiteľ kráča dopredu, je chrbtom
k dieťaťu, ktoré ho drží vo výške bokov. Alebo súťažíme, ktorá
„lokomotíva“ príde do stanice prvá. „Lokomotívu“ môžeme nacvičovať
aj s plaveckou doskou (obr. 28).

-

„Plávanie v uličke“. Deti v dvoch radoch stoja proti sebe, čím medzi
sebou vytvoria uličku. Posledné dieťa v rade si ľahne „do uličky“
zaujme splývavú polohu najprv na prsiach, potom na chrbte. Ostatné
deti ho poťahujú za ruky a nohy „v uličke“ a posúvajú si ho dopredu.
Keď sa dieťa dostane „na koniec uličky“ zaradí sa na začiatok radu
a nasleduje ďalšie, posledné v rade.
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-

„Vlnobitie“. Deti stoja a držia sa za žliabok alebo za okraj bazéna. Na
povel sa začnú rukami naraz priťahovať k stene a odtláčať od nej.
Súčasným pohybom dopredu a dozadu vytvoria „morské vlny“, do
ktorých sa deti hádžu odrazom na chrbát.

-

„Torpédo“. Dieťa zaujme splývavú polohu na prsiach „torpédo“. Učiteľ
stojí bokom, chytí ho jednou rukou pod kolenami a druhou sa oprie
o jeho chodidlá a po nádychu ho vystrelí dopredu. Deti súťažia, ktoré
„torpédo“ sa vystrelí najďalej, alebo ktoré trafí do gymnastickej
obruče. Deti upozorníme, že len spevnené „torpédo“ sa dá vystreliť.
Pri prekonávaní prvých metrov v splývavej polohe sa deti učia udržať
stabilitu v polohe na prsiach i na chrbte. Pri rozvoji rovnováhy nám
pomáhajú plavecké pomôcky. Torpédo s plaveckou doskou sa dieťa
naučí skôr ako bez nej (obr. 29).

-

„Splývanie s vodnou činkou“ (obr. 30) alebo plaveckou doskou (obr.
31). Cieľom uvedených cvičení je naučiť dieťa správne splývať.
Dbáme na správne držanie pomôcok. Horné končatiny sú vystreté.
Tvár je ponorená vo vode, aby sa dieťa naučilo správnu polohu tela.
Činka sa drží nadhmatom. Doska sa drží zhora alebo zboku palcami
hore. Miesto úchopu určuje dĺžka horných končatín. Tieto sa nekrčia
v lakťoch, pretože tlačením na dosku zhora sa stráca rovnováha.
Správne uchopenie dosky určuje vzdialenosť vykrojeného okraja
dosky od hlavy. Plavecké dosky majú mať optimálnu veľkosť,
prispôsobenú dĺžke horných končatín.

Obr. 28 „Lokomotíva“

Obr. 29 „Torpédo s plaveckou
doskou“
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Obr. 31“Splývanie s plaveckou
doskou“

-

„Samostatné splývanie“ - dieťa stojí pri okraji bazéna, ruky má
vzpažené (dlaň na dlani), hlava je medzi ramenami, brada mierne
pritlačená na hrudník (obr. 32). Do splývavej polohy sa dieťa dostane
odrazom od steny bazéna (jednonož) alebo od dna (znožmo). Pred
odrazom sa nadýchne, predkloní, položí sa na hladinu a splýva
samostatne. Sú to jeho prvé metre. Horné a dolné končatiny i celé telo
sa snaží mať pri splývaní spevnené. Splývanie predĺžime, keď
chytíme ruky dieťaťa tesne nad zápästím a potiahneme dopredu.

-

„Splývanie pretáčaním“ v horizontálnej polohe na prsiach a chrbte.
Dieťa sa otáča okolo pozdĺžnej osi a robí „vrtuľu“ alebo „špirálu“.

-

„Skoky delfínov“. Dieťa skáče ako „delfín“ do gymnastickej obruče.
Pred odrazom od dna bazéna vzpaží, nadýchne sa a splýva smerom
do obruče (obr. 33). Cvičenie môžeme spestriť tým, že po odraze
„delfín“ triafa do viacerých obručí za sebou, čím predlžujeme jeho
splývanie.

Obr. 32 „Nácvik splývania“

Obr. 33 „Skoky delfínov“

Adaptácia detí na vodné prostredie

115

Trpezlivo a cieľavedome pokračujeme v nácviku splývania aj v polohe
na chrbte. Túto polohu, ako sme už uviedli, deti ju na začiatku nácviku
spravidla odmietajú. Dôležitá je priama pomoc učiteľa a jeho blízky
kontakt s dieťaťom, ktorý pomáha odstrániť strach dieťaťa z tejto polohy.
Pri prvých pokusoch si učiteľ položí hlavu dieťaťa na svoje rameno, ktoré
má ponorené vo vode. Neskôr sa postaví za hlavu dieťaťa, chytí ho
zozadu pod pazuchy a ťahá ho za sebou. Učiteľ postupne zrýchľuje
pohyb dozadu, čím zabraňuje vysadenej polohe trupu a klesaniu nôh
dieťaťa. Pri tomto cvičení stále pozorujeme správanie dieťaťa, hovoríme
s ním, učíme ho pravidelne a správne dýchať (nádych ústami). Pozor
dávame na vysokú vodorovnú polohu, dieťa veľmi nenadľahčujeme. Telo
má mať v šikmej polohe pod vodou, hlava a uši sú na úrovni hladiny.
Záklon a dvíhanie hlavy sú príčinou nesprávnej polohy splývania na
chrbte. Obidva extrémy spôsobuje strach a strnulá, vysadená alebo
neuvoľnená poloha tela. Priamu pomoc dávame aj z boku. Jedna ruka je
vo výške ramien pod hlavou a druhá vo výške bokov, v krížovej oblasti.
Ruku pod hlavou neskôr nahradí plavecká doska. Pri nácviku splývania
na chrbte môžeme využiť aj iné plavecké pomôcky, ktoré môže mať dieťa
pod hlavou (nafukovací vankúšik, vodný „slíž“) alebo vo výške pása
(koleso, „ježka“ a „slíž“). V priebehu nácviku postupne mieru pomoci
znižujeme. Z nafukovacích predmetov vypúšťame vzduch alebo
použijeme iba jednu ruku, ktorú postupne vzďaľujeme od dieťaťa.
Pády a skoky do vody
Pády a skoky do vody sú u detí veľmi obľúbené. Deti sa pri nich
zoznamujú s fyzikálnymi zákonitosťami vodného prostredia, prekonávajú
strach a zároveň získavajú skúsenosti s orientáciou pod vodou. Nácvik
skokov sa väčšinou organizuje skupinovou formou. Dbáme na
bezpečnosť výučby. Deti skáču len na pokyn učiteľa, palce na nohách
musia mať zachytené za okraj bazéna, aby sa zabránilo pošmyknutiu.
Nácvik skokov začíname vo vode s výškou hladiny po pás. Najskôr
zaraďujeme poskoky vpred, vzad alebo bokom, výskoky na jednej nohe
alebo znožmo. Deti sa odrážajú od dna bazéna a postupne sa ponárajú
po plecia, bradu a celú hlavu. Pri ponorení celého tela je tvár pod
hladinou vody, dieťa zadrží dych, krátku chvíľu zostáva pod hladinou a po
odraze od dna vydychuje a vynára sa. Deti, ktoré nedokážu ponoriť tvár
do vody, pretože majú psychické zábrany z ponorenia, motivujeme
hravou formou. Napríklad do nácviku zaradíme pohybové činnosti s už
známymi riekankami „Kolo, kolo mlynské,“ „Skáče žaba.“
Keď deti zvládli predchádzajúce cvičenia, zaradíme postupne
do nácviku pády a skoky zo schodíkov alebo z vodnej žinenky vo výške
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hladiny vody a z okraja bazéna. Priamu pomoc dávame spravidla z vody.
Stojíme čelom k dieťaťu, chytíme ho pod pazuchy palcom dopredu
a stiahneme ho na seba. Zachytíme ho tesne nad hladinou, aby sme
zabránili ponoreniu dieťaťa. Postupne dieťa po skoku stiahneme nižšie
po bradu, po ústa, po oči a nakoniec sa spolu s ním ponoríme.
Bojazlivejším dávame pomoc aj „zhora,“ položením dieťaťa do vody.
Nikdy nestrkáme a nehádžeme dieťa nasilu do vody. Nácvik začíname
trpezlivo zo sedu, podrepu a nakoniec zo stoja. Pomoc znižujeme tak, že
dieťaťu podáme iba jednu ruku, neskôr jeden prst až dovtedy, kým sa
dieťa neodváži samostatne skočiť do vody.
Skoky do vody spestríme zadaním jednoduchej úlohy. Napríklad
v letovej fáze musí dieťa zatlieskať, chytiť sa za uši, dať ruky vbok, po
odraze roznožiť a rýchlo znožiť, upažiť alebo predpažiť a pod. Ďalšie
spestrenie skokov môžu byť súťaže: „Kto skočí najďalej?“ (obr. 34), „Kto
skočí najvyššie?“ „Kto skočí do kruhu?“ „Koho vyhodím najvyššie?“
a pod. Odvážnejšie deti postupne skáču do hlbšej vody a z väčších
výšok. Tie najodvážnejšie dokážu skočiť z výšky 1 m (obr. 35). Pri prvých
skokoch do hlbokej vody, kde dieťa nedočiahne na dno ho chytáme vo
vode pod hladinou a pomáhame mu pri návrate na hladinu.
Nácvikom náročnejších skokov ako napr. skok vzad, skok s obratom,
kotúľ z vodnej žinenky do vody, skok hlavou vpred „hlavička,“ deti
získavajú odvahu a prekonávajú sami seba.
Nácvik „hlavičky“ - pád hlavou vpred nacvičujeme najskôr zo sedu,
potom z drepu a nakoniec zo stoja na okraji bazéna alebo vodnej
žinenky. Dieťa držíme vo výške bokov, aby sme zabránili pádu na
bruško. Neustále zdôrazňujeme, aby malo hlavu medzi ramenami (paže
na ušiach), pretože záklon hlavy spôsobí dopad na hrudník alebo bruško.
Dieťa urobí hlboký predklon, nadýchne sa a v momente, keď sa jeho
prsty dotknú vody, púšťame ho a dieťa padá do vody „pod seba“ (obr. 36
a, b).
Silu odrazu a predĺženie letovej fázy nacvičíme napríklad
predlžovaním vzdialenosti dopadu pomocou plaveckých pomôcok ako sú
obruče alebo „slíže.“ Splývanie po skoku predlžujeme potiahnutím rúk
dieťaťa v smere pohybu pri dopade do vody.
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Obr. 34 „Kto skočí najďalej?“

Obr. 35 „Skok do hlbokej vody“
z výšky jedného metra

Obr. 36 a Nácvik „hlavičky“ zo sedu
(prípravná fáza)

Obr. 36 b Nácvik „hlavičky“
zo sedu (letová fáza)

Základnou povinnosťou každého pedagóga je dodržiavať na hodine
plávania bezpečnostné a organizačné opatrenia. Na prvej hodine
oboznámime deti s objektom plavárne a s hygienickými zariadeniami.
Hodinu začneme aj ukončíme spoločným nástupom z dôvodu kontroly
počtu detí. Neustále pozorujeme reakcie detí pri nácviku, čím
predchádzame možným krízovým situáciám. Nikdy nenechávame deti
bez dozoru v bazéne, ani v sprche. Rešpektujeme vek a úroveň
plaveckej spôsobilosti detí. Každý učiteľ plávania musí dokonale ovládať
záchranu topiaceho sa a dokáže poskytnúť prvú pomoc (Baran, 2006). V
prípade úrazu privolá lekársku pomoc, zaeviduje záznam o úraze a
vyrozumie vedenie školy, resp. klub a rodičov o úraze. Prítomnosť
plavčíka v priestoroch plavárne je povinná. Pred začatím výučby
odporúčame vyžiadať si písomné prehlásenie a súhlas rodičov, že ich
dieťa je zdravé a môže sa zúčastniť výučby plávania.
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Postavenie pedagóga v súčasných podmienkach výučby plávania nie
je jednoduché. V učiteľskom povolaní existuje nevyváženosť medzi
zodpovednosťou, náročnosťou a hodnotením práce.
Ukážka didaktickej hodiny plávania s cieľom nácvik prsiarskych
nôh
ÚVODNÁ ČASŤ je rozdelená na všeobecné a špeciálne rozcvičenie
na suchu.
•

Rozcvičenie na suchu.

-

Deti hravou formou napodobňujú pohybom obsah pesničiek Pláva
kačka po jazere, alebo prekonávajú prekážkovú dráhu, na ktorú sme
využili nadľahčovacie pomôcky (obr. 37, 38).

•

Špeciálne rozcvičenie na suchu.

-

Ukážka prsiarskych nôh. Imitačné cvičenia na suchu. Individuálny
prístup (obr. 39).

•

Rozohriatie vo vode.

-

Už pri prvom kontakte s vodou sa prejaví u detí strach alebo odvaha.
Pri vstupe do bazéna postupujeme podľa prejavu detí. Tým
bojazlivejším, ktorí majú psychické zábrany pomáhame. Zo
skúseností vieme, že odstupom času, sledovaním svojich kamarátov,
sa sami rozhodnú ich nasledovať.

-

V rámci rozohriatia vo vode a navodenia príjemnej atmosféry sa
zopakujú už známe pesničky Na kačku, Na slona a pod. Cvičenie vo
vode začíname základnými lokomočnými pohybmi. Deti hravou
formou cez motivačný námet napodobňujú pohybom pedagóga. Pri
tanci, hudbe, speve a plnení rôznych pohybových činností vo vode
zabúdajú na nepríjemné pocity a strach z nezvyčajného prostredia
(Obr. 40).

HLAVNÁ ČASŤ – počas nácvičnej hodiny sa používa zásada
názornosti a postupnosti.
-

Nácvik prsiarskych nôh pri okraji bazéna, s doskou.

-

Nácvik prsiarskych nôh so slížom. Splývavá poloha, paže vystreté.
Nácvik sťažíme pridaním ďalšieho prvku - hlava vo vode. Pri
nesprávnej polohe – priama pomoc jednou rukou vo výške bokov (obr.
41).

-

Splývavá poloha, horné končatiny vystreté, hlava nad vodou, učiteľ
stojí z boku alebo za dieťaťom, pomáha vykonať pohyb prsiarskych
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nôh s dôrazom na správne vytáčanie chodidiel – „fajky“. Záber
dotiahnuť do úplného vystretých dolných končatín (obr. 42).
-

Nácvik prsiarskych nôh so slížom, bez priamej pomoci učiteľa.
Splývavá poloha, horné končatiny vystreté, hlava vo vode. Prvé
pokusy o samostatné „plávanie“ bez priamej pomoci (obr. 43).
ZÁVEREČNÁ ČASŤ:

-

Jednoduché štafety: Prebehnúť určenú vzdialenosť, splniť určitú úlohu
(preniesť hračku, hodiť loptu ...),

-

Prekážková dráha. Voľba hier a pomôcok podľa vlastného výberu detí
(obr. 44).

Obr. 37 Úvodná časť hodiny
všeobecné rozcvičenie na suchu –
imitácia pesničky

Obr. 38 Úvodná časť hodiny
všeobecné rozcvičenie na suchu –
prekážková dráha

Obr. 39 Úvodná časť hodiny
špeciálne rozcvičenie na suchu –
nácvik prsiarskych nôh

Obr. 40 Úvodná časť hodiny
rozohriatie vo vode
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Obr. 42 Hlavná časť hodiny
Nácvik prsiarskych nôh
s plaveckou doskou s vytáčaním
chodidiel „fajky“

Obr. 41 Hlavná časť hodiny
Nácvik prsiarskych nôh s vodným
„slížom“ s priamou pomocou
učiteľa zboku

Obr. 43 Hlavná časť hodiny
nácvik prsiarskych nôh s vodným
slížom - samostatné plávanie

Obr. 44 Záverečná časť hodiny
prekážková dráha vo vode
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2.2 Význam polohy tela pri nácviku plaveckej lokomócie
a funkcia plaveckých pomôcok v didaktike plávania
Význam polohy tela pri nácviku plaveckej lokomócie
Vo vodnom prostredí je lokomócia človeka rozdielna od lokomócie na
suchu, čomu sa prispôsobuje aj didaktika plávania. Pokiaľ sa na suchu za
základný lokomočný vzorec považuje krok, vo vodnom prostredí ide
o plavecké pohyby, ktorými posúva jednotlivec telo vpred alebo sa nimi
snaží udržať na hladine vody.
Vodné prostredie so svojimi fyzikálnymi zákonitosťami, predovšetkým
tlakovými a vztlakovými silami, mení pôsobenie vonkajších síl pri
rozdielnych polohách a pohyboch. Pohyb vo vode vo forme plávania sa
líši od pohybu na suchu predovšetkým:









horizontálnou polohou tela,
človek sa vznáša na hladine nie len pôsobením vztlakových síl, ale
i vďaka relatívne vyrovnanej hustote vody a ľudského tela,
na suchu sú dominantne zaťažované dolné končatiny a chrbtica, pri
plávaní tvoria hnaciu silu dominantne horné končatiny,
antigravitačné účinky hydrostatického vztlaku odľahčujú chrbticu a
dolné končatiny a celkový pohyb vo vode uľahčujú,
pri pohybe vo vode sa plavec opiera o tekutú substanciu, kde tlak
a vztlak vytvárajú oporu pohybujúcim sa končatinám,
pre pohyb vo vode je nutné aktívne, riadené dýchanie, často so
zadržaným dychom, je to najlepší aktívny tréning dýchacieho
systému sťažený tlakom vody,
pri pobyte vo vode sú zvýšené nároky na termoreguláciu organizmu.

Vo výučbe plávania sa budujú nové pohybové vzorce, v ktorých
v plnej miere nie je možné uplatniť pohybové skúsenosti získané rôznymi
športovými aktivitami na suchu, dokonca ani základnú lokomóciu na
suchu ako je krok a skok. Špecifikum didaktiky plávania spočíva vo
vlastnostiach vodného prostredia. Pre stabilitu polohy tela vo vode je
dôležitá veľkosť opornej plochy (často ju tvorí aj plavecká pomôcka)
a miesto ťažiska (obr.1, 2, 3). Ak pod opornou plochou rozumieme
priamy kontakt plochy ktorejkoľvek časti tela alebo pomôcky s podložkou,
v prípade vody ide vždy o pohyblivú podložku. Aj preto viac ako v iných
pohybových aktivitách je udržanie stability v základných polohách
náročnejšie a podieľajú sa na nich okrem veľkých svalových skupín aj
malé (napr. všetky svaly okolo lopatky, okolo dlaní a predlaktia, okolo
panvy, chodidiel). Vodné prostredie pre jedinečnú charakteristiku plochy
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opory (vysoká variabilita) umožňuje cvičiť v kombináciách prvkov a
polohách, ktoré na suchu nie je možné realizovať.
Už dlhodobo sa v plaveckých kurzoch v praxi vyučuje technika
plávania v dvoch základných polohách - v splývavej na prsiach a na
znaku (v horizontálnej polohe). Optimálna poloha tela pri plávaní znižuje
odporové zložky a podporuje rýchlosť plávania. Poloha tela pri plávaní
podporovaná efektívnou prácou dolných končatín je základom
ekonomičnosti techniky. Toto sa však dotýka predovšetkým športového
plávania. Pre žiakov 1. stupňa je dôležitejšie vo výcvikových hodinách
realizovať veľké množstvo rôznych cvičení na nácvik a zdokonaľovanie
techniky plávania, a tiež učiť veľkú škálu špeciálnych zručností na ich
zdokonaľovanie z dôvodu zvyšovania bezpečnosti pri pohybe vo vode.
Okrem techniky plaveckých prvkov (prsiarske nohy, paže, prsiarske
paže s kraulovými alebo delfínovými nohami) je pri pohybe vo vode
dôležitá poloha tela, ktorú ovplyvňuje práca dolných a horných končatín.
Aj základné polohy človeka - sed, stoj, ľah, je nutné sa vo vode znovu
učiť i napriek tomu, že vertikálnu polohu na suchu si človek
neuvedomuje. Vertikálna poloha pri pohybe vo vode sa využíva
v dôležitých prvkoch napr. v skokoch do vody, v rôznych hrách s loptou, v
záchrane topiaceho, v nezvyčajných životných situáciách vo vode.
Na udržanie základných polôh tela stoj, sed, ľah vo vode vplyvom
vonkajšieho prostredia prichádza k rozdielnej reakcii pohybového
systému. Chýba pevná opora, je vyššia hustota a tlak prostredia, s čím
sa musia všetky pohybové systémy vyrovnať. Vykonanie akéhokoľvek
prvku vo vode i napriek relatívne jednoduchej pohybovej štruktúre je
náročné na neuromuskulárnu koordináciu nervového, pohybového
zmyslového, termoregulačného systému, ktoré sú neustále dráždené
hydromechanickými vlastnosťami vody.
Ľudské telo v akejkoľvek polohe vo vode reaguje na plochu opory. Na
vyrovnávanie polohy je potrebné svalové úsilie končatín a svalových
skupín celého tela, ktoré zdanlivo „nepracujú,“ ale z hľadiska správneho
udržania polohy tela zohrávajú dôležitú úlohu. Práve tento fakt je
významný pri pohybe vo vode, nakoľko pre udržavanie akejkoľvek polohy
sa významne zapájajú nie len veľké ale i malé svalové skupiny. Napríklad
nedoceňuje sa pri pohybe vo vode poloha hlavy v súvislosti s ktorou sa
celé cvičenie môže sťažiť príp. zľahčiť.
Pre stoj na suchu je dôležitá poloha panvy, ktorá má funkciu nosného
rámu na ukotvenie chrbtice a tvorí klenbu pre prenos hmotnosti tela na
dolné končatiny. Tento prenos hmotnosti na dolné končatiny vo vode nie
je, nakoľko vztlaková sila vody ho neguje. Pritom poloha vo vode pri
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cvičeniach v stoji alebo v sede výrazne stimuluje posturálne svaly,
pretože na vyrovnávanie polohy je potrebné zapájať nie len prácu
končatín, ale polohou hlavy, panvy, optimálnou plochou opory s
pomôckou alebo bez nej, je žiak nútený neustále reagovať na podnety
vonkajšieho prostredia a udržiavať tak optimálnu polohu v konkrétnom
cvičení. Tlak, vztlak a odpor vody sú základné parametre vonkajšieho
prostredia pre vytváranie opory, ktoré priaznivo stimulujú celý pohybový
aparát, ktorý sa na udržiavaní polohy tela pri cvičení podieľa.
Významnú funkciu pri nácviku rôznych polôh tela vo vode má
dýchanie. Vztlaková sila pôsobí do stredu tela, ktorý je ovplyvnený hĺbkou
nádychu a výdychu ako i polohou končatín. Využívaním rôznych
plaveckých pomôcok môžeme dynamicky meniť veľkosť a polohu plochy
opory v spolupráci s harmonizáciou svalového tonusu celého tela.
Rotačný pohyb (obr. 2) spôsobený skladbou tela a umiestnením ťažiska
je u každého jedinečný a ovplyvňuje aj dynamiku plaveckých pohybov.
Výnimočnosť v nácviku plaveckých zručností a techniky plávania
umožňuje pomerne rýchle prechádzanie z prvku na prvok. Napr. poloha
tela na prsiach a znaku mení i fázu propulzie pri kraulových a znakových
nohách, pričom pohyb z hľadiska priestorovej štruktúry je relatívne
podobný. Ďalším, nie zanedbateľným faktom pri nácviku techniky
plávania, je transfer v motorickom učení, ktorý umocňuje šírka
plaveckých zručností.
V didaktike plávania je dôležité precvičovať nie len horizontálnu, ale
i vertikálnu polohu z dôvodu efektívnejšieho zdokonaľovania širokej škály
plaveckých zručností. Základné polohy človeka na suchu a vo vode majú
rozdielny charakter stimulácie svalových skupín z dôvodu labilnej
a neustálej dynamickej reakcie oporného aparátu na vonkajšie
prostredie.
Uvádzame niekoľko príkladov, kde zmena polohy tela mení i nároky
na koordináciu vykonávaným pohybov. Cvičenia majú veľký zdravotný
aspekt. Pri cvičeniach sa využívajú základné polohy tela – ľah, sed, stoj
a základná lokomócia – chôdza a samozrejme prvky plaveckej techniky.
Metodický dôraz pri jednotlivých cvičeniach vychádza vždy z polohy tela,
ktorá je určujúca, a k nej sa priraďujú vykonávané pohyby dolnými alebo
hornými končatinami. Pre optimálnu techniku plávania je dôležitá nie
strnulá, ale uvoľnená poloha tela, (či už v stoji, sede alebo ľahu), aby
bolo telo vo vode prirodzene nadľahčované. Preto už v počiatkoch
nácviku plávania je potrebné učiť žiakov plavecké pohyby nie len
v horizontálnej polohe, ale i v polohách, ktoré sú pre pohyb na suchu
bežné, ale vo vode vyžadujú vyššie požiadavky na kondíciu
a koordináciu. Prezentované cvičenia nevyžadujú zvýšené nároky na silu
a sú lokomočne jednoduché. Sú orientované na koordinačne náročnejšie
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vnímanie polohy tela vo vode v nadväznosti na vykonávaný pohyb, ktorý
sa má postupne pretransformovať do techniky plávania.
Všetky prezentované cvičenia rozvíjajú koordinačné schopnosti a
súčasne zvyšujú pocit istoty pri pohybe vo vode. Pri cvičeniach sa
využíva penový valec („slíž“), ktorý má nadľahčujúcu funkciu
a plavecká doska, ktorá má hlavnú funkciu stabilizujúcu.
Pri nácviku koordinačne nových plaveckých prvkov je dôležité:




správne uchopenie pomôcky v súčinnosti s optimálnou polohou tela,
dodržiavať optimálnu polohu tela v nadväznosti na vykonanie
pohybu,
pravidelné dýchanie.

Podľa polohy tela a hlavy sa dýcha ústami (hlava nad vodou), pri
výdychu do vody je výdych ústami aj nosom (hlava pod vodou).
Relaxačná poloha na znaku s oporou
veľkej plaveckej dosky (obr. 1). Hlava
je v predĺžení tela, končatiny udržujú
pokojový tonus (sú vystreté).

Obr. 1
Rotačný pohyb tela okolo ťažiska
(obr. 2). Pri uvoľnení končatín sa
začnú dolné končatiny ponárať
hlbšie pod hladinu do momentu,
pokiaľ na nevyrovná hmotnosť
žiačky a vztlaková sila.

Obr. 2
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Relaxačná poloha s labilnou oporou
pod trupom („slížom“). Tonus svalov
a poloha dolných a horných končatín
citlivo reaguje na zmeny polohy, aby
sa žiak z pomôcky nezošmykol (obr.
3).
Obr. 3
Stoj vo vode na penovom valci
s jemnou koordináciou paží a trupu
(obr. 4). Pre udržanie vzpriamenej
polohy je dôležitá poloha panve
a pohyby paží, ktoré pomáhajú
udržiavať rovnováhu.

Obr. 4
Na penovom valci stoj a drep
a opakovať (obr. 5). Dôležitá je
vzájomná súhra pohybov dolných,
horných končatín a panvy, nakoľko
udržujú polohu tela v rovnováhe.
Výraznejšia zmena polohy panve
mení nároky na udržanie rovnováhy
vo vertikálnej polohe vo vode.
Žiačka sa v stoji nadýchne a
v drepe vydýchne.
Obr. 5
Vo vertikálnej polohe kraulové nohy
(obr. 6). Veľká doska plní funkciu
nadľahčovania, drží sa prekríženými
rukami na prsiach. Panva nesmie byť
ani vysadená ani podsadená. Pohyb
nôh sa vykonáva uvoľnene, rytmicky
a rovnakou silou vpred a vzad. Žiak
sa nesmie posúvať ani vpred ani
vzad, stojí na jednom mieste.
Obr. 6
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Drepy vo vode (obr. 7). Penový
valec je uchytený pod ramenami
a žiačka pracuje len dolnými
končatinami bez opory. Vystretie
nôh smeruje ku dnu bazéna.

Obr. 7
Prsiarske nohy vo vertikálnej
polohe (obr. 8). Trup na záber nôh
reaguje zdvihnutím a ponorením
okolo hladiny vody. Záleží od
frekvencie
záberov,
či
sa
zdôrazňuje
technický
alebo
kondičný aspekt cvičenia.

Obr. 8

Obr. 9

Obr. 10

Prsiarske paže v sede na doske (obr. 9, 10). Žiačka sedí v strede
veľkej plaveckej dosky. V záberovej časti prichádza k zvýšeným nárokom
na koordináciu trupu a práce paží z dôvodu udržania polohy v sede. Trup
sa nemá predkláňať ani zakláňať. Zdokonaľovanie techniky paží
umožňuje lepšiu kontrolu zo strany žiačky aj pedagóga.
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Prsiarske paže v sede na doske
(obr. 11). Cvičenie je pre
vyspelejších žiakov. Žiak sedí na
zadnej časti dosky. Vztlaková sila
dosky spôsobuje zdvíhanie stehien
k hladine a tým ovplyvňuje zmeny
polohy trupu. Nároky na silu sú
vyššie,
čo
môže
ovplyvniť
techniku.
Obr. 11
Prsiarske
paže
v sede
s labilnejšou oporou (obr. 12).
Kolená sú mierne pokrčené.
Cvičenie je náročnejšie z hľadiska
väčšej lability polohy tela.

Obr. 12
Kraulové nohy v polohe na boku
(obr. 13). Vystretá spodná ruka sa
opiera o „slíž,“ hlava je voľne
položená na vystretom ramene.
Žiačka môže voľne dýchať.
Vystretá horná ruka drží druhý
koniec valca. Trup sa nemá
preklápať na znak ani na prsia.
Obr. 13
Kraulové nohy pri polohe tela 45
stupňov voči hladine vody (obr. 14)
Jemné
zmeny
polohy
tela
spôsobujú rozdielny nábehový uhol
dolných končatín.

Obr.

14
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Kraulové nohy na boku s oporou
o veľkú plaveckú dosku (obr. 15).
Žiak sa o dosku nemá opierať, aby
ju nezatláčal pod hladinu vody.
Doska sa drží v predĺžení tela.

Obr. 15
Kraulové nohy s inou oporou ako
plavecká doska (obr. 16). Paže sú
mierne zdvihnuté nad hladinu vody,
čo zvyšuje nároky na ohybnosť
v ramenách
a vo
všetkých
oblastiach chrbtice.

Obr. 16

Obr. 17

Obr. 18

Obr. 19

Obr. 20
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Obr. 22

Chôdza vo vode vzad a vpred (obr. 17 až 22). Žiačka stabilizuje polohu
držaním penového valca pod ramenami, čo bráni sprievodným pohybom
paží. Z polohy na znaku dolnými končatinami kráča krok za krokom
smerom vzad. Z polohy na prsiach kráčaním vpred postupne pretočí celý
trup opäť do polohy na znak.

Obr. 23

Obr. 24

Chôdza vo vode s využitím dvoch „slížov“ (obr. 23, 24). Pri chôdzi vo
vode je koordinačne náročnejšia chôdza vzad. Prichádza k diametrálne
rozdielnemu napätiu svalových skupín dolných končatín pri pohybe bez
opory.

Obr. 25

Obr. 26
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Cvičenie na pocit pre vodu (obr. 25, 26). Súčasným pohybom paží bokom
vzad alebo vpred sa dáva impulz na otáčanie celého tela. Žiak sedí na
veľkej doske, ktorá tvorí oporu pre polohu tela. Rotáciou dlaní, predlaktia
a ramien sa žiak snaží zachytiť vodu.

Obr. 27

Obr. 28

Plávanie so „slížom“ kraulovými nohami a výdychmi do vody(obr. 27, 28).

Obr. 29

Obr. 30

Rozdielna poloha „slíža“ pri nácviku a zdokonaľovaní znakových nôh.
Obr. 29 „slíž“ položený pod ramenami, obr. 28 „slíž“ položený pod hlavou.
Význam polohy tela pri nácviku nielen techniky plávania súvisí so
zvyšovaním pocitu istoty pri pohybových aktivitách vo vodnom prostredí.
Je neoddeliteľnou súčasťou všetkých špeciálnych zručností vo vode.
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Funkcia plaveckých pomôcok v didaktike plávania
Aj z dôvodu širokej pestrosti plaveckých pomôcok z hľadiska tvaru,
veľkosti, tvárnosti (možnosť meniť ich tvar) je v súčasnosti nácvik
a zdokonaľovanie techniky plávania efektívnejšie. Ich modernizácia a
flexibilita využitia výrazne zvýšila variabilitu obsahu, čo v konečnom
dôsledku výraznou mierou prispelo k zvýšeniu efektivity výcvikových
hodín plávania na základných školách.
Funkcia plaveckých pomôcok:
 pomôcky asistujúce pri vznášaní (uplatnenie vo vertikálnych polohách
v hlbokej vode napr. aquajogger),
 pomôcky podporujúce vznášanie (penový valec („slíž“), plavecké
dosky rôznej veľkosti a tvaru),
 stabilizačné pomôcky napomáhajú udržať správnu polohu pri
cvičeniach (plavecké dosky),
 rezistujúce pomôcky - zvyšujú odpor vody (využívajú sa v športovom
plávaní a v aquafitness).
Funkcia pomôcok sa vzájomne prelína. Plavecká doska má
dominantne funkciu stabilizujúcu, ale napomáha aj pri vznášaní. Menší
žiaci nesprávne používajú veľkú plaveckú dosku, pretože má pre ich
výšku tela a silové dispozície ako aj úroveň plaveckých zručností veľkú
plochu opory a vytvára aj veľký odpor. Výber plaveckých dosiek je veľký
(obr. 31) a pri cvičeniach je potrebné používať takú, ktorá cvičenie
uľahčuje a nie sťažuje. Penový valec „slíž“ má funkciu predovšetkým
podporujúcu vznášanie pri hladine vody.
Výber vhodnej plaveckej pomôcky závisí:
 od charakteru cvičenia, ktoré chceme nacvičovať, prípadne
zdokonaľovať (napr. prsiarske nohy v polohe na prsiach a znaku sú
rozdielne cvičenia, aj keď sa zdokonaľuje technika prsiarskych nôh),
 od kvality plaveckých zručností, ktoré žiaci ovládajú (napr. znakové
nohy s doskou pod hlavou alebo vo vystretých pažiach vyžadujú inú
kvalitu techniky znakových nôh),
 od veku a celkovej kondície žiakov.

Obr. 31 Rôzne typy plaveckých dosiek
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Metodický postup pri využívaní plaveckých pomôcok v nácviku
techniky plaveckých spôsobov:
1. Ukážka a vysvetlenie správneho úchopu - držanie pomôcky (obr. 32).
2. Držanie plaveckej pomôcky pri konkrétnom cvičení - nácvik
a zdokonaľovanie znakových nôh (obr. 33, 34).
3. Upozornenie na najzákladnejšie chyby pri držaní pomôcky (obr. 36,
37, 38).
Správne držanie plaveckej dosky pri
plávaní dolnými končatinami v polohe na
prsiach

Obr. 32

Obr. 33

Obr. 34

Správne držanie plaveckej dosky pri plávaní dolnými končatinami
v polohe na znak (obr. 33, 34). Na doske je položená nielen hlava, ale aj
horná časť ramien z dôvodu stabilizácie polohy tela.
Nácvik správneho držania dosky (obr. 35).
Žiačky stoja v malej vode a ukazujú
pedagógovi, ako sa správne drží doska.

Obr. 35
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Obr. 37
Ukážka nesprávneho držania
plaveckej dosky (obr. 36, 37, 38).

Obr. 38
Kraulové nohy s doskou (obr. 39). Pri
prvých pokusoch žiaci nesprávne
držia dosku v rukách pri položení sa
na vodu. Návyk správneho držania
plaveckej dosky je dôležité na každej
hodine zdôrazňovať. Je to aj z dôvodu
stabilizácie polohy tela.
Obr. 39

Obr. 40

Obr. 41

Kraulové nohy na vodných žinenkách (obr. 40, 41). Zážitková forma
hodiny pri zdokonaľovaní techniky kraulových nôh. Pri cvičení sú zvýšené
nároky na silu dolných končatín.
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„Námorná bitka“ (obr. 42). Cvičí celá
trieda naraz. Cvičenie v trojiciach,
príp. dvojiciach. Pretláčanie žinenkami pomocou práce dolných
končatín (kraulové nohy). Cvičenie
môže byť aplikované aj pri využití
dosiek vo dvojiciach.

Obr. 42
Cvičenie rovnováhy (obr. 43).
Cvičenie v trojici až pätici. Dvaja až
štyria žiaci držia vodnú žinenku po
bokoch a jeden sa pomaly postaví
a snaží sa udržať rovnováhu. Po
stabilizácii polohy zoskočí nohami
vpred do vody. Postupne sa všetci
žiaci vystriedajú.
Obr. 43

Obr. 44

Obr. 45

Beh po „húsenkovej dráhe“ (obr. 44, 45). Spojením 5-tich, 6-tich kusov
vodných žineniek, ktoré pridržiavajú žiaci a pedagógovia sa vytvorí
húsenková dráha. Žiak si najprv kľakne a potom sa postaví na začiatok
dráhy. Upažením udržiava rovnováhu pri behu po dráhe. Na konci dráhy
skočí nohami vpred do vody.
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Obr. 47

Skok do vody nohami vpred a plávanie v hlbokej vode so „slížom“
(obr. 46, 47). Pomôcka dodáva deťom pocit istoty pri prvých pokusoch
skákania a plávania v hlbokej vode.
Najčastejšími chybami pri využívaní plaveckých pomôcok v didaktike
plávania je ich neprimeraná veľkosť a nesprávne držanie. Ďalšou chybou
je plávanie neprimerane veľkých vzdialeností s pomôckou. Rovnako ako
pri nácviku nového prvku techniky, aj plávanie s pomôckou sa
v začiatkoch nácviku realizuje vždy na krátke vzdialenosti (cca do 10 -12
m).
Plavecká pomôcka je neoddeliteľnou súčasťou výučby plávania na
všetkých stupňoch vzdelávania.
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2.3 Využitie severskej chôdze v školskej telesnej
a športovej výchove
Úvod
Z výskumných sledovaní Žídeka, Petroviča a Blahutovej (2010), ktorí
svoje pozorovanie orientovali na oblasť záujmov vybraných
stredoškolákov (520 respondentov zo Stredoslovenského regiónu)
v oblasti turistiky a športovo – pohybových aktivít v prírode je zrejmé
vysoké zastúpenie prechádzok, chôdze a pešej turistiky v trávení voľného
času daného súboru. Na základe uvedených zistení možno
predpokladať, že využívanie uvedených pohybových aktivít v rámci
školskej telesnej a športovej výchovy - samozrejme čiastočne
modifikovaných smerom k zvýšeniu ich atraktivity, môže prispieť
k zvýšeniu záujmu detí a mládeže o pohybové aktivity.
V nasledovnom texte ponúkame niekoľko cvičení využívaných
v severskej chôdzi, ktoré je možné vykonávať počas vlastných foriem
pešej turistiky.
Vedomosti
-

osvojiť si poznatky o základoch správnej techniky severskej chôdze,

-

osvojiť si poznatky o špeciálnych posilňovacích a strečingových
cvičeniach využívaných v severskej chôdzi,

-

vedieť použiť tieto poznatky v primeranej forme v školskej telesnej a
športovej výchove.

Schopnosti a zručnosti
-

osvojiť si správnu techniku a didaktiku práce dolných a horných
končatín počas severskej chôdze,

-

osvojiť si správnu techniku a didaktiku posilňovacích a strečingových
cvičení využívaných v severskej chôdzi.

Obsah pohybových činností a ich didaktika
Chôdza je základnou lokomóciou človeka. Zaťaženie regulujeme pri
chôdzi rýchlosťou, vzdialenosťou, intervalmi odpočinku, výberom profilu
trate a podobne. Pre kondičnú chôdzu je typické zvýšenie rýchlosti
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chôdze. Ako východisko pre orientáciu v oblasti intenzity vykonávania
chôdze nám pomôžu údaje v tabuľke 1.
Tab 1 Klasifikácia intenzity chôdze v závislosti od rýchlosti a počtu krokov
za minútu (Žiškay, 1987)
Intenzita chôdze

Rýchlosť km/h

veľmi nízka
nízka
stredná
vysoká
veľmi vysoká

do 3
3-4
4-5,5
5,5-6,5
nad 6,5

Počet krokov za
minútu
do 70
70-90
90-120
120-140
viac ako 140

Hranica prechodu z chôdze na beh je pri rýchlosti okolo 7,2 - 7,8 km/h
(Žiškay, 1987).
V prípade severskej chôdze ide o pohybovú koordináciu dolných
a horných končatín v priebehu lokomócie. Pri používaní paličiek vyvíjame
rôzny tlak na podložku (pri nášlape, odraze kroku) a tým sa zefektívni
pôsobenie chôdze na jednotlivé orgány a sústavy orgánov (Prell, 2006 in:
Nemček a kol., 2008).
Severská chôdza alebo chôdza s palicami je o 40 - 50% efektívnejšia
ako bežná chôdza, uľahčuje zaťaženie pohybového aparátu o 30% a je
vhodnou aj pre ľudí s problémami kolenných kĺbov a chrbtice. Pri chôdzi
s palicami sú zapájané veľké svalové skupiny, čo zvyšuje intenzitu
chôdze. V technike severskej chôdze sú pohybové prvky a štruktúry,
ktoré pozitívne ovplyvňujú činnosť srdcovo - cievnej sústavy. Dochádza
k ekonomizácii práce srdca, zlepšuje sa viskozita ciev, reguluje sa krvný
tlak a následne dochádza k lepšiemu prekrveniu dolných končatín
a odtoku krvi z nich.
Metodika nácviku severskej chôdze podľa Nemček a kol. (2008):
Je rozložená do siedmich krokov, sú v nich zahrnuté tréningové rady
a pokyny k cvičeniam, ktoré uľahčia nácvik optimálnej techniky chôdze
a zaobchádzanie s palicami počas nej.
1.

krok: Spoznávanie

Výber vhodných palíc a oblečenia. Na trhu je viacero druhov palíc,
najvhodnejšie sú z uhlíka, sú ľahké a tlmia otrasy, ktoré vznikajú prácou
palíc priamym pôsobením na kĺby zápästia, lakťov a ramien. Ak sa
chôdza vykonáva na tvrdom povrchu akým je asfalt, na palice sa dávajú
gumové násadky, ktoré nasadzujeme na špičky (hroty) palíc. Veľmi
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praktické sú teleskopické palice, ktorých dĺžku si môže každý nastaviť
primerane k svojej telesnej výške. Pri rozhodovaní o dĺžke palíc sa
vychádza zo vzorca: telesná výška v cm vynásobená číslom 0,66. Tieto
výpočty poskytujú len orientačné údaje. Ďalšie riešenie je, ak si palicu
postavíte kolmo na zem pred seba (ruku (zápästie) máme korektne
v pútku a rukoväť v dlani) a lakťový kĺb zviera uhol 90%. Každá značka
palice má svoj vlastný systém pútka, ktorý umožní palicu voľne viesť bez
toho, aby vypadla (najpoužívanejšie sú takzvané rýchlostné pútka na
suchý zips, ktoré sa využívajú aj v pretekovom a vo výkonnostnom
bežeckom lyžovaní).
Základné kvalitatívne parametre na oblečenie a na obuv pre severskú
chôdzu sú priedušnosť materiálu, izolácia proti chladu, vode, vetru a
minimálna hmotnosť.
2. krok: Vypustenie palice
Nácvik techniky práce paží s palicami začína vypustením palíc
v zapažení, čím sa zabraňuje stuhnutiu pletenca pliec a krčných svalov
a zároveň si človek od začiatku hľadá optimálny uhol na zapichnutie
palice.
Využívame pritom cvičenia:
1. Jednoduché ťahanie palíc za sebou
a švihovým pohybom oboch paží do
polohy predpaženia dolu, uchopovanie
palíc pred telom.
2. Jednoduché ťahanie palíc za sebou
a švihovým pohybom raz jednej paže,
potom druhej paže (podľa toho ktorá
dolná končatina je vo vykročení) (obr.
1).

Obr. 1 Prirodzený rytmus paží
3. krok: Uchopenie a vypustenie palíc
Uchopenie pomáha k priamemu prenosu sily na palicu, k efektívnej
práci svalov, správnemu uhlu palice a k tichej chôdzi aj bez gumových
násadiek po asfalte. S vypustením palice z rúk (pričom palice zostanú
visieť pútkom o zápästie) sa dosiahne predovšetkým telesné a duševné
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uvoľnenie. Spolu vzniká efekt pumpy pre celú pažu, t. z. svaly vyvíjajú
tlak na tepny, aby sa žiadna krv nezastavovala v prstoch.
Na
nácvik
sa
používajú
(http://www.nordicwalking.co.uk/):



napríklad

nasledovné

cvičenia

Uchopiť palicu (za rukoväť) počas konečnej fázy švihu v zapažení, to
znamená v momente, keď palica za telom opustí podložku a prenáša
sa dopredu,
otvoriť ruku a začať vypúšťať rukoväť počas fázy zapaženia
v momente, keď sa prechádza popri palici.

Táto následnosť pohybov je na začiatku veľmi ťažko vykonateľná
v krížovej koordinácii, teda vtedy, keď sa pravá dolná končatina a ľavá
palica – horná končatina - nachádzajú pred telom. Preto je potrebné
najskôr nacvičiť chôdzu bez palíc s imitáciou práce paží ako keby držali
palice, potom chôdzu s ťahaním palíc za sebou a nakoniec chôdzu
s jednou palicou, pričom sa dôraz kladie na zapichovanie palice pred
telom a vypúšťanie palice v zapažení dolu.
Ak sú cvičenia zautomatizované, nasleduje nácvik cvičení s názvom
„dvojitá palica“:




Preniesť palice paralelne dopredu, súčasne zapichnúť a uchopiť (obr.
2),
potom prejsť tromi krokmi medzi palicami a následne ich vypustiť
v zapažení (obr. 3),
počas štvrtého kroku preniesť obe paže znova dopredu.

Obr. 2 Paralelné uchopenie
palíc vpredu

Obr. 3 Vypustenie palíc
v zapažení
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4. krok: Držanie tela
Esovité zakrivenie chrbtice umožňuje prirodzene vzpriamené držanie
tela. Vzpriamené držanie tela plní okrem iného aj ďalšiu z dôležitých
funkcií, a to takú, že dáva pľúcam a svalom podieľajúcim sa na dýchaní
priestor na plnohodnotné dýchanie a uvoľnenú výmenu dýchacích plynov.
Okrem toho poskytuje ramennému kĺbu viac pohybového rozpätia, takže
môžeme rameno posunúť viac za telo a tým otvárame hrudník.
Vzpriamené držanie tela a zachovanie návyku správneho držania
tela sa vybuduje nasledovne:




Mierne podsadiť panvu, pričom dolné končatiny sú v postavení na
šírku pliec a spevniť telo,
pritiahnuť pupok vyššie k spodným rebrám a tlačiť bradu smerom ku
krku,
vytiahnuť imaginárny zips na vetrovke zdola až hore ku krku.
5. krok: Pohybový rozsah

Keď pri chôdzi položíme pravú nohu na zem, automaticky vytáčame
vpred pravú časť panvy. Následne v proti pohybe by sa malo preniesť
dopredu ľavé plece. Hovoríme tu o vzájomnej, prirodzenej ,proti rotácii‘
osi ramien oproti osi bokov (obr. 4). Ak máme príliš skrátené svaly
nebudeme schopní tento pohyb správne vykonať. Táto rotácia je dôležitá
hlavne preto, aby sa aktivovala chrbtica a aby sa posilnili svaly trupu,
predovšetkým posturálne svalstvo. Okrem toho pohyb má aj pozitívny
masážny účinok na medzistavcové platničky, čím zostávajú odolné,
predovšetkým voči nárazom.
Postup uvedomovania si pohybu:

Zaujať vzpriamené držanie tela
a uvoľniť plecia. Takto sa dá nasadiť
prirodzená ‚proti rotácia‘ skoro automaticky.
Túto ešte zvýrazníme, ak zapichneme palicu
ďalej pred telom.
Na lepšie uvedomovanie si pohybu

(paží) je vykonanie cvičenia vo dvojici tzv.
„vláčik,“ keď predný žiak drží palice za
rukoväte a zadný žiak za dolný koniec,
pričom zadný žiak (prípadne učiteľ) tlačením
palíc vpred prispôsobuje švihanie paží
v rytme kroku prvého žiaka.
Obr. 4 Prirodzená ‘proti rotácia‘
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6. krok: Aktívna práca chodidiel
Pri nácviku správnej techniky severskej chôdze je potrebné venovať
krátku pozornosť chodidlám.
Najskôr je dôležité vycítiť a zaujať správny a vhodný stoj:


Postaviť sa na obe dolné končatiny v paralelnom postavení. Telesná
hmotnosť je rovnomerne rozložená na pätu, vonkajšiu časť chodidla
a prednú časť chodidla. Keď začíname chôdzu, predstavujú tieto
časti odrazové aj oporné body.
 Vykročiť jednou dolnou končatinou tak, že sa postaví chodidlo na
pätu (obr. 5).
 Postupne pomaly preniesť hmotnosť tela cez vonkajšiu časť chodidla
na prednú časť chodidla, akoby sme chceli pomaly vytlačiť polovicu
citróna chodidlom (obr. 6).
Týmto spôsobom prenášania hmotnosti tela zostanú všetky kĺby v
prirodzenom, fyziologickom postavení
(http://www.nordicwalkingonline.com/).

Obr. 5 Postavenie chodidla

Obr. 6 Prenášanie telesnej hmotnosti na
chodidle

7. krok: Automatizácia správnej techniky
Ak sa postupne prešlo cez všetky dôležité kroky a došlo k ich
optimálnemu zvládnutiu, je dôležité pospájať všetky segmenty do
konečnej optimálnej techniky severskej chôdze. Je dobré vyskúšať aj
chôdzu hore a dole kopcom. Pri chôdzi hore kopcom sa horná časť trupu
trochu nakloní dopredu (obr. 7), pri chôdzi dolu kopcom sa trup nakloní
viac dozadu (obr. 8), aby sa vyrovnal uhol zapichnutia palice.
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Chôdza v spomalenom pohybe.

Obr. 7. Technika chôdze hore kopcom

Obr. 8 Technika chôdze dole kopcom
Popri týchto všetkých radách o technike severskej chôdze sa
nezabúda na dýchanie. Vdych je hlboko do brucha bez napätia v
ramenách. Cieľom je dosiahnuť pohybovú harmóniu, plynulý obraz
chôdze s palicami. Aby sa človek naučil správnu techniku severskej
chôdze, pri ktorej sa darí ideálne zapichnutie palice, optimálny krížový
pohyb a správna plynulosť chôdze, na to je potrebných pár hodín praxe.
Preto vhodné naplánovať minimálne 8 hodín nácviku základných krokov
techniky, kým sa začne s pohybovým programom severskej chôdze.
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Medzi cvičenia na správnu automatizáciu severskej chôdze sa radia
aj nasledovné:



Chôdza s palicami, po 5 krokoch zastať a skontrolovať pozíciu
dolných aj horných končatín.
Chôdza v spomalenom pohybe.

Tab 2 Štatistické charakteristiky dosahovanej pulzovej frekvencie (PF)
probandov v závislosti od rýchlosti chôdze a použitia/nepoužitia
turistických palíc (Václavíková, 2009).
PF (BP/SP)
a.p.
s.o.
min.
max.
105,3/114,8 3,5/3,8 100/106 117/130
121,5/138,4 4,2/3,9 110/118 132/151
142,1/168,3 4,7/5,1 128/133 150/178

Rýchlosť
[km/h]
3,5
5,5
max. (8)

Vysvetlivky:
BP – bez palíc,
SP – s palicami,
a.p. – aritmetický priemer dosahovanej PF,
s.o. – smerodajná odchýlka nameraných hodnôt PF,
min. – minimálna hodnota nameranej PF počas 10 minútového testu,
max. – maximálna hodnota PF počas 10 minútového testu chôdze,
max. (8) – priemerná rýchlosť chôdze, ktorou bol proband schopný absolvovať 10
minútový test s maximálnym úsilím.

Do programu severskej chôdze, ktorý sa môže stať súčasťou
vlastných foriem pešej turistiky, odporúčame zaradiť špeciálne
rozcvičenie s využitím palíc.
Odporúčame zaradiť krátke, dynamické cvičenia v trvaní približne 10
minút. Výberom cvičení s palicami sme sa inšpirovali publikáciou Strunza
(2005).
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Krúženie plecami
Východisková poloha: mierny stoj rozkročný,
paže spustené voľne pred telom, uchopiť
obidve palice v horizontálnej polohe oboma
rukami pred telom.
Popis cvičenia: vytiahnuť plecia nahor,
pomalým krúživým pohybom vzad ramená
spustiť nadol.
Opakovanie: 12x a následne krúženie plecami
zopakovať smerom vpred taktiež 12x (obr. 9).
Obr. 9 Krúženie plecami
Švihanie paží
Východisková poloha: stoj rozkročný, paže
spustené voľne vedľa tela, palice uchopiť asi
v strede do obidvoch rúk.
Popis cvičenia: Vystretými pažami vykonávať
švihový
pohyb
smerom
vpred
a vzad.
V momente, keď palice prechádzajú vedľa tela,
urobiť mierny podrep (obr. 10).
Alternatíva cvičenia: čelné krúženie paží, t. z.
v momente predpaženia prejsť do upaženia
a následne do pripaženia, pričom z fázy
pripaženia do predpaženia urobiť podrep.
Opakovanie: 12x.
Obr. 10 Švihanie paží
Vytáčanie trupu
Východisková poloha: mierny stoj rozkročný,
mierny podrep, obidve palice uchopiť a položiť
ich na plecia za hlavu.
Popis cvičenia: pomaly vytáčať trup vpravo (pri
pohľade zhora je hlava vytočená približne o
90° od chodidiel, ale samozrejme záleží od
ohybnosti chrbtice) a následne na ľavú stranu
(obr. 11).
Opakovanie: na každú stranu 12x.

Obr. 11 Vytáčanie trupu
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Švihanie dolných končatín
Východisková poloha: stoj spojný, pútka
navliecť na ruky, palice uchopiť za rukoväť a
zapichnúť pred telom kolmo na zem.
Popis
cvičenia:
z východiskovej
polohy
švihovým pohybom pravej dolnej končatiny
(ďalej DK) prednožiť a následne zanožiť, t. z.
dynamicky švihať vystretou pravou DK vpred
a vzad. Pohyb vychádza z bedrového kĺbu
a rozsah pohybu závisí od pohyblivosti v tomto
kĺbe.
Opakovanie: 12x pravou DK a 12x ľavou DK
(obr. 12).

Obr. 12 Švihanie dolných končatín
Poznámka: Pri švihaní dolných končatín vpred, vzad a do bokov
kontrolovať intenzitu a rozsah pohybu tak, aby nedošlo k zraneniu.
Unožovanie
Východisková poloha: stoj spojný, pútka
navliecť na ruky, palice uchopiť za rukoväte a
zapichnúť pred telom.
Popis
cvičenia:
z východiskovej
polohy
vystretou pravou dolnou končatinou dynamicky
švihovým
pohybom
unožiť
a následne
prednožiť
skrižmo.
Pohyb
vychádza
z bedrového kĺbu a rozsah pohybu závisí od
pohyblivosti v tomto kĺbe.
Opakovanie: 12x pravou DK a 12x ľavou DK
(obr. 13).
Obr. 13 Unožovanie
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Chôdza na mieste
Východisková poloha: stoj spojný, pútka
navliecť na ruky, palice uchopiť za rukoväte a
zapichnúť pred telom.
Popis cvičenia: z východiskovej polohy
vykonávať chôdzu na mieste (obr. 14).
Alternatívy cvičenia:
- Prednožovať pokrčmo do rôznej výšky pri
chôdzi,
- postupne prejsť do behu na mieste,
- zakopávať, príp. predkopávať na mieste.

Obr. 14 Chôdza na mieste
Skoky znožmo vpred

Obr. 15a, 15b,15c Skoky znožmo vpred
Východisková poloha: podrep v miernom stoji rozkročnom, mierny
predklon, pútka navliecť na ruky, palice uchopiť za rukoväte a zapichnúť
pred telom.
Popis cvičenia: z východiskovej polohy odrazom znožmo vpred dostať sa
skokom pred palice, s doskokom do drepu, vytlačiť sa pažami zapretými
do palíc do stoja, preniesť palice pred telo a zapichnúť – príprava na
ďalší skok vpred (obr. 15).
Opakovanie: 6 skokov po 3 série.
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Rozcvičenie vo dvojici
1. Prihrávky palíc vo zvislej polohe.
Popis cvičenia: Dvojice stoja tvárou oproti sebe na vzdialenosť dvoch
krokov a každý žiak uchopí jednu palicu do pravej ruky asi v strede,
v zvislej polohe. Na dohodnutý povel si palice navzájom prihrávajú s tým,
že obaja žiaci chytajú palice do ľavej ruky a následne si palicu preložia do
pravej ruky.
Zdokonaľovanie:




prihrávky zrýchliť,
prihrávky vykonávať na väčšiu vzdialenosť,
prihrávky oboma palicami súčasne.

2. Prihrávky palíc vo vodorovnej polohe.
Popis cvičenia: Dvojice stoja tvárou oproti sebe na vzdialenosť dvoch
krokov a každý žiak uchopí jednu palicu do obidvoch rúk vo vodorovnej
polohe. Na dohodnutý povel si palice navzájom prihrávajú s tým, že jeden
žiak prihráva palicu ponad (nadhodom) a druhý priamo. Žiaci chytajú
palice do obidvoch rúk.
Zdokonaľovanie:




prihrávky zrýchliť,
prihrávky vykonávať na väčšiu vzdialenosť,
vymeniť si spôsob prihrávky (t. z. ten, čo prihrával nadhodom,
bude prihrávať priamo a naopak – povel zmeny spôsobu
prihrávania postupne zrýchľovať).

3. Výmena pozícií.
Popis cvičenia: Dvojice stoja oproti sebe na vzdialenosť dvoch krokov a
každý žiak si pridrží ľavým ukazovákom zhora svoju zapichnutú palicu
vedľa tela. Žiaci na povel vyštartujú vpred tak, aby sa nezrazili a snažia
sa uchopiť palice navzájom skôr ako spadnú na zem.
Zdokonaľovanie:



povel zrýchľovať,
vzdialenosť medzi žiakmi postupne zväčšovať.

Počas realizácie vlastných foriem severskej chôdze navrhujeme
zaradiť niekoľko jednoduchých posilňovacích cvičení s využitím palíc.
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Drepy
Východisková poloha: pútka navliecť na ruky,
uchopiť rukoväte palíc, zapichnúť ich vedľa tela
asi v 70° uhle vzad, paže v pripažení skrčmo,
drep.
Popis cvičenia: hmotnosť tela je na horných
končatinách. Z polohy drep prenášať hmotnosť
z paží, ich postupným vytláčaním smerom
nahor na dolné končatiny do stoja (obr. 16).
Opakovanie: 3 série po 12 opakovaní.
Cieľ: posilniť trojhlavý sval ramena, deltový
sval, štvorhlavý sval stehna.
Obr. 16 Drepy
Kľuky
Východisková poloha: pútka navliecť na ruky, uchopiť rukoväte palíc,
zapichnúť asi v 80° uhle pred telom, mierny stoj rozkročný, mierny
podrep.
Popis cvičenia: z východiskovej
polohy vykonať predklon cez
postupné prenášanie hmotnosti na
paže v polohe upažiť skrčmo
predlaktie
vpred
a následné
vystieranie trupu vytláčaním paží do
predpaženia (obr. 17).
Opakovanie: 3 série po 12 opakovaní.
Cieľ: posilniť prsné svalstvo a
dvojhlavý sval ramena.

Obr. 17 Kľuky
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Zanožovanie
Východisková poloha: pútka navliecť na ruky, uchopiť rukoväte palíc,
zapichnúť
kolmo
vpred,
stoj
jednonožný
v miernom
podrepe,
predklon.
Popis
cvičenia:
z východiskovej
polohy pomaly zanožovať pokrčmo
(obr.
18).
Pohyb
vychádza
z bedrového kĺbu.
Alternatívy cvičenia: malé, rýchle
kmitanie v zanožení pokrčmo (na
spôsob kalanetiky).
Opakovanie: 3 série po 12 opakovaní
na každú DK.
Cieľ: posilniť sedacie svaly a
vzpriamovače chrbta.
Obr. 18 Zanožovanie
Výpady vpred
Východisková poloha: stoj spojný, palice zložiť spolu, uchopiť za obidva
konce rukami, položiť na plecia za hlavu.
Popis cvičenia: z východiskovej polohy výpad vpred ľavou tak, aby
predkolenie so zemou zvieralo 90° uhol,
ktorý je zachovaný aj v kolennom kĺbe.
Koleno pravej DK smeruje kolmo
k zemi. Trup je vystretý. Hmotnosť tela
je na prednej, vykročenej DK. Odrazom
vzad z vykročenej DK návrat späť do
východiskovej polohy (obr. 19).
Alternatíva cvičenia: výpady vpred
v chôdzi.
Opakovanie: 3 série po 10 opakovaní.
Cieľ: posilniť štvorhlavý sval stehna a
sedacie svaly.

Obr. 19 Výpady vpred
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Vzpažovanie v predklone
Východisková poloha: podrep v miernom stoji rozkročnom, predklon,
palice zložiť spolu, uchopiť za obidva konce rukami, paže spustené pred
telom, pohľad smeruje na zem.
Popis cvičenia: z východiskovej polohy cez predpaženie vzpažiť. Pohyb
vychádza z ramenného kĺbu (obr. 20).
Alternatívy cvičenia: vo vzpažení mierne vytáčať trup do strán.
Opakovanie: 3 série po 12 opakovaní.
Cieľ: posilniť chrbtové svalstvo.

Obr. 20 Vzpažovanie v predklone
Z anatomického hľadiska dochádza pri severskej chôdzi k
permanentnej flexii (tendencia k skráteniu) v bedrovo – driekovom,
kolennom (flexory kolena) i členkovom kĺbe, lakťovom kĺbe ako aj
v následnej extenzii vo všetkých spomínaných kĺboch. Tieto skupiny
svalov sú v neustálom svalovom napätí a preto je veľmi dôležité ich po
ukončení pohybového programu naťahovať.
Na lepšiu ilustráciu ponúkame niekoľko konkrétnych naťahovacích
cvičení (nielen najnamáhanejších svalový skupín), ktoré je možné zaradiť
do cvičebnej jednotky (CJ) severskej chôdze.
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Chrbtové svaly
Východisková
poloha:
mierny
stoj
rozkročný, podrep, obidve palice zložiť
spolu, uchopiť do obidvoch rúk vo
vzpažení.
Popis cvičenia: vykonať mierny predklon
trupu, pričom pohľad smeruje dolu. Mierne
sa vyhrbiť, čo najviac vytiahnuť ramená
z kĺbových jamiek a zotrvať v polohe 30
sekúnd (obr. 21)
Opakovanie: 3x.
Cieľ: naťahovať svaly chrbta.
Obr. 21 Chrbtové svaly
Svaly krku
Východisková poloha: mierny stoj rozkročný,
palice jednotlivo uchopiť približne v strede
v obidvoch rukách v pripažení.
Popis cvičenia: zatlačiť bradu tak, aby vytvorila
dvojitú bradu a vykonať úklon k ľavému plecu.
Zároveň tlačiť pravú pažu k zemi, čím sa
spôsobí väčší ťah na ohýbače krku. Zotrvať
v polohe 30 sekúnd (obr. 22).
Opakovanie: 3x na každú stranu.
Cieľ: naťahovať ohýbače krku.
Obr. 22 Svaly krku
Prsné svaly
Východisková poloha: mierny stoj
rozkročný, podrep, obidve palice zložiť
spolu, uchopiť ich konce do obidvoch rúk,
vzpažiť.
Popis cvičenia: vo vzpažení zatlačiť paže
vzad, čím sa vytvára ťah v oblasti prsných
svalov. Pohľad smeruje priamo vpred (obr.
23). V polohe zotrvať približne 30 sekúnd.
Opakovanie: 4x.
Cieľ: naťahovať prsné svaly.
Obr. 23 Prsné svaly
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Trojhlavý sval ramena
Východisková poloha: mierny stoj rozkročný,
pravou pažou vo vzpažení skrčmo vzad uchopiť
jeden koniec obidvoch palíc a ľavou pažou
v zapažení dolu uchopiť druhý koniec palíc.
Popis cvičenia: spodnou pažou ťahať pomaly
palice smerom dolu, čím sa naťahuje trojhlavý
sval ramena hornej paže. V pozícii zotrvať 30
sekúnd (obr. 24) a následne paže vystriedať.
Opakovanie: 3x na každú pažu.
Cieľ: naťahovať trojhlavý sval ramena.

Obr. 24 Trojhlavý sval ramena
Svaly chrbta, sedacie svaly, dvojhlavý sval stehna
Východisková poloha: mierny stoj rozkročný, predklon, opierať sa
o palice dlaňami zapichnutými pred telom, pohľad smeruje na zem.
Popis cvičenia: vyhrbiť sa do
mačacieho
chrbta
s výdychom
a následne
prehnúť
chrbát
s vdychom, pričom mierne zakláňať
hlavu a pohľad smeruje vpred (obr.
25). Cvičenie vykonávať pomaly
a pravidelne dýchať.
Opakovanie: 3x.
Cieľ: naťahovať chrbtové, sedacie
svaly a dvojhlavý sval stehna.

Obr. 25 Svaly chrbta, sedacie svaly, dvojhlavý sval stehna
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Šikmé brušné svaly
Východisková poloha: stoj rozkročný na
šírku ramien, mierny podrep, palice zložiť
spolu, uchopiť ich konce do obidvoch rúk
vo vzpažení pokrčmo.
Popis cvičenia: vykonať úklon trupu,
v polohe zotrvať približne 30 sekúnd
a späť do východiskovej polohy. Následne
vykonať úklon na druhú stranu a taktiež
zotrvať 30 sekúnd (obr. 26).
Opakovanie: 3x na každú stranu.
Cieľ: naťahovať bočnú stranu trupu.
Obr. 26 Šikmé brušné svaly
Sedacie svaly
Východisková poloha: stoj jednonožný na pravej DK, palice zapichnúť
pred telom kolmo na zem. Pravá DK, ktorá je v miernom podrepe
a zapichnuté palice vytvárajú plochu opory. Paže sú mierne pokrčené
v lakťoch, chrbát vystretý.
Popis cvičenia: Vonkajší členok ľavej DK, ktorá
je v prednožení pokrčmo, oprieť o koleno
pravej DK. S pomalým podrepom pravej DK,
sa vytvára väčší ťah na naťahovanú skupinu
svalov. Chrbát držať vystretý a zotrvať
v polohe počas 30 sekúnd (obr. 27).
Opakovanie: 2x na každú DK.
Cieľ: naťahovať abduktory stehien a sedacie
svaly

Obr. 27 Sedacie svaly
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Štvorhlavý sval stehna
Východisková poloha: stoj znožný, obidve palice držať v pravej ruke za
rukoväť a zapichnúť vedľa tela, pričom paža zviera v lakťovom kĺbe
približne 90° uhol.
Popis cvičenia: vykonať flexiu ľavého
kolenného kĺbu a pridržať priehlavok chodidla
ľavou rukou v miernom zapažení. Chrbát je
vystretý, pohľad smeruje priamo vpred, kolená
sa dotýkajú. Pomaly priťahovať priehlavok
naťahovanej ľavej DK smerom k sedaciemu
svalu tak, aby sa precítil mierny ťah
štvorhlavého svalu stehna (obr. 28). Zotrvať
v polohe počas 30 sekúnd a potom DK
vystriedať.
Opakovanie: 2x na každú DK.
Cieľ: naťahovať štvorhlavý sval stehna.
Obr. 28 Štvorhlavý sval stehna
Lýtkový sval
Východisková poloha: stoj znožný, palice zapichnúť pred seba kolmo na
zem v predpažení.
Popis cvičenia: Výpad ľavou pol kroka vpred
približne do úrovne zapichnutých palíc,
pričom paže zvierajú v lakťoch približne 90°
uhol. Pravá zanožená končatina sa opiera
celou plochou chodidla o zem. Pomalým
prenášaním hmotnosti na prednú DK
vytvárať mierny ťah v lýtkom svale
zanoženej končatiny tým, že päta je
v neustálom kontakte so zemou (obr. 29).
Chrbát je vystretý a pohľad smeruje priamo
vpred. Zotrvať v polohe približne 30 sekúnd
a potom vykonať výpad pravou DK vpred.
Opakovanie: 2x na každú DK.
Cieľ: naťahovať lýtkový sval.
Obr. 29 Lýtkový sval
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Bedrovo – driekový sval
Východisková poloha: výpad ľavou vpred, zapichnúť palice pred seba
kolmo na zem, približne do úrovne vykročenej končatiny.
Popis cvičenia: špička zanoženej končatiny je v kontakte so zemou,
kolenný kĺb mierne ohnutý. Vykonať
pomalý podrep, aby sa precítil mierny ťah
v bedrovo – driekovom svale zanoženej
končatiny. Trup mierne zakloniť čím sa
napätie v naťahovanom pravom bedrovo
– driekovom svale ešte zväčšuje (obr.
30). Zotrvať v polohe približne 30 sekúnd
a potom DK vymeniť.
Opakovanie: 2x na každú DK.
Cieľ: naťahovať bedrovo – driekový sval.

Obr. 30 Bedrovo – driekový sval
Flexory kolenného kĺbu
Východisková poloha: stoj jednonožný na
ľavej DK, podrep, palice zapichnúť pred
telom kolmo na zem. Vystretú pravú
DK mierne prednožiť tak, aby sa päta
opierala o zem. Hmotnosť tela je na ľavej
DK, chrbát vystretý.
Popis cvičenia: Vykonať pomalý podrep, až
kým sa precíti mierny ťah na zadnej strane
naťahovanej končatiny, ktorej päta je
v neustálom kontakte so zemou a chrbát
vystretý (obr. 31). Zotrvať v polohe
približne 30 sekúnd a potom DK vymeniť.
Opakovanie: 2x na každú DK.
Cieľ: naťahovať ohýbače kolenného kĺbu.
Obr. 31 Ohýbače kolenného kĺbu
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Priťahovače stehien
Východisková poloha: výpad pravou
bokom, zapichnúť palice pred seba
kolmo na zem, chrbát vystretý
Popis cvičenia: vykonať pomalý drep
až kým sa precíti mierny ťah na
vnútornej
strane
naťahovanej
končatiny, ktorej vnútorná časť
chodidla je v neustálom kontakte so
zemou a chrbát vystretý (obr. 32).
Zotrvať v polohe približne 30 sekúnd
a potom DK vymeniť.
Opakovanie: 2x na každú DK.
Cieľ: naťahovať abduktory stehna.
Obr. 32 Priťahovače stehien
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2.4 Základy jazdy na bicykli
Úvod
Cyklistiku zaraďujeme do skupiny technických športov (pohybových
aktivít) spojených s ovládaním mechanického stroja. Globálnym
rozšírením horských bicyklov (80te roky 20teho storočia) sa priestorové
možnosti realizácie cyklistiky rozšírili o prírodné prostredie (lesné a poľné
cesty a pod.), čo prispelo k atraktivite tejto pohybovej aktivity. Jazda na
bicykli v prírodnom prostredí aktivizuje všetky veľké svalové skupiny
človeka, kladie zvýšené nároky na úroveň rovnováhových, koordinačných
a kondičných schopností, čím prispieva k všestrannému telesnému
rozvoju cyklistu.
V rámci povinných a výberových hodín školskej telesnej a športovej
výchovy nachádza (zo skupiny cyklistických športov) najlepšie uplatnenie
jazda na bicykli v nenáročnom prírodnom prostredí. Realizácia „horskej“
cykloturistiky si však vyžaduje dokonalé technické zvládnutie základov
jazdy na bicykli. Preto odporúčame ešte pred realizáciou vlastných foriem
cykloturistiky zaradiť do obsahu hodín telesnej a športovej výchovy
špeciálne cvičenia zamerané na zdokonalenie techniky jazdy na bicykli.
V nasledujúcom texte ponúkame telovýchovným pedagógom niekoľko
námetov cvičení na bicykli, ktoré môžu prispieť k zatraktívneniu vlastných
foriem cykloturistiky a zvýšiť technickú vyspelosť žiakov v ovládaní
bicyklov, čo môže byť dobrým východiskom na prípadný športový tréning
v tomto odvetví.
Vedomosti
-

Osvojiť si poznatky o základoch správnej techniky jazdy na bicykli,

-

osvojiť si poznatky o zdokonaľovacích cvičeniach v ovládaní bicykla,

-

vedieť použiť tieto poznatky v primeranej forme v školskej telesnej
výchove a v športovej príprave.
Schopnosti a zručnosti

-

Osvojiť si správnu techniku a didaktiku nasadania a zosadania
z bicykla, brzdenia a zastavenia, zmeny prevodov a kruhového
šliapania,
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osvojiť si správnu techniku a didaktiku balansovania na mieste,
preskakovania prekážok, dvíhania predmetov so zeme, slalomového
obchádzania predmetov.
Obsah pohybových činností a ich didaktika
Medzi základné cvičenia v jazde na bicykli zaraďujeme:

-

Nasadanie (v stoji na mieste obkročením hornej rámovej trubky
bicykla; počas pomalého pohybu bicykla vpred takzvaným
„kolobežkovým“ spôsobom (jedno chodidlo je umiestnené na pedáli
bicykla, druhou dolnou končatinou sa odrážame od zeme, aby bicykel
získal primeranú rýchlosť a potom sa odrazová dolná končatina
kruhovým pohybom ponad sedadlo bicykla presúva na druhý pedál);
športovým naskočením na sedadlo bicykla (cyklista tlačí bicykel
v miernom pokluse, následne naskočí stehnom vnútornej dolnej
končatiny na sedadlo bicykla, nasleduje zosun na sedací sval
a umiestnenie chodidiel na pedále)),

-

zosadanie (po zastavení bicykla zložíme obidve chodidlá z pedálov
na zem a obkročením sedadla jednou dolnou končatinou vzad sa
dostaneme vedľa bicykla; športové zoskočenie počas pomalej jazdy
(vykonáva sa v opačnom poradí ako „kolobežkový“ spôsob
nasadania),

-

brzdenie (zadnou brzdou, prednou brzdou, obidvoma brzdami
súčasne),

-

zastavenie na určenom mieste (na rovine, v kopci, v zjazde),

-

zmena prevodov (zmena prevodníkov a pastorkov počas jazdy na
rovine, do kopca a z kopca),

-

kruhové šliapanie (chodidlá umiestnené na pedáloch bicykla opisujú
kruhovú trajektóriu a tlak na pedále je orientovaný v smere dotyčnice
tejto pomyselnej kružnice (obr. 1).

Obr. 1 Technika správneho šliapania (Procházka, 1993)
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Ešte pred začatím vyššie uvedených cvičení treba vykonať správne
nastavenie posedu cyklistu. Tejto problematike sa v posledných rokoch
najmä vo vrcholovej cyklistike venuje značná pozornosť (využívajú sa
špeciálne meracie zariadenia). Pre potreby školskej telesnej a športovej
výchovy je postačujúce nastavenie správnej výšky, sklonu a predo zadného posunu sedla bicykla, ktoré znázorňujú jednotlivé časti obrázka
2.

Obr. 2 Správne nastavenie výšky, sklonu a predo - zadného posunu
sedla bicykla (Procházka, 1993)
Popis cvičení na bicykli zameraných na zdokonaľovanie jazdy
a udržiavanie dynamickej rovnováhy. Cvičenia treba realizovať na
dostatočne veľkej a rovnej asfaltovej alebo trávnatej ploche.
Z cvičení môžu byť zostavené preteky, v ktorých nebude rozhodovať
dosiahnutý čas, ale počet získaných trestných bodov (v nasledujúcom
texte uvádzame popis cvičení a metodiku hodnotenia priebehu pretekov).
1. Cvičenie (technická sekcia cvičných pretekov): Obchádzanie 0,75
litrových cyklistických fliaš
Východisková poloha: Pomalá jazda v sedle alebo zo sedla bicykla po
zakrivenej dráhe.
Popis cvičenia: Fľaše tvoria vrcholy troch štvorcov o dĺžkach strán 2,5
metra (prvý štvorec), 1,7 metra (druhý štvorec) a 1 meter (tretí štvorec).
Cyklista vojde predným kolesom bicykla medzi prvé dve fľaše prvého
štvorca a rozhodne sa, či začne fľaše obchádzať v pravom alebo ľavom
smere tak, aby sa obchádzaná fľaša nachádzala medzi predným kolesom
bicykla a stredovým zložením. Zadné koleso sa počas obchádzania
všetkých štyroch fľašiek nachádza vo vnútri štvorca, ktorý fľašky tvoria.
Počas obchádzania je zakázané skákať na mieste, vpred, vzad a do
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strán, „odhadzovať“ predné a zadné koleso a stáť na mieste.
Obchádzanie musí byť plynulé, povolené je využívať voľnobeh reťaze
a brzdy na korigovanie rýchlosti. Prvá časť sekcie sa považuje za
zvládnutú, keď sa cyklista dostane zadným kolesom za čiaru, ktorá
rozdeľuje prvú od druhej časti technickej sekcie (čiara je nakreslená na
zemi 30 cm od dvoch krajných fľašiek prvého štvorca) a všetky
obchádzané fľašky zostanú stáť a boli obchádzané vyššie popísaným
spôsobom. Nasledujúce dve časti tejto
technickej sekcie sú z hľadiska
vykonania totožné, odlišujú sa len
sťažením
obchádzania
fľašiek
zmenšením strán štvorcov. Druhý
a tretí štvorec tvorený obchádzanými
fľaškami začína 2,5 metra za čiarou,
ktorá časti sekcie rozdeľuje.
Opakovanie: 5x prejazd každým
štvorcom
vyššie
popísaným
spôsobom na pravú aj ľavú stranu.
Obr. 3 Obchádzanie 0,75 litrových cyklistických fliaš (Bodiš, 2012)
2. Cvičenie (technická sekcia cvičných pretekov): Dvíhanie a pokladanie
fľašiek počas plynulej jazdy na bicykli
Východisková poloha: Pomalá jazda v sedle bicykla v priamom smere.
Popis cvičenia: Prvá časť tejto technickej sekcie (cvičenia) začína
uchopením 0,75 litrovej cyklistickej fľašky umiestnenej na 25 cm vysokom
podstavci počas pomalej jazdy na bicykli do pravej ruky cyklistu (ľaváci
môžu fľašky uchopovať ľavou rukou). Cyklista fľašku po 2 metrovej jazde
položí na rovnako vysoký (25 cm) podstavec do vyznačenej kružnice
s polomerom 5 cm. Prvá časť tejto technickej sekcie je úspešne
zvládnutá, keď sa cyklista dostane zadným kolesom bicykla za čiaru
deliacu prvú od druhej časti sekcie, ktorá je nakreslená na zemi 30 cm za
miestom vrátenia fľašky a tá zostane stáť. Druhá časť tejto technickej
sekcie sa začína uchopením 0,75 litrovej cyklistickej fľaše, ktorá je
postavená na zemi 2,5 metra za čiarou, ktorá rozdeľuje 1 a 2 časť sekcie.
Cyklista fľašu po 2-metrovej jazde položí na 3 cm vysoký kruhový
podstavec s polomerom 5 cm. Rovnako ako v prvej časti je pokus
úspešný, ak fľaša zostane stáť a cyklista prejde zadným kolesom bicykla
za čiaru rozdeľujúcu 2 od 3 časti technickej sekcie. Tretia časť tejto
technickej sekcie sa začína uchopením 0,13 litrovej plastovej fľašky

Základy jazdy na bicykli

163

napríklad od jogurtového nápoja „Actimel“, ktorá je postavená na zemi
2,5 metra za čiarou, ktorá rozdeľuje 2 a 3 časť sekcie. Cyklista fľaštičku
po 2 metrovej jazde položí na 3 cm vysoký kruhový podstavec
s polomerom 5 cm. Rovnako ako v prvej a druhej časti je pokus úspešný,
ak fľaštička zostane stáť a cyklista prejde zadným kolesom bicykla za
čiaru ukončujúcu túto technickú sekciu (čiara je nakreslená na zemi 30
cm od položenia fľaštičky). Počas tejto technickej sekcie je zakázané
skákať na mieste, vpred, vzad, do strán, stáť na mieste a dotknúť sa
nohami zeme. Fľašky sú rozmiestnené v jednej línii a je výrazne
označené aj miesto, kde sa nachádza „zberná“ fľaška, aby sa naň urýchlil
jej návrat z miesta prenesenia pre ďalšieho pretekára (žiaka).
Opakovanie: 5x zodvihnúť a položiť každú fľašku.

Obr. 4 Dvíhanie a pokladanie fľašiek počas plynulej jazdy na bicykli
(Bodiš, 2012)
3. Cvičenie (technická sekcia
preskakovanie hranolov rôznej výšky

cvičných

pretekov):

Postupné

Východisková poloha: Pomalá jazda v sedle a zo sedla bicykla
v priamom smere.
Popis cvičenia: Prvá časť tejto technickej sekcie začína postupným
preskočením dreveného hranola o výške 10 cm a šírke 7 cm predným
a zadným kolesom bicykla. Hranol je dlhý 70 cm a na jeho okrajoch sú
položené prázdne 0,75 litrové cyklistické fľaše. Pokus je platný, keď sa
cyklista dostane zadným kolesom bicykla za čiaru deliacu prvú a druhú
časť tejto sekcie (čiara je nakreslená na zemi 35 cm za prvým hranolom)
a obidve plastové fľaše zostanú stáť na krajoch hranola. Druhá časť
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sekcie má hranol vysoký 15 cm a široký 10 cm. Hranol je umiestnený 2,5
metra od čiary deliacej 1 a 2 časť tejto sekcie. Rovnako ako v prvej časti,
po jeho stranách sú prázdne cyklo-fľaše a po ukončení jeho postupného
preskakovania cyklistom musia zostať stáť, aby sa nezapočítal trestný
bod. Tretí hranol (tretia časť technickej sekcie) sa nachádza 2,5 metra od
čiary deliacej 2 od 3tej časti sekcie, ktorá je nakreslená na zemi 35 cm za
druhým hranolom. Hranol tretej časti technickej sekcie je vysoký 20 cm
a široký 12 cm. Na to, aby bol pokus bez udelenia trestného bodu, platia
tie isté pravidlá ako v 1 a 2 časti tejto technickej sekcie. V sekcii je
zakázané hranoly preskakovať letovou fázou so súčasným nadvihnutím
predného a zadného kolesa bicykla a tzv. „bunny hopom“ (preskok
hranola letovou fázou najskôr predným a následne zadným kolesom
bicykla).
Opakovanie: 5x preskočenie každého hranola.

Obr. 5a, 5b Postupné preskakovanie hranolov rôznej výšky (Bodiš, 2012)
4. Cvičenie (technická sekcia cvičných pretekov): Jazda po doskách
rôznych šírok a výšok
Východisková poloha: Pomalá jazda v sedle a zo sedla bicykla
v priamom smere.
Popis cvičenia: Prvá časť tejto sekcie sa začína jazdou oboma kolesami
bicykla pretekára po doske dlhej 3 metre, širokej 16 cm a vysokej 2 cm.
Koniec aj začiatok dosky je označený 3 cm hrubým pásom z reflexnej
farby. Pretekár prejde predným kolesom na začiatok dosky, pokračuje po
nej jazdou vpred, kým sa na ňu nedostane aj zadným kolesom. Pokus je
platný keď dosku na jej konci, za 3 cm hrubým reflexným pásom, opustí
najskôr predné a následne zadné koleso bicykla pretekára. Počas jazdy
po doske nesmie ani jedno koleso bicykla zísť na zem. Druhá časť tejto
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sekcie sa začína obratom pretekára (žiaka) v „sedle“ bicykla o 180
stupňov v sektore veľkom 3 krát 3 metre a nábehom na dosku dlhú 3
metre, širokú 12 cm a vysokú 3 cm. Pokus je bez udelenia trestného
bodu ak sú dodržané všetky body uvedené v popise prvej časti tejto
technickej sekcie. Záverečná časť tejto sekcie sa začína obratom
pretekára (žiaka) v „sedle“ bicykla (bez kontaktu jeho dolných končatín so
zemou, povolené sú poskoky na mieste aj odhadzovanie kolies bicykla
do strán) o 180 stupňov v sektore 2,2 krát 2,2 metra a pokračuje jazdou
po doske dlhej 3 metre, širokej 9 cm a vysokej 4 cm v nezmenených
pravidlách ako v 1 a 2hej časti tejto sekcie. Prejazd dosiek sa môže
realizovať aj „preskackaním“ vpred so zabrzdenými kolesami bicykla,
musí však byť dodržané pravidlo
aby ani jedno z kolies nekontaktovalo zem vedľa dosky medzi jej
plochou, ktorú vymedzujú reflexné
pruhy.
Opakovanie: 5x prejazd každou
doskou.

Obr. 6 Jazda po doskách rôznych šírok a výšok (Bodiš, 2012)
5. Cvičenie (sekcia: „Odhadzovanie“ kolies bicykla do strán)
Východisková poloha: Pomalá jazda v sedle a zo sedla bicykla
v priamom smere.
Popis cvičenia: Prvá časť tejto sekcie začína „odhodením“ predného
a následne zadného kolesa bicykla do strany cez 3 metre dlhý a 20 cm
široký gumený pás rozvinutý na zemi. Poradie odhadzovania kolies môže
byť aj opačné (najskôr zadné a potom predné). Preskočenie pásu oboma
kolesami súčasne nie je povolené. Pokus je platný vtedy, ak sa pretekár
(žiak) počas „odhadzovania“ kolies ponad gumený pás nedotkne žiadnej
jeho časti a stihne obe kolesá „prehodiť“ pred čiarou, ktorá je nakreslená
na zemi na konci pásu. Pás druhej časti tejto sekcie je rozvinutý 1,5
metra za prvým pásom v jednej línii. Jeho dĺžka je 3 metre a šírka 35 cm.
„Odhadzovanie“ kolies sa realizuje totožným spôsobom ako v prvej časti
tejto sekcie. Pás tretej časti tejto technickej sekcie sa začína 1,5 metra za
druhým pásom v jeho línii. Je dlhý 3 metre a široký 50 cm. Pre jeho
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preskakovanie platia rovnaké pravidlá ako v 1 a 2 časti tejto technickej
sekcie.
Opakovanie: 5x odhodiť predné aj zadné koleso cez každý gumový pás.

Obr. 7 „Odhadzovanie“ kolies bicykla do strán (Bodiš, 2012)
Realizácia a hodnotenie cvičných pretekov
Každý pretekár (žiak) dostane na štarte pred prvou technickou
sekciou kartičku so štartovým číslom a s kolónkami 1 až 5, kde vpisujú
technickí komisári (učiteľ telesnej a športovej výchovy) počet získaných
trestných bodov na sekcii.
Tab. 1 Kartička na zaznamenávanie získaných trestných bodov
Štartové číslo:
Číslo sekcie:
1.
2.
3.
4.
5.
Súčet tr. bodov:

Trestné body

Na každej sekcii je jeden rozhodca (učiteľ) a kartičku práve jazdiaceho
pretekára (žiaka) si podávajú. Pretekári (žiaci) štartujú v poradí podľa
štartových čísel prúdovou formou. Každý ďalší pretekár štartuje na povel
prvého technického rozhodcu (učiteľa), keď predchádzajúci pretekár
ukončí druhú sekciu (funkciu technických rozhodcov môžu vykonávať aj

Základy jazdy na bicykli

167

určení žiaci). Za úspešné zvládnutie všetkých troch častí každej z piatich
technických sekcií nezíska pretekár žiaden trestný bod. Ak pretekár urobí
chybu už v prvej časti technickej sekcie, získava trestný bod. V sekcii
ďalej pokračuje a ak úspešne zvládne jej druhú a tretiu časť, za sekciu sa
mu počíta len jeden trestný bod. Zvládnutie každej z troch častí
technickej sekcie sa hodnotí samostatne a za jednu technickú sekciu
môže pretekár dostať 0 až 3 trestné body.
Víťazom pretekov bude žiak, ktorý dosiahne najnižší počet trestných
bodov (v prípade rovnosti dosiahnutých trestných bodov – na prvých
troch miestach; učiteľ vyberie jednu sekciu na ktorej sa hodnotí čas
a čistota vykonania – víťazom je žiak, ktorý získa menej trestných bodov
– v prípade rovnosti získaných trestných bodov rozhoduje lepší čas).

Použitá a odporúčaná literatúra
1. BODIŠ, M.: Možnosti využitia špeciálnych cvičení na bicykli pri rozvoji
rovnováhových schopností horských cyklistov, Bakalárska práca,
FTVŠ UK Bratislava, Bratislava, 2012.
2. PROCHÁZKA, K.: Bicykel, Bratislava, Slovenské pedagogické
nakladateľstvo, 1993.
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2.5 Rozvoj dynamickej rovnováhy s využitím slackline
Úvod
Slack - line je „tréningový prostriedok“ (pomôcka), ktorý našiel svoje
uplatnenie v športových odvetviach v ktorých je dôležitá vysoká úroveň
dynamickej rovnováhy a pohybovej koordinácie. Na tréning a
zdokonaľovanie uvedených pohybových schopností sa využíva syntetický
popruh široký 2,5 až 5 cm a dlhý cca 15 – 25 metrov (môže byť aj dlhší –
v disciplíne longline), ktorý sa dá dômyselným spôsobom ukotviť medzi
dve pevné žrde, stĺpy, kmene stromov a podobne (v ľubovoľnej výške) a
žiak sa snaží po ňom kráčať.
Je takmer nemožné prisúdiť k vynájdeniu slacklinu jedno konkrétne
meno alebo skupinu osôb. Táto cvičebná pomôcka vznikla najmä
z dôvodu inovácie tréningu „rovnováhových“ športových odvetví
(gymnastika – kladina; horolezectvo; freestyle skateboarding a inline
korčuľovanie; cirkusové lanochodectvo a podobne). Začiatky tohto, pred
10 rokmi u nás ešte neznámeho športu, siahajú do údolia Yosemitského
parku, kde si v 70. rokoch minulého storočia skupina amerických
horolezcov krátila čas balansovaním na reťaziach a zábradliach okolo
parkovísk, či na lezeckých lanách napnutých medzi stromami
(http://www.ioutdoor.cz/Strategie/str_3/2178_Slackline_-_hlavne_nespadnout/).

V roku 2008 bola založená Medzinárodná slacklinová federácia
(World Slackline Federation), ktorá zastrešuje preteky, festivaly, exhibície
a iné akcie, ktoré sú so slackline spojené. World Slackline Federation sa
taktiež zaoberá najnovšími trendmi v oblasti techniky aj bezpečnosti
vývoja slackline (Miller, 2010).
V súčasnosti sa slackline delí na lowlines (ktorý obsahuje nasledovné
disciplíny: Trickline, Jumpline, Rodeoline, Longline, Waterline) a highlines
(Miller, 2010).
Vedomosti
-

Osvojiť si poznatky o základoch správnej techniky chôdze na slack line,
osvojiť si poznatky o poskytovaní pomoci počas cvičení na slack line a o metodike nácviku chôdze na tomto športovom náčiní,
vedieť použiť tieto poznatky v primeranej forme v školskej telesnej
výchove a športovej príprave.

Rozvoj dynamickej rovnováhy s využitím slackline

169

Schopnosti a zručnosti
-

Osvojiť si správnu techniku a didaktiku vystúpenia na slack - line,
držania tela počas chôdze, chôdze a obratov,
osvojiť si správnu techniku a didaktiku rôznych cvičení na slack - line
a dávanie pomoci cvičencovi.
Obsah pohybových činností a ich didaktika

Pred začiatkom chôdze na slackline odporúčame najskôr niekoľko
jednoduchších cvičení ako napríklad: chôdzu po zemi po rovnej
a zakrivenej čiare, chôdzu po kladine, niekoľkosekundové zotrvania
v stojoch na jednej a druhej dolnej končatine najskôr na zemi
s otvorenými a zatvorenými očami, potom na nestabilnej platforme
a podobne. Po zvládnutí týchto elementárnych cvičení by mohla
metodika nácviku chôdze po slackline pozostávať napríklad
z nasledovných krokov:
Nastúpenie na slackline

Obr. 1 Nastúpenie na slackline s využitím konára alebo kmeňa stromu

Obr. 2 Nastúpenie na slackline s pomocou spolužiakov
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Chôdza po slackline
Východisková poloha: Stoj na slackline vo
vzpriamenej pozícií s dopomocou dvoch
spolužiakov z každej strany
Popis cvičenia: Chôdza po slackline
s pomocou dvoch spolužiakov (Obr. 3).
Vzpriamená pozícia tela. Pohľad smerovať
vpred na pevný bod a nie na chodidlá.
Spevniť svalstvo brušnej dutiny a dolných
končatín, plynulé dýchanie, našľapovanie
začať cez prednú časť chodidla. Vhodné je
použiť športovú obuv s rovnou podrážkou bez
výrazných vystúpení v dezéne. Po prejdení
jednej dĺžky vykonať obrat o 180 stupňov (s
dopomocou) a pokračovať v chôdzi späť.
Opakovanie: 15x prejsť na jednu a na druhú
stranu.
Obr. 3 Chôdza po slackline s pomocou spolužiakov
Cvičenia na obrázkoch 4 až 7 sa realizujú podobným spôsobom ako
popísaná chôdza po slackline s pomocou dvoch spolužiakov. Sú len
postupnými sťažujúcimi sa cvičenia metodického radu, ktorého cieľom je
zvládnutie techniky chôdze po slackline bez pomoci.

Obr. 4 Chôdza po slackline
s oporou dvoch palíc

Obr. 5 Chôdza po slackline
s pomocou spolužiaka
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Obr. 7 Chôdza po slackline s oporou
o jednu palicu v predpažení,
ktorej druhý koniec drží spolužiak

Stoj na jednej nohe
Východisková poloha: Stoj na slackline vo
vzpriamenej pozícií s pomocou palice (palica je
v ruke na strane opornej nohy) na jednej nohe
(Obr. 8).
Popis cvičenia: Cieľom cvičenia je naučiť žiaka
zotrvať v stoji (na slackline) na jednej aj druhej
dolnej končatine bez pomoci palice aspoň 10tich
sekúnd.
Obr. 8 Stoj na jednej nohe s oporou o jednu palicu
Chôdza po slackline bez pomoci
Zvládnutie chôdze po slackline bez pomoci
s následným obratom o 180 stupňov a návratom
do východiskového bodu (všetko bez pomoci a bez
pádu) zaberie aj tým najtalentovanejším žiakom
niekoľko hodín. Počas vyššie popísaných cvičení
treba dbať na bezpečnosť – slackline ukotvujeme
maximálne do výšky 1 metra od zeme a istiace
body by sa od seba mali zo začiatku nachádzať
v rozpätí 7 až 10 metrov (väčšia vzdialenosť
spôsobí menšiu stabilitu slacklinu, čo je pre
začiatočníkov zbytočným sťažením nácviku).
Obr. 9 Chôdza po slackline bez pomoci
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Drepy
Podobne ako na slideboarde sa dajú aj na
slackline vykonávať posilňovacie cvičenia. Pre
inšpiráciu uvádzame niekoľko z nich

Obr. 10 Drepy na jednej nohe
Kľuky

Obr. 11 Skupinové kľuky na posilnenie prsných svalov a plecného
pletenca

Obr. 12 Skupinové výtlaky na posilnenie horných končatín
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Váha

Obr. 13 Sedenie na slackline s krčením a vystieraním dolných končatín
v kolenných kĺboch
Použitá a odporúčaná literatúra
1. MILLER, F. Slackline, Tipps, Tricks technik, 3. Auflage. Deiningen:
Panico Alpinverlag, 2010. 166 s. ISBN 978-3-936740-53-0
2. http://www.slack-line.cz/
3. http://slacknordeste.blogspot.sk/
4. http://www.athleticka.net/2012/03/26/quick-exercises-to-burn-fat-andelevate-heart-rate/
5. http://www.ioutdoor.cz/Strategie/str_3/2178_Slackline__hlavne_nespadnout/
6. Česká asociace slackline [online]. 2013 [cit 2013-01-28]. Dostupné
na www: http://www.ceska-asociace-slackline.cz/
7. slackline_info.pdf [online]. 2011 [cit 2013-03-20]. Dostupné na www:
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www: http://www.slack.cz/
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2.6 Aeróbne a posilňovacie cvičenia na slideboarde
Úvod
Slideboard („korčuliarsky trenažér“; v gymnastike známy pod názvom
slide (slide aerobic), je tréningový prostriedok, ktorý našiel svoje
uplatnenie vo všetkých športoch, ktorých spoločným menovateľom je
korčuľovanie, sklz, dynamická rovnováha, aktivácia a tonizácia svalstva
dolných končatín, chrbta a pod. (ľadový hokej, rýchlokorčuľovanie,
bežecké a zjazdové lyžovanie, cyklistika,...). Pre viac informácií pozri:
http://aerobik.aerobic.sweb.cz/slide-aerobik.htm.
Klzná časť slideboardu je vyrobená z extrudovaného polypropylénu, je
dlhá 150 až 250cm a široká 50 až 200cm. Bočnice, ktoré slúžia ako
odrazové plochy sú vyrobené z dreva, hliníkovej zliatiny alebo
z kompozitných materiálov. V mieste odrazu chodidla bývajú bočnice
vystužené gumou. Pri niektorých modeloch slideboardov sa dajú bočnice
ľubovoľne pohybovať a následne ukotvovať po klznej ploche, čím sa dá
upravovať dĺžka sklzu.
Na chodidlách má cvičiaci obuté špeciálne návleky z mikrovlákna,
ktoré umožňujú kĺzavý pohyb po podložke. Pre ešte lepší sklz sa používa
mazadlo v spreji na báze silikónu. Veľkou výhodou tréningu na
slideboarde je priestorová nenáročnosť, bezhlučnosť a nezávislosť na
vonkajších poveternostných podmienkach a dennom svetle.
Vedomosti
-

Osvojiť si poznatky o základoch správnej techniky držania tela pri
odraze a sklze na slideboarde,
osvojiť si poznatky o aeróbnych a posilňovacích cvičeniach na
slideboarde,
vedieť použiť tieto poznatky v primeranej forme v školskej telesnej
výchove a športovej príprave.

Schopnosti a zručnosti
-

Osvojiť si správnu techniku a didaktiku základného postavenia,
odrazu a sklzu na slideboarde,
osvojiť si správnu techniku a didaktiku rôznych spôsobov
korčuľovania a posilňovania na slideboarde.
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Obsah pohybových činností a ich didaktika
Pred samotným pohybovým cvičebným programom na slideboarde
treba zvládnuť techniku odrazu a sklzu, ktorá vychádza zo správneho
postavenia (obr. 2., obr. 3.).
Vysoké postavenie pri odraze
Východisková poloha: Stoj na odrazovej dolnej
končatine pri bočnej lište (rovnomerný tlak na
celé chodidlo s vyšším dôrazom na pritláčanie
päty; uhol v kolennom kĺbe od 150 do 180
stupňov), paže prekrížené za chrbtom alebo
voľne vedľa tela, švihová noha je v zanožení
pokrčmo.
Popis cvičenia: Zo stoja spojného zaujať vysoké
postavenie pri odraze (obr. 1).
Opakovanie: 10x na každú dolnú končatinu.

Obr. 1 Vysoké postavenie pri odraze
Nízke postavenie pri odraze
Východisková poloha: Stoj na odrazovej dolnej končatine pri bočnej lište
(rovnomerný tlak na celé chodidlo s vyšším dôrazom na pritláčanie päty;
uhol v kolennom kĺbe od 90 do 120
stupňov), paže prekrížené za chrbtom
alebo v šikmom predpažení, švihová noha
je v zanožení pokrčmo.
Popis cvičenia: Zo stoja spojného zaujať
vysoké postavenie pri odraze (Obr. 2).
Opakovanie:
končatinu.

Obr. 2 Nízke postavenie pri odraze

10x

na

každú

dolnú
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Odraz vo vysokom postavení s pomocou
Východisková poloha: Stoj na odrazovej dolnej končatine pri bočnej lište
vo vysokom postavení pri odraze.
Popis cvičenia: Žiak, ktorý dáva pomoc,
stojí za slideboardom a drží cvičiaceho
zozadu za boky, pomáha mu pri udržaní
rovnováhy po odraze a získaní dostatočnej
rýchlosti pri začatí sklzu (Obr. 3). Švihová
dolná
končatina
cvičenca
udáva
počiatočný impulz pre sklz, pokrčenie
v kolennom
kĺbe
odrazovej
dolnej
končatiny je počas odrazu aj na začiatku
sklzu rovnaké.
Opakovanie:
končatinu.

10x

na

každú

dolnú

Obr. 3 Odraz vo vysokom postavení s dopomocou
Sklz vo vysokom postavení s pomocou
Východisková poloha: Stoj na odrazovej dolnej končatine pri bočnej lište
vo vysokom postavení pri odraze.
Popis cvičenia: Žiak, ktorý dáva pomoc, stojí za slideboardom a drží
cvičiaceho zozadu za boky, pomáha mu pri udržaní rovnováhy po
odraze, získaní dostatočnej rýchlosti pri začatí sklzu a udržaní rovnováhy
a dostatočnej rýchlosti počas sklzu k druhej lište slideboardu (Obr. 4).
Švihová dolná končatina cvičenca udáva počiatočný impulz pre sklz,
pokrčenie v kolennom kĺbe odrazovej dolnej končatiny je, počas odrazu,
na začiatku sklzu a sklzu samotného, rovnaké. Pri sklze je žiak
v roznožení (chodidlá sú od seba
vo vzdialenosti cca 1,5 násobku
šírky ramien), vyvíja rovnomerný
tlak na celé chodidlá, svalstvo
dolných končatín, brušnej dutiny
a chrbta
je
kontrahované
a rozloženie hmotnosti tela je cca
60 : 40 % v prospech švihovej
dolnej končatiny, ktorá sa po
ukončení sklzu stáva odrazovou.
Opakovanie: 10x na každú stranu.
Obr. 4 Sklz vo vysokom postavení s pomocou
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Sklz vo vysokom postavení
Rovnaké vykonanie ako počas sklzu
vo vysokom postavení s pomocou.

Obr. 5 Sklz vo vysokom postavení
Sklz v nízkom postavení
Rovnaké vykonanie ako počas
sklzu vo vysokom postavení
s pomocou. Zmena je v zmenšení
uhla v kolenných kĺboch až na cca
90 stupňov.

Obr. 6 Sklz v nízkom postavení
Sklz v rozpažení v polovysokom postavení
Východisková poloha: Stoj na odrazovej dolnej končatine pri bočnej lište
vo vysokom postavení pri odraze. Paže sú v upažení.
Popis cvičenia: Švihová dolná končatina cvičenca udáva počiatočný
impulz pre sklz, pokrčenie v kolennom kĺbe odrazovej dolnej končatiny je,
počas odrazu, začiatku sklzu a sklzu samotného, rovnaké. Pri sklze je
žiak v roznožení (chodidlá sú od seba vo vzdialenosti cca 1,5 násobku
šírky ramien), vyvíja rovnomerný tlak na celé chodidlá, drží horné
končatiny v upažení, čím dochádza k aktivácii prsného svalstva, svalstva
plecného pletenca a celých horných končatín. Svalstvo dolných končatín,
brušnej dutiny a chrbta je kontrahované a rozloženie hmotnosti tela je cca
55 : 45 % v prospech švihovej dolnej končatiny, ktorá sa po ukončení
sklzu stáva odrazovou.
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Opakovanie: 10x na každú stranu
(20 sklzov).

Obr. 7 Sklz v rozpažení v polovysokom postavení
Sklz v upažení
Rovnaké vykonanie ako pri sklze
v upažení
obidvoma
pažami.
Upaženie je vždy na strane
švihovej dolnej končatiny, druhá
horná končatina je za chrbtom
alebo vbok.

Obr. 8 Sklz v upažení
Sklz v predpažení
Rovnaké vykonanie ako pri sklze
v upažení obidvoma pažami.

Obr. 9 Sklz v predpažení
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Sklz vo vzpažení
Rovnaké vykonanie ako pri sklze
v upažení.

Obr. 10 Sklz vo vzpažení
Imitácia techniky obojstranného korčuľovania
Východisková poloha: Stoj na odrazovej dolnej končatine pri bočnej lište
vo vysokom postavení pri odraze. Horné končatiny sú v predpažení
pokrčmo, zovreté päste sú na úrovni ramien.
Popis cvičenia: Švihová dolná končatina cvičenca udáva počiatočný
impulz pre sklz, pokrčenie v kolennom kĺbe odrazovej dolnej končatiny je,
počas odrazu, začatí sklzu a sklzu samotného, rovnaké. Pri sklze je žiak
v roznožení (chodidlá sú od seba vo vzdialenosti cca 1,5 násobku šírky
ramien), vyvíja rovnomerný tlak na celé chodidlá, paže súčasne
s odrazom imitujú odpich a počas celého sklzu sú v zapažení
s roztvorenou
päsťou.
Rozloženie
hmotnosti tela je cca 55 : 45 % v prospech
švihovej dolnej končatiny, ktorá sa po
ukončení
sklzu
stáva
odrazovou.
V závislosti
od
zvolenej
techniky
korčuľovania zostávajú horné končatiny
v zapažení pri následnom odraze a sklze
na druhú stranu (obojstranné korčuľovanie
dvojkročné),
alebo
imitujú
odpich
(obojstranné korčuľovanie jednokročné).
Opakovanie: 10x na každú stranu (20
sklzov).
Obr. 11 Imitácia techniky obojstranného korčuľovania
(jednokročného/dvojkročného) bez palíc
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Rovnaké vykonanie ako
v predchádzajúcom cvičení.

Obr. 12 Imitácia techniky obojstranného korčuľovania
(jednokročného/dvojkročného) s palicami
Imitácia rýchlokorčuliarskej techniky
Východisková poloha: Stoj na odrazovej dolnej končatine pri bočnej lište
vo vysokom, polovysokom alebo nízkom postavení pri odraze. Švihová
dolná končatina je v zanožení pokrčmo. Horná končatina na strane
švihovej nohy je v predpažení pokrčmo a horná končatina na strane
odrazovej nohy je v zapažení.
Popis
cvičenia:
Súčasne
s odrazom a prácou švihovej
dolnej
končatiny
prebieha
výmena paží, pokračuje sklz až
k druhej
lište
slideboardu
a nastáva odraz a sklz na druhú
stranu s dopomocou švihovej
práce paží.
Opakovanie: 10x
stranu (20 sklzov).

na

každú

Obr. 13 Imitácia rýchlokorčuliarskej techniky vo vysokom postavení
Sklz s chytaním a odhadzovaním predmetov
Východisková poloha: Stoj na odrazovej dolnej končatine pri bočnej lište
vo vysokom, polovysokom alebo nízkom postavení pri odraze,
s ľubovoľným predmetom (lopta) v rukách.
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Popis cvičenia: Žiak počas odrazu hádže predmet pomocníkovi, ktorý mu
ho počas sklzu prihráva späť.
Alternatíva
cvičenia:
Žiak
počas korčuľovania hádže
volejbalovú loptu o stenu,
dribluje
s basketbalovou
loptou,
mieša
loptičku
s hokejkou
(florbalovou
pálkou), žongluje a podobne.
Opakovanie: 15x na každú
stranu.

Obr. 14 Sklz s chytaním a odhadzovaním predmetov v polovysokom
postavení
Na slideboarde sa okrem korčuľovania v rôznych modifikáciách
(orientovaných hlavne na rozvoj vytrvalostných schopností cvičencov)
(obr. 5 – 14) dá vykonávať množstvo posilňovacích cvičení, z ktorých
vám niekoľko príkladov ponúkame v nesledujúcom texte.
Sklz so závažím
Východisková poloha: Stoj na odrazovej dolnej končatine pri bočnej lište
vo vysokom, polovysokom alebo nízkom postavení pri odraze,
so závažím v predpaženej hornej končatine na strane švihovej nohy
(druhá horná končatina je za chrbtom alebo sa drží vbok).
Popis cvičenia: Žiak počas odrazu a následného sklzu drží cca 2
kilogramové závažie v predpaženej hornej končatine na
strane švihovej nohy (Obr. 15).
Po ukončení sklzu pri druhej
lište slideboardu sa horné
končatiny vystriedajú a nasleduje odraz a sklz na druhú
stranu.
Opakovanie: 3 série po 15
sklzov na každú stranu.
Obr. 15 Sklz so závažím
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Rotácia panvy
Východisková
poloha:
Stoj
spojný v predpažení obidvoma
chodidlami na slideboarde.
Popis cvičenia: Rotácia panvy
okolo
predozadnej
osi
v predpažení
na
vystretých
kolenách
Opakovanie: 3 série po 15 rotácií
na každú stranu.

Obr. 16 Rotácia panvy okolo predozadnej osi v predpažení v stoji na
vystretých nohách
Bočné výpady
Východisková poloha: Stoj spojný s rukami vbok na jednej strane
slideboardu. Dolná končatina, ktorá vykonáva bočný výpad je s návlekom
na slideboarde, oporná dolná
končatina je bez návleku mimo
slideboard.
Popis cvičenia: Bočný výpad v sklze
a návrat do východiskovej polohy (v
sklze).
Opakovanie: 3
opakovaní
na
končatinu.
Obr. 17 Bočné výpady

série po 10
každú
dolnú
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Stoj široko rozkročný
Východisková poloha: Stoj spojný
s rukami vbok v strede slideboardu.
Popis cvičenia: Roznoženie v sklze
a následný návrat (rovnako v sklze cez
mierne pokrčené kolená) do stoja
spojného (Obr. 18).
Opakovanie: 3 série po 10 roznožení.

Obr. 18 Stoj široko rozkročný
Vzpor drepmo zánožný
Východisková poloha: Vzpor ležmo s rukami mimo slideboard a
s chodidlami na slideboarde.
Popis cvičenia: Striedavé krčenie
a vystieranie dolných končatín (v
sklze) v kolenných kĺboch vo
vzpore ležmo (Obr. 19).
Opakovanie: 3
opakovaní
na
končatinu.

série po 15
každú
dolnú

Obr. 19 Striedavé krčenie a vystieranie dolných končatín v kolenných
kĺboch vo vzpore ležmo
Súčasné krčenie a vystieranie dolných končatín
Východisková poloha: Vzpor ležmo s rukami mimo slideboard a
s chodidlami na slideboarde (Obr. 20).
Popis cvičenia: Súčasné krčenie
a vystieranie dolných končatín (v
sklze) v kolenných kĺboch vo vzpore
ležmo.
Opakovanie:
opakovaní.

3

série

po

15

Obr. 20 Súčasné krčenie a vystieranie dolných končatín v kolenných
kĺboch vo vzpore ležmo
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Výpady vpred
Východisková poloha: Stoj spojný
s rukami vbok (alebo v upažení /
predpažení / vzpažení) na jednom
konci slideboardu..
Popis cvičenia: Výpad vpred v sklze
a návrat do východiskovej polohy (v
sklze).
Opakovanie: 3
opakovaní
na
končatinu.

série po 10
každú
dolnú

Obr. 21 Výpady vpred
Prednožovanie
Východisková poloha:
drepmo vzadu (Obr. 22).

Vzpor

Popis cvičenia: Prednožovanie
v podpore na rukách obojnožne.
Opakovanie: 3 série po 15
opakovaní.

Obr. 22 Prednožovanie vo vzpore obojnožne
Východisková poloha: Vzpor
drepmo
vzadu
s jedným
chodidlom na kolene druhej
dolnej končatiny (Obr. 23).
Popis cvičenia: Prednožovanie
vo vzpore jednonožne.
Opakovanie: 3 série po 15
opakovaní na každú dolnú
končatinu.
Obr. 23 Prednožovanie vo vzpore jednonožne
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Vzpažovanie vo vzpore kľačmo
Východisková poloha: Vzpor kľačmo (s kolenami opretými o zem alebo
slideboard), návleky sú pod dlaňami cvičenca (Obr. 24).
Popis cvičenia: Vzpažovanie v podpore ležmo cez opreté kolená o zem
s využitím
sklzu
a
následný návrat (v sklze)
do
východiskovej
polohy.
Opakovanie: 3 série po
10 opakovaní.

Obr. 24 Vzpažovanie vo vzpore kľačmo
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2.7 Základy lezenia na cvičných stenách a v telocvičných
priestoroch
Úvod
Lezenie považujeme za atraktívnu činnosť, ktorá má potenciál zaujať
mládež, vytvoriť u nej pozitívny vzťah k pohybu a konkurovať tak
pasívnemu tráveniu voľného času. Lezenie, plazenie a rúčkovanie patrí
medzi základné lokomócie človeka, ktoré formujú a posilňujú
proporcionalitu celého tela, teda horných a dolných končatín a trupu.
Lezenie a šplhanie sa ako súčasť telesnej prípravy a výchovy objavuje od
stredoveku až po súčasnosť.
Vedomosti
-

Osvojiť si poznatky o základoch správnej techniky lezenia,
osvojiť si poznatky o poskytovaní pomoci počas lezenia na cvičných
stenách, v telocvičných priestoroch a o metodike nácviku lezeckých
krokov,
vedieť použiť tieto poznatky v primeranej forme v školskej telesnej
výchove a športovej príprave.
Schopnosti a zručnosti

-

Osvojiť si správnu techniku a didaktiku lezenia na cvičných stenách
a v telocvičných priestoroch, prácu dolných a horných končatín,
poskytovanie pomoci (istenie),
osvojiť si správnu techniku a didaktiku rôznych hier a cvičení na
cvičných stenách a v telocvičných priestoroch.

Obsah pohybových činností a ich didaktika
Lezenie detí:
Lezenie je prirodzený pohyb a preto nie je potrebné deti učiť špeciálnu
techniku, aby mohli liezť. Deti vo veku 4 až 5 rokov majú dostatočne
zvládnutý lezecký pohyb, pretože lezú od najútlejšieho veku (plazia sa,
šplhajú sa na posteľ a pod.). Lezenie a šplhanie po stene a náradí je
vhodným prostriedkom na rozvoj detskej motoriky, avšak nie jediným.
S lezením je vhodné začať na začiatku školskej dochádzky, keď dieťa
začína byť samostatné a nevyžaduje individuálnu starostlivosť lezeckých
inštruktorov.
Obdobie mladšieho školského veku (6 – 10 rokov) je obdobie, kedy by
malo dôjsť k všeobecnému kondičnému rozvoju a je ideálne uplatniť hry
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a cvičenia. Samotné lezenie v tomto období nie je cieľom, ale skôr
zaujímavé spestrenie. V žiadnom prípade sa lezenie v tomto období
nesmie stať jedinou športovou disciplínou. V tomto veku kladieme dôraz
na rozvoj rovnováhy a iných pohybových schopností. V tomto období je
dôležité deti motivovať na hry a cvičenia. Jednou z možností je uviesť
príbeh, na ktorý bude samotná hra nadväzovať. Napríklad, podlaha
telocvične sa premení na močarisko, kde žijú nebezpečné tvory a jedinou
cestou ako prejsť cez močiar je preliezť po rebrinách, ktoré predstavujú
stromy. Inšpirujúcim zdrojom je publikácia Neuman (2001): „Dobrodružné
hry v tělocvičně“. Ďalšou možnosťou je deti motivovať aplikáciou súťaží
v podobe štafiet s cieľom zvíťaziť, ktoré majú u detí veľký ohlas. Avšak
nie všetky deti dokáže lezenie nadchnúť. Deti v mladšom školskom veku
sú senzitívne na učenie sa novým pohybom, ale len ťažko si ich
zapamätajú. Pri samotnom lezení je nevyhnutné striedať lezecké steny,
profily a cesty.
Obdobie staršieho školského veku (11 – 15 rokov) sa vyznačuje
postupným dospievaním. Deti hľadajú svoje miesto v spoločnosti
a ocenenie u svojich rovesníkov. Lezenie považujú za aktivitu, pri ktorej
si môžu vzájomne odovzdať svoje skúsenosti. Deti sa v tomto období
navzájom motivujú a prekonávajú svoje možnosti. Sústreďujú sa na
prekonávanie osobných limitov a začínajú osobnostne rásť. V tomto
období sa viac venujeme samotným lezeckým cvičeniam a začíname so
špecifickým zaťažením. Lezieme dynamicky po veľkých chytoch, lezieme
na rýchlosť, ale môžeme liezť aj dlhé vytrvalostné cesty. Vyvarujeme sa
statickým výdržiam na malých lištách z dôvodu, že kosti prstov dorastajú
až vo veku 18 – 19 rokov (Hochholzer, Scheoffl; 2003). V tomto období
začíname prenášať zodpovednosť na deti a nechávame ich samostatne
sa istiť, avšak záleží skôr na mentálnej vyspelosti dieťaťa a na zvládnutia
základnej manipulácie s lanom. Na istení sa vždy zúčastňujú dve deti.
Jedno istí a druhé drží lano cca 1 meter za istiacou pomôckou pre prípad
pochybenia hlavného ističa. Motivovať deti k pravidelnú trénovaniu
môžeme účasťou na detských lezeckých súťažiach.
Lezenie je neustále striedanie statických (stabilizačných)
a dynamických fáz. Počas statickej fázy sme v rovnovážnom postavení
a rozhodujeme sa o ďalšom lezeckom kroku. Počas náročného lezenia
môže statická fáza tvoriť až 70 % potrebného času na výstup. Nezaujatie
správnej rovnovážnej polohy má za následok väčšiu vynaloženú silu
a rýchlejší nástup únavy. Správne vykonanie statického postavenia musí
zabezpečiť: rovnovážnu polohu s malými požiadavkami na svalovú silu
paží a trupu, možnosť pohybu do všetkých smerov a v neposlednom rade
vizuálnu kontrolu lezeckého priestoru. Uvedené požiadavky nám
umožňujú zaujať dvojoporové postavenie nôh. Paže sú mierne pokrčené,
panva pri stene nad oporou nôh, trup a plecia sa mierne odkláňajú od
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steny. Častou chybou začiatočníkov býva štvoroporové postavenie
s úplne natiahnutými pažami a „prilepeným“ telom k stene. Z tejto polohy
sa veľmi ťažko vykonáva ďalší pohyb a znemožňuje dostatočnú vizuálnu
kontrolu lezeckého priestoru. Ďalšou chybou býva prílišné pokrčené paží,
pri ktorom dochádza k rýchlejšej únave svalov predlaktia.
Dynamická fáza, resp. lezecký krok sa vyznačuje: plynulým
priebehom, maximálnou ekonomikou pohybu tým, že pohyb vychádza
z panvy a dolných končatín. Pri pohybe nahor a do bokov sa začiatočník
riadi pravidlom „troch pevných bodov“. Vždy sa drží aspoň troch bodov
(napr. dve ruky a jedna noha alebo naopak). Lezec by sa mal vyvarovať
rebríkovému lezeniu s ťažiskom premietnutým medzi dolné končatiny. Pri
lezení nahor presúvame panvu nad opornú nohu a následne sa na tejto
nohe zdvíhame. Podstatnú časť lezenia nahor, ale i do bokov vykonávajú
dolné končatiny. Paže slúžia len na udržanie stability s výnimkou lezenia
previsnutých ciest. Pri začiatočníkoch dbáme aby pri lezení mali
vzpriamený trup a ťažisko nad oporou, ktoré zabezpečí vyššie trecie sily
opornej nohy a bezproblémový ďalší lezecký krok.
Úchopy delíme podľa smeru úchopu a polohy prstov. Podľa smeru
úchopu rozoznávame: pozitívne chyty (chyt sa drží zhora a je zaťažovaný
smerom nadol), bočné chyty (držia sa z boku a tým istý smerom sú aj
zaťažované) a spodné chyty (držia sa zospodu a sú zaťažované ťahom
zdola nahor). Podľa polohy prstov rozlišujeme zavretý a otvorený úchop,
držanie chytov na stisk, kapsy a dierky. U začiatočníkov preferujeme
otvorený úchop pri ktorom viac zapájame hlboké svaly na prednej strane
predlaktia. Zavretý úchop, chyt na stisk, kapsy a dierky u začiatočníkov
nevykonávame z dôvodu vysokých nárokov na silu povrchový svalov
prednej strany predlaktia, ktoré ohýbajú prostredné články prstov. Takéto
vykonanie chytov u začiatočníkov by mohlo viesť k svalovému preťaženie
až k zraneniu.
Štruktúra hodiny
Lezeckú hodinu rozdeľujeme na tri časti:
1. Úvodné rozcvičenie, ktorým pripravíme žiakov na zaťaženie by malo
obsahovať rozohriatie a aktiváciu svalových skupín, ktoré budeme
zaťažovať. Ako rozohratie môžeme voliť rôzne naháňačky a loptové
hry, ktorými pripravíme organizmus k pohybovej aktivite. Na aktiváciu
svalových skupín využívame gymnastickú rozcvičku a dynamický
strečing.
2. Hlavná časť. V tejto časti venujeme pozornosť naplneniu
stanoveného lezeckého cieľu. Zameriavame sa na rozvoj sily,
pohyblivosti, koordinácie, rýchlosti, vytrvalosti, techniky alebo aj na
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zlepšenie spolupráce skupiny a vytváranie dôvery k lezeckému
materiálu i k spolulezcovi. Nesmieme zabúdať na kompenzačné
cvičenia, ktoré by mali byť súčasťou každej hodiny.
3. Záverečná časť nám slúži na návrat organizmu do pokojového stavu.
Využívame strečingové ale i dýchacie cvičenia.
Bezpečnosť
Vzhľadom na to, že pri lezení hrozí riziko pádu, je nevyhnutné, aby
deti boli oboznámené so zásadami bezpečného lezenia. Tieto pravidlá
pripomíname na každej vyučovacej hodine. Volíme názorné príklady.
Lezieme bez prsteňov, náramkov a pod. U dievčat dbáme, aby dlhé vlasy
mali zopnuté. Pri lezení na bouldrovacej stene a lezení / šplhaní na
náradí je nevyhnutné používať dopadové, resp. doskokové žinenky, ktoré
umiestňujeme na miesto prípadného pádu. Od detí vyžadujeme aby
nezoskakovali po vylezení, ale aby zliezali. Počas lezenia alebo šplhania
sa nikto nezdržuje pod stenou alebo pod náradím. Dbáme na to, aby
žiaci nikdy neliezli nad sebou.
Pre vedenie lezeckej hodiny je nevyhnuté aby vyučujúci mal príslušne
oprávnenie. Toto oprávnenie vydáva Slovenský horolezecký spolok
JAMES.
Príklady cvičení a hier
K imitácii lezenia a lezeckého tréningu môžeme využiť celú telocvičňu.
K realizácii prípravných cvičení využívame telocvičné náradie ako
rebriny, rebríky, kladiny, laná, tyče a iné.
Cvičenia na rebrinách
Rebriny nám slúžia na základnú lezeckú prípravu, ale i kondičný
tréning. Priečky rebrín nahrádzajú lezecké chyty a stupy.




Značky na rebrinách
Na lezenie nahor sú rebriny nízke. Avšak ak máme tri alebo štyri
rebriny vedľa seba, môžeme traverzovať. Na priečkach pomocou
prilepených papierikov vytvoríme značky, ktoré nám určujú cestu
k traverzu. Značky žiaci využívajú ako chyt, resp. stup. Obťažnosť
lezeckej cesty volíme rozmiestnením značiek.
Značky na rebrinách s rozlíšením
Obdobou prvého cvičenia je použitie farebných značiek
a polepenie nie len priečok ale aj bočné rebriny, čím zvýšime
náročnosť cvičenia.
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Cvičenia na rebríku
Využívanie telocvičného rebríka na hodinách telesnej a športovej
výchovy je na ústupe. Avšak ako náradie pre lezeckú prípravu a rozvoj
sily je nenahraditeľný.






Schody
Rebrík vysunieme a zaistíme do uhla 45°, tak aby bolo možné po
ňom kráčať. Miesto pod a v okolí rebríka zabezpečíme žinenkami.
Žiaci kráčajú po rebríku nahor.
Zapletanie
Rebrík je v tej istej polohe ako pri predchádzajúcom cvičení. Žiaci
majú za úlohu vyliezť určitú časť rebríka netradičným spôsobom a to
tak, že preliezajú pomedzi dve priečky rebríka.
Rúčkovanie
Po previsnutej strane nakloneného rebríka žiaci rúčkujú.

Cvičenia na kladine
Kladinu využívame pri lezení na rozvoj rovnováhy alebo ako lezeckú
prekážku:





Chôdza po kladine,
chôdza so zavretými očami,
rúčkovanie po kladine pomocou nôh,
rúčkovanie po kladine bez pomoci nôh.

Cvičenia na lanách a tyčiach
Laná a tyče využívame na rozvoj sily ramenného pletenca. Cvičenia
sú realizované šplhaním s prírazom alebo bez. Volíme rôzne súťaže,
ktoré deti motivujú. Napr. lezenie na rýchlosť, kto vylezie vyššie, kto sa
dlhšie udrží a pod. Vhodné sú aj štafety, kedy medzi sebou súťažia
družstvá.
 Zlaňovanie
Gymnastickú lavičku zachytíme o rebriny, lano upevníme o najvyššiu
priečku. Žiaci vylezú po priečkach hore, uchopia lano a zlania
chôdzou vzad po lavičke
Cvičenia s využitím viacerých náradí súčasne


Pohyblivý most
Gymnastickú lavičku jedným koncom zavesíme na kruhy, druhý
koniec zavesíme na bradlá pomocou slučiek. Vytvoríme tak
„pohyblivý most.“ Miesto pod lavičkou zabezpečíme. Po moste môžu
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žiaci prejsť plazením, štvornožky, chôdzou. Pri cvičení dávame
pomoc.
Prekážkové dráhy
Pospájaním predchádzajúcich cvičení do jedného celku vytvoríme
rôzne prekážkové dráhy, ktoré majú u žiakov veľkú obľubu. Priestor
vymedzíme kužeľmi, ktoré nám určujú smer.

Hry a cvičenia na umelej stene


Cvičenia formou štafiet

Medzi najobľúbenejšiu náplň hodiny patria štafetové hry. Sú vhodné
na zoznámenie sa s lezením. Obťažnosť hry meníme výberom sklonu
steny, veľkosťou a vzdialenosťou chytov a pod. Štafetové súťaže
prebiehajú podľa jednoduchých pravidiel. Súťažíme v dvoch alebo
viacerých družstvách. Štart prebieha na povel, cieľom býva označený
chyt.
Typy štafiet:
-

Vyliezť čo najrýchlejšie hore, pozn. nezoskakujeme, ale zliezame,
deti lezú pomocou jednej nohy a obidvoch rúk,
detí lezú pomocou jednej ruky a obidvoch nôh,
lezieme so zavretými očami,
lezieme tak, že pri každom kroku krížime ruky.

K predchádzajúcim cvičeniam pripojíme jednu z nasledujúcich činností:
- dobiehame k stene po štyroch,
- dobiehame chrbtom k stene,
- doliezame k stene ako raky,
- pri štarte sa musí každý 5x otočiť okolo svojej osi,
- a iné.
Hry na lezeckej stene
Prvá časť hier slúži na zoznámenie sa s lezeckou stenou. Ďalšie hry
by mali využívať techniku a taktiku lezenia.




Potopa
Pri potope sa zachránia len tí, ktorí sa dostanú nad hladinu. Na
povel „potopa“ sa snažíme dostať nad pomyselnú hladinu vody,
ktorá v telocvični stúpa. Záchranným bodom je lezecká stena. Na
povel „sucho“ môžeme zliezť zo steny.
Naháňačka na stene
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Hra pre dvojice. Každý z dvojice má šatku upevnenú na páse. Lezci
majú úlohu ubrániť svoju šatku a pritom druhému zobrať jeho.
Súťažíme vo vymedzenej časti steny.
Kto to bol?
Jeden vybraný lezec stojí chrbtom k stene, ostatní zaujmú ľubovoľnú
polohu na stene. Vybraný lezec sa potom na 5 s otočí a prehliadne
si polohu lezcov na stene. Učiteľ určí, kto z lezcov na stene zmení
polohu. Vybraný lezec pod stenou má za úlohu zistiť, ktorý to bol.
Hra slúži na rozvoj statickej sily.

Hry na rozvoj lezeckých schopností







Lezenie poslepiačky,
určený traverz (na stene vyznačíme kriedou smer pohybu rúk
a nôh),
vyber si cestu (na stene vyznačíme tri cesty rôznej obťažnosti, lezci
si vyberú ľubovoľnú),
preskoky na stupoch,
výmena rúk na jednom chyte,
križovanie rúk, nôh.

Bouldrovanie (liepanie) detí
Pre liepanie detí volíme len veľké chyty. Deti lezú vo dvojici alebo
trojici a plnia nasledujúce úlohy:





Jeden vymýšľa lezecké kroky, druhý ich opakuje,
lezú do kruhu,
lezú na čo najviac krokov,
lezú čo najdlhšie kroky.

Množstvo ďalších inšpirujúcich cvičení možno nájsť v použitej a v
odporúčanej literatúre.

Základy lezenia na cvičných stenách a v telocvičných priestoroch

193

Použitá a odporúčaná literatúra
1. BALÁŠ, J., STREJCOVÁ, B., VOMÁČKO, L. (2008). Lezeme
a šplháme. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-6072-6
2. GLOWATZ, S., POHL W. (1999). Volné lezení. České Budějovice:
KOPP, 1999. ISBN 80-7232-067-X
3. HATTING, G. (1999). Horolezectví. Praha: Václac Svojtka, 1999.
ISBN 80-7237-053-7
4. NEUMAN, J. (2001). Dobrodružné hry v tělocvičně. Praha: Portál,
2001. ISBN 80-7178-555-5
5. NEUMAN, J., VOMAČKO, L., VOMAČKOVÁ, S. (1999). Překážkové
dráhy, lezecké stěny a výchova prožitkem. Praha: Portál, 1999. ISBN
80-7178-292-0
6. PERIČ, T. (2004). Sportovní příprava dětí. Praha: Grada, 2004. ISBN
80-247-0683-0
7. VOMAČKO, S., BOŠTÍKOVÁ, S. (2003). Lezení na umělých stěnách:
boulderning a obtížnost, bezpečné lezení, trénink, jak s dětmi. Praha:
Grada, 2003. ISBN 80-247-0406-4

ISBN: 978-80-971466-2-7
EAN: 9788097146627

