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ÚVOD

 Paleta pestrej ponuky športov a rôznych pohybových ak�-
vít je v súčasnos�, zdá sa, bezhraničná. Takmer denne dochádza k 
vytváraniu nových, či k rozširovaniu a rozvoju už existujúcich 
športov alebo športových poduja� na lokálnej, regionálnej, 
národnej, medzinárodnej a svetovej úrovni. Nie je preto prekva-
pivé, že jedna z najpopulárnejších pohybových ak�vít pre zdravie, 
aerobik, si našiel svoje miesto nielen ako šport pre všetkých, ale 
úspešne sa etabluje aj na výkonnostnej a vrcholovej úrovni. V širo-
kom spektre sa kompe��vna forma aerobiku, vychádzajúca z 
tradičného skupinového cvičenia s hudbou, postupne sformovala 
do športu, ktorého základ tvoria gymnas�cké cvičenia. 

Športový aerobik je divácky atrak�vny a v kontexte dlho-
dobého historického vývoja stále ešte rela�vne mladý šport. 
Napriek určitej a už existujúcej teore�cko-vedeckej báze, absentu-
je v odbornej literatúre (a to nie len na Slovensku) ucelený text 
zameraný výhradne na športový aerobik a s ním spojenú proble-
ma�ku. Aj preto vznikla táto, svojho druhu pilotná vysokoškolská 
učebnica, ktorá prvýkrát ponúka čitateľovi komplexný pohľad na 
históriu, vývoj, ale aj na teore�cké základy gymnas�ckého športu, 
ktorého garantom je Medzinárodná gymnas�cká federácia, v na-
šich podmienkach reprezentovaná Slovenskou gymnas�ckou 
federáciou. 

Predkladaná učebnica je rozdelená do troch samostatných 
čas�, z ktorých každá má svoj špecifický a zároveň nadväzujúci 
obsah. 

Prvá časť je venovaná vývojovým etapám športového 
aerobiku, jeho charakteris�ke a organizačnej štruktúre súťaženia. 
Výkon v športovom aerobiku, opierajúc sa pritom o fyziologické a 
biomechanické aspekty, podrobne analyzujeme v druhej čas� 
učebnice. Na poznatky nadväzuje tre�a časť, ktorá komplexne 
rieši problema�ku tréningu v rámci dlhodobej športovej prípravy.

Obsah textu je koncipovaný predovšetkým pre študentov 
bakalárskeho a magisterského štúdia v trénerskom smere štúdia 
Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bra�slave, ako aj ostatných 
fakúlt pôsobiacich v oblas� výchovy a vzdelávania trénerov gym-
nas�ckých a tanečných športov.  

Vysokoškolská učebnica bola vypracovaná pre cieľové 
skupiny odbornej vedecko-telovýchovnej a športovej komunity 
prioritne na základe domácich a zahraničných zdrojov teore�cko-
výskumného a empirického charakteru. Predkladané poznatky sú 
podporené �ež kon�nuálnym dlhodobým štúdiom danej proble-
ma�ky a osobnými skúsenosťami viac ako 20-ročnej praxe výcho-
vy športovcov v rôznych etapách športovej prípravy a výkonnos�.

Predpokladám, že učebný materiál pomôže pri zvyšovaní 
kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v príprave trénerov 
gymnas�ckých športov či pedagógov telesnej a športovej výchovy. 
Zároveň verím, že text učebnice bude pre čitateľa podnetný a 
inšpirujúci.

Autorka
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CAST1ˇ ˇ
TEORETICKEÉ VYCHODISKA



1.1 CHARAKTERISTIKA ŠPORTOVÉHO AEROBIKU

 Športový aerobik (ang. Aerobic gymnas�cs) je rela�vne mladý, 
dynamicky a progresívne sa rozvíjajúci druh gymnas�ckého športu. Zaraďuje sa 
k technicko-este�ckým (koordinačným športom), s acyklickou pohybovou 
štruktúrou, ktorú charakterizuje presné vykonávanie pohybov a polôh v súlade 
s umeleckým prejavom športového výkonu. Náročná pohybová štruktúra si vy-
žaduje vysoký stupeň automa�zácie, požiadavky na koordinačné schopnos� a 
krea�vitu sú vysoké. Jedinečnosť športového aerobiku spočíva v plynulom 
predvedení vysokointenzívnych, komplexných aerobikových väzieb spolu s 
cvičebnými tvarmi obťažnos� a to v súčinnos� hudby, ktorá samotnému 
cvičeniu dodáva určitý štýl, tempo a dynamiku. Navyše spomínané atribúty 
hudobného sprievodu majú pozi�vne mo�vačný vplyv na emocionálnu a psy-
chickú stránku tak pretekára ako aj diváka.
 V pohybovom obsahu športového aerobiku nachádzame �ež viaceré 
cvičenia modernej a športovej gymas�ky, či športovej akrobacie, opierajúce sa 
o rozvoj všeobecných a špecifických motoricko – psychických schopnos�. 
Športový výkon predvádzaný v zostave športového aerobiku vyžaduje okrem 
dynamickej, sta�ckej a výbušnej sily, �ež vysokú úroveň celkovej mobility a 
pohyblivos� v jednotlivých kĺboch tela, elas�citu a svalovú pružnosť. Na 
športovom výkone sa podieľajú aj vybrané koordinačné schopnos�: rytmická, 
rovnováhová, orientačná, diferenciačná, spájania pohybov a i.
 Z predchádzajúcej charakteris�ky je zrejmé, že z hľadiska pohybovej 
štruktúry športový aerobik patrí medzi koordinačne a kondične náročné, tzv. 
technicko-este�cké športy. Športový aerobik môžeme charakterizovať aj ako 
senzomotorický šport s vysokými nárokmi na koordináciu pohybu a kondičnú

pripravenosť. Je súčasťou skupiny gymnas�ckých športov (obr. 1.1), ktoré v 
súčasnos� celosvetovo zastrešuje Medzinárodná gymnas�cká federácia (FIG). 
Kubička (1993) uvádza, že pre gymnas�cké športy je charakteris�cká špecifická 
„gymnas�cká motorika“ a spoločná príslušnosť k technicko-este�ckým špor-
tovým disciplínam.
 Športový aerobik doteraz nefiguruje v programe hier olympiády, 
zaraďujeme ho do tzv. neolympijských gymnas�ckých športov. Aj napriek tomu 
je neoddeliteľnou súčasťou gymnas�ckej rodiny, ktorý ako zaujímavý hudobno-
gymnas�cký a hlavne športový fenomén je potrebn  naďalej rozvíjať v snahe ý
vytvoriť pozíciu pre jeho potenciálne začlenenie do programu olympijských 
hier (Kyselovičová 1997).
 Podľa pravidiel športového aerobiku (FIG 2020) sú pre tento šport cha-
rakteris�cké nepretržité komplexné pohybové väzby veľkej intenzity, ktoré sú 
v súlade s hudobným sprievodom a ktoré vychádzajú z tradičného aerobiku. 
Navyše, súťažná zostava musí byť dokonalou integráciou základných aero-
bikových pohybov a bezchybne predvedených cvičebných tvarov obťažnos�, 
ako aj demonštráciou silových schopnos�, ohybnos� a výbušnos�. Komplexné 
kombinácie základných pohybových tvarov aerobiku spolu s pohybmi paží sú 
predvedené s hudobným sprievodom tak, aby vytvorili dynamické, rytmické a 
neprerušované sekvencie nízkeho a vysokého aerobiku, pričom je žiadúce, aby 
súťažná zostava bola realizovaná v rýchlom tempe a teda vysokou intenzitou. Je 
spojená �ež s množstvom originálnych a krea�vnych prechodov, kolaboráciou 
a interakciou medzi cvičiacimi. Zostavy sú inšpirované hudbou, synchronizova-
né s jej rytmom a frázami, využívajúc melódiu a tému ako celok. Je bezpodmie-
nečne nutné, aby súťažná zostava bola prezentovaná s hudobným sprievodom 
a vo veľkej intenzite: dynamicky a s akcentom, bez zbytočných pauz medzi 
jednotlivými väzbami, či prechodmi a bez prerušovaných pohybov.

Obr. 1.1 Oficiálne gymnas�cké športy (FIG 2020). Zľava: športová gymnas�ka  - muži; športová gymnas�ka  - ženy; moderná gymnas�ka;
 skoky na trampolíne; športová akrobacia; športový aerobik; parkour
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DEFINÍCIA ŠPORTOVÉHO AEROBIKU

Športový aerobik je súťažná disciplína založená na predvádzaní rôznych 
aerobikových pohybových väzieb, tzv. APV, ktoré vychádzajú z tradičného 
aerobiku a sú vykonávané nepretržite v súlade s hudobným sprievodom. 
Súťažná zostava musí demonštrovať integráciu bezchybného predvedenia APV, 
prechodov, väzieb a cvičebných tvarov obťažnos�, vrátane povolenej akroba-
cie či zdvíhaní.

DEFINÍCIA AEROBIKOVÝCH POHYBOVÝCH VÄZIEB

Kombinácie základných pohybových tvarov aerobiku spolu s pohybmi paží sú 
predvedené s hudobným sprievodom tak, aby vytvorili dynamické, rytmické a 
neprerušované pohyby nízkeho aerobiku (kroky) a vysokého aerobiku (posko-
ky, skoky).

 Konkrétny športový výkon predstavuje zostava, ktorej tvorba a realizá-
cia podlieha špecifickým a každé 4 roky aktualizovaným pravidlám Medziná-
rodnej gymnas�ckej federácie (Kyselovičová 1997). Rozvoj výkonnos� v športo-
vom aerobiku limituje úroveň špecifických kondičných a koordinačných schop-
nos� v súlade s technikou jednotlivých pohybov a cvičebných tvarov obťažnos� 
(Tibenská - Kyselovičová 2005).
 Súťažná forma ponúka niekoľko pla�oriem na predvedenie rozmani-
tos� a krea�vity. Športovci môžu súťažiť jednotlivo (IW - ang. Individual 
Women a IM – ang. Individual Men) alebo v zmiešaných pároch (MP – ang. 
Mixed Pairs), trojiciach (TR – ang. Trios), päťčlenných skupinách (GR – ang. 
Groups). Najnovšími súťažnými kategóriami sú tanečný aerobik (AD – ang. 
Aerobic Dance) a step aerobik (AS – ang. Aerobic Step) v kategórii dospelých 
(seniorov), ktoré sú tvorené osemčlennými skupinami (Perečinská et al. 2019). 
Výkonnostná forma športového aerobiku sa líši od rekreačnej, napriek tomu sa 
stala mo�vačným faktorom pre širokú verejnosť (Hájková et al. 2006).
 Výhodou športového aerobiku je pomerne široké vekové spektrum: 
venovať sa mu na základnej úrovni môžu už de� mladšieho školského veku, a to  
primerane k ich pohybovým ale aj psychickým schopnos�am. Na druhej strane 
umožňuje tento šport pokračovať v ak�vnej činnos� aj športovcom vo „vyššom 
športovom veku“, kde dovolí predovšetkým gymnastom a gymnastkám zúročo-
vať svoje nadobudnuté skúsenos�, zručnos� a schopnos� z predchádzajúceho  

tréningu. Táto skutočnosť je podmienená pravidlami pre zostavovanie súťaž-
ných zostáv, ktoré obsahujú cvičebné tvary obťažnos� a akrobacie s postupným 
zvyšovaním náročnos�. Potrebné je pri tom zohľadniť existujúce rozdiely v 
športovej príprave rôznych vekových kategórií (de�, mládeže a dospelých), 
ktoré spočívajú v pochopení tak zákonitos� vývoja organizmu osobnos�, ako aj 
športovej výkonnos� založenej na všestrannos� s perspek�vou ak�vneho 
udržania vysokého športového veku. V procese nácviku pohybov, krokov, ale 
najmä cvičebných tvarov obťažnos� a akrobacie postupujeme tzv. algoritmic-
kými krokmi. Pre začiatočníkov a nadšencov s minimom tréningových či pohy-
bových skúsenos� je potrebné tvoriť adekvátne algoritmy s rešpektovaním ich 
individuálnej výkonnostnej úrovne (Ha�ar 1999).

1.2 VZNIK A VÝVOJ ŠPORTOVÉHO AEROBIKU
 Ak chceme hovoriť o začiatkoch športového aerobiku, musíme sa 
pozrieť na celú jeho históriu. Športový aerobik sa zrodil v období celosvetovej 
fitnes explózie 70. a 80. rokov minulého storočia. Inicia�va Dr. Kenetha 
Coopera, pôvodne smerovaná do radov americkej armády, vyús�la tvorbou a 
vznikom vedecky podloženého programu aeróbnych cvičení zameraných na 
rozvoj zdravotne orientovanej zdatnos�. Americký lekár sa tak stal významným 
priekopníkom v tejto oblas� a pod termín aerobik (ang. aerobics) zahrnul 
všetky pohybové ak�vity založené na aeróbnom spôsobe svalovej práce. V roku 
1968 publikoval knihu s iden�ckým názvom, ktorá spôsobila ozajstný rozmach v 
boji pro� kardiovaskulárnym ochoreniam a ktorej vydanie zaznamenalo 
okamžitý úspech v čase, keď nielen americká populácia začala čeliť škodlivému 
a sedavému spôsobu života (Cooper 2018).
 Na tento trend nadviazala americká tanečníčka Jacki Sorensen, ktorá v 
roku 1969 kreovala ucelený pohybový program pre ženy s názvom Tanečný 
aerobik (ang. Dance Aerobics). Počas nasledujúcich dvoch desaťročí sa aerób-
ny tanec a cvičenia v rôznych formách rozšírili do celého sveta a stali sa najpo-
pulárnejšou pohybovou ak�vitou žien (Kyselovičová - Antošovská 2003). Príkla-
dom tejto expanzie je fakt, že počet účastníkov v aeróbnych ak�vitách vzrástol 
napr. v USA z odhadovaných 6 miliónov na 22 miliónov v období rokov 1978 – 
1987.
 Program, ktorý sa rýchlo rozšíril  z USA do ostatných, najmä ekonomic-
ky a hospodársky vyspelých krajín, môžeme považovať aj za začiatok športo-
vého aerobiku. Boli to práve rôzne druhy komerčného (fitnes) aerobiku 
prevažne tanečného charakteru, ako aj kombinácia nízkeho a vysokého aerobi-
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ku, či neskôr populárneho step aerobiku, ktoré položili základy tohto gym-
nas�ckého športu. V roku 1983 v Los Angeles, Howard a Karen Schwartz 
založili organizáciu Sport Fitness Interna�onal (SFI) a popri komerčnom 
aerobiku vytvorili novú súťažnú disciplínu pod názvom súťažný (ang. compe-
��ve) aerobik.
 Športový aerobik vznikol na podnet inštruktorov (cvičiteľov) aerobiku, 
ktorí súťaženie považovali za ďalší stupeň ich profesijného života. Krátko po 
vypracovaní pravidiel a pokynov SFI boli v roku 1984 zorganizované 1. Národné 
majstrovstvá aerobiku v USA (Na�onal Aerobic Championship – NAC). Od roku 
1986 športový aerobik zaznamenal prudký rozvoj. Viaceré krajiny sveta sa 
pripojili k USA, prijali pravidlá a hodno�ace kritériá vytvorené pre NAC. V roku 
1989 bola založená nezisková súťažná aerobiková federácia USA - UNCAF 
(United States Compe��ve Aerobics Federa�on) ako riadiaci orgán v USA a 
združenie jednotlivých národných aerobikových majstrovs�ev - ANAC 
(Associa�on of Na�onal Aerobic Championships), ako riadiaci orgán po celom 
svete. Marec 1990, kedy sa konali vôbec 1. Majstrovstvá sveta v San Diegu 
vstúpil do histórie športového aerobiku ako významný medzník jeho vývoja. 
Predstavili sa na nich súťažiaci zo 16 krajín. V tom istom roku sa v Japonsku 
sformovala súťaž SUZUKI WORLD CUP pod garanciou Japonskej federácie 
aerobiku (IAF). Všetky �eto historické ak�vity  považovať za ozajstný môžeme
zrod športového aerobiku. 
 O stúpajúcej popularite a zároveň veľkom rozvoji športového aerobiku 
v celosvetovom meradle v poslednej dekáde minulého storočia a začiatkom 
milénia svedčí i množstvo medzinárodne pôsobiacich organizácií, z ktorých 
každá organizovala svoje vlastné majstrovstvá sveta. Boli to predovšetkým 
komerčne zameraný REEBOK, ďalej Medzinárodná federácia amatérskeho 
športového aerobiku – FISAA (pre cvičiteľov aerobiku rôznych vekových 
kategórií), Medzinárodná federácia športového aerobiku a fitness – FISAF, či už 
spomínaná medzinárodná organizácia aerobiku - IAF. 
 Z pohľadu rozvoja športového aerobiku za najprogresívnejšiu organi-
záciu možno považovať Medzinárodnú gymnas�ckú federáciu (FIG), ktorá 
podpísala dohodu o spolupráci práve s ANAC a IAF, a v európskom kontexte 
Európsku gymnas�ku (v minulos� Európska gymnas�cká únia - UEG). Obe si 
uvedomili potenciál rodiaceho sa športu ako olympijskej disciplíny a snažili sa o 
čo najrýchlejšie administra�vne začlenenie.
 V roku 1994 švédska inštruktorka a propagátorka športového aerobiku 
Yvonne Lin významne prispela k začleneniu novovznikajúceho športu do 

programu FIG spracovaním pilotných pravidiel, ktoré sa stali základom prvého 
interkon�nentálneho kurzu rozhodcov FIG v športovom aerobiku. A tak aj 
vďaka podpore vtedajšieho prezidenta FIG Jurija Titova, ktorý v roku 1994 čelil 
výzve integrácie tejto novej disciplíny do rodiny FIG, športový aerobik sa stal 
rovnocenným partnerom ostatných gymnas�ckých športov prija�m na kongre-
se v Melbourne (Austrália). Začala sa etapa hľadania vlastnej iden�ty, kreo-
vania pravidiel, súťažného programu a snahy o postupné zjednotenie viacerých 
„svetových” organizácií športového aerobiku (ANAC, IFAA, IAF, FISAF). Súčasne 
sa formovala medzinárodná technická komisia športového aerobiku FIG, ktorej 
prvým predsedom bol až do roku 2013 John Atkinson z Veľkej Británie. Jeho 
odhodlanie, zmysel pre riadenie a znalos� gymnas�ky boli zásadné pri 
prekonávaní prekážok na začiatku vývoja a správneho smerovania športového 
aerobiku.
 Za podpory už nového prezidenta FIG, Bruna Grandiho sa v roku 1995 
konali 1. Majstrovstvá sveta FIG v športovom aerobiku v Paríži, ktorých sa 
zúčastnili pretekári z 34 krajín sveta.
(h�ps://www.gymnas�cs.sport/site/news/displaynews.php?idNews=3100).
 Športový aerobik ako samostatný gymnas�cký šport FIG následne ofi-
ciálne uznal aj MOV. Do programu súťaží svetových hier bol začlenený v auguste 
1997. Na letnej svetovej univerziáde sa prvýkrát predstavili pretekári športo-
vého aerobiku v Číne v roku 2011.
 (h�p://www.sportaerobics-nac.com/sportaerobics.htm).
 Za ostatných 25 rokov svojho vývoja sa športový aerobik rozšíril na všet-
ky kon�nenty sveta, pričom počet národných gymnas�ckých federácií, ktoré 
do svojho programu zaradili aj tento šport, postupne vzrástol na súčasných 75. 
Najvyššiu účasť krajín – 40 sme zaznamenali na Majstrovstvách sveta 2014 v 
Cancune (Mexiko). Za prelomový v rámci vývoja jednoznačne považujeme rok 
2015, v ktorom sa športový aerobik zaradil k ostatným gymnas�ckým športom 
a hrdo sa predviedol v ich konkurencii v rámci 1. Európskych hier v Baku (Azer-
bajdžan). V tom istom roku sa športový aerobik predstavil aj na 11. Afrických 
hrách v Brazzaville (Kongo). Športový aerobik sa postupne etabloval ako zá-
základný šport aj v programe svetových školských hier – Gymnaziády a ďalších 
mul�športových poduja�, vrátane Ázijských a Panamerických hier a svetovej 
univerziády. 
 Športový aerobik sa tak pod celosvetovou garanciou FIG vyvinul na sku-
točne súťažný šport, prinášajúci divákom skvelé majstrovské a originálne pred-
stavenie. Môže byť tak právom hrdý na to, kde je a kam smeruje (FIG 2015). 
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1.2.1 ŠPORTOVÝ AEROBIK NA SLOVENSKU
 V 80. rokoch a začiatkom 90. rokov minulého storočia sa aerobik ako 
pohybová ak�vita pre zdravie a zdatnosť dostal aj k nám na Slovensko, pre-
dovšetkým prostredníctvom metodických materiálov, neskôr aj kníh a najmä 
obľúbených videí, na ktorom figurovali aj viaceré herecké osobnos� (napr. Jane 
Fonda). Aerobik, v našom regióne pôvodne nazývaný aeróbna gymnas�ka 
(Jarkovská 1987) sa tak defini�vne zaradil medzi skupinové (masové) cvičenia s 
hudbou, čím čiastočne nahradil iné, dovtedy populárne gymnas�cké a tanečné 
cvičenia, ako napríklad rytmickú gymnas�ku a džezgymnas�ku (Buzgová 1997). 
O niečo neskôr, avšak ešte v prvej polovici 90. rokov sa postupne u nás etabloval 
aj športový aerobik, zaznamenávajúc jeho prvé kroky z najmä v rámci organi-
začnej štruktúry športu pre všetkých. So vznikom samostatnej Slovenskej repu-
bliky, 1.1.1993 začala však plnohodnotne pôsobiť aj Slovenská gymnas�cká 
federácia (SGF), čím vznikla živná pôda pre rozvoj nových gymnas�ckých 
športov – skoky na trampolíne a športový aerobik. A tak po vzore FIG aj SGF 
prizvala odborníkov z viacerých sfér, aby postupne zastrešila športový aerobik 
ako súťažný šport. Garantom jeho rozvoja sa v úplných začiatkoch stal prezident 
Ján Novák. Prvé slovenské pravidlá editované v roku 1995 odborne pripravila 
Květoslava Perečinská (Perečinská - Perečinská 1996). V roku 1996 sa 
uskutočnil aj prvý workshop pre trénerov športového aerobiku a následne 
vznikla sekcia športového aerobiku, ktorého prvou predsedníčkou je aj v 
súčasnos� pôsobiaca Oľga Kyselovičová. Premiérový štart slovenskej prete-
kárky Ivany Horváthovej sme zaznamenali na Majstrovstvách sveta 1996 v 
Haagu (Holandsko).
 Najbúrlivejšie rozvíjajúce sa odvetvie slovenskej gymnas�ky konca mi-
nulého storočia má svoju osobnosť v Barbare Vadovičovej (foto 1), v športov-
kyni, ktorá sa stala majsterkou Slovenska v troch rôznych technicko-este�ckých 
športoch. Reprezentovala SR v športovej gymnas�ke a na svetovej úrovni sa ve-
novala aj akroba�ckému rokenrolu. Pri svojej premiere na MS 1997 v Perthe 
obsadila v kategórii jednotlivkýň 10. miesto a vybojovala si účasť na Svetových 
hrách 1997 v Lah� (Fínsko). Tu sa svojím vynikajúcim výkonom umiestnila na 3. 
mieste, čím pre Slovensko získala historickú a za�aľ jedinú medailu v športo-
vom aerobiku z významného svetového poduja�a. 
 K ďalším dlhoročným úspešným reprezentantkám v kategórii jednol�v-
kýň patrili nepochybne v jeho začiatkoch Viera Bolečková, Anna Dúdiková, či 
Andrea Krpeľanová a Zuzana Miš�nová. Slovensko �ež viackrát  na svetových 
a európskych súťažiach reprezentovali Gabriela Malinová s Branislavom Jančí-

kom (foto 2) v kategórii zmiešaných párov a �ež Adriana Rusňáková, Natália 
Schanerová, Mária Švecová (foto 3) v kategórii trojíc. Z neskoršieho obdobia k 
úspešným reprezentantkám patrili Natália Fagová, Svetlana Lazareva, Mar�na 
Perlácová, Niki Szabóová a Petra Tomková (foto 4, foto 5, foto 6).
 Doteraz najdlhšiu a veľmi úspešnú reprezentačnú kariéru má za sebou 
nepochybne Anita Lamošová (foto 7), ktorá sa na svetových a európskych súťa-
žiach objavovala so znakom Slovenskej republiky a SGF od roku 2009 do roku 
2021. K jej najväčším úspechom patrí 14. miesto v kategórii senioriek na ME 
2019 v Baku, ME 2017 (Ancona) a ME 2013 (Arques), ďalej 19. miesto z MS 2021 
(Baku) a 9. miesto zo Svetového pohára 2013 (Aix-les-Bains). Počas 13 rokov 
svojho pôsobenia v kolotoči pretekov prispela �ež k zviditeľneniu Slovenska vo 
svete športového aerobiku a stala sa pozi�vnou mo�váciou pre množstvo ďal-
ších pretekárok.

1.2.2 TENDENCIE VÝVOJA
 Športový aerobik, napriek svojej rela�vnej „mlados�” prešiel a neustále 
prechádza viacerými etapami vývoja, ktoré boli a sú ovplyvnené najmä analý-
zou súťažných zostáv z majstrovs�ev sveta, majstrovs�ev Európy či iných 
významných súťaží svetového charakteru (svetové hry, svetová univerziáda, 
európske hry). I keď ide o poduja�a väčšinou seniorských kategórií, je prirodze-
né, že trendy a tendencie sa následne prejavia aj v rozvoji juniorských, prípadne 
žiackych kategórií.
 Ak sa pozrieme na súťažné zostavy v horizonte ich vývoja od začiatku až  
po súčasnosť, zmeny sú evidentné, odzrkaľujúc pritom pomerne búrlivý vývoj 
aerobiku so snahou prispieť k napredovaniu športu tak z hľadiska technickej 
úrovne ako aj atrak�vnos�. V prvom rade vidíme tendenciu veľkej intenzifiká-
cie zaťaženia, prejavujúcu sa v skrátení dĺžka zostavy, a to z pôvodných 140 s na 
súčasných približne 80 s v závislos� od vekovej a súťažnej kategórie. Tendencia 
intenzifikácie zasiahla aj veľkosť súťažnej plochy (pôvodne 7x7 m), ktorá sa 
výrazne zväčšila a pretekári dnes predvádzajú svoje zostavy na ploche 10 x 10 m 
(s výnimkou detských kategórií). Skrátenie dĺžky zostavy a zväčšenie plochy sú 
vo veľmi tesnom vzájomnom vzťahu a spolu pôsobia na zostavu ako celok, čím 
došlo k celkovému zdynamizovaniu zostáv bez zbytočných prerušovaní; ich 
predvedenie sa stáva plynulejšie a zároveň rešpektujúce veľmi rýchle tempo 

-1hudby (častokrát 160 – 170 d.min ).
 Tendencie intenzifikácie, dynamiky a plynulos� cvičenia ovplyvnili aj 
samotný charakter športového aerobiku, ktorý pôvodne začínal ako šport s 
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aeróbnym kry�m energie. Dnes je už zrejmé, že pri športovom výkone pretekár 
uplatňuje predovšetkým zdroje ananeróbnej glykolýzy (Filippová 2014). Taká-
to zmena si vyžiadala aj zmeny v tréningu, predovšetkým procesu zaťažovania 
a zotavenia na pretekoch, ako aj obsahu dlhodobej športovej prípravy.
 Zaradenie športového aerobiku do rodiny technicko-este�ckých 
športov ovplyvnilo technickú stránku pohybov. Technika a technicky bezchyb-
né predvedenie cvičebných tvarov obťažnos� ako aj pohybových tvarov 
aerobiku sa stali významnými faktoromi výkonu, pričom dôraz sa kladie na 
op�málne zvládnu�e modelovej techniky vybraných pohybov (Mineva - 
Levski 2006).
 Aj v obsahu zostáv sú �eto trendy markantné, keď opro� minulos� vidí-
me trend znižovania počtu cvičebných tvarov a zároveň zvyšovania celkovej 
obťažnos� zostavy, avšak nie na úkor techniky, ako tomu bolo v minulos� (Bota 
- Lautarua 2016). Dnes pretekári v zostavách jednotlivcov môžu predviesť 
maximálne 9 cvičebných tvarov obťažnos� (v roku 1995 to bolo až 22 - 24), 
pričom upriamujú pozornosť na ich bezchybné predvedenie. V tejto oblas� 
nachádzame aj ďalšie trendy a to možnosť kombinácie (väzby) 2 až 3 
cvičebných tvarov, ktorá do roku 2013 neexistovala. V minulos� bolo tak isto 
zakázané predviesť akroba�cké cvičebné tvary a ich predvedenie v zostave 
viedlo dokonca k veľkej penalizácii. K zmene v tomto trende došlo v olympij-
skom cykle 2013 – 2016. Na Majstrovstvách sveta 2016 v Mexiku sme boli 
svedkami zaradenia vybraných akroba�ckých cvičebných tvarov do zostáv 
(Chayun et al.2020). Súčasný trend hovorí v prospech ich vykonávania, dokonca 
aj v kombinácii s cvičebnými tvarmi obťažnos�. Tento fakt podčiarkuje na dru-
hej strane nevyhnutnosť špecifického tréningu akrobacie, čím sa môže zvýšiť aj 
atrak�vnosť športového aerobiku a mo�vácia k tréningu.
 Vývoj sa v neposlednom rade prejavil aj v organizácii súťaží, vekových a 
súťažných kategórií. Kým prvé súťaže v športovom aerobiku sa konali len v 
kategórii dospelých (18 rokov a viac), a to pre jednotlivcov (IW a IM), zmiešané 
páry (MP) a trojice (TR), popularita a nutnosť ďalšieho rozvoja športu si vyžia-
dali zmeny aj v tejto oblas�. Súťaže sa otvorili aj pre ďalšie súťažné kategórie: 
5-členné skupiny (GR), tanečný aerobik (AD) a step aerobik (AS), ktoré sa 
rozširujú aj do nižších vekových mládežníckych kategórií s výraznou tendenciou 
etablovať sa v nasledujúcom období aj Majstrovstvá sveta juniorov (Dong - Diao 
2005).
Stručnú sumarizáciu s vymedzením dôležitých etáp športového aerobiku doku-
mentuje tabuľka 1.1.

 Na základe analýzy zostáv z ostatných dvoch olympijských cykloch a be-
rúc do úvahy perspek�vny vývoj na základe pravidiel pre roky 2022 - 2024, je 
možné konštatovať, že dôraz sa bude klásť na:
 • špecifickosť aerobického športu,
 • intenzitu, dynamiku a plynulosť cvičenia v jeho komplexnos�,
 • technickú dokonalosť cvičebných tvarov, akrobacie, prechodov a 

aerobikových väzieb,
 • originalitu súťažných kompozícií,
 • umeleckosť zostavy. 

Tab. 1.1 Významné medzníky športového aerobiku

1.3 SYSTÉM SÚŤAŽENIA A PRAVIDLÁ V ŠPORTOVOM AEROBIKU
 Každý šport má svoje špecifické pravidlá a rôzne úrovne súťaží, ktoré sú 
jeho neoddeliteľnou súčasťou. Prostredníctvom súťaží šport poskytuje kultúr-
ne a este�cké zážitky a radosť nielen samotným súťažiacim, ale aj športovým 
divákom (Kampmiller et al. 2002). Najvyšším princípom pravidiel akejkoľvek sú-
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ťaže je, že všetci účastníci súťaže majú mať rovnaké podmienky v danej súťaži 
(Peráček 2018).
 Popularita športového aerobiku upriamila pozornosť FIG k vytvoreniu 
oficiálne platných pravidiel a technických kritérií pre tento šport, ktorými sa 
riadia aj kon�nentálne gymnas�cké únie a národné gymnas�cké federácie. Na 
základe týchto dokumentov sa organizujú viacstupňové súťaže v zahraničí i na 
Slovensku. V športovom aerobiku k nim patria majstovstvá sveta, majstrovstvá 
Európy, svetové a európske hry, medzinárodné majstrovstvá SR, národné maj-
strovstvá, medzinárodné súťaže - svetový pohár, Pohár federácií, Slovenský 
pohár (Perečinská et al. 2019). Pravidlá športového aerobiku upravuje pre kon-
krétny olympijský cyklus Technická komisia aerobiku FIG a na svoje domáce 
podmienky ich modifikujú príslušné národné gymnas�cké federácie SGF 2005).

1.3.1 SÚŤAŽE
 Súťaže v športovom aerobiku tvoria ucelený systém. Počas roka majú 
športovci veľa možnos� porovnať si svoju výkonnosť v príslušných vekových 
kategóriách a disciplínach na klubovej, regionálnej, národnej a medzinárodnej 
úrovni. Súťaž navyše mo�vuje k pravidelnej a cieľavedomej športovej príprave. 
V športovom aerobiku, tak ako vo väčšine športových disciplín, sa v súťažení 
uplatňuje špecializácia, ale aj všestranný prístup (Jansa et al. 2009). 
 Súťaže v športovom aerobiku sa uskutočňujú vo viacerých disciplínach 
tak, ako bolo popísané vyššie. Podľa pravidiel však na oficiálnych súťažiach 
môže jeden pretekár par�cipovať maximálne v troch súťažných kategóriách. 
Súťaže (domáce aj na medzinárodnej úrovni) sú organizované pre rôzne 
vekové kategórie:
 • 6 – 8 rokov (najmladšie žiacke kategórie)
 • 9 – 11 rokov (mladšie žiacke kategórie)
 • 12 – 14 rokov (žiacke kategórie)
 • 15 – 17 rokov (juniorské kategórie)
 • 18 rokov a viac (seniorské kategórie)
 Súťažné kategórie - disciplíny sú rozdelené na jednotlivcov, zmiešané 
páry, trojice a skupiny, tanečný aerobik a step aerobik. Výkonnostná forma 
športového aerobiku sa líši od komerčnej, ale prepojenie súťažami nižších 
úrovní a pre rôzne vekové kategórie sa stalo mo�vačným faktorom pre širokú 
verejnosť (Hájková a kol. 2006). Oficiálnou súťažou FIG v športovom aerobiku 
sú Majstrovstvá sveta v športovom aerobiku. Oficiálnou súťažou SGF sú Maj-
strovstvá Slovenskej republiky (Kyselovičová 2017; obr. 1.2).

Obr. 1.2 Medzinárodné majstrovstvá SR – oficiálne logo 
(zdroj: h�ps://www.sgf.sk/sk/)

 • Majstrovstvá sveta FIG v športovom aerobiku sa konajú výhradne len 
pre seniorov (18 rokov a viac), a to v každom párnom kalendárnom roku, 
spravidla v jeho prvej polovici (máj / jún). Žiaci a juniori majú svoje súťaže na 
svetovej úrovni, organizované takisto pod garanciou FIG. Viaceré národné 
federácie ich považujú za oficiálne majstrovstvá sveta.
 • Svetový pohár patrí k ďalším pravidelným poduja�am pod garanciou 
Technickej komisie športového aerobiku FIG. V súčasnos� je pravidelne 
organizovaný dvojkolovo v marci (Portugalsko) a v apríli (Tokio).
 • Pravidlami FIG sa riadia �ež kon�nentálne majstrovstvá. Za ich orga-
nizáciu zodpovedajú príslušné gymnas�cké únie na úrovni jednotlivých kon�-
nentov. Gymnas�cké športy v Európe zastrešuje Európska gymnas�ka – 
European Gymnas�cs (v minulos� Európska gymnas�cká únia). Majstrovstvá 
Európy sa konajú každé dva roky, alterna�vne a v nadväznos� na majstrovstvá 
sveta v nepárnom kalendárnom roku, spravidla v jeho druhej polovici.
 • Slovenská gymnas�cká federácia, v súčinnos� s jej sekciou športové-
ho aerobiku každoročne organizuje na národnej úrovni Majstrovstvá Sloven-
ska v športovom aerobiku. Od roku 2000 sa majstrovstvá organizujú ako medzi-
národná súťaž SLOVAK AEROBIC OPEN. Stali sa najdlhšie pravidelne organizo-
vanou súťažou tejto úrovne v európskom kontexte.
 • Svetové hry, resp. Európske hry - obe poduja�a, ktoré sa konajú každé 
4 roky majú mul�športový charakter. Na svetových hrách prebiehajú súťaže v 
športovom aerobiku vo všetkých súťažných kategóriách, s výnimkou individu-
álnych zostáv žien a mužov (od roku 2017). Na európskych hrách sa prezentujú 
športovci so svojimi zostavami v zmiešaných pároch a 5-členných skupín.

13



1.3.2 PRAVIDLÁ SÚŤAŽENIA
 Súťaže v športovom aerobiku sa riadia svojimi pravidlami, ktoré každé 
štyri roky (olympijský cyklus) aktualizuje FIG na základe odporúčania technickej 
komisie športového aerobiku a v súlade so svetovými trendmi. Pravidelné a 
periodicky sa opakujúce úpravy pravidiel vyvolané predchádzajúcou dôklad-
nou analýzou výkonov na oficiálnych medzinárodných súťažiach, predovšet-
kým majstrovstvách sveta a svetových pohároch uskutočnených v konkrétnom 
olympijskom cykle, môžno považovať za určitú jedinečnosť športového aero-
biku a gymnas�ckých športov. Technická komisia pri úprave rešpektuje ďalej 
pripomienky členov exeku�vy FIG, médií, odborníkov z akademickej sféry a 
športovej praxe so snahou: 1. zvýšiť atrak�vitu súťaží v športovom aerobiku 
(Jemni et al. 2006; Mehrtash et al. 2015) a 2. znížiť subjek�vitu rozhodcov 
zavedením nových požiadaviek na súťažiach (Xin-Jun a Zai-Zhen 2005; Ding-Ma 
2005). Manzheley - Chayun (2018) �ež uvádzajú, že zmeny pravidiel môžu viesť 
k významným zmenám aj v tréningovom procese. Tento vzťah je potrebné 
chápať dialek�cky, a teda, že nie len tréningový proces si vyžaduje zmeny v 
dôsledku úpravy pravidiel, ale naopak, inovácie v tréningovom procese vedú k 
úprave pravidiel v športovom aerobiku, napr. nové cvičebné tvary obťažnos�, 
veľkosť cvičebnej plochy, technológie pri hodnotení športového výkonu (Mezei 
et al. 2017).
 Základnou legisla�vou a kódexom, ktorým sa musí riadiť každý rozhod-
ca sú medzinárodné pravidlá športového aerobiku FIG, v zásade určené pre 
seniorskú divíziu Majstrovs�ev sveta (18 rokov a viac). Pravidlá by mali obsa-
hovať také prostriedky, ktorými je možné hodnotenie zostáv športového aero-
biku na rôznych úrovniach. Rámcové špecifické pravidlá pre juniorskú, žiacku a 
mladšiu žiacku kategóriu uvádzame na obr. 1.3.
 Cieľom pravidiel je garantovať čo najobjek�vnejšie hodnotenie zostáv 
športového aerobiku na medzinárodnej, resp. národnej úrovni (FIG 2017). 
Keďže športový aerobik patrí k športom, kde významnú rolu zohráva rozhodca a 
jeho osobnosť, je nevyhnutné, aby:
 • rozhodcovia mali úzky kontakt so športovým aerobikom;
 • rozširovali svoje vedomos� a rozhodcovské zručnos�;
 • dokonale ovládali pravidlá športového aerobiku pre aktuálny olympij-  

ský cyklus;
 • dostatočne poznali príslušný technický reglement FIG / SGF;
 • ovládali nové cvičebné tvary obťažnos� a akrobacie.

1.3.2.1 NADRIADENÁ POROTA A ROZHODCOVSKÝ PANEL
 Garantom rešpektovania a dodržiavania pravidiel na súťažiach je nad-
riadená porota, ktorú tvorí prezident a členovia technickej komisie (sekcie). 
Nadriadená porota je �ež zodpovedná za činnosť všetkých rozhodcov. 
Kontroluje ich prácu ako aj prácu hlavného rozhodcu v súlade s pravidlami a 
garantuje správne publikovanie výsledkov. Zaznamenáva �ež prípadné odchýl-
ky v bodovom hodnotení medzi jednotlivými rozhodcami, ich objek�vitu a 
nezaujatosť. Ak sa rozdiely v hodnotení opakujú, nadriadená porota má právo 
napomenúť príslušného rozhodcu verbálne a písomne. V prípade, že práca 
rozhodcu nie je ani po napomenu� konzistentná, nadriadená porota má právo 
rozhodcu diskvalifikovať, prípadne mu udeliť sankciu a zákaz rozhodovania na 
určitý čas.
Rozhodcovský panel pre majstrovstvá sveta a kon�nentálne majstrovské súťa-
že, svetové hry a svetový pohár tvorí okrem hlavného rozhodcu aj rozhodcovia 
pre technické predvedenie, umelecký prejav, obťažnosť, čiarový a časový 
rozhodca. Ich počet je určený pravidlami podľa stupňa súťaže (tab. 1.2). 
Rozhodovať na oficiálnych súťažiach FIG a SGF má právo len ten rozhodca, 
ktorý:
 • v danom olympijskom cykle získal kvalifikáciu, tzv. BREVET FIG a ade-

kvátny rozhodcovský stupeň (resp. licenciu) SGF pre športový aerobik;
 • v priebehu olympijského cyklu pravidelne rozhoduje na svetových, 

medzinárodných a národných súťažiach športového aerobiku;
 • nebola mu udelená žiadna sankcia;
 • má výborné znalos� o športovom aerobiku a rozhoduje nezaujate a 

objek�vne.

Rozhodcovia by mali mať snahu neustále rozširovať svoje znalos� a prak�cké 
zručnos� nevyhnutné pre výkon práce rozhodcu (zapisovanie symbolov, zrážok 
a pod.). Základnými požiadavkami pre ich ak�vnu činnosť sú:
 • dokonalá znalosť pravidiel športového aerobiku pre príslušný olym-

pijský cyklus,
 • dokonalá znalosť technického reglementu FIG a SGF,
 • dokonalá znalosť nových cvičebných tvarov obťažnos� a povolenej 

akrobacie.
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Obr. 1.3 Oficiálne preteky a kategórie súťaží v športovom aerobiku; legenda: * V kalendárnom roku konania súťaže
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Ženy - jednotlivkyne

10 m x 10 m

10 m x 10 m

10 m x 10 m

7 m x 7 m

7 m x 7 m

10 m x 10 m



Tab. 1.2 Rozhodcovský panel pre majstrovstvá sveta a kon�nentálne 
majstrovské súťaže, svetové hry a svetový pohár

1.3.2.2 PÓDIUM, PODLAHA A SÚŤAŽNÁ PLOCHA
 Súťaže FIG (majstrovstvá sveta, svetový pohár, svetové hry) sa realizujú 
výhradne v hale. Pódium, na ktorom sa súťaží je vysoké 80 - 140 cm a je 
ohraničené na zadnej strane „stenou“ (pozadím). Veľkosť pódia nie je menšia 
ako 14 x 14 m. Súčasťou pódia je normovaná podlaha, ktorá musí mať platný 
cer�fikát FIG. Cer�fikovaná podlaha garantuje bezpečnosť cvičenia a musí mať 
rozmer 12 x 12 m. Na tejto podlahe je zreteľne vyznačená súťažná plocha s 
rozmermi 10 x 10 m pre všetky súťažné kategórie seniorov / juniorov a 7 x 7 m 
pre niektoré kategórie žiakov. Na označenie súťažnej plochy je predpísaná 
páska čiernej farby v šírke 5 cm. Páska ohraničuje priestor z vnútornej strany a 
je teda jeho súčasťou (obr. 1.4).

1.3.2.3 OBLEČENIE
 Pravidlá súťaží presne určujú aj oblečenie a celkový vzhľad pretekára. 
Za jeho neprimeranosť môže byť pretekár sankcionovaný. 
 Oblečenie súťažiacich musí zodpovedať športovému profilu gymnas�c-
kej disciplíny. Celkovo by mal pôsobiť elegantne, prezentujúc primeraný špor-
tový (gymnas�cký) a este�cký vzhľad: vlasy by mali byť pevne zopnuté, resp. 
priliehajúce k hlave. Predpísaná je aj špeciálna obuv bielej farby, doplnená 
bielymi ponožkami. Bižutéria nie je absolútne povolená. Prirodzene nalíčené 
môžu byť len pretekárky.
 Pre ženy je predpísaný jednodielny trikot s telovými alebo priehľad-
nými pančuškami alebo celotelový trikot (foto 8). Flitre na oblečení sú povole-
né. Výstrih prednej čas� dresu nesmie siahať hlbšie ako do polovice sterna 
(hrudnej kos�), vzadu smie siahať len po spodnú líniu lopa�ek. Takisto strih v 
spodnej čas� trupu nesmie presahovať pás a vonkajší šev musí prechádzať cez 
hrebeň bedrovej kos�. Trikot musí úplne zakrývať rozkrok. Oblečenie pre ženy 
môže byť s dlhými rukávmi alebo bez nich (1 alebo 2 rukávy), ktoré môžu byť z 
transparentného materiálu a končia maximálne na zápäs�.
 

Súťažná plocha
7 x 7 m

7 m

10 m

12 m

Pódium

Páska 5 cm v

v

v = 80 - 140 cm

Obr. 1.4 Pódium a súťažná plocha 
(zdroj: FIG 2021) Foto 8 Ukážka oblečenia pre ženy
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 Muži musia mať na sebe 2 kusy oblečenia (krátke alebo dlhé nohavice a 
priliehavý top) alebo jednodielnu kombinézu. Šortky, nohavice či kombinézy 
nesmú priliehať k telu. Krátke nohavice musia zakrývať 1/3 dĺžky stehna od 
bedrového kĺbu. Mužské oblečenie nesmie mať vpredu ani vzadu otvorený 
strih. Tiež nie sú povolené flitre.

1.3.2.4 KOMPOZÍCIA A OBSAH ZOSTAVY
 Vychádzajúc z aktuálne schválených pravidiel športového aerobiku (FIG 
2020) kompozíciu zostavy tvoria nasledovné komponenty (obr. 1.5):
 • aerobikové pohybové väzby,
 • cvičebné tvary obťažnos�,
 • akrobacia,
 • prechody,
 • väzby,
 • kolaborácia - partnerstvo v zostavách MP, TR, GR, AD, AS.
 Všetky komponenty zostavy musia byť rovnomerne využité. Pohyby 
musia byť vykonané s presnosťou. Je nevyhnutné dodržať vyváženosť pri 
využi� celého priestoru. Zostavy s tema�kou násilia, vierovyznania, rasizmu a 
sexu nie sú v súlade s E�ckým kódexom FIG / SGF.

Obr. 1.5 Základné komponenty súťažnej zostavy
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Tab. 1.3 Základné pohybové tvary aerobiku

Tab. 1.3 Základné pohybové tvary aerobiku (vlastná úprava)

(March)

(Lunge)

(Knee Li�)

(Jog)

plantárnej

plantárnou

(Jumping
Jack)

(Skip)

(Kick)



CVIČEBNÉ TVARY OBŤAŽNOSTI (CT) sú rozdelené do 3 skupín - A, B, C (tab. 1.4 – 
1.6) s ohľadom na fyzické schopnos� požadované pre každú zručnosť. CT s 
podobnou technickou zručnosťou sa ďalej klasifikujú do jednotlivých kategórií. 
Úroveň obťažnos� je hodnotená od 0,1 do 1,0 bodu. Súťažiaci v seniorských 
kategóriách si môžu vybrať za určitých podmienok ľubovoľné CT z nasledov-
ných skupín:

Tab. 1.4 Cvičebné tvary obťažnos� – skupina A

Tab. 1.5 Cvičebné tvary obťažnos� – skupina B

Pre všetky seniorské súťažné kategórie pla� (tab. 1.7):
 • Musia byť predvedené CT z minimálne 5 rôznych kategórií.
 • Maximálne 2 základné CT z každej kategórie.
 • Ak CT nespĺňa „minimálne požiadavky“, zaráta sa do celkového počtu, 

ale neuvedie sa žiadna hodnota. 
 • Maximálne 2-krát v pozícii “Wenson” (akákoľvek fáza CT, ktorá zahŕňa 
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 Zostava musí byť zacvičená s hudobným sprievodom. Je možné použiť 
akýkoľvek hudobný štýl, prispôsobený pre športový aerobik. Hudobný podklad 
rôzneho štýlu musí zodpovedať požiadavkám športového aerobiku – tempo, 
rytmus, melódia. Dĺžka zostavy sa líši v závislos� od vekovej a súťažnej kate-
górie (obr. 1.3).
 Významným komponentom zostavy sú AEROBIKOVÉ POHYBOVÉ 
VÄZBY (APV) vychádzajúce zo základných pohybových tvarov (krokov) 
tradičného aerobiku. Medzi sedem základných pohybov patrí (v zátvorke 
zaužívané anglic-ké názvy):
 • Chôdza (March)
 • Výpad (Lunge)
 • Stoj - prednožiť skrčmo (Knee Li�)
 • Beh (Jog)
 • Poskokom drep rozkročný (Jumping Jack)
 • Poskokom skrčiť a prednožiť poniže (Skip)
 • Poskokom prednožiť hore (Kick)
 Pohyby tradičného aerobiku diferencujeme podľa účinnos� na pohybo-
vý aparát na:
 a) pohyby s nízkou účinnosťou (ang. low impact) – nízky aerobik, pri 
ktorých pla�, že minimálne jedno chodidlo musí byť v kontakte s podložkou;
 b) pohyby s vysokou účinnosťou (ang. high impact) – vysoký aerobik, 
ktoré charakerizuje letová (bezoporová) fáza (Kyselovičová – Antošovská 2003).
 Pri nízkom aerobiku je dôležité, aby pohyby boli vykonávané precízne, s 
veľkou amplitúdou a plynulosťou. Do tejto skupiny patrí chôdza a jej rôzne va-
riácie, výpady a ďalšie pohyby s výrazným prenášaním ťažiska.
 Pri vysokom aerobiku je dôraz kladený na intenzitu a výbušnosť, využí-
vajúc pri tom rela�vnu pružnosť súťažnej podlahy. K pohybom vysokého aero-
biku tak zaraďujeme všetky pohyby, ktoré sú vykonané odrazom, a to menším 
(poskok) alebo väčším (skok) úsilím. 
Z popisu vyššie vyplýva, že zo siedmich základných pohybov je chôdza, výpad a 
stoj s prednožením skrčmo predstaviteľom nízkeho aerobiku, ostatné štyri 
pohybové tvary - beh, poskoky do podrepu rozkročného, švih do prednoženia 
dole, švihy do prednoženia hore povyše, oba vykonávané poskokom reprezen-
tujú vysoký aerobik.
 Vo väzbách (APV) sa samozrejme využíva široká škála pohybov tak níz-
keho ako aj vysokého aerobiku a ich modifikácie. Rámcový popis základných 
aerobikových pohybových tvarov spolu s ich predvedením uvádzame v tab. 1.3.

SKUPINA A (cvičebné tvary v podporoch)
KATEGÓRIA 2
Sta�cká sila

KATEGÓRIA 2
Sta�cká sila

KATEGÓRIA 3
Kolá

Zá
kl

a
d

n
ý 

n
á

zo
v

Schyľka odrazom
z kľuku (A-Frame)

Prednos vzporom
(Support)

Sed roznožný - strihom
DK ľah vznesmo a obrat o
360° do kľuku (Helicopter)

Vznos vzporom
(V-Support)

Vzpor vznesmo
(High-V)

Váha vzporom (Planche) 
Váha vzporomm roznožmo

(Straddle Planche)

Strihy striedavonožne
vo vzpore (Flair)

Prešvih roznožmo
odrazom z kľuku

(Straddle Cut)

SKUPINA  (cvičebné tvary s letovou fázou)
KATEGÓRIA 4

Dynamické skoky
(Povinné pre IM)

KATEGÓRIA 5
KATEGÓRIA 6

Diaľkové skoky

Zá
kl

a
d

n
ý 

n
á

zo
v

Skok s obratom
(Air Turn)

Skok so skrčením
prednožmo (Tuck)

Skok s prešvihnu�m
roznožmo (Switch Split)

Skok s bočným
roznožením  (Sagi�al Split)

Skok schyľmo (Pike)

Skok sroznožmo bočne /
čelne (Straddle / Front Split)

Skok skrčmo s obratom
o 360° od osi (Off Axis)

Motýli skok 
(Bu�erfly)

Skok so skrčením prednožmo
jednej a súčasne prednožením

druhej DK  (Cossack)

Odrazom z jednej a
švihom druhej DK

obrat do kľuku (Gainer)

Kadetový skok 
(Scissor Leap)

Spád skokom do
kľuku (Free Fall)



Tab. 1.6 Cvičebné tvary obťažnos� – skupina C

tvar „Wenson“, sa počíta ako pozícia „Wenson“).
 • Maximálne 3 CT s doskokom do kľuku PU a/alebo do rozštepu v sku-

pine B.
 • CT sa NESMIE opakovať (obťažnosť/ akrobacia).
Podmienkou pre kategórie IW a IM (tab. 1.7) je:
 • Vykonať maximálne 9 cvičebných tvarov obťažnos�.
 • Kombinovať najviac 3 cvičebné tvary.

-1 • Predviesť v bloku 3 komplexné APV (t. j. 3x8 d.min )
Muži navyše majú povinné predviesť 1 cvičebný tvar z kategórie 4 (skupina B), 
nesmú mať v zostave zaradené cvičebné tvary z kategórie 8 (skupina C). Zaká-
zané je v cvičebných tvaroch skupiny B doskakovať do pozície bočného 
rozštepu.
Súťažiaci zmiešaných párov, trojíc a pä�c (tab. 1.7):
 • Môžu vykonať najviac 8 cvičebných tvarov obťažnos�.
 • Je možné kombinovať maximálne 2 cvičebné tvary.
 • Maximálne 2x predviesť kombináciu cvičebných tvarov.
 • Musia vykonávať rovnaký CT v rovnakom čase.
 • TR / GR: Cvičebné tvary sa nesmú vykonávať v takom postavení členov 

�mu, v ktorom sa prekrývajú (3 alebo viacerí súťažiaci v zástupe z                
pohľadu rozhodcov) a teda nie sú jasne iden�fikovateľné.

AKROBATICKÉ CVIČEBNÉ TVARY. Zostava môže obsahovať vybrané akroba�cké
cvičebné tvary (akrobacia) tak, ako sú znázornené na obr. 1.8. Pravidlá väzieb a 
kombinácií s CT uvádza tabuľka 1.8.
 K ďalším komponentom zostavy patria PRECHODY, ktorými meníme 
priestorovú úroveň a teda vykonávame zmenu cvičenia z nižších polôh (kľaky, 
sedy, ľahy , podpory) do vyšších polôh (postoje) a opačne (obr. 1.6). Je dôležité 
využívať rôzne a originálne prechody, ktoré sú náročné na predvedenie.
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Nie je povolené vykonávať väzbu 2 akrobatických CT.

Tab. 1.7 Základné pravidlá výberu CT

Tab. 1.8 Základné pravidlá pre akroba�cké CT a ich väzby

N

 
 VÄZBA je charakterizovaná plynulým spojením dvoch alebo viacerých 
pohybov pričom je zachovaná tá istá priestorová úroveň (obr. 1.7). 
 V zostavách zmiešaných párov, trojíc, skupín, tanečného aerobiku a 
step aerobiku je nevyhnutnou súčasťou prezentovanie �ež jednoty a SPOLU-
PRÁCE (KOLABORÁCIE) medzi partnermi, t. j. že sú ako jeden �m.

 

Obr. 1.6 Rôzne úrovne priestoru                      Obr.1.7 Rôzne väzby

SKUPINA C (cvičebné tvary v stoji)
KATEGÓRIA 7
Rovnováha

KATEGÓRIA 8
Flexibilita (nie je povolené pre IM)

Zá
kl

a
d

n
ý

n
á

zo
v

Obrat jednonožne (Turn) Sed s bočným / čelným roznožením (Split)

Podmetka (Illusion)

Stoj jednonožne s prednožením hore
povyše a obrat (Balance)

Obrat jednonožne v prednožení
(Horizontal Turn)
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Obr. 1.8 Akroba�cké cvičebné tvary



KONTROLNÉ  OTÁZKY, ÚLOHY

1. Kto je priekopníkom v oblasti vedecky podloženého programu aeróbnych 
cvičení, zameraných na rozvoj zdravotne orientovanej zdatnosti? 

2. Kto sa podieľal na vytvorení novej súťažnej disciplíny pod názvom 
športový aerobik?

3. Pod garanciou akej medzinárodnej federácie zaznamenávame najväčší 
rozvoj športového aerobiku?

4. Vymenujte hlavné etapy vývoja športového aerobiku vo svete a na 
Slovensku!

5. Vymenujte osobnosti športového aerobiku, ktoré sa zaslúžili o rozvoj 
športového aerobiku vo svete a u nás!

6. Aké sú súčasné trendy a špecifiká v športovom aerobiku?

7. Aké súťaže sú v športovom aerobiku organizované v rámci FIG a 
SGF?

8. Aké sú hlavné ciele pravidiel súťaží a kto zodpovedá za ich 
aktualizáciu?

9. V akých vekových kategóriách sú organizované súťaže v športovom 
aerobiku?

10. Aké sú úlohy jednotlivých rozhodcov, ktorí tvoria tzv. rozhodcovský 
panel na súťažiach?

11. Ktoré komponenty tvoria kompozíciu súťažnej zostavy?

12. Ako diferencujeme pohyby tradičného aerobiku z hľadiska ich účinnosti 
na pohybový aparát? 

13. Vymenujte základné pohybové tvary aerobiku!

14. Ako diferencujeme cvičebné tvary obťažnosti? 

15. Uveďte príklady vybraných komponentov súťažnej
 zostavy: prechod, väzba, kolaborácia!
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SUMARIZÁCIA POZNATKOV

• Športový aerobik sa zrodil ako produkt celosvetovej fitnes explózie 
70. a 80. rokov 20. storočia. 

 • Z hľadiska pohybovej štruktúry športový aerobik patrí medzi koordi-
načne a kondične náročné technicko-este�cké športy. 

 • Športový aerobik je súťažná disciplína založená na predvádzaní rôz-
nych APV, vychádzajúcich z tradičného aerobiku a vykonávaných 
nepretržite v súlade s hudobným sprievodom. Súťažná zostava musí 
demonštrovať integráciu bezchybného predvedenia APV, precho-
dov, väzieb a cvičebných tvarov obťažnos�, vrátane povolenej akro-
bacie či zdvíhaní.

 • Za najprogresívnejšiu organizáciu z pohľadu vývoja športového 
aerobiku považujeme Medzinárodnú gymnas�ckú federáciu (FIG).

 • Súťaže, ktoré sú organizované pre rôzne vekové kategórie tvoria 
ucelený systém, pričom sa uplatňuje špecializácia a všestranný 
prístup. 

 • Športovci môžu súťažiť jednotlivo alebo v zmiešaných pároch, troji-
ciach, päťčlenných skupinách. Najnovšími súťažnými kategóriami 
sú tanečný aerobik a step aerobik v kategórii dospelých, ktoré sú 
tvorené osemčlennými skupinami.
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ŠTRUKTÚRA VÝKONU V ŠPORTOVOM AEROBIKU 
 
 Jedným z dominantným znakov fenoménu šport je permanentná snaha 
o dosiahnu�e rela�vne maximálneho výkonu jednotlivca, skupiny, či väčšieho 
kolek�vu športovcov. Športový výkon a športová výkonnosť ako základné ka- 
tegórie vied o športe a športového tréningu patria k najvýznamnejším pojmom, 
v ktorých sa odráža dlhodobá špecializovaná príprava športovca s množstvom 
priamo alebo nepriamo ovplyvňujúcich faktorov. Pre športovca a diváka 
znamenajú najvyššiu hodnotu.

2.1 ŠPORTOVÝ A GYMNASTICKÝ VÝKON
 Z pohľadu systémového chápania a v zhode s inými autormi (Presko� 
1999; Dovalil - Choutka 2002; Peráček 2018) pod pojmom športový výkon ro-
zumieme výstup systému „športovec“. Športový výkon predstavuje špeciálny 
druh správania tohto systému v špecifických podmienkach športovej súťaže.
Správanie športovca je určené dvomi množinami príčin:
 - vnútorným stavom organizmu športovca,
 - vonkajším stavom prostredia (športovej súťaže).
 Ak by sme schema�cky chceli znázorniť model športového výkonu, mu-
seli by sme vychádzať z chápania športovca ako určitého biologicko-sociálneho 
celku, ktorý je schopný zdokonaľovania. Na tomto zdokonaľovaní sa podieľa 
veľa endogénnych a exogénnych činiteľov (Abbo� 2006; Dovalil et al. 2008). 
Zvyšovanie športovej výkonnos� je vlastne výsledkom dlhodobej adaptácie 
organizmu športovca, t. j. súhrnu zmien vyvolaných tréningovými a súťažnými 
podnetmi v oblas� motorických, psychologických a biologických komponen-
tov a mechanizmov funkčného zabezpečenia, ktoré tvoria jeho aktuálnu výko-
novú kapacitu (Astrand - Rodahl 1996; Amstrong - Sharp 2013).
Proces adaptácie je proces vysoko špecializovaný a dlhodobý. Úlohy, charakte-
rizujúce každý typ športového výkonu, sú akýmsi súborom požiadaviek, na  
riešenie ktorých sa organizmus postupne adaptuje. Adaptácia je osobitným 
procesom, v ktorom sa odrážajú individuálne zvláštnos� športovca. Uplatňujú 
sa v ňom vplyvy týchto okruhov:
 
 1. Dedičnos� vo forme vrodených dispozícií, ktoré majú pre dosahova-
nie športovej výkonnos� najvyššej úrovne značný význam. Vrodené dispozície 
majú povahu vlôh, nadania či talentu, ktoré sú však skryté. Až ak�vna pohybová 
činnosť umožní ich prejav a tým odhalí aj ich mieru.

 2. Schopnos� získané a rozvinuté v sociálnom živote sú schopnosťami, 
ktoré vychádzajú z dedičnej determinácie a ktoré sa hlavne v prvej etape života 
človeka rozvíjajú v tesnej závislos� na jeho životných podmienkach. To zname-
ná, že sociálne podmienky, napr. miesto bydliska (mesto - vidiek), dostatok 
príležitos� pre pohybovú činnosť, záujem rodičov, sú pre ich úroveň rozho-
dujúce.
 3. Schopnos� získané tréningom, ktoré sa v priebehu viacročného tré-
ningového procesu zámerne rozvíjajú v súlade s požiadavkami daného športo-
vého výkonu. V podstate je to proces cieľavedomej špecializovanej adaptácie, 
rešpektujúcej individuálne zvláštnos� jedinca a zameraný na rozvoj tých pohy-
bových, fyziologických i psychických funkcií, ktoré tvoria obsah výkonu v da-
nom športovom odvetví či disciplíne.
 Výkonom, na základe vyššie uvedených poznatkov, rozumieme prejav 
špecializovaných schopnos� športovca, ktorých obsahom je uvedomelá pohy-
bová činnosť zameraná na riešenie úlohy, vymedzenej pravidlami konkrétneho 
športu. Športový výkon je teda výsledkom mnohých vonkajších a vnútorných 
činiteľov. Takéto chápanie športového výkonu ako súboru faktorov je dnes 
všeobecne akceptované (obr. 2.1).
 Športový výkon je podmienený určitým množstvom faktorov, ktoré 
majú rôzne usporiadanie, pôsobia v rôznej intenzite a v svojom súhrne vyúsťu-
je do vyššej resp. nižšej úrovne konečného výsledku. V tomto zmysle je 
športový výkon premenlivým komplexom (Dovalil et al. 2002).
 Športový výkon je finálnym integrálnym prejavom vnútorných pred-
pokladov športovca, ktorý ovplyvňuje aj pôsobenie ďalších vonkajších činiteľov 
v závislos� od vrodených schopnos� športovca, sociálneho prostredia, v kto-
rom žije a v neposlednom rade od tréningového procesu.
 Športový výkon v gymnas�ckých športoch predstavujú individuálne, 
párové a skupinové súťažné zostavy, ktoré trvajú niekoľko sekúnd až niekoľko 
minút. Pre gymnas�cké športy pla�, že sú takmer vždy spojené s hudobným 
sprievodom, čo ešte viac zvýrazňuje ich este�ckú stránku. Vysoký stupeň 
koordinácie a obratnos� sa prejavuje rýchlym a jednoduchým učením nových 
pohybov, presnou reprodukciou naučeného a pohybovou reakciou na zmenu 
situácie (Kyselovičová 2009). Vysoké nároky sa kladú aj na technickú stránku 
výkonu a jednotlivých gymnas�ckých zručnos�.
 Pre vyjadrenie výkonu v športovom aerobiku, ktorého základom je 
gymnas�cký pohybový obsah, môžeme v tejto spojitos� uplatniť ekvivalentný 
pojem gymnas�cký výkon. 
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Obr. 2.1 Gymnas�cky výkon ako výsledok dlhodobej adaptácie 
(upravené podľa Dovalil – Choutka 1991; Peráček 2018)

 Gymnas�cký výkon je výsledok činnos�, ktorú pretekár prezentuje v 
súťažných podmienkach. Finálnym prejavom je súťažná zostava, ktorá z hľa-
diska charakteru predstavuje výkon individuálny, párový alebo skupinový. Z 
hľadiska úrovne sa v súťažnej zostave vyžaduje rela�vne maximálny a technic-
ky dokonalý (bezchybný) výkon.
 Z vyššie uvedených poznatkov môžeme konštatovať, že výkon v športo-
vom aerobiku je �ež mul�faktorový, komplexný, bohato štrukturovaný a rozví-
jajúci sa špecializovaný prejav. Chápeme ho súčasne ako jav zložitý a dynamic-
ký, zároveň podmienený určitým množstvom faktorov a vzťahov medzi nimi, 
ktoré majú rozličnú úroveň kvality a svoje špecifické usporiadanie (štruktúru, 
systém).

2.1.1 ŠTRUKTÚRA A FAKTORY VÝKONU V ŠPORTOVOM AEROBIKU
 Každý športový výkon má svoju špecifickú štruktúru, danú špecifickými 
požiadavkami - kritériami (Mariana - Orlando 2014). Objek�vne poznanie 
štruktúry a odhalenie jej činiteľov je nevyhnutným predpokladom pre správne 
zameranie a riadenie tréningového procesu, tak v krátkodobom ako dlhodo-
bom horizonte. Odhalenie štruktúry výkonu v športovom aerobiku znamená 
�ež formulovať problémy a zodpovedať nasledujúce otázky:
 • Na akých faktoroch výkon závisí?
 • Čo predstavujú �eto faktory, aká je ich podstata?
 • Ktoré faktory sú pre výkon dôležité?

 • Aké sú vzťahy medzi faktormi?
 • Ktoré faktory sú závislé?
 • Ktoré faktory môžu fungovať nezávisle? 
 • Môžu sa faktory vzájomne ovplyvňovať alebo sa kompenzovať?

 Faktor je individuálnym prejavom funkcie, vlastnos� alebo schop-
nos�, ale aj vedomos� či skúsenos�, ktoré majú pre daný športový výkon 
podstatný význam. Každý športový výkon z hľadiska jeho štruktúry charak-
terizuje počet a usporiadanie faktorov s rozličnou úrovňou kvality (tab. 2.1).

Tab. 2.1 Hierarchia faktorov gymnas�ckého výkonu /
výkonu v športovom aerobiku

 
 Individuálny športový výkon je daný možnosťami jedinca a schopnosťa-
mi uplatniť ich v súťaži. Je charakterizovaný dokonalou koordináciou predve-
denia, jeho základom je komplexný integrovaný prejav telesných a psychických 
funkcií človeka podporený maximálnou výkonovou mo�váciou. Medzi limitu-
júce faktory ovplyvňujúce výkon patria faktory soma�cké, kondičné, technické 
a psychické.
 Pri analýze faktorov určujúcich výkon v športovom aerobiku Remuta et 
al. (1999) iden�fikuje tri hlavné faktory, ktoré dominujú pri športovom výkone. 
Sú to fyzické schopnos�, technika a psychika športovca. Okrem toho význam-
nú úlohu zohrávajú úlohu aj gene�cké, sociálne a environmentálne faktory.

SOMATICKÉ FAKTORY
 Ako rela�vne stále a v značnej miere gene�cky podmienené činitele 
(napr. somatotyp až 70 %) výrazne ovplyvňujú výkon športovcov. Sú to predo-
všetkým vrodené telesné parametre (telesná výška, telesná hmotnosť, telesné 
zloženie, % tuku), ktoré určujú biomechanické podmienky a predpoklady 
športovcov pre konkrétne športové odvetvia (Dovalil et al. 2002). Sústavná a 
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systema�cká športová príprava so sebou prináša zmeny v stavbe a zložení tela. 
Prejavy zmien môžu byť merané, sledované a hodnotené prostredníctvom rôz-
nych parametrov, ako sú napr. telesná hmotnosť, telesná výška alebo množstvo 
podkožného tuku, určenie ak�vnej telesnej hmoty a pod.
 Z výsledkov publikovaných štúdií vyplýva, že v gymnas�ckých športoch 
sú pretekári v porovnaní s ostatnými športovcami nižšieho vzrastu a majú nižšiu 
hmotnosť (Chrudimský - Šteffl 2011). Javí sa, že telesné parametre jedinca v 
technicko-este�ckých športoch podmieňujú celkový este�cký dojem pri vyko-
návaní zostavy (Kyselovičová et al. 2016). Pretekári športového aerobiku 
zvyčajne nebývajú príliš vysokí. Somatotyp, ktorý je v gymnas�ckých športoch 
závislý aj od veku a par�cipácie v súťažiach (Sterkowicz-Przybycień et al. 2019), 
vyjadruje pomerne presne popis stavby tela pomocou troch komponentov: 
endomorfný komponent sa vzťahuje najmä na množstvo podkožného tuku, 
ektomorfná zložka predstavuje rela�vnu dĺžku tela a krehkosť, mezomorfný 
komponent je vo vzťahu k množstvu ATH - ak�vna telesná hmota (obr. 2.2).
 

Obr. 2.2 Príklad distribúcie somatotypu v súbore gymnas�ek
 (zdroj: Kri�kou et al.2017). 

 Fülöpová (1999) dokumentuje op�málne parametre pretekárok špor-
tového aerobiku v postpubertálnom období nasledovne: telesná výška 158 cm, 
telesná hmotnosť 56 kg, tuk 20,15 % a ak�vna telesná hmota 79,49 %. Predvlá- 
dajúcim telesným typom je vyrovnaný ektoendomorfný typ s výrazným mezo-
morfným komponentom. Ako ideálny somatotyp sa �ež javí ektomorfný 
mezomorf alebo mezomorfný ektomorf. Pretekári by nemali byť príliš vysokí 
(Mineva 2014).

KONDIČNÉ FAKTORY
 Predstavujú súbor pohybových schopnos� potrebných pre splnenie 
podmienok daného športového odvetvia. V každej pohybovej činnos�, ktorá 
tvorí obsah športových výkonov môžeme iden�fikovať prejavy jednotlivých 
pohybových schopnos�, avšak ich zastúpenie a pomer sú rozdielne (Dovalil et 
al. 2002). 
 Športový aerobik je komplexným športom a aj z tohto dôvodu sa veľký 
dôraz kladie na fyzické schopnos�, ktoré sú hlavným faktorom vo všetkých fá-
zach. Pod limitujúcimi kondičnými faktormi, ktoré ovplyvňujú výkon v športo-
vom aerobiku rozumieme súbor kondičných a koordinačných schopnos�, ktoré 
vytvárajú op�málny predpoklad na osvojenie si racionálnej techniky cvičeb-
ných tvarov a pohybových štruktúr. Medzi najdôležitejšie patrí aeróbna i ana-
eróbna vytrvalosť, sta�cká, dynamická no najmä výbušná sila (Rupčík 2006; 
Bernaciková et al. 2010; Shi 2014), rýchlosť, vytrvalosť v sile a flexibilita 
(Lamošová 2017), prejavujúca sa vo veľkom rozsahu pohybov (kĺbová pohybli-
vosť, ohybnosť, pružnosť svalov). Schopnosť dosiahnuť veľké amplitúdy pohy-
bu v kĺboch má zásadný vplyv �ež na kvalitu aeróbnych pohybov.
 Sergiev (2004) považuje za dôležité viaceré kondičné schopnos� a 
zároveň diferencuje limitujúce motorické faktory na základe nasledujúcich 
aspektov:
 • pohybové schopnos� potrebné pre vykonávanie cvičebných tvarov 

obťažnos�,
 • pohybové schopnos� potrebné pre vykonávanie krokových variácii,
 • pohybové schopnos� potrebné pre vykonávanie súťažnej zostavy.

 Koordinačné schopnos� rozvinuté na op�málnej úrovni sú nevyhnut-
ným predpokladom dokonalého zvládnu�a športových činnos� športovom 
aerobiku. Interakcia medzi nervami a svalovým systémom vytvára plynulé a 
harmonické pohybové spojenia. Navyše, vysoká úroveň koordinačných schop-
nos�, súvisí s technikou cvičenia, nácvikom a zdokonaľovaním nových, zložitých 
cvičebných obťažnos�. Tieto hlavné podmienené faktory sa musia neustále 
rozvíjať pri dlhodobom zvyšovaní výkonnos�. Dostatočná úroveň koordinač-
ných schopnos� urýchľuje a zefek�vňuje osvojenie si nových zručnos� a stabi-
lizáciu už osvojených si zručnos� (Lednický -Doležajová 2002).
 Zvyšovaním úrovne koordinačných schopnos� narastá športový vý-
kon a spolu s ním sa zlepšujú aj cvičebné tvary obťažnos�, náročnosť choreo-
grafie, krokových väzieb a prechodov medzi polohami v stoji a na zemi (Sergiev 
2004; Irfannuddin et al. 2018). Výskumné sledovania (Aleksandreviciene et 

Mezomorfný

EktomorfnýEndomorfný
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al.2006; Righe� 2008; Mehrtash et al. 2015) �ež potvrdili, že koordinačné 
schopnos� zabezpečujú v športovom aerobiku podstatnú časť športového 
výkonu. Ich vysoká úroveň doplnená špeciálnou kondičnou prípravou vytvára 
tak predpoklady pre správne technické predvedenie náročných cvičebných 
tvarov, aerobikových väzieb a prechodov z nízkych a vysokých polôh (Mezei et 
al. 2019).
 Remuta et al. (1999) sumarizuje, že v športovom aerobiku majú najdôl-
ežitejšie zastúpenie kineste�cko-diferenciačná schopnosť (maximálna pres-
nosť a precíznosť), sta�cká a dynamická rovnováhová schopnosť, priestorovo-
orientačná schopnosť (rýchle a časté zmeny smeru), schopnosť prispôsobenia 
pohybov (zmiešané páry, trojice a skupiny majú pôsobiť ako celok), schopnosť 
spájania pohybov (nadväznosť aerobikových krokov a väzieb) a v neposlednom 
rade aj rytmická schopnosť (demonštrácia pohybov v súlade s hudobným 
sprievodom do určeného tempa). 

Vysoká úroveň koordinačných schopnos�, podmienená špeciálnou kondičnou 
prípravou vytvára predpoklady pre správne technické predvedenie náročných 
cvičebných tvarov s rôznou úrovňou obťažnos�, komplexných aerobikových 
väzieb a prechodov.

FAKTORY TECHNIKY
 Technika je významným faktorom výkonu v športovom aerobiku, 
obdobne ako aj v ostatných technicko-este�ckých športoch, je dôležité, aby 
všetky zložité pohyby boli dokonale zvládnuté tak, aby bolo možné ich op�-
málne predvedenie. Špecifické cvičenia aerobiku úzko súvisia s rozvojom 
fyzických schopnos�, najmä však sily a rýchlos�, silovej vytrvalos�. Okrem toho 
je tu agilita, ďalej schopnosť udržiavať rovnováhu a vykonávať všetky pohyby 
účelne, s vysokým stupňom koordinačnej dokonalos�. Dôraz je kladený na 
učenie a stabilizáciu športovej techniky.
 
 Športová technika je určity spôsob riešenia daného pohybového 
prejavu človeka na základe všeobecných anatomicko-fyziologických a psycho-
logických predpokladov v súlade mechanickými zákonmi platnými v priebehu 
pohybu a v súlade s medzinárodnými pravidlami. Determinanty športovej tech-
niky sú určené analýzou pohybového obsahu konkrétnej disciplíny. Technika je 
účelná len vtedy, ak spĺňa fyzikálne požiadavky, to znamená, že je v zhode so 
zákonmi mechaniky (Kubička 2003).

 Pod športovou technikou rozumieme účelný a efek�vny spôsob rieše-
nia pohybovej úlohy. V gymnas�ckých športoch je technická dokonalosť 
požadovaná na veľmi vysokej úrovni, pretože v hodnotení športového výkonu 
vystupuje ako samostatný faktor. Odrazom individuálneho poňa�a techniky je 
štýl, v ktorom sa prejavujú osobitné znaky v technike, príznačné pre konkrét-
neho jedinca.
 
 Aj športovom aerobiku si pretekári musia osvojiť veľké množstvo koor-
dinačne náročných pohybov (Kyselovičová – Zemková 2010a), ktoré sa realizujú 
v rela�vne štandardných a nemeniacich sa podmienkach so zameraním na 
presnosť a este�cký dojem (Dovalil et al. 2002; Kampmiller et al. 2002; Mora-
vec et al. 2004). Vychádzajúc z pravidiel športového aerobiku (FIG 2020) v 
súťažných zostavách rozlišujeme techniku cvičebných tvarov a techniku ostat-
ných krokov a tvarov, ktoré tvoria kompozíciu zostavy. Keďže športová technika 
ovplyvňuje hodnotenie športového výkonu, je nevyhnutné kon�nuálne zvyšo-
vať jej úroveň.

 
Zložky techniky (Krištofič 1996):
 1. Fyzikálna zložka predstavuje:
 • fyzikálne vlastnos� prostredia (zemepisná šírka, klima�cké pod-

mienky, atď.) V športovom aerobiku je to napríklad vlastnosť podlahy 
z hľadiska pružnos�, ktorá sa využíva ako zdroj potenciálnej elas�ckej 
energie doskoku a patrí medzi najdôležitejšie aspekty, ktoré ovplyv-
ňujú športový výkon.

 • fyzikálne vlastnos� samotnej pohybovej činnos�, t. j. mechanické 
zákonitos� uplatňujúce sa v priebehu pohybu ako aplikácie princípov 
mechaniky na ľudské telo, vzájomne pôsobiacich vnútorných a von-
kajších síl.

 2. Biologická zložka odráža anatomicko-fyziologickú jedinečnosť reali-
zovanej techniky, motoricko-funkčné a psychologické predpoklady 
športovca. Využíva ostatné zložky a je zdrojom odchylok, prejavujú-
cich sa osobitným štýlom športovca.

 3. Právna zložka znamená rešpekotovanie medzinárodne platných pra-
vidiel, ktoré ohraničujú obsah jednotlivých disciplín (kategórií) a 
určujú správnu techniku cvičenia.
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 Jednotlivé zložky techniky vykazujú určité podmieňujúce vzťahy. 
Predovšetkým zložka fyzikálna a biologická sú pre gymnas�cké športy veľmi prí-
značné (Kubička 1993). Avšak ani výborná znalosť anatomicko-funkčných 
predpokladov nedáva istotu odhadu ako bude reagovať športovec na vonkajšie 
podnety. Na druhej strane poznanie fyzikálnej a právnej zložky a jej aplikácie je 
predpokladom menšieho rozptylu možného cieľového správania sa jednotliv-
ca. Právna zložka sa nachádza v hierarchii na nižšej úrovni väzieb.
 Za predpokladu dobrej znalos� fyzikálnej zložky techniky je možné 
využiť biologické predpoklady športovca a v zhode s právnou zložkou (pravi-
dlami) pozi�vne ovplyvňovať proces motorického učenia (bližšie v kapitole 
3.2). Účelná technika je tak nevyhnutným predpokladom zvládnu�a konkrét-
neho cvičebného tvaru či pohybovej väzby (ich nácviku a zdokonaľovania) za 
kratší čas (menej pokusov) a v kvalite bez nega�vneho účinku na pohybový 
systém (napr. zranenia).
 
PSYCHICKÉ FAKTORY
 Dôležitým faktorom, ktorý výrazným spôsobom ovplyvňuje priebeh i 
športovú úspešnosť je psychika športovcov. Psychické faktory majú veľmi 
výrazné zastúpenie vo všetkých typoch športových výkonov. Vyplýva to z vyso-
kej náročnos� športových súťaží na psychiku športovca. Športový výkon vo 
veľkej miere ovplyvňujú aj intelektuálne a senzorické schopnos� športovca, 
ako aj jeho mo�vácia, cieľavedomosť a sebarealizácia (Dovalil et al. 2002). 
Psychické faktory vnímame ako psychologické vlastnos� športovca úspešne 
splniť požiadavky v tréningu a v súťažných podmienkach. V top �moch sa v 
ostatnom čase tento faktor stal výrazne významným (Dočkal 2006).
 V gymnas�ckých športoch, ktoré sú prioritne zacielené na individuálny 
výkon športovca, sa zvyšujú nároky na jeho psychické funkcie, resp. na úroveň 
jeho realizačných schopnos�, t. j. mo�váciu, strach, trému, koncentráciu a pod. 
Znamená to veľký tlak, s ktorým sa musí pretekár pred výkonom i počas neho 
sám vyrovnávať (Krištofič 1996). Dokonalé predvedenie zostavy si vyžaduje 
maximálnu koncentráciu; je potrebné sa sústrediť na každý moment zostavy 
tak, aby aj po prípadnej predchádzajúcej chybe bol športovec ihneď schopný 
sústrediť sa na ďalšie čas� výkonu (Bernaciková et al. 2010).
 Samotná osobnosť športovca, jeho charakter, správanie a zjav pôsobí 
na fanúšikov, divákov, rozhodcov a odráža sa v prezentácii súťažnej zostavy. Tiež 
potreba neustále sa učiť zložité a častokrát náročné až riskantné cvičebné tvary 
obťažnos� či akrobacie, realizácia originálnych zdvíhaní a kolaborácia otvárajú 

možnos� rozvoja takých psychologických vlastnos� ako pozornosť, mo�vácia, 
vytrvalosť, sila vôle a intelektuálnych schopnos�. Dôležitú úlohu zohrávajú 
percepčno-motorické schopnos�, ktoré podmieňujú výkon spojený s pohy-
bom a vnímaním a ich vzájomným súladom. Prejavuje sa to nutnosťou zvládnuť 
komplexné pohybové štruktúry s dôrazom na este�cké predvedenie a cítenie 
zvýraznené hudobným sprievodom. Keďže v športovom aerobiku ide o výkon 
krátkeho trvania a vysokej intenzity, vyžaduje si mimoriadnu mobilizáciu 
veľkého úsilia v krátkom čase (Dovalil et al. 2002).
 
 Typickými psychickými vlastnosťami potrebnými pre úspešné pôsobe-
nie v sfére športového aerobiku sú podľa Minevy (2011) precíznosť, koncen-
trácia a odhodlanie uspieť pri vykonávaní cvičebných tvarov a celých zostáv. 
Nevyhnutnosť op�málneho využi�a všetkých potenciálnych schopnos� počas 
súťaží si vyžaduje ich mobilizáciu v správnom čase a na správnom mieste.
 
 Z vyššie uvedených poznatkov plynie, že vrcholoví pretekári v 
športovom aerobiku vynikajú v porovnaní s inými športovcami nasledujúcimi 
vlastnosťami:
 • sebavedomie
 • vôľa vyhrať
 • bojovnosť
 • pevné nervy
 • precíznosť
 • koncentrácia
 • schopnosť mentálnej mobilizácie

 Nutnosť vyrovnať sa s vysokými požiadavkami na tréning si vyžaduje aj 
ďalšie vlastnos� ako sú mo�vácia, vytrvalosť, sila vôle, rozhodnosť, c�žia-
dos�vosť. V skupinových zostavách je tu aj schopnosť �movej práce. Navyše, v 
zostavách zmiešaných párov, trojíc, skupín, tanečnom aerobiku a step aerobiku 
musia pretekári preukázať schopnosť synchronizovať všetky pohyby a predvá-
dzať ich ako jeden celok. Toto sa v súťaži dá dlhodobo realizovať len vtedy, ak  
na tréningu vládne jednotná a harmonická atmosféra.
 Nega�vne tendencie ako egoizmus a netolerancia jedného alebo 
viacerých členov �mu ničia schopnosť dlhodobo spolupracovať, a preto sú v 
prospech dlhodobého zvyšovania výkonnos� kontraproduk�vne (Remuta et al. 
1999).
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2.2 ŠPORTOVÁ VÝKONNOSŤ
 Kým športový výkon je základnou kategóriou, prejavujúcou sa vyvrcho-
lením športovej činnos�, športová výkonnosť je jav omnoho komplexnejší a 
preto aj omnoho zložitejší. Považujeme ho za dlhodobý a ucelený prejav schop-
nos� športovca (Peráček 2018). Výkonnosť je určitá pripravenosť podávať 
výkony v konkrétnej činnos�, a to na pomerne stabilnej úrovni a v určitom čase. 
Je to predpoklad štruktúrovaný a zahrňuje 4 základné komplexné činitele: 
konš�túciu, kondíciu, koordináciu a techniku a v neposlednom rade �ež  kom-
petenciu k jednaniu (Schnabel 1994).
 Úroveň športovej výkonnos� prioritne determinujú pohybové schop-
nos� a zručnos� dôležité z pohľadu pohybovej štruktúry. Avšak spolupôsobia aj 
intelektové a ďalšie psychické schopnos� a vlastnos� ovplyvňujúce správanie a 
pripravenosť k výkonu. Vo väčšine športov sú dôležité aj vybrané soma�cké 
predpoklady (Čelikovský 1979; Měkota - Cuberek 2007). Laczo (2014) zdôraz-
ňuje a dodáva, že športová výkonnosť je limitovaná najmä úrovňou špecific-
kých kondičných a koordinačných schopnos� vo vzájomnej podmienenos� s 
racionálnou technikou pohybov, s čim súhlasíme.

V športovom aerobiku je športová výkonnosť (a jej progres) limitovaná úrov-
ňou špecifických schopnos� vo vzťahu k pohybovým a cvičebným tvarom, 
podmienená ich rôznou technickou zložitosťou, obťažnosťou a komplexnos-
ťou. Do popredia tak významne vystupuje vzájomná väzba a rela�vna pod-
mienenosť racionálnej techniky s pohybovými predpokladmi. Efek�vita pohy-
bu, technicky správne vykonanie polôh a pohybov, cvičebných tvarov obťaž-
nos�, akroba�ckých tvarov, aerobikových krokov a ich väzieb je odzrkadlením 
stupňa zvládnu�a kondično-koordinačnej pripravenos� športovca.
 
 Viaceré výskumné práce (Sergiev 2004; Righe� 2008; Raiola et. al. 
2012; Sergiev 2014; Perečinská 2016 a i.) dokumentujú, že osvojovaním acyklic-
kého pohybového obsahu v športovom aerobiku zvyšujeme úroveň najmä:
 • silových pohybových schopnos� (v zmysle sta�ckej, dynamickej a vý-

bušnej sily);
 • flexibilty (kĺbová pohyblivosť, ohybnosť, pružnosť svalov);
 • rytmických (spojenie hudby a pohybu);
 • rovnováhové (vybrané cvičebné tvary);
 • orientačných (pohyb vo všetkých rovinách a v rôznych úrovniach);
 • diferenciačno-kineste�ckých (cítenie pohybu, synapsia);

• vytrvalostných (anaeróbna, aeróbna);
 • reakčnej a akceleračnej rýchlos� (zmena polôh, reakcia na hudbu);
 • pohybovej pamäte (komplexné aerobikové väzby, choreografia).

 Pohybovú výkonnosť jednotlivca určíme na základe jeho výkonov 
dosahovaných v danej dobe. Je vhodné rozlišovať 4 úrovne pohybovej výkon-
nos�, ktoré tvoria určitú postupnosť. Úrovne označujeme prívlastkami mini-
málna, väčšinová, op�málna a špeciálna (Měkota - Cuberek 2007).
 
 Pri diagnos�ke pohybovej výkonnos� sa najčastejšie využívajú 
terénne testy, označované ako kondičné testy, testy všeobecnej výkonnos� či 
testy zdatnos�. Väčšinou majú podobu heterogénnych zostáv, testových batérií 
či testových profilov. Obvykle zahrňujú 4 - 10 položiek (jednotlivých testov či 
subtestov) doplnených o základnú somatometriu, indikátor zloženia tela (kož-
né riasy či hmotnostno-výškový index, tzv. BMI) a v poslednej dobe aj o dotaz-
ník pohybovej ak�vity (Tomková 2020).
 
 Diagnos�ku pohybovej výkonnos� je potrebné reailizovať v pravidel-
ných intervaloch. Nenahraditeľné je zisťovanie úrovne vybraných pohybových 
schopnos� pri selekcii talentov a športovcov do reprezentačných úsekov, 
pričom dôležitým je aplikovať širokospektrálnu skupinu testovacích položiek. 
Do procesu diagnos�ky výkonnos� a trénovanos� vstupuje aj mnoho faktorov 
psycho-sociálnej povahy (Heller 2018). Výsledok diagnos�ky môže významne 
ovplyvniť aj mo�vácia športovca, či očakávania a ciele, sebadôvera, stres a iné 
faktory. Celkový priebeh testovania výrazne ovplyvňuje �ež jeho organizácia a 
diagnos�cký �m so schopnosťou empa�e a zmyslom kontroly (Tomková 2020).
 
 V športovom aerobiku, kde sú kladené zvýšené nároky na rýchlostno-
silové schopnos� horných a dolných konča�n a trupu, sa v diagnos�ke často 
uplatňuje ich porovnanie (Armstrong - Sharp 2013). Výsledky naznačujú, že 
parametre výkonu horných konča�n dosahujú približne 60% úrovne dolných 
konča�n (Albano et al. 2021). Ukazuje sa �ež, že výkony v teste ver�kálny skok, 
vrátane jeho rôznych modifikácii (obr. 2.3), majú priamy vzťah s výkonnostnou 
úrovňou gymnastov (Grabiner - McKelvain 1987; Hedvábny 2011; D´anna et al. 
2019; Kyselovičová et al. 2020), pričom najrelevantnejší je rela�vny výkon 

-1
(W.kg ), ktorý významne koreluje s bodovým hodnotením gymnas�ckého 
výkonu.
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Obr. 2.3 Testovanie výbušnej sily DK - ver�kálny výkok - rôzne variácie 
(zdroj: autorka)

 Pri testovaní flexibility (obr. 2.4) odborníci odporúčajú definovať proto-
koly na meranie ohybnos� troch dôležitých kĺbov: bedrového, ramenného a 
chrb�ce (Zemková -Hamar 2008) a potrebné je si uvedomiť možné ovplyvnenie 
výsledku gene�ckou zložkou ako aj tréningom.
 

Obr. 2.4 Testovanie úrovne flexibility v bedrových kĺboch 
(zdroj: interný materiál autorky - FIG Academy 2019)

 Na testovanie anaeróbnej vytrvalos� sa v praxi uplatňujú viaceré testy, 
z ktorých pri výbere do reprezentačných úsekov SGF (Kyselovičová - Danielová 
2019) využívame 2-minútový člnkový beh (žiacke kategórie) a Jacíkov test 
(juniorské a seniorské kategórie).

Čoraz častejšie sa v ostatnom období uplatňuje aj špecifický test anaeróbnej 
vytrvalos� (Alves et al. 2015), tzv. SAGAT (ang. Specific Aerobic Gymnast Anae-
robic Test).
 Telesná zdatnosť je globálny a kvalita�vny ukazovateľ stavu organizmu, 
je to pojem hierarchický a mul�dimenzionálny (Měkota - Cuberek 2007). 
Telesná zdatnosť je schopnosť riešiť pohotovo úlohy s dostatkom energie, bez 
zjavnej únavy a s dostatočnou rezervou trvania voľného času (Čelikovský et al. 
1985; Hausswirth - Mujika 2013). Zdatnosť sa nevzťahuje len na fyzické zaťa-
ženie, ale je chápaná v širšom zmysle, v zmysle vyrovnávanie sa s požiadavkami 
bežnej každodennej ak�vity, s nárokmi, ktoré kladie napr. zamestnanie. Pod 
zdatnosťou sa rozumie aj príjemné prežívanie voľného času, umožňuje par�ci-
povať na celom spektre pohybových ak�vít.
 Telesná zdatnosť súvisí s pohybovou výkonnosťou a so základnou pohy-
bovou výkonnosťou sa výrazne prekrýva. Telesná zdatnosť je prevažne biolo-
gickou kategóriou, je výsledkom nešpecifickej adaptácie na zaťaženie. Štruk-
túru tvorí komplex pohybových schopnos�. Fyziologickým základom je funk-
čnosť kardiorespiračnej sústavy (Whaley et al. 2006). Získava sa kondičným 
tréningom. V pohybovom správaní sa prejavuje op�málnymi reakciami na 
zaťaženie, celkovou odolnosťou a rezervami. Napro� tomu pohybová výkon-
nosť je prevažne pohybovou kategóriou. Je výsledkom špecifickej adaptácie na 
pohybovú záťaž. Štruktúru tvoria dominantné schopnos� a príslušné zručnos�. 
Získava sa špeciálnym tréningom. V pohybom správaní sa prejavuje vyrovna-
nými výkonmi vo vymedzenej pohybovej činnos� vrátane tej športovej (Čeli-
kovský et al. 1985; Měkota - Cuberek 2007).
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SUMARIZÁCIA POZNATKOV
 • Športový výkon je finálnym integrálnym prejavom vnútorných predpo-

kladov športovca, ktorý ovplyvňuje aj pôsobenie ďalších vonkajších 
činiteľov v závislos� od vrodených schopnos� športovca, sociálneho 
prostredia, v ktorom žije a v neposlednom rade od tréningového 
procesu. 

 • Športový výkon v gymnas�ckých športoch predstavujú individuálne, 
párové a skupinové súťažné zostavy, ktoré trvajú niekoľko sekúnd až 
niekoľko minút. Pre gymnas�cké športy pla�, že sú takmer vždy 
spojené s hudobným sprievodom, čo ešte viac zvýrazňuje ich este�cké 
hľadisko. Vysoké naroky sa kladú aj na technickú stránku výkonu a jed-
notlivých gymnas�ckých zručnos�.

 • Gymnas�cké, tanečné a špecifické pohybové zručnos� športového 
aerobiku limitujú kvalitu výkonu športovca. Každý výkon je veľmi indi-
viduálny, závislý od konkrétneho zaťaženia, prejavujúcim sa v úrovni 
energe�ckých a metabolických procesov.

 • Každý športový výkon má svoju špecifickú štruktúru, ktorú je potrebné 
odhaliť. Charakterizuje ju viacero limitujúcich, op�malizujúcich a do-
plňujúcich faktorov. 

KONTROLNÉ OTÁZKY, ÚLOHY

1. Charakterizujte gymnastický výkon ako výsledok dlhodobej adaptácie! 

2. Ktoré faktory dominujú pri výkone v športovom aerobiku?

3. Ktoré faktory považujeme v športovom aerobiku za limitujúce?

4. Pokúste sa popísať „ideálneho“ pretekára športového aerobiku z hľadiska 
somatických faktorov!

5. Ktoré schopnosti z hľadiska kondičných faktorov považujeme v športovom 
aerobiku za najdôležitejšie?

6. Prečo je dôležité zvyšovať úroveň aj koordinačných schopností?
 
7. Ktoré koordinačné schopnosti majú v športovom aerobiku najdôležitejšie 

zastúpenie? Uveďte konkrétne príklady ich prejavu pri realizácii športového 
výkonu.

8. Prečo je faktor techniky významným pre výkon v športovom aerobiku? 
Charakterizujte jeho zložky!

9. Akými psychickými vlastnosťami vynikajú vrcholoví pretekári v športovom 
aerobiku?

10. Aké terénne testy sa využívajú pri diagnostike pohybovej výkonnosti v 
športovom aerobiku?

2.3 FYZIOLOGICKÉ ASPEKTY VÝKONU V ŠPORTOVOM AEROBIKU
 V samotnom športovom tréningu existuje veľké množstvo rozmanitos�. 
Gymnas�cký výkon kladie na funkcie jednotlivých orgánov športovca rôzne nároky. 
Fyziologické aspekty tak predstavujú  významný faktor športového výkonu. 
Fyziologická reakcia organizmu znamená, že určité funkcie organizmu športovca 
dosiahnu pri realizácii gymnas�ckého výkonu hraničné hodnoty. 

2.3.1 ZAŤAŽENIE A ENERGETICKÉ ZDROJE  

 Realizácia športového výkonu v gymnas�ckých športoch si vzhľadom k 
širokej a rôznorodej škále gymnas�ckých prostriedkov vyžaduje aj rôzne úrovne 
výdaja energie a sily. Napr. pri nácviku  cvičebných tvarov obťažnos� s dominanciou 
výbušnej sily sú potrebné rýchle pohyby, ktoré trvajú niekoľko sekúnd. Pri rozvoji 
flexibility, kedy sa uplatňujú pomalé pohyby, je tomu naopak. Pochopenie rôznych 
energe�ckých systémov, ich špeci�k a podmienenos� je nevyhnutné pre správne 
trénovanie ale aj nastavenie športovej formy. Gymnas�cké výkony, vrátane tých v 
športovom aerobiku, si vyžadujú prienik viacerých energe�ckých systémov (tab.  
2.2). Ich rela�vny podiel na konkrétnej činnos� závisí najmä od jej intenzity a trvania 
vo vzťahu k veku, rastu, dospievaniu a pohlavia.

 Tréning v gymnas�ckých športoch sa zameriava na anaeróbne energe-
�cké systémy, najmä systém anaeróbny alaktátový pri kratších výkonoch, za�aľ 
čo energe�cký systém anaeróbny laktátový sa stáva stredobodom pri dlhších 
výkonoch (Heller et al. 1998). Vysoká intenzita výkonov a krátke trvanie zname-
ná, že aeróbny systém je skôr regeneračným systémom ako poskytovateľom 
ATP. Dôležité je však trénovať oba energe�cké systémy, aby sa telo športovca 
pripravilo na čo najlepší výkon.

 Chrudimský a Šteffl (2011) považujú za nevyhnutnú podmienku zvyšo-



Tab. 2.2 Energe�cké systémy vo vzťahu k intenzite zaťaženia a k jeho trvaniu 
(Baechle - Earle 2008).

vania obťažnos� gymnas�ckých zručnos� schopnosť športovcov produkovať 
potrebnú energiu na ich realizáciu. Z charakteris�ky gymnas�ckých výkonov v 
súťaži je zrejmé, že potrebná energia je získavaná predovšetkým anaeróbnym 
mechanizmom s rôznym podielom tvorby kyseliny mliečnej a jej solí (Mikesky 
2001; Jemni et al. 2006; Jemni 2017). Predovšetkým koncentrácia laktátu v krvi 
má preukázateľný vplyv na výkon tak v športovej gymnas�ke (Heller et al. 1998; 
Jemni 2011; Mkaouer et al. 2018) ako aj v ďalších gymnas�ckých športoch. 

2.3.2 ADAPTÁCIA ORGANIZMU NA ZAŤAŽENIE

Vytváranie stresových situácií a manipulácia s nimi sa primárne odohrá-

va v jednotlivých  zložkách športového tréningu. Rôzne metódy, techniky a pro-

cedúry potom vyvolávajú rozličné odozvy v organizme športovcov. V zásade sa 

snažíme vyvolať také kvalita�vne i kvan�ta�vne zmeny organizmu športovcov, 

aby čo najviac zodpovedali požiadavkám a štruktúre konkrétneho športového 

výkonu. V gymnas�ckých športoch sa prevažne jedná o zmeny morfologické, 

štrukturálne a funkčné. Morfologické, štrukturálne a z nich vyplývajúce zmeny 

funkčných predpokladov ako výsledok adaptácie organizmu, sú priamo závislé 

na úrovni a intenzite stresových podnetov. 

Športový aerobik otvára celý rad otázok spojených so zmenami a adap-

táciou organizmu na konkrétne zaťaženie v tréningu alebo na pretekoch. Pri 

realizácii vysoko špecifického výkonu (súťažná zostava) je organizmus zaťa-

žovaný prevažne submaximálnou intenzitou, ak�váciou hlavne nervovo-svalo-

vého a srdcovo-cievneho systému s prevažujúcim anaeróbno-laktátovým kry-

�m energie (Tibenská - Kyselovičová 2005; Kyselovičová - Danielová 2012).

Bernaciková et al. (2010) uvádzajú, že pri výkone v športovom aerobiku z dlho-
dobého aspektu dochádza k funkčnej a morfologickej adaptácii kardiovaskulár-
neho systému na záťaž, k zvýšeniu anaeróbnej a aeróbnej kapacity, k zmenám v 
hypertrofii rýchlych svalových vlákien, zlepšeniu funkcií zmyslových analyzá-
torov periférneho videnia a akus�cko-rytmického vnímania. 
 V súčasnos� narastajúce nároky na úroveň produkcie výkonov v gym-
nas�ckých športoch sa prejavujú najmä požiadavkami na kul�váciu a aktuálny 
stav funkčnej pripravenos� organizmu a jeho sústav. Funkčnú kapacitu orga-
nizmu športovcov môžeme považovať za základnú podmienku pre učenie sa, 
realizáciu a interpretáciu gymnas�ckých zručnos�. 

Funkčná a metabolická odozva na zaťaženie
Športový tréning indukuje množstvo kardiovaskulárnych adaptácii, 

akútnych ako aj chronických. Charakteris�ckým znakom dlhodobej adaptácie 
organizmu na zaťaženie sú práve zmeny kardiovaskulárneho systému. Na zákla-
de srdcovej odozvy vieme adekvátne posúdiť vynaložené úsilie športovca 
vzhľadom na meniacu sa úroveň jeho trénovanos�, rýchlosť zotavovacích pro-
cesov, či prípadné zdravotné problémy. 

  Monitorovanie srdcovej frekvencie (SF) v športe je vďaka širokej dos-
tupnos� rôznych inovovaných špor�esterov a ich technickej nenáročnos� v 
porovnaní s invazívnymi metodikami (Heller et al.1998) námetom mnohých 
sledovaní. Je však potrebné zdôrazniť, že kým pri laboratórnych vyšetreniach 
srdcová frekvencia korešponduje s úrovňou laktátu, v reálnych  podmienkach 
nemusí byť práve najvalidnejším parametrom charakterizujúcim reakciu orga-
nizmu na vonkajšie zaťaženie (Thomassen - Skille 2000). Dôvodom je fakt, že  
počas cvičenia s vyššou intenzitou  sa  lineárny  vzťah  medzi  pulzovou frekven-
ciou a maximálnou  spotrebou kyslíka  mení na  nelineárny (Astrand – Rodahl 
1996). Navyše, reak�vne zmeny SF sú často ovplyvnené aj psychickými fak-
tormi (Štulrajter - Jánošdeák 2003). Aj napriek spomenutým nedostatkom zos-
táva monitorovanie SF v praxi vhodným parametrom tréningového zaťaženia, 
najmä pre jej koreláciou s intenzitou zaťaženia (Maiolo et al. 2003; Majed et al. 
2012).

Výsledky čiastkových štúdií poukazujú na fakt, že vzrastajúca náročnosť 
gymnas�ckých zručnos� realizovaných v zostavách športovej gymnas�ky sa 
prejavuje nárastom srdcovej frekvencie, ktorá sa v posledných štyridsia�ch ro-

-1koch zvýšila z rozpä�a 135 až 151 pulzov za minútu na dnešných 190 pulz.min  
(Jemni et al. 2001).
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Skrátenie dĺžky zostavy v športovom aerobiku vyvoláva  obdobnú reak-
ciu srdcovo-cievneho systému,  prejavujúcu sa zvýšenými hodnotami srdcovej 
frekvencie. Pri analýze funkčného zaťaženia je potrebné vychádzať z konkrét-
neho gymnas�ckého výkonu v športovom aerobiku, ktorý je prezentovaný indi-
viduálnou, párovou alebo skupinovou súťažnou zostavou a ktorý je podľa 
aktuálnych pravidiel (FIG 2020) a v závislos� od typu zostavy realizovaný v prie-
behu približne 80 sekúnd, s toleranciou ± 5 sekúnd. Súťažnú zostavu tak pova-
žujeme za komplexnú pohybovú činnosť krátkeho trvania s prevažujúcim ana-
eróbnym laktátovým kry�m energie (Dovalil et al. 2002; Kyselovičová 2007). 
Limitujúca je pritom laktátová tolerancia, ktorá ovplyvňuje kvalitu predvede-
nia gymnas�ckých zručnos� hlavne na konci zostáv (Fejtek 1989). 
Monitorovaním intenzity zaťaženie počas vykonávania zostavy tak v tréningo-
vých ako aj súťažných podmienkach zisťujeme hodnoty srdcovej frekvencie 

-1150 – 198 pulz.min , a to v závislos� od výkonnostnej úrovne, trénovanos�, 
kompozície zostavy, či súťažnej a vekovej kategórie. Righe� et al. (2004) uvá-
dza, že intenzita súťažnej zostavy v športovom aerobiku zodpovedá 85 % VO  2max

a SF 92% z jej maxima, energe�cká spotreba predstavuje 20 ± 2,5 kcal, pričom 
výhradným zdrojom energie je anaeróbna glykolýza. Kyselovičová a Zemková 
(2010b) za op�málne tréningové pásmo zaťažovania považujú 162 – 194 

-1p.min . Ich  sledovania srdcovej frekvencie reprezentantky SR v príprave na MS 
-1

dokumentujú priemerné východiskové hodnoty SF 110 pulzov.min . Tieto hod-
noty však okamžite po zača� zostavy v priebehu pár sekúnd vzrástli a ďalej 
takmer lineárne narastali až nad úroveň hornej hranice aeróbneho pásma. 

-1
Výnimočné neboli ani hodnoty nad 190 pulzov.min , ojedinele dosiahli 210 

-1pulzov.min . Výsledky �ež potvrdili, že na základe priebežnej registrácie srdco-
vej frekvencie môžeme do určitej miery posudzovať aj mechanizmy únavy a 
rýchlos� zotavovania po absolvovaní rozličného tréningového zaťaženia.  

Koncentrácia laktátu v krvi je po meraní SF druhý najčastejšie sledova-
ný parameter. Hladina laktátu v krvi je daná pomerom medzi jeho tvorbou a 
jeho odbúravaním (glukoneogenézou) v pečeni. Nahromadený laktát pôsobí 
ako rozhodujúci faktor vedúci k predčasnej únave a k zníženiu intenzity zaťa-
ženia. Koncentrácia krvného laktátu navyše veľmi vhodne odráža rozsah ana-
eróbneho energe�ckého metabolizmu (Heller 1996) a okrem toho poskytuje 
informácie o intenzite zaťaženia (Astrand – Rodahl 1986; Ainsworth et al. 
2011).

Koncentráciu hladiny laktátu v krvi po špecifickom zaťažení dospelých 
pretekárok športového aerobiku zisťovali v ďalšej štúdii Kyselovičová - Danie-
lová (2012). Porovnania výsledkov v podmienkach tréningového zaťaženia 

-1 -1
(14,6 ± 0,8 mm.l ) a súťaže (17,3 ± 2,6 mm.l ) vykazovali významné rozdiely

medzi koncentráciou laktátu v krvi (p ≤ 0,05) v prospech súťažného zaťaženia. 
Rozdiely priemerných hodnôt SF medzi tréningom a súťažou však neboli šta�s-
�cky významné. Analýzou funkčnej krivky zaťaženia v zostave ďalej zis�li, že už v 
prvých sekundách realizácie zostavy dosiahla srdcová frekvencia 180 - 200 
úderov za minútu, čo viedlo �ež k prudkému zvýšeniu hladiny laktátu v krvi.
 Ďalší dôvod, prečo posudzovanie hladiny laktátu v krvi je dôležitou 
premennou, vysvetľuje fakt, že vodíkové ióny, ktoré sú výsledkom produkcie 
laktátu v bunke, spôsobujú svalovú únavu. Športovec, ktorý dokáže realizovať 
svoj výkon pri vysokej intenzite s minimálnou akumuláciou laktátu v krvi, bude 
lepšie tolerovať únavu, čo je prejavom zvýšenej schopnos� využívať anaeróbne 
energe�cké systémy (Bangsbo et al. 1990; Baldari – Guide� 2001; Akkermans 
et al. 2012). 
  Výsledky sledovania vybraných parametrov dokumentujú, že intenzita 
zaťaže-nia v športovom aerobiku sa pohybuje v submaximálnom pásme až v 
pásme maximálnej intenzity, ktorá označuje anaeróbnu kapacitu (Heller et al. 
1998; Sands et al. 2006; Ainsworth et al. 2011; Aleksandreviciene et al. 2015). Z 
hľadiska predvedenia zostavy na pretekoch je potrebné v tréningu upriamiť 
pozornosť práve na zvyšovanie úrovne aneróbnych schopnos�, nakoľko 
adekvátny tréning zvyšuje toleranciu laktátu a znižuje tvorbu laktátu pri 
akomkoľvek pra-covnom zaťažení o 20-30%.

Potvrdenie predchádzajúcich poznatkov prináša aj výskum Aleksan-
dreviciene et al. (2006), ktorí zisťovali úroveň aeróbnej kapacity a energe�cké 
zdroje počas súťaže v športovom aerobiku pretekárov medzinárodnej úrovne. 
Energický výdaj bol vypočítaný zo spotreby kyslíka a zmien hladiny laktátu v 
krvi. Výsledky experimentu (obr. 2.6) dokumentujú hodnoty maximálnej spo-

−1 −1  treby kyslíka 45,4 ml.kg .min (SD = 3,9) a celkový energe�cký výdaj 1 847,7 
-1J.kg  (SD=293,9). Jednotlivé energe�cké systémy pritom boli zastúpené nasle-

dovne: oxida�vny 53,5 % (SD = 3,1), anaeróbny alaktátový 25,4 % (SD = 5,9) a 
anaeróbny laktátový 21,1 % (SD = 5,8). Z výsledkov je opätovne zrejmý vyšší 
rela�vny prínos anaeróbnej energie. Aj ďalšie experimenty (Rodriguez et al. 
1998) potvrdzujú, že na základe monitorovania SF, výmeny plynov a akumu-
lácie hladiny laktátu v krvi, športový aerobik kladie vysoké nároky na kardio-
respiračné a metabolické systémy, pričom obe energe�cké dráhy, tak aeróbne 
ako aj anaeróbne, sú intenzívne ak�vované.

Napríklad Kikuchi a Sasaki (2014) poukazujú na to, že po 2/3 zostavy 
športovec pokračuje v cvičení, kým SF sa stále pohybuje okolo 90 % maxima a 

-1
maximálny krvný laktát je 9 a 14 mmol.l  na konci zostavy. Mineva (2011) 
takisto iden�fikovala koncentráciu laktátu v krvi avšak po dvojnásobnom opa-
kovaní zostavy v súbore juniorov elitnej úrovne, pričom hladinu laktátu v krvi 
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Obr. 2.6 Individuálne hodnoty spotreby kyslíka (VO )  a srdcovej frekvencie (HR) 2

pred, počas a na konci súťažnej zostavy (S - začiatok, E - koniec)

zisťovala v 3., 9. a 15. minúte zotavenia. V tretej minúte boli namerané priemer-
-1

né hladiny 6,65 mmol.l . Takéto hodnoty zodpovedajú anaeróbnej energe�ckej 
kapacite počas vykonávania zostavy. 

Vychádzajúc z predchádzajúcich poznatkov je evidentné, že v intermi-
tentných podmienkach vyvoláva kostrové svalstvo rôzne aeróbne a anaeróbne 
metabolické reakcie (Sco� - Fountaine 2013), pričom každá z nich má potenciál 
významne prispieť k celkovému výdaju energie. Posúdenie fyziologických a 
energe�ckých nárokov pri krátkotrvajúcom cvičení, meniacej sa intenzite a 
type svalovej ak�vácie je dosť komplikované. Často sa vykonáva vyhodnotenie 
energe�ckého výdaja pomocou meraní srdcovej frekvencie počas zložitých 
reálnych ak�vít (Park et al. 2008). Prebiehajú aj merania pulmonárnych para-
metrov, ktoré  je možné priebežne získavať pomocou telemetrických systémov 
(Maiolo et al. 2003; Akkermans et al. 2012). Metabolické profily založené na 
meraní koncentrácie laktátu v krvi a spotreby kyslíka pred, počas a po absol-
vovaní rôznych druhov acyklických ak�vít (Guide� et al. 2000; Beneke et al. 
2004; Guide� et al. 2007; Franchini et al. 2011; Campos et al. 2012) sú jasnou 
realitou. Takýto integrovaný prístup k štúdiu funkcií organizmu športovca 
zapojeného do tréningového procesu umožňuje holis�cký pohľad pre jeho 
rozvoj.

2.3.3 ÚNAVA A ZOTAVNÉ PROCESY
Častokrát pri snahe o zvyšovanie výkonnos� športovca jeho organizmus 

neprimerane zaťažujeme, čím dochádza k totálnemu vyčerpaniu energe�ckých 
zásob. Navyše, vplyv tréningu nie je striktne obmedzený len jeho trvaním, ale 
pokračuje aj po jeho ukončení. Dokonca, k hlavnej prestavbe funkcií organizmu 
športovca, podmieňujúcej jeho výkonnosť, dochádza po zaťažení. Správne 
riadený tréning preto musí rešpektovať fyziologické zákonitos� a s nimi spojený 
proces zotavovací, v ktorom prebieha znovu obnova energe�ckých zdrojov a 
dochádza k želanej adaptácii.

Únava 
Moderný tréning so zvyšujúcimi sa nárokmi na kondíciu, technickú nároč-

nosť, či počet a frekvenciu súťaží znamená zvýšenie fyzickej a psychickej záťaže. 
Tréning a súťaženie športovca vyčerpajú a vyvolajú únavu. Schopnosť prekonať 
únavu, ktorá sa vyskytuje v procese súťažnej činnos�, vedie do značnej miery k 
dosahovaniu športových výsledkov. Existuje niekoľko definícií únavy, ktoré o 
tomto fenoméne hovoria ako o:

· strate schopnos� produkovať dobrovoľnú svalovú silu buď jedným 
svalom alebo svalovou skupinou (Taylor – Gandieva 2008); 

· znížení schopnos� svalu produkovať silu, bez ohľadu na dokončenie 
úlohy (Bigland et al. 1986);

· neschopnos� svalu udržať očakávanú silu (Baechle – Earle 2008). 

Únavu chápeme ako komplexný dej týkajúci sa všetkých funkčných 
systémov organizmu; obranný mechanizmus, prejavujúci sa ochranným 
útlmom CNS pri prekročení kri�ckej úrovne zaťaženia. K únave organizmu 
dochádza po intenzívnom alebo extenzívnom zaťažení, a to tak fyzickom 
(motorickom) ako aj psychickom. Dokonca aj mladí športovci (nezriedka práve  
v gymnas�ckých športoch) v snahe predviesť špičkový výkon, trénujú na 
základe náročných plánov neprimerane dlho, často aj napriek prítomnos� 
únavy (Sands  2000). 

Druh únavy sa prejaví v závislos� od toho, či ide o prejav:
· v spojení s psychickým – emocionálnym stavom jednotlivca; 
· z vyčerpania zásob ATP; 
· v neuromuskulárnom spojení dôsledkom nedostatku acetylcholínu 

(synap�cká únava).
Nástup únavy je determinovaný �ež viacerými činiteľmi, ako sú:

·charakter aktivity (náročnosť zaťaženia),

· funkčný stav organizmu,
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· vonkajšie prostredie (hluk, teplota, vlhkosť),
· biorytmus,
· vek.
Fyziologickou príčinou únavy je vlastne nedostatok energe�ckých zásob, 

čím dochádza k narušeniu homeostázy, ako dokumentuje obr. 2.7.
Ak je príspevok anaeróbnej glykolýzy vysoký, výsledná svalová únava 

môže zhoršiť výkony vyžadujúce precíznosť, ladnosť, kontrolu držania tela a 
koordináciu s hudbou tak, ako by mali byť prezentované v športovom aerobiku 
(FIG 2020). Zdá sa, že únava v športoch, pre ktoré je umelecký prejav veľmi 
dôležitý, sa líši od iných. Hoci sa únava považuje za faktor prispievajúci k e�o-
lógii zranení aj v športovom aerobiku, vplyv akéhokoľvek špecifického pohybu 
alebo iného environmentálneho faktora na vznik a vzorec únavy je za�aľ len 
hypote�cký.

Obr. 2.7 Fyziologické príčiny únavy

 Výskum ukázal, že únava svalstva dolných konča�n môže ovplyvniť 
množstvo faktorov vrátane rovnováhy, senzomotorickej kontroly, vnímania 
polohy kĺbov a mechaniky doskokov (Benjaminse et al. 2008; Paterno et al. 
2010; Puiu - Dragomir 2021). Únava môže znížiť kontrolu motoriky dolnej kon-
ča�ny, čo môže nega�vne ovplyvniť rovnováhu a môže viesť k zraneniu. Mnohé 
zo známych účinkov únavy sa sústredili práve na oblasť kolenného kĺbu pri 
doskokoch, nakoľko ten môže byť zaťažovaný až 200-násobkom hmotnos� 
športovca. Ukázalo sa, že únava znižuje vnímanie polohy kĺbu v kolene (Rodri- 
guez - Ruiz et al. 2014). Navyše, štúdie ukázali, že únava nega�vne ovplyvňuje 
mechaniku kolenného kĺbu zvýšením uhla valgózneho kolena počas doskoku, 

Funkčné poruchy, ktoré nega�vne ovplyvňujú výkon, zahŕňajú aj nárast zra-
není (Paterno et al. 2010; Thein-Nissenbaum et al. 2011) a zníženú schopnosť 
reagovať na tréningové s�muly, čo vedie následne k celkovému zníženiu výkon-
nos� (VanHeest et al. 2014). 

Zotavenie
 Pri pohľade na športový výkon ako výkon v konkrétnej súťaži, vystupuje 
v športovom aerobiku  významne do popredia aj rýchlosť zotavenia počas 
súťaže, nakoľko pravidlá umožňujú pretekárom súťažiť vo viacerých kategó-
riách za sebou v ten istý deň, dokonca len v priebehu niekoľkých minút. Tu pla� 
tzv. „10-minútové pravidlo”, ktoré zabezpečí pretekárovi súťažiacemu vo 
viacerých kategóriách za sebou krátku regeneráciu, minimálne  však 10 minút, 
ktoré oddelia jeho výkon v dvoch po sebe idúcich zostavách. Preto súlad medzi 
športovým výkonom a odpočinkom, t.j. správny pomer zaťaženia a oddychu 
(tab. 2.3) je významným faktorom, ktorý v prvom rade prispieva k vynikajú-
cemu výkonu športovca, a na strane druhej,  vhodne zaradený odpočinok je aj 
jeho prevenciou pred zranením či kolapsovým stavom. 

Tab. 2.3 Pomer zaťaženia a oddychu vo vzťahu k energe�ckým zdrojom

 Zaujímavé výsledky, ktoré do určitej miery podporujú vyššie uvedené 
teore�cké východiská, potvrdzujú aj viaceré výskumné sledovania v tejto ná-
ročnej problema�ke. Hong (2014) napríklad monitorovaním procesu zotave-
nia pretekárov športového aerobiku po desia�ch minútach od ukončenia 
zostavy zis�l, že koncentrácia laktátu v krvi bola vyššia u mužov v porovnaní so 
ženami. Righe� et al. (2004) pri analýze možnos�, ktoré by mohli minimalizo-
vať nárast laktátu počas zostavy dospela k záveru, že iracionálne usporiadanie 
cvičebných tvarov obťažnos� ovplyvnilo stav športovca, čo môže viesť k chy-
bám pri vykonávaní ďalších cvičebných tvarov v poslednej čas�, resp. na konci 
zostavy. Predchádzať takejto situácii dokážeme, ak výber a zaradenie nároč-
ných cvičebných tvarov podriadime individuálnym schopnos�am športovca 
(športovcov) a teda už pri tvorbe samotnej choreografie budeme rešpektovať 
nielen individuálnu úroveň výkonnos�, ale aj technickú vyspelosť pretekára.

fosfágenový

rýchla glykolýza

oxidatívny

rýchla glykolýza
& oxidatívny

Práca : zaťaženie
Primárny energetický

zdroj

Typické
trvanie

zaťaženie (s)
Intenzita (%)
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 Okrem fyziologickej únavy sa v praxi stretávame aj s únavou patologic-
kou, ktorá môže byť akútna – preťaženie a prepä�e, alebo chronická – pretré-
novanie (bližšie k problema�ke zaťažovania v tréningu kapitola 3.5.2).
 V súvislos� so športovým výkonom a jeho zvyšovaním je potrebné 
nazrieť aj do oblas� mentálnej únavy, ktorá si čoraz viac a čoraz rýchlejšie získa-
va pozornosť vedeckej komunity. 
 

Tab. 2.4 Časový priebeh regenerácie po zaťažení.
(údaje sú do značnej miery individuálne závislé od dĺžky, intenzity zaťaženia 

a výkonnos�; Neumann et al. 2005).

 Mentálna únava je psycho-biologický stav vyvolaný duševnou náma-
hou, charakterizovaný pocitmi únavy a nedostatku energie; stav spôsobený 
dlhšími obdobiami náročnej kogni�vnej ak�vity (Desmond - Hancock 2000; 
Soames-Job 2000; Boksem - Tops 2008). Preto sa mentálna únava prejavuje 
zvýšenou subjek�vnou únavou, často spojenou so zníženou kogni�vnou výkon-
nosťou (Chaudhuri - Behan 2004), a to prevažne po dlhotrvajúcich, náročných 
kogni�vnych úlohách. 
 Dostupné dôkazy naznačujú, že mentálna únava má potenciál nega�v-
ne ovplyvňovať vrcholový športový výkon nielen prostredníctvom zhoršenia 
výkonu z aspektu kondičného, ale aj prostredníctvom zmien v technike špe-
cifických pohybových zručnos�, či dokonca v tak�ke (Van Cutsem et al. 2017; 
Smith et al. 2018). Predpokladá sa, že mentálna únava môže ak�vovať inhibičné 
centrá mozgu, čím sa zvyšuje vnímané úsilie pre danú úlohu a tým klesá pud a 
ochota konať. Na druhej strane môže �ež deak�vovať „uľahčujúce” mozgové 
centrá (normálne zodpovedné za mo�vované správanie a zvýšenú túžbu po 
odmene), čo �ež vedie k zníženiu hnacej sily. Psychicky vyčerpávajúce úlohy 
bránia reakcii skôr, ako poskytnú správnu odpoveď. Sú vnímané ako namáhavé 
a únavné a v konečnom dôsledku znižujú kogni�vnu efek�vitu a výkonnosť 
(Chaudhuri - Behan, 2004; Marcora et al. 2009). Trvanie úlohy sa javí ako 
kľúčové, pretože sa nezis�lo, že úlohy s krátkym trvaním (menej ako 30 minút) 
majú nega�vny vplyv na následný výkon cvičenia, ale môžu zhoršiť kogni�vnu 
výkonnosť (Hagger et al. 2010; Graham et al. 2014).

Foto 10: Kompenzačný tréning
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SUMARIZÁCIA POZNATKOV

· Realizácia športového výkonu v gymnas�ckých športoch si vzhľadom k 
širokej a rôznorodej škále gymnas�ckých prostriedkov vyžaduje prienik 
viacerých energe�ckých systémov, ktorých podiel závisí najmä od inten-
zity a trvania činnos� vo vzťahu k veku, rastu, dospievaniu a pohlavia.

· V športovom aerobiku je organizmus zaťažovaný prevažne  submaximál-
nou intenzitou, ak�váciou hlavne nervovo-svalového a srdcovo-cievneho 
systému s prevažujúcim anaeróbno-laktátovým kry�m energie.

· Tréning a súťaženie športovca vyčerpajú a vyvolajú únavu. Únavu chápe-
me ako komplexný dej týkajúci sa všetkých funkčných systémov organiz-
mu; obranný mechanizmus, prejavujúci sa ochranným útlmom CNS pri 
prekročení kri�ckej úrovne zaťaženia.

· Schopnosť prekonať únavu, ktorá sa vyskytuje v procese súťažnej činnos�, 
vedie do značnej miery k dosahovaniu športových výsledkov.

KONTROLNÉ OTÁZKY, ÚLOHY

1. Aké energetické systémy sa uplatňujú pri realizácii výkonu v športovom 
aerobiku? Aké je ich relatívne zastúpenie?

2. Ako sa prejavuje funkčná a metabolická odozva organizmu na tréningové 
a súťažné zaťaženie v športovom aerobiku?

3. Aké sú priemerné hodnoty srdcovej frekvencie pri vykonávaní súťažnej 
zostavy?

4. Aký je pomer zaťaženia a oddychu vo vzťahu k energetickým zdrojom?

5. Akými činiteľmi je determinovaný nástup únavy?

6. Aké druhy únavy poznáme?

7. Ktoré parametre využívame na zistenie zotavenia po zaťažení?

8. Aký čas je potrebný na úplné doplnenie zásobníkov kreatínfosfátu vo 
svaloch a od akých faktorov závisí?

9. Čo znamená „10-minútové pravidlo“ pri viacnásobnom výkone na súťaži?

10. Ako a čím sa prejaví mentálna únava?
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2.4. BIOMECHANICKÉ ASPEKTY VÝKONU V ŠPORTOVOM AEROBIKU 
Biomechanické hľadiská odrážajúce sa v správnej alebo nesprávnej techni-

ke pohybov všetkých gymnas�ckých športov, sú viac ako nepochybné. Poznat-
ky športovej biomechaniky a jej princípov sa tak uplatňujú vo viacerých 
oblas�ach (Strešková 2008; Klavora 2009; Jemni et al. 2017; Kyselovičová et al. 
2019): 

- pochopenie gymnas�ckých zručnos�, cvičebných tvarov obťažnos�;
- analýza cvičebných tvarov, ich zmena;
- iden�fikácia chýb a ich príčin;
- korekcia chýb;
- štúdium športovej techniky a tréningových systémov pri zefek�vnení a 

skvalitnení gymnas�ckého výkonu;
- analýza novej techniky pri nácviku  a zdokonaľovaní, založená na me-

chanických nárokoch športu s cieľom dosiahnuť lepší výkon;
- zmeny v pravidlách; 
- inovácia materiálov (napr. aerobikovej súťažnej podlahy, cvičebnej 

obuvi a pod.);
- štúdium príčin, liečby a prevencie športových zranení (napr. analýzou 

sily pri pohybe, ktoré môžu viesť k vyvrtnu�u v členku).
Je dôležité, aby princípy biomechaniky aplikovali tréneri ďalej v tréningovej 
praxi a op�malizovali tým výkonnosť svojich športovcov. 

2.4.1 VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV
Ak chce športovec vykonať ľubovoľný pohyb, musí prejsť z pokoja do po-

hybu a tak zmeniť smer alebo rýchlosť pohybu. V biomechanike charakterizu-
jeme pohyby športovca ako zmenu miesta jeho polohy v priestore a čase. Ide 
teda o najbežnejšiu charakteris�ku pohybu, tzv. mechanický pohyb. Príčinou 
takéhoto mechanického pohybu je pôsobenie a aplikácia vnútorných a von-
kajších síl na telo športovca. 

Sily a ich momenty, ktoré na športovca pôsobia a ktoré vyvolávajú zmenu 
jeho pohybového stavu, nazývame aj dynamickými charakteris�kami pohybu. 
Tieto charakteris�ky konkre�zujú štruktúru pohybu športovca v jej dynamic-
kom prejave a predstavujú tzv. mechanizmus pohybu (Koniar – Leško 1992).

Významnú úlohu v športovom výkone majú sily vnútorné, ktoré sú podmie-
ňované činnosťou rôznych orgánov jeho tela. 

Svalová sila
Pod svalovou silou rozumieme silu, ktorá je potrebná k na�ahnu�u 

maximálne kontrahovaného svalu do jeho pôvodnej dĺžky. K svalovej kontrakcii 

dochádza na základe nerovného podráždenia svalu. Veľkosť svalovej sily je 
závislá od mnohých činiteľov, predovšetkým od množstva a hrúbky svalových 
vlákien, od veľkos� skrátenia svalu, od rýchlos� skrátenia, činnos� centrálneho 
nervového systému a od objek�vnych príčin.

Svalová sila sa ako každá iná sila mechanicky prejavuje, čo vyjadruje matema-
�cky rovnica:

F = m.a

Keďže svalové sily sú vždy premenlivé a v priebehu svojej kontrakcie sa veľkosť 
svalovej sily mení, jej časové pôsobenie vyjadrujeme v integrovanom tvare:

F. dt
kde: F je svalová sila; dt – diferenciál času

Z toho vyplýva, že svalová sila sa v časovom intervale t  – t mení a nadobúda rôz-0

ne hodnoty.
        Ak je priebeh svalovej sily taký, že sila prebieha v čo najkratšom čase, takže 
je skoncentrovaná do veľmi krátkeho časového intervalu, potom takejto sile 
hovoríme výbušná sila (nazývaná aj ako sila explozívna alebo plyometrická). 
Koncentrácia maximálneho svalového úsilia a vykonanie pohybu v čo naj-
kratšom časovom intervale je významným predpokladom kvalitného výkonu v 
gymnas�ckých športoch, pri ktorých sa má dosiahnuť veľká efek�vnosť pohy-
bov. Takéto pohyby sú prudké, dynamické, výbušné. V športovom aerobiku sú 
to najmä cvičebné tvary obťažnos� a akrobacie vykonávané odrazom, a to tak 
z dolných konča�n (skupina B – skoky) ako aj z horných konča�n (skupina A, 
kategória 1). 
 V závislos� od prejavu sily - podľa toho, v akom vzťahu sú vnútorné sily k 
pohybom športovca, ich delíme na ak�vne, pasívne a reak�vne vnútorné sily.  
· · Ak�vne vnútorné sily sú produkciou svalstva a sú hlavnými hybnými 

silami, ktoré v súčinnos� vonkajších síl udržujú alebo menia pohybový 
stav športovca. Využi�m ak�vnych vnútorných síl je telo schopné sa 
premiestňovať v priestore, fixovať čas� tela voči sebe a fixovať telo ako 
celok.
· Pasívne vnútorné sily pohyb športovca síce nevyvolávajú, avšak zo-
hrávajú dôležitú úlohu pri pohyboch športovca. Tieto sily sú reprezen-
tované pružnosťou a pevnosťou tkanív, vnútorných trením a silami zotr-
vačnos� vnútorných orgánov. Prejavom pasívnych vnútorných síl je 
pasívny odpor antagonistov. 

· Reak�vne vnútorné sily sa prejavujú v bezoporovej fáze pri izokine�c-
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 kej kontrakcii. Vtedy sval spája dva segmenty tela a priťahuje ich k sebe 
rovnakou silou. To spôsobuje pro�rotáciu, ktorá nega�vne vplýva na 
priebeh rotačného pohybu (Ha�ar 1992). 

 Zo zákona zachovania hybnos� ďalej vyplýva, že ak na telo nepôsobia 
žiadne vonkajšie sily, tak jeho celková hybnosť sa v čase nemení a teda sa zacho-
váva. To znamená, že hybnosť získaná pri odraze sa počas trvania letu nemení. V 
športovom aerobiku je významná východisková poloha tela, ktorá potom urču-
je smer nadobudnutej hybnos� a �ež charakter následnej letovej fázy. K reak-
�vnym silám patrí ešte prenos hybnos� a zákon zachovania momentu hybnos�. 
Prenos hybnos� vzniká, keď sa získaná hybnosť prenesie na susedný segment s 
jeho následnou fixáciou. Zákon zachovania momentu hybnos� využívame 
hlavne pri riadení rotácie zmenšovaním a zväčšovaním polomeru, čoho násled-
kom je zmena uhlovej rýchlos�. Produkcia vyššej úrovne vnútornej svalovej sily 
potom umožňuje zisk väčšej hybnos�, väčšej uhlovej rýchlos�. Narastajúca me-
chanická energia potrebná na realizáciu náročných gymnas�ckých zručnos� so 
sebou nesie zvyšujúce sa mechanické zaťaženie biologických štruktúr (jednotli-
vých telesných tkanív a ich komplexov), ako na jej produkciu, ale aj na jej prevod 
či absorpciu (Brüggermann et al. 2005).

Nezávisle od športovca pôsobia naňho aj sily vonkajšie, ktoré menia je-
ho pohybový stav. Vzťah medzi pohybom športovca a vonkajšími silami 
definuje sily ak�vne vonkajšie a pasívne vonkajšie sily. Ak smer pôsobenia sily je 
zhodný so smerom pohybu športovca (t. j. sily vyvolávajú, resp. napomáhajú 
pohybu), považujeme ich za sily ak�vne vonkajšie sily. Naopak, ak smer sily nie 
je iden�cký so smerom pohybu športovca (t. j. pôsobia pro� nemu a brzdia ho), 
hovoríme o silách pasívnych vonkajších. 

V športovej praxi však nemôžeme hovoriť o „čisto” ak�vnej alebo pasív-
nej vonkajšej sile, nakoľko napríklad pri vykonávaní cvičebných tvarov s letovou 
fázou (gymnas�ckých skokoch), pôsobí pri odraze smerom nahor gravitačná 
sila pasívne, avšak pri doskoku sa stáva silou ak�vnou (Jemni et al. 2017). 

Medzi vonkajšie sily významne vplývajúce na cvičenca v športovom 
aerobiku sú sila �aže, reakcie opory a zotrvačnosť. Spomedzi vonkajších síl je 
sila �aže jedna z najvýznamnejších, lebo sa vyskytuje pri realizácii každého 
cvičebného tvaru (Koniar - Leško1992; Ha�ar 1992).     

Sila �aže predstavuje silu, ktorou je športovec priťahovaný k zemi. Sila �aže je 
sila stála, ktorú musí športovec vždy prekonávať vlastnými silami, aby si udržal 
alebo zmenil svoj pohybový stav. Preto sila �aže zohráva v pohybovej činnos� 
športovca dôležitú úlohu za jednu z najdôležitejších vonkajších síl.

Sila reakcie opory sa môže prejavovať sta�ckými účinkami a kine�ckými účin-
kami. Pri sta�ckých účinkoch pohyb športovca nenastáva. Sila reakcie opory sa 
tu rovná sile �aže športovca. Ak rozoznávame veľkosť týchto síl vidíme, že 
obidve sily sú rovnako veľké, sú opačného smeru, takže pla�: 

R = G         alebo       R – G = 0

Keďže pri rovnováhe síl pohyb nenastáva, športovec zotrváva v rovno-
vážnej pokojovej polohe. Takejto sile reakcie opory hovoríme aj sta�cká reak-
cia. Pri kine�ckých účinkoch vyvoláva sila reakcie opory pohyb športovca, 
pretože jej veľkosť dosahuje väčšie alebo menšie hodnoty ako je �až športovca. 
Veľkosť sily reakcie sa tu mení v závislos� od sily reakcie. Prejavy reak�vnych 
síl sú viac tlmené pružnejšou oporou, akou je napríklad v športovom aerobiku 
súťažná podlaha, ktorá má voči pevnej opore (spevnené telo) vyvoláva spätnú 
reakciu.

Sila zotrvačnos� vzniká ako reakcia na silu zrýchľujúcu alebo spomaľujúcu, je 
rovnako veľká, je však opačne orientovaná. Sila zotrvačnos� zapríčiňuje zmenu 
tlaku na podložku. V športovom aerobiku sa prejavuje vo všetkých skokoch, 
doskokoch, letových fázach a �ež po zrýchlení kyvadlového alebo rotačného 
pohybu.

Sila trenia. Trenie môžeme považovať za silu, ktorej účinok a smer je opačný 
ako smer pohybu. Veľkosť trenia môžeme merať silou, ktorej je treba, aby sa 
pohybujúce teleso pohybovalo ďalej pohybom rovnomerným. Jednotkou sily 
trenia je jeden newton (N).

Sila dostredivá a odstredivá. Dostredivá a odstredivá sila vzniká len pri rotač-
ných pohyboch športovca. Pri rotačných pohyboch športovca dostredivá sila 
spôsobuje zakrivenie dráhy jeho pohybu a smeruje vždy do stredu jeho pohy-
bu. Podľa zákona akcie a reakcie, ak vznikne jedna sila, musí vzniknúť aj druhá, 
rovnako veľká, ale opačného smeru. Pri vzniku dostredivej sily je touto druhou 
silou tzv. odstredivá sila, ktorá je rovnako veľká, ale opačného smeru. Obidve 
sily vznikajú a zanikajú súčasne, rovnako a zväčšujú alebo zmenšujú.

Silu odporu prostredia. Odpor, ktorý kladie prostredie športovcovi pri jeho po-
hybe nazývame silou odporu prostredia. Odpor prostredia je teda silou a sme-
ruje vždy pro� smeru pohybu športovca. Preto ju považujeme za reakčnú silu. V 
gymnas�ckých športoch sa prak�cky nevyskytuje, resp. jej účinok je zanedba-
teľný.
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V gymnas�ckých športoch, vrátane športového aerobiku je uplatňo-
vanie biomechanických zákonitos� techniky a didak�ckých postupov v učení 
jednotlivých polôh, pohybov, cvičebných tvarov a aerobikových celkov deter-
minované najmä vedomosťami, skúsenosťami a krea�vitou všetkých, ktorí 
zasahujú do nácviku techniky pohybov – trénera, choreografa, ale aj samotné-
ho športovca. 

2.4.2 KINEMATICKÉ FAKTORY TECHNIKY 
 Biomechanické faktory techniky ovplyvňujú z hľadiska biomechaniky 
pohybové štruktúry a cvičebné tvary obťažnos�. Vedomos� o kinema�ckých a 
dynamických znakoch uplatňujeme pri interpretácii biomechanických 
charakteris�k (Ha�ar 1999). 
Kinema�cké charakteris�ky sú popisované polohou a trajektóriou dráhy, 
lineárnym a uhlovým premiestnením, rýchlosťou a zrýchlením pohybu. Pre 
cyklickú štruktúru je charakteris�cké tempo a dĺžka cyklu. Pri hodnotení tech-
niky pohybov najčastejšie sledujeme a analyzujeme �eto veličiny (obr. 2.8):

· trvanie (čas) pohybu a jednotlivých fáz cvičebného tvaru (odraz -  let – 
rotácia – obrat), t.j. časové charakteris�ky; 

 · uhly medzi jednotlivými segmentami tela, dráhy, po ktorých sa pohy-
buje telo cvičenca alebo jeho čas� a výšku ťažiska, t.j. priestorové 
charakteris�ky;

 · rýchlosť a zrýchlenie ťažiska vo vybraných fázach cvičebného tvaru, 
t.j. časovo-priestorové charakteris�ky. 

Obr. 2.8 Najčastejšie sledované kinema�cké charakteris�ky v gymnas�ckých 

športoch (Lamošová 2017, upravené podľa Belej (2001) 

 Štúdium kinema�ckých veličín (dráha, rýchlosť, zrýchlenie), najmä v 
kombinácii s dynamickými (sila, moment sily) nám pomáha odhaliť príčiny 
preťažovania pohybového aparátu (Abalo et al. 2013), ku ktorým v športovom 
aerobiku dochádza najmä pri rôznych variáciách doskokov do kľuku, rozštepu a 
pod. Zistenie a porozumenie týchto príčin nám umožňuje vykonať zmeny v 
technike predvedenia alebo upraviť podmienky a pomôcky, najmä pri ich nácvi-
ku, čím dokážeme eliminovať výskyt zranení pohybového aparátu.

Prostredníctvom vybraných charakteris�k dokážeme ďalej hodno�ť súčin-
nosť pohybov čas� tela (synchronizáciu pohybov alebo časovú postupnosť). 
Vieme určiť napr. kontakt chodidla s podložkou pri rôznej technike odrazu dol-
ných alebo horných konča�n (Farana et al. 2013; Farana et al. 2017) pri rotácii 
na stojnej dolnej konča�ne, alebo pri prechodoch jednotlivých fáz daného 
cvičebného tvaru. 

Kinema�cká analýza pohybu v športovom aerobiku
 Na základe vedeckého výskumu je možné získať odpovede na viaceré 
otázky a problémy spojené s technikou pohybov. Základom akéhokoľvek tré-
ningového programu je dôkladná analýza, založená aj na biomechanickom 
posudzovaní a ďalších poznatkoch vychádzajúcich z interdisciplinárnos� ved-
ného odboru (Knudson 2007).

Správne technické vykonanie, rešpektujúce fyzikálne zákonitos�, má 
dominantné postavenie pre úspešnú realizáciu pohybov aj v športovom aero-
biku (Kyselovičová – Cihová 2008). Významnú rolu tu zohráva iden�fikácia kine-
ma�ckých charakteris�k v jednotlivých fázach cvičebných tvarov obťažnos� či 
akrobacie, ktoré podmieňujú bezchybné technické predvedenie, čo prispieva k 
objek�vizovaniu a komplexnému hodnoteniu konkrétneho výkonu.

Aj keď sledovania v tejto oblas� sú skôr sporadické, boli aj v našich tré-
ningových podmienkach realizované viaceré biomechanické analýzy vybraných 
kinema�ckých charakteris�k cvičebných tvarov športového aerobiku, ktorých 
poznatky na základe výsledkov krátko sumarizujeme v nasledujúcom texte.

Rovnováhové cvičebné tvary
Rovnováha ako predstaviteľ kontroly tela prostredníctvom sily, celkovej 

koordinácie a efek�vnos� pohybu, zahŕňa celý rad interakcií medzi senzormi, 
procesmi CNS a motorickými jednotkami (Merriman et al. 2015). Riadiaci 
systém na zabezpečenie rovnováhy uplatňuje dve základné stratégie, sta�ckú a 
dynamickú. Oba prejavy sú významné pre výkon v športovom aerobiku, kde 
špecifické zaťaženia vyvolávajú rôznu fyziologickú odozvu organizmu v 
závislos� od ich intenzity a dĺžky trvania (Kyselovičová – Zemková 2010a). Z tré-



ningovej praxe je známe, že aj nepatrné narušenie stability môže ovplyvniť vý-
kon, a tak je dôležitá jej rýchla obnova na východiskovú úroveň. 

Biomechanické posudzovanie základných parametrov umožňuje napr. 
monitorovanie pohybu ťažiska v horizontálnej rovine na základe distribúcie 
ver�kálnej sily. 

Kyselovičová – Zemková (2010b) pri zaznamenávaní rýchlos� pohybu 
ťažiska na stabilografickej platni (obr.2.9) vo vybraných rovnováhových cvičeb-
ných tvaroch zis�li signifikantný rozdiel priemerných hodnôt medzi dĺžkou 
pohybu ťažiska v mediolaterálnom a predozadnom smere vo sledovaných cvi-
čebných tvaroch obťažnos� (váha predklonmo švihom so zanožením hore 
–„íčko”; obrat o 360° jednonožne; výdrž v stoji jednonožne s vysokým unože-
ním). Výsledky ďalej ukázali signifikantný rozdiel priemerných hodnôt medzi 
dĺžkou pohybu ťažiska v mediolaterálnom a predozadnom smere vo všetkých 
sledovaných CT. Interpretácia individuálnych hodnôt naznačuje vyššiu nároč-
nosť udržania stability v mediolaterálnom smere ako v smere predozadnom 
(obr. 2.10).  

Obr. 2.9 Rýchlosť pohybu ťažiska vo vybraných

 rovnováhových cvičebných tvaroch športového aerobiku

Cvičebné tvary s letovou fázou
Pri vykonávaní pohybov a cvičebných tvarov obťažnos�, či akrobacie s 

letovou (bezoporovou) fázou je z pohľadu biomechaniky najdôležitejšie zabez-
pečiť telu, s využi�m op�málnej horizontálnej rýchlos� získanej náskokom a 
rozbehom nie viac ako dva kroky (FIG 2009) a silového impulzu smerujúceho
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ver�kálne (ako výsledok odrazu), čo najväčšiu počiatočnú rýchlosť vzletu, ktorá 
limituje maximálnu výšku dráhy letu ťažiska, a tým aj športový výkon. 

Obr. 2.10 Porovnanie hodnôt dĺžky pohybu ťažiska
(medio-lateral a antero-posterior) vo vybraných rovnováhových CT

Pri odraze je �ež veľmi dôležité získať dostatočnú rýchlosť odrazu a �ež správny 
uhol. Tieto faktory určujú výšku skoku (Koniar – Leško 1992). Analýza faktorov 
ovplyvňujúcich maximálnu výšku dráhy ťažiska dokumentuje, že táto závisí od:

· počiatočnej rýchlos� vzletu, 
· uhla vzletu,
· výšky ťažiska od podložky v momente ukončenia odrazu (Šimonek 

1987). 



41

 Je zrejmé, že výšku dráhy ťažiska a teda výšku odrazu, prípadne jeho 
trajektóriu (pla� pre skoky s horizontálnym presunom ťažiska, napr. diaľkové 
skoky), po opustení podložky už nie je možné ovplyvniť. Preto sa v letovej fáze 
cvičenec zameriava na pohyby, ktoré efek�vne využívajú vytvorené 
predpoklady. 
 Kyselovičová – Cihová (2008) vo svojej štúdii �ež dokumentujú, že na 
zvýšenie efek�vnos� odrazu je účelné skrá�ť trvanie odrazu a súčasne predĺžiť 
dráhu pôsobenia síl počas vykonania odrazu. Preto sa v letovej fáze športovec 
koncentruje na pohyby, ktoré efek�vne využívajú vytvorené predpoklady. 

Polohu ťažiska tela vo fáze ukončenia odrazu významne ovplyvňuje švihová 
práca paží. Horné konča�ny sa okrem toho podieľajú aj na zvýšení reak�vnych 
možnos� svalov dolných konča�n. Viacerí autori nezávisle od športovej disci-
plíny udávajú, že podiel švihových čas� dosahuje 25 – 30% z celkového výkonu 
(Ďjačkov – Strižak 1975; Strešková 2003). 

V práci Lamošovej (2017) sa pri analýze cvičebného tvaru skok s bočným 
roznožením a prešvihom (tzv. „prešvihnutý skok“, z angl. switch split) podarilo 
dokázať priamu závislosť veľkos� roznoženia v momente kulminácie od 
rýchlos� ťažiska (obr. 2.11). Šta�s�cká významnosť sa nepotvrdila medzi 
výškou ťažiska a veľkosťou roznoženia v momente kulminácie, a naopak, 
namerané hodnoty mali dokonca opačnú tendenciu (obr.  2.12)

Obr. 2.11 Závislosť veľkos� roznoženia v momente kulminácie 
od rýchlos� ťažiska v momente kulminácie

Obr. 2.12 Závislosť veľkos� roznoženia v momente kulminácie
od výšky ťažiska v momente kulminácie

Foto 11: Skok s bočným roznožením
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SUMARIZÁCIA POZNATKOV

 • Pohyb športovca je vyvolaný zmenou miesta jeho polohy v priestore a 
čase. Príčinou je pôsobenie a aplikácia vnútorných a vonkajších síl na 
telo športovca. 

 • Vnútorné sily delíme na základe ich prejavu na ak�vne, pasívne a reak-
�vne vnútorné sily. Nezávisle od športovca pôsobia aj sily vonkajšie, 
ktoré menia jeho pohybový stav. Vzťah medzi pohybom športovca a 
vonkajšími silami definuje ak�vne vonkajšie a pasívne vonkajšie sily. 

 • Sily a ich momenty, ktoré na športovca pôsobia a ktoré vyvolávajú 
zmenu jeho pohybového stavu, nazývame aj dynamickými charakte-
ris�kami pohybu.

 • Správne technické vykonanie, rešpektujúce fyzikálne zákonitos�, má 
dominantné postavenie pre úspešnú realizáciu pohybov, pričom 
významnú rolu zohráva iden�fikácia kinema�ckých charakteris�k v 
jednotlivých fázach cvičebných tvarov obťažnos� či akrobacie, čo 
prispieva k objek�vizovaniu a komplexnému hodnoteniu konkrétneho 
výkonu.

KONTROLNÉ OTÁZKY, ÚLOHY

1. Vymenujte oblasti, v ktorých sa uplatňujú poznatky športovej biomechaniky 

a jej princípov!

2. Ako nazývame silu, ktorá prebieha v čo najkratšom čase? Ktoré cvičebné 

tvary obťažnosti sú charakteristické uplatnením takejto sily?

3. Prečo a kde zohrávajú dôležitú úlohu pasívne vnútorné sily?

4. Ako sa prejaví sila hybnosti pri vykonávaní cvičebných tvarov?

5. Ktoré vonkajšie sily pôsobia významne na športovca pri realizácii výkonu v 

športovom aerobiku? Uveďte príklady! 

6. Aký je rozdiel medzi aktívnymi a pasívnymi vonkajšími sily?

7. Špecifikujte kinematické charakteristiky z hľadiska času a priestoru!

8. Aké faktory ovplyvňujú stabilitu, resp. udržanie rovnováhy pri vykonávaní 

cvičebných tvarov?

9. Čo ovplyvňuje maximálnu výšku ťažiska v cvičebných tvarov s letovou 

fázou?

10. Čo ovplyvňuje polohu ťažiska vo fáze ukončenia odrazu?
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3. SÚŤAŽNÉ OBDOBIE 
Obdobie, nazývané aj hlavné, je jedinečným cieľom, na ktorý sa v tré-

ningu počas roka zameriavame a podriaďujeme mu športovú prípravu.

Súťažné obdobie I. v športovom aerobiku prichádza s prvými súťažami (koniec 
marca) a končí v polovici júna. Do tohto obdobia patria aj majstrovstvá sveta, 
ktoré sa zvyčajne organizujú v druhej polovici mája. V takomto prípade hovo-
ríme o hlavnom súťažnom období so zníženým tréningovým rozsahom, ale 
veľmi vysokou intenzitou.
Trvanie: cca 4 – 10 týždňov
Cieľ, hlavné úlohy, obsah:

 · Najmä tréning celých zostáv, alebo ich čas� so zdôraznením 
technickej dokonalos�.

 · Kvalita prevažuje nad kvan�tou.
 · Zvýšenie špeciálnej anaeróbnej vytrvalos�.
 · Zaraďujeme aj kompenzačné cvičenia – dôležitá regenerácia.
 · Po cca 3-8 týždňoch by sa mal dosiahnuť vrchol výkonnos�.

Súťažné obdobie II. spravidla nastupuje v polovici septembra a končí na záver 
novembra. Každé dva roky sú v kalendári súťaží aj majstrovstvá Európy. 
Obdobne ako v prvom súťažnom období pracujeme so zníženým tréningovým 
rozsahom, ale veľmi vysokou intenzitou
Trvanie: cca 4 – 8 týždňov
Cieľ, hlavné úlohy, obsah:

 · Čas druhého absolútneho vrcholu. 
 · V tréningových jednotkách prevyšuje špeciálna príprava.
 · Rozsah tréningu je výrazne redukovaný, ale intenzita je veľmi vysoká.
 · Precizovanie zostáv obdobne ako v prvom súťažnom období.
 · Regeneračný vytrvalostný tréning pre rýchlejšiu regeneráciu. 

 V tréningovom procese de�, v etape zoznamovania sa so športom 
naďalej pokračujeme v rozvoji všeobecnej pohybovej úrovne (Perič 2012). S 
postupným prechodom do etapy základného tréningu aplikujeme  aj špeciálnu 
prípravu, ktorej cieľom je adaptovanie sa na tréning športového aerobiku. Do 
tréningových jedno�ek vkladáme spájanie aerobikových krokov a väzieb a 
nacvičujeme základné cvičebné tvary obťažnos�. V tréningových jednotkách 
uprednostňujeme hravý charakter, čím prehlbujeme radosť z pohybu. Je vhod-
né, aby aj de� zažili „atmosféru” súťaže, ktorú organizujeme minimálne raz v 
roku (Tomková 2020). 

2. PREDSÚŤAŽNÉ OBDOBIE 
Toto obdobie je charakteris�cké prepojením prostriedkov všeobecného 

a špeciálneho charakteru. Do obsahu tréningovej jednotky aj naďalej  zaraďu-
jeme rozvoj pohybových schopnos� (Perič 2012), napr. formou kondičného 
bloku.
Predsúťažné obdobie I. nastupuje po prípravnom na konci januára alebo 
začiatkom februára. 
Trvanie: cca 2 – 4 týždne
Cieľ, hlavné úlohy, obsah:

 · Tréningové predvádzanie súťažných zostáv a ich čas�, neskôr aj for-
mou kontrolných pretekov.

 · Oblasť funkčnej zdatnos�: zlepšenie laktátovej tolerancie, tréning 
maximálnej sily.

 · Zameranie pozornos� na zdokonalenie koordinácie – komplexnos� 
prejavu.

 · Špecificky zameraný tréning - cca od polovice tohto obdobia zníženie 
objemovej prípravy.

 · Mo�vácia, emočná príprava.

Predsúťažné obdobie II. nastupuje  po letnej súťažnej prestávke, na prelome 
augusta a septembra
Trvanie: cca 2 – 4 týždne
Cieľ, hlavné úlohy, obsah:

 · Krátka relaxačná fáza.
 · Odstránenie nedostatkov zistených z predchádzajúcej účas� na súťa-

žiach.
 · Úpravy alebo zmeny v choreografii súťažnej zostavy, prípadne cvi-

čebných tvaroch (ak je to potrebné).
 · Koncentrácia na tréning technického predvedenia cvičebných a akro-

ba�ckých cvičebných tvarov ako aj ďalších súčas� choreografie (APV, 
kolaborácia, prechody).

 · Silový tréning aplikujeme vo forme športovo špecifických silových cvi-
čení.

 V tréningu de� (prípravky) sa okrem rozvoja všeobecnej pohybovej 
úrovne zameriavame aj na špecifické cvičenia, ktoré majú charakter prvých 
metodických krokov pre nácvik cvičebných tvarov obťažnos� a elementárnych 
gymnas�ckých tvarov. Súčasťou tréningového procesu v tomto období sú aj 
cvičenia všeobecnej a športovej gymnas�ky tvoriace základ pre pohybový 
rozvoj de� (Perečinská et al. 2018; Tomková 2020).



zvyšovanie výkonu je možné zaručiť len vtedy, ak sú tréningové jednotky 
správne navrhnuté a realizované.

Tab. 3.2 Odporúčaný objem jednotlivých komponentov
v tréningu juniorov v mezocykloch (týždenný objem – 15 hodín) 

Tab. 3.3 Odporúčaný počet TJ pre všetky kategórie
(rela�vne k možnos�am klubov)

Legenda: ND – mladší žiaci ; AG - starší žiaci; JUN - juniori; SEN – seniori.

REALIZÁCIA TRÉNINGOVEJ JEDNOTKY
 Tréning v rámci tréningovej jednotky je prak�ckou realizáciou nasledu-

júcich otázok, ktoré musí tréner zvážiť pri zostavovaní konkrétneho  tréningo-
vého plánu:

4. TRANSFORMAČNÉ OBDOBIE 
Z hľadiska ročného tréningového cyklu je  transformačné obdobie veľmi 

dôležité a nemalo by v príprave absentovať. 

Prechodné obdobie I. v kalendári športového aerobiku nastupuje približne v 
polovici júna.

Prechodné obdobie II. (tzv. zimné) evidujeme od začiatku decembra do 
začiatku januára. 
Trvanie: cca 4 - 6 týždňov.
Cieľ, hlavné úlohy, obsah:

· Úplné fyzické a duševné zotavenie.
· Ak�vna regenerácia prostredníctvom iných športov a športových ak�vít 

bez tréningovej prestávky, tzv. psychologicky relaxačné ak�vity.
· Kondično-kompenzačný tréning so zameraním na regeneráciu a preven-

ciu zranení.
· Tréning techniky s nižším objemom a intenzitou 1 - 2 týždne, potom pos-

tupne zvyšovanie intenzity.
· Ak je to možné, zmeniť aj prostredie.
 Tréningové jednotky v tomto období by mali mať vo všetkých etapách 

prípravy pokojnejšiu a hlavne mo�vačnú atmosféru, s využi�m prostriedkov na 
nácvik nových cvičebných tvarov obťažnos�, akrobacie, originálnych 
prechodov a kolaborácie, ktoré zmierňujú psychické vyčerpanie zo súťaže.

3.4.2.2 PLÁNOVANIE TRÉNINGU V MEZOCYKLE 
Mezocyklus zahŕňa strednodobý segment plánu s dĺžkou trvania pri-

bližne 3 - 6 týždňov. Cieľom je špecifický (čiastočný) rozvoj výkon určujúcich 
schopnos�, pričom požadované adaptačné zmeny dosiahneme približne v ča-
sovom horizonte  4 - 6 týždňov.

Treba brať do úvahy zmeny obsahu tréningu, �ež tréningový princíp me-
niacej sa záťaže. Po každom mezocykle je potrebné analyzovať aktuálnu úro-
veň výkonnos�, resp. výkonu, a tak včas zareagovať primeranou zmenou uka-
zo vateľov tréningového zaťaženia (Remuta et al. 1999).

3.4.2.3 PLÁNOVANIE TRÉNINGU V MIKROCYKLE
Obsah tréningových jedno�ek musí byť koncipovaný tak, aby tréning 

prebiehal na dennej báze, podľa možnos� aj dvojfázovo (pla� pre seniorské 
kategórie), tab. 3.3. Tréningy v mikrocykle musia byť navrhnuté podľa doby 
zotavenia a na základe superkompenzácie (obr. 3.11). Sumovanie účinkov a
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Aerobikové väzby

Predsúťažné (h)
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Tab. 3.4 Štruktúra a obsah tréningovej jednotky (príklad) 

Obr. 4.1 Veľkosť zaťaženia v mikrocykle – príklad (zdroj: vlastné spracovanie)

· Ktoré tréningové ciele by sa mali dosiahnuť s blížiacou sa tréningovou 
jednotkou?

· Akými tréningovými metódami dosiahneme cieľ (napr. vo vytrvalost-
nom tréningu: vytrvalostná metóda alebo intervalová metóda)? 

· Ktoré formy tréningu (individuálny tréning, kruhový tréning, komplex-
né cvičenia) s najväčšou pravdepodobnosťou dosiahnu cieľ?

· Aký obsah by mal spĺňať tréning v závislos� od stupňa výkonnos� špor-
tovcov?

· Aký obsah bude prioritne zaradený do tréningu (tanečná TJ alebo nác-
vik a zdokonaľovanie techniky cvičebných tvarov obťažnos� alebo roz-
voj výbušnej sily alebo tréning maximálnej sily a pod.)?

· Aké formy organizácie - napr. individuálna, skupinová, hromadná, atď., 
aké náčinie, aké náradie a aké iné pomôcky budú zaradené (napr. voľ-né 
závažia, mäkké podložky, rebriny, fitlopty a pod.)?

 
 Výber tréningových prostriedkov, metód a foriem má významný vplyv 

na realizáciu tréningu. Správna organizácia tréningového procesu určuje jeho 
úspešnosť a dosiahnu�e / nedosiahnu�e cieľov. Preto je dôležité zabezpečiť 
plynulý tréningový proces bez neopodstatnených a zbytočných prestávok. Foto 18: Využi�e fitlôpt v rozcvičení



KONTROLNÉ OTÁZKY, ÚLOHY

1. Na základe akých princípov rozlišujeme  tréningové cykly?

2. Charakterizujte jednotlivé tréningové obdobia z hľadiska cieľov!

3. Ktoré aspekty musí tréner zohľadniť pri systémovom riadení 
tréningového procesu?

4. Definujte proces plánovania a uveďte jeho základné princípy!

5. Uveďte typy plánov vo vzťahu k cieľu a času!

6. Aké informácie musí obsahovať ročný tréningový plán?

7. Vytvorte ročný tréningový plán pre pretekára v etape základného 
tréningu a súťaženia v športovom aerobiku! 

8. Vytvorte plán tréningu pre pretekára vrcholovej úrovne v 
mezocykle!

9. Aký obsah by mal spĺňať tréning v závislosti od cieľa?

10. Aká je štruktúra TJ a čo je obsahom jej jednotlivých častí v 
športovom aerobiku?

SUMARIZÁCIA POZNATKOV

· Tréningový proces je na základe princípov periodizácie organizačne 
rozdelený do viacerých kon�nuálne nadväzujúcich cyklov s rôznou 
dĺžkou trvania, čím obmedzíme náhodný výber cieľov a zamerania 
tréningov, ako aj prostriedkov, metód a prístupov na minimum a ze-
fek�vnime  samotný proces.

· Na základe princípov periodizácie, dokážeme dosahovať v priebehu 
dlhodobého tréningového procesu rastúcu úroveň výkonnos�, čo v 
konečnom dôsledku vedie k želanému individuálnemu celkovému 
výkonu. 

· Rozlišuje sa jednoduchá a dvojitá periodizácia: jednoduchú periodi-
záciu aplikujeme v etape zoznamovania sa so športom a v etape 
základného tréningu; dvojitá periodizácia má svoje uplatnenie vo 
všetkých ďalších etapách a najvýraznejšie sa prejavuje v etape  vrcho-
lového tréningu.

· Periódy formujú celoročný cyklus, ktorý je najdlhšou a pravidelne sa 
opakujúcou jednotkou v tréningovom procese a ktorý v športovom 
aerobiku zodpovedá štyrom tréningovým obdobiam s rôznymi cieľmi.

· Plánovanie je nenahraditeľným fenoménom tréningového procesu, 
nakoľko na rozvoj športovca má tréner k dispozícii špecifický a presne 
určený  čas v rôznych štádiách jeho vývoja. 

· V každej etape musíme dokončiť určitý športový obsah a dosiahnuť 
konkrétne ciele Svedomité plánovanie tréningu sa tak stáva nevy-
hnutným predpokladom a stratégiou pre systema�cký a cieľavedomý 
rozvoj športovej výkonnos� aj v športovom aerobiku. 

66



67

3.5. HODNOTENIE VÝKONU A ZAŤAŽENIA
 Bez pravidelnej kontroly športového výkonu na tréningu a súťaži nedo-
stáva tréner ani športovec objek�vnu spätnú väzbu o dosiahnu� želaných tré-
ningových cieľov. Aj v športovom aerobiku, podobne ako v iných športoch, 
hodnotenie výkonnos� a gymnas�ckého výkonu významnou mierou ovplyv-
ňuje kvalitu samotného tréningu. Objek�vne hodnotenie umožňuje trénerovi 
nielen posudzovať efek�vnosť tréningového procesu, ale ho aj ďalej plánovať, 
so zameraním sa na obsah, tréningové metódy, metodické formy (Peráček 
2018). Hodnotenie a spätná väzba o výkonnos� je veľmi dôležitá aj pre špor-
tovca; má zásadný význam pre mo�váciu a môže tak ovplyvniť individuálne 
ašpirácie.

Pre objek�vnosť hodnotenia je dôležité analyzovať, porovnať a doku-
mentovať plánovaný, skutočne realizovaný obsah: Je obsah uvedený v trénin-
gových plánoch rovnomerný? Boli realizované všetky plánované tréningy? 
Preto pravidelná tréningová dokumentácia je základom pre analýzu cieľových 
hodnôt výkonu (Remuta et al. 1999).
 V kontrole výkonnos� uplatňujeme nasledujúce spôsoby:

 · subjek�vne pozorovanie a „feedback“,
 · objek�vne testy športovej motoriky,
 · diagnos�ku športového výkonu.

Hodnotenie tréningovej jednotky
Systema�cké zaznamenávanie a vyhodnocovanie tréningovej jednotky 

je rovnako dôležité ako plánovanie. Porovnanie cieľov z hľadiska ich plnenia je 
dôležité pre formulovanie nového obsahu, cieľov a úloh tréningu. Preto pravi-
delné hodnotenie tréningovej jednotky viac ako nevyhnutné. Tréner tak získa 
prehľad o:

 · frekvencii, intenzite a objeme,
 · implementácii kondičného a technického programu,
 · obsahu tréningu z hľadiska jeho súčinnos� s dlhodobým tréningovým 

plánom.
Tieto empirické hodnoty môže tréner efek�vne uplatniť pri regulácii a 

riadení tréningového proces v dlhodobom horizonte a v zmysle optimálneho 

rozvoja výkonnosti športovca.

3.5.1 EVIDENCIA A KONTROLA  TRÉNINGOVÉHO ZAŤAŽENIA
Cieľom každého tréningu je na základe stresového podnetu, t. j. zaťažo-

vaním organizmu prostredníctvom vhodne voleného obsahu, prostriedkov, fo-
riem a metód, vyvolať primeranú adap�vnu reakciu. Na základe biologicko-fun-

kčných zákonov môžeme poskladať jednotlivé stresové podnety do 
sekvenčného reťazca:

záťaž-narušenie homeostázy-adaptácia–zvýšenie funkčného stavu športovca

 Ak má tréning splniť požiadavku zámernej adaptácie, musí byť ako pro-
ces vedome riadený a ovplyvňovaný na základe požiadaviek výkonu v špor-
tovom aerobiku. Je mimoriadne dôležité rozlišovať cvičenie, ktoré na športovca 
pôsobí a má vyvolať žiadúce zmeny. Tréningové zaťaženie musí byť navrhnuté 
tak, aby zabezpečilo zvýšenie funkčného stavu a teda, aby zvýšenie výkonu, 
prebiehalo čo najop�málnejšie. To si vyžaduje znalosť  zložiek pôsobiacich na 
športovca, ich noriem a dávkovania v zmysle zámernej manipulácie. Jednotlivé 
zložky spolu úzko súvisia a charakterizujú športové zaťaženie z kvan�ta�vneho 
a kvalita�vneho hľadiska. 

Intenzita a objem zaťaženia
Jednotlivé komponenty určujú efek�vitu zaťaženia a tréningu. Ťažisko 

dávkovania je vždy na intenzite a rozsahu. Intenzitu môžeme vyjadriť rýchlos-
ťou, srdcovou frekvenciou alebo hodnotou laktátu v krvi, prípadne veľkosťou 
hmotnos� činky pri silovom tréningu. Ideálne je, ak máme k dispozícii subjek-
�vne empirické hodnoty. Na bunkovej úrovni stupeň úsilia prezentuje ener-

-1
ge�cký výdaj (kJ.s ). Poznatky o energe�ckých zdrojoch umožňujú stanoviť 
racionálnu škálu pre posúdenie intenzity zaťaženia: alaktátové, laktátové, 
aeróbne. Objem zaťaženia udáva celkové množstvo stresových podnetov v tré-
ningovej jednotke alebo počas dlhších tréningových úsekov, ako prekonané 
vzdialenos�, čas, informácie o celkovej hmotnos�, počet opakovaní / pokusov.

Častokrát je potrebné zvážiť  a vykonať špecifickú reguláciu zaťaženia, 
berúc do úvahy viac diferencovaných stupňov, nakoľko jednotlivé komponenty 
zaťaženia sú v nepriamo-úmernom vzťahu. Každá zmena jedného komponentu 
by sa mala odraziť  v zmene druhého. Napokon, v efek�vite tréningu zohráva 
úlohu aj frekvencia tréningu. Na základe viacerých výskumov pla�  všeobecne 
akceptovaná zásada: opakovaný, intenzívnejší tréning (až dvakrát denne) je 
účinnejší, ako menej častý, ale s väčším objemom.

Okrem objek�vnych metód uplatňuje sa v praxi aj subjek�vne hodno-
tenie zaťaženia pozorovaním, z ktorých sa v športovej praxi uplatňuje najmä 
Borgova škála (Borg 1982) a hodnotenie vonkajších prejavov – frekvencia a 
hĺbka dýchania, sfarbenie pokožky, koordinácia pohybov, vnímanie podnetov.

Na základe Borgovej škály (Borg 2010; Labudová et al. 2006), ktorá je 
určitou integráciou svalovej činnos�, zmien srdcovo-cievneho systému, boles�, 
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psychologického stresu, telesnej teploty a podmienok, v ktorých sa cvičí. Bor-
govu škálu používame v tréningu športového aerobiku napr. po ukončení zos-
tavy, keď pretekár sám určuje, v ktorom pásme intenzity zaťaženia sa nachádza. 

Tab. 3.5 Škály hodnotenia pre odhad intenzity s�mulov v silovom
a vytrvalostnom tréningu (modifikované podľa Bompa 1999; Dovalil 2008) 

Tab. 3.6 Subjek�vne hodnotenie veľkos� intenzity pohybového zaťaženia
 a jeho slovné vyjadrenie (upravené podľa Borg 1982; Borg 2010) 

Tab. 3.6 Subjek�vne hodnotenie veľkos� intenzity pohybového zaťaženia
a jeho slovné vyjadrenie (upravené podľa Borg 1982; Borg 2010) 

Základným predpokladom správneho určenia je, že pri miernej až ťažkej záťaži 
by mala byť hodnota SF asi 10-násobkom hodnoty rezervnej SF (Mocková et al. 
2000). Uvádzané sú veľmi vysoké koeficienty spoľahlivos� (r>0,90), čo doku-
mentuje, že hodnoty Borgovej škály vysoko korelujú s objek�vnymi indikátormi 
intenzity zaťaženia (srdcová frekvencia, spotreba kyslíka a hladina krvného lak-
tátu).

Veľkosť zaťaženia
Presnejšie vyjadrenie veľkos� zaťaženia (s�mulu) je pomerne proble-

ma�cké. Zvyčajne definujeme malé, stredné alebo veľké zaťaženie, pričom 
predpokladáme, že veľké zaťaženie vedie aj k veľkým adaptačným zmenám 
organizmu športovca a naopak.

Veľkosť zaťaženia často spájame aj s intenzitou zaťaženia. Veľké zaťaže-
nia však predstavuje aj kvan�ta�vne veľký objem a viaže sa aj na vyvolanú 
únavu (Dovalil 2008). Preto len jeden parameter hodnotenia veľkos� zaťaženia 
neexistuje. Je potrebné ho vnímať skôr ako súbor viacerých činiteľov či viacroz-
mernú veličinu. 

V gymnas�ckých športoch zvyčajne hodno�me (Remuta et al 1999):
 · intenzitu s�mulu (sila jednotlivého s�mulu),
 · objem s�mulu (počet s�mulov),
 · denzitu  s�mulu (časový vzťah medzi zaťažením a zotavením),
 · trvanie s�mulu (trvanie aplikovaného s�mulu),
 · rozsah s�mulov (trvanie a počet s�mulov na tréningovú jednotku),
 · frekvenciu tréningov (počet tréningových jedno�ek za týždeň).

Tieto komponenty určujú „AKO“  prebieha tréning a „AKO“ sa má realizovať 
konkrétne cvičenie:

 · ako rýchlo (intenzita podnetu), 
 · ako dlho (trvanie s�mulu), 
 · ako často (frekvencia s�mulu) 
 · s akými prestávkami (hustota s�mulu).

Pri hodnotení nám pomáhajú aj ďalšie charakteris�ky:
DĹŽKA TJ [min] = plánovaná dĺžka TJ = celkový čas od začiatku po koniec TJ v 
minútach. 
EFEKTÍVNOSŤ TJ [%] = Množstvo času zaznamenaného medzi začiatkom prvé-
ho úsilia a koncom posledného úsilia.

*Srdcová frekvencia môže variovať v závislos� od stupňa zdatnos�.
U de� je spravidla vyššia. Legenda: O  – aeróbny; LA – O  aeróbne-anaeróbny;2 2

LA - anaeróbny laktátový; ATP – CP anaeróbny alaktátový

submaximálna
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Tab. 3.7 Hodnotenie zaťaženia v mikrocykle na základe celkového času
(zdroj: vlastná úprava podľa interných materiálov FIG Academy 2008)

PRÍKLAD HODNOTENIA viacerých indikátorov zaťaženia TJ zameranej na nác-
vik a zdokonaľovanie CT - dĺžka TJ = 60 min; efek�vne využitý čas = 28 min 
(vlastné spracovanie; zdroj FIG Academy 2008):

1. Zaznamenávanie CT a ich obťažnos� (A – C)

2. Výpočet OBJEMU (O) – počet CT, ich väzieb a zostáv vykonaný za jednotku 

času, napr. TJ.
Celkový počet CT v 1. – 3. sérii: 6 + 4 + 6 = 16
Celkový počet sérií: 3
Počet zostáv: 0

3. Výpočet INTENZITY (I) - počet CT, pokusov alebo zostáv za určitú jednotku 
času zaznamenaný v TJ:
 

I – výpočet vhodný pre základný tréning a tréning špecializovaný1 

I - výpočet vhodný pre vrcholový tréning2 

4. Výpočet denzity (D) - počet cvičebných tvarov k počtu sérii (oddychu):

Tab. 3.8 Sumarizácia indikátorov zaťaženia (zdroj: vlastná úprava
podľa interných materiálov FIG Academy 2008)

I  =2 = = 0,05
3

60 minPlánovaná dĺžka TJ

Počet sérií

I  =1 = = 0,27
16

60 minPlánovaná dĺžka

Celkový počet

D = = = 5,33
16

3Oddych

Zaťaženie

Po
če

t
p

o
ku

so
v
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5. Výpočet KOMPLEXNOSTI (K) - (súčet hodnôt obťažnos� cvičebných tvarov 
zaznamenaný v TJ):
Počet vykonaných cvičebných tvarov s konkrétnou hodnotou obťažnos�: 

3.5.2 ZAŤAŽOVANIE, ÚNAVA A PRETRÉNOVANIE  

 V snahe o zvyšovanie športovej výkonnos� a dosiahnu�a maximálneho 
výkonu je logické, že sa pozornosť v prvom rade upriamuje na problema�ku 
zaťažovania. Aby sme však pochopili celý proces adaptácie organizmu na zaťa-
ženie, je potrebné ho sledovať v jeho komplexnos�, teda ako proces zaťaženia a 
dostatočného zotavenia po tréningu, rešpektujúc princíp superkompenzácie.  

Superkompenzácia
 Superkompenzácia je dočasné zvýšenie energe�ckých zásob, ktoré sa 
ukladajú ako zdroj energie (tzv. glykogén) pre svalovú prácu najmä v pečeni a 
�ež vo svaloch. Doba trvania superkompenzácie, jej veľkosť a rýchlosť obnovy 
energe�ckého potenciálu je závislé od doby trvania samotného cvičenia a veľ-
kos� intenzity. Ideálnym je, ak nasledujúci tréning začína práve v dobe super-
kompenzácie (obr. 3.12). Je veľký predpoklad, že práve správnym načasovaním 
dôležitých tréningových jedno�ek zabezpečíme nielen zvyšovanie výkonnos�, 
ale súčasne riziko zranenia a pretrénovania bude nižšie

. 

Obr. 3.12 Klasický model procesu superkompenzácie

Pri zaťažovaní organizmu s cieľom zvyšovania výkonu sa v tréningu 
okrem princípu superkompenzácie uplatňujú aj ďalšie, nie menej dôležité 
princípy, ktoré vysvetľujú proces adaptácie:

 · ŠPECIFICKÝ podnet (s�mul) vyvolá špecifickú adaptáciu.
 · PROGRESÍVNE ZAŤAŽOVANIE - veľkosť podnetu sa musí postupne zvy-

šovať.
 · Zmeny sú aj opačné, ak je podnet nedostatočný dochádza k REVER-

ZIBILITE. 
 · Adaptácia organizmu na zaťaženie je INDIVIDUÁLNA.
 · S�mul musí byť VARIABILNÝ - nezmenený s�mul spôsobuje zníženie 

odozvy.
 · Nedostatočná REGENERÁCIA znižuje tréningový efekt.
 · ZNIŽUJÚCA sa adaptácia - čím vyššia výkonnosť, tým pomalšie zmeny.

Únava
Prejavy únavy v závislos� od intenzity, objemu, rozsahu a náročnos� 

zaťaženia sú rôzne a v tréningu by sme si ich mali vždy všimnúť. Patria k nim 
pokles sily, rýchlos�, koordinácie a takisto vytrvalos�. Tréner pozorovaním 
vonkajších znakov môže iden�fikovať stupeň zaťaženia, resp. prejav únavy a tak 
modifikovať zaťaženie v tréningovej jednotke, aby nedošlo k prípadnému 
zraneniu z únavy, ktoré býva častým znakom  nesprávneho zaťaženia.

Prejavy akútnej únavy majú rôznu podobu. Únava sa prejaví tak subjek-
�vnymi ako aj objek�vnymi príčinami. Medzi subjek�vne patria svalová sla-
bosť, neochota pokračovať v pohybe, závrat, nevoľnosť (Johnston et al. 1998). K 
evidentným syndrómom nastupujúcej únavy športovca patria aj vonkajšie 
znaky pohybu, kde sledujeme zníženú koordináciu a pokles výkonu (tab. 3.9).

Tab. 3.9 Hodnotenie zaťaženia v tréningu pozorovaním vonkajších prejavov 

Stupeň únavy má veľký vplyv aj na proces zotavovania. I keď komplexné príčiny 
pretrénovania  nie sú stále ešte dostatočne preskúmané (Lehmann et al. 1998)  

Farba kože Mierne sčervenanie Značné sčervenanie

Malé Väčšie (aj pod pásom)

Zrýchlené, pravidelné Rýchle, ústami

Technicky správne aj
na konci TJ

Technicky nesprávne
na konci TJ

Bez chýb aj na konci TJ Nepozornosť na konci TJ

Bez Závrate, boles� hlavy,
zvracanie

Reaguje len na hlasité
povely

Nekoordinované

Rýchle, nepravidelné

Veľké

Zblednu�e

Únava, svalové boles�

Potenie

Dýchanie

Pohyby

Vnímanie

Po�aže

PREJAV MALÁ ÚNAVA STREDNÁ ÚNAVA VEĽKÁ ÚNAVA



je nesmierne dôležité plánovať tréning aj na základe úplnej regenerácie. Doba a 
dĺžka regenerácie je závislá od množstva ukazovateľov, zásadnými však zostáva-
jú intenzita a rozsah zaťaženia (Neumann et al. 2005; Dovalil et al. 2008), tab. 
3.10 a 3.11. 

Tab. 3.10 Charakter jednorazového zaťaženia v priebehu tréningovej jednotky 
a čas potrebný na zotavenie (vlastné spracovanie podľa Neuman et al. 2005)

Stupne zaťaženia / preťaženia:
1.Tréningový stres
2. Prepä�e
3. Preťaženie počas tréningu
4. Nadmerný preťaženie
5. Pretrénovanie

Tab. 3.11 Časový rámec zotavenia

3.5.3 HODNOTENIE TECHNIKY – SPÄTNÁ VÄZBA 

SPÄTNÁ VÄZBA 
Posilňovanie fázy upevňovania pohybovej predstavy pomocou cielenej 

spätnej väzby prináša nezanedbateľný efekt v podobe zrenia konkrétnej techni-
ky pohybu (Krause - Kobow 2013). Využi�e princípov poskytnu�a obrazovej 
spätnej väzby a ideomotoriky ponúka rast efek�vity motorického učenia, a to 
najmä:

71

Náročný rýchlostný

Ľahký anaeróbny vytrvalostný

Ľahký anaeróbny vytrvalostný

Náročný aeróbny vytrvalostný

Ťažký silový

24

24

48

48

48 - 72

DRUH ZAŤAŽENIA / TRÉNINGU DĹŽKA DOBY ZOTAVENIA (hod.)

Tréningový stres

Prepä�e

Preťaženie počas tréningu

Nadmerné preťaženie

Pretrénovanie

24 hodín a menej

5 - 7 dní

3 - 5 dní

10 - 14 dní

28 dní a viac

ZAŤAŽENIE ZOTAVENIE

 

Obr. 3.13 Schema�cké znázornenie op�málneho tréningu 
v dlhodobej športovej príprave  

· V prvej fáze procesu motorického učenia (generalizácie), kedy prebie-
ha oboznámenie sa s technikou daného pohybu predovšetkým na 
základe kvalitnej ukážky a prak�ckých pokusov, a ktorého vykonanie je 
spravidla sprevádzané nekoordinovanosťou, neekonomickosťou a 
nežiaducimi sprievodnými pohybmi;

 · V následnej fáze diferenciácie, pre ktorú je typická potreba väčšieho 
množstva opakovaní v prospech vzniku pohybového vzorca, príp. 
náprava chýb, a to aj v procese určitej stereotypnos� a tým aj poklesu 
záujmu a stagnácie v učení (plató efekt) (Rychtecký - Fialová 2004; 
Měkota - Cuberek 2007).

  Práve v týchto fázach učenia je poskytnu�e spätnej väzby pomocou 
vizualizácie pre tvorbu správnej pohybovej predstavy podstatné. Ako prostrie-
dok je možné použiť kvalitnú pohybovú ukážku priamo pri edukačnom procese 
(okamžitá reflexia) a/alebo vytvorenie dokumentácie pomocou video nahrávky 
s jeho následným využi�m formou obrazovej spätnej väzby (prezentácia a ana-
lýza po ukončení nácviku) v op�málnom poňa� s presahom k následnému prak-
�ckému tréningu. Tréner by mal vždy dokázať čo najskôr odhaliť a odstrániť prí-
činy (Chris�na – Corcos 1988). Aby sme sa v nácviku posunuli vpred, je nevy-
hnutné:
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 · uvedomiť si, že stagnácia je do určitej miery prirodzená;
· zis�ť príčinu stagnácie;
· plánovať cieľ;
· vhodne štruktúrovať tréning;
· podporiť športovca aj psychicky.

 

 Spätná väzba (SV) môže byť sprostredkovaná na základe vnútorných 
(propriorecep�vnych) alebo vonkajších podnetov. V akom množstve a kedy ju 
využijeme, významne ovplyvňujú učenie a výkon (Gregor 1999), obr. 3.14. Vnú-
tornú spätnú väzbu predstavujú informácie, ktoré prijímame prostredníctvom 
našich zmyslových orgánov. Tieto informácie získavame počas alebo po vykona-
ní pohybov. V závislos� od druhu vykonaného pohybu a vnútornej SV niekedy 
športovec vie, že pohyb zle vykonal ešte predtým, ako ho dokončí. Niektoré 
aspekty vnútornej SV sú ťažko rozoznateľné a športovec sa musí naučiť ich 
zhodno�ť. 

 V niektorých prípadoch nedokážeme sami zhodno�ť vykonaný pohyb a 
je nutné, aby nám bola poskytnutá SV od trénera alebo spolucvičenca (Schmidt 
- Lee 2005). Vonkajšiu spätnú väzbu predstavujú informácie, ktoré prichádzajú 
z externých zdrojov. Jej funkciou je doplnenie vnútornej SV (Schmidt - Lee 
2005). Tieto informácie môžu byť názorné, slovné, kineste�cké, vizuálne, 
akus�cké, tak�lné a iné. Prostredníctvom informácií, ktoré podáva tréner alebo 
učiteľ zverencovi vzniká medzi nimi interakcia, ktorá pretvára vonkajšiu SV na 
vnútornú SV – tzv. sebariadenie (Ha�ar 1999). Gregor (1999) udáva, že von-
kajšia SV môže byť �ež prirodzená alebo získaná.

Viaceré štúdie potvrdili, že pomocou názornej ukážky prebieha prenos 
informácií v porovnaní s verbálnou inštrukciou vo väčšej miere (Feltz et al. 
1979; Guadagnoli et al. 2002). Táto metóda je veľmi účinná v osvojovaní si 
nových komplexných zručnos�, ako aj v ich zdokonaľovaní (Shea et al. 2000; 
Sooho et al. 2004; Laguna 2008). Názorná ukážka významne vplýva na proces 
učenia, odporúča sa trénerom využívať ju na krátkodobý prenos informácií 
športovcom (Bandura 1986; Spencer et al. 2016). 

Využívanie vizuálneho s�mulu je v procese učenia sa pohybovým 
činnos�am veľmi dôležitým faktorom. Vedecky sa preukázalo, že učiaci sa 
dokáže správne vyhodno�ť základné prvky učenej činnos� práve pomocou 
pozorovania (Oxendine 2002).

Obr. 3.14 Schéma rôznych typov SV v procese MU
(Lamošová 2021 podľa Gregor 1999)

3.5.3.1 TECHNOLÓGIE V PROCESE SPÄTNEJ VÄZBY

Vlastný a expertný model
S rozvojom moderných technológií je čoraz populárnejšie sprostredko-

vať ukážku pomocou video záznamu alebo fotografií (Schmidt - Lee 2005). 
Prostredníctvom videa vieme poskytnúť cvičencovi nahrávky jeho vlastných 
pokusov – tzv. vlastný model alebo video iného skúseného športovca – tzv. 
expertný model (Boyer et al. 2009). 
Sledovanie vlastného modelu umožňuje učiacemu sa vytvoriť si lepšiu predsta-
vu o jeho vlastných pohyboch (Scully - Newell 1985), za�aľ čo sledovanie 
expertného modelu, ktoré je založené na imitácii (Gould - Roberts 1981), má 
tendenciu uľahčiť osvojenie si neznámych pohybových vzorov. Sledovaním 
expertných modelov dochádza k vytvoreniu akéhosi modelu v pamä� učia-
ceho sa, čo následne využije ako východisko pre porovnanie a opravu svojej 
činnos� a prejaví sa zlepšením kvality samotného výkonu, urýchlením procesu 
učenia  a osvojením si parametrov motorickej kontroly (Spencer et al. 2016). 
Magill a Schoenfelder-Zohdi (1996) tvrdia, že pozorovanie modelov môže  
uľahčiť osvojovanie si motorických schopnos�, špeciálne v počiatočných štá-
diách nácviku, kedy významne napomáha k vytváraniu motorických vzorov. 
Toto tvrdenie potvrdzujú aj Blandin et al. (1999), podľa ktorých pozorovanie 
modelov zefek�vňuje učenie a športovec sa tak zapája nie len do tréningového 
procesu, ale aj do procesu poznávania. Najúčinnejšou metódou podľa Zetou et 
al. (2002) je sledovanie expertného modelu v kombinácii s verbálnou SV, čo 
potvrdzujú aj autori McCullagh a Li�le (1989), podľa ktorých má pozorovanie 
bez verbálnej SV na proces učenia slabý účinok. 
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 K vzniku a najmä k zvýrazneniu „pohybového vzorca“ daného cvičeb-
ného tvaru v CNS môže pomôcť prak�cký vizuálny prostriedok – video záznam. 
Tento prostriedok prináša veľkú mieru informácií (Valach 2008). Za efek�vne sa 
považuje hľadanie kľúčových miest správnej techniky (Kyselovičová et al. 2019; 
Lamošová 2021), Navyše, podstatnou zložkou, ktorá je týmto prostriedkom 
posilnená, je zložka psychologická a tak pozi�vny vplyv na mo�váciu pre osvo-
jenie pohybovej zručnos� je významný (Schmidt – Wrisberg  2000). Samotná 
efek�vita tohto spôsobu budovania pohybovej predstavy sa zvyšuje so 
súčasným poskytnu�m slovného vysvetlenia podstatných momentov priebehu 
sledovaného pohybu, a to za predpokladu vnútornej vizualizácie pohybu 
samotným športovcom a jeho voľou koncentrovať sa na celý proces. Vplyv SV 
pomocou video-vizualizácie sa podstatne zvyšuje, ak ju realizujeme súčasne v 
samotnom procese nácviku a zdokonaľovania konkrétnej zručnos�, resp. 
uplatníme pri odstraňovaní chybných pohybových stereotypov. 

Obr. 3.15 Zmena technického predvedenia CT1 v subfáze kulminácie na 
základe procesu spätnej väzby (A – vstup; B – výstup)

Trojdimenzionálna analýza 
Trojdimenzionálna analýza (3D) predstavuje výrazný technologický po-

krok vpred v smere hodnotenia a precizovania športového výkonu. 3D analýza, 
ktorá študuje a popisuje pohyb jednotlivých segmentov tela v priestore, patrí 
ešte aj dnes k unikátnym a nie bežne dostupným spôsobom vyhodnocovania ki-
nema�ckých charakteris�k najmä pre svoju finančnú náročnosť. 3D analýza pri-
spieva k podrobnému a presnému posúdeniu športovej techniky, citlivou iden-
�fikáciou chýb v kľúčových fázach pohybu odhaľuje silné a predovšetkým slabé 
stránky v technickom predvedení, čím pomáha pri ich odstraňovaní a násled-
nom zlepšení samotného výkonu.

Biomechanická 3D analýza je realizovaná v nadväznos� jednotlivých krokov: 
 · Príprava hardvéru, priestoru a športovca. Na začiatku procesu je 

potrebné určiť na tele športovca dôležité antropometrické body a 
označiť ich reflexnými markermi (obr. 4.6), ktoré musia byť na kame-
rách dobre viditeľné.

 · Kalibrácia priestoru. Pomocou kalibračnej tyče znázornime vrchol 
trojrozmerného priestoru, v ktorom bude pohyb snímaný. 

 · Vyhotovenie záznamu. Záznam je vyhotovený vysokorýchlostnými 
kamerami a uložený na pevný disk počítača. 

 · Kalibrácia záznamu. V kalibračnom videozázname musíme presne 
iden�fikovať kalibračné body a do systému musíme uviesť presné roz-
mery snímaného priestoru. Nevyhnutná je kalibrácia všetkých kamier.

 · Trekovanie záznamu. Na každej snímke je potrebné zaznačiť sledo-
vané body, ktoré nám pomáhajú určiť reflexné body. Dobre viditeľné 
body sú označené automa�cky, �e ktoré systém nezaznamená 
musíme ich označiť manuálne.

 · Analýza výsledkov. V poslednej fáze je nutné vybrať si z množstva dát, 
ktoré program poskytuje �e, ktoré sú pre nás potrebné a zaujímavé 
(Zaoral 2008).

Obr. 3.16 Iden�fikácia a označenie antropomotorických bodov markermi 

 Významným faktom je, že použi�e 3D analýzy nemá žiaden nega�vny 
dopad na správanie a výkon športovca, nakoľko samotné meranie prebieha 
kompletne a výhradne na videozázname. Výhodou analýzy je, že získame 3D 
model pohybu s možnosťou náhľadu z akejkoľvek perspek�vy, individuálnu  
biomechanickú charakteris�ku športovca, s možnosťou porovnania modelo-



74

vej techniky a techniky či štýlov viacerých športovcov, ďalej  duálne porovnanie 
parametrov techniky výkonu napr. pred zranením a po zranení, hľadanie silných 
a slabých stránok individuálnej techniky (Kyselovičová et al. 2020) a v nepo-
slednom rade i samotný kinogram (Sebera et al. 2012), ktorý prezentuje 
jednotlivé fázy vybraného cvičebného tvaru (obr. 3.17).

Tréner má k dispozícii množstvo údajov, ako napr.:
- diaľkové, časové, rýchlostné a uhlové charakteris�ky jednotlivých seg-

mentov tela resp. ťažiska,
- uhly a postavenie jednotlivých segmentov tela v jednotlivých fázach po-

hybu a vzájomnú polohu týchto segmentov,
- dráhu ťažiska,
- pokles rýchlos� pred alebo po pohybe,
- dráhy, rýchlos� a zrýchlenia v jednotlivých osiach X, Y a Z.

 Príklad znázornenia jednotlivých fáz v krivkách a iden�fikácia chýb v 
technickom predvedení vybraného cvičebného tvaru je dokumentovaná na 
obr.  3.18 a 3.19 (Lamošová 2017).

Obr. 3.17 Kinogram diaľkového skoku s výmenou nôh s obratom o 360° s doskokom do rozštepu bočného (zdroj: Lamošová 2017)

Obr. 3.18 Nedostatočné roznoženie
vo fáze letu

Obr. 3.19 Nesprávny doskok
do rozštepu bočného
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Výskum v oblas� technológii prináša inovácie aj 3D analýzy. Význam-
ným je, že spoločný projekt a niekoľkoročná spolupráca japonskej technolo-
gickej firmy a Medzinárodnej gymnas�ckej federácie priniesla v ostatnom 
období šancu na jednoduchšie spracovanie, vyhodnocovanie a analýzu pohy-
bu prostredníctvom systému JSS (z ang. Judging Scoring System) bez nutnos� 
umiestňovanie reflexných markerov na tele športovca. JSS systém prináša na 
základe 3D analýzy naozaj inova�vny a komplexný pohľad na cvičebný tvar v 
reálnych podmienkach tréningu a súťaže. Hoci za�aľ sú k dispozícii dáta len pre 
športovú gymnas�ku, snaha inovátorov je postupne implementovať JSS systém 
do všetkých gymnas�ckých športov, vrátane športového aerobiku (obr. 3.20).

Obr. 3.20 3D analýza cvičebných tvarov v reálnych
podmienkach – JSS systém h�ps://sports-

topics.jp.fujitsu.com/en/solu�ons/judging-support-system/  anc-04
Foto 19 - 21: Skupinové zostavy
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SUMARIZÁCIA POZNATKOV

 · Hodnotenie výkonnos� a gymnas�ckého výkonu významnou mierou 
ovplyvňuje kvalitu samotného tréningu. Objek�vne hodnotenie umož-
ňuje trénerovi posudzovať efek�vnosť tréningového procesu, ďalej ho 
plánovať so zameraním sa na obsah, tréningové metódy, metodické for-
my. Hodnotenie a spätná väzba o výkonnos� je veľmi dôležitá aj pre 
športovca a má zásadný význam pre mo�váciu, čím môže ovplyvniť indi-
viduálne ašpirácie.

 · Op�málne zvýšenie funkčného stavu zvýšenie výkonu si vyžaduje zna-
losť zložiek pôsobiacich na športovca, ich noriem a dávkovania v zmysle 
zámernej manipulácie. Jednotlivé zložky spolu úzko súvisia a charakte-
rizujú športové zaťaženie z kvan�ta�vneho a kvalita�vneho hľadiska. 

 · Posilňovanie fázy upevňovania pohybovej predstavy pomocou cielenej 
spätnej väzby prináša nezanedbateľný efekt v podobe zrenia konkrétnej 
techniky pohybu. Spätná väzba môže byť sprostredkovaná na základe 
vnútorných (propriorecep�vnych) alebo vonkajších podnetov.

 · Vonkajšiu spätnú väzbu predstavujú informácie, ktoré prichádzajú z 
externých zdrojov, pričom pomocou názornej ukážky prebieha prenos 
informácií v porovnaní s verbálnou inštrukciou vo väčšej miere.

 · Inova�vny a komplexný pohľad na hodnotenie cvičebného tvaru v reál-
nych tréningových a súťažných podmienkach prinášajú najnovšie 
technológie prostredníctvom trojdimenzionálnej biomechanickej ana-
lýzy.

.

KONTROLNÉ OTÁZKY, ÚLOHY

1. Aké komponenty určujú efektivitu zaťaženia a tréningu?

2. Čím vyjadrujeme intenzitu zaťaženia?

3. Čo predstavuje objem zaťaženia?

4. Vymenujte a charakterizujte objektívne a subjektívne metódy 
zaťaženia!

5. Aké charakteristiky, okrem intenzity a objemu stimulu, 
uplatňujeme pri hodnotení konkrétneho zaťaženia v športovom 
aerobiku?

6. Ako vyjadrujeme efektívnosť TJ?

7. Uveďte príklad a vypočítajte objem v konkrétnej TJ z hľadiska CT 
obťažnosti!

8. Uveďte príklad a vypočítajte intenzitu v konkrétnej TJ z hľadiska 
CT obťažnosti!

9. Vypočítajte komplexnosť konkrétnej TJ hľadiska CT obťažnosti!

10. Akými vonkajšími prejavmi tréner kontroluje zaťaženie v TJ?

11. Vymenujte a charakterizujte stupne zaťaženia!

12. Aké prostriedky uplatňujeme pri hodnotení správnej techniky?

13. Čo predstavuje vlastný a expertný model? Uveďte konkrétne 
príklady!

14. Čím môžeme zvýšiť účinnosť spätnej väzby?

15. Aké údaje získa tréner z 3D biomechanickej analýzy?
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