
GYMNASTIKA  
Aeróbna a rytmická  



 
 

!   Medzníkom pre rozvoj rekreačného cvičenia 
zameraného na rozvoj telesnej zdatnosti ako 
podmieňujúceho faktora prevencie voči civilizačným 
chorobám boli vo svetovom meradle  70. roky 20. 
storočia.  

!   Jednoznačne sa ukázala nutnosť pravidelného cvičenia, 
predovšetkým vytrvalostného charakteru..  

  

Vznik a vývoj aerobiku 



!    Priekopníkom v  tejto oblasti sa stal Dr. Keneth 
Cooper, ktorý vytvoril ucelený program rozvoja 
aeróbnych schopností.  
 
!   Vydanie jeho knihy  „Aerobics“ v  roku 1968 (u nás 
vyšlo jej rozšírené vydanie prvýkrát až v  roku 1983), 
spôsobilo naozajstnú revolúciu vo svete športu pre 
zdravie.  

!   Princípy aeróbneho tréningu v modernom tanci ako 
prvá aplikovala Jackie Sorensen, ktorá v roku 1969 
úspešne prezentovala svoj 12 - týždňový program pre 
ženy pod názvom Dance Aerobics (aeróbny tanec).  
 
 



Charakteristika aerobiku 
 

 
Aerobik (z angl. aerobics) 
j e d r u h n á r oč n é h o 
vytrvalostného cvičenia, 
ktorý využ íva najmä 
prostriedky základnej, 
kond ičnej ,rytmickej 
gymnastiky a tancov.  

V súčasnosti do jeho obsahu úspešne prenikajú tiež 
špecifické prvky bojových umení (box, kick box, karate a i.).  
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Aerobik zapája do činnosti veľké 
svalové skupiny a tým stimuluje a 
pozitívne ovplyvňuje najmä prácu  
srdcovo-cievneho systému, čo sa 
následne prejaví zlepšením 
všeobecnej telesnej zdatnosti 
organizmu . Intenzita a dynamika 
cvičenia je podmieňovaná hudobným 
sprievodom, ktorý zvyšuje motiváciu 
a posilňuje emocionálnu stránku  
cvičebnej jednotky. 
 
 
Fyziologická účinnosť aerobiku na organizmus je podľa 
sledovaní mnohých autorov rovnocenná rýchlej chôdzi,  
vytrvalostnému behu, plávaniu, či cyklistike.  



Hlavným cieľom aerobiku, v zhode so všeobecným 
cieľom aeróbnych aktivít,  
 
 
 
 
 

  je svojimi špecifickými cvičeniami vyvolať také 
adaptačné zmeny v organizme, ktoré sa prejavia zvýšenou 
schopnosťou prijať, transportovať a utilizovať (využívať) 
kyslík z ovzdušia. Čím výraznejšia je táto schopnosť, tým 
zdatnejší je organizmus. 
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Požiadavky / zásady aeróbneho tréningu 



ACSM (American College of Sports Medicine)   
 

Odporúčania: 
•  minimum 3 x v týždni 
 
•  30 – 60 minút 
 
•  Súvislý tréning so zapojením veľkých svalových skupín 

•  ENERGETICKÝ VÝDAJ: minimum 300 kcal v TJ 
 70% PFmax  
  - program udržujúci 6000 – 8000 kJ / týždeň 
  - program rozvíjajúci 17 000 kJ / týždeň 



 
!    FREKVENCIA  podnetov - zaradenie pohybovej 
aktivity  aeróbneho  charakteru  do  týždenného   programu  
3 až 6 x v  závislosti od toho, či chceme zvýšiť alebo 
udržať úroveň aeróbnych možností organizmu.  
 
Prestávka medzi jednotlivými cvičebnými jednotkami by 
nemala byť viac ako 2 dni. Výskumy potvrdzujú, že ak je 
tréning menej častý ako 3 dni v  týždni, dochádza len 
k minimálnym adaptačným zmenán. 
 



! INTENZITA  
 
Intenzita určuje energetické zdroje a energiu potrebnú na 
cvičenie, množstvo spotrebovaného kyslíka  a kalórií. Čím je 
jednotlivec zdatnejší, tým môže dosahovať vyššiu intenzitu 
cvičenia. Intenzita pri aeróbnych aktivitách by mala byť  
mierna, vyvolávajúca zvýšenie pulzovej frekvencie (PF) veku 
primeranej úrovni. 
 



Stanovenie  intenzity cvičenia môže byť na základe: 
•   pulzovej frekvencie, 
•   energetického výdaja,  
•   metabolického ekvivalentu, 
•   hodnotiacej stupnice Borga. 

Pre začiatočníkov možno na stanovenie vhodnej intenzity 
využiť aj ďalšie jednoduché pravidlá: 
 
•  dýchať nosom pri zatvorených ústach 
•  alebo, aby sa dal v priebehu poh. činnosti bez ťažkostí 
viesť rozhovor (tzv. „talk test“). Ak pri konkrétnej 
pohybovej aktivite nestačíme dýchať nosom a musíme 
otvoriť ústa, zmenšíme intenzitu (napríklad z behu 
prejdeme do chôdze). 





Ø  HRmax = 206.9 − (0.67 × age) 
 
Ø  HRmax = 191.5 − (0.007 × age2) 

Ø  HRmax = 163 + (1.16 × age) − (0.018 × age2) 

Ø  2010 Northwestern University - women (Gulati et al.): 
     
    HRmax = 206 − (0.88 × age) 
 
Ø  Lund (Sweden): 
    men:  
              HRmax = 203.7 / (1 + exp(0.033 x (age - 104.3)))  
    women: 
              HRmax = 190.2/(1 + exp (0.0453 * (Age - 107.5))) 
  



Gellish et al, (2007):  

206,9 – (0,67 x vek) 

ACSM Guidelines 2010 



PULZOVÁ FREKVENCIA 
Metóda #1 

Príklad:    220 - 50 = 170 p/min 

   170 x 0.70 =119 p/min  
  

   170 x 0.85 = 145 p/min 

Tréningová zóna:   119 - 145 p/min 

 

•  % z max. PF 
•   70-85% PF max. zodpovedá  60-80% funkčnej 

kapacity 

PFmax  = 220 – vek (alebo iné) 



•  Rezervná PF 
– 60-80% RPF zodpovedá 60-80% VO2max 

– Výpočet RPF  
•  PFmax – PPFpokoj = Rezervná PF (RPF) 

– Výpočet požadovanej intenzity  
•  RPF x požadovaná intenzita 

– Výpočet požadovanej PF 
•  Pripočítať PPF 

PULZOVÁ FREKVENCIA 
Metóda #2 

Karvonenov vzorec 





Target Heart Rates for Ages  
and Various Activities 



Training Sensitive Zone 



Subjektívne hodnotenie 
zaťaženia 

Vyšetrovaná  / cvičiaca osoba v priebehu zaťaženia 
hodnotí svoje pocity podľa Borgovej škály. 



6  pokoj 
7  veľmi, veľmi lehká 
8 
9  veľmi lehká 
10 
11  ľahká 
12 
13  mierne namáhavá 
14 
15  namáhavá 
16 
17  veľmi namáhavá 
18 
19        veľmi, veľmi  

  namáhavá 
20  vyčerpanie 

Vnímanie intenzity zaťaženia 

0  vôbec žiadna 
0,5  veľmi, veľmi slabá 
1  veľmi slabá 
2  ľahká 
3  mierna 
4  stredná 
5  silná  
6 
7  veľmi silná 
8 
9 
10  veľmi, veľmi silná 

 maximálna 

Vnímanie únavy, svalovej bolesti 

BORGOVA ŠKÁLA  
subjektívne hodnotenie zaťaženia  



!   TRVANIE - OBJEM  pohybovej aktivity.  
 
Za minimum sa považuje 6 minút denne. Takéto dávkovanie má však efekt 
len u ľudí s veľmi nízkou zdatnosťou a na začiatku pohybového programu.   
 
Pri určovaní dĺžky aeróbneho cvičenia odborníci odporúčajú 10 - 60 min a 
viac, pričom medzi intenzitou a trvaním platí nepriama úmera. Na rozvoj 
všeobecnej telesnej zdatnosti postačujú aj kratšie, 5 - 10-minútové 
tréningy, avšak niekoľkokrát denne. Dôležité je, aby po sčítaní takýchto 
mikrotréningov celkový cvičebný čas dosahoval aspoň 30 minút. 
 
Vhodným kritériom pre určenie trvania pohybovej aktivity je tiež celkový 
výdaj energie. S prihliadnutím na úroveň pohybovej výkonnosti (optimálnej 
intenzity) musí cvičenie trvať tak dlho, aby sa zabezpečil celkový výdaj  
energie na úrovni 420 až 2100 kJ (100 až 500 kcal). 
 
 



PRINCÍPY / POŽIADAVKY 
FITT  

Cardio-
respiratory 

Strength Flexibility 

Frequency 3-5 days/week 2-3 days/week 2-3 days/week 

Intensity 60-90% max 
heart rate 

Progressive 
overloading 

Enough to 
develop and 

maintain a full 
range of 
motion. 

Time  20-60 minutes 8-12 repetitions 
of  

8-10 exercises 

4 reps of 10-30 
seconds per 

muscle group 

Type of 
Activity 

Aerobic activity Resistance 
activity 

Stretching 
activity 



 
Pri diferenciácii druhov aerobiku sa v súčasnosti 

uplatňujú nasledujúce tri kritériá: 
 
  1. účinnosť (na pohybový aparát) 

 
 
2. intenzita / zdatnosť cvičiacich  

 
 
     3. obsah 

Delenie a základné druhy aerobiku 



A e r o b i k  

KRITÉRIÁ 
 

Účinnosť    Zdatnosť/Intenzita    Obsah  

Nízky (low) 
Mierny (plyometrics)  
Vysoký (high)  
Kombinovaný (mixed)     

Začiatočníci    
Mierne pokročilí 
Pokročilí 

Step 
Slide 
Kangoo 
Fitball 
Ropics 
Body toning 



 
!   LOW IMPACT (nízky) aerobik je charakterizovaný 
zníženou záťažou  kĺbov dolných končatín.  Základným 
pravidlom je tu neustály kontakt jedného chodidla s 
podložkou. Pri realizácii nízkeho  aerobiku je dôležité 
sústrediť  sa na kvalitu a rozsah pohybu a plynulosť 
väzieb.  
 

Charakteristika jednotlivých druhov aerobiku 

Obsahom nízkeho aerobiku sú najmä: 
 
 kroky, krokové variácie a  pohyby 
v rôznych postojoch (napr. 
podrepy, výpady). 
 



!    HIGH  IMPACT (vysoký) aerobik, pre  ktorý je 
charakteristická fáza letu.  

 
 
Obsah tvoria: 
 poskoky, skoky, imitovaný beh a  ich početné variácie.  
 



!   PLYOMETRIC (mierny) aerobik je aerobik, kde sa pri 
základných cvičeniach využíva princíp plyometrie, t.j. 
rýchleho prenášania ťažiska zdola hore, ale bez fázy letu. 
Tento druh aerobiku je vlastne len určitou variáciou nízkeho 
aeroniku. 
 
!   HIGH-/LOW-IMPACT (kombinovaný) aerobik 
Medzi najčastejšie uplatňované druhy aerobiku patrí práve 
kombinácia nízkeho a vysokého aerobiku,  tzv.  Hi- Lo  Combo. 
Kombinovaný aerobik  sa tak stáva bezbečným  a zaujímavým 
zároveň. 



 Uvedené princípy sa uplatňujú aj v nasledujúcich 
druhoch aerobiku, ktoré možu mať charakter nízkeho 
alebo vysokého aerobiku. Na základe prostriedkov 
využívaných v rôznych častiach hodiny (cvičenia s náčiním, 
na náradí, v rôznom prostredí) ich však delíme nasledovne:  
 
!   STEP AEROBIK využíva stupienok, ktorý má variabilnú 
výšku l0 - 25cm    zvyšuje výdaj energie.  

Intenzívnejšie sú zaťažované hlavné svalové skupiny dolnej 
polovice tela než pri nízkom aerobiku. Charakteristický je 
aj sprievodný pohyb paží. Špeciálnym druhom je  
step aerobik vo vode.  
 
 
 

 



!   "P"  CLASS - hlavnou  náplňou sú cvičenia formatívneho charakteru,  
zamerané najmä na  tzv. problémové zóny (oblasť brucha, bokov  a 
dolných končatín).  
 
!   BODY TONING,  LOW IMPACT WEIGHTS -  aerobik s využívaním 
aerobikových činiek alebo záťaže na zápästí, resp. členkoch. 

!   BODY SCULPT sú cvičenia zamerané na izolované posilňovanie 
všetkých svalových skupín, využívajúce tiež rôzne náčinie (závažia, 
jednoručné činky, dyna-band, týče) a náradie (stupienky). 

!   BODY PUMP , FIT-BAR -  aerobik zameraný na posilňovanie 
pomocou špeciálnej kovovej tyče. 

!   RUBBER-BAND, DYNA-BAND, FLEXA-BAND, THERA-BAND 
(gumové expandery). Pri cvičení je uplatňovaný princíp rezistencie 
(odporu),  známy  najmä  z  fyzioterapie.  Rôzna  farba  expandrov 
odlišuje začiatočníkov, mierne pokročilých a pokročilých cvičencov. 
Cvičenie s gumami  je v súčasnosti veľmi populárne. 



!   ROPICS (z angl. rope  - povraz, lano) je vlastne aerobik so švihadlom. 
Preskoky cez švihadlo sa podľa určitých pravidiel kombinujú  s 
chôdzou. Frekvencia je  60 - 80 preskokov za minútu. 

!   FITBALL, POWER BALL - aerobik s využitím veľkých lôpt, vhodný 
najmä pre ľudí s nadváhou, pre ľudí so sedavým zamestnaním, 
problémami chrbtice a kĺbov, ale aj ako tréning pre rôzne športové 
špecializácie.  

!   AEROBIK NA MINITRAMPOLÍNE - beh alebo  chôdza na 
minitrampolíne sa vykonáva nepretržite 10 -15 minút. 



!   AQUA  AEROBIK je  realizovaný vo  vode (plytkej alebo hlbokej), 
môžeme  pri  ňom  využívať rôzne pomôcky, ktoré uľahčujú, resp. 
sťažujú vykonávanie určitých pohybov.  

 
 
 
 
 
!   FUNK,  HIP-HOP, CITY  JAM,  SALZA,  JAZZERCIZE, 
COUNTRY a  pod. predstavujú  rôzne  druhy  tanečného aerobiku  
s uplatnením špeciálnych tanečných techník. 
Tieto aerobikové  tance sa  zvyčajne vykonávajú   
nepretržite 50 - 60 minút, čím v maximálnej miere  
pôsobia na rozvoj vytrvalosti.  
Tanečné  väzby rozvíjajú  pohybovú  pamäť 
 ako aj priestorovú orientáciu. 
 
 
 
 



AEROKICK, BOX-A-CISE využívajú základnú boxérsku 
techniku a tzv. kick-boxing (box,  pri ktorom je 
využívané časté vykopávanie). Patria medzi najnovšie 
druhy aerobiku. 
 



 

•  INDOOR CYCLING, SPINNING – aerobik 
na špeciálnych stacionárnych bycikloch. 

•  INDOOR ROWING – aerobik na veslovacích 
trenažéroch. 

!   SLIDE AEROBIK- cvičí sa na špeciálnej  kĺzavej podložke 
ohraničenej nízkymi "mantinelmi" a so špeciálnymi  návlekmi na 
chodidlách. Pohyby sú vykonávané prevažne v laterálnej (bočnej) rovine, 
čím  sú žaťažované najmä adduktory (vnútorné svaly)  a abduktory 
(vonkajšie svaly) stehna. 

• KANGOOROBIK - využíva špeciálne topánky 
s pružiacou spodnou časťou, ktorá tlmí nárazy 
pri doskokoch a tak šetrí pohybový aparát. 

IN LINE-SKATE AEROBIK - aerobik na kolieskových korčuliach 
nachádza v poslednom období stále viac a viac prívržencov. 



Stavba hodiny 

Rozcvičenue Uvoľnenie 

Aeróbna  
aktivita 
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