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PILATESOVA METÓDA CVIČENIA 

• Pilates je unikátna metóda cvičenia, 
vyvinutá ako prostriedok prevencie 
kombináciou presne riadených pohybov.
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1. Charakteristika

• Pohybový program – systém cvičení, ktorý využíva 
pružinové zariadenia (cadillac) ako aj série 
samostatných cvičení

• Filozofia cvičenia spočíva v nastolení fyzickej a psychickej 
stránky človeka prostredníctvom vedome kontrolovaných 
pohybov celého tela. 

• Harmónia tela a duše, jednota fyzického a psychického 
tréningu, prostredníctvom ktorého zvyšujeme úroveň 
fitnes (sila, ohybnosť) a ovplyvňujeme kontrolu 
dýchania, koncentráciu, predstavivosť a 
sebaovládanie.

• Dôraz na správne držanie tela a dýchanie.



2. CIEĽ

• zlepšiť nervovo-svalovú koordináciu, kĺbovú pohyblivosť, 
pružnosť svalov, silu

• predchádzať  svalovým a tkanivovým poškodeniam



Pilates sa úspešne využíva pri liečbe:

• chybného držania tela
• mnohých ochorení pohybového aparátu
• po operáciách bedrového, ramenného a kolenného kĺbu
• ochoreniach driekovej a krčnej chrbtice
• skoliózy
• sklerozy multiplex
• inkontinencie
• diastasis recti (rozstup svalov)

3. UPLATNENIE
• oblasť rekondície a fitnes
• súčasť rehabilitačného programu, najmä pri bolestiach chrbta
• súčasť tréningu profesionálnych tanečníkov
• doplnok športového tréningu v rámci regenerácie pohybovou

aktivitou - alternatívna pohybová činnosť.



Základné princípy PMC:

1. Dýchanie
2. Koncentrácia
3. Power house (PWH) 
4. Kontrola
5. Presnosť
6. Plynulosť

S y n t é z a



1. DÝCHANIE
- dýchať zhlboka, 
- nezadržiavať dych a neprerušovať dýchanie,
- vdych nosom, výdych ústami,
- vdych pri príprave na pohyb, výdych pri jeho vykonávaní 

(„ploché brucho“)

2. KONCENTRÁCIA
Každý pohyb tela je riadený mozgom. Je nevyhnutné sa 
úplne koncentrovať na vykonanie konkrétneho cvičenia, 
každého pohybu tak, aby sme ho vykonali správne.



3. POWERHOUSE (PWH) - CENTRUM

• Všetky pohyby vychádzajú zo silného stredu - centra tela,
tzv. powerhouse (brušné svaly, sedacie svaly, 
svaly spodnej časti chrbta). Svaly tejto oblasti 
tvoria oporu pre chrbticu, vnútorné orgány a napomáhajú 
správnemu držaniu tela.

• PWH – je miesto rovnováhy, stabilizácie. 

• Vybudovaním silného PWH môžeme eliminovať chronickú
bolesť chrbta.



4. KONTROLA
Kontrola je jedným z hlavných prostriedkov kvality pohybu.
Všetky pohyby musia byť kontrolované a vedené. Musia mať
jednoznačný začiatok, priebeh a koniec. Každé cvičenie si 
vyžaduje kontrolu tela mysľou.

5. PRESNOSŤ
Cvičenie začína v strede tela. Má jasný začiatok, priebeh
a koniec. Presnosť = intenzita, dokonalosť.

6. PLYNULOSŤ
Pohyby musia byť plynulé. Jeden pohyb prechádza plynule
do druhého. Cvičenia by sa mali vykonávať bez  prerušenia
a prestávok.
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