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METODIKA STABILIZAČNÝCH CVIČENÍ 

Čo je telesné jadro?  

Telesné jadro (angl. core) tvoria svaly brucha a chrbta, svaly panvového dna a bránica. 

Stabilizujú chrbticu, hrudný kôš a panvu v reakcii na napätie vyvolané pohybom. Vo 

fyzioterapii sa jadro označuje ako hĺbkový stabilizačný systém, v pilatese zase stred tela.  

Jadro zohráva kľúčovú úlohu v každodenných biologických funkciách. Vytvára vnútorný tlak v 

brušnej dutine, čím udržiava vnútorné orgány na svojom mieste, pomáha pri vytláčaní 

vzduchu z pľúc a vyprázdňovaní. Svaly telesného jadra, predovšetkým priečny sval brucha a 

svaly panvového dna sú aktívne.  

Neaktívne telesné jadro  

Moderný spôsob života je do značnej miery sedavý, čo znamená, že niektoré svaly jadra 

prestanú byť aktívne. Ak si ich nebudete pravidelne precvičovať, stratíte schopnosť 

inštinktívne ich zapájať pri bežných pohyboch, ako je predkláňanie a vzpriamovanie. Ich 

funkciu prevezmú iné svaly, čo však môže viesť k svalovej disbalancii, keď je jeden sval 

silnejší ako protiľahlý sval, a z dlhodobého hľadiska aj k možnému zraneniu. Častým 

príkladom je nesprávne držanie tela, ktoré môže spôsobiť nerovnováhu v bedrových a 

sedacích svaloch a vyvolať bolesti driekovej chrbtice. Tréning telesného jadra pomáha zvýšiť 

silu, stabilitu a pohyblivosť, čím sa zníži pravdepodobnosť vzniku uvedených nerovnováh.  

Význam telesného jadra  

Jadro funguje ako os, pozdĺž ktorej vzájomne pôsobia bedrové svaly a svaly brucha a chrbta. 

Ich účelom je podopierať a stabilizovať chrbticu a zabezpečovať tak pevný základ pohybov 

rúk a nôh. Telesné jadro predstavuje kľúčovú časť opornej štruktúry tela. Keby ste chrbticu 

zbavili všetkých svalov a ponechali iba kosti a väzivo zrútila by sa pod záťažou 9kg. Mocné 

svaly jadra vytvárajú silu, stabilitu a pohyblivosť, ktoré potrebujeme na vykonávanie bežných 

činností. Zásadný význam majú aj v náročných dynamických športoch, pretože pomáhajú 

prenášať zvýšenú silu, stabilitu a výkon a zároveň znižujú riziko zranenia. V dôsledku toho je 

rozvíjanie telesného jadra kľúčovým cieľom vrcholových športovcov a ich trénerov. 
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Funkcie telesného jadra 

Hoci sa jadro tradične spája s bruchom, hrá dôležitú úlohu pri fungovaní celého organizmu. 

▪ stabilizuje hrudný kôš a panvu počas pohybu 

▪ zabezpečuje vnútorný tlak pre biologické funkcie 

▪ udržiava silu, stabilitu a pohyblivosť chrbtice 

▪ predstavuje silovú os kinetického reťazca 

Pozitíva tréningu telesného jadra 

Vyvážený a cielený plán na posilňovanie jadra kladne ovplyvňuje celkový pocit telesného 

zdravia. Medzi pozitíva tréningu jadra platí :  

▪ lepšie držanie tela 

▪ zvýšená ochrana a spevnenie chrbtice 

▪ lepšia rovnováha a koordinácia 

▪ väčšia sila a rýchlosť 

Stabilizačné cvičenia sa používajú: 

▪ v rozcvičení alebo v úvodnej časti telovýchovnej aktivity (intenzívnejšie, s menšími 

výdržami) 

▪ vo včasnej fáze regenerácie síl (dlhšie trvanie 5-15 minút) 

▪ v neskoršej fáze regenerácie síl (1-2x týždenne) 

▪ individuálne cvičenia podľa potrieb jednotlivca (denne) 

 

Pri vypracovaní programu core tréningu je potrebné vziať do úvahy niekoľko dôležitých 

faktorov. Najdôležitejšie je, že športovec alebo tréner si musí byť istý, čoho chce v konkrétnej 

tréningovej jednotke dosiahnuť. Väčšina programov doporučuje cvičiť na interval zaťaženia 

(IZ) po dobu 15 až 90 sekúnd v závislosti od veku a úrovne trénovanosti športovca a interval 

odpočinku (IO) ktorý môžeme určiť v závislosti od IZ (1:1, 1:2, 10s, atď.). 
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PRÍKLAD NA TRÉNINGOVÝ PLÁN STABILIZAČNÝCH CVIČENÍ 

Zameranie : Hlboký stabilizačný systém 

Počet druhov cvičení v TJ : 5 

Interval zaťaženia (IZ) : 30s  

Interval odpočinku (IO) : 10s 

Počet opakovaní (PO) : 2-3 

Počet sérií (PS) : 1 

1. PODPOR NA PREDLAKTIACH - UNOŽOVANIE 

Pozn. : rovný chrbát, hlava v rovine tela, stále 

 dýchanie, spevnené spodné brucho,   

 kontrolovaný pohyb nôh 

2. STRIEŠKA 

Pozn. : stále dýchanie, dodržať správne uhly 

 zastabilizovať telo 

 

3. PODPOR LEŽMO NA PREDLAKTÍ + UNOŽOVANIE 

Pozn. : stále dýchanie, dodržať správne uhly,   

 kontrolovaný pohyb nohy, hlava v rovine tela, 

 pri druhom opakovaní vymeň lakte 

4. PODPOR LEŽMO NA PREDLAKTIACH VZAD 

Pozn. : stále dýchanie, dodržať správne uhly,   

 hlava v rovine tela, keď zvládneš môžeš pri 

 cviku prednožovať 
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5. VZPOR LEŽMO - STRIEDAVÉ PREDPAŽOVANIE 

Pozn. : rovný chrbát, hlava v rovine tela, stále 

 dýchanie (ruka ide do predpaženia s nádychom, 

 spevnené spodné brucho, kontrolovaný pohyb rúk 

Keď sa hovorí o posilňovaní svalov stredu tela, často sa pojmy stabilita svalov stredu tela a 

sila svalov stredu tela vzájomne zamieňajú, ale veľmi zásadne sa od seba líšia. Pri posilňovaní 

stability svalov stredu tela je potreba zabrániť pohybu v bedrovej chrbtici kvôli aktivácii 

brušného svalstva a hlboko uložených stabilizátorov. To znamená, že sa chrbtica počas 

cvičenia nepohybuje – cieľom je udržať ju v neutrálnej pozícii. Naopak posilňovanie sily 

svalov stredu tela dovoľuje pohyb v bedrovej chrbtici za účelom posilnenia brušného svalstva 

a hlboko uložených stabilizátorov. Často sa tak deje v izolovaných cvikoch, napríklad pri 

sklapovačkách. Keď posilňujeme stabilitu svalov stredu tela, v zásade sa jednak snažíme 

zlepšiť silu a výdrž svalov stredu tela a jednak sa usilujeme o to, získať nad svalmi kontrolu, 

aby sme boli schopný previesť každé cvičenie správne. 

 

 

 

Ak nie je pri pravidelných tréningoch dostatok času, musí si športovec 

naplánovať vykonávanie stabilizačných cvičení vo svojom voľnom čase! 

 

 

Core tréning zvyšuje športovú výkonnosť, znižuje riziko 

zranenia a chráni vaše telo! 
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ZÁSOBNÍK ZÁKLADNÝCH STABILIZAČNYCH CVIČENÍ 

 VZPOR LEŽMO 

▪ Hlava je v rovine tela 

▪ Ruky na šírku ramien 

▪ Pravidelné dýchanie 

▪ Spevnené brucho, aby neprepadávalo, rovný chrbát! 

▪ Nekrčiť lakte ani kolená 

VZPOR LEŽMO – STRIEDAVÉ PREDPAŽOVANIE 

▪ Kontrolovaný pohyb rúk (pomaly 

hore a pomaly spúšťať dolu) 

▪ Predpažovať s nádychom, naspäť ísť 

s výdychom 

▪ Nevytáčať sa v panve a striedať ruky 

VZPOR LEŽMO – STRIEDAVÉ DOTÝKANIE PLIEC 

▪ Kontrolovaný pohyb rúk (pomalý ísť 

k plecu a pomaly spúšťať dolu)   

▪ Pohyb začína s nádychom 

▪ Nevytáčať sa v panve 

▪ Udržať stabilitu 

PODPOR LEŽMO NA PREDLAKTIACH 

▪ Hlava je v rovine tela 

▪ Ruky na šírku ramien 

▪ Pravidelné dýchanie 

▪ Spevnené brucho, aby neprepadávalo, rovný chrbát 

▪ Nekrčiť kolená 
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PODPOR LEŽMO NA PREDLAKTIACH – STRIEDAVÉ ZANOŽOVANIE 

▪ Hlava je v rovine tela 

▪ Spevnené spodné brucho, aby 

neprepadávalo, rovný chrbát! 

▪ Kontrolovaný pohyb nôh 

▪ Zanožovanie s nádychom 

VZPOR LEŽMO VĽAVO 

▪ Hlava je v rovine tela 

▪ Nekrčiť lakeť 

▪ Pravidelné dýchanie 

▪ Spevnené brucho, aby neprepadávalo, rovný chrbát 

▪ Modifikácia s unožovaním 

PODPOR LEŽMO NA PREDLAKTÍ VĽAVO 

▪ Hlava je v rovine tela 

▪ Pravidelné dýchanie 

▪ Spevnené brucho, aby neprepadávalo, 

rovný chrbát! 

▪ Vždy cvičiť na obidve ruky 

PODPOR LEŽMO NA PREDLAKTÍ VĽAVO – ĽAVÁ UNOŽIŤ 

▪ Hlava je v rovine tela 

▪ Unožiť s nádychom 

▪ Spevnené brucho, aby neprepadávalo, 

rovný chrbát! 

▪ Kontrolovaný pohyb pri unožovaní 
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PODPOR LEŽMO NA PREDLAKTIACH VZAD 

▪ Ruky na šírku ramien 

▪ Pravidelné dýchanie 

▪ Spevnený celý stred tela aby nepadal 

zadok, rovný chrbát 

▪ Nekrčiť kolená 

VZPOR KĽAČMO – Ľ ZANOŽIŤ A P PREDPAŽIŤ 

▪ Dodržať správne uhly končatín (90°) 

▪ Kontrolovaný pohyb nesúhlasných 

končatín 

▪ Udržať rovnováhu a nevytáčať sa 

v panve 

▪ Správne dýchanie - zanožovať a 

vzpažovať končatiny s nádychom 

VZPOR LEŽMO - Ľ ZANOŽIŤ A P PREDPAŽIŤ 

▪ Dodržať správne uhly končatín (90°) 

▪ Kontrolovaný pohyb a rovný chrbát 

▪ Udržať rovnováhu a nevytáčať sa 

v panve 

▪ Správne dýchanie – zanožovať a 

vzpažovať končatiny s nádychom 

TLAK DO OBOCH KOLIEN 

▪ Dodržať správne uhly dolných 

končatín (90°) 

▪ Chrbát je celý čas na podložke 

▪ Aktívny tlak rúk do kolien 

▪ Pravidelné dýchanie, nezadržiavať 

dych! 
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TLAK DO OBOCH KOLIEN V POLOHE STRIEŠKY 

▪ Udržať po celý čas správnu polohu 

▪ Rovný chrbát 

▪ Aktívny tlak rúk do kolien 

▪ Pravidelné dýchanie, nezadržiavať 

dych! 

TLAK DO BEDRA V POLOHE STRIEŠKY S VYTOČENÍM NÔH 

▪ Udržať po celý čas správnu polohu 

▪ Vytočiť nohy a mať rovný chrbát 

▪ Aktívny tlak rúk do bedra 

▪ Pravidelné dýchanie, nezadržiavať 

dych! 

▪ Udržať stabilitu 

TLAK DO STEHIEN 

▪ Udržať po celý čas správnu polohu 

▪ Rovný chrbát 

▪ Aktívny tlak rúk do stehien 

▪ Pravidelné dýchanie, nezadržiavať 

dych! 

▪ Nohy sú vystreté a nepadajú 

STRIEŠKA 

▪ Udržať po celý čas správnu polohu 

▪ Rovný chrbát 

▪ Pravidelné dýchanie, nezadržiavať 

dych! 

▪ Udržať stabilitu a nevytáčať sa v 

panve 
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POLOHA PÍSMENA V 

▪ Rovný chrbát 

▪ Pravidelné dýchanie 

▪ Udržať stabilitu a správne uhly 

▪ Vystreté dolné končatiny 

▪ Pravidelné dýchanie, nezadržiavať dych 

ZÁKLON V SEDE KĽAČMO S PREDPAŽENÍM 

▪ Chrbát je rovný a nesadať na päty 

▪ Trup a kolená vytvoria jednu líniu 

▪ Brušné a sedacie svalstvo je napnuté 

▪ Pozor na príliš veľký záklon 

▪ Udržať stabilitu 

MOST 

▪ Chodidlá sú v kontakte s podložkou 

▪ Zdvihnite chrbticu tak aby vytvorila 

priamku od kolien až k ramenám 

▪ Neprenášajte váhu na krk 

▪ Nehýbať bokmi a trupom, mať 

napnuté sedacie svaly a rovnováhu 

udržiavať brušným svalstvom 

MOST – ZVÍHANIE NÔH 

▪ Zdvihnite chrbticu tak aby vytvorila 

priamku od kolien až k ramenám 

▪ Neprenášajte váhu na krk 

▪ Nehýbať bokmi a trupom, mať 

napnute sedacie svaly a rovnováhu 

udržiavať brušným svalstvom 

▪ Noha je stále pokrčená a menia sa 
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MOTÝLIK krok 1. 

▪ Začína sa z polohy vo vzpore ležmo 

▪ Hlava je v rovine tela a končatiny sú 

vystreté 

▪ Rovný chrbát 

▪ Ruky na šírku ramien 

 

MOTÝLIK krok 2. 

▪ Udržujte polohu vo vzpore ležmo 

a prisúvajte ruky smerom k sebe 

▪ Uterák by sa mal pokrčiť 

▪ Pažami tlačte do strán a vráťte sa do 

začiatočnej pozície 

▪ Cvičenie vhodné na opakovania 
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PODPOR LEŽMO NA PREDLAKTÍ – PREDLAKTIA NA BOSU A NOHY NA BOSU 

▪ Hlava je v rovine tela 

▪ Ruky na šírku ramien, nekrčiť kolená 

▪ Pravidelné dýchanie 

▪ Spevnené brucho, aby neprepadávalo,   

rovný chrbát! 

▪ Udržať stabilitu 

PODPOR LEŽMO NA PREDLAKTÍ VĽAVO – PREDLAKTIE NA BOSU A NOHY NA BOSU 

▪ Hlava je v rovine tela 

▪ Pravidelné dýchanie 

▪ Spevnené brucho, aby neprepadávalo,   

rovný chrbát! 

 

PODPOR LEŽMO VZADU – PREDLAKTIA NA BOSU A NOHY NA OBRÁTENEJ BOSU 

▪ Ruky na šírku ramien, nekrčiť kolená 

▪ Pravidelné dýchanie 

▪ Spevnený celý stred tela aby nepadal 

zadok, rovný chrbát 

▪ Udržať stabilitu 

STRIEŠKA V SEDE NA BOSU 

▪ Udržať po celý čas správnu polohu 

▪ Rovný chrbát 

▪ Pravidelné dýchanie, nezadržiavať 

dych!   

▪ Udržať stabilitu a nevytáčať sa v 

panve 
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PODPOR LEŽMO – PREDLAKTIA NA FIT LOPTE A NOHY NA BOSU 

▪ Hlava je v rovine tela 

▪ Ruky na šírku ramien, nekrčiť kolená 

▪ Pravidelné dýchanie 

▪ Spevnené brucho, aby neprepadávalo, 

rovný chrbát! 

▪ Udržať stabilitu 

MOST S NOHAMI NA FIT LOPTE 

▪ Zdvihnite chrbticu tak aby vytvorila 

priamku od členkov až k ramenám 

▪ Neprenášajte váhu na krk 

▪ Nehýbať bokmi a trupom, mať 

napnuté sedacie svaly a stabilitu 

udržiavať brušným svalstvom 

VZPOR LEŽMO – NOHY NA FIT LOPTE 

▪ Hlava je v rovine tela 

▪ Ruky na šírku ramien 

▪ Pravidelné dýchanie 

▪ Spevnené brucho, aby neprepadávalo, 

rovný chrbát! 

▪ Nekrčiť lakte ani kolená a nevytáčať nohy 
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VZPOR LEŽMO NA LOPTÁCH 

▪ Hlava je v rovine tela 

▪ Ruky na šírku ramien 

▪ Pravidelné dýchanie 

▪ Spevnené brucho, aby neprepadávalo, 

rovný chrbát! 

▪ Nekrčiť lakte ani kolená 

 

SEDENIE NA STENE 

▪ Dodržať správne uhly dolných 

končatín (90°) 

▪ Spevnené telo počas cvičenia 

▪ Pravidelné dýchanie, nezadržiavať dych! 

▪ Nekolísať sa zo strany na stranu 

z dôsledku rastúcej únavy 

 

 

 

 

 

 




