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1.) Úvod  
 

Pro svoji ročníkovou práci jsem si vybrala téma Cvičení Pilates. Toto téma jsem 

si zvolila proto, že mě zajímá zdravý životní styl a k němu patří také cvičení.  

V poslední době mě hodně zaujalo Pilates. 

 Ve své ročníkové práci vám nejdříve vysvětlím co to vlastně Pilates je, řeknu něco 

málo o jeho historii, poté vám představím cíle Pilates a 8 jeho metod, řeknu vám kdo 

je to Cassey Ho, které známé osobnosti cvičí Pilates. Dále také něco o pražském 

festivalu a nakonec vám povím o tom, co znamená Pilates pro mě. 
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2.) Co je to Pilates?  
 

Pilates se zaměřuje na posílení svalů celého těla, zejména hlubokých břišních svalů, 

zádových svalů a svalů pánevního dna.  

Veškerý pohyb zde vychází ze stabilního středu tzv. Powerhouse (centrum síly).  

 Je zde kladen důraz na postupný rozvoj uvědomování si tělesného pohybu.  

Pro metodu je charakteristická přesnost provedení jednotlivých pohybů a každého 

cviku. Tento přístup ke cvičení je mimořádně efektivní, ale zároveň náročný na 

detaily a procítění pohybu. 

V zahraničí je metoda Pilates hojně využívána v rehabilitačních centrech.  

Základním principem Pilates je soustředěné provádění cviků za současného 

uvědomění si, jak daný cvik vlastně působí.  

Pilates můžete cvičit sami doma nebo jej můžete cvičit na strojích přímo k tomu 

určených. Tyto stroje vám pomáhají precizněji a lépe provést daný pohyb a s jeho 

použitím je cvičení ještě efektivnější. Pilates není jen cvičení těla, ale i mysli. 

Preciznost v provedení pohybu je nezbytná při každém opakování. Jeden přesně 

provedený pohyb má větší účinek, než nespočetné opakování nedbale vedeného 

cviku.  

2  3 
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2.1) Historie Pilates 
 

Pilates je metoda tělesného cvičení, která byla vyvinuta na začátku 20. století 

Josephem Pilatesem v Německu, Velké Británii a Spojených státech amerických. V 

roce 2005 tuto metodu pravidelně cvičilo zhruba 11 miliónů Američanů. Počet 

amerických instruktorů Pilatesovy metody tehdy dosahoval 14 tisíc. Joseph Pilates, 

který stojí za touto metodou, se narodil roku 1880 v Německu. Celý život se zabýval 

tělesným rozvojem. Věřil, že duševní a tělesné zdraví jsou spojitá nádoba, a že 

cvičení dokáže uzdravit tělo z nemoci. Původně byla metoda dostupná jen několika 

málo jedincům a cvičila se pouze ve specializovaných studiích. Postupem času se 

však toto změnilo a nyní lze Pilates cvičit jak ve fitness centrech, tak u fyzioterapeutů.  
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3.) Cíle Pilates 

  
Cvičení zlepšuje funkci svalové hmoty, flexibilitu těla, sílu a dýchání.  

S metodou Pilates se rychle a efektivně daří obnovit svalovou sílu a pohyblivost po 

zlomeninách a úrazech svalů. Nejen Pilates, ale jakékoliv cvičení, je skvělé pokud 

máte třeba spoustu volného času a nevíte co s ním, můžete jít prostě cvičit a uděláte 

tím i něco zdravého pro své tělo i mysl. 
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3.1) Principy Pilates 
 

Metoda "Contrology", nyní zvaná dle jejího zakladatele -PILATES, se řídí šesti 

základními principy. Další dva principy byly odvozeny a přidány později. Jsou to 

principy - izolace a rutina. Všechny Pilates principy je důležité dodržovat nejen při 

cvičení, ale taktéž při běžné každodenní činnosti každého z nás. 

Jsou to: 

 KONCENTRACE"Soustřeď se vždy na to, co děláš.“ 

 DÝCHÁNÍ"Ve stresu si napočítej do desíti a při tom volně dýchej." 

 CENTRUM TĚLA"Rodina je základ života." 

 KONTROLA"Než něco dáš z rukou, tak si pořádně zkontroluj." 

 PRECIZNOST"Buď precizní při každém úkonu a snaž se dělat co nejméně 

chyb." 

 PLYNULOST"Čas plyne jako voda.“ 

 IZOLACE"Dělej jednu věc a tu dělej pořádně." 

 RUTINA"Cvičení dělá mistry." 
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4.) Pilates a známé osobnosti 
 

Cvičení Pilates je hodně rozšířené i v showbiznisu. Známé osobnosti se udržují 

v kondici nejen dietami, ale i cvičením. 

 Konkrétně Pilates cvičí např. 

 Amanda Seyfried, Donatella Versace, Kylie Jenner, Jennifer Aniston, Kate Hudson, 

Cameron Diaz, vévodkyně Kate nebo i Cristiano Ronaldo. 

Uvádějí, že zrovna toto cvičení jim pomáhá, když jsou ve stresu nebo se chtějí jen 

pořádně protáhnout.  
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5.) Cassey Ho  
 

Cassey Ho je oceňovaná fitness instruktorka. Je tvůrcem fitness kanálu 

na YouTube Blogilates. Nyní má její kanál téměř 4 miliony odběratelů. Tvoří své 

vlastní cviky a sestavy cvičení Pilates. Na Youtube cvičím hlavně podle jejích videí. 

Není to jen cvičení. Cassey tvoří její videa tak, aby byla zábavná a abyste se ke 

cvičení rádi vraceli. Dělá jak videa s pomalými cviky, kde každý cvik můžete plně 

procítit, tak i dynamická videa u kterých se zapotíte. 
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6.) Pražský Pilates festival 
 

Již každoročně velmi populární akcí se stal pražský Pilates festival, který představuje 

špičkovou světovou techniku Pilates prezentovanou zahraničními lektory české 

veřejnosti. Každý má tedy díky celo-víkendovému programu vedenému formou 

jednotlivých workshopů možnost opravdu zjistit jak je Pilates technika vnímána a 

především prezentována v zahraničí. Pořadatelé festivalu přiváží do Čech pokaždé 

jiné známé zahraniční osobnosti fitness světa, díky nimž se tato víkendová akce 

stává velmi přínosnou nejen pro učitele/cvičitele Pilates, ale je také cenným přínosem 

pro osobní trenéry, zkušené cvičence Pilates a širokou veřejnost. 

  

6 
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7.) Moje Pilates 
 

K Pilates jsem se dostala zhruba před rokem a půl. Chtěla jsem začít zdravěji žít a 

začít cvičit. Nejdříve jsem zkoušela různá cvičení na internetu, ty mě ale vždy bavily 

jen chvíli, pak jsem na Youtube narazila na kanál americké fitness instruktorky 

Cassey Ho. Její cvičební videa mě velmi zaujaly, tak jsem podle těchto videí zkusila 

párkrát cvičit a teď cvičím téměř pořád jen Pilates.Pilates mě začalo tak bavit, že si 

teď nedokážu představit, že bych s tím měla skončit. Je to pro mě nejenom cesta 

například k hubenější postavě, nebo zpevnění těla ale je to také věc mysli, kdy se 

těším, že si zacvičím. Svým způsobem si u cvičení i odpočinu a naberu novou 

energii. Hlavně Pilates mě donutilo více se protahovat, protahovat zkrácené svaly a 

cviky, které bych dříve neudělala, jsou pro mě nyní hračkou. Díky cvičení, ať už 

jakémukoliv, se mi také zlepšila kondice. Když jsem začala cvičit a obecně se zajímat 

o zdravý životní styl, tak s tím přišlo i zdravější stravování a to všechno dohromady 

změnilo můj životní styl. 

 

  

8 
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8.) Závěr 
 

Na závěr své ročníkové práce bych jen dodala, že nejen Pilates, ale cvičení obecně, 

není jen o trénování těla, ale i mysli. To naše mysl nám říká, kdy jsme vyčerpaní, kdy 

máme skončit, takže není důležité trénovat jen tělo, ale i mysl a díky tomu se 

můžeme posouvat dál za naše hranice. 
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9.) Resumé 

In my final work I want to speak about Pilates but not only as a one method of 

exercise but about exercises in general. It is not only about training of our body but 

mind too. Our mind tells us, when we are exhausted, when we have to stop,  so the 

training of our body is important as well as our mind too and then we can move on 

beyond our limits.  
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10.)Zdroje 
1 

https://www.google.cz/search?q=pilates&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUK

Ewilk9C3gOLaAhUSr6QKHSadAs8Q_AUICigB&biw=1920&bih=955#imgrc=UMDC6

U1fPaTj0M: 

2 

https://www.google.cz/search?biw=1920&bih=955&tbm=isch&sa=1&ei=jQznWo_uJs

_jkgWF46XACQ&q=pilates+stroje&oq=pilates+&gs_l=psy-

ab.1.2.0l10.780716.780716.0.782946.1.1.0.0.0.0.93.93.1.1.0....0...1c.1.64.psy-

ab..0.1.91....0.VbAikp1vxOA#imgrc=dCSt1SJXZk2c6M: 

3 

https://www.google.cz/search?hl=cs&tbm=isch&source=hp&biw=1920&bih=955&ei=

5VTsWsOJDKPgkgWMlqsI&q=pilates+stroje&oq=Pilat&gs_l=img.1.0.35i39k1l2j0l8.4

834.5664.0.7388.8.7.0.0.0.0.706.1266.2-1j1j6-

1.3.0....0...1ac.1.64.img..5.3.1265.0...0.FBP2CCoIJqI 

4 

https://www.google.cz/search?biw=1920&bih=955&tbm=isch&sa=1&ei=2RHnWs-

0NITbsAeVia-oCA&q=blogilates&oq=blogilates&gs_l=psy-

ab.3..0i67k1j0l6j0i30k1l3.110695.110946.0.113454.2.2.0.0.0.0.119.224.0j2.2.0....0...

1c.1.64.psy-ab..0.2.224....0.ev4b8BSlxAg#imgrc=cL-dUAMreAOXxM: 

5 

https://www.google.cz/search?biw=1920&bih=955&tbm=isch&sa=1&ei=2RHnWs-

0NITbsAeVia-oCA&q=blogilates&oq=blogilates&gs_l=psy-

ab.3..0i67k1j0l6j0i30k1l3.110695.110946.0.113454.2.2.0.0.0.0.119.224.0j2.2.0....0...

1c.1.64.psy-ab..0.2.224....0.ev4b8BSlxAg#imgrc=_ 

6 

https://www.google.cz/search?hl=cs&authuser=0&biw=1920&bih=955&tbm=isch&sa

=1&ei=Me8GW8jjMsKvkwWczqL4CQ&q=pra%C5%BEsk%C3%BD+pilates+festival&

https://www.google.cz/search?q=pilates&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwilk9C3gOLaAhUSr6QKHSadAs8Q_AUICigB&biw=1920&bih=955#imgrc=UMDC6U1fPaTj0M
https://www.google.cz/search?q=pilates&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwilk9C3gOLaAhUSr6QKHSadAs8Q_AUICigB&biw=1920&bih=955#imgrc=UMDC6U1fPaTj0M
https://www.google.cz/search?q=pilates&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwilk9C3gOLaAhUSr6QKHSadAs8Q_AUICigB&biw=1920&bih=955#imgrc=UMDC6U1fPaTj0M
https://www.google.cz/search?biw=1920&bih=955&tbm=isch&sa=1&ei=jQznWo_uJs_jkgWF46XACQ&q=pilates+stroje&oq=pilates+&gs_l=psy-ab.1.2.0l10.780716.780716.0.782946.1.1.0.0.0.0.93.93.1.1.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.1.91....0.VbAikp1vxOA#imgrc=dCSt1SJXZk2c6M
https://www.google.cz/search?biw=1920&bih=955&tbm=isch&sa=1&ei=jQznWo_uJs_jkgWF46XACQ&q=pilates+stroje&oq=pilates+&gs_l=psy-ab.1.2.0l10.780716.780716.0.782946.1.1.0.0.0.0.93.93.1.1.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.1.91....0.VbAikp1vxOA#imgrc=dCSt1SJXZk2c6M
https://www.google.cz/search?biw=1920&bih=955&tbm=isch&sa=1&ei=jQznWo_uJs_jkgWF46XACQ&q=pilates+stroje&oq=pilates+&gs_l=psy-ab.1.2.0l10.780716.780716.0.782946.1.1.0.0.0.0.93.93.1.1.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.1.91....0.VbAikp1vxOA#imgrc=dCSt1SJXZk2c6M
https://www.google.cz/search?biw=1920&bih=955&tbm=isch&sa=1&ei=jQznWo_uJs_jkgWF46XACQ&q=pilates+stroje&oq=pilates+&gs_l=psy-ab.1.2.0l10.780716.780716.0.782946.1.1.0.0.0.0.93.93.1.1.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.1.91....0.VbAikp1vxOA#imgrc=dCSt1SJXZk2c6M
https://www.google.cz/search?biw=1920&bih=955&tbm=isch&sa=1&ei=2RHnWs-0NITbsAeVia-oCA&q=blogilates&oq=blogilates&gs_l=psy-ab.3..0i67k1j0l6j0i30k1l3.110695.110946.0.113454.2.2.0.0.0.0.119.224.0j2.2.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.2.224....0.ev4b8BSlxAg#imgrc=cL-dUAMreAOXxM
https://www.google.cz/search?biw=1920&bih=955&tbm=isch&sa=1&ei=2RHnWs-0NITbsAeVia-oCA&q=blogilates&oq=blogilates&gs_l=psy-ab.3..0i67k1j0l6j0i30k1l3.110695.110946.0.113454.2.2.0.0.0.0.119.224.0j2.2.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.2.224....0.ev4b8BSlxAg#imgrc=cL-dUAMreAOXxM
https://www.google.cz/search?biw=1920&bih=955&tbm=isch&sa=1&ei=2RHnWs-0NITbsAeVia-oCA&q=blogilates&oq=blogilates&gs_l=psy-ab.3..0i67k1j0l6j0i30k1l3.110695.110946.0.113454.2.2.0.0.0.0.119.224.0j2.2.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.2.224....0.ev4b8BSlxAg#imgrc=cL-dUAMreAOXxM
https://www.google.cz/search?biw=1920&bih=955&tbm=isch&sa=1&ei=2RHnWs-0NITbsAeVia-oCA&q=blogilates&oq=blogilates&gs_l=psy-ab.3..0i67k1j0l6j0i30k1l3.110695.110946.0.113454.2.2.0.0.0.0.119.224.0j2.2.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.2.224....0.ev4b8BSlxAg#imgrc=cL-dUAMreAOXxM
https://www.google.cz/search?biw=1920&bih=955&tbm=isch&sa=1&ei=2RHnWs-0NITbsAeVia-oCA&q=blogilates&oq=blogilates&gs_l=psy-ab.3..0i67k1j0l6j0i30k1l3.110695.110946.0.113454.2.2.0.0.0.0.119.224.0j2.2.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.2.224....0.ev4b8BSlxAg#imgrc=_
https://www.google.cz/search?biw=1920&bih=955&tbm=isch&sa=1&ei=2RHnWs-0NITbsAeVia-oCA&q=blogilates&oq=blogilates&gs_l=psy-ab.3..0i67k1j0l6j0i30k1l3.110695.110946.0.113454.2.2.0.0.0.0.119.224.0j2.2.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.2.224....0.ev4b8BSlxAg#imgrc=_
https://www.google.cz/search?biw=1920&bih=955&tbm=isch&sa=1&ei=2RHnWs-0NITbsAeVia-oCA&q=blogilates&oq=blogilates&gs_l=psy-ab.3..0i67k1j0l6j0i30k1l3.110695.110946.0.113454.2.2.0.0.0.0.119.224.0j2.2.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.2.224....0.ev4b8BSlxAg#imgrc=_
https://www.google.cz/search?biw=1920&bih=955&tbm=isch&sa=1&ei=2RHnWs-0NITbsAeVia-oCA&q=blogilates&oq=blogilates&gs_l=psy-ab.3..0i67k1j0l6j0i30k1l3.110695.110946.0.113454.2.2.0.0.0.0.119.224.0j2.2.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.2.224....0.ev4b8BSlxAg#imgrc=_
https://www.google.cz/search?hl=cs&authuser=0&biw=1920&bih=955&tbm=isch&sa=1&ei=Me8GW8jjMsKvkwWczqL4CQ&q=pra%C5%BEsk%C3%BD+pilates+festival&oq=pra%C5%BEsk%C3%BD+pilates+festival&gs_l=img.3..35i39k1.10429.13733.0.14160.8.8.0.0.0.0.137.692.7j1.8.0....0...1c.1.64.img..0.2.229...0i24k1.0.yc6aGYY6TaU
https://www.google.cz/search?hl=cs&authuser=0&biw=1920&bih=955&tbm=isch&sa=1&ei=Me8GW8jjMsKvkwWczqL4CQ&q=pra%C5%BEsk%C3%BD+pilates+festival&oq=pra%C5%BEsk%C3%BD+pilates+festival&gs_l=img.3..35i39k1.10429.13733.0.14160.8.8.0.0.0.0.137.692.7j1.8.0....0...1c.1.64.img..0.2.229...0i24k1.0.yc6aGYY6TaU
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oq=pra%C5%BEsk%C3%BD+pilates+festival&gs_l=img.3..35i39k1.10429.13733.0.1

4160.8.8.0.0.0.0.137.692.7j1.8.0....0...1c.1.64.img..0.2.229...0i24k1.0.yc6aGYY6TaU 

7 

https://www.google.cz/search?hl=cs&authuser=0&biw=1920&bih=955&tbm=isch&sa

=1&ei=Me8GW8jjMsKvkwWczqL4CQ&q=pra%C5%BEsk%C3%BD+pilates+festival&

oq=pra%C5%BEsk%C3%BD+pilates+festival&gs_l=img.3..35i39k1.10429.13733.0.1

4160.8.8.0.0.0.0.137.692.7j1.8.0....0...1c.1.64.img..0.2.229...0i24k1.0.yc6aGYY6TaU

#imgrc=8WpZOlTOkUps1M: 
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Vlastní fotky 

https://www.google.cz/search?hl=cs&authuser=0&biw=1920&bih=955&tbm=isch&sa=1&ei=Me8GW8jjMsKvkwWczqL4CQ&q=pra%C5%BEsk%C3%BD+pilates+festival&oq=pra%C5%BEsk%C3%BD+pilates+festival&gs_l=img.3..35i39k1.10429.13733.0.14160.8.8.0.0.0.0.137.692.7j1.8.0....0...1c.1.64.img..0.2.229...0i24k1.0.yc6aGYY6TaU
https://www.google.cz/search?hl=cs&authuser=0&biw=1920&bih=955&tbm=isch&sa=1&ei=Me8GW8jjMsKvkwWczqL4CQ&q=pra%C5%BEsk%C3%BD+pilates+festival&oq=pra%C5%BEsk%C3%BD+pilates+festival&gs_l=img.3..35i39k1.10429.13733.0.14160.8.8.0.0.0.0.137.692.7j1.8.0....0...1c.1.64.img..0.2.229...0i24k1.0.yc6aGYY6TaU
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