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1) Úvod  

Dovolte mi, abych vás seznámila se svou ročníkovou prací na téma Aerobik. 
Tento sport je nejenom mezi dívkami a ženami jednou z nejrozšířenějších 
sportovních aktivit, pomocí které si upevňují zdraví a fyzickou kondici. Pokusím 
se Vám objasnit historii i současnost aerobiku a zároveň vám představím 
veškeré druhy a vybavení cvičenců. Sama se aerobikem aktivně zabývám již 
devět let. Pevně věřím, že se Vám moje ročníková práce bude líbit.  

 

 

 

  



4 
 

2) Aerobik včera a dnes  

Aerobik je kondiční cvičení na hudbu, které se specializuje na rozvoj oběhové 
soustavy, na zvýšení vytrvalosti a výkonnosti. Má dobrý vliv na funkci a 
strukturu pohybového ústrojí a nervové soustavy.  

Za kolébku aerobiku je považována Austrálie a Amerika.  

Mezi prvními, kdo se o aerobiku zmínil, byl Američan dr. Kenneth H. Cooper, 
který pocházel z USA. Kenneth H. Cooper je autorem knihy Aerobics, jež vyšla v 
roce 1968, a autorem programu o tréninku aerobiku.  

Američanka Jackie Sorensenová spojila pravidla tehdejšího aerobního cvičení s 
prvky moderního tance. Byla požádána roku 1969, zda by neudělala televizní 
program pro ženy z Air Force. Výsledek tohoto pořadu byl dvanáctitýdenní kurz 
cvičení, čím se aerobik rozšířil po světě. Další velkou propagátorkou aerobiku je 
známá herečka Jane Fondová.  

V 80. letech se začaly přidávat prvky z gymnastiky a pak už chybělo jen kousek k 
tomu, čemu se dnes říká aerobik. Postupem času se vymýšlely těžší a náročnější 
choreografie, už i na hudební doprovod. Také se ale zjistily i nepříznivé vlivy 
cvičení aerobiku, a to hlavně na pohybový aparát (hlavně klouby). V 90. letech 
se do sestav přidávaly nové a složitější prvky jako je leg curl, V step, knee lift. K 
nim se následovně přidává nový krok Grapevine.  

V České republice se dostal do povědomí aerobik nejvíce od roku 1989, kdy po 
sametové revoluci mohli lidé zhlédnout při vycestování do jiných států hodiny 
zahraničních lektorů. Začala vznikat podnikání ve fitness, soukromá fitcentra a 
školicí organizace. Brzy se dostali naši sportovci na úroveň západních kolegů a 
stali se jejich kvalitními soupeři.  

V ČR je momentálně aerobik na velmi vysoké úrovni díky cvičitelským 
osobnostem, kteří své znalosti rozšiřují na zahraničních kongresech.  
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3) Formy aerobiku 
3.1 Klasický (KOMERČNÍ) aerobik 

 Klasický aerobik a jemu podobné další fitness aktivity, které často mají v názvu 
slovo aerobik (nebo mají podobné zaměření), prošly za posledních dvacet let 
hektickým vývojem. Našly si své příznivce i kritiky různých věkových generací. 
Již dávno neplatí, že se po celou dobu skáče na hudbu, což dříve kritizovali 
hlavně ortopedové. Dnešní pohled ze zdravotního hlediska bývá spíše 
opačného názoru. Cvičení mají vliv na orientaci v prostoru, na koordinaci, 
rovnoměrné zatížení svalů a pohybovou paměť. Poskoky nejsou v lekcích tak 
časté.  

Základním bodem je kromě dobrého instruktora i hudba. Hudba se podílí 
nemalou měrou na výsledku celé sestavy, přičemž umocňuje kompletní 
prožitek ze samotného cvičení. Hudební doprovod se připravuje na CD, na 
základě rytmických taktů a chystá se bez mezer mezi různými skladbami tak, 
aby závěr byl vyvrcholením celé choreografie. Z různých prvků (cviků) se 
následovně skládají sestavy. 

3.2 Step aerobik 

Mým nejoblíbenějším druhem aerobiku je step aerobik. Cvičenci u tohoto 
sportu stoupají na step a následně z něj sestupují, čímž překonávají výškový 
rozdíl. Step je bedýnka (stupínek) o výšce zpravidla 10 – 30 cm. Step aerobik 
působí především na dolní končetiny, zejména lýtkové svaly a zadní strany 
stehen. Tento druh sportu vznikl z rehabilitačního cvičení, hlavně pro lidi, kteří 
byli po operaci kolenního kloubu. 

 Nerovnoměrné zatížení končetin je dalším problémem při hodinách step 
aerobiku. Je velmi důležité, aby instruktor dbal na přesné opakování cviků na 
obě končetiny. 
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3.3           Posilovací formy aerobiku 

Ne všechny, kteří chtějí aktivním pohybem a cvičením spalovat tuky, baví 
kopírovat určité krokové variace, které jsou základem klasického, tzv. ,,čistého“ 
aerobiku. Mnoho z nich má zájem o prvky, jež jsou zaměřeny na zpevnění a 
utváření určitých partií své postavy.   

Tyto zájemce tak oslovují nabízené kondiční programy, které se staly 
specifickou formou klasického aerobiku.  

Na rozdíl od všestranného fyzického rozvoje jsou tyto programy a cvičení 
zaměřeny na určité partie našeho těla. Odborně jsou nazývány aerobní 
gymnastika, která klade důraz především na jednoduchá cvičení pro upevnění 
zdraví a rozvoj pohybových schopností.  

Nabídka aktivit zaměřených tímto směrem je bohatá a je určena především 
používaným nářadím, obsahem hodiny a její náročnosti. Již samy názvy 
nabízených aktivit sdělují případným zájemcům, o co vlastně jde, na co je 
cvičení zaměřeno a co je jeho cílem.  
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3.3.1 Náčiní pro aerobní cvičení 

K nejčastěji používaným náčiním patří lehké činky, které mají cca 1 kg. Jsou 
velmi oblíbené pro své všestranné možnosti využití při procvičování určitých 
partií svalstva těla. Je také pro jejich používání zpracována kvalitní metodika.  

K zajímavým a méně známým patří tzv. plné míče nebo heavymed. Jejich 
předností je, že cviky se provádí tahem, ne švihem. Velmi záleží na konkrétní 
přípravě a fantazii lektora, který cvičení vede.  

Určitou variantou lehkých činek je pak nářadí zvané těžká tyč. Jejich hmotnost 
je nejčastěji 5 kg. Je určena pro cvičící mající vlastní zkušenosti se silovým 
cvičením. Jejich používání vyžaduje zvláštní metodiku.  

Jako poslední příklad používaného nářadí pro aerobní cvičení bych uvedla 
používání gumových pásů (dyna band). Cvičení s gumou bylo nejprve používáno 
ve sportovní medicíně, později našlo uplatnění i v aerobiku. K jejím výhodám 
patří nízká cena, dobrá skladovatelnost. 

3.3 HD 

3.4 Taneční aerobikR 

Jedním z druhů oblíbeného aerobiku je aerobik taneční. Jak sám název 
napovídá, je těsně spjat s tancem a k němu patří samozřejmě hudba, jež sama o 
sobě v nás vyvolává podvědomě potřebu se v jejím rytmu pohybovat. Což je 
vlastně cílem cvičení.  

Jsou vypracovány určité skupiny pohybových variací, jejímž prostřednictvím pak 
bezděčně dochází k procvičování všech partií našeho těla.  

Můžeme se tedy přihlásit např. do kurzů latino aerobiku, funk aerobiku, 
orientálních břišních tanců či jazzu. K oblíbeným patří také zumba, styl afro, hip 
hop. Všechny tyto aktivity mají jediný cíl – aktivní pohyb.  
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3.5 Kick box aerobik   

Kdo by po zhlédnutí nějakého filmu, kde nám herci předvádějí prvky bojového 
umění, neměl touhu něco podobného také umět a ovládat? Vždyť umění se 
bránit možnému napadení je v dnešním světě také potřebné.  

Jako prostředek hýbání se proto využívá tento typ aerobiku nácviku 
jednoduchých prvků bojového umění. Jejich osvojování je zde spojeno v určité 
sestavy, které jednak slouží k jejich osvojování, ale i k procvičování celého 
našeho těla, což je cílem tohoto druhu aerobního cvičení. 

3.6 Aqua aerobik 

Člověk neustále hledá, jak zatraktivnit mnohdy jednotvárné tělesné aktivity, až 
si uvědomil, že přirozeným prostředím pro ně může být i voda.  

Vzhledem k tomu, že se v poslední době vybudovalo mnoho tzv. aquaparků, 
mohou být tyto aktivity realizovány po celý rok a nejsou tak již závislé na 
ročním období.  

Aqua aerobik je přitažlivý v tom, že nezatěžuje v takové míře jako ostatní typy 
aerobiku klouby ani kardiovaskulární systém. Umožňuje aktivně se pohybovat 
také lidem s nadváhou, kdy hlavně u této skupiny jsou výsledky cvičení 
zaměřeného na redukci váhy velmi uspokojivé.  
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3.7 Sportovní aerobik 
 

Sportovní aerobik je upravený pro mistrovství a různé soutěže. Poměrně hodně 
se podobá gymnastickému aerobiku, jen se liší v pravidlech. Tento typ aerobiku 
je určen pro jednotlivce, dvojice, tria a menší skupiny.  

Sestava obsahuje cviky náročné na obratnost, pohyblivost a velkou zátěž. Ke 
každé kategorii je určen čas, který nesmí soutěžící přesáhnout. Také hudba, 
kterou si soutěžící vyberou, je velmi důležitá. 
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4) Dresy a obuv 

Na každý sport je třeba specifické oblečení.  

Co se týká úboru na aerobik v soutěži jednotlivců, nejlepší jsou sportovní 
podprsenky a elastické kalhoty (krátké i dlouhé). Pokud se zúčastňujeme 
soutěží pódiových choreografií družstev, tak si pořizujeme speciálně šité dresy 
na míru. Většinou se dresy hodí k tématu, na které je skladba zaměřena. V 
oblečení se musíme cítit dobře a pohodlně. 

      

Na lekci aerobiku je nejdůležitější pevná obuv. Důležité je, aby zpevnila nohu a 
netlačila. Většinou se obuv vybírá také podle toho, jak vypadá, měla by mít 
neutrální barvu a hodit se k dresu. Důležitým bodem je i kvalita, a proto je lepší 
si koupit značkové boty. Nejvíce vhodné jsou kotníčkové boty Reebok, které 
mají tvrdou patu.  
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5) Soutěže v aerobiku 

Jak časem vzrůstal počet cvičících, rostla i jejich snaha změřit si své umění s 
ostatními. Proto vznikly soutěže v aerobiku nejen pro cvičící na nejvyšší-
profesionální úrovni, ale jako i určitá motivace pro širokou veřejnost. Aby mohli 
soutěžit všichni, na většině soutěží je  celkem 5 věkových kategorií.  

Dlouholetou tradici má v České republice Aerobik Master Class, který 
napomáhá k rozšíření popularity aerobiku. Má sice jasná pravidla, ale každý 
lektor přijde se svou vlastní vymyšlenou sestavou, kterou v průběhu závodu 
naučí závodníky, takže nikdy nevíme, co můžeme od daného lektora čekat. U 
Master Class je poměrně krátký cvičební čas cca 20 minut,  narozdíl od 
Aerobikového maratonu, kde jde hlavně o vytrvalost. 

Pro závody step aerobiku a show aerobiku existuje spousta asociací a spolků, 
které pořádají závody na sebe nenavazující. Na rozdíl od Master Class a závodů 
ve sportovním aerobiku zde nejede každý sám za sebe , ale za tým s nacvičenou  
podiovou skladbou. Závodníci si pak mohou vybrat , kterých závodů se zúčastní. 
Tahle oblast aerobiku je na tolik populární, že ve stejný den běží více závodů 
současně, a i tak jsou kategorie naplněné. Nevýhodou je, že každá asociace má 
svoje vlastní pravidla, kterými se musí trenér řídit, takže i měnit sestavu dle 
těchto potřeb.  

 I v soutěžích nelze zastavit pokrok. Ve Francii byla zpracována nová 
mezinárodní pravidla pro soutěž nazvanou fitness družstva. První kategorií této 
soutěže je aerobik, kdy o úspěchu často rozhoduje choreografie vystoupení. 
Druhou kategorií jsou pak stepy, které jsou svým provedením hodně odlišné od 
klasického aerobiku. Jeho podstatou je vlastně vystupování a sestupování z 
cvičební pomůcky - stupínku.Poslední kategorií je funk a hip hop, což je opět 
taneční styl, který je atraktivní především pro dnešní mládež, jež naučené tance 
může uplatnit na diskotékách.  

Na nejvyšším pomyslném stupínku pak stojí soutěže ve sportovním aerobiku. 
Mají svou bohatou historii a sportovci, kteří Českou republiku v tomto odvětví 
reprezentují, dosahují na soutěžích velmi dobrých výsledků. Vzpomenu např. 
Olgu Šípkovou - mistryni světa z roku 1997. Tyto soutěže jsou organizovány v 
mezinárodním měřítku podle pravidel FISAF (Fédération Internationale des 
Sports Aerobic et Finess – mezinárodní pravidla, podle nichž se soutěží). Další 
jsou pravidla FIG (Federation Internationale de Gymnastique), což jsou pravidla 
pro gymnastický aerobik.  



12 
 

 

6) Osobnosti aerobiku 

6.1            Olga Šípková 

Olga Šípková se narodila v Praze 12.4.1969. Je to bývalá absolventka FTVS UK. 
V Česku ji považujeme za pomyslnou zakladatelku aerobiku u nás, díky 
videonahrávkám pro domácí cvičení. 

Moderní gymnastice se věnovala osmnáct let, bohužel v ní neměla moc velký 
úspěch. Když jí bylo dvacet let, vzala si Ivana Šípka. Pracovala tehdy ve fitness 
centru, ve kterém, když měla čas, tak trénovala a připravovala se na soutěže.  

V roce 1992 náhodou uviděla v televizi sportovní aerobik, jenž se jí velmi líbil. 
Když se poprvé zúčastnila mistrovství, vyhrála na plné čáře. Začala se o ni 
zajímat televize, časopisy… Jako osobní trenér začal působit manžel Ivan. 
Vyvrcholením jejího snažení bylo prvenství na mistrovství světa roku 1997 v 
Sydney. A dostavily se i další úspěchy: 2 x získala titul mistryně Evropy, 1 x byla 
vicemistryně světa ve fitness kategorii step. Nyní působí jako trenérka a je 
zakladatelka a majitelka Fitness klubu Olgy Šípkové. Byla vyhlášena 
nejoblíbenější instruktorkou rekreačního aerobiku podle čtenářských anket.  
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7) Aerobik a Já 

Všechno to začalo, když mi bylo 7 let v roce 2010-2011, kdy jsem začala 
cvičit aerobic v teamu DDM Blansko. Moje první sestava byla Kovbojky pod 
trenérkou Veronikou Kalovou. Jezdili jsme na různé závody, především po 
našem kraji. Další rok jsme se s celým týmem přemístili na jiné působiště a 
tým pojmenovali Aerobic team Orel Blansko, pod kterým působíme do dnes. 
Rok 2011-2012 byl pro mě velmi úspěšný, měli jsme totiž krásnou sestavu 
s názvem Kankán. Skoro na každých závodech jsme si vybojovali zlatou 
medaili a začali jsme se účastnit závodů i mimo náš kraj. Když mi bylo 10 let, 
mou maminku napadlo mě přihlásit do netypické soutěže v aerobiku – 
Princezna České republiky. Postoupila jsem mezi 6 finalistek vybraných 
z celé České republiky. Tento den si pamatuju úplně přesně, jelikož jsem 
byla hrozně šťastná, bylo to 8.května 2013. Soustředění probíhalo v hotelu 
Sladovna v Černé Hoře, kde jsme se připravovali a učili různé sestavy na 
galavečer. Galavečer se konal 19.října v Dělnickém domě v Blansku. Hlavním 
hostem byla Monika Žídková-  Miss ČR 1995. Za celý galavečer jsme museli 
ukázat vlastní sestavu, promenádu v šatech a rozhovor s moderátorem. Na 
konci galavečeru jsme se dozvěděli, kdo se stal princeznou a dívkou ČR 
2013.  Dívkou české republiky 2013 se stala Marie Hrušková a titul princezny 
České republiky 2013 jsem se stala já Veronika Dvořáčková. Dalším rokem 
jsem nastoupila na step aerobic  k trenérce Markétě Kolářové, kde jsme měli 
sestavu Magic a další rok It´s my life. Začali jsme jezdit na závody dál a dál - 
Praha, Ostrava, Litomyšl, Liberec a další. V roce 2016 nás začala trénovat 
Adéla Mládková, naše sestava v tom  roce byla American Millionaires. Další 
rok jsem musela přestat cvičit kvůli bolesti kolenům. Tenhle rok jsem opět 
nastoupila do závodního týmu a znova jsem součástí závodního koloběhu ve 
step aerobiku se sestavou The last shot.   

Aerobic se stal nedílnou součástí mého života. Náš tým je mou druhou 
rodinou. Náš tým má velké srdce, jednak proto, že všichni milujeme, co 
děláme, ale hlavně proto, že stojí na základu silných trenérů. Dojmy, slzy 
z vítězství, vyčerpání, podpora, obětavost, láska, dobrá nálada, energie a 
smích v našem týmu nikdy nechyběli. Doufám, že aerobik budu stíhat i po 
nástupu na střední školu, nechci se ho jen tak vzdát. 
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8) Závěr 

Pro svojí ročníkovou práci jsem si vybrala téma aerobik. Ze začátku jste se 

dozvěděli něco z historie poté styly aerobiku, nejznámější osobnost aerobiku 

a nakonec něco o mě a aerobiku. 

 

9) Resumé 
My final word deals with the topic of aerobics.It presents the history, 

different styles of aerobics. In the end, I describe my relatinship to aerobics. 

I really hope you will enjoy this final word.  
 


