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1. Úvod 
 

Sport je se mnou spojen již od dětských let. Je s mou osobou natolik propojen, že si svůj 

volný čas bez sportu už prakticky nedovedu představit. Jako malá holka jsem začínala 

s aerobikem, zumbou a nyní ráda běhám, jezdím na kolečkových bruslích a posiluji. Dalo by 

se říct, že se tabata stala v poslední době mým koníčkem. O tabatě jsem se dozvěděla před 

rokem, už od první lekce mě začala velmi bavit. Tabatu navštěvuji třikrát týdně ve Vavřinci a 

v Blansku. Lekce trvá hodinu a naučila jsem se tam několik velmi důležitých věcí. Dnes již 

vím,                     jak správně dýchat a zpevnit si tělo a dokáži při cvičení zapojit všechny 

svaly velmi efektivně. V neposlední řadě se mi, bez větších potíží, daří udržovat si svoji 

postavu a zdravou kondici.  
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2. Co je vlastně Tabata?  
 

Jde o nejefektivnější intervalové cvičení, které se skládá z různých cviků s vlastní vahou těla 

nebo se cvičebními pomůckami. 

Tohle cvičení provádíme dvacet vteřin na maximum svých možností. Pak následuje 

desetivteřinová pauza. Celý cvičební úkon opakujeme osmkrát = jedna tabata. 

 

 

3. Historie a vznik 
 

Tento typ cvičení byl vyvinut pro olympijské atlety. Trénoval je japonský doktor jménem  

Izumi Tabata, který je považován za zakladatele tohoto cvičení. Právě po tomto zakladateli 

získalo zmiňované cvičení své pojmenování. Izumi Tabata se inspiroval u japonského trenéra 

rychlobruslení, jehož tréninky probíhaly v časově krátkých úsecích o maximálních výkonech 

rychlobruslařů a s kratšími časovými úseky odpočinku. Tyto metody použil Izumi Tabata            

ve svém výzkumu, kde testoval dvě skupiny atletů.  
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4. Průběh lekce tabaty  
 

1. Rozehřátí a protažení svalstva 

2. 20 vteřin maximálního úsilí a potom 10 vteřin vydechnutí a odpočinku. Vše osmkrát 

opakujeme. 

3. Protažení svalstva 

5. Výhody Tabaty 
 

- cvičení šetří čas  

- tabatu stačí cvičit třikrát týdně 30 až 60 minut 

- cvičením Tabaty zvyšujeme imunitu 

- neukládá se nám tolik tuku jako lidem co necvičí 

- nemusíme hlídat množství stravy 

- cítíme se skvěle a máme super náladu  

6. Tabata cviky 
 

Většina cviků vychází ze dřepů a kliků. Dřep je pro nás hodně důležitý cvik a je to jeden                 

z nejpřirozenějších pohybů pro tělo. Už jako malí dřepíme na pískovišti a oddáváme se v této 

poloze většině dětských her. V průběhu života se již tolik neprotahujeme, přirozený pohyb              

se omezuje na cestu do práce a do školy, takže nám svaly postupně ochabují a celé kosterní 

svalstvo slábne.  

Nejčastější cviky, které souvisejí se dřepem, jsou například dřepy s výskokem, výpady a 

dřepy na jedné noze. Po zvládnutí těchto základních cviků můžeme postoupit k náročnějším a 

těžším cvikům, jako jsou dřepy s výskokem dopředu a výpady do prostoru. Je to sice 

náročnější,            ale zapojíme tak všechny svaly, protože držíme rovnováhu.  

Dalším častým cvikem, který se na lekci cvičí, je klik. Z kliků potom můžeme dělat různé 

cviky na břicho, například přitahovat nohy pod sebe či prkno (plank) na posílení vnitřních 

svalů břišních. Tohle jsou základní cviky, které se učíme na lekci a poté můžeme střídat s 
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kardio cvičením, jako je běh, skákání přes švihadlo a zvedání kolen v rychlém tempu. Díky 

tomu             je naše tělo silnější, pevnější a zdravější po všech stránkách. Tabata je 

komplexní cvičení,         což znamená, že procvičíme všechny svaly během krátké doby. Jinak 

je tomu při chození chození do posilovny, kde sval pouze izolujeme a málokdy posílíme 

všechny svaly. Většinou se zaměřujeme jen na určitou část těla. 

 

                            dámský klik 

 

 

 

 

 

 

 

prkno (plank) 

                                                                             

                             

 

 

 

 obrácený klik na  laviččce (dip) 

                             

                                                                                                                                                      

výpad                                                                                         
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sed u zdi  

 

 

 

 

 

 

 

přitahování loktů ke kolenům v lehu 
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Cviky v rozcvičce :  

- jumping jacks (panák), vysoká kolena, hluboké dřepy, mountains climbers, angličáky, 

cviky na nohy (dřepy s výskokem), výpady s výskokem a dřepy do stran. 

Cviky na hýždě: 

 -  Na hýždě se nejvíce doporučuje dynamické cvičení.  Běh do kopce, vybíhání do kopce,  

zvedání pánve, zanožování a hlavně široké dřepy.  

Cviky na záda: 

- angličáky, úzké kliky, široké kliky, vojáci (přecházení z kliku na lokty), stahování lopatek 

na břiše. 

Cviky na ramena, biceps a triceps: 

-  plank, boční plank, krab, tricepsové kliky o lavičku.  

Cviky na břicho:  

- sedy lehy, plank, zkracovačky, motýlci, přitahování kolen pod sebe, shazování boků 

v planku, nůžky. 

 

 

7. Ukázka tréninku 
 

- rozcvička (10 minut) 

- dynamický strečink (3 minuty) 

- tři tabaty po sobě složené z různých komplexních cviků na celé tělo 

- funkční část - cviky do prostoru (žabáci, sprint a výpady) 

- kardio část – spalování, lehčí cviky 

- posilování břicha – plank, zkracovačky 

- statický strečink - pomalé  protažení celého těla   
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8. Jak jíst a pít před tréninkem 
Doporučuje se, abychom alespoň dvě 

hodiny před tabatou nic nejedli, protože 

během cvičení by nám mohlo být těžko. 

Můžeme si dát například jogurt a ovoce 

nebo celozrnné pečivo se šunkou. Pít 

bychom měli průběžně celý den, nejlépe 

čistou vodu a neslazené nápoje. Během 

cvičení bychom měli alespoň litr vody 

vypít, protože se hodně zapotíme.                  

Po tréninku by se opět nemělo alespoň          

45 minut jíst, jelikož máme pořád 

zrychlený tep a tělo se dostává do klidu a 

začíná spalování tuků. Po každém cvičení 

si dám například kuřecí maso s rýží nebo 

těstoviny se zeleninou a masem. Doplním 

tak protein z masa, který je potřeba pro růst 

svalů, sacharidy z těstovin, kterými 

doplním energii a potřebné zdravé tuky, 

které pomáhají regeneraci a doplnění 

minerálů        a vitamínů.  
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9. Tabata ve světě 
 

Jak jsem již uvedla, tabata vznikla v Japonsku a do České republiky se dostala před dvěma 

roky. Tohle cvičení je po celém světě oblíbené právě kvůli tomu, že má mnoho úrovní jak pro 

začátečníky, tak pro velmi pokročilé. Už jenom kvůli tomu, že nemusíme cvičit několik hodin 

denně, ale stačí cvičit například třikrát týdně. Tabata je nejefektivnější cvičení, které bylo 

doposud objeveno. Jde o sport, který se cvičí po celém světě buď na skupinových lekcích, 

nebo individuálně, jako příprava na závody, olympiádu nebo mistroství světa.  

Za zmínku jistě stojí např. tréninky nejznámějšího sprintera Usaina Bolta.  Během roku jsou 

založeny hlavně a převážně na tabatě. Jeho tréninky jsou hodně tvrdé, což se bezesporu odráží 

na jeho výsledcích. Jeho nejlepší výkon je v běhu na 100 m, který zdolal za 9 vteřin, což 

znamená 10 m za necelou vteřinu.  Tento úsek běžel neuvěřitelnou rychlostí 45 km/h. 

Tabatu trénují i hokejisté, protože potřebují na ledě rychle bruslit. Stejné metody používají            

i plavci, jejichž tréninky probíhají tak, že plavou nějakou vzdálenost co nejrychleji, a poté 

mají jen pár vteřin pauzu a znovu plavou další úsek. Toto cvičení je pro sportovce mnohem 

efektivnější a přináší jim výrazně lepší sportovní výsledky. 
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10. Tabatové maratony v mém okolí 
 

Každých čtrnáct dní navštěvuji tabatové maratony v Blansku, které trvají dvě hodiny.  Je to 

pro každého jinak  náročné, ale je důležité postupně posunovat své hranice. Dvouhodinová 

dřina začíná zahřátím těla, které trvá  přibližně 10 až 15 minut včetně protažení. Rozcvička je 

pro tělo velmi důležitá tělo se musí pořádně zahřát a připravit na trénink, abychom 

nastartovali metabolismus a zamezili tak nějakému zranění. Poté začínáme největší svalovou 

partií, což jsou nohy a záda. Prvních 45 minut cvičíme cviky zaměřené na nohy a zadek např. 

na místě (dřepy, dřepy s výskokem) v kombinaci s funkčními cviky do prostoru (výpady, 

žabáky). Střídáme silové cviky s vytrvalostním, abychom co nejvíce vyrýsovali svaly a spálili 

podkožní tuk. Dalších 45 minut věnujeme převážně horní polovině těla, postupně od větších 

svalů po ty menší. Začneme zády, poté mezilopatkové svaly, ramena, triceps a biceps. Hodně 

cviků vychází z kliků a snažíme se propojit silovou část s kondiční. Poslední část tréninku je 

věnována břišním svalům. Břicho sice zapojujeme celé dvě hodiny, ale rýsování se věnujeme 

až na konci. Pravidelně cvičíme na vnitřní sílu například  plank, boční plank a zkracovačky. 

Na maraton       se vždycky moc těším. Řekla bych, že líp sobotní rána strávit vážně nejdou. 

Jsou to sice dvě hodiny strávené v pekle, ale stojí to za to!  
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11. Moje trenérka a motivace 
 

Mojí motivací a zároveň životním vzorem je moje trenérka tabaty Veronika Rešková. Naše 

první setkání se netýkala sportu, nýbrž  hodiny angličtiny v jazykové škole v Blansku. V té 

době jsem anglicky moc dobře neuměla, každá hodina angličtiny pro mě byla smrtelná 

záležitost. Proto jsem si řekla, že to takhle dál nejde. Anglický jazyk v mém životě budu 

určitě velmi potřebovat už jen kvůli tomu, že miluji cestování a mým snem je navštívit 

spoustu cizích a exotických zemí a míst na naší zemi. Začala jsem tedy chodit na soukromé 

hodiny angličtiny k lektorce. Angličtina mě dokonce začala bavit a ovládám ji mnohem lépe 

než tenkrát. Během lekcí mě trenérka pozvala na její lekci tabaty. Řekla jsem si, proč ne? 

Baví mě zkoušet nové věci, tak jsem ráda její nabídku přijala. Po první lekci jsem si říkala, co 

v té holce je? Neskutečné množství energie, překonávání svých hranic a stálý úsměv a radost 

na jejím obličeji. Už první lekce mi řekla, že tohle je to pravé, co jsem hledala. Tabata! Něco, 

co mě naplňuje a baví. Řekla bych, že je velice důležité, jak lekce probíhají. Vidět tu energii 

v trenérce, její podpora během lekce a povzbuzování s přesvědčením, že to musím zvládnout. 

Tohle všechno, když slyším z jejich úst, mě donutí přidat ještě víc a víc. Lektorka se snaží na 

každý trénink vymýšlet stále něco nového, aby to každého bavilo a trénink si  užil na 

maximum. Moje trenérka je můj životní vzor, pomáhá mi, dá se říct ze vším, kdykoliv mám 

nějaký problém nebo se jí chci svěřit. Vždy mohu přijít a vím, že tu pro mě je. Je to skvělá 

holka, dělá co ji baví           a žije život naplno. Na její lekce chodím moc ráda, z tabaty si 

vždy odnesu něco nového                  a zároveň rady ohledně cvičení. Při lekcích dokážeme 

propojit oddech a usilovnou práci. Každý trénink začíná rozcvičkou, po které je každý velmi 

udýchaný a unavený. Poté se však ozve: „Tak co, tabaťáci, začneme trénovat?“ Zkrátka je to 

dřina. Každý si ale svou cestu musí vybojovat sám, i když to někdy nebude lehké. Mé trenérce 

patří velký dík, protože si myslím, že moje cesta právě začala a ona byla tou, která mi ukázala 

ten správný směr.  
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12. Závěr 
 

Už od malička máme každý nějaký sen, čím chceme být, co bychom v dospělosti chtěli dělat. 

Já ten svůj mám úplně jasný. Baví mě pohyb, adrenalin a práce s lidmi. Už teď vím, že 

splnění mého snu, který mám, nebude příliš snadné. Bude stát mnoho úsilí, dřiny a odříkání. 

Nejdůležitější bude vydržet náročnou cestu až ke konci. Dřina, bolest a vytrvalost. Co jiného 

by mohlo být na konci této cesty, než trenérka tabaty. Proč? Nepředstavitelně mě tabata baví      

a naplňuje, což si myslím, že je velice důležité. Jak říká moje trenérka: „Postupem času už to 

pro tebe nebude jen sport, ale tabata se stane tvůj životní styl.“  Donutit lidi, aby se zvedli a šli 

se hýbat a aby na sobě „makali“, je někdy opravdu těžké, ale všechno to stojí za to! Být 

trenérka tabaty, cvičit tabatu, společně si ji užít a zároveň udělat něco pro své zdraví, je podle 

mě ta nejlepší kombinace. Pevně věřím, že můj sen se co nejdříve splní a pohyb zůstane 

nedílnou součástí mého života a mé osobnosti.  

 

13. Resume 
 

In my classwork, you learned what tabata is and how it practices. I have acquainted you with 

the various exercises that are being practiced at the tabata lesson. I could not have forgotten 

the description of my relationship to tabata and the trainer. I firmly believe that you enjoyed 

my class work and motivated you to go and try the tabata for your own body. 

 

 

14. Zdroje a prameny 
 

Konzultace s trenérkou tabaty  

https://tabatasongs.com/what-is-tabata/dr-tabata/ 

https://health.howstuffworks.com/human-body/parts/uain-bolt-legs-asymmetrical-uneven-stride.htm 

http://www.jujutsu.cz/clanek/tabata-intervaly-ktere-vas-chyti-188 

 

 

https://tabatasongs.com/what-is-tabata/dr-tabata/
https://health.howstuffworks.com/human-body/parts/uain-bolt-legs-asymmetrical-uneven-stride.htm
http://www.jujutsu.cz/clanek/tabata-intervaly-ktere-vas-chyti-188


17 

 

 

 


