
 

Programové možnosti 

Ukázka monoski a sledgehokeje 

- Části – skořepina, nosná konstrukce, lyže/nože, 

stabilizátory/hokejky 

- Základní ukázka: sed, náklon, podpora 

stabilizátorů – vše s dopomocí 

Sportovní vozíky 

- Základních 5 rozdílů od klasického zdravotního vozíku 

o zkosená kola pro lepší stabilitu 

o přední rám na nohy (ochrana) 

o zadní kolečko (proti pádu na záda) 

o madlo pro dopomoc vzadu (ne 2 ručky) 

o různé modifikace pro sporty (rugby, tenis, florbal, 

atletika, basketbal,…) 

Základní ukázka: jízda v před, vzad, otočka, zastavení na 

čáře, střelba florbalkou do brány, boccia 

Pedalo 

- vyšší nároky na psychomotoriku 

- používá se u poruch koordinace a plynulosti pohybu 

- vhodná pro sport, hru a pohyb cvičenců všech 

věkových kategorií 

- posílení svalstva dolních končetin. 

- zlepšení koordinace a držení těla při pohybu 

- simuluje chůzi a vyžaduje plynulé střídání zátěže mezi levou a pravou 

nohou. V důsledku toho se zlepší reakční schopnosti, stabilita nohou a s 

tím spojená jistota při chůzi 

- Základní ukázka: pohyb dopředu a dozadu – nejprve s dopomocí 

Klapky, slepecké hole, goalball 

- Různé kategorie nevidomých (více se dozví u exponátu oka) 

- Klapky – simulace 

- Hůl k lepší orientaci a „ošahání“ terénu v okolí, chodníky s vodícím 

pásem, zvyková signalizace semaforu, čtečky barev, Braillovo písmo,… 

- Goalball 

o Hráči 3 na 3 



 

o míč ozvučený rolničkou 

o všichni klapky – stejné podmínky nehledě na typ zrakového 

postižení 

o velké brány 

o hmatem rozpoznatelné čáry hřiště 

- Základní ukázka: chůze s klapkami a holí/vodičem, orientace ke zvuku při 

hodu míčem 

 

Lanové překážky 

- stabilita, rozvoj koordinace, zábava 

- Základní ukázka: přelezení, balanc 

Senzorický koutek  

- relaxace a regenerace 

- různé vjemy – čich, hmat, zrak 

- využití pro Jacobsonovu progresivní svalovou 

relaxaci, zklidnění, polohování osob s tělesným 

postižením 

- Základní ukázka: http://www.dobrapsychiatrie.cz/relaxace/svalova-

relaxace 

Fitness náramky 

- význam pohybové aktivity v dnešní době 

- doporučení 10.000 kroků za den pro zdraví 

- jednoduché monitorování a vyhodnocení chůze pro laika 

- Základní ukázka: individuální vyhodnocení  kroků, 

prezentace výsledků, informace o zdravém životním stylu, pohybové 

aktivitě, stravování, energetickém výdeji a příjmu… 
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Balanční čočky 

 

Balanční polštáře jsou ideálním masážním doplňkem, který je vhodný při 

dlouhotrvajícím sezení. Působí příznivě proti bolestem zad, má rehabilitační 

účinky a pomáhá správnému držení těla. Také slouží jako prostředek k 

procvičování stabilizačních svalů. Díky balančním polštářům můžete předejít 

problémům se zády, rovnováhou, ale také stresu či svalového napětí. 

Gymball 

 



 

Gymnastický míč, neboli gymball, je původně určený k rehabilitaci, ale díky své 

pohodlnosti a rozmanité použitelnosti se stal nepostradatelným prvkem mnoha 

domácností. Hodí se však i k poctivému cvičení, které provozují i profesionální 

sportovci. Gymball cviky zaměřuje především na regeneraci, ale také naposílení 

rovnováhy. 

TRX 

 

TRX se stává vyhledávaným fitness nářadím. Návštěvníci wellness a fitness 

center preferují TRX před ostatními druhy cvičení. Trénink na TRX je pro ně 

zábavný a přináší úžasné výsledky. 

TRX přináší větší funkčnost než velké a drahé stroje. S jediným kusem nářadí 

provedete nekonečné množství cviků. 

Cvičení na TRX je určeno pro úplné začátečníky i elitní sportovce. Cviky lze 

snadno stupňovat. Zátěž upravíte nastavením polohy těla. 

TRX buduje silné a stabilní jádro (CORE), které je základem všech efektivních 

a účinných pohybů lidského těla. 
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Flexi Bar STABY 

 

Vibrační kmitací tyč FLEXI-BAR je původem rehabilitační náčiní. Cvičení s 

FLEXI-BARem je vynikající prevencí proti bolestem zad a v případě 

stávajících bolestí Vám je pomůže odstranit. Toto cvičení je skvělým 

tréninkem pro všechny stupně výkonnosti a pro všechny věkové skupiny. 

Balanční labyrint 

 

 
Tahle zábavná hra pomáhá zlepšovat koordinaci, koncentraci a rovnováhu. 

Pohybujte kolísajícím se podstavcem rukama nebo nohama tak, abyste 

nasměrovali kuličky do středu labyrintu. 


