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Príklady cvičení zameraných na posilňovanie stredu tela a rozvoj 
rovnováhovej schopnosti prostredníctvom fitlopty (stability ball) 

 
Najbežnejšia pomôcka zameraná na posilňovanie stredu tela je 

fitlopta. Táto pomôcka si našla miesto nielen vo fyzioterapeutických a 
rehabilitačných centrách, ale postupne sa stala súčasťou tréningu 
rekreačných hráčov, ale aj vrcholových športovcov. Pri správnom cvičení 
sa posilňuje hlboké stabilizačné svalstvo, rovnomerne sa aktivizujú 
svaly, ktoré majú tendenciu k oslabovaniu. Veľkou výhodou je, že pri 
cvičení s fitloptou sa maximálne šetria kĺby.  

Akú fitloptu si vybrať? 

Exitujú rôzne rozmery fitlopty. Medzi najpoužívanejšie patria 
fitlopty s rozmermi 55 cm, 65 cm a 75 cm. Ak má fitlopta nevhodnú veľkosť, technika cvičenia 
nebude správna. Jeden zo spôsobov, podľa ktorého si môžeme vybrať veľkosť lopty je na základe 
telesnej výšky. Ak hráč meria do 160 cm, tak je pre neho vhodná fitlopta s priemerom 55 cm. V 
prípade, že meria 160-180 cm, tak treba cvičiť na 65 cm fitlopte, a ak meria viac ako 180 cm, vtedy 
je vhodné použiť fitloptu o priemere 75 cm.  

Drepy s vlastnou váhou: Loptu máme 
chrbtom k stene, dôležité je napnúť svaly 
brucha 
a udržať 
pozíciu 
panvy 
(stabilizujem
e svaly 
telesného 
jadra) 
a pomaly 
vykonávame 
drep do úrovne vodorovnej polohy stehien 
s podlahou, kde zadržíme pohyb na 5 až 10 
sekúnd. Potom sa vrátime do začiatočnej 
pozície.                                                                    

                                                                                                                  
Drepy s vlastnou váhou na 1 nohe: 
Realizujeme ako v predchádzajúcom cvičení, 
ale na jednej nohe.  

Superman na fitlopte s jednou hornou 
a jednou dolnou končatinou vo vzduchu:  
Pozícia je podobná ako pri predchádzajúcom 
cvičení s tým rozdielom, že súčasne dvihneme 
jednu ruku a jednu nohou paralelne 
s chrbtom. Pre sťaženie realizujeme vždy 
rozdielne končatiny (ľavá ruka a práva noha).  

 

 
 
Imitácia veslovania na fitlopte:  Ľah na 
bruchu na lopte v úrovni hrudníka. Celý 
chrbát drž v rovine. Zdvíhanie horných 
končatín ako pri veslovaní. V prípade potreby 
použi ľahké jednoručné činky do 1 až 5 kg.                          

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Superman na fitlopte: Ľahneme si na loptu 
v úrovni bokov. Napneme svaly chrbta 
a vypneme hrudník, pričom ruky sú 
v paralelnom postavení s nohami. Cieľom 
tohto cvičenia je  vyzerať ako „letiaci 
superman.“ Dôležité je udržať hlavu v úrovni 
s chrbticou, nepozeráme sa hore. 
 

„Už len jednoduchým 
sedením na fitlopte 
posilňujeme hlboké 
stabilizačné svalstvo 

brucha a chrbta, a tým 
zlepšujeme držanie 

tela.“ 
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Chôdza po rukách:  Začíname v ľahu na 
lopte v úrovni hrudníka a postupne kráčame 
po rukách smerom vpred a loptu rolujeme po 
celom tele až k členkom a potom následne 
spať do začiatočnej polohy. Dbáme nato, aby 
bolo torzo tela vo vodorovnej polohe 
s podlahou a poloha krku ako na obrázku. Pre 
sťaženie cvičenia, keď máme loptu v úrovni 
predkolenia vykonáme 5 až 10 kľukov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dvíhanie panvy v ľahu na chrbte: Ľah na 
chrbte s nohami na lopte. Pomaly dvíhame 
torzo tela až pokiaľ nie je v jednej línii 
s nohami. Využijeme ruky na zemi na 
vyrovnávanie rovnováhy. Pre sťaženie 
cvičenia položíme ruky na brucho 
a vykonávame bez opory horných končatín.   
 

 

Mostík na fitlopte: Ľahneme si na chrbát 
s loptou medzi lopatkami. Vytlačíme zadok 
hore až pokiaľ krk, chrbát a stehná sú 
paralelne s podlahou. Pomaly vystrieme jednu 
nohu a zdvihneme ju hore pokiaľ nie je 
vodorovne s druhým stehnom. Ruky si 
položíme na brucho, aby nám pripomenuli, že 
máme napnúť brušne svaly. Cvičenie 
opakujeme s druhou nohou. 
 

 
Mostík na chrbte s vystretou rukou: 
Cvičenie ma podobný základ ako 
predchádzajúce cvičenie vedľa, s tým 
rozdielom, že keď hráč dvíha ľavú nohu, 
súčasne dvihne aj pravú ruku až do úrovne, 
kedy je vodorovne s torzom tela. 
Vykonávame súčasne a snažíme sa udržať 
rovnováhu. Vystriedame nohy. 
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