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SK 
GN2163 
Balančný chodník 
 
Vek: 2+  
 
Oblúky a proaktívny tréning a riadenie rovnováhy to je 
Balančný chodník! 

Od fyzioterapeutky Hannah Harboe 

 
Balančný chodník zobrazuje proaktívnu a reaktívnu 

kontrolu rovnováhy založenú na skutočnom prípade. 
Bez ohľadu na vek, každý z nás potrebuje precvičovať 
a trénovať našu proaktívnu a reaktívnu balančnú 
kontrolu na základe vlastnej úrovne motorických 
zručností. Prípadová štúdia popisuje ako môžeme 
oblúky použiť na trénovanie ľudí s proaktívnou 
a reaktívnou balančnou kontrolou. Rovnaká metóda 
môže byť použitá pri dospelých ako aj deťoch.  

Predtým ako vykonáme nejaký pohyb, ktorý si 
vyžaduje rovnováhu, náš mozog  musí precízne posúdiť, 
čo je potrebné na udržanie rovnováhy počas 
vykonávania pohybu. Koľko sily na to potrebujeme, 
ktoré svaly musíme aktivovať a aký veľký pohyb musíme 
vykonať, aby bol pohyb správny? 

Na zhodnotenie týchto faktorov, dostane náš 
mozog podnet alebo vstup od našich zmyslových 
orgánov: 

 Použitím zrakového zmyslu posudzujeme 
stupeň obtiažnosti pohybu, jeho výšku a dĺžku.  

 Pomocou zmyslu pre dotyk dokážeme vnímať 
povrch podložky pod našimi nohami a podložku, 
na ktorú sa pohybom presunieme. 

 Prostredníctvom odrazu používame zmysel pre 
sluch, aby sme posúdili priestor a smer. 

 Proprioceptívny zmysel nám umožňuje posúdiť 
ako umiestniť kĺby a ako napnúť a uvoľniť naše 
svaly tak, aby bol pohyb úspešný.  

Počas prípravy na vykonanie pohybu, pracuje náš 
mozog aktívne a rýchlo. Tento proces sa nazýva 
proaktívna rovnováha (proaktívny balans). Čiže 
pripravujeme sa na pohyb a hodnotíme možné riziká. 

 
Počas a po vykonaní pohybu, naše zmysly pracujú 

veľmi rýchlo, aby prijali akcie na nápravu tak, aby bol 
pohyb úspešný. Použitím rovnakých zmyslov, naše telo 
zaisťuje, že udržiavame našu rovnováhu pod kontrolou. 
Tento proces sa nazýva reaktívna rovnováha (reaktívny 
balans).   

V drvivej väčšine prípadov pracujú naše zmysly 
spolu (v integrácii), aby sa uistili, že daný pohyb 
vykonávajú úspešne.  

Ak sa však počas pohybu stane niečo nečakané, 
proaktívny proces nebude vzájomný s reaktívnou 
odpoveďou, napr. pohyb nesprávne odhadneme pri 

otrase alebo kolízií alebo pri vyrušení hlukom, či posunu 
chodníka. V takejto situácii stratíme kontrolu nad našou 
rovnováhou. Niekedy spadneme, ale neublížime si. 
V iných prípadoch môže pád spôsobiť poranenie kĺbu 
alebo svalu. Pád, ktorý je pri pokuse o pohyb 
neúspešný, môže mať vplyv aj na naše sebavedomie.  

Oblúky boli navrhnuté tak, že jednotlivé elementy 
sú ľahko stohovateľné. Po hranách majú širokú gumu, 
ktorá zabezpečuje, že sú stabilné. Gumené hrany 
chránia prvky pred skĺznutím počas stohovania. Čím viac 
oblúkov nastohujete, tým nepredvídateľnejší je pohyb, 
a tým je aktivita viac náročnejšia na rovnováhu.  

S použitím oblúkov môžete pracovať na pomalom 
procese. Oblúk položený na podlahe vytvorí malý 
mostík, ktorý môžu prekročiť aj menšie deti. Ak však 
prvok leží ako hojdačka, čím sa pohybuje zo strany na 
stranu, snaha 
udržať 
rovnováhu je 
ťažšia. Ak 
položíte jeden 
oblúk na vrch 
druhého 
vytvoríte „oko“ 
alebo 
„presýpacie 
hodiny.“ Aktivita 
„presýpacích 
hodín“ je 
náročná z toho 
dôvodu, že dieťa 
potrebuje 
nadobudnúť 
balans už počas 
výstupu na 
oblúk, zotrvať 
v pozícii 
a rozkývať sa zo 
strany na stranu. 

Na precvičenie reaktívnej a proaktívnej kontroly 
používame „presýpacie hodiny“ a „oko.“ Dieťa vyskočí 
na oblúky a v tejto pozícii musí kontrolovať aj svoje 
pristátie. Alternatívne môžeme vybudovať  rad oblúkov 
a skočiť z „oka“ alebo „presýpacích hodín“ na ďalší 
kontrolovaný pohyb. 
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Štúdia: 
 
Helena je aktívna mladá slečna, ktorá hrá 
handball. Počas tréningového zápasu sa jej stal 
úraz, počas toho ako vyskočila a nešťastne do 
nej narazili. Spadla a poškodila si krížový väz 
v pravom kolene. Helena podstúpila operáciu. 
Šesť týždňov po operácii začala intenzívny 
rehabilitačný program. 
 

Rehabilitácie trvali vyše dvoch mesiacov 
a zotavenie prebehlo veľmi rýchlo. Opäť začala 
trénovať so svojím hanballovým tímom. Napriek 
tomu, že je Helena silná a plná energie ako pred 
zranením cíti, že sa pohybuje pomalšie a bojí sa, 
že spadne opäť. 

Vysvetlila som jej proaktívny a reaktívny 
balans, a že na tom budeme spoločne pracovať, 
na základe čoho sa jej rýchlosť a dôvera znova 
zvýši.  

Použijeme šesť oblúkov, z ktorých 
vytvoríme „oči“, usporiadame za sebou dve 
dvojice oblúkov, čím vytvoríme tri „oči“. 
Požiadala som Helenu, aby vyskočila na jedno 
„oko“ , a aby sa prestala kolísať ešte predtým, 
ako skočí na druhé „oko.“ Začíname premýšľať, 
že vyskočí tak, aby mala nohy blízko seba. 
Neskôr môže vzdialenosť medzi nohami 
zväčšovať, čo spôsobí nepredvídaný pohyb, pri 
ktorom sa musí sústrediť na koordináciu. 

Zo začiatku, ešte predtým ako sa Helena 
odhodlá  vyskočiť  na „oko“ potrebuje podporu. 
Po niekoľkých skokoch však nadobúda dôveru 
a dokáže vyskočiť aj bez pomoci.  

Odovzdala som Helene 6 oblúkov, aby 
trénovala doma. Vrátila sa po týždni. Jej pokrok 
bol úžasný. Helena je schopná vyskočiť hore bez 
ťažkostí a dokáže udržať rovnováhu po skoku so 
širším postojom nôh na opačných koncoch 
oblúka. Teraz začíname pracovať s predvídateľnosťou a rýchlosťou pohybu. Po každom skoku, dostane Helena nové 
inštrukcie, ktoré premení do akcie: „Skoč dopredu, nohy spolu“ alebo „Skoč dozadu a nohy daj od seba.“ Moje inštrukcie 
diktujú, ktorým smerom má Helena vyskočiť a v akej pozícii má mať nohy. Na konci tréningu, si  Helena navrhuje vlastné 
inštrukcie na zlepšenie. Pomaly začína preskakovať oblúky, skákať z boku oblúka na podlahu a znova vyskočiť hore, atď. 
Toto je proaktívny a reaktívny tréning balansu už na vyššej úrovni. Po niekoľkých tréningoch Helena zistí, že jej koleno je 
opäť funkčné, a že postupne nadobudla sebavedomie a dokáže sa pohybovať rovnako rýchlo, ako predtým. Po ďalších 
troch týždňoch tréningov sme sa rozlúčili. Helena sa vrátila naspäť k svojmu tímu a je veľmi šťastná. 
 


