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1.2 - Co je BungyPump?

Trénink s BungyPump
….... VÍCEÚČELOVÉ posilování a cvičení.

Fitness │ Redukce hmotnosti │ Rehabilitace │ Posilování │ Vytrvalost

Cvičení s BungyPump spojuje chůzi spolu s posilováním, koordinací, vytrvalostí a strečinkem. 
Zaměřuje se na obě poloviny těla, horní i dolní, což umožňuje zapojovat do pohybu až 90% 
všech svalů. Výrazný je i vzestup spálených kalorií. BungyPump je vhodný prostředek pro 
každého, kdo si chce zlepšit kondici a posílit tělo.

BungyPump je aktuálně jedním z nejpopulárnějších fitness produktů na švédském trhu. Tyto 
tréninkové hole si získaly přízeň všech věkových skupin, zejména těch, co obvykle necvičí 
pravidelně.

BungyPump nejsou srovnatelné s tradičními holemi určenými na "nordic walking", protože se 
jedná o samostatný multifunkčně použitelný artikl, ne jen pro chůzi. BungyPump jsou vhodné i 
při rehabilitaci, běžném cvičení, při redukci hmotnosti a jsou určeny pro venkovní ale i vnitřní 
použití.



Cvičení s BungyPump je klíčem k dobré kondici.

1.3 - Určeno pro každého

Cvičení s BungyPump má atributy, které dokáže ocenit široké spektrum uživatelů.

Běžní cvičitelé
Největší skupina uživatelů, ze všech věkových kategorií,je ze skupiny těch, 
co pravidelně cvičí, nebo se věnují nějaké jiné sportovní aktivitě. Hlavním 
benefitem užívání BungyPump pro tyto lidi je fakt, že dokonale procvičují a 
aktivizují skupiny svalstva horní poloviny těla, čímž zvyšují výkonnost a 
doplňují tak jiný trénink.

Redukce hmotnosti
Výhody BungyPump ocení i ti, co zamýšlejí, nebo se pokoušejí zredukovat 
svou hmotnost. Nárůst počtu spálených kalorií při chůzi s BungyPump v 
porovnání s klasickými holemi na "nordic walking" je značný - až do 77%. 
Proto je o BungyPump zájem i v různých zdravotnických zařízeních a 
programech na snížení hmotnosti (ve Švédsku je používají např. v televizní 
show "Sweden 's Biggest Loser")

Rehabilitace
Zvláštní kapitolou využití BungyPump, která je navíc velmi dobře 
zdokumentována, je jejich využití v rámci různých rehabilitačních 
programů. Zabudovaný systém odporu poskytuje možnost jemného 
procvičení, aktivujícího široké spektrum svalů na zádech a v horní polovině 
těla. BungyPump doporučují fyzioterapeuti a další zdravotničtí odborníci, 
jejichž zásluhou se hole BungyPump ve Švédsku velmi rychle rozšířily i v 
tomto segmentu.

Potenciální cvičenci
BungyPump nemají v oblibě pouze sportovci, zaujmou i obyčejné lidi, kteří 
pociťují potřebu se zapojit do nějaké fyzické činnosti, ale neztotožňují se s 
představou cvičení v tělocvičně, nebo v účasti na nějakém komplikovaném 
fitness programu. Chůze s holemi BungyPump je považována za 
zábavnou alternativu cvičení, s relativně nízkými jednorázovými 
investičními náklady. Proto umí BungyPump oslovit i skupiny, které nemají 
zájem o jiné sportovní aktivity.



Senioři / důchodci
Citlivý systém pružiny zabudovaný v holích BungyPum, který zabraňuje 
otřesům při odpichovaní se od země, umožňuje starším lidem zdravě se 
hýbat a zůstat fyzicky aktivními. Celkovému dobrému pocitu a kondici 
napomáhá procvičování si velké skupiny svalů v horní části těla, zároveň 
se chůzí zpevňují i dolní končetiny.

Instruktoři a zdravotníci
BungyPump jsou v Skandinávii populární i mezi personalisty, kteří si 
uvědomují rostoucí počet problémů s páteří u svých zaměstnanců. 
Cvičení s BungyPump se stává běžnou součástí pracovního dne v 
mnoha firmách a organizacích, ať už jednotlivě nebo organizované - s 
cvičitelem / instruktorem. Volně přístupné tréninky jsou jedním ze 
způsobů, jakým se lze seznámit s BungyPump v praxi na základě vlastní 
zkušenosti.

Profesionální atleti
Důležitý podíl na úspěchu BungyPump ve Švédsku má fakt, že s ním 
mají dobrou zkušenost a dále je doporučují přední osobnosti ze světa 
sportu a propagátoři zdravého životního stylu. Patří mezi ně např. lyžaři, 
kterým BungyPump vhodně doplňuje tréninkový program. Jedinečnost 
BungyPump ocenili i vedoucí osobnosti z oblasti fitness a také si 
pochvalují jejich benefity, z nichž hlavním je široké uplatnění tohoto 
podpůrného tréninkového nástroje.

Chodci
Mnoho lidí má v oblibě chůzi jako velmi jednoduchý a relaxační způsob 
cvičení. Chůze s BungyPump představuje výbornou alternativu - 
poskytuje přirozený pohyb, přičemž pružiny v zabudovaném systému 
odporu eliminují nárazy pro vrchní část těla, která je zároveň efektivně 
procvičována. K tomuto poznatku dospělo i mnoho lidí, kteří běžně 
používaly standardní hole na "nordic walking", které zaměnili za 
BungyPump.



1.4 Informace o produktu

BungyPump jsou tréninkové hole s 20 cm dlouhým systémem zabudovaného odporu, který 
poskytuje sílu 4 kg / 6 kg, podle jednotlivých typů holí. Během cvičení s BungyPump se 
zapojuje do pohybu až 90% všech svalů a ve srovnání s běžnou chůzí je vyšší i spalování 
kalorií. Tréninkové hole BungyPump posilují kondici i sílu a zároveň jsou ohleduplné k tělu - 
šetří ramena a klouby. Mohou je používat všichni bez rozdílu věku a pohlaví.

Specifikace:
Délka: nastavitelná 115-155cm 
Spodní část: hliník
Rukojeť: ergonomicky tvarovaná rukojeť s řemínky 
Hrot: wolfram
Vrchní část: ABS kopolymer 
Násadka: přírodní guma



        1.5 Použití BUNGYPUMP  správným způsobem

1 - Obraťte hůl do vertikální polohy a upravte její délku tak, aby Vám sahala do výšky mezi 
prsy a podpaží a v této poloze ji uzamknete tak, že budete držet střední část a otáčet spodní 
částí.

 

2 -Pomocí zavíracího mechanismu si upravte podle potřeby i délku řemínku kolem ruky.
Po úpravě mechanismus zaklapněte.

3 - Zespodu vsuňte ruku do řemínku a pevně uchopte rukovět hole
držte ji pohodlným způsobem

4 - Položte hole na zem rovnoběžně se zadní částí vašich nohou nebo bezprostředně za váš 
kotník a stiskněte hůl dolů kráčejte nebo běžte v klasickém rytmu střídající vaši levou ruku a 
pravou nohu s pravou rukou a levou nohou snažte se mít narovnaná záda, ramena tlačte 
dolů, stažené břicho a dívejte se přímo dopředu vždy dbejte na to, abyste měli ruce mírně 
pokrčené a hole směřovaly mírně šikmo dozadu.



       1.6 Pohled FYZIOTERAPEUTA  

na Švédské tréninkové hůlky BungyPump BungyPump 

PhDr. Edwin Mahr,Ph.D. 
Magisterské studium fyzioterapie dokončil v roce 1996, 
doktorát v oboru biomechanika obhájil v roce 2002, 
v roce 2003 složil rigorózní zkoušku z filozofie.  
Diplomovaný učitel lyžování 1. třídy. Spoluzakladatel 
Centra prof. Čecha, kde pracoval jako fyzioterapeut do 
roku 2002, dále působí jako zástupce vedoucího 
fyzioterapeuta v Clinicu a.s. následně od roku 2004 v 
CLPA s.r.o. Odborný garant provozu Relax Centra 
v Hotelu Praha. Člen realizačního teamu u národního 
fotbalového mužstva do 21 let, včetně toho vítězného 
v roce 2002, bronzová medaile z ME v Dánsku 2011. 
Spoluřešitel  několika grantových projektů, autor 
odborných článků v oboru. Spoluautor pořadu 
Fyzioterapeut radí na TV Prima. Odborný asistent Odborný asistent 
praktické výuky studentů fyzioterapie FTVS UK, 3.LF praktické výuky studentů fyzioterapie FTVS UK, 3.LF 
FNKV.FNKV.

Měl  jsem  možnost  vyzkoušet  hůlky  BungyPump  a  přes  prvopočáteční  nedůvěru  jsem  byl 
příjemně překvapen. 
Díky této sportovní pomůcce lze efektivním způsobem oslovit k aktivitě daleko větší množství 
svalů než při běžné chůzi. 
V porovnání s technikou „nordic walking“ jde o intenzivnější pohybovou  aktivitu zapojující více 
svalových skupin. 
To se následně  projeví ve zvýšené kardiorespirační zátěži.  Zvýšená tepová frekvence  se 
dostaví po několika desítkách metrů. 
Oproti  klasické severské chůzi („nordic walking“) se daleko více do činnosti  zapojují   svaly 
pletence ramenního a zad ( aktivní činnost proti odporu hůlek). Člověk stlačuje písty o odporu 4 
nebo  6  kg.  Vzhledem  k nebezpečí  přetížení  a  zvýraznění  svalových  dysbalancí  bych 
doporučoval ze začátku menší zátěže, tj. použití holí s odporem 4 kg a kratší dobu tréninku. 
Pořádný strečink je nezbytným doplňkem k této nové, zajímavé a všestranně rozvíjející aktivitě. 
Možnost  pobytu  ve  volné  přírodě  na  čerstvém vzduchu  v kombinaci   s komplexní  aerobní 
zátěží je vhodným doplňkem ke všem volno časovým aktivitám.  
Pro  výkonnostní  sportovce  lze  doporučit  i  běh s těmito  hůlkami  nebo  např.  imitaci  výběhu 
kopců jako na běžkách.
Použití Bungy Pump holí může být také zajímavou volbou pohybové aktivity v rekonvalescenci 
po  úraze  či  onemocnění.  Zde  záleží  vždy  na  aktuálním  zdravotním  stavu  a  pohybových 
možnostech  pacienta.  Použití  musí  být  vždy  konzultováno  s lékařem  a   zpočátku  vedeno 
fyzioterapeutem anebo specialistou vyškoleným v technice chůze s těmito holemi..  

Praha 15.3.2013



         2. TRÉNINK

2.1  Různé stupně cvičení

Během cvičení si kromě budování kondice zabezpečujete i více energie pro každodenní život. 
Můžete si vybrat z nabízených možností cvičení v závislosti na vašem rozhodnutí.

Každodenní aktivita - tato zahrnuje všechny činnosti, 
které vykonáváte během dne; například úklid, vaření, 
nakupování a podobně.

Fyzická aktivita - plánované fyzické činnosti, jako 
například 30-minutová rychlá chůze

Trénink - plánované činnosti s cílem zvýšit si fyzickou 
kondici, sílu a fitness. Patří sem např. běh a posilování.

    

 
2.2 Obecné rady při cvičení

 Vědomost o správném cvičení vám dává možnost zlepšit si zdraví

 Cvičit může každý, bez rozdílu věku, síly a kondice

 Pro zlepšení kondice se cvičení dá realizovat i v přestávkách, použít schody, kopec atd..

 Ke zlepšení celkového dobrého pocitu z cvičení přispívá pobyt venku, na čerstvém 
vzduchu, v úzkém styku s přírodou

 Najděte si rovnováhu mezi cvičením, odpočinkem a správnou životosprávou. Každý 
jsme jiný, proto si tu rovnováhu musí najít každý individuálně

 Nezapomeňte, že z cvičení musíte mít radost

 Užívejte si pobyt venku

 Tak jak si vytvoříme správné návyky, tak se upraví i naše zdraví

 Pro naprosto přesný tréninkový plán je třeba kontaktovat svého osobního trenéra, resp. 
fyzioterapeuta, který ho přizpůsobí přímo vašim potřebám



      2.3 Zlepšení fyzické aktivity

Mozek - ovlivňuje naši paměť, učení a koncentraci. Napomáhá i předcházení stresu - 
vylučováním hormonů dopaminu a serotoninu.

Krevní tlak - se stabilizuje a krevní cévy nejsou napjaté

Hodnota cukru v krvi - klesá na zdravé hodnoty

Srdce - pracuje intenzivněji; zesílí a sníží se tepová frekvence v klidu

Krevní cévy - zvětší se, což dopomůže k tomu, aby krev proudila k srdci a svalům 
snadněji; také snižuje riziko vzniku krevních sraženin

Imunitní systém - už i mírné cvičení ho může posílit

Příjem energie - vzroste celková schopnost organismu štěpit tuky

Hodnota tuků v krvi - se upraví

Svaly - podávají vyšší výkon a přijímají tak rychleji a efektivněji glykoly a nasycené 
kyseliny, což má za následek stabilizaci obsahu cukru v krvi

Stresové hormony - např. adrenalin - jejich hodnoty v krvi se sníží. To sníží i krevní 
tlak a upraví spánek a celkovou tělesnou pohodu.

Koordinace - také se zlepší, stejně i smysl pro rovnováhu. Riziko pádů se výrazně 
snižuje.

Rovnováha - se upraví, posílí a stabilizuje oslabené svaly. Vede to k menšímu počtu 
úrazů a vyšší stabilitě během stárnutí.

Absorpce kyslíku - se zlepší

Struktura kostí - posílí se struktura kostí i 
chrupavek 



      2.4 Trénink podle tepu srdce

Srdeční tep je průměrná hodnota počtu úderů srdce za minutu - a srdeční tep vzniká 
smršťováním se srdce při pumpování krve do krevního oběhu těla. Pro výpočet maximální 
tepové frekvence vašeho srdce (MTF) použijte následující výpočet:

Muži - odečtěte si svůj věk od čísla 220.

Ženy - odečtěte si svůj věk od čísla 226.

Příklad: (žena): 226 - věk 45 let = 181 MTF.

Proč je důležité sledovat si během tréninku srdeční tep?
Je dobré si zaznamenávat svou maximální tepovou frekvenci během cvičení, protože může být 
použita k posouzení, zda je cvičení které realizujete dostatečně efektivní. Když se naučíte 
porozumět různým srdečním frekvencím, budete lépe rozumět svému tělu a umět si tak zvýšit 
odolnost a kondici.

Pro posouzení celkové kondice organismu si změřte svou srdeční frekvenci v klidu. Čím vyšší 
je vaše tepová frekvence v klidovém stavu, tím větší sílu používá vaše srdce na pumpování 
krve do krevního oběhu těla. Čím je nižší, tím jste v lepší kondici.

Zde jsou hodnoty tepových frekvencí, doporučené pro jednotlivé typy tréninku:

50-60% maximální tepové frekvence = trénink velmi nízké intenzity
Zahřívání se nebo chůze po kterou můžete běžně konverzovat.

60-70% maximální tepové frekvence = trénink nízké intenzity
Tělo začíná spalovat tuky pro získání energie na cvičení.

70-80% maximální tepové frekvence = trénink střední intenzity
Náročnější na vytrvalost, plíce odebírají vyšší množství kyslíku.

80-90% maximální tepové frekvence = trénink vysoké intenzity
Velký nápor na odebírání kyslíku a tvorbu kyseliny mléčné. Je třeba ho střídat s tréninkem nižší 
intenzity.

90-100% maximální tepové frekvence = trénink velmi vysoké intenzity
 Velmi vysoký nápor na odebírání kyslíku a tvorbu kyseliny mléčné. Obvykle ho využívají 
profesionální sportovci.



      3 .  6-týdenní tréninkový program s BungyPump

6-týdenní tréninkový program s holemi BungyPump promění každého na profesionála. Během 
těchto šesti týdnů si zlepšíte kondici a výdrž, zvýšíte spalování kalorií a zlepší se i váš celkový 
pocit. Po dokončení tohoto programu bude stačit, pokud budete cvičit s BungyPump už pouze 
4 - 5 krát do týdne s různými tepovými frekvencemi a délkou cvičení.

MHR = Maximum Heart Rate = Maximální tepová frekvence

Interval Training = Spojení různých technik cvičení, například chůze standardním střídavým 
způsobem a dvojitých kroků po pěti minutách.

Níže najdete popis různých technik chůze s BungyPump:

Standardní způsob - klasický styl chůze.

Dvojitý krok - nejčastěji využívaný při chůzi do kopce nebo joggingu

Kyvadlový krok - kdy se při čtyřech krocích odrazíte holemi pouze dva krát. Tato technika je 
vhodná tehdy, když rychlost pohybu nebo terén nedovolují odražení se při každém kroku, nebo 
může být použita jako zpestření standardního kroku.



Příklad 6-týdenního téninkového programu

1. týden
Seznamte se s BungyPump a technikou chůze po dobu 
30 minut denně při chůzi s dosažením 50-60% MHR - 
maximální tepové frekvence. První týden pomůže 
vašemu tělu se zahřát a zvyknout si na tréninkové hole.
Odpočinek: 0 dnů

2. týden
Prodlužte čas chůze s dosažením 50-60% MHR - maximální tepové frekvence na 40 minut po 
dobu dvou dnů a během dalších dvou až 60 - 70% MRH.
Vaše tělo si začne zvykat na nový tréninkový rytmus.
Odpočinek: 2 dny

3. týden
Zvyšujte počet minut a MRL během každého tréninku. Dejte si 50-minutový trénink se 60-70% 
MHR 3 x týdně a 50-minutový trénink se 70-80% MHR během 2 dnů. Vaše tělo začne spalovat 
kalorie.
Odpočinek: 2 dny

4. týden
Prodlužujte čas každého tréninku. Dejte si 60minutový trénink se 60-70% MHR během dvou 
dní a 45-minutový trénink se 70-80% MHR během tří dnů. Vaše tělo bude spalovat kalorie ještě 
rychleji.
Odpočinek: 2 dny

5. týden
V tomto týdnu jsou již vaše zkušenosti s používáním BungyPump značné. Ještě více prodlužte 
čas každého tréninku a vynaložte zvýšené úsilí při cvičení. Dejte si 60minutový trénink se 70-
80% MHR během 3 dnů a 30-minutový trénink s 80-90% MHR během 2 dnů v týdnu. Vaše 
kondice a výdrž se zlepšuje.
Odpočinek: 2 dny

6. týden
Poslední týden cvičení, během kterého budete při cvičení využívat svou maximální kapacitu. 
Dejte si 60minutový trénink se 70-80% MHR během dvou dnů, 60minutový trénink s frekvencí 
80-90% během dvou dnů a 30-minutový trénink s frekvencí až 100% MRL jeden krát. Teď už 
budete pociťovat výraznější zlepšení celkové kondice i spalování kalorií.
Odpočinek: 2 dny

Pamatujte, že k dosažení svého cíle při shazování kilogramů nebo při zlepšování si celkové 
kondice potřebujete postupovat při cvičení s BungyPump správně. Je důležité, abyste našli 
rovnováhu mezi cvičením, odpočinkem a správnou výživou či dietou.

Hodně štěstí, sebedůvěry a vytrvalosti při cvičení!



      4. Cvičení s bungyPump

4.1 Zahřívání a strečink
Cvičení popsané níže mohou být použity na zahřátí, i na strečink

Pohyb rameny
Chyťte hole za střední část, každou rukou jednu. Houpejte rameny vpřed a vzad a zvedejte 
nohy v 90 stupňovém úhlu jako kdybyste pochodovali, ale zůstanete na místě. Střídejte levou 
ruku s pravou nohou a pravou ruku s levou. Tip: Pochodujte a přidejte do cvičení větší švih a 
sílu.

Úklon hlavou
Držte hole rovnýma rukama před sebou. Narovnejte záda a ramena tlačte dolů. Naklánějte 
hlavu doprava a doleva tak, abyste cítili tah v krku. Opakujte vícekrát.



Krčení ramen
Držte hole oběma rukama se spuštěnými rameny dolů. Narovnejte záda i ramena. Povytáhněte 
ramena vzhůru k uším a nechte je spadnout zpět. Opakujte vícekrát.

Twist horní částí těla
Držte oběma rukama hole za rameny. Obě nohy směřují kolmo dopředu. Dbejte na to, abyste 
byli natažení. Pootočte vrchní polovinu těla spolu s holí doprava a doleva a cvičte. Opakujte 
vícekrát.



Napínání ramen
Chyťte hole oběma rozpaženýma rukama nad hlavou a postavte se rovně se spojenými 
nohami. Hřbet je rovný a začněte napínat ramena směrem nahoru, vraťte zpět dolů a opakujte.

Swing ze strany na stranu
Chyťte jednu hůl oběma rukama - ruce nejsou úplně napnuté. Ohýbejte celou vrchní část těla 
napravo a nalevo, ale dbejte na to, abyste nehýbali boky ani nohama. Opakujte vícekrát.



Napínání zad
Držte jednu hůl za zády napnutýma rukama. Venkovní část ruky směřuje k zádům. Snažte se 
hůl vychýlit směrem dozadu a nahoru, až pocítíte napínání svalstva na hrudi a rukách. Můžete 
změnit orientaci rukou - vytočte jejich vnitřní stranou směrem k zádům.

Stavění se na špičky
Dejte obě hole na zem před sebe na šířku ramen a držte je za ručky. Stůjte rozkročení na šířku 
ramen. Napněte nohu a postavte se na špičky. Opakujte střídavě, nebo najednou pro obě nohy.



Natahování zadní části nohou - 1
Držte hole před sebou s mírně pokrčenými rameny. Narovnejte pravou nohu před sebe, zapřete 
se patou o zem tak, že prsty směřují vzhůru. Pokrčte i levé koleno, abyste cítili tah v noze. Po 
pár opakováních nohy vyměňte.

Natahování zadní části nohou - 2
Držte obě hole před sebou s rameny mírně pokrčenými. Vykročte jednou nohou vpřed do 
roviny, v níž držíte hole a mírně nohu pokrčte. Druhou nohou udělejte velký krok dozadu a 
napněte ji. Přední nohu mírně pokrčte, jako kdybyste šli udělat výpad. Budete cítit napínání 
přední části Zanožená nohy.



4.2       Posilování

Boční tlak
Rozpaženýma rukama vytvořte písmeno "T". Narovnejte záda a ramena tlačte dolů. Obě dlaně 
jsou položeny na vrchu holí tak, aby je bylo možné mačkat dolů. Mějte na paměti, že hýbete 
pouze rukama - napínáte ramenní svaly.
Tip: když mačkáte hole, podržte je stisknuté déle - cca 5 sekund a až poté uvolněte

Ohnutý hřbet
Stůjte rozkročení na šířku ramen a ohněte záda tak, že vrchní část těla směřuje dopředu. V této 
pozici máte hole v natažených rukách před sebou. Sláčajte hole dolů a mějte na paměti, že 
hýbete pouze rukama - napínáte ramenní svaly.
Tip: Když stlačujete hole, podržte je stisknuté déle - cca 5 sekund a až poté uvolněte.



Překřížená noha
Držte obě hole před sebou přičemž je máte od sebe vzdáleny více než na šířku ramen. Dlaň 
dejte na vrch hůlky, kvůli udržení rovnováhy. Ohněte jednu nohu do 90 stupňového úhlu a 
položte si kotník na protilehlou nohu. Vydržte v pozici. Následně vyměňte nohy a pokračujte ve 
cvičení.
Tip: Když držíte pozici a máte natažené ruce vpřed, zatlačte hole dolů. Zkuste přitom i mírně 
pokrčit kolena.

Posilování hrudníku
Uchopte jednu hůl oběma rukama a mírně ohněte ramena dopředu před hrudník. Narovnejte se 
a ramena tlačte dolů. Během této polohy stiskněte a uvolněte hůl. Pohyb opakujte.
Tip: Během stlačování hole mírně pokrčte kolena.



Posilování ramen
Uchopte jednu hůl oběma rukama nad hlavou, přičemž máte ramena v 90 stupňovém úhlu. 
Narovnejte vzhůru ramena a vracejte je dolů. Během zvedání tiskněte a uvolňujte hůl
Tip: Během stlačování hole mírně pokrčte kolena.

Ohýbání zad
Uchopte jednu hůl oběma rukama za spodní částí zad. Napněte a narovnejte ramena dolů. 
Tiskněte a uvolňujte hůl.



Vertikální tlak
Uchopte jednu hůl oběma rukama za zády ve vertikální poloze. Jedna ruka je na spodní části 
hole a druhá nad hlavou. Pomalu stlačujte a uvolňujte hůl. Vyměňte si ruce a cvičení opakujte.

 


