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Anotace 

 Bakalářská práce v první části pojednává o charakteristice společenského tance, 

a tanečního sport. Zaměřuje se na vývoj a historii tance a seznamuje čtenáře s kulturou 

tanečního sportu a charakterizuje povahu jednotlivých latinskoamerických tanců. Dru-

há část bakalářské práce popisuje metodiku a samotné zpracování návrhu výukového 

cyklu latinskoamerických tanců v hodinách tělesné výchovy středních škol. 

 Tato bakalářská práce, včetně multimediálního materiálu, může posloužit učite-

lům, kteří chtějí vnést do výuky tělesné výchovy něco neobvyklého a zároveň zábavné-

ho.  

 

Klíčová slova: latinskoamerické tance, tělesná výchova, taneční sport, společenské 

tance 

 

 

 

Annotation 

In the first part of this bachelor’s thesis we describe characteristic of the ball-

room dancing and also dance sport. We are discussing evolution and history of the 

dance and we are introducing the culture of dance sport and nature of each Latin 

dance. The second part describes methodology and creation of teaching cycle of the 

Latin dances in the physical education class of secondary schools.  

This Bachelor’s thesis including multimedia material can serve teachers who 

want to include in the Physical Education something unusual and also entertaining.   

 

Key words: Latin dances, Physical Education, dance sport, ballroom dancing  
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Seznam zkratek 

LAT Latinskoamerické tance 

STT Standardní tance 

TV Tělesná výchova 

Ln Levá noha 

Pn Pravá noha 
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Úvod 

 Existují archeologické doklady o tom, že tanec je součástí lidských životů již od 

dob našich pravěkých předků. Společně s lidským vývojem se vyvíjel i tanec sám a ko-

lem 14. století se objevuje tance v podobě prvního párového tance, tedy dvorského 

tance, který dal základy dnešnímu společenskému tanci, do kterého mj. patří tance La-

tinské Ameriky.  

 Ačkoliv je tanec chápán spíše jako forma umění, u novodobého soutěžního spo-

lečenského tance (zvaném také jako taneční sport) se setkáváme s velkou dávkou fy-

zické náročnosti. Vzniká tak unikátní spojení umělecké složky, kterou zprostředkovává 

tanečník vyjadřující charakter daného tance, se složkou sportovní, ve které je zapotřebí 

řádná fyzická připravenost tanečníka. U začínajících tanečních párů, ať už je to v taneč-

ním klubu nebo v tanečních kurzech, mě baví pozorovat jakousi sjednocenost, která je 

podmíněná nejenom blízkým – fyzickým kontaktem, ale i humorem, který je kolem 

tance všudy přítomen. Na společenském tanci se mi líbí přirozená rovnováha muže a 

ženy, kde žena představuje vzácný drahokam a zároveň ženskou svůdnost a muž zde 

projevuje svoji dominanci a zároveň gentlemanství. Díky těmto aspektům je společen-

ský tanec zajímavý spoustě lidem, a proto se také stává čím dál tím více populární na 

celém světě. 

 Z mé pedagogické zkušenosti, kdy jsem učila společenský tanec na střední škole 

v tělesné výchově, vím, že studenty forma jiné a poněkud netradiční výuky tělesné vý-

chovy velmi bavila. Tato zkušenost mi proto byla motivací pro sepsání této bakalářské 

práce, jejímž výsledkem by měla být metodická příručka, která by měla učitelům po-

moci k zařazením výuky latinskoamerických tanců do hodin tělesné výchovy.  
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1 Cíle práce 

Hlavním cílem bakalářské práce je vytvořit metodický materiál pro výuku vybra-

ných latinskoamerických tanců v rámci tělesné výchovy středních škol.  

Dílčí cíle: 

 Metodická řada pro nácvik vybraných latinskoamerických tanců 

 Časové rozvržení metodiky latinskoamerických tanců v rámci tělesné výchovy 

středních škol 

 Vytvoření vlastních fotografií a multimediálních nahrávek, které poslouží jako 

pomůcka k metodickému materiálu 
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2 Charakteristika společenského tance 

Společenský tanec je vyjádření pocitů ve vztahu dvou osob. Toto umělecké vyjád-

ření musí vystihovat charakter hudby, tedy charakter daného tance. Tanečníci v tomto 

spojení vyjadřují emoce a vytváří svými kreativními pohyby a gesty umělecké dílo. Ta-

nec svým požadavkem fyzického kontaktu posouvá lidi nejenom blíž po fyzické stránce, 

ale především po té psychické. Skrz tanec se daleko lépe začleňujeme do společnosti, 

která nám umožňuje daleko lépe poznat jejich zvyky a hodnoty. 

Od 90. let minulého století se společenský tanec posouvá z umělecké branže spíše 

do té sportovní, a to pod názvem taneční sport (v roce 1995 byl tanec přijat do Meziná-

rodního olympijského výboru), (Odstrčil, 2004). Taneční sport si zachovává svoji umě-

leckou složku a přidává tanci rychlost, ostrost, sílu a vytrvalost, která se neobejde bez 

kondiční přípravy.  

2.1 Charakteristika tanečního sportu  

Podle Jansy a Dovalila patří taneční sporty mezi senzomotorické sporty, které jsou 

charakteristické vysokými nároky na koordinaci pohybů společně v závislosti na rych-

lém a přesném vnímání podmínek sportovní činnosti. Taneční sport se řadí 

k podskupině esteticko-koordinačních sportů, jejichž cílem je dokonalé provedení po-

hybového programu. Hlavním kritériem hodnocení porotců je tedy odborně posuzovat 

technické provedení, které je převážně podmíněno projevy pohybové koordinace. A 

díky estetické složce se hodnocení sportovního výkonu stává subjektivním, neboť po-

rotci posuzují také velmi důležitý umělecký dojem (Jansa, P; Dovalil, J a spol., 2009). 

Taneční sport je soutěžní forma společenských tanců, které se vyučují v tanečních 

kurzech. „Pro sportovce – tanečníky je tento sport většinou životní drogou, životním 

stylem. Dává jim to, co mohou nabídnout i ostatní sporty – fyzickou a psychickou ná-

mahu, kondici, poznávání různých lidí, zemí, kultur, pocity vítězství i prohry, týmového 

ducha, ale i individuální výjimečnost“ (Odstrčil, 2004 str. 7). V něčem se taneční sport 

od ostatních sportů však naprosto odlišuje:  

Základní jednotku tanečního sportu tvoří pár – muž a žena. Úspěšnost tohoto „mi-

nitýmu“ je závislá na tzv. partneringu, který je přímo úměrný schopnosti sehranosti 

obou lidí. Je nutné se naučit nejenom vnímavosti druhého tanečníka na fyzické úrovni, 
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ale zejména na úrovni psychické, ve schopnosti spolupráce a lidského jednání. Tato 

společná práce v tanečním páru se přenáší do konečného tanečního provedení, které 

je plné emocí, vášní a citů. V současnosti je velký důraz kladen na publikum, a proto 

jsou taneční páry podrobovány herecké výuce, aby dokázali dostatečně zaujmout obe-

censtvo a bavit je svými gesty a figuracemi 

Další odlišností tohoto sportu je úzké propojení tance s hudbou. Řada sportů totiž 

používá hudbu jako doprovod, nebo jako prostředek umocňující sportovcům své výko-

ny či navození sjednocenosti ve sportovních skupinách. Avšak taneční sport je výjimkou 

v tom, že jako jediný sport vyžaduje reagovat na neznámou hudbu, její rytmus, melodii, 

strukturu i charakteristické prvky. Vztah mezi tanečním sportem a hudbou je založen 

na nadřazenosti hudby nad tancem. Z hlediska vývoje byl tanec utvořen na základě 

hudby o charakteristických rytmických vlastnostech, která inspirovala také vzniklé ta-

neční variace.   

Třetím bodem, který dělá sportovní tanec odlišným od ostatních sportů je způsob 

tanečních soutěží.  Ty probíhají soupeřením několika současně tančících párů na ta-

nečním parketu. Ačkoliv se však jedná o individuální sport, soutěže mají charakter ko-

lektivního soupeření. S tím se váže úskalí hodnocení, které je postaveno na 

skutečnosti, že taneční rozhodčí (porotce) nemůže sledovat každý soutěžní pár po ce-

lou dobu a jeho hodnocení se proto může lišit od ostatních porotců. Praxe je však ta-

ková, že se většina porotců na výsledcích shoduje.  

3 Historie tance 

Tanec je už od pradávna součástí lidské kultury a patří mezi nejstarší projevy člo-

věka. Faktickým důkazem jsou nálezy jeskynních maleb a otisky nohou, které můžeme 

spatřit v jeskyních Altamira (Španělsko), Lascaux (Francie), Addura (Itálie), pohoří Atla-

su v Africe, ale také v oblasti Asie (Kozárová, 1998). Nejstarší archeologický doklad tan-

ce pochází z období mezi 40 000 až 10 000 lety př. Kr. (Zídková, V., 2013). Lze však 

usuzovat, že člověk znal tanec dávno předtím, než jej poprvé zachytila ruka pravěkého 

umělce kresbou. 

Z hlediska antropologického je člověk součástí symbolů, které využívá ke své ko-

munikaci. Jedním ze symbolů hned vedle jazyka a gest je právě tanec. V citátu, jehož 
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autor je neznámý, je poukázáno na tanec jakožto komunikační prostředek: „Umíš-li 

mluvit, umíš zpívat. Umíš-li chodit, umíš i tančit“ (Taneční magazín, 2009). 

3.1 Rituální tanec 

V době našich pravěkých předků měl tanec úplně jinou podobu. Tehdejší taneční 

poskoky a kroky vznikly napodobováním pohybů z přírody, především napodobováním 

pohybů zvířat. Hlavní funkcí tance našich předků bylo vyjadřování emocí. Tyto pohyby 

byly pravěkými lidmi využívány v rámci rituálů k lovu zvěře (dnes známe pod pojmem 

bojové tance), k oslavě ulovené kořisti a dalším oslavám či obřadům tlupy (Taneční 

magazín, 2009). 

Důležitým prvkem rituálních tanců byl oheň, kolem kterého lidé tanec prováděli. 

Oheň, jehož funkcí je světlo a teplo představuje také symbol rodiny a společenství. 

Kruhový tvar neboli kolo symbolizuje pohyb a je také vnímám jako symbol změny. Lidé 

věřili ve význam rituálů a kromě ohně  světla, tepla a symbolu kruhu, byly neméně dů-

ležité také správné pohyby. Tyto pohyby měli navodit resonanci magických energií za-

měřených určitým směrem (např. k navození harmonie, poznání, dokonalosti,…). Cílem 

rituálního tance je napojení se na ducha. Lidé se například napojovali na duchy hvězd, 

aby jim seslali moudrost, aby vysvitlo Slunce nebo aby naopak zapršelo. Rituální tanec 

sloužil také na vymítání zlých duchů (Taneční magazín, 2009). 

Obrázek 1 – Rituální tanec kolem ohně 
(pinterest.com, 2009) 
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S příchodem antiky, která měla výrazný vliv nejenom na kulturu, ale také dala zá-

klady evropské vzdělanosti, ovlivnila i taneční kulturu. V tomto období se setkáváme 

s velmi typickou úvahou o kráse těla i duši. Podstatou této úvahy zvané kalokagathie 

bylo docílení harmonie krásy a dobra. Antickým ideálem byla tedy duchovní dokonalost 

a tělesná krása. Důkazem toho, že byl tanec oblíbený u Řeků, byly malby tančících figur 

na vázách. Rituální tanec se však posunul od pravěkého ohně do starověkých antických 

chrámů, kde probíhaly rituální obřady. Tyto obřady se konaly na oslavu božstva, vesmí-

ru a postupně se začaly více dostávat i do nezasvěcené veřejnosti (Taneční magazín, 

2009). V době vrcholného rozkvětu antického Řecka se tanec stal nezbytnou součástí 

výcviku řeckých vojáků (Wainwright, a další, 2006). 

3.2 Tanec jako element přinášející zábavu 

Se vznikem olympijských her vznikaly i taneční choreografie, kterými zahajovaly 

velkolepé slavnosti mladé dívky. Taneční slavnosti začaly být velmi oblíbené a konaly se 

například na oslavu sklizně vína. Tancem přitom vesničané vzdávali hold Dionýsovi, 

řeckému bohovi vína (Taneční magazín, 2009).  

Po nějaké době se tanec dostal i na divadelní scénu, ve kterém dosahoval vrcholu 

celého představení. Důsledkem rozmachu taneční kultury vznikaly kromě gymnasií, 

škol klasických i orientovaných, také školy taneční (Taneční magazín, 2009).  

3.3 Úpadek tance v období středověku 

Stejně tak, jako se střídal vývoj lidstva, podobný převrat jaký byl na přelomu ob-

dobí starověku a středověku postihl i tanec. Z období, kdy byl tanec vnímán jako pro-

Obrázek 2 – Šest členů chóru vyobrazených 
na amfoře (z řec. choros, tanec), (Morraw, 

2020) 
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středek přinášejícím lidem radost a uvolnění na tanec začal prožívat období úpadku. 

S tím souvisela velká nadvláda křesťanství, které vnímalo tanec jako ďáblův „nástroj“, 

který uváděl člověka do transu a zbavoval ho svého chápání a přemýšlení. Díky kočov-

níkům, trubadúrům a potulným kejklířům však tanec doslova nevymizel (Taneční 

magazín, 2009).  

Ve 13. století se tanečnímu vývoji začíná opět dařit. Tanec se dostává opět na di-

vadelní scénu jako součást divadelních her. Začínají se opět konat rituály a slavnosti 

spojené s tancem. Pro širokou veřejnost je charakteristický tanec s živými a pestrými 

kroky, naopak pro vyšší šlechtu tanec znamená etiketu společenského styku. Vymezuje 

přesně dané taneční pozice a charakterizuje jí klidný pohyb (Taneční magazín, 2009).  

3.4 Období tanečního rozkvětu 

Po období středověku přichází renesance, která se navrací k antice a pro umění a 

tanec přináší období rozkvětu. Tanec se pak nejvýznamněji rozvíjel v Itálii, kde se tan-

cem na slavnostech nechávali bavit papežové (Taneční magazín, 2009).  

4 Historie společenských tanců 

4.1 První párové tance 

Kořeny společenských tanců sahají do 14. století, kdy se objevily dvorské tance, 

které se tančily na královských a šlechtických dvorech, k jejíž výuce byl obstarán taneč-

ní mistr (Machová, 2019). Rozmach tance, který zapojoval obě pohlaví, nastal přede-

vším až v 16. století. Příchod lepších podlahovin a lehčí obuvi navíc umožnil tanci 

přestěhovat se z venkovských prostor do velkých místností pod střechu (Wainwright, a 

další, 2006). Mezi nejrozšířenější tance té doby patřil tanec pavana, kterou později na-

hradil německý tanec allemande (často spojovaný tanec s francouzským courante), 

gagliarda (později nahrazena saltarelem) a španělská sarabanda nebo skotská giga. 

„Tance se spojovaly do tanečních suit, ve kterých se střídaly pomalejší tance s rychlými, 

mezi tyto tance byly později vkládány i jiné taneční části, čímž vznikaly rozsáhlejší or-

chestrální skladby“ (Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020). 

Jedním z prvních párových tanců byla také tzv. Volta. Tento třídobý tanec půvo-

dem z Provence si vysloužil pověst nemravného tance.  To bylo způsobeno velmi těs-
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ným držením a příliš velkými zvedacími figurami, způsobující nadzvedávání ženských 

sukní, které leccos poodhalovaly (Tillmanová, 2020). Dalším oblíbeným tancem byla 

tzv. gavota a po roce 1653 přibyl k těmto tancům ještě menuet, který se stal nejoblíbe-

nějším tancem 17. a 18. Století. Název, choreografii a hudbu menuetu vymyslel hudeb-

ní skladatel Jean Baptiste Lully, který své dílo představil Ludvíkovi XIV. Tanec se 

následně z Francie rozšířil po celé Evropě i do Čech. Menuet byl na svou dobu poměrně 

komplikovaným a technicky náročným tancem, a to zejména kvůli perfektnímu držení 

těla tanečníků. Zároveň předznamenal jistý rozvoj ve vzdělávání. Díky náročnosti a ob-

libě tance se osobnost učitele tance stala velmi vyhledávanou a společensky uznáva-

nou profesí. Na přelomu sedmnáctého století se učitelé tance sjednocovali ve 

Společnosti tanečních mistrů. Jejich žáci se v té době mohli naučit až padesát druhů 

tanců. (Taneční magazín, 2009). Některé z těchto tanců ovlivnily také tvorbu vážné in-

strumentální hudby v době baroka a rokoka (Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020). 

4.2 Období ve znamení valčíku a polky 

Po Velké francouzské revoluci v roce 1847, kdy byla svržena vládnoucí šlechtická 

vrstva, tanec sdružoval již všechny, kteří si chtěli zatančit.  18. století je proto charakte-

ristické množstvím pořádaných plesů a bálů pro soukromou, ale i veřejnou společnost. 

Oblíbenými tanci těchto tanečních akcí je polonéza, gavota, kvapík, rejdovák, mazurka, 

ale také první „moderní“ společenský tanec – valčík (Gaudík, 2010). Díky jeho původu 

dostal tento tanec přídomek vídeňský a s tímto názvem vznikla i jeho speciální forma. 

Oblibu si tento tanec získal i u mnoha hudebních skladatelů. Inspiroval například tvor-

bu bratří Straussů, Webera, Schuberta, Mozarta, Beethovena, Nedbala a dalších 

(Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020). 

Druhým kolovým tancem, jenž se stal hitem té doby, vzniká po roce 1830 v Če-

chách s původním názvem maděra. Podle svého polovičního rytmu se jí poté začalo ří-

kat půlka, ze které vzniknul název polka. Svým jednoduchým tanečním pohybem 

s výrazným hudebním doprovodem se polka se rozšířila do Francie a do ostatních zemí 

Evropy a ovlivnila řadu slavných skladatelů, například Smetanu a Hilmara a další… 

V Čechách se kromě polky tancovala mazurka, různé druhy polonézy, rejdovák, kvapík, 

furiant a později také čardáš. Na základě různorodosti těchto lidových tanců vznikají 

umělé společenské tance – Česká Beseda (1863), Moravská Beseda (1892), Slovenská 
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Beseda (1912). „V Polsku se tančil tanec mazur, polonéza a krakowiak; v Rusku malo-

ruský kozáček, gopak a lesginka; u jižních Slovanů kolo; v Maďarsku čardáš (csárda – 

krčma),“ (Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020). 

4.3 Převrat taneční kultury na konci 19. století 

Konec 19. a začátek 20. století se stává pro evropskou taneční kulturu převratné, 

neboť se objevují tance ze Severní a Jižní Ameriky, které přinášejí do Evropy novou 

směs bělošsko-afroamerické i americké kultury. Jedná se především o jazzovou hudbu 

a s ní i jazzové tance, které přinášejí složitější krokové variace. Podstatou jazzu je ryt-

mus, jehož základním znakem je synkopa. Díky jazzové hudbě se u nás objevuje tanec 

onestep (jednokročka), twostep (dvoukročka) a nejvýznamnější foxtrot. Mezi tyto mo-

derní tance se přiřazuje také argentinské tango a kubánská habanéra (Fakulta tělesné 

výchovy a sportu, 2020). Tanec se postupně dostává mezi fanoušky a do tanečních 

škol. Ty však prosazují své vlastním taneční podání a na tanečních soutěžích vznikají 

neshody mezi tanečníky. Následkem toho angličtí učitelé tance vymýšlejí tzv. interna-

cionální styl, který sjednocuje a popisuje nejpopulárnější tance a jejich variace, a také 

stanovili požadavky na hudební doprovod.  Toto sjednocení umožnilo zpřístupnění šir-

šímu okruhu zájemců o tanec a v některých zemích se dokonce začíná mluvit o taneč-

ním průmyslu (Odstrčil, 2004). 

4.4 Meziválečné období 

V meziválečném období se objevuje tanec shimmy a charleston, charakteristickým 

pro toto období je také boome-voogie. Z tanců, které přetrvaly dodnes je blues, anglic-

ký waltz a foxtrot. V Británii v roce 1936 vznikl quickstep (Fakulta tělesné výchovy a 

sportu, 2020). Do Evropy také začínají pronikat latinskoamerické tance – rumba a sam-

ba. Dalším velmi populárním tancem, který se v Evropě ujal, byl swing, který byl však 

vlivem druhé světové války spolu s ostatními tanci a dalšími kulturními aktivitami 

v některých evropských zemích zakázán.  

4.5 Poválečné období 

Po válce však nastal veliký „boom“. Do Evropy přichází další latinskoamerické tan-

ce, kubánská cha-cha a paso doble. Rovněž přichází éra rokenrolu, který se stává záro-
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veň životním stylem mnohých lidí. Na rytmus rokenrolu později navazuje i dnes velmi 

populární jive. Období od 60. let minulého století můžeme považovat za dobu moder-

ních tanečních stylů, objevuje se například hip hop, scénický tanec, atd (Taneční 

magazín, 2009). 

4.6 Rozmach tanečních soutěží 

K největším rozmachu tanečních soutěží internacionálního stylu došlo ve 30. le-

tech. V té době také vzniká řada národních a mezinárodních tanečních organizací. První 

taneční federace (International Amateur Dancers Federation) vzniká v Praze v roce 

1935. Poté se konají první mistrovství Evropy a první mistrovství světa. To, že se tanec 

stal byznysem, který byl závislý na velkém počtu tanečních amatérů, přetrvalo dodnes. 

Avšak po pádu železné opony se nejenom v zemích východní Evropy dostávají do ve-

dení amatéři, kteří rozbíjí tradiční hodnotu profesionálů a sami se zmocňují tanečního 

byznysu. Do vedení se v tomto ohledu dostává také například i Itálie. Ačkoliv Anglie si-

ce zůstává stále kolébkou tanečního sportu, doposud prestižní Německo vyměnilo své 

postavení s Italy, kteří se stali jedněmi s nejlepšími standardními tanci. Rusko se nao-

pak proslavilo vynikající kvalitou latinskoamerických tanců. Postupně se začíná v ta-

nečním světě projevovat mísení tanečních mocností i jejich zájmů. Na dnešních 

tanečních soutěžích se proto setkáváme se jmény různých národností bez ohledu na 

to, jaký stát reprezentují (Odstrčil, 2004). 

K nejúspěšnějším tanečním státům patří Dánsko, které je v tanečním sportu oproti 

ostatním severským státům na vysoké úrovni. Na pozoruhodné světové úspěchy dosa-

hují tanečníci Slovinska a pobaltských republik. Dobře si na tanečních soutěžích také 

vedou Poláci a Ukrajinci. Dále stojí za zmínku velký rozmach tanečního sportu v Severní 

Americe a na Dálném východě, především v Číně a v Jižní Koreji (Odstrčil, 2004). 

5 Rozdělení tanců 

Společenské tance dělíme do dvou základních skupin podle jejich charakteru.  

Základní dělení tanců: 

 Standardní tance – waltz, valčík, tango, slowfox, quickstep 
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 Latinskoamerické tance – samba, cha-cha, rumba, paso doble, jive, polka 

V Čechách se do latinskoamerických tanců řadí také polka, která může být součástí 

některých soutěží kategorie děti a junioři.  

Radek Balaš (Balaš, 2003) dělí společenské tance do 4 skupin podle původu a tradice: 

 Tance standardní 

Původ anglický: waltz, slowfox, quickstep 

Původ latinskoamerický: tango 

 Tance latinskoamerické 

Původ jihoamerický: Samba 

Původ středoamerický: rumba, cha-cha 

Původ evropský: paso doble 

 Tance jazzové 

Původ severoamerický: blues, jive 

 Tance kolové 

Původ evropský: polka, valčík 

5.1 Taneční soutěže 

Soutěže tanečního sportu tvoří integrovaný systém, který umožňuje výkonnostní 

růst ve sportovní taneční dovednosti. Je to také systém, který je postaven na soutěž-

ním řádu, tedy na určitých pravidlech, které mj. vymezují například věkové kategorie či 

jednotlivé disciplíny.   

V České republice se nachází dva taneční svazy, které pořádají taneční soutěže a 

určují si svůj taneční řád. Je jím Český svaz tanečního sportu (ČSTS) a Svaz učitelů tance 

(SUT). Pravidla mezinárodního tanečního sportu určuje Světová federace tanečního 

sportu (WDSF). 

5.1.1 Český svaz tanečního sportu (ČSTS) 

Český svaz tanečního sportu je spolek tanečníků a tanečních funkcionářů České 

republiky. Stará se o pravidelnou organizaci tanečních soutěží po celé České republice, 

stanovuje také pravidla a podmínky soutěžního tanečního sportu.  
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5.1.2 Disciplíny 

Základem přípravy tanečníku na soutěž je specializace na taneční disciplínu. Sou-

těžní řády totiž rozdělují hlavní dvě disciplíny, kterými jsou standardní tance (STT) a 

tance latinskoamerické (LAT). Tomuto rozdělení korespondují také soutěže na mistrov-

ské národní i světové úrovni, které jsou specializované pouze na jednu disciplínu. Pro 

tanečníky specializující na obě disciplíny se pořádají soutěže, které obsahují všech 10 

tanců (10T) naráz. Soutěže nižší úrovně však nejčastěji obsahují jak složku standardní, 

tak i latinskoamerickou a tyto dvě disciplíny se na soutěži prolínají.  

5.1.2.1 Druhy soutěží 

Podle Soutěžního řádu (ČSTS, 2019) je několik druhů tanečních soutěží v rámci 

svazu ČSTS. Mezi nejvyšší soutěže v rámci tanečního sportu patří Mistrovství v ČR. To 

bývá z pravidla vyhlášeno výkonnostní radou ČSTS. Mistrovství se mohou zúčastnit pá-

ry nejvyšších tříd v kategoriích Junioři I, II, Mládež, Do 21 let, Dospělí, Senioři I – IV. 

Mistrovství se konají po jednotlivých disciplínách, a to ve standardních tancích, latin-

skoamerických tancích a deseti tancích. Na velmi podobném principu potom probíhá 

mistrovství družstev nebo formací. Podmínkou účasti na mistrovství je, že alespoň je-

den z páru musí mít české občanství.  

Pro účast na Mistrovství ČR je potřeba nominace, kterou tanečníci získají pro-

střednictvím dalších soutěží, kterým říkáme Taneční ligy. Těchto soutěží se mohou 

účastnit taneční páry nejvyšších tanečních tříd všech kategorií kromě dětí a kategorie 

do 8 let. Získané body z těchto soutěží se započítávají do celkového žebříčku pro RLČR  

(Rank list ČR – celkové pořadí). 

Dalším druhem je soutěž postupová, která je určena pro všechny taneční třídy. Cí-

lem těchto soutěží je postup k co nejvyšší taneční třídě. Taneční pár proto musí nasbí-

rat určitý počet bodů a finálí. 

Soutěže TPV (Tanec pro všechny), dříve nazývány hobby-dance soutěže, jsou ur-

čeny pro veřejnost polovážného zájmu, jde tedy o polozávodní úroveň. Tyto soutěže 

jsou založeny na zjednodušených pravidlech a neobsahují všechny soutěžní tance. Ta-

neční oblečení je neomezené a použití figur je uvedeno jen jako doporučené. „U 

hobbypárů nejde tolik o výsledky, jako spíše o přístup k sobě samému. O příjemné trá-
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vení volného času, získání přátel a společenské vyžití. O pohyb, který alespoň trochu 

rozhýbe naše tělesné schránky a dá nám pocit, že děláme něco pro své zdraví. Děti mo-

hou tancem rozvíjet rytmické a pohybové nadání, alespoň trochu si zvýšit obratnost, 

rychlost, koordinaci a vytrvalost, získat základní návyky pohybu v kolektivu a ve společ-

nosti. A pokud se někomu tento sport zalíbí, je samozřejmě možné začít jej dělat na 

vyšší úrovni, stanovit si vyšší cíle a více se mu obětovat“ (Odstrčil, 2004). 

5.1.3 Věkové kategorie  

Jednotlivé páry se zařazují do kategorie podle věku jednoho nebo obou partnerů. 

Níže uvedená tabulka znázorňuje jednotlivé věkové kategorie. 

Tabulka 1 – Soutěžní kategorie (Soutěžní řád ČSTS, 2019), upraveno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4 Výkonnostní třídy 

Výkon v tanečním sportu se posuzuje podle dosažení konkrétní taneční třídy pro-

střednictvím absolvování soutěží. Pro postup do vyšší třídy je podmínkou získat pro-

střednictvím soutěží 200 bodů a 5 finálových umístění. Nejnižší taneční úrovní je třída 

E, další v pořadí je třída D, C, B, A, a za nejlepší výkonnostní úroveň je považována třída 

Kategorie Věková hranice 

Kategorie do 8 let (Under 8) mladší 8 let 

Kategorie DĚTI (Juvenile)  

DĚTI I  mladší 10 let 

DĚTI II  od 10 do 11 let  

Kategorie JUNIOŘI (Junior)  

JUNIOŘI I  od 12 do 14 let 

JUNIOŘI II  od 15 do 16 let 

Kategorie MLÁDEŽ (Youth) od 16 do 18 let 

Kategorie do 21 let (Under 21) od 16 do 20 let 

Kategorie DOSPĚLÍ (Adult) Od 19 do 35 let mladšímu z páru 

Kategorie SENIOŘI (Senior)  

SENIOŘI I 1. partner minimálně 35 let 
2. partner minimálně 30 let 

SENIOŘI II 1. partner min. 45 let 
2. partner min. 40 let 

SENIOŘI III 1. partner min. 55 let 
2. partner min. 50 let 

SENIOŘI IV 1. partner min. 65 let 
2. partner min 60 let 
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M (tzv. mezinárodní). Existuje také třída P (profesionální). Soutěže této výkonnostní 

třídy bývají jen zřídkakdy, a to kvůli tomu, že je určena především tanečníkům, kteří 

jsou odhodláni se tancováním živit, tedy pokračovat v trenérské kariéře. Do této vý-

konnostní třídy jsou zařazeny tanečníci kategorie dospělí, nebo senioři třídy M dle 

vlastního rozhodnutí. Níže uvedená tabulka znázorňuje zařazení věkové kategorie 

k výkonnostním skupinám. 

Tabulka 2 – Výkonnostní třídy (Soutěžní řád ČSTS, 2019), upraveno 

Kategorie Výkonnostní třída 

Do 8 let  E 

Děti I  E, D 

Děti II  E, D, C 

Junioři I  E, D, C, B 

Junioři II  E, D, C, B, A 

Mládež E, D, C, B, A, M 

Do 21 let  E, D, C, B, A, M 

Dospělí, senioři I-IV E, D, C, B, A, M, P  

5.1.5 Hodnocení tanečních výkonů 

Na postupových soutěžích hodnotí taneční výkony porotci, kteří jsou rozestavěny 

po tanečním parketu. Porotci musí hodnotit to, jestli taneční pár tancuje správně do 

rytmu hudby a jak pohyb do hudby provádí. Důležitým hodnotícím elementem je tech-

nická kvalita, správné provedení krokových variací, správně směrování i taneční nášla-

py. Na tanečním parketu je také dobře vidět, jestli jsou oba členové páru sladění, tzn. 

vedení v páru, improvizace při vyhýbání a orientační schopnost na parketu. Porotci čas-

to čekají na točivé variace, nebo točky jednotlivých tanečníků, ve kterých se prokáže 

kvalita stability a koordinace pohybů. V nejvyšších tanečních třídách, kde je technika 

tanečních párů na vysoké úrovni, se porotci zaměřují spíše na prezentaci tanečních pá-

rů a choreografii.  

5.1.6 Taneční hudba 

Hudba je základní složkou tance – určuje rytmus a udává charakter, od kterého se 

tanec odvíjí. Pro každý tanec je dána charakteristická hudba, která má své předepsané 

tempo. Charakter tance určuje rytmické uspořádání a důraz na jednotlivé doby v taktu. 
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Pro začínající tanečníky je velmi důležitý rozvoj vnímavosti hudebního rytmu, při nej-

menším rozpoznat, o který tanec se jedná.  

Na tanečních soutěžích je nutné respektovat již předepsané normy pro tempo 

skladeb. Tempo je dáno počtem taktů za minutu. V následujících tabulkách jsou zná-

zorněny rytmické rozdíly v hudbě pro jednotlivé tance. 

 

5.1.7 Taneční oblečení 

S vývojem módy v běžném životě se měnil i styl oblékání na tanečním parketu. Do 

dnešní doby však zůstal zachován trend v odlišování oblečení mužů i žen pro standard-

ní a latinskoamerické tance. Standardní tance jsou pro ženy charakteristické dlouhými 

šaty, které jsou často zdobeny krystaly, krajkami a dalšími elegantními aplikacemi.  

Obrázek 3 – Charakteristika hudby pro standardní tance (Odstrčil, 2004) 

Obrázek 4 – Charakteristika hudby pro latinskoamerické tance (Odstrčil, 2004) 
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Muž má povinnost od taneční třídy B na soutěži oblékat frak, který obsahuje frakovou 

košili, motýlka, taneční kalhoty na standard, kšandy, frakový límeček, manžety, knoflíč-

ky a kapesníček do frakové kapsičky. Muž dále nesmí zapomenout na černé ponožky 

(Krchňáková, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Taneční oblečení v latinskoamerických tancích je pro tanečníka mnohem poho-

dlnější. Střih oděvů je uzpůsoben původu těchto tanců, které k nám přišly z teplých 

krajin. Jako materiál jsou na tanečního oblečení používané velmi barevné a výrazné 

látky s výraznými krystaly a jinými ozdobami. Látkám také nesmí chybět pružnost a 

lehkost, aby byly pro každý pohyb tanečníkovi pohodlný. Tanečnice jsou typicky oble-

čeny v krátkých, často třásňových šatech. Tanečníci nosí košili a široké kalhoty pro la-

tinskoamerické tance, které jsou ušité do pasu.  

Obrázek 6 – Šaty na standardní 
tance (zdroj vlastní) 

Obrázek 5 – Pánský frak na stan-
dardní tance (zdroj vlastní) 
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 Kromě oblečení se od sebe liší také taneční boty. Ty jsou speciální v tom, že mají 

na podrážce koženou vrstvu, která umožňuje plynulý a nezasekávaný pohyb po taneč-

ním parketu. Ve standardních tancích jsou pro dámy charakteristické boty na podpatku 

s plnou špičkou, oproti tomu v latině jsou boty páskové se špičkou otevřenou. Pánské 

latinskoamerické boty jsou na rozdíl od standardních bot na vyšším podpatku. Díky 

tomu je pro tanečníka snazší udržet váhu vpředu, lépe se točit na špičkách a provádět 

charakteristické latinskoamerické figury. 

 Podle soutěžního řádu ČSTS (ČSTS, 2019), který se řídí světovou federací tanečního 

sportu, jsou stanovena pravidla pro odívání tanečníků na taneční soutěži. 

Výňatek ze soutěžního řádu ČSTS (ČSTS, 2019) – upraveno: 

 Oblečení vytváří v každé disciplíně charakteristickou podobu. 

 Oblečení zakrývá intimní oblasti tanečníků. 

 Partnerky nenosí kraťasy, kalhoty a trikot samostatně, mohou je nosit 

pouze v kombinaci se sukní.  

 Sukně dámských standardních šatů nesmí být výše než po kolena. 

 Do tanečních kurzů volíme formální oblečení, které je v souladu s etiketou spole-

čenského chování. „Požadavek společenského oděvu v tanečních logicky vyplývá ze sku-

Obrázek 7 – oblečení pro latinsko-
americké tance (zdroj vlastní)  
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tečnosti, že společenský tanec bývá následně v praxi uplatňován při příležitostech (pře-

devším na plesech), kde tento oděv také vyžadují. Formální oděv sám o sobě přirozeně 

vytváří na jeho nositele jistý sociální nátlak na společenské chování a tělesného vystu-

pování (způsobu chůze, sezení, pohybu po tanečním parketu, chování k opačnému po-

hlaví apod.), navíc konvenuje se slavnostním prostředím tanečních sálů více než běžné 

civilní oblečení“ (Machová, 2019). Dáma může obléci sukni nebo černé kalhoty 

s halenkou. Pánské oblečení by mělo obsahovat oblek, košili, motýlka nebo kravatou a 

černé boty s tmavými ponožkami. V některých tanečních kurzech je stále vyžadováno, 

aby chlapci nosili bílé rukavičky.  

5.1.8 Průběh tanečních soutěží 

Taneční soutěž začíná registrací tanečního páru. Ta spočívá v přihlášení tanečního 

páru ke své věkové kategorii a disciplíně (STT/LAT). Taneční pár následně obdrží jedno 

startovní číslo, které musím být připnuto na fraku partnera v oblasti lopatek. Taneční 

soutěž je zahájena slavnostním nástupem všech tanečníků. Na nástup jsou zváni větši-

nou taneční páry z jedné věkové kategorie a disciplíny. V závislosti na počtu tanečníků 

jsou taneční páry rozděleny na skupiny, ve kterých nastupují na parket. Podle soutěž-

ního řádu ČSTS (ČSTS, 2019) je minimální plocha tanečního parketu 12 x 18 m. V sou-

vislosti s tím je dáno, že na každý taneční pár v jedné skupině připadá minimálně 15 m² 

plochy parketu určeného k tancování. Všechny soutěže se řídí jednotným systémem 

pořadí tanců. Soutěžní tance jdou za sebou bez přestávky, popřípadě v souladu se stří-

dajícími se skupinami. Délka jednoho tance je 1:40 min. Podle počtu párů se průběh 

taneční soutěž dělí na kola, semifinále a finále. Nejlepší taneční páry bývají oceněny 

medailemi, popřípadě poháry, diplomy aj. Po skončení soutěže si taneční pár vyzvedá-

vá list s hodnocením porotců.  

6 Charakteristika latinskoamerických tanců 

Do skupiny latinskoamerických tanců podle soutěžního pořadí řadíme tanec sam-

bu, cha-chu, rumbu, paso doble, jive a českou polku. Tyto tance jsou společně s jejich 

doprovodnou hudbou pestré na rytmice, velmi živelné, temperamentní, smyslné a plné 

citového prožitku. Soutěžní tempo latinskoamerických tanců je oproti tancům stan-
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dardním mnohem rychlejší. Fyzická příprava vrcholového tanečníka proto nesmí být 

podceňována. 

Co se týče základní techniky latinskoamerických tanců, dominuje spatné postavení 

chodidel (špičky vytočené ven, paty spojeny), které se aplikuje v každém kroku jakéko-

liv variace. Kromě výjimek se tančí veškeré kroky na napnutých nohách. Váha těla je 

před chodidly. Oproti standardním tancům jsou tance Latinské Ameriky uvolněnější 

nejenom v oblékání, ale také v držení v páru. Nášlapy jsou přes špičku s výjimkou pasa 

doble, který je pro svoji techniku velmi ojedinělý a specifický tanec. V latinskoameric-

kých tancích není vymezena velikost otáčení a neklade se velký důraz na velikosti kro-

ků. Pozornost je kladena především na pohyb pánví, ze kterého vychází většina 

figurací. V tanečních kurzech nebo lekcích pro začátečníky je potřeba však věnovat po-

zornost nejprve jednoduchým technikám s cílem naučit začínající tanečníky základní fi-

gury.  

6.1 Samba 

Tanec samba se tančí ve 2/4 taktu v tempu 54 – 58 taktů/min (Mládek, 2011). 

Podle některých pramenů zabývající se historií pochází původ samby z afrického kmene 

Banatu. Americká forma se zrodila v blízkosti brazilského města Bahia mezi černými ot-

roky. Podle Milana Degena (Degen, 2003) byl a je tanec plný prudkých pohybů, na kte-

ré se podílí celé tělo bez hlavy. Tanec se uchytil převážně v Brazílii, zvláště v Riu de 

Janeiru.  

Samba je charakteristická krouživým pohybem (bounce) kyčlí, kolenou a kotníků, 

který probíhá současně dopředu i vzad (Landsfeld, Z.; Plamínek, J., 2000). Tomuto po-

hybu odpovídají náklony těla, přičemž je naší snahou provádět pohyby směrem dolů 

(Landsfeld, Z.; Plamínek, J., 2000). Nejenom že se objevuje krouživý pohyb v těle, také 

figury mají kruhový charakter. V současné době je samba postupovým tancem (tančí se 

do prostoru), ale nachází se i variace tančené na místě (Mládek, 2011).  

Soutěžní forma se od brazilské samby liší především tím, že je tělo tanečníka v ne-

ustálém napětí. Na rozdíl provedení brazilské samby je typické uvolněným tělem, které 

umožňuje velice rychlé provedení třesavých pohybů (Chlopčík, Z., 1996—2020). Na 

soutěžích je tento tanec první v pořadí, což způsobuje některým párům podle Zdeňka 



29 
 

Chlopčíka problémy, neboť je velmi náročná na výdrž, leckdy náročnější než hodina ae-

robiku (Chlopčík, Z., 1996—2020).  

6.2 Cha-cha 

Tanec cha-cha se tančí v 4/4 nebo 2/4 taktu o tempu 30 – 32 taktů/min (Mládek, 

2011). Soutěžní verze tohoto tance je charakteristická velmi ostrými, rychlými a hra-

vými kroky. Podle Zdeňka Chlopčíka je moderní sportovní pojetí cha-chy také tvořeno 

rychlými změnami rytmu a směru tance, nebo také velmi rychlými rotacemi tanečníků 

(Chlopčík, Z., 1996—2020).  Základní charakteristikou je podle Milana Degena vychylo-

vání kyčlí do stran a tzv. cha-cha přeměna (Degen, 2003).  

Počátek tohoto tance sahá k roku 1953 na Kubu, kde se tento tanec objevuje pod 

názvem cha-cha-cha. Za jeho zakladatele je považován hudební skladatel Enrique 

Jorrín, jenž spojil jazzové prvky s afrokubánskými rytmy (Mládek, 2011).  Na přelomu 

50. a 60. let byl tanec cha-cha standardizován Angličany. Evropa se později ale začala 

vracet ke kubánské původní rytmizaci. Ta údajně vznikla zvukem, který vydávaly boty 

tanečníků třením o taneční podlahu (Degen, 2003). 

6.3 Rumba 

Rumba se tančí v 4/4 taktu a tempu 33 – 54 taktů/min. Původ tohoto tance sahá 

do Afriky, jejíž obyvatelé se dostali jako otroci na Kubu kvůli práci na plantážích. S se-

bou však přivezli také hudební nástroje, kastaněty, španělské kytary a různé druhy af-

rických bubínků. Z písní těchto afrických černochů vzešla rumba (Wainwright, a další, 

2006). Do Evropy se rumba dostala kolem roku 1927, a to nejdříve do Paříže, kde tanec 

prováděli kubánští tanečníci. Původní forma kubánské rumby se však liší od té dnešní. 

Této reformy se ujali učitelé tance z Anglie a dali tanci dnešní podobu, stanovili pravi-

dla a první figury.  Nejdříve se základní krok rumby tancoval do čtverce, forma tzv. 

square systému a párové držení bylo uvolněnější. Podoba základního kroku byla pozdě-

ji změněna na směr pohybu vpřed a vzad (Degen, 2003). 

Dnešní podoba rumby má charakter zamilovaného tance. Tanečníci v ní projevují 

lásku, vášeň, něhu a zároveň drama. Technika tanečních nášlapů je shodná s nášlapnou 

technikou cha-chy, tzn. přes napnutá kolena. Díky tomu vzniká pohyb v kyčlích, který 
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při správném provedení zajišťuje charakteristicky plynulý pohyb pánve (Chlopčík, Z., 

1996—2020).  

Ačkoliv je rumba nejpomalejším tancem, technické provedení (např. vedení mezi 

partnery, stabilita a plynulost) rumby je velmi náročné (Chlopčík, Z., 1996—2020). 

6.4 Paso doble 

Paso doble je na soutěžním pořadí na předposledním místě. Tančí se v 2/4 taktu a 

tempu 56 – 60 taktů/min (Mládek, 2011). Paso doble je jako jediný latinskoamerický 

tanec nevycházející z černošské kultury. Jeho původ se nachází ve Španělsku a vychází 

z býčích zápasů, které tanci daly charakter i podobu. Zpočátku se jednalo čistě o muž-

ské taneční sólo, které se později objevilo také v Portugalsku. Přičemž cílem tohoto ta-

nečníka bylo napodobování typických pohybů známých toreadorů (Mládek, 2011). Po 

první světové válce byla tato sólová forma ve Francii upravena na tanec v páru. 

(Mládek, 2011) 

V párovém tanci pán interpretuje toreadora, který vede pomyslný tanec s býkem. 

Žena však nepředstavuje rozzuřeného býka, nýbrž červenou muletu či šátek, kterou 

používá toreador při souboji s býkem. Tanec flamengo, který se rovněž zasloužil na 

vzniku pasa doble, byl inspirací pro postavení ženské role v tanci a dal základ charakte-

ristickým pohybům rukou vycházejících z používání kastanět (Odstrčil, 2004). Pro svoji 

techniku je tento tanec velmi náročný. Základem tance je lukovité postavení (kyčle 

vpředu) a netradiční chůze, která je jako u jediného latinskoamerického tance přes pa-

tu. 

Paso doble je tanec který si ze všech latinskoamerických tanců nejvíce zachoval 

charakter. Rozvoj tohoto tance měl vliv především na dynamiku a zvýšení intenzity 

prožitku a uvolnění (Degen, 2003). 

6.5 Jive 

Rytmus jivu je ve 4/4 taktu a jeho tempo je 30 – 60 taktů/min (Mládek, 2011). Zá-

kladní podnět k vytvoření jivu daly swingové tance, mezi které patří například lindy-

hop, swing, jitterbug nebo boogie-woogie a další. Jednotnou úpravu tohoto tance udě-

lali opět angličtí učitelé tance během 2. světové války. Po skončení války se nadále roz-

šířil po celém světě (Degen, 2003).   
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Základní krok, který je přejat převážně ze swingu procházel všelijakými reformami 

tvořící různé varianty jeho provedení. Dnešní podoba základního kroku se skládá z jivo-

vé přeměny, která je zakončená vratnou kolébkou. Ačkoliv se vývoj tohoto tance zdá 

být ustálený, vrcholoví taneční páry do tohoto tance přidávají stále nové prvky, které 

tanec ve svém vývoji posouvají neustále dopředu (Chlopčík, Z., 1996—2020). 

Charakter tohoto tance je hravost, rychlost a dynamičnost. „Čím je jive stylově pes-

třejší, tím je pro oko diváka líbivější“ (Chlopčík, Z., 1996—2020).  

Jelikož je jive v repertoáru latinskoamerických tanců na soutěžích umístěn jako po-

slední, jeho náročnost prověřuje fyzickou připravenost tanečníků.  

6.6 Polka  

Polka se tančí v 2/4 taktu a tempu 44 – 63 taktů/min (Mládek, 2011). Tento tanec 

je dán výjimečností svého původu, je to totiž jediný český tanec spadající do skupiny la-

tinskoamerických tanců. O samotném vzniku polky se však vedou různé spory. Podle 

Milana Degena (Degen, 2003) polka vznikla kolem roku 1830 v salónech východních 

Čech, zejména v Hradci Králové. Původní provedení tanečních kroků polky bylo hladké 

a bez poskoků, až později vznikaly nejrůznější varianty. Díky tanečním zábavám 

v podobě plesů se polka rozšířila nejprve v Čechách a nakonec své uznání dostala i ve 

světě, kde dokonce v jednu dobu dominovala více než samotný valčík (Mládek, 2011). 

Mezi soutěžní latinskoamerické tance se polka dostala v 50. letech (Mládek, 2011). 

V dnešní době se však polka na soutěžích tančí pouze v dětské kategorii samostatně, 

nebo v kombinaci s dalšími tanci.  

7 Pohybové principy latinskoamerických tanců  

Z hlediska pohybu po parketu můžeme latinskoamerické tance rozdělit na tance 

postupové, do kterých patří samba, paso doble a polka a tance na místě, což jsou cha-

cha, rumba a jive (Odstrčil, 2004). Toto rozdělení však není zcela přesné, jelikož 

v „tancích na místě“ existuje řada postupových figur a v „tancích postupových“ se tak-

též objevují figury bez pohybu do prostoru (Odstrčil, 2004). Nicméně toto dělení je 

charakteristické pro základní variace a kroky pro začátečníky.  
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7.1 Taneční kroky 

V každém tanečním kroku dochází k přechodu ze staticky vyváženého postavení do 

staticky vyváženého postavení (Odstrčil, 2004). U kroků vpřed zahajujeme pohyb 

nejdříve posunutím těžiště dopředu společně s vysouváním špičky co nejdále dopředu. 

V momentě, kdy se tělo dostane na hranici stability díky předsunutému těžišti, tedy 

těsně před tím, než tělo přepadne vpřed, noha bez váhy provádí krok (Odstrčil, 2004). 

Po celou dobu se přitom noha nesmí odlepit z parketu. Snahou tanečníků během ta-

neční chůze je udávat neustálý tlak chodidel do parketu, který má vliv na správné pro-

vedení odrazů. Po spadnutí paty posouváme těžiště nad nohu. Přenášení váhy na 

přední nohu je dále doprovázeno rotací kyčlí. Ukotvená zadní noha určuje velikost vy-

točení kyčlí. Nakonec  provádíme přísun zadní nohy ke stojné noze. 

7.2 Taneční směry 

Nejpoužívanějším tanečním směrem je směr promenádní, který znamená, že vede 

po směru tance. Směr tance je určený a vždy stejný, zapamatujeme si ho tím, že vede 

opačným směrem, než jdou hodinové ručičky. Ve výuce v TV můžeme nahradit pojem 

proti směru tance pojmy: čelem ke stěně a natočit trošku vlevo apod. Pokud tančíme 

tance na místě (cha-cha, rumba, jive), preferujeme pojmy: zády k oknům, čelem ke 

mně (učiteli), pohyby stranou označujeme například jako pohyb k žebřinám nebo ke 

dveřím. 

7.3 Charakter tance 

Pokud se nám v tanečních kurzech nebo v tělesné výchově nepodaří upevnit tech-

nické principy, je zapotřebí, aby znal student alespoň základní charakteristiku tance. To 

znamená, že ví, že jive je rychlý a hravý tanec, tančí se ve 4/4 taktu, zná základní krok a 

umí správné počítání základního kroku.  

Do výuky latinskoamerických tanců je vhodné zapojovat prostřednictvím multime-

diálních prostředků videoukázky tanců, které vystihují charaktery tanců.  

7.4 Taneční postavení 

Postavení v latinskoamerických tancích na rozdíl od standardních tanců, kde se 

uplatňuje postavení neměnného tvaru po celou dobu tance, je uvolněnější. Za základní 

postavení v latinskoamerických tancích považujeme tvary, které jsou pro taneční pár 
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při uskutečnění pohybu výchozí, nebo kterými pár pohyb končí (Odstrčil, 2004). Oproti 

standardním tancům jsou latinskoamerické tance také specifické vytočenými chodidly 

– spatné postavení se špičkami směřující od sebe. Váha těla směřuje před špičky nebo 

na jejich úroveň. Kromě základních tvarů a vytočených nohou se v latinskoamerických 

tancích setkáváme s množstvím pohybů v těle, které musejí zahrnovat základní vzpří-

mený postoj: držení vzpřímené hlavy, brada je nepatrně přitáhnuta ke krku, hrudník 

není vytyčený vpřed (jeho osa je svislá), břišní svaly jsou aktivní, pánev je lehce podsa-

zená tak, aby hýždě nevyčnívaly z osy těla, hýžďové svaly jsou společně s dolními kon-

četinami zpevněné. Temeno hlavy vytváří dojem, že vytahuje celou postavu nahoru, 

avšak nesmí se stát, že se zvednou ramena. Ty tlačíme usazením lopatek směrem dolů 

a do středu. Tímto pohybem se snažíme vytyčit klíční kosti.  

V tanečních lekcích je často velmi náročné docílit správného držení, neboť žák, je-

hož návyky jsou v rozporu s výše uvedenými principy, si bude těžko zvykat na to, co již 

nemá zažité. Hlavním úkolem lektora je tedy rozvíjet správné postavení a uvědomění si 

špatných návyků. Správné postavení tanečníka je předpokladem pro zvládnutí správ-

ného tanečního držení.  

7.5 Taneční držení  

Pro výuku latinskoamerického tance rozlišujeme dva typy tanečního držení. První 

typ tanečního držení se nazývá uzavřené držení a je vhodný pro začínající tanečníky. 

Uzavřené držení je stejné jako držení standardních tanců s tím rozdílem, že tanečníci 

jsou od sebe více vzdáleni. Stejně jako ve standardních tancích stojí partnerka přesaze-

ná vlevo tak, aby se tanečníci při zvednutí nohou nekopali do kolen. Rozpažené ruce 

tanečníků jsou ohnuté v loktech. Pravá ruka tanečníka drží levý loket partnerky. Part-

nerčina levá ruka je položena volně na ruce partnera. Levá ruka partnera se spojí s pra-

vou rukou partnerky, čímž vytvoříme pevný rám.  
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Druhým typem, který využívají vrcholoví tanečníci v latinskoamerických tancích, je 

držení za ruce. Partnerka vytváří ze své pravé ruky „háček“. Partner drží ruku partnerky 

blízko zápěstí (ne za prsty). Paže tanečníků jsou při tomto držení pokrčené připažmo – 

úhel je 90°. Je podstatné, aby ruce obou tanečníků byly zpevněné a držely tvar 

v kloubním spojení (zápěstí, loket). Mírný tlak dlaní proti sobě je nástrojem pro správ-

né vedení v tanci. 

  

 

 

 

 

 

7.6 Vedení v tanci 

V prvních hodinách tanečních kurzů, kdy se žáci učí taneční kroky a rytmizaci, je 

velmi problematické hovořit o tom, jak se v tanci vede. Je velmi důležité, aby si partner 

osvojil jistotu při vedení a určování pohybů partnerky. Proto je nezbytné věnovat dale-

ko větší čas partnerům, abychom jim dodali sebejistotu. Pro rozvoj schopnosti vedení 

Obrázek 8 – Uzavřené latinskoamerické držení (zdroj 
vlastní) 

Obrázek 9 – Latinskoamerické držení za ruce (zdroj vlastní) 
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v páru a role vůdčího postavení partnera zařazujeme cvičení, kdy stojí žáci v páru na-

proti sobě na délku paže. Tanečník realizuje kroky vpřed, vzad a stranou v libovolném 

pořadí, partnerka ho musí následovat tak, aby byla neustále na stejné úrovni proti ně-

mu. Dalším cvičením je tanec v držení, při kterém musí partner obměňovat naučené 

krokové variace a vazby. Volná improvizace krokových variací, kterou řídí chlapec je vý-

znamnou metodickou pomůckou pro docílení vůdčího postavení tanečníka.  

8 Metodika společenského tance 

Metodika společenského tance je soubor teoreticko-praktických poznatků, díky 

kterým jsme schopni charakteristického pohybu jednotlivých tanců. Díky tomu, že se 

společenský tanec se v mnohém liší od společenského tance soutěžního (tanečního 

sportu), rozlišujeme i jeho metodiku. Podle Vladimíra Buryana, který vytvořil třístupňo-

vou hierarchii, rozlišujeme metodiku společenského tance podle výkonnostních cílo-

vých skupin: 

A. Praktický společenský tanec 

B. Společenský tanec vyučovaný v kursech 

C. Soutěžní společenský tanec 

(Buryan, V., 1987) 

Podle Buryana jsou rozdíly mezi skupinou A. a B. v různých tancích patrné, kdežto 

mezi skupinou C. a B. rozdíl není tak velký. Z toho plyne, že rozdíl mezi soutěžní formou 

(skupinou C.) se zcela odlišuje od praktického společenského tance (skupinou A.), 

(Buryan, V., 1987). Z mého pohledu se tanec v současnosti rozlišuje pouze na dvě sku-

piny, tedy na společenský tanec vyučovaný v kurzech (skupinu B.) a na společenský ta-

nec soutěžní (skupinu C.), neboť praktický společenský tanec, kterým se rozumí jako 

diskotékové taneční zábavy, je dnes zcela nevídaný. 

9 Metodika latinskoamerických tanců 

Na základě třístupňové hierarchie Buryana bychom k výuce latinskoamerických 

tanců v tělesné výchově zaměřenou na studenty střední školy použili metodiku, která 

je určená skupině společenských tanců vyučovaných v tanečních kurzech. U této skupi-
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ny se totiž nebudeme tolik zabírat, na rozdíl od soutěžního společenského tancování, 

technikou zdvihů a zatěžování, mechanikou protipohybů, protipohybovým postavením, 

kontaktem v párovém postavení a detailně nebudeme rozebírat nášlapovou techniku. 

Studenty touto nadstavbovou technikou nezatěžujeme vzhledem k časovému rozsahu, 

neboť bychom je zbytečně odváděli od základních věcí. V první řadě tedy hovoříme o 

charakteru tance, postavení v tanci, o držení, vedení, směrování, velikosti kroků a otá-

čení.  

Předpokladem úspěšného tanečního sportovce jsou předchozí zkušenosti ze spor-

tů, neboť tyto zkušenosti utváří u jednotlivce pojem o těle a funkčnosti svého pohybo-

vého aparátu v pohybové aktivitě. U vrcholových tanečníků je vnímání jednotlivých 

svalů ve svém těle velmi důležité vzhledem k náročnosti pohybových úkonů. Dalším 

předpokladem tanečníka je hudební sluch nebo hudební cit, který je nezbytný pro vy-

tvoření umělecké stránky tance.  

Předpokladem pro zvládnutí základů latinskoamerických tanců je nutná pohybová 

průprava studentů. Tu lze získat rytmicko-gymnastickou průpravou, která u studentů 

rozvíjí znalost a uvědomování si svého vlastním těla, rozvíjí koordinaci, prostorovou 

orientaci a umožňuje nácvik rytmické hudební složky, tedy rozvoj citu pro rytmus. Další 

průpravu, kterou můžeme zařadit před samotnou výukou společenských tanců, je na-

příklad akrobatická průprava, která u studentů rozvíjí prostorové vnímání, načasování a 

koordinaci, tedy spolupráci jednotlivých částí těla ke správnému provedení pohybové-

ho úkonu. 

10 Metodika variací vybraných latinskoamerických tanců 

Nejpoužívanějším krokem je tzv. přeměnný krok, který je obsažen v cha-che, jivu i 

polce. Tento krok se skládá z prvního stranového kroku, následuje přísun s přenesením 

váhy na nohu, která prováděla přísun a poslední fází je krok stranou, který zahájíme 

volnou (nezatíženou) nohou. Výslednou pozicí je stoj únožný stranou.  

Definice základních pojmů (Landsfeld, Z.; Plamínek, J., 2000 str. 4): 

 Stojná noha – noha, na které spočívá váha těla 

 Přísun – přisunutí pohybující se nohy ke stojné noze s přenesením váhy 
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 Přítah – přisunutí pohybující se nohy ke stojné noze bez přenesení váhy těla 

(stojná noha se nemění) 

10.1 Polka 

Přeměnný krok  

Tabulka 3 – Přeměnný krok v polce 

Číslo kroku Počítání Popis kroků 
1 1 Úkrok stranou (stoj únožný) 
2 & Přísun úkročné nohy, přenesení váhy na přísunovou nohu 
3 2 Úkrok stranou volnou nohou (stoj únožný stranou) 

Metodika: 1. Přeměnný krok učíme nejdříve na místě (bez úkroků stranou) každý 

sám, učitel počítá. Soustředíme se zezačátku pouze na správné vyšla-

pávání kroků (kolena při vyšlapávání zvedáme vysoko tak, aby se 

chodidla zvedala z parketu). 

2. Vyšlapávání kroků na místě s hudbou – je nutné, aby se studenti sami 

dokázali trefit do rytmu hudby. 

3. Přidání stranového pohybu – na počítání (můžeme přidat malé posko-

čení). 

4. Nácvik přeměnného kroku stranou na hudbu. 

5. Nácvik přeměnného kroku v uzavřeném postavení. 

6. Postupné pravotočivé otáčení přeměnného kroku nejdříve o 45°, poz-

ději o 90°. 

7. Přeměnný krok v prostoru – otáčení není trhané, pravidelně se střídá 

otáčení kolem osy tanečníka a osy tanečnice. Pokaždé proto ten, kdo 

je na vnější straně otáčení, tančí delší kroky, a ten, kdo je na vnitřní 

tančí kratší kroky (tanečník tedy tančí delší první dva kroky a druhé 

dva kroky kratší, tanečnice naopak).  

Chyby: Nepřisouvání a nepřitahování nohou, nezvedání nohou z parketu, přehnaný 

pohyb stranou, přehnané skákání, kopání do kolen v páru z důvodů nepřesa-

zeného uzavřeného postavení, příliš malé nebo příliš velké otáčení, nedosta-

tečné obcházení při otáčivém pohybu v prostoru, sklony v trupu, ohnuté 

postavení, tahání v páru,…  
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Video: Polka (0:06 – 1:18) viz příloha 

Promenáda 

Tabulka 4 – Promenáda v polce 

Číslo kroku Počítání Popis kroků 

1 1 Krok stranou  
2 & Přísun  
3 2 krok stranou společně s přítahem a současným otočením o 90°  
4 2 krok vpřed  
5 & Přísun  

6 2 krok vpřed společně s přítahem a současným otočením o 90° zpět 

Metodika: Předpokladem pro zvládnutí promenády je přeměnný krok. Je dobré stu-

dentům vysvětlit, že promenáda je stejná variace jako přeměnný krok, 

s tou výjimkou, že v průběhu promenády se otáčíme o čtvrt kola do 

směru tance a zpět. V této variaci se studenti v páru mohou chytnout za 

dlaně rozpažených rukou a při otevření (2. krok) se ruce na jedné straně 

rozpojí a zpevněné pokračují s tělem ve směru.  

Chyby: Úplné rozpojení páru při otevírání, příliš dlouhé kroky, přehnané skákání, ne-

zvedání chodidel od parketu,… 

Video: Polka (1:20 – 1:39) viz příloha 

Rejdování 

Pánské kroky: 

Tabulka 5 – Pánské kroky variace rejdování v polce 

Číslo kroku Počítání Popis kroků 

1 1 Krok vpřed Ln 
2 & Přísun Pn 
3 2 Krok vpřed Ln 
4 2 Krok vpřed Pn 
5 & Přísun Ln 

6 2 Krok vpřed Pn 

Dámské kroky: Partnerka prování zrcadlově stejné kroky, ale pohyb kroků směřuje 

vždy vzad oproti partnerovi, který tančí své kroky dopředu. 

Metodika: Vysvětlujeme studentům, že kroky této variace jsou stejné jako otevřená 

část promenády.  
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1. Nejprve provádíme nácvik zaměřený na kroky, později přidáváme ruce 

(držení za dlaně, ruce jsou předpažené poníž).  

2. V krocích 1 – 3 a 4 – 6 máme ve vedení stejnou stranu těla jako je 

přední noha. 

3. Nácvik 1. a 2. bodu na počítání, následně na hudbu. 

Chyby: Nedodržování odstupu při pohybu – ruce jsou příliš uvolněné, příliš dlouhé 

kroky, příliš skákavý pohyb, partner neprovádí kroky do kroku partnerky. 

Video: Polka (1:41 – 1:57) viz příloha 

10.2  Cha-cha  

Cha-cha přeměna 

Tabulka 6 – Cha-cha přeměna 

Číslo kroku Počítání Popis kroků 
1 4 („ča“) Úkrok stranou (stoj únožný) 

2 & („ča“) Přísun  

3 1  Úkrok stranou volnou nohou (stoj únožný stranou) 

Metodika: 1. Nejprve vyšlapáváme cha-cha přeměnu bez úkroků stranou. Snažíme 

se pouze vyšlapávat kroky na místě do rytmu počítání, později na hud-

bu. Nohy jsou napnuté, pokrčuje se pouze noha, která provádí krok. 

2. Přidáváme úkrok stranou – krok číslo 1 tančíme na místě, třetí krok 

tančíme stranou. Nejdříve na počítání, poté na hudbu. 

Pozn. První úkrok stranou vyučujeme v následující variaci – základní pohyb 

vpřed a vzad. Nevadí nám, když studenti budou umět jednodušší vari-

antu s prvním krokem provedeným na místě.  

Chyby: Nohy jsou od sebe – bez přísunu, neustále pokrčené nohy, nedokonalé pře-

nášení váhy těla zejména při krocích vpřed. 

Video: Cha-cha (0:06 – 1:05) viz příloha 
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Základní pohyb vpřed a vzad 

Tabulka 7 – Základní pohyb vpřed a vzad v tanci cha-cha 

Číslo kroku Počítání Popis kroků 
1 1 Krok stranou Ln (stoj únožný pravou) 

2 2 Krok Pn vzad (stoj přednožný levou) 

3 3 Přenesení váhy zpět na Ln (stoj zánožný pravou) 
4 4 („ča“) Krok Pn stranou (stoj únožný levou) 
5 & („ča“) Přísun Ln, přenesení váhy na Ln 
6 1 Krok Pn stranou (stoj únožný levou) 

7 2 Krok Ln vpřed (stoj zánožný pravou) 

8 3 Přenesení váhy zpět na Pn (stoj přednožný levou) 
9 4 („ča“) Krok stranou Ln (stoj únožný pravou) 

10 & („ča“) Přísun Pn, přenesení váhy na Pn 

Metodika: Vycházíme z metodiky cha-cha přeměny. Jednoduše se snažíme studen-

tům do cha-cha přeměny přidat kroky vpřed a vzad.  

1. Nácvik kroků provádí nejdříve každý student sám na počítání, poté v 

uzavřeném držení, a nakonec můžeme přidat hudbu. 

Chyby: Nášlapy kroků vpřed jsou na patu, kroky vpřed a vzad partner provádí do 

stran, aby se vyhnul partnerce – nerespektování přesazení partnerky,…  

Video: Cha-cha (1:07 – 1:55) viz příloha 

Alemana 

Dámské kroky: 

Tabulka 8 – dámské kroky alemany v tanci cha-cha 

Číslo kroku Počítání Popis kroků 

1 2 
Krok Ln přes pravou nohu (stoj mírně rozkročný zkřižmo levá 
před pravou) společně s pravotočivým točením na Ln o 180°, stoj 
přednožný pravou 

2 3 
Přenesení váhy na pravou nohu (stoj zánožný levou), pravotočivé 
dotočení do směru výchozího postavení 

Pánské kroky: Partner provádí základní krok. V momentě, kdy točí partnerku, prová-

dí krok vzad. 

Metodika: 1. Nejdříve vysvětlujeme kroky partnerkám – pomalu na počítání, partne-

ři stojí na místě – na počítání na dobu 2 otáčejí pohybem vlevo (levou 

rukou) partnerku. 

2. Na počítání tančí partner i partnerka dohromady své kroky. 

3. Počítání na hudbu, bez počítání s hudbou. 
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Chyby: Špatné načasování otočení partnerky, nedonesení váhy partnerky nad Ln 

(otáčení na obou nohách),…  

Video: Cha-cha (1:57 – 3:07) viz příloha 

Otevření/ New York 

Tabulka 9 – Otevření/ New York v tanci cha-cha 

Číslo kroku Počítání Popis kroků 
1 1 Krok stranou Ln (stoj únožný pravou) 

2 2 
krok pravé nohy přes Ln společně s levotočivým otočením na 
bříšku Ln o 90°, stoj zánožný levou 

3 3 
Přenesení váhy vzad na Ln (stoj přednožný pravou) společně s 
pravotočivým otočením na Ln o 90°  

4 4 („ča“) Krok Pn stranou (stoj únožný levou) 
5 & („ča“) Přísun Ln, přenesení váhy na Ln 
6 1 Krok Pn stranou (stoj únožný levou) 

7 2 
krok Ln přes Pn společně s pravotočivým otočením na bříšku Pn 
o 90°, stoj zánožný pravou 

8 3 
Přenesení váhy vzad na Pn (stoj přednožný levou) společně s le-
votočivým otočením na Pn o 90° 

Metodika: Držení za obě ruce v kruhu. V tomto postavení se studenty zopakujeme 

základní pohyb vpřed a vzad a zdůrazňujeme, že pro novou probíranou 

figuraci potřebujeme vždy v druhém kroku nakračovat pouze vpřed 

s natočením celého těla ven z páru – střídavě vpravo a vlevo.  

1. Natáčení těla zkoušíme nejdříve ve stoji spojném. 

2. Figuraci tančíme stále v kruhu za ruce s natáčením těla  

3. Nácvik v kruhu za ruce s uvolňováním držení v době 2 a 3, poté zase ru-

ce spojíme v kruh. 

Chyby: neuvolňování držení těch rukou, na níž se „otevíráme“, nepřenášení váhy při 

kroku vpřed v otevření. 

Video: Cha-cha (3:10 – 3:52) viz příloha 
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Sólo otáčka 

Pánské kroky: 

Tabulka 10 – pánské kroky sólo otáčky v tanci cha-cha 

Číslo kroku Počítání Popis kroků 

1 2 
krok Pn přes Ln (stoj mírně rozkročný zkřižmo pravá přes levou) 
společně s levotočivým točením na Pn o 180°, stoj přednožný le-
vou 

2 3 přenesení váhy na Pn (stoj zánožný pravou) 

 

Dámské kroky: 

Tabulka 11 – dámské kroky sólo otáčky v tanci cha-cha 

Číslo kroku Počítání Popis kroků 

1 2 
krok Ln přes Pn (stoj mírně rozkročný zkřižmo levá před pravou) 
společně s pravotočivým točením na Ln o 180°, stoj přednožný 
pravou 

2 3 přenesení váhy na Pn (stoj zánožný levou) 

Metodika: Zdůrazňujeme, že mimo 2. krok jsou všechny kroky stejné jako promená-

dy, pouze na konci promenády se otáčíme o půl kruhu od sebe na jednu 

stranu a zpět. 

Chyby: Taneční pár v držení neuvolní ruce a neotočí se. 

Video: Cha-cha (3:55 – 4:36) viz příloha 

10.3 Jive 

Jive přeměna 

Tabulka 12 – Jive přeměna  

Číslo kroku Počítání Popis kroků 
1 1 Úkrok stranou (stoj únožný) 
2 & Přísun  
3 2 Úkrok stranou (stoj únožný stranou), přítah volné nohy nahoru 

Metodika: Vysvětlujeme podobnosti přeměnného kroku s předchozími tanci.  

1. Nejdříve vyšlapáváme kroky na místě bez pohybu stranou, zvedáme ko-

lena nahoru – nejdřív na počítání, poté do hudby. Nakonec můžeme 

přidat malý pohyb do strany.  

Video: Jive (0:05 – 0:31) viz příloha 
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Jive kolébka 

Tabulka 13 – Jive kolébka 

Číslo kroku Počítání Popis kroků 
1 „pře“ Malý krok vzad (stoj přednožný) 

2 „šlap“ Přenesení váhy zpět – vpřed  

Metodika: 1. Zkoušíme kolébku každý sám na místě. 

2. Nácvik v páru (držení za ruce – předpažení poníž) samotné kolébky. Při-

dáním jive přeměny nám vzniká základní variace. Partneři začínají jive 

kolébku Pn přešlapem vzad, jive přeměnu začínají po přešlapu dopra-

va, partnerky opačně.  

Chyby: Příliš dlouhý krok vzad, při kterém se oba z páru dostávají daleko od sebe. 

Video: Jive (0:32 – 0:45) viz příloha 

Brána – smyčka 

Dámské kroky: 

Tabulka 14 – Dámské kroky brány – smyčky v tanci jive 

Číslo kroku Počítání Popis kroků 
1 1 Krok stranou Pn  
2 & Přísun Ln, přenesení váhy na Ln 

3 2 
Krok stranou Pn společně s přítahem Ln nahoru a současným pra-
votočivým otočením na bříšku Pn o 180° (váha je stále na Pn) 

4 3 Krok stranou Ln 
5 & Přísun Pn, přenesení váhy na Pn 
6 4 Krok stranou Ln společně s přítahem Pn nahoru (Pn bez váhy) 
7 „pře“ Malý krok Pn vzad (stoj přednožný levou) 
8 „šlap“ Přenesení váhy zpět Ln dopředu 
9 1 Pn krok stranou 

10 & Přísun Ln, přenesení váhy na Ln 

11 2 
Krok stranou Pn společně s přítahem Ln nahoru a současným levo-
točivým otočením na bříšku Pn o 180° (váha je stále na Pn) 

12 3 Krok stranou Ln 
13 & Přísun Pn, přenesení váhy na Pn 
14 4 Krok stranou Ln společně s přítahem Pn nahoru (Pn bez váhy) 
15 „pře“ Malý krok Pn vzad (stoj přednožný levou) 

16 „šlap“ Přenesení váhy zpět Ln dopředu 

Mezi bránou a smyčkou probíhá základní krok v tom rozdílu, že partnerka taneční 

pravým bokem vedle partnerova levého boku. 

Pánské kroky: stejné jako v základním kroku (jive přeměna, kolébka). Tanečník vede 

tanečnici do podtáčení vpravo a současně uvolňuje držení pravé ruky 



44 
 

(drží ji pouze levou rukou), poté podtáčí partnerku vlevo zpět čelem 

na sebe.  

Metodika: 1. Nejdříve ukazujeme a vysvětlujeme kroky partnerkám, zdůrazňujeme 

otočení na bříšku Pn na dobu 2.  

2. Partner stojí na místě, navádí partnerku, která tančí své kroky. Zdů-

razňujeme partnerům zvednutí ruky a otočení partnerek na dobu 2. 

3. Na počítání dohromady, poté na hudbu. 

Chyby: Partnerka tančí kroky, aniž by jí partner zvedl ruku a otočil jí; moc dlouhé 

kroky, při kterých se dostávají oba z páru od sebe daleko.  

Video: Jive (1:03 – 2:10) viz příloha 

Výměna rukou za zády 

Dámské kroky: 

Tabulka 15  - Dámské kroky výměny rukou za zády v tanci jive 

Číslo kroku Počítání Popis kroků 
1 1 Krok vpřed Pn  
2 & Přísun Ln, přenesení váhy na Ln 

3 2 
Krok vpřed Pn společně s přítahem Ln nahoru a současným pravo-
točivým otočením na bříšku Pn o 180° (váha je stále na Pn) 

4 3 Krok stranou Ln 
5 & Přísun Pn, přenesení váhy na Pn 
6 4 Krok stranou Ln společně s přítahem Pn nahoru (Pn bez váhy) 
7 „pře“ Malý krok Pn vzad (stoj přednožný levou) 
8 „šlap“ Přenesení váhy zpět Ln dopředu 
9 1 Pn krok vpřed 

10 & Přísun Ln, přenesení váhy na Ln 

11 2 
Krok vpřed Pn společně s přítahem Ln nahoru a současným pravo-
točivým otočením na bříšku Pn o 180° (váha je stále na Pn) 

12 3 Krok stranou Ln 

13 & Přísun Pn, přenesení váhy na Pn 
14 4 Krok stranou Ln společně s přítahem Pn nahoru (Pn bez váhy) 
15 „pře“ Malý krok Pn vzad (stoj přednožný levou) 

16 „šlap“ Přenesení váhy zpět Ln dopředu 

Největší otáčení vpravo probíhá na konci doby 2 (na konci 3. a 11. kroku).  

  



45 
 

Pánské kroky: 

Tabulka 16 – Pánské kroky výměny rukou za zády v tanci jive 

Číslo kroku Počítání Popis kroků 
1 1 Krok vpřed Ln  
2 & Přísun Pn, přenesení váhy na Pn 

3 2 
Krok vpřed Ln společně s přítahem Pn nahoru a současným levo-
točivým otočením na bříšku Pn o 180° (váha je stále na Ln) 

4 3 Krok stranou Pn 
5 & Přísun Ln, přenesení váhy na Ln 
6 4 Krok stranou Pn společně s přítahem Ln nahoru (Ln bez váhy) 
7 „pře“ Malý krok Ln vzad (stoj přednožný pravou) 
8 „šlap“ Přenesení váhy zpět Pn dopředu 
9 1 Ln krok vpřed 

10 & Přísun Pn, přenesení váhy na Pn 

11 2 
Krok vpřed Ln společně s přítahem Pn nahoru a současným levo-
točivým otočením na bříšku Ln o 180° (váha je stále na Ln) 

12 3 Krok stranou Pn 
13 & Přísun Ln, přenesení váhy na Ln 
14 4 Krok stranou Pn společně s přítahem Ln nahoru (Ln bez váhy) 
15 „pře“ Malý krok Ln vzad (stoj přednožný pravou) 

16 „šlap“ Přenesení váhy zpět Pn dopředu 

Největší otáčení vlevo probíhá v průběhu a především na koci 3. kroku (na dobu 2). 

Metodika: Vysvětlujeme studentům, že tato variace se skládá ze základního kroku, 

pouze v dobách 1, &, 2 tančíme kroky vpřed a v průběhu variace probíhá to-

čení o půl kola.  

1. Nejdříve tančí partnerky kolem partnerů, kteří stojí pouze na místě. Partne-

rům vysvětlujeme předávání ruky partnerky (z pravé ruky partnera si předá 

partnerčinu ruku do levé ruky za zády v průběhu otáčení v dobách 1, &, 2). 

V dobách 3, &, 4 drží partner partnerku oběma rukama. Na počítání, později 

na hudbu. 

2. Přidání kroků partnerů – na počítání, poté na hudbu.  

Chyby: Tanečníci se dostávají při výměně daleko od sebe – je potřeba, aby všechny kroky 

byly krátké a zatančené těsně vedle tanečního protějšku.  

Video: Jive (2:12 – 2:55) viz příloha 
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Americká spina 

Dámské kroky: 

Tabulka 17 – dámské kroky americké spiny v tanci jive 

Číslo kroku Počítání Popis kroků 
1 1 Krok stranou Pn  
2 & Přísun Ln, přenesení váhy na Ln 

3 2 
Krok stranou Pn společně s přítahem Ln nahoru a současnou pra-
votočivou točkou na bříšku Pn o 360° (váha je stále na Pn) 

12 3 Krok stranou Ln 
13 & Přísun Pn, přenesení váhy na Pn 
14 4 Krok stranou Ln společně s přítahem Pn nahoru (Pn bez váhy) 
15 „pře“ Malý krok Pn vzad (stoj přednožný levou) 

16 „šlap“ Přenesení váhy zpět Ln dopředu 

Pánské kroky: Základní krok; na dobu 2 otáčí partnerku zpevněnou dlaní, kterou vy-

užívá partnerka k odrazu. 

Metodika: 1. Nejdříve nacvičujeme samotnou točku bez kroků stranou. Partner při-

pravenou zpevněnou dlaní dává impulz partnerce k otočení, ta se tak-

též zpevněnou rukou od partnera odtlačí.  

Partnerky, které se si nejsou jisté otočením o 360° na Pn se mohou 

otočit tak, že současně s otáčením vyšlapají kroky základu. 

2. Přidáváme kroky partnera i partnerky – nejdříve na počítání, poté na 

hudbu.  

Chyby: Nezpevněné ruce, špatné načasování otočení partnerky. 

Video: Jive (2:57 – 3:36) viz příloha 
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Stop and go 

Pánské kroky: 

Tabulka 18 – Pánské kroky variace stop and go v tanci jive 

Číslo kroku Počítání Popis kroků 

1 „pře“ Malý krok Ln vzad (stoj přednožný pravou) 

2 „šlap“ Přenesení váhy zpět Pn dopředu 

3 1 Krok vpřed Ln  

4 & Přísun Pn 

5 2 Krok vpřed Ln společně s přítahem Pn nahoru  

6 „pře“ Krok Pn vpřed do podřepu na Pn 

7 „šlap“ Krok zpět vzad na Ln  

8 1 Krok vzad Pn 

9 & Přísun Ln 

10 2 Krok vzad Pn 

11 „pře“ Malý krok Ln vzad (stoj přednožný pravou) 

12 „šlap“ Přenesení váhy zpět Pn dopředu 

Partner vede partnerku kolem svého pravého boku vzad. Při šestém kroku je part-

ner v podřepu před partnerkou, pohled i natočené tělo směřuje na ni, pravou rukou 

ji drží za záda. 

Dámské kroky: 

Tabulka 19 – Dámské kroky variace stop and go v tanci jive 

Číslo kroku Počítání Popis kroků 

1 „pře“ Malý krok Pn vzad (stoj přednožný levou) 

2 „šlap“ Přenesení váhy zpět Ln dopředu 

3 1 Krok vpřed Pn  

4 & Přísun Ln 

5 
2 

Krok vpřed Pn společně s přítahem Ln nahoru a současným levo-
točivým otočením na bříšku Pn o 180°  

6 „pře“ Malý krok Ln vzad (stoj přednožný pravou) 

7 „šlap“ Přenesení váhy zpět Pn dopředu 

8 1 Krok vpřed Ln  

9 & Přísun Pn 

10 
2 

Krok vpřed Ln společně s přítahem Pn nahoru a současným levo-
točivým otočením na bříšku Ln o 180°  

11 „pře“ Malý krok Pn vzad (stoj přednožný levou) 

12 „šlap“ Přenesení váhy zpět Ln dopředu 

V šestém kroku při přešlapu partnerka vytyčuje svoji levou ruku vzpažmo vzhůru a 

na konci přešlapu ruku zpět připažuje.  
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Metodika: 1. Nejdříve se studenty tančíme výměnu ruky za zády, poté jim vysvětlí-

me a ukážeme, že první dva kroky jsou totožné jako u variace výměny 

ruky za zády.  

2. Nácvik variace nejdříve na počítání, poté na hudbu. 

Chyby: Příliš dlouhé kroky. 

Video: Jive (3:39 – 4:11) viz příloha 

10.4 Rumba 

Základní přeměnný krok s pohybem vpřed a vzad 

Tabulka 20 – Základní přeměnný krok s pohybem vpřed a vzad v rumbě 

Číslo kroku Počítání Popis kroků 
1 4 Krok stranou (stoj únožný) 
2 1 („nic“)   

3 2 Krok vpřed (stoj zánožný) 

4 3 Přenesení váhy zpět vzad (stoj přednožný) 
5 4 Krok stranou (stoj únožný) 
6 1 („nic“)   
7 2 Krok vzad (stoj přednožný) 

8 3 Přenesení váhy zpět dopředu (stoj zánožný) 
9 4 Krok stranou (stoj únožný) 

10 1 („nic“)   

Metodika: 1. Necháme studenty zatančit cha-cha základný krok – ukážeme a vysvět-

líme jim, že rumba má stejné kroky jako cha-cha s tím rozdílem, že vy-

necháme cha-cha přeměnu (místo ní pouze stojíme ve stoji únožném).  

2. Přidáváme do variace již známou alemanu z cha-chy, můžeme vložit i 

otevření (New Yorky) a sólo točku. 

Chyby: špatné provedení kroků do rytmu hudby 

Video: Rumba viz příloha 

10.5 Country tanec 

Tento neoficiální tanec slouží pro pobavení na jakékoliv taneční zábavě. Já sama 

jsem se s ním poprvé setkala v tanečním klubu v Jičíně a v tanečních kurzech pořáda-

ných na Jičínsku.  
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Tabulka 21 – Dámské kroky v country tanci 

Číslo kroku Počítání Popis kroků 

1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 
Od Pn 4 kroky vpřed, mezi 4. a 5. krokem se levotočivě otá-
číme vzad 

5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8  Od Pn 3 kroky vzad, 8. krok znamená přítah Ln 

9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4 
Od Ln 4 kroky vpřed, mezi 4. a 5. krokem se pravotočivě 
otáčíme vzad 

13, 14, 15, 
16 

5, 6, 7, 8  Od Ln 3 kroky vzad, 8. krok znamená přísun Pn 

17, 18 1, 2 („k sobě“) Ln krok (poskok) do strany k partnerovi (Pn přítah) 
19, 20 3, 4 („od sebe“)  Pn krok (poskok) do strany od partnera (Ln přítah) 

21, 22, 23, 
24 

5, 6, 7, 8 („pře-
vedu“) 

Od Ln 3 kroky kolem partnera (v průběhu 5. a 6. kroku le-
votočivé točení) – 7. krok Ln do strany od partnera; 8. krok 
přítah Pn 

25, 26 1, 2 („k sobě“) Krok (poskok) Pn do strany k partnerovi (Ln přítah) 

27, 28 3, 4 („od sebe“) Krok (poskok) Ln do strany od partnera (Pn přítah) 

29, 30, 31, 
32 

5, 6, 7, 8 
(„partnerka jde 

dozadu“) 

Od Pn 3 kroky za partnera (v průběhu 5. a 6. kroku pravo-
točivé točení pod rukou partnera), 7. krok Pn do strany, 8. 
krok přítah Ln 

 

Tabulka 22 – Pánské kroky v country tanci 

Číslo kroku Počítání Popis kroků 

1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 
Od Ln 4 kroky vpřed, mezi 4. a 5. krokem se pravotočivě 
otáčíme vzad 

5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8   Od Ln 3 kroky vzad, 8. krok znamená přísun Pn 

9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4 
Od Pn 4 kroky vpřed, mezi 4. a 5. krokem se levotočivě otá-
číme vzad 

13, 14, 15, 
16 

5, 6, 7, 8 Od Pn 3 kroky vzad, 8. krok znamená přítah Ln 

17, 18 1, 2 („k sobě“) Krok (poskok) Pn do strany k partnerce (Ln přítah) 
19, 20 3, 4 („od sebe“)  Krok (poskok) Ln do strany od partnerky (Pn přítah) 

21, 22, 23, 
24 

5, 6, 7, 8 („pře-
vedu“) 

Od Pn 3 kroky vpravo (6. krok stoj rozkročný zkřižmo, Ln 
přes Pn) – 7. krok Pn do strany od partnerky; 8. krok přítah 
Ln 

25, 26 1, 2 („k sobě“) Ln krok (poskok) do strany k partnerce (Pn přítah) 

27, 28 3, 4 („od sebe“) Pn krok (poskok) do strany od partnerky (Ln přítah) 

29, 30, 31, 
32 

5, 6, 7, 8 
(„partnerka jde 

dozadu“) 

Od Ln 3 kroky vlevo (6. krok stoj rozkročný zkřižmo, Pn přes 
Ln) – 7. krok Ln do strany; 8. krok přítah Pn 

V průběhu 21. – 23. kroku partner navádí partnerku před sebe, kde se partnerka 

otáčí levotočivě čelem kolem partnera. Zde se mění ruka držení – z pravé ruky na le-

vou u partnera (z levé ruky na pravou u partnerky). V průběhu 29. kroku zvedá part-

ner partnerce ruku, která se pravotočivě protáčí pod rukou partnera vzad. 
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Metodika: 1. Kroky učíme v páru po částech (vysvětlujeme kroky zvlášť partnerkám 

a zvlášť partnerům) – na počítání  

2. Srovnáme páry v přibližně metrovém odstupu do kruhu (partneři jsou 

uvnitř kruhu, partnerky jsou vně kruhu) čelem do směru tance – do-

držujeme taneční směr (proti směru hodinových ručiček) – kroky tan-

číme v tomto rozestavění (nejdříve na počítání, poté na hudbu) 

Video:  Country tanec viz příloha 

11 Koncepce výuky latinskoamerických tanců v hodině TV  

Výuka vybraných latinskoamerických tanců je koncipována do hodin tělesné vý-

chovy. Výuka tanců je zaměřena na věkovou kategorii studentů střední školy, zejména 

tříd se stejným nebo podobným počtem v poměru zastoupených dívek a chlapců. Ča-

sové rozvržení výuky latinskoamerických tanců v hodině TV je v rozsahu osmi 

45minutových lekcí (v období říjen – listopad). Tyto lekce jsou zaměřeny na výuku vy-

braných čtyř latinskoamerických tanců, mezi které patří chacha, rumba, jive a polka. 

Lekce vybraných latinskoamerických tanců obsahují základní seznámení s tanci včetně 

techniky a základních variací. 

11.1 Taneční prostor 

K výuce latinskoamerických tanců v rámci hodin tělesné výchovy je potřeba taneč-

ní prostor, který by měl být úměrný počtu studentů. Nejideálnější je zrcadlový sál 

s dřevěnými parketami. Dřevěné parkety jsou však výhodou pouze pro speciální taneč-

ní obuv s koženou podrážkou tlumící kluz po parketu, proto nám v hodinách tělesné 

výchovy postačí jakákoliv halová sportovní podlahová krytina.   

11.2 Úbor 

Pro výuku latinskoamerických tanců je nejvhodnější speciální obuv, o které jsem se 

již zmiňovala v kapitole taneční oblečení. Pro metodiku latinskoamerických tanců na 

středních školách postačuje klasická sportovní obuv, je-li to možné, dívky mohou pou-

žít pohodlnou společenskou obuv (na podpatku), chlapci pánskou společenskou obuv.   
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Méně důležité je pro výuku latinskoamerických tanců na školách oblečení. Dívčí 

oblečení by mělo alespoň z části splňovat společenský charakter (v hodině TV nám po-

stačí sukně či šaty, pod kterými mohou mít elastické legíny). Chlapcům doporučujeme 

dlouhé kalhoty.  

12 Metodika výuky latinskoamerických tanců v hodinách TV 

 Organizační formy výuky – jelikož ve výuce latinskoamerických tanců v hodi-

nách TV nemáme mnoho času, volíme hromadnou formu výuky. Dbáme na ro-

zestavění žáků v tělocvičně tak, aby se všichni pohybovali stejným směrem. Tím 

dochází u studentů k jasné zrakové kontrole. Pokud to časové možnosti dovolu-

jí, volíme také individuální formu výuky – chodíme po tělocvičně mezi studenty 

a opravujeme chyby. 

 Metody výuky 

o Metoda motivační – velmi důležitou metodou je metoda motivační, kte-

rá je jakousi hnací silou.  Vyučujme tanec s humorem a radostí tak, aby 

to studenty bavilo. Naším cílem není tanec studentům znechutit, proto 

volíme optimální úroveň požadovaných výkonů. 

o Expoziční metody: 

 Metoda přímého přenosu poznatků – tato metoda zajišťuje ver-

bální popis daného pohybu. Učitel například vysvětluje princip 

určitého pohybu. 

 Metoda zprostředkovaného přenosu poznatků (metoda názorně 

demonstrační) – tuto názornou metodu využívá učitel při před-

vedení určitého pohybu, který se studenti následně snaží napo-

dobit.  

o Fixační metody – tato metoda slouží k upevnění naučených pohybů 

formou opakování a procvičování.  
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12.1 Návrh výukového cyklu latinskoamerických tanců v hodinách TV  

Promyšlený a mnou doporučený postup pro výuku latinskoamerických tanců v ho-

dinách TV: 

12.1.1 První hodina 

 Úvod do hodiny TV (2 min) 

 Dynamické protažení hlavních svalových partií (5 min) 

 Polka: 

o Stručné seznámení s tancem a jeho charakterem (5 min) – studenti by 

se měli dozvědět nejzákladnější informace o tanci, např. na kolik je dob, 

jaké je počítání, jaký je charakter tance.  

o Seznámení se s hudebním rytmem tance (10 min) – vysvětlíme základní 

hudební pojmy (takt, rytmus, tempo) – vytleskáváme či počítáme ryt-

mus tance do hudby.  

o Výuka základního kroku polky (20 min) – nejdříve na místě, každý sám, 

na počítání, později můžeme tančit základní krok více do prostoru, 

v páru a do hudby. Přidáváme natáčení základního kroku o 45°.  

 Závěrečné protažení a závěr hodiny (3 min) 

12.1.2 Druhá hodina 

 Úvod do hodiny TV (2 min) 

 Dynamické protažení hlavních svalových partií (5 min) 

 Jive: 

o Stručné seznámení s tancem a jeho charakterem (3 min) – studenti by 

se měli dozvědět nejzákladnější informace o tanci, např. na kolik je dob, 

jaké je počítání, jaký je charakter tance.  

o Seznámení se s hudebním rytmem tance (7 min) – vytleskávání či počí-

tání rytmu tance do hudby.  

o Výuka základního kroku jivu (25 min) – nejdříve každý sám tančí jive 

přeměnu na počítání, později v páru s přidáním jive kolébky – na počítá-

ní, později do hudby. Nakonec naučíme i smyčku, bránu a vložíme také 

jednoduchou americkou spinu pro dívky.  

 Závěrečné protažení a závěr hodiny (3 min) 
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12.1.3 Třetí hodina 

 Úvod do hodiny TV (2 min) 

 Dynamické protažení hlavních svalových partií (5 min) 

 Polka: 

o Opakování (10 min) – opakování základního kroku v páru s malým otá-

čením. 

o Výuka nových variací (25 min) – promenáda, rejdování + vytvoření uce-

lené sestavy pro polku  

 Závěrečné protažení a závěr hodiny (3 min) 

12.1.4 Čtvrtá hodina 

 Úvod do hodiny TV (2 min) 

 Dynamické protažení hlavních svalových partií (5 min) 

 Cha-cha: 

o Stručné seznámení s tancem a jeho charakterem (3 min) – studenti by 

se měli dozvědět nejzákladnější informace o tanci, např. na kolik je dob, 

jaké je počítání, jaký je charakter tance.  

o Seznámení se s hudebním rytmem tance (7 min) – vytleskávání či počí-

tání rytmu tance do hudby.  

o Výuka základního kroku cha-chy (25 min) – nejdříve tančí každý sám na 

počítání cha-cha přeměnu, později přidáváme základní pohyb vpřed a 

vzad (nejdříve na počítání, později v páru do hudby), závěrem naučíme 

alemanu 

 Závěrečné protažení a závěr hodiny (3 min) 

12.1.5 Pátá hodina 

 Úvod do hodiny TV (2 min) 

 Dynamické protažení hlavních svalových partií (5 min) 

 Jive: 

o Opakování (10 min) – opakování základního kroku v páru a 2 variací 

(smyčky – brány a americké spiny) 

o Výuka nových variací (25 min) – Výměna rukou za zády, „stop and go“ + 

vytvoření ucelené sestavy  
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 Závěrečné protažení a závěr hodiny (3 min) 

12.1.6 Šestá hodina 

 Úvod do hodiny TV (2 min) 

 Dynamické protažení hlavních svalových partií (5 min) 

 Cha-cha: 

o Opakování (10 min) – opakování základního kroku v páru a alemany 

o Výuka nových variací (25 min) – New Yorky, sólo točka + vytvoření uce-

lené sestavy  

 Závěrečné protažení a závěr hodiny (3 min) 

12.1.7 Sedmá hodina 

 Úvod do hodiny TV (2 min) 

 Dynamické protažení hlavních svalových partií (5 min) 

 Rumba: 

o Stručné seznámení s tancem a jeho charakterem (3 min) – studenti by 

se měli dozvědět nejzákladnější informace o tanci, např. na kolik je dob, 

jaké je počítání, jaký je charakter tance.  

o Seznámení se s hudebním rytmem tance (7 min) – vytleskávání či počí-

tání rytmu tance do hudby.  

 Výuka základního kroku rumby (25 min) – nejdříve opakujeme cha-cha základy 

pro utvoření souvislostí na základě podobnosti tanců, později přecházíme k sa-

motné výuce základního kroku rumby 

 Závěrečné protažení a závěr hodiny (3 min) 

12.1.8 Osmá hodina 

 Úvod do hodiny TV (2 min) 

 Dynamické protažení hlavních svalových partií (5 min) 

 Opakování všech tanců (20 min) – opakujeme všechny tři sestavy, také základy 

rumby, necháváme zahrát všechny 4 skladby tanců 

 Country tanec (10 min) – výuka snadného tance pro pobavení 

 Závěrečné protažení a závěr hodiny (3 min) 
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Závěr 

Cílem mé práce bylo vytvoření metodického materiálu pro výuku latinskoameric-

kých tanců v rámci tělesné výchovy určeného pro studenty středních škol. Výsledek 

práce by v budoucnu mohl posloužit jako příručka učitelům, kteří mají chuť obohatit 

předmět – tělesnou výchovu něčím netradičním. Podle mého názoru tanec propojuje 

lidi nejenom po fyzické stránce, ale sbližuje lidi také po stránce psychické (např. je vy-

chovává ke slušnému chování a v tanečních kurzech se často setkáváme také s pravidly 

etikety), nehledě na to, že je při tanci spousta legrace.  

 V první části bakalářské práce věnuji pozornost především charakteristice spo-

lečenského tance v jeho různých směrech. Dostávám se také ke kořenům tance a sna-

žím se popsat jeho vývoj tak, jak se v průběhu utvářel a jak je tanec součástí života již 

od dob našich dávných předků. Mou snahou v této části bakalářské práce je rovněž 

celkově přiblížit čtenáře do světa tanečního sportu a obeznámit ho jak s celkovou ta-

neční kulturou, tak i s charaktery latinskoamerických tanců.  

Mezi dílčí cíle této bakalářské práce jsem zahrnula tvorbu metodické řady pro ná-

cvik latinskoamerických tanců, do které jsem se pokusila zahrnout také popis jednotli-

vých tanečních variací. K tvorbě metodického materiálu mi pomohla možnost využití 

svých vlastních zkušeností a láska k tanečnímu sportu. V praktické části jsem taktéž vy-

tvořila plán pro realizaci výukového cyklu latinskoamerických tanců v hodinách tělesné 

výchovy středních škol. Časově jsem tento cyklus vymezila do osmi 45minutových vyu-

čovacích jednotek (v období říjen – listopad), které obsahují výuku vybraných latinsko-

amerických tanců. Kromě toho jsem vytvořila vlastní fotografie a multimediální 

nahrávky jako pomůcku k metodickému materiálu.  

 Bakalářská práce by mohla nadále získat využití pro vytvoření další odborné 

práce např. rozšířením této bakalářské práce o aplikaci metodického materiálu v praxi. 
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