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1. Úvod
I v dnešní uspěchané a přetechnizované době je mnoho lidí, kteří se

aktivně věnují sportu. Upevňují si tím fyzické i duševní zdraví. Často navštěvují
za tímto účelem posilovny.

Hlavní motivací cvičení ve fitness centru je pro většinu lidí změna vzhledu

a zlepšení fyzické kondice. Ženy si chtějí vytvarovat a zeštíhlet postavu, muži se
obecně orientují na zvětšení svalové hmoty a získání fyzické síly. Každý si musí

v první řadě vytyčit svůj konkrétní cíl. Poté může přistoupit k řešení specifických
požadavků. Jak často cvičit, jak se stravovat, a do kdy jednotlivé postupné cíle
plnit.

Ale jak začít? Touto otázkou se zabýváme v této bakalářské práci

„Tréninková jednotka začínajícího jedince ve fitness centru.“

Zde uvádíme cviky ve dvou variantách cyklického tréninku. V obou

případech začínáme zpevňováním středu těla, následně postupujeme k jeho
periferiím. Seznamujeme cvičence i s vhodným oblečením a hygienou při
posilování.

2. Fitness
2.1. Definice fitness
Prvky sportovně pohybových aktivit vedoucí k tělesné zdatnosti jsou

obsaženy v jednotlivých programech podle fyziologických a psychologických

znaků. Nadstavbou celého systému je označení FITNESS jako tělesná zdatnost.
[1]

Jedná se o cvičení ve fitness centrech, jehož náplní je cvičení s volnými

činkami a cvičení na trenažerech, doplněné o aktivity aerobního charakteru na
speciálních strojích, dodržování určitého dietního režimu včetně použití doplňků

výživy a o celkový životní styl, jehož cílem je rozvoj celkové zdatnosti, zlepšení

držení těla, zlepšení postavy při současném působení na upevňování zdraví a
rozvoj síly. [10]

Fitness má samozřejmě i estetický vliv na krásu těla. Estetiku můžeme

charakterizovat jako nauku o krásnu. Projevuje se intenzivně v mnohých mimouměleckých oblastech, prakticky ve všech oblastech lidského života. [6]

Fitness je pohybová činnost, která se vyznačuje úsilím o co nejvyšší

tělesný výkon, vítězství nad soupeřem. Jeho součástí je sportovní trénink. [8]

Fitness má velký vliv na zdraví jedince a je označována jako základní

prvek zdraví. Pohybová činnost je jednou z nejvýznamnějších potřeb člověka,
zejména v dětském věku. [14]

Oděv má u sportovce význam jak termoregulační, tak ochranný. Je vhodné

volit oděv, který zabraňuje nadměrným ztrátám tepla, ale také přílišnému zahřátí

organismu vlivem tepla vydávaného svaly při cvičení a snižuje nebezpečí zranění.

Například vhodně zvolené rukavice či podrážky u bot zamezují sklouznutí při

uchopení nebo opoře během cvičení. Také je důležité mít s sebou vždy čistý
ručník, který nám umožní dodržet hygienické zásady při cvičení. [11]

Velmi důležitá je při cvičení i motivace! Motivací rozumíme souhrn

činitelů, který jedince podněcuje, podporuje, aktivizuje nebo naopak utlumuje
a brzdí. Motiv je pohnutkou, příčinou činnosti a jednání člověka. Motiv má cíl,

směr, intenzitu a trvalost. V našem případě je to zpevnění těla pomocí kruhového
tréninku ve fitnesscentru. [5]

Díky cvičení se normalizuje fyziologický stav svalů jedince.

2.2. Svaly-generátory sil a napětí
Výkonnými orgány pohybového systému jsou kosterní svaly. Svaly jsou

vlastně motory, neboť mají schopnost přeměnit chemickou energii utajenou
v živinách v mechanickou a vykonat tak práci. Specifickou vlastností svalů je

jejich stažlivost (kontraktilita). Umožňuje jim vyvinout sílu-v pravém fyzikálním

slova smyslu-a tahem za kosti, na něž se upínají, ovládat jejich postavení.

Ve vzájemné souhře tak svaly buď uvádějí kosti do pohybu, nebo je udržují
v určité poloze. [3]

Svalstvo slouží jako aktivní pohybový aparát k zabezpečení polohy těla i

vnitřních orgánů. Činnost svalová je hlavním zdrojem tepla v organizmu.
Základem kosterního svalstva je sval příčně pruhovaný – musculus. [7]

Nejdelší ze svalových vláken, vlákna tvořící kosterní svaly, se jeví jako

příčně pruhovaná díky typickému uspořádání myofibril uvnitř vláken-odtud jejich

další pojmenování příčně pruhované svaly. Vlákna kosterní svaloviny se rychle a

silně stahují, ale lehce se unaví. Jsou uspořádána do primárních svazků obalených
vazivem (perimysium). Primární svazky se spojují v sekundární a několik
sekundárních svazků tvoří sval, krytý společnou vazivovou pochvou (epimysium).
[12]

V cytoplazmě svalového vlákna jsou podélně uloženy myofibrily, které

jsou příčinou jeho příčného pruhování. Myofibrily jsou tvořeny dvojlomnou
(anisotropní) bílkovinou myosinem a jednolomnou

(isotropní) bílkovinou

aktinem. Myofibrila je tak tvořena základními válcovitými úseky, které umožňují
její smršťování. Tyto základní úseky se nazývají sakromery. Viz. schéma 1 [9]

schéma 1

3. Cíle a úkoly práce
3.1. Cíl práce
Navržení kruhového tréninku pro začátečníka ve fitness centru za účelem posílení
svalového korzetu a zlepšení fyzické i psychické zdatnosti.

3.2. Úkoly práce
1. prostudování literatury

2. konzultace se začátečníky

3. konzultace s trenéry ve fitness centru

4. sestavení cyklického tréninku pro začátečníka
5. popis cviků

4. Cyklický trénink
4.1. Definice cyklického (kruhového) tréninku
Tento druh tréninku vznikl v r.1954 v Anglii („circuit-training‘‘). Rozvíjí

svalovou sílu a současně i celkovou zdatnost. Několik cvičenců může cvičit
najednou s individuálním zatížením, je přesně vymezen čas série i čas pauzy.

Cviky se provádějí od posílení svalstva v oblasti páteře, zad, hrudníku přes

posílení břišního svalstva až k posílení horních a dolních končetin. Jednotlivá
stanoviště jsou označena čísly a cvičenci jsou na nich rozděleni tak, aby

na jednom byli vždy nejvýše tři. Obsah tréninku je sestavován na základě
progresivního zvyšování zatížení a vždy se vychází z výsledků tzv. maximálních

testů, kdy cvičenec provede maximální počet opakování určitého cviku a z něj se
pak určuje tréninková zátěž. Nosným principem kruhového tréninku je
nezařazování zátěže stejné svalové skupiny na po sobě jdoucích stanovištích. [16]

Trénink se provádí střídáním jednotlivých stanovišť. Absolvuje se vždy

jen jedna série cviku a přejde se k dalšímu stanovišti. Po odcvičení celého
programu se vrací na začátek a provádí se cviky ve stejném sledu. Podle kondice

se absolvuje kruh 2x-3x po sobě. Cvičenec by se měl pokusit zkrátit přestávky na
minimum. Jako odpočinek by měla stačit doba přípravy náčiní nebo přesunu na
jiný stroj. Tento způsob cvičení kromě posílení svalů stimuluje oběhový systém a
přispívá k získání kondice. Během tréninku se procvičí všechny partie. [15]

Optimální řazení procvičování jednotlivých svalových skupin patří k velmi

důležitým momentům tréninkové strategie. Pro trénink každé svalové skupiny je
vypracovaný bohatý zásobník cviků, využívající celou řadu posilovacích
prostředků.

Jsou to sady dvojic jednoručných činek se stoupající hmotností, klasické

olympijské činky s možností nakládání závaží, nejrůznější posilovací stroje

vybavené převody a excentrickými kladkami pomáhající snadnější překonání
mrtvých bodů v dráze pohybu a naopak kladoucí větší odpor ve výhodných fázích
pohybu pro procvičovanou svalovou skupinu. Také jsou používány nejrůznější

druhy lavic sklopných do různých úhlů, systémy závaží zavěšených na kladkách,

ribstoly, hrazdy na přitahování atd. Na všech uvedených zařízeních musí být
možnost rychlé a jednoduché změny hmotnosti závaží , úchopu a pozice, v níž je

trénující schopen naplno zabrat a soustředit se plně pouze na provádění

posilovacího cviku. Je totiž dokázáno, že při provádění některých cviků, zvláště
s klasickými činkami, je velká spotřeba energie vydána na udržení stability. [13]
4.2. Tabulka dvou variant cyklického trénink

zaměření

cviky
varianty A

břišní svalstvo

rotace v sedě
s tyčí
stahování
kladky za
hlavu
zkracovačky

svaly hrudníku

peck-deck

rotátory páteře
zádové svalstvo

svaly ramene
trojhlavý sval pažní
dvojhlavý sval pažní
přední strana stehen
zadní strana stehen
trojhlavý sval lýtkový

zdvih kladky
ke krku
stahování
kladky
obouruč
střídavý zdvih
jednoruček
předkopávání
(extenze
kvadricepsů)
zakopávání
ve stoji
výpony ve
stoji

cviky varianty B
protirotace v lehu
přítahy v sedu na stroji
zvedání nohou ve visu
rozpažování s
jednoručkami

upažování v leže na břiše
zapažování (kickback)
obouručný zdvih pomocí
kladky
zadní výpady
zakopávání v leže
výpony v sedu

Tabulka č.1

V tabulce č.1 jsou varianty A a B cyklických tréninků s uvedenými cviky pro

zatížení každé svalové partie.

Každý cvik provádíme jednou sérií po patnácti opakováních.
4.3. Popis jednotlivých cviků

4.3.1 Budování zádového svalstva
Má-li páteř uspokojivě plnit svoje úkoly, musí být pevná, ale přitom

dostatečně pružná a pohyblivá. Nepříznivé změny zejména ve svalové tkáni (např.
lokální zkrácení se zvýšeným svalovým napětím, často až s bolestivou křečí), jež

se spolupodílí na vzájemném postavení jednotlivých obratlů, zhoršují tyto
vlastnosti a negativně působí na stabilitu páteře. Nestabilní páteř pak nedokáže
optimálně plnit ani ochrannou funkci míšních nervů, jejichž dlouhodobé stlačení
zhoršuje inervaci a tím i funkčnost vnitřních orgánů. [2]
K deformaci

páteře

nejčastěji

dochází

v předozadním

směru

a

v pravolevém směru, z toho plynou potíže jako je lordóza či hyperlordóza bederní
páteře, nadměrná kyfóza hrudní páteře a hlavně skolióza. [17]

Rotátory páteře

Jaké svaly jsou důležité pro zpevnění středu těla? Jsou to rotátory páteře

spolupracující se šikmými břišními svaly.

Zádové svaly

Skupina krátkých zádových svalů zabezpečuje otáčení, záklon a

vzpřímenou polohu páteře a tím i udržování vzpřímené polohy těla. Povrchové
svaly zad i šíjové svaly jsou ploché, deskovité svalové jednotky. Svalové celky,
především trapézový sval a široký zádový sval, zabezpečují záklony a úklony
hlavy, přitažení (addukci) paže a zdvihání trupu. [4]

Rotace v sedě s tyčí

Cvičenec si sedne na kraj lavičky nebo na židli dále od opěradla, na

ramena si dá nějakou tyč a pozvolna rotuje trupem (obr.1). Cvičení se nesmí
provádět rychle, na rozdíl například od diskaře, který má za sebou rozcvičení a

může si dovolit rychlý pohyb. Jeho svalový korzet to zvládne. Tělo začátečníka
ne! [17]

obr.1

Protirotace v lehu

Dalším cvičením je soubor preventivních cviků proti bolestem v zádech.V

lehu na zádech otočíme hlavu na jednu stranu a špičky chodidel a pánev na stranu
druhou (obr.2). Protirotací posilujeme a zároveň protahujeme rotátory páteře. [17]

obr. 2
Tento cvik lze obměnit položením chodidla na koleno.

Stahování kladky za hlavu
charakteristika

Tento cvik je zaměřený na posílení zad, a to především širokého svalu

zádového. Je vhodný i na posílení svalů kolem páteře.
provedení

Sedák lavičky nastavíme tak, aby ze sedu bylo možno nataženými pažemi

dosáhnout na tyč. Polstrovaný válec nastavíme tak, aby stehna byla pevně
zapřená. Tyč uchopí cvičenec nadhmatem ( hřbety rukou směřují k tělu ) s rukama

ve větší vzdálenosti, než je šíře ramen. Sed je vzpřímený, pohled směřuje rovně
před sebe.

Nádech a s výdechem stáhne tyč za hlavu, aby se dotkla krku. S nádechem

se pak vrátí do původní pozice (natažených paží) (obr.3). Kladku je nutno
stahovat plynule a pouštět ji kontrolovaně.

Při stahování kladky se nesmí cvičenec ohýbat v pase ani předklánět hlavu.

Pokud nedokáže sedět vzpřímeně, je nutné posunout se více dopředu, aby dráha
kladky směřovala za krk.

Nejdůležitější je během cviku stabilizovat trup. Pohybovat by se měly

pouze paže. Zároveň je nutné soustředit se, aby většinu práce odváděly zádové
svaly a omezila se činnost paží. [15]

obr.3

Přítahy v sedu na stroji
charakteristika

Cvik je zaměřen na posílení horní a střední partie zad. Při pohybu je

zapojena i zadní část ramen.
provedení

Cvičenec se posadí na lavici. Výška sedáku se upraví tak, aby držadla pro

ruce byla pod úrovní prsou. Čelní opěrka pro hrudník se nastaví tak, aby bylo

možné na držadla dosáhnout, aniž by bylo nutné se předklánět. Stroj umožňuje
dvojí úchop. První, kdy palce směřují nahoru (neutrální úchop), kdy je kladen
větší důraz na zatížení střední oblasti zad, používá se. Při druhém úchopu dlaně
směřují dolů (nadhmat) a cvik působí na posílení zad komplexněji.

Na začátku cviku se sedí vzpřímeně s opřeným hrudníkem, držadla

uchopena nataženými pažemi. Nádech a s výdechem přitahovat držadla k trupu.
S nádechem se vrátí do původní pozice (natažených paží). Pohyb je plynulý, je
nezbytné udržovat po celou dobu rovná záda a trup zafixovaný! Nadloktí se

pohybují podél trupu, lokty se nesmí vychylovat do stran! Konečné pozice cviku

je dosaženo, jakmile jsou lopatky staženy k sobě a lokty se dostanou za úroveň
zad (obr.4). Tím dochází k dostatečnému smrštění svalů.

Při cvičení je nutné soustředit se, aby se pohybovaly pouze paže. Zbytek těla je
nutné zachovat stabilizovaný. Je třeba dávat pozor na prohnutí v bedrech a tím
neriskovali zranění. Cvik je důležité provádět v úplném rozsahu. [15]

obr.4

4.3.2. Posílení břišních svalů
Břišní svaly patří ke svalům středu těla. Lehnutím na záda na pevnou

podložku a položením si ruky na bedra si uvědomíme podsazením pánve práci
břišních a hýžďových svalů. Tento pohyb si velice dobře zapamatujeme. Měli

bychom ho nejen zařazovat do úvodních lekcí, ale měli bychom si polohu

podsazené pánve zafixovat tak, aby se stala návykem. Odstraňuje bolesti v zádech
tím, že zmenšuje bederní lordózu. Při podsazení pánve spolupracují břišní a

hýžďové svaly. Musíme si pamatovat že posilování břišních a hýžďových svalů
by u začátečníka mělo být zařazováno na začátku cvičební lekce!

Svalové skupiny rotátorů, břišních a hýžďových svalů bychom si měli pěstovat.

Pokud je budeme rozvíjet, budou nám hlídat správné postavení velice důležitých

tělesných segmentů. Budou držet páteř a pánev tak, aby mohly dobře fungovat.
Správná čili podsazená pánev a nezdeformovaná páteř mají vliv i na dobrý pocit a
na sebevědomí. [17]

Břišní svaly jsou hned po zádových svalech svalovou skupinou, při jejímž

procvičování dochází ve fitness centrech k řadě závažných chyb.

Pokud chceme správně a účelně posilovat břišní svaly, musíme dodržet tyto

zásady:

1. Procvičovat sval v maximálně možném rozsahu pohybu.
2. Dodržovat správné dýchání v průběhu pohybu, tj. maximální výdech na konci

svalové kontrakce, nádech ve fázi prodloužení svalu.

Ad 1. V plném rozsahu pohybu můžeme břišní svaly procvičovat jen tehdy, pokud
nejsou výrazně zkráceny extensory bederní páteře spolu se čtyřhranným svalem

bederním(m.quadratus lumboum, tento sval anatomicky řadíme ke svalům břicha,

funkčně však náleží spíše ke svalům zad, resp. k extenzorům bederní páteře) a
skupina flexorů kyčelního kloubu - bedrokyčlostehenní sval (m. iliopsoas), přímý

sval stehenní (m. rectus femoris), sval krejčovský (m. sartorius) a napínač
stehenní povázky (m. tensor fasciae latae). Jejich zkrácení způsobuje anteverzní

postavení pánve a zvýšení prohnutí bederní páteře – hyperlordózu a tím omezuje
rozsah pohybu páteře do flexe. Proto je vždy nezbytné před započetím posilování
oslabených svalů v oblasti pánve tyto svalové skupiny protáhnout.

Ad 2. Pokud chceme dosáhnout maximálního zkrácení břišních svalů při jejich
posilování, je to možné pouze ve fázi maximálního výdechu. Břišní svaly působí

při dýchání jako svaly výdechové a jedině na konci výdechu jsou biomechanické

podmínky takové, že můžeme dosáhnout maximální kontrakce břišních svalů.
[16]

Zkracovačky
charakteristika

Velmi účinný cvik na posílení břišních svalů. Nejvíce je zapojený přímý

sval břišní, částečně se na pohybu podílejí i vnitřní a vnější šikmé svaly břicha.
provedení

Leh na zemi, nohy jsou pokrčeny a opřeny lýtky o rovnou lavičku. Lavička

by měla být dostatečně vysoká, aby byly stehna kolmo k zemi. Hlavu podepřít
zkříženýma rukama. Nádech, s výdechem stlačení břišních svalů a přiblížení

hrudníku ke stehnům. S nádechem se vrací do výchozí pozice (lehu) (obr.5). Při

stlačování břišní stěny musíme nutně dbát na to, aby bederní část zad zůstala
pevně přitisknutá k zemi! Pohyb je velmi krátký a jeho smyslem je „srolovat“

břišní svaly co nejvíce k sobě. Proto je nejdůležitější, aby se cvičenec

na stahování břicha maximálně soustředil. Ruce za hlavou slouží pouze jako opora
pro krční páteř, aby se nepřetěžovaly šíjové svaly. Při pohybu nahoru je důležité

držet hlavu v prodloužení páteře, nepředklánět ji ve snaze dosáhnout horní pozice

cviku. Cvik je účinnou a především bezpečnou náhradou klasických sedů-lehů!

Vzhledem k tomu, že zvedání beder je u zkracovaček zapovězeno, nehrozí
natažení nebo zranění této oblasti. Pro vyčerpání břišních svalů postačí velmi

krátký rozsah pohybu. Dokonalé smrštění svalů nastane, aniž by bylo nutné příliš
zvedat ramena. [15]

obr.5

Zvedání nohou ve visu

Charakteristika

Cvik je určený na posílení břišních svalů s důrazem na spodní část

přímého břišního svalu. Pohybu se účastní zejména přímý sval, částečně i šikmé
břišní svaly.

Provedení

Ke cvičení slouží speciální „rampa“, která zaručuje stabilní polohu těla.

Cvičenec si vystoupí na její konstrukci a otočí se zády. Předloktí zafixuje o
polstrované opěrky tak, aby byly lokty u těla. Rukama se chytí držadel. Záda musí

být po celé délce opřená. Před začátkem cvičení by měl mít nohy volně spuštěné
k zemi.

V této pozici je nádech a s výdechem zvednutí natažených nohou do

vodorovné polohy. S nádechem se kontrolovaně vrátí do původní pozice (obr.6).
Cvičení musí být plynulé, zejména po návratu nohou je vhodné pohyb brzdit, aby

se neztratilo napětí břišních svalů. Soustředěním se na práci břišních svalů
částečně eliminujeme případné pnutí v kyčlích nebo bedrech. Během pohybu je
nutné dbát na to, aby byla dodržována původní poloha zad a paží a cvičenec
nesklouzával trupem dolů.

Cvik je vzhledem ke konstrukci rampy technicky poměrně nenáročný,

vyžaduje ovšem dostatek síly. Pokud nedokážeme při zvedání udržet natažené
nohy, je možné nohy pokrčit a zvedat kolena k hrudníku. V tomto případě je
potřeba věnovat zvýšenou pozornost poloze zad! Při zvedání kolen dochází

vlivem setrvačnosti k ohýbání beder. Měla by být snaha tento pohyb omezit a

udržet záda stabilizovaná! Předchází se tak k možnému zranění. Efekt cvičení při
ohnutých nohou je ale omezený. Spodní část přímého břišního svalu je méně
aktivovaná. [15]

obr.6
4.3.3. Rozvoj hrudníku

Hrudní svaly tvoří dvě skupiny svalů: vlastní svaly hrudní stěny a svaly

začínající na kostře hrudníku, ale upínající se na kostru pletence horní končetiny,

resp. na pažní kost (tzv.pletence horní končetiny). Vlastní svaly hrudní stěny tvoří
mezižeberní výplně – vnitřní a zevní mezižeberní svaly (mm.intercostales). Svým

smrštěním zvedají zevní mezižeberní svaly žebra a navozují vdech. Vnitřní
mezižeberní svaly stahují žebra, čímž dochází k výdechu. Velký a malý prsní sval

(mm.pectorales) jsou pomocnými dýchacími svaly a účastní se přitahování

lopatky a horní končetiny trupu. Pilovitý boční sval otáčí lopatku a napomáhá tak
vzpažení horní končetiny. Patří také mezi pomocné vdechové svaly. [4]

Peck-deck

Charakteristika

Cvik je zaměřen na posílení a zejména tvarování prsních svalů. Druhotně

je při pohybu zapojená i čelní partie ramen.

Provedení

Sed na lavici, sešlápnutím pedálu se ramena stroje přiblíží. Zafixovat

předloktí o polstrované opěrky a rukama se chytit držadel. Pokud stroj držadla
nemá, je vhodné se chytit horního okraje opěrek. V počáteční poloze cviku by
nadloktí měla být v jedné linii, rovnoběžná s podlahou a svírat s předloktími pravý
úhel. Jestliže tomu tak není, je nutné nastavit sedák lavičky do požadované výšky.

Po nastavení je nádech a s výdechem tlačit předloktí k sobě. S nádechem se pak
vrátí do původní pozice (obr.7). Pohyb musí být plynulý a kontrolovaný.

Během stlačení předloktí se prsní svaly smršťují, při navracení do původní

pozice dochází k protažení. Po dobu cvičení by měl cvičenec stále zůstat zády
opřený a zároveň udržovat předloktí zafixované.

Cvik je také možné použít jako rozehřátí před těžšími cviky s činkami.

Spodní fáze pohybu je vymezená polohou nadloktí v jedné přímce. Nikdy by se
při cviku nemělo riskovat zranění například tím, že se pustí ruce více dozadu. Při

dokončení cviku (opouštění stroje) je vhodné opět využít pedál, aby se svaly
nepřetahovaly. [15]

obr.7

Rozpažování s jednoručkami

Charakteristika

Cvik je určený především na tvarování prsních svalů. Jeho účinek je patrný

především na boční linii svalu. Při pohybu je kromě prsních svalů částečně
zapojená i čelní partie ramen.

Provedení

Do každé ruky si cvičenec vezme jednoručku. Sedne si na okraj lavičky a

činky položí na stehna. Lehne si a s využitím setrvačnosti vytlačí činky do

natažených paží. Před začátkem cviku jsou ruce kolmo vzhůru, mírně pokrčené
v loktech. Činky drží tak, že dlaně směřují k sobě.

Výdech a s nádechem spouštět činky po oblouku do stran. Ve spodní

pozici by nadloktí měla dosáhnout vodorovné polohy a zápěstí úrovně ramen.
S výdechem činky vrátit do původní pozice (obr.8). Nejdůležitější je uvědomit si,

že k pohybu dochází pouze v ramenou, nikoliv v loktech. Na začátku cvičení
lokty mírně odtáhnout a tuto polohu striktně udržovat během celého pohybu.
Dráha činek je taková, že nadloktí se stále pohybuje kolmo k trupu. Lokty směřují

do stran. Pohyb je takový, jako bychom objímali tlustý kmen stromu! Tato
vizualizace při cvičení pomůže osvojit si správnou techniku cviku.

Při spouštění činek po oblouku nevytáčet malíkovou část dlení nahoru.

Paže nepouštět níž, než je vymezeno vodorovnou pozicí nadloktí, jinak se riskuje
zranění. Při cvičení se neprohýbat v zádech. K úplnému procvičení stačí malá

zátěž. Při zvedání je důležité, aby lokty směřovaly nahoru a do strany. Zároveň by
v horní fázi pohybu neměly být lokty níže než zápěstí.

Pohyb v horní fázi se ukončí, jakmile se nadloktí dostanou do vodorovné

polohy. Zvedání držadla (tyče) výš přetěžuje ramenní kloub a nemá vliv na účinek

cviku. Na druhé straně je nutné vodorovné polohy nadloktí dosáhnout, jinak je
efekt potlačen a nedojde k dostatečné stimulaci boční partie ramen. Jestliže se

zvolí příliš úzký úchop, přenáší se účinek cviku na trapézový sval. Měla by se

zvolit taková zátěž, aby nebylo nutné se ohýbat v zádech ani si nepomáhat
pokrčováním nohou. [15]

obr.8

4.3.4. Cviky pro ramena

svaly.

Svaly ramenního kloubu funkčně navazují na svaly hrudníku a zádové
Vlastní svaly ramene začínají na kostech lopatkového pletence a upínají se

na pažní kost. Z těchto svalů má pro horní končetinu mimořádný význam deltový
sval (m.deltoideus). Tento plochý, trojúhelníkovitý sval tvořící obrys ramena je

především abduktorem celé horní končetiny. Svým tlakem udržuje hlavici pažní

kosti v kloubní jamce na lopatce, a zabezpečuje tak základní funkce ramenního
kloubu. [4]

Zdvih kladky ke krku

Charakteristika

Cvik posiluje ramenní pletenec s důrazem na čelní a boční partii ramene.

Při pohybu je rovněž zapojen trapézový sval.

Provedení

Na kladku s dolní náhonem se zahákne rovná tyč. Uchopí se na šířku

ramen tak, že dlaně směřují k tělu (držení nadhmatem). Ve výchozí pozici se stojí

čelem ke stojanu (asi půl metu od něj), tyč se drží v natažených pažích přitisknutá
na stehnech.

Cvičenec stojí vzpřímeně, nadechne se a s výdechem přitáhne tyč ke krku.

V horní pozici by nadloktí měla dosáhnout vodorovné polohy. S nádechem pak

tyč spouští do výchozí pozice (natažených paží) (obr.9). Pohyb je plynulý a
kontrolovaný. Je nutné udržovat vzpřímený postoj a nezaklánět se!

obr.9

Upažování v leže na břiše

Charakteristika

Cvik je šetrnější variantou upažování v předklonu, protože nenamáhá tolik

spodní záda. Je zaměřen na posílení zadní strany ramen, která je často ve svalové

nerovnováze s boční a čelní hlavou ramenního svalu. Posílení zadních ramen
přispívá k správnému postoji a udržování rovných zad. Pohybu se účastní i
trapézový a oblý zádový sval.

Provedení

Cvičenec si nastaví opěradlo polohovací lavičky asi o 30o výše, než je

vodorovná poloha. Do rukou uchopte jednoručky, lehněte si břichem na lavici a

ruce spusťte volně dolů. Pokud se ruce musí pokrčovat, aby se činky nedotkly

země, je nutné zvednout opěradlo. Jestli je pod nataženými pažemi dostatečný

prostor, je dobré pro změnu opěradlo snížit. Ve výchozí pozici je trup pevně

zafixován, nohy jsou pokrčené a pohodlně opřené, paže by měly být natažené
volně podél těla.

Nádech a s výdechem zvednout paže, dokud se činky nedostanou do

úrovně ramen. Při zvedání směřují dlaně dolů, činky by se v zápěstí neměly

otáčet. S nádechem se vrátí paže do původní pozice (obr.10). Pohyb je plynulý,

bez švihání činkami. Zvedání činek probíhá po oblouku, kdy v horní fázi pohybu

zaujímají paže pozici kolmo k trupu (při pohledu shora). Zápěstí by tedy při
zvedání měla směřovat pouze nahou, nikoli dozadu.

Cvik je vhodné natrénovat bez zátěže. Nejčastější chybou bývá zapažování

rukou k trupu. Při pohybu nahoru by měl cvičenec vědomě směřovat činky co
nejvíce do stran a udržovat stabilizovaný trup po celou dobu provedení. Jestliže je

při zvedání činek nucené zvedání z lavičky, měla by se snížit zátěž na přijatelnou.
[15]

obr.10
4.3.5. Procvičení paží

Svaly paže tvoří funkčně dvě skupiny. V přední skupině jsou ohybače

(flexory) předloktí a ohybače loketního a ramenního kloubu. Jsou to: dvojhlavý

pažní sval (m.biceps brachii), pažní sval (m.brachialis) a hákový sval
(m.coracobrachialis). Svaly zadní skupiny napínají (extendují) předloktí, jsou
natahovači v loketním a ramenním kloubu. Tuto skupinu reprezentuje jediný svaltrojhlavý sval pažní (m.triceps brachii). [4]

Triceps
Stahování kladky obouruč

Charakteristika

Cvik se zaměřuje na tvarování a definici (rozlišení jednotlivých hlav)

tricepsů, je vhodný jako rozcvičení před užitím činek, působí hlavně na boční
tricepsovou hlavu.

Provedení

Na kladku s horním náhonem se zahákne tyč. Cvičenec by měl stát asi půl

metru od stojanu, aby získal prostor ke cvičení. Stát by měl vzpřímeně v mírném

stoji rozkročném. Tyč uchopí oběma rukama na šířku ramen tak, že dlaně směřují
dolů. Kladku stlačí do výchozí polohy, kdy lokty jsou podél těla a tyč je
v natažených pažích opřená o stehna.

S nádechem pouštět držadlo kladky (tyč) do úrovně hrudní kosti (spodní

část prsních svalů), nadloktí zůstává zafixované podél těla. S výdechem tlačit tyč
do natažených paží (výchozí pozice) (obr.11).

Při natahování paže se triceps smršťuje, při pokrčování dochází k jeho

protažení. Pohyb je plynulý a ani v jedné z poloh se nezastavuje. Při cvičení by
nemělo docházet k předklánění ani k pokrčování nohou, pohybuje se pouze

předloktí a pohyb vychází z loktů. Nadloktí a zbytek těla je nutné držet
stabilizovaný. V dolní pozici (při natažených pažích) není vhodné paže úplně

propínat (tím je myšleno naprosté natažení paže, kdy dojde k tzv.uzamčení lokte),
zvyšuje se tím tlak na kloubní pouzdro a chrupavku lokte. Pohyb by měl být tedy

ukončen, je-li paže téměř natažená. Triceps je v této chvíli smrštěný a efekt cviku
se tak neomezuje.

obr.11

Zapažování (kickback)

Charakteristika

Velmi účinný cvik pro tvarování tricepsu, při zachování správné techniky

stačí k posilování velmi malý odpor.

Provedení

Cvičenec si klekne pravou nohou na rovnou lavičku. Předkloní se tak, aby

záda byla s lavičkou rovnoběžně (tedy i s podlahou) a levou rukou se zapře o kraj

lavičky. Levou nohu by měl mít nataženou podél lavičky tak, aby snadno držel

během cvičení rovnováhu. Do pravé (cvičící) ruky vezme činku a paži přitáhne
k tělu, loket nechat pokrčený tak, aby předloktí zůstalo kolmo k trupu.

V této výchozí pozici se nadechne a s výdechem natahuje paži podél

trupu. V horní pozici by měla celá paže být rovnoběžná se zády. S nádechem se

vrátí do původní pozice (obr.12). Úchop činky je takový, aby palec při natažené
paži směřoval dolů. Při správném provedení cviku se pohybuje pouze předloktí,
loket zůstává přitlačený k trupu, zbytek těla je rovněž fixovaný. Pohyb je v celém
rozsahu plynulý, činkou nešvihat!

Pohyb vychází z lokte. Cvičenec musí dbát na to, aby po celou obu cvičení

zůstal loket přitisknutý k trupu. Záda by měl udržet stále rovná a při pohybu

činkou jimi nikdy nerotovat. Paži v horní pozici úplně nepropínat, aby se

nepřetěžovaly loketní klouby. Pohyb je tedy dokončený, je-li paže téměř natažená.
[15]

obr.12

Biceps

Střídavý zdvih jednoruček

Charakteristika

Cvik je zaměřený na posílení dvojhlavého svalu paže (bicepsu). Provádí se

v sedu na lavičce. Na pohybu se podílejí i svaly předloktí, druhotně přední část
ramenního svalu.

Provedení

Lavička je nastavena tak, aby cvičenec seděl mírně nakloněn dozadu. Opře

si celá záda. Do každé ruky si vezme jednoručku, kterou pevně uchopí uprostřed
tak, že dlaň směřuje nahoru (resp. dopředu) – tento úchop musí být dodržován
během celého pohybu. Před začátkem cviku držet palce natažené volně podél těla.

Nádech a s výdechem zvedne jednoručku v pravé ruce směrem k rameni. Jakmile

dojde ke smrštění svalu, s nádechem vrátí paži do původní polohy (obr.13a+b).
Dříve než dojde k úplnému natažení paže, začne se zdvihem druhé ruky. Ruce
tímto způsobem bude střídat až do zvoleného počtu opakování. Na konci série by

měly mít obě paže odcvičený stejný počet opakování. Při zdvihu činky je důležité

držet loket u těla a nezvedat rameno. Celé nadloktí by prakticky mělo zůstat
zafixované poděl trupu.

Zdvih činky by měl být ukončen, jakmile zápěstí dosáhne zhruba úrovně

ramene. Tehdy je již biceps zcela zkrácený a další pohyb činky je zbytečný.
Jednoručku nepokládat ani na hrudník ani na rameno, celý pohyb činky

kontrolovat a provádět plynule. Závažím nešvihat a pokud jej nedokáže zvednout
tah bicepsů (na lavičce se kroutí, pomáhá si nadhozem), zátěž se musí snížit! Při
cvičení je důležité být neustále opřený nepředklánět se.

Obr.13a

obr.13b

Obouručný zdvih pomocí kladky

Charakteristika

Cvik je zaměřený na kontrolované posilování bicepsů. Na pohybu se

účastní i svaly předloktí a jako stabilizátor i přední část svalů ramen.

Provedení

Cvičenec si zahákne rovné držadlo na kladku se spodním náhonem. Tyč

chytne na šířku ramen, přičemž dlaně směřují od těla. Stoupne si asi půl metru od

stojanu, aby měl prostor pro pohyb předloktí. Zvolenou zátěž vybere zasunutím

háčku pod požadovanou cihličku. Stojí vzpřímeně, nohy mírně rozkročené. Ruce
spočívají volně podél těla, držadlo kladky mírně opřené o stehna.

Nádech a s výdechem táhnout bicepsy držadlo k úrovni krku. S nádechem

se vrátí paže do původní (natažené) pozice (obr.14). Při zdvihu tyče se nezaklánět,
nohama nepodřepovat. Lokty držet u těla a dbát na to, aby se nezvedala ramena.
Cvičit plynule, v horní a dolní fázi se nezastavovat. Dávat pozor, aby se držadlo
při natažení nenaklánělo na jednu či druhou stranu.

Horní fáze pohybu se dosáhne, jakmile dojde ke smrštění bicepsů (držadlo

se dostane na úroveň krku). Další pohyb je zbytečný a vede ke ztrátě napětí ve
svalech. Držadlo kladky si tedy nepřikládat na hrudník ani ke krku! Vzhledem
k tomu, že kladka umožňuje na rozdíl od činky plynulý tah, je tento cvik vhodný

pro uvědomění si práce bicepsů (jeho zkracování a natahování) a slouží i jako
dobré rozcvičení před použitím činek. [15]

obr.14
4.3.6. Zesílení svalů dolních končetin
Svaly kyčelního kloubu jsou obdobou svalů ramenního kloubu. Zadní

svalovou skupinu vytvářejí velmi silné hýžďové svaly, zvláště mohutný je velký

hýžďový sval (m.glutaeus maximus). Funkčně je velký hýžďový sval především

extensorem stehna. Umožňuje zanožení, čímž se významně podílí na chůzi. Je
tvořen silnou svalovou hmotou s hrubými svalovými snopci.

Stehenní svaly dělíme na přední, vnitřní a zadní svalovou skupinu. Hlavní

zástupce přední skupiny je natahovač kolenního kloubu a ohybač v kyčelním

kloubu-čtyřhlavý stehenní sval (m.quadriceps femoris). V úponové šlaše tohoto

svalu je zasunutá čéška. Vnitřní skupinu tvoří svaly přitahující dolní končetinu a

provádějící tak přinožení, addukci stehna a dolní končetiny. Svaly na zadní ploše

stehna ohýbají – flektují bérec a pomáhají při natažení dolní končetiny (zanožení)
v kyčelním kloubu. [4]

Předkopávání (extenze kvadricepsů)

Charakteristika

Tvarovací cvik na přístroji, určený výhradně k izolovanému posílení

přední části stehen.

Provedení

Cvičenec se posadí na stroji tak, aby měl opřená celá záda (včetně bederní

oblasti). K tomuto účelu si nastaví opěradlo do pro něj nevhodnější pozice. Stehna

by měl mít opřená tak, aby okraj sedáku byl přesně pod koleny. Válec nastaví tak,
aby se opíral o holeně těsně pod chodidly. Pro lepší stabilitu se chytí rukama obou

madel, která jsou po stranách sedáku. Pokud je stroj nemá, může se přidržovat
okraje sedáku.

S nádechem zvedne podkolenní část nohou až dosáhne vodorovné pozice.

S výdechem vrátí nohy do původní pozice (obr.15). Pohyb je plynulý a v průběhu
celého cviku kontrolovaný. Záda jsou stále opřená. Předklon je u tohoto cviku
nepřípustný!

Nohy není nutné zvedat až do úplného propnutí vzhledem k tomu, že v této

krajní pozici dochází ke zvýšenému tlaku na čéšku a kloubní pouzdro celkově.

Velikost závaží zvolíme tak, aby pohyb nemusel začínat švihem a zvyšovat tak
riziko poranění kolen.

obr.15

Zadní výpady

Charakteristika

Cvik je určený pro zpevnění stehen a sedacích svalů a je vhodný zejména

pro ženy. Kromě posílení slouží i k účinnému protažení zmíněných partií.
Provádět se může s velkou činkou nebo s jednoručkami. Provedení bez zátěže je

rovněž efektivní. Cvik je šetrnější variantou klasických výpadů. Nedochází totiž
při něm k nárazům do kolena a tím pádem je riziko zranění minimalizováno.

Provedení

Cvičí-li se s velkou činkou, je umístěna za krkem a drží se rukama vně

ramen. Pokud se zvolí varianta s jednoručkami, drží se volně podél těla
v natažených pažích. Stoj je vzpřímený, nohy mírně rozkročené, v horní pozici je
výdech.

S nádechem cvičenec vykročí pravou nohou dozadu, chodidlo levé zůstává

na místě. Tělo se směřuje do podřepu. Jakmile se posouvá těžiště dozadu,
pokrčuje se levé koleno, pravá noha se rovněž mírně pokrčuje a cvičenec se opírá

o špičku chodidla. Koleno pravé nohy se spouští k zemi. Pohyb by měl být
ukončen, jestli se stehno levé nohy dostane do vodorovné polohy a koleno pravé

nohy zůstane těsně nad zemí. Tlakem levé nohy současně s výdechem cvičenec
vrátí do původní polohy, to je do vzpřímeného postoje (obr.16). Další opakování

se začne zakročením levé nohy dozadu. Cvik je tedy střídání levé a pravé nohy až
do dosažení příslušného počtu opakování.

Při podřepu se musí dbát na to, aby záda zůstaly rovná, nepředklánět se a

činka se na krku neotáčela, nebo pokud se cvičí s jednoručkami, paže by měly
zůstat během celého pohybu rovné a podél těla.

Výpad se nesmí provádět příliš hluboko. Úhel by neměl být mezi stehnem

a holení ostřejší jak 90o. Koleno zadní nohy by se nemělo dotýkat země.

obr.16

Zakopávání ve stoji

Charakteristika

Cvik slouží k celkovému procvičení zadní části stehen. Provádí se střídavě,

což umožňuje procvičení každé nohy zvlášť.

Provedení

Cvičenec si stoupne jednou nohou na podložku, druhou zaklesne kotníkem

za polstrovaný válec. Podložku pro opěrnou nohu a pohyblivé rameno s válcem si
cvičenec nastaví tak, aby stál vzpřímeně, stojnou nohu neměl pokrčenou a válec u

procvičované nohy měl uchycený těsně nad kotníkem. Pokud to provedení stroje
umožňuje, opře se hrudníkem a chytí se rukama postranních držadel.

Nadechne se a zdvihne kotník směrem k sedacím svalům (do pravého úhlu

mezi stehnem a lýtkem). V horní pozici vydechne a vrátí se zpět do původní
pozice (obr.17). Horní pozice je dosaženo, jakmile cvičenec ucítí zkrácení svalu.
Stejně tak jako u zakopávání vleže ani u tohoto cviku není nutné, aby se válec
dotkl stehna. Předchází se tak možnému poranění beder. Je třeba dbát na to, aby

cvik nezačínal švihem a v celém průběhu byl kontrolovaný. Docvičí-li potřebný
počet opakování, vystřídá nohy.

Stehno a trup musí být v průběhu cvičení zafixované, pohyb provádí pouze

ohýbáním kolene. Jakmile není schopen udržet rovná záda (prohýbá se v bedrech)
a zdvihá hýždě, je nutné ubrat váhu. [15]

obr.17

Zakopávání v leže

Charakteristika

Cvik je zaměřený na izolované procvičení zadní části stehen.

Provedení

Cvičenec se položí břichem na lavici, aby její okraj měli těsně nad koleny.

Pohyblivé rameno se musí nastavit tak, aby se polstrovaný válec opíral o nohy
blízko nad kotníky. Rukama se mohou přidržovat držadel která jsou pod lavicí
v úrovni ramen.

Nádech, a s výdechem zdvihne kotníky k hýždím. Jakmile dojde ke

smrštění svalů, pohyb se zastaví a a nádechem se nohy vrátí zpět do původní

polohy (obr.18). K úplné kontrakci svalů není nutné, aby se válec dotknul stehen.

Tím by se totiž zvýšilo riziko poranění bederní páteře a na efektivitu cviku tato

krajní poloha nemá význam. Pohyb začíná ohýbáním v kolenou, stehna a trup
musí být v průběhu celého cviku zafixované. Cvik se musí provádět plynule, bez
použití švihu, do výchozí pozice se nohy navrací kontrolovaně.

Nejčastější chybou při provádění cviku je zvolení si příliš velké zátěže,

kterou ohybače stehen samy neuzvednou. Cvičenec pak zvedá hýždě z podložky a
prohýbá se v zádech a tím zvyšuje riziko poranění beder. Zátěž je vhodné
zvyšovat až po dokonalém zvládnutí techniky.

obr.18

Bércové svaly

Jsou funkčně podobné svalům předloktí. Přední skupina napíná

(extenduje) nohu a prsty nohy. Stejnou funkci mají i svaly na malíkovém okraji

bérce. Obě svalové skupiny udržují svým napětím příčnou klenbu nožní.

Nejmohutnější je zadní skupina lýtkových svalů. Svaly jsou zde uloženy ve dvou
vrstvách. Hluboké svaly lýtka ohýbají především prsty a udržují podélnou klenbu

nohy. V povrchové vrstvě je uložen trojhlavý sval lýtkový (m.triceps surae), který
se silnou, tzv.Achillovou šlachou připíná k hrbolu patní kosti. Trojhlavý sval
lýtkový je nejsilnějším ohýbačem nohy (chůze, stoj na špičkách, výpony) a
pomocným ohýbačem kolena. [4]

Posilování lýtek – výpony ve stoji

Charakteristika

Cvik je určený na komplexní posílení lýtkových svalů.

Provedení

Cvičenec se postaví do stojanu tak, aby měl horní část stroje pevně

opřenou o ramena, nohy byly propnuté a mírně rozkročené. Na dolní podstavě se
opírá pouze částí chodidla, paty zůstávají ve vzduchu. Chodidla jsou vůči
podstavě ve vodorovné poloze, špičky mírně vytočené ven.

Pažemi se chytí držadla na úrovni ramen a s výdechem přenáší váhu na

špičky. Jakmile dosáhne úplného propnutí lýtek, vrátí se pomalu dolů. Pohyb

nezastavuje ve vodorovné poloze, ale paty opatrně spouští pod úroveň podstavy
(obr.19). Snaží se tak o dosažení maximálního protažení lýtkových svalů. To je

možné, ale jen za předpokladu, že půlky chodidel má stále opřené o podstavu a při

spouštění chodidla nesklouzávají z podložky dolů. V dolní pozici se opět
nadechne a může vykonat další opakování.

Měl by se soustředit na to, aby zvedání zátěže prováděl pouze lýtkovým

svalstvem. Nejčastější chybou bývá pokrčování v kolenou a zapojování svalů
stehen. Důvodem tohoto počínání je nadměrně zvolená zátěž. Pozornost by měl

před každým cvičením věnovat správnému opření chodidel a jejich fixaci během
pohybu.

Od lišty se nemá odrážet, cviky by měl provádět plynule a kontrolovaně.

Protože cvičenec stojí pouze na polovině chodidel, výpon klade zvýšené nároky
na kotníkové vazy. Při nesprávné poloze hrozí jejich poranění.

obr.19

Posilování lýtek – výpony v sedu
Charakteristika

Cvik je alternativou výponů vestoje, působí na posílení lýtkových svalů.

Provedení

Cvičenec se posadí na sedátko přístroje. Chodidla jsou mírně rozkročená,

špičky nepatrně vytočeny směrem ven. O lištu se opírá pouze přední polovina

chodidla. Stehna se zapřou o polstrovanou opěrku a pomocí střední páky cvičenec
zvolí jednu z poloh opěrky. To samozřejmě závisí na délce nohou od kolena dolů-

opěrka by měla být zapřená o stehna nad koleny a chodidla na začátku cviku

rovnoběžná s podložkou. Nádech a s výdechem tlak chodidel na lištu. Při zvedání
si cvičenec odjistí páku. Jakmile dojde k úplnému propnutí, vrátí se pomalu dolů.

Pohyb není přerušovaný a paty končí pohyb opatrně pod úrovní lišty (obr.20).
Tímto způsobem lze dosáhnout úplného protažení lýtek. Je nutné dávat pozor, aby
půlky chodidel byly stále pevně opřené a po liště nesklouzávaly dolů.

Při cvičení není vhodné se předklánět, pozor na důsledné opření chodidel!

Pohyb musí být plynulý a v celém rozsahu kontrolovaný. Chceme-li zvýraznit
účinek cviku na vnitřní stranu lýtek, vytočíme špičky více do strany. Neutrální
pozice, kdy špičky směřují dopředu, zatěžuje lýtka rovnoměrně. [15]

obr.20

4.4. Strečink
Pravidelné protahování po tréninku je přínosné. Svaly zatížené

dlouhodobým posilováním mají tendenci ke zkrácení. Proto může dojít

k pohybovým problémům aparátu, nerovnováha ve svalovém rozvoji, špatné

držení těla. Doplnění silového tréninku protahovacími cviky přispívá k lepší
regeneraci svalů a snižuje riziko poranění šlach a vazů.

Využití strečinku je závislé na individuální pohyblivosti cvičence.

Pohyblivost (pružnost, flexibilita) znamená schopnost pohybovat svaly či klouby

v úplném rozsahu. Aby bylo minimální flexibility dosaženo, je nutné vycházet ze
specifických protahovacích metod. Strečink je ve své podstatě založen na
prodlužování svalové a vazivové tkáně. Pravidelným strečinkem se tedy zlepšuje
pohyblivost zmíněných struktur. Naopak dlouhodobou nečinností dochází
k omezení pohyblivosti a v důsledku k celkové ztuhlosti těla. [15]
4.4.1. Zádové svaly (bederní oblast)
Cvičenec si lehne na podložku, pokrčí kolena, paty přitáhne k hýždím a

rukama uchopí stehna těsně pod koleny. Uvolní se, přitáhne kolena k bradě
současně se zvednutím boků z podložky (obr.21). V této pozici setrvá maximálně
15 sekund. Poté nohy natáhne a udělá pauzu.

obr.21

4.4.2. Zádové svaly (horní oblast zad)
Cvičenec si stoupne asi metr od opory, kde je schopen se chytit v úrovni

ramen. Nohy a paže zůstávají natažené. Uvolní se a prohne se v zádech, přitom je
hrudník tlačen směrem k zemi (obr.22). V této pozici vydrží kolem 20 sekund.

obr.22

4.4.3. Svaly ramen
Cvičenec se posadí na podložku, nataženýma rukama se opře za zády a

natáhne nohy. Dlaně jsou vytočeny tak, že prsty směřují k tělu. Uvolní se a

posune hýždě směrem vpřed. Ruce zůstávají na svém místě (obr.23). V této
natažené pozici by měl setrvat nejméně 20 vteřin.

obr.23

Ve stoji nebo v sedu cvičenec pokrčí jednu paži a položí ji na druhé

rameno. Druhou rukou chytí loket pokrčené paže a přitáhne ho k trupu (obr.24).
V krajní pozici vydrží alespoň 15 sekund. Poté ruce vymění.

obr.24

4.4.4. Prsní svaly
Cvičenec si stoupne vedle opory jakou může být například rám otevřených

dveří. Jednou nohou vykročí a ohne ji v koleni. Druhou nechá nataženou. Ruce

pokrčí a opře se předloktím o rám dveří tak, aby lokty byly níže než ramena.
Uvolní se a zatlačí trup dopředu (obr.25). V této poloze vydrží 20 sekund. Při
tlaku hrudníku by měl dbát na to, aby se neprohýbal v bedrech a byl opřený stále
celou plochou předloktí.

obr.25

4.4.5. Svaly paže (triceps)
Ve stoji nebo v sedu pokrčí cvičenec ruku v lokti a položí ji za hlavu.

Druhou rukou uchopí pokrčený loket a stlačí ho směrem dolů (obr.26). V této
pozici setrvá 15 sekund. Poté ruce vymění.

obr.26
4.4.6. Svaly paže (biceps)
Cvičenec se postaví čelem ke zdi. Natáhne paže před sebe a dlaněmi se

opře tak, že prsty směřují dolů. Uvolní se a lokty tlačí nahoru (obr.27). Vydrží

v pozici kolem 15 sekund. Při protahování musí celá plocha dlaní zůstat opřená o
paže a natažená.

obr.27

4.4.7. Břišní svaly
Cvičenec uchopí tyč oběma rukama a položí si ji za krk. Stojí vzpřímeně,

nohy jsou mírně rozkročené. Uvolní se a kontrolovaně se vytočí do strany

přibližně o 30° (obr.28). V této pozici vydrží 15 sekund. Poté se vytočí na druhou
stranu. Měl by dbát na pomalé tempo, nezačínat cvik švihem!

obr.28

4.4.8. Stehna (přední strana)
Cvičenec se postaví směrem ke stojanu nebo k jiné opěrné konstrukci.

Levou rukou se chytí stojanu tak, aby zachoval vzpřímený postoj (nejlépe

v úrovni ramen). Pokrčí pravou nohu. Volnou (pravou) paží ji chytí za nárt a
přitáhne patu k hýždím (obr.29). V této poloze setrvá 20 sekund. Poté nohy

vymění. Během přitahování paty k hýždím se nesmí předklánět ani prohýbat
v zádech! Cvik se neprovádí silou, jde o maximální uvolnění kyčle.

obr.29
4.4.9. Stehna (zadní strana)
Cvičenec se položí na podložku. Do rukou uchopí ručník nebo švihadlo a

zahákne si ho za chodidlo pravé nohy. Oba konce ručníku přetaženého přes
chodidlo by měly být stejně dlouhé. Levou nohu nechá nataženou na podložce.

Pravou propne a pomocí ručníku ji přitáhne směrem k obličeji (obr.30). V horní
pozici setrvá 20 sekund. Pravá noha by se měla dostat přibližně do kolmé pozice
vůči podložce. Vše samozřejmě záleží na individuální pružnosti. Pokud je cítit
nepřiměřená bolest, musí se snížit rozsah pohybu! Při pokládání cvičící nohy ji

může pokrčit, aby nedošlo k přetížení spodních zad. Nohy se po protažení
vymění.

obr.30

4.4.10 Lýtka
Protažení lýtek se provádí oporou oběma rukama proti zdi. Cvičenec si

pravou nohou stoupne dozadu tak, aby zůstala natažená, a levou pokrčí do
podřepu. Uvolní se a pomalu tlačí koleno pokrčené nohy k zemi a zároveň patu
natažené nohy na podložku. Měl by cítit zvýšené napětí v lýtku natažené (levé)
nohy (obr.31). V této pozici setrvá 20 sekund

a poté nohy vymění. Během

protahování lýtka je nutné, aby byla daná noha natažená a cvičenec se neprohýbal
v zádech. Na patu protahované nohy musí vyvíjet přiměřený tlak! Pokud cítí
výraznou bolest, musí omezit rozsah pohybu!

obr.31

4.5. Příklad cyklické tréninkové jednotky začátečníka ve fitness centru
ZAHŘÁTÍ ORGANISMU
Zahřátí před cvičením: stacionární kolo nebo stepper – 10 minut
CVIKY

Rotace v sedě s tyčí

Stahování kladky za hlavu
Zkracovačky
Peck-deck

Zdvih kladky ke krku

Stahování kladky obouruč
Střídavý zdvih jednoruček

Předkopávání (extenze kvadricepsů)
Zakopávání ve stoji
Výpony ve stoji

ZÁVĚREČNÝ STREČINK
Zádové svaly (bederní oblast)

Zádové svaly (horní oblast zad)

Svaly ramen
Prsní svaly

Svaly paže (triceps)
Svaly paže (biceps)
Břišní svaly

Stehna (přední strana)
Stehna (zadní strana)
Lýtka

SÉRIE

POČET OPAKOVÁNÍ

1

15

1

15

1
1
1
1
1
1
1
1

15
15
15
15
15
15
15
15

5. Závěr
Fitness je cvičení ve fitness centrech za používání posilovacích strojů a

náčiní. Pravidelným posilováním zvyšuje cvičenec svalovou sílu a silovou

vytrvalost. Zaměřili jsme se na začátečníka. Definovali jsme pojmy sport, fitness a
kruhový trénink. Dále jsme se zabývali strukturou a funkcí svalů.

Pro cvičence, který se rozhodne žít v životním stylu fitness, jsou zde

připraveny dvě varianty kruhových tréninků, A a B. Každá z nich obsahuje cviky

na určitou svalovou skupinu. Po delší době cvičení se sval na danou zátěž
adaptuje a cvik nemá takový účinek. Z tohoto důvodu je zde připravena varianta
B. Cviky je potřeba stále obměňovat.

Cviky jdou následně po sobě. Začíná se v oblasti páteře a zad. Dále se

zaměřujeme na svaly hrudníku, břicha, až se dostaneme ke svalům horních a
dolních končetin.

Každou svalovou partii jsme nejprve charakterizovali po anatomické i

fyziologické stránce. Následně jsou pro ni popsány dva cviky. Jeden z cyklu A a

druhý z cyklu B. Pro názornost jsou doplněny fotografiemi. Cvičenec si tak může
udělat lepší představu o daném cviku.

Abychom předešli ztuhnutí svalů, nebo jejich poranění, uvádíme na

každou posilovanou skupinu svalstva i jejich strečink. Jedná se o soubor několika

protahovacích cviků. Zařadili jsme je na konec tréninkové jednotky. Platí pro
cyklus A i cyklus B. Strečink je opět doplněn fotografiemi.

Celá práce je rozdělena do pěti kapitol.V kapitolách se zabýváme pojmy

sport a fitness,vysvětlujeme co je kruhový trénink a seznamujeme se s prací a
strukturou svalů. Nachází se zde i poznámka o sportovním úboru.

Navrhujeme též dva typy kruhového tréninku o různých cvicích věnovaných

jednotlivým zatěžovaným partiím těla. Práce je doplněna obrázkem struktury
svalu a souborem fotografií cvičence ve fitness centru.

Lze konstatovat, že pokud bude začátečník ve fitness centru důsledně

dodržovat doporučený trénink, bude jeho fyzická i psychická kondice stoupat.
Cvičenec by si měl ale uvědomit, že každý začátek je těžký. Pokud setrvá ve své
snaze, určitě se dočká co nejlepších výsledků.

Shrnutí
Bakalářská práce „Tréninková jednotka začínajícího jedince ve fitness centru“
obsahuje soubor cvičení, kterým lze vylepšit fyzickou a duševní kondici jedince.

Sportovec si tak zvyšuje svou výkonnost díky navrženým cvikům. Postupně

přechází od posilování svalů středu těla k jeho periferiím. Práce je zaměřena pro
začátečníka, který se rozhodne pro zdravý životní styl.

Summary
The (bachelor) thesis “Training activity of the beginner in the fitness centre”
contains set of trainings, which should improve physical and mental condition of

an individual. The sportsman is increasing his efficiency according to the
proposed exercises. He gradually proceeds from developing up muscles of the
body-center to its peripheries. The thesis focuses on the beginner, who decides for
a healthy lifestyle.

Resuemierung

Die Trainingeinheit des anfangsten Individuum im Fitnesscentrum. Die
Bacalararbeit enthaltet den Satz der Turnens, mit welchem ist moeglich die

physische und psychische Kondition des Individuum verbessern. Der Sportsmann
steigert

sich

seine

Leisungsfaehigkeit

durch

vorschlagenen

Uebungen.

Schrittweiselich geht von Verstaerkerung der Muskeln der Mitte des Koerpers zu
seinen Periferien. Die Arbeit ist einstellene fuer Anfaenger, welche entscheidet
sich fuer gesunde Lebestil.
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