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Úvod
Sport je tělesná pohybová aktivita, která se provozuje podle určitých pravidel a
zvyklostí.
Volejbal je dynamická hra, která vyžaduje vysokou úroveň aerobní vytrvalosti, síly,
flexibilitu, rychlost a hbitost. Dobře vyvážený tréninkový program zahrnuje aerobní posilování
(např. běh) a silový trénink. Hra vyžaduje výbušnou sílu.
Pravidelným posilováním cvičenec zvyšuje silovou vytrvalost a svalovou sílu. Prvky
sportovně pohybových aktivit vedoucí k tělesné zdatnosti jsou obsaženy v jednotlivých
programech podle fyziologických a psychologických znaků. Nadstavbou celého systému je
označení FITNESS (Blahutková, Řehula, Dvořáková, 2005).
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.
Pravidelným posilováním zvyšuje cvičenec svalovou sílu a silovou vytrvalost.
Cílem diplomové práce bude porovnání naměřených hodnot před tréninkovou
jednotkou kterou TO podstoupí a následné změření a porovnání výsledků v průběhu a po
ukončení tréninkového programu. Všechny TO účastnící se tohoto výzkumu jsou sportovci se
základními dovednostmi na zvládnutí jednotlivých cviků a celého tréninkového programu.
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1. Pohybové schopnosti
Pohybové schopnosti se chápou jako relativně samostatné soubory vnitřních
předpokladů k pohybové činnosti. Jsou výsledkem složitých vazeb a součinnosti různých
systémů uvnitř organismu. Jejich výrazem jsou pohybové schopnosti, přičemž každá je vlastně
trsem do kterého se promítají v různém poměru i schopnosti ostatní.
Při identifikaci jednotlivých pohybových schopností se vychází z dominujících
charakteristik pohybové činnosti.
Teoreticky i prakticky uznávané pojetí pohybových schopností je jistým zobecněním ze
široké

palety

pohybových

projevů

člověka.

V komplexech

silových,

rychlostních

vytrvalostních a koordinačních schopností můžeme dále pozorovat vnitřní strukturalizaci a
odlišit jednotlivé dílčí schopnosti, které jsou již dosti přesně definovány a nepřímo měřitelné.
Jejich biologické a psychologické základy jsou dostatečně objasněny, z velké časti jsou
známy i tréninkové postupy pro jejich ovlivňování. Jejich slovní označení však dosud není
jednotné. Všeobecně je akceptováno (poprvé Grundlach 1968, Schnabel a kol. 1997 a další)
rozdělení schopností na kondiční a koordinační, nověji se uvažuje o třídě schopností
hybridních. (Dovalil a kol., 2002)
Dle Čelikovského (1979) vyjadřují pohybové schopnosti relativně samostatné soubory
vnitřních funkčních předpokladů člověka pro pohybovou činnost. „Projevem pohybové
schopnosti je pohybová činnost, kterou chápeme jako soubor pohybů, jejichž pomocí je plněn
pohybový úkol“.
Charakteristika pohybových schopností podle Čelikovského (1979):
- jsou vnitřními, příčinnými předpoklady
- nejsou specifické pro jednu specializovanou činnost
- jsou poměrně stálé v čase
- prostředím jsou ovlivňovány jen částečně, neboť jsou člověku vrozeny
„Motorické schopnosti jsou obecné rysy (vlastnosti) či kapacity, které pokládají
výkonnost v řadě pohybových dovedností.“ Měkota, Novosad, (2005)
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1.1 Silové schopnosti
rozdělení schopností podle Dovalila 2002
„Silové schopnosti – je nezbytné odlišit pojem síla jako pojem mechaniky – fyzikální
veličina (ve smyslu pohybových zákonů mechaniky příčina změny pohybového stavu těles) a
pojem síla jako pohybová schopnost překonat, udržet nebo brzdit určitý odpor, i když
souvislosti mezi těmito pojmy nepochybně existují“.
Z fyziologického hlediska patří mezi vlastnosti svalu jeho dráždivost a stažlivost. Na
svalový vzruch je mechanická odpověd na svalové kontrakce provázena souborem změn
chemických a četnými průvodními jevy fyzikálními a fyzikálně chemickými. Jedním z nich je
svalový tonus, jisté napětí má sval i v tzv. klidovém stavu. Při kontrakci toto napětí ve svalu
stoupá. Na činnosti svalu se nepodílejí všechna jeho vlákna. Tréninkem jejich počet spoupá.
Silový projev závisí na celkovém množství vláken svalu (jejich příčném průřezu), na počtu
aktivovaných vláken (tzv. nitrosvalové koordinaci) i na souhře svalových skupin (tzv.
mezisvalová koordinace) zajišťujících pohyb.
Neexistuje shoda v pojetí ani ve výkladu (i tréninku) silových schopností. Je to
z důvodu, že ve sportu je třeba kromě klasických představ o síle, jako mohutnosti svalového
stahu (s ohledem na velikost odporu), brát v úvahu často také rychlost svalového stavu při
působení na odpor a trvání pohybu nebo počet opakování v čase. Podle toho dělíme silové
schopnosti:
-

síla absolutní (maximální), jako schopnost spojená s nejvyšším možným
odporem, může být realizována při svalové činnosti dynamické (koncentrické
nebo excentrické) nebo statické

-

síla rychlá a výbušná (explozivní), jako schopnost spojená s překonáváním
nemaximálního odporu vysokou až maximální rychlostí, může být realizována
při dynamické (koncentrické) svalové činnosti

-

síla vytrvalostní, jako schopnost překonávat nemaximální odpor opakováním
pohybu v daných podmínkách nebo dlouhodobě odpor udržovat, může být
realizována při dynamické nebo statické svalové činnosti
8

Silové schopnosti spolu souvisejí poměrně složitě. Určité korelace svědčí i o možném
společném základu (inervace svalů, aktivace vláken apod.). Avšak vzájemná závislost mezi
nimi není vždy vysoká. Byly pozorovány a potvrzeny individuální rozdíly. Ne vždy ten, kdo
má vysokou úroveň absolutní síly, je schopen také dosáhnout vysoké rychlosti pohybu
s nemaximálním odporem, pracovat déle s malým odporem atd.
Silové schopnosti patří k hlavním faktorům sportovních výkonů a hrají určitou roli ve
všech sportovních odvětvích. Jejich kvalitativní zastoupení ve struktuře výkonu bývá různé.
Rozhodující roli mají v těch specializacích, kde se překonává velký odpor náčiní (vzpírání,
vrhy, hody v atletice aj.) nebo odpor vlastního těla (gymnastika, skoky a všechny druhy
odrazů). „Nemenší význam mají i ve výkonech, kde se překonává aktivní odpor soupeře
(úpolové sporty) nebo odpor prostředí (plavání, veslování, kanoistika, lyžování). Stále více se
uplatňují i ve sportovních hrách. Podpůrnou roli hrají i v mnoha ostatních sportech. Někde se
jedná jen o přiměřený silový základ, jinde o hraniční úroveň jedné silové schopnosti či jejich
komplexu“ (Dovalil 2002).
„V tělovýchovné a sportovní praxi existuje velké množství silových projevů různé
intenzity, rychlosti, délky trvání apod., ale spousta autorů se ve strukturalizaci celé oblasti
silových schopností liší“ (Pavlík, 1996).
Podle Pavlíka (1996) rozdělujeme silové schopnosti na:
Staticko – silové
-

krátkodobá (jednorázová) staticko-silová schopnost

-

vytrvalostní staticko-silová schopnost

Dynamicko – silové
-

explozivně-silová schopnost

-

rychlostně-silová schopnost

-

vytrvalostně-silová schopnost
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Podle Moravce (2004) rozdělení silových schopností na:
maximálně silové a rychlostně-silové schopnosti - jsou při rozvoji úzce

a)

spjaté s relativně malým objemem práce malými metabolickými požadavky
maximální intenzitou
silově vytrvalostní schopnosti - jsou obyčejně spojené s příznaky únavy

b)

velký objem zatížení
Maximální síla
-

velikost největšího bržděného a nebo překonávaného odporu

-

největší napětí při staticko svalovém režimu.

Hovoříme tak o maximální síle v překonávaném, ustupujícím a nebo statickém režimu.
Rychlá a výbušná síla
-

určuje velikost síly i časový úsek za který sportovec dosáhne procento své maximální
síly určována částečně velikostí maximální síly a řídícími vnitrosvalovými a
mezisvalovými mechanizmy.

Vytrvalostní síla
-

určuje procento maximální síly a déle trvající svalovou činnost částečně spojená
s maximální sílou, ale i s vytrvalostí aerobního a anaerobního charakteru.

Podle Čelikovského (1979) je rozdělení silových schopností následující:
a)

Staticko – silovou schopnost:

„Jedná se o překonávání odporu nebo

hmotnostní zátěže bez změny polohy těla nebo jeho částí“ (Čelikovský, 1979)
„Statická síla může být také vymezena jako síla, kterou může vyvinout
svalová skupina proti pevnému odporu“ (Měkota, Blahuš, 1983).

b)

Dynamicko – silová schopnost: „Spočívá v opakovaném překonávání odporu
nebo hmotností zátěže“ (Čelikovský, 1979). „Dynamická síla je vymezena
jako síla, kterou může svalová skupina vyvinout proti odporu v průběhu
určitého daného pohybu“ (Měkota, Blahuš, 1983).
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c)

Explozivně – silovou schopnost: „Překonáváme jí odpor nebo hmotnostní
zátěž jednorázovým, maximálně zrychleným pohybem“. „Jde o schopnost
udělit tělu, jeho částem nebo předmětu zrychlení podle zadaného pohybového
úkolu“ (Čelikovský, 1979).

„Dynamická síla explozivní tj. síla výbušná, zaujímá v rámci dynamické síly zvláštní
postavení“. „Může být vymezena jako schopnost vyvinout sílu v co nejkratším čase“ (Měkota,
Blahuš, 1983).

1.2 Rychlostní schopnosti
„Rychlostní schopnost je vlastnost při které jsme schopni pohybem přemístit tělo, jeho
části, nebo určité břemeno v co nejkratším časovém úseku nebo s maximální frekvencí“
(Čelikovský, 1979).
Rychlostní schopnosti – „Schopnost určit pohybový akt v co nejkratším čase“ (Měkota,
Blahuš, 1983).
„Z většího počtu definic uváděných v literatuře se vybírají 2 klasické, formulované
jednoduše a výstižně“ (Měkota, Novosad, 2005).
„Rychlost je pohybová činnost kterou konáme krátkodobou pohybovou činnost do 20s
v daných podmínkách (konstantní dráha nebo čas bez odporu, nebo s malým odporem) co
nejrychleji“ (Choutka, 1987).
„Rychlost sportovního pohybu je schopnost reagovat pokud možno co nejrychleji na
podnět nebo provést při působení minimálního odporu pohyb co nejrychleji“ (Martin et al.,
1991).
Moravec (2004) rozlišuje:
Reakčně-rychlostní schopnosti (zařazujeme je mezi koordinační schopnosti, podněty
mohou být dotykové, světelné, zvukové):
-

jednoduchá reakce

-

výběrová reakce
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Acyklické rychlostní schopnosti:
-

startovní rychlost

-

odrazová rychlost

-

vrhačská rychlost

-

hráčská rychlost

-

rychlost jednorázových pohybů (kopů, úderů, hmatů apod.)

Cyklické rychlostní schopnosti
-

akcelerační rychlost

-

maximální rychlost (běžecká, plavecká atd.)

-

rychlost se změnami směru

-

vytrvalost v rychlosti

-

hráčská cyklická rychlost (s vedením míče)

-

frekvenční rychlost

-

rychlost kombinací

Reakčně – rychlostní schopnosti :
-

umožňují změnit pohybový stav sportovce nebo jeho částí v co nejkratším čase. Jde o
reakci pohybů na různé podněty.

Acyklické rychlostní schopnosti :
-

se mohou projevit například na začátku pohybu (startovní odraz, startovní skok apod.),
kde je třeba disponovat velkou úrovní rychlostně – silových schopností.

Cyklické rychlostní schopnosti :
-

se uplatňují při lokomoci sportovců v prostoru a jsou spojené s běžeckým, plaveckým,
cyklistickým, lyžařským pohybem. Nejčastěji se používá běžecká rychlost. Ale na
rozdíl od toho, že se jí ve výzkumu i v praxi věnuje mimořádná pozornost, v její
struktuře i metodice je toho ještě spoustu neobjasněného.
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Rychlostní schopnosti můžeme dále rozdělit na:
Reakční rychlost
Jednoduchá – od podnětu do začátku pohybu (podněty mohou být dotykové, akustické,
vizuální), reakční časy se pohybují od jedné do dvou desetin sekundy
Výběrová – zde platí Hickův zákon, který definuje, že vztah mezi výběrovou reakční
dobou a logaritmem počtu alternativ je lineární
Akční rychlostní schopnost
Akcelerační – dosažení maximální rychlosti pohybu (šlapavý způsob běhu)
Frekvenční – rychlost střídání kontrakce a svalové skupiny (švihový způsob běhu,
tečkování, dotýkání
Rychlost se změnou směru – rychlost spojená se změnou směru (sportovní hry,
člunkový běh, hvězdicový běh)

1.3 Vytrvalostní schopnosti
Měkota, Novosad (2005) uvádějí definice tří renomovaných autorů:
„Vytrvalost je pohybová schopnost provádět déletrvající tělesnou činnost na určité úrovni, aniž
by se snížila efektivita této činnosti“ (Dovalil, 1982).
„Vytrvalost je schopnost fyzicky a psychicky po dlouhou dobu odolávat zatížení, které
vyvolává únavu“. „Schopnost rychle se zotavovat po fyzické zátěži“ (Grosser, Zintl, 1994).
„Vytrvalost je schopnost udržet požadovaný výkon pokud možno dlouhou dobu“
(Martin, 1991).
Dovalil (2002) definuje zjednodušeně pojem vytrvalost takto: „Jedná se o komplex
předpokladů provádět činnost požadovanou intenzitou co nejdéle nebo co nejvyšší intenzitou
ve stanoveném čase, tj. v podstatě odolávat únavě“.
„Dlouhodobá vytrvalost je schopnost vykonávat pohybovou činnost odpovídající
intenzity déle než 10 minut“.
„Střednědobá vytrvalost je schopnost vykonávat pohybovou činnost intenzitou
odpovídající nejvyšší možné spotřebě kyslíku, tj. po dobu asi 8-10 minut“.
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„Krátkodobá vytrvalost je schopnost vykonávat činnost co možná nejvyšší intenzitou
po dobu 2-3 minut“.
„Rychlostní vytrvalost je schopnost vykonávat pohybovou činnost absolutně nejvyšší
intenzitou a co možná nejdéle – do 20-30 s“.
„Dlouhodobou a střednědobou vytrvalost vymezujeme jako schopnost aerobní,
vytrvalost krátkodobou a rychlostní jako schopnost anaerobní“.
„Vytrvalostní pohybové schopnosti jsou spojené se schopností dlouhodobě vykonávat
pohybovou činnost na určité úrovni intenzity bez snížení její efektivnosti“. „S prodlužováním
času trvání dané činnosti její intenzita zásadně klesá a naopak“. „V kratším časovém úseku je
možné vykonat pohybovou činnost s vyšší intenzitou“ (Moravec, 2004).

1.4 Motoricko koordinační schopnosti
Podle Dovalila (2004) se pojmem motorika označuje hybnost, souhrn všech tělesných
pohybů a projevů člověka. Zjednodušeně řečeno, jde o funkce příčně pruhovaného svalstva,
zajišťované různými systémy organismu a řízené CNS. Ve sportu jsou to z velké části pohyby
úmyslné. Uskutečňují se za účasti složitých psychických procesů, někdy se proto užívá i pojmu
psychomotorika.
Sportovní činnost, jejímž prostřednictvím se demonstruje sportovní výkon, je činností
převážně pohybovou. Skládá se z jednodušších nebo složitějších elementů (pohybů, aktů,
operací atd.), které jsou většinou předem připraveny, ale současně jedinec reaguje na vývoj
situace, změnu podmínek apod. Pohybová činnost tedy neznamená pouhý sled elementů,
vychází z uvědomělého vztahu ke skutečnosti, který se projevuje v pohybovém jednání.
Sportovní výkonnost (jako dispozice opakovaně podávat výkon) se formuje postupně a
dlouhodobě a je výsledkem přirozeného růstu a vývoje jedince, vlivů prostředí a vlastního
sportovního tréninku. Zvyšování výkonnosti je proto třeba chápat v širších souvislostech.
„Motorická schopnost může být obecně vymezena jako soubor předpokladů (úspěšné)
pohybové činnosti“. „Přesně vyjádřeno, jde o souhrn či komplex vnitřních integrovaných
předpokladů organismu“ (Měkota, Blahuš 1983).
(Podle Moravce 2007) „Každé sportovní odvětví klade specifické požadavky na rozvoj
koordinačních schopností (rychle reagovat na signály přicházející z okolního prostředí,
orientovat se v prostoru, přesně definovat svoje svalové pocity, regulovat napětí a uvolnění
svalstva…) Komplex koordinačních schopností (v minulosti se používal pojem obratnost) jako
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součást pohybových schopností přesněji vystihuje především kvalitu řízení a regulaci
pohybových činností v souvislosti s činností CNS a jednotlivých analyzátorů. Umožňuje
vykonávat pohybové činnosti tak, aby měli z hlediska kinematické a dynamické struktury
nejúčelnější průběh a výsledek. To znamená že jejich vyšší úroveň pozitivně ovlivňuje i průběh
motorického učení – urychluje proces osvojování si a zdokonalování pohybových schopností a
návyků.“
Farfel (1975) vidí jejich podstatu v schopnosti člověka vykonávat jednoduché a
integrované pohyby rychle a přesně (rozlišovat jednotlivé charakteristiky) v měnících se
podmínkách, dokonce uvažuje o jejich nadřazení vytrvalostním schopnostem. Koordinační
schopnosti mají úzké napojení na rychlostní, rychlostně-silové schopnosti i pohybové (herní)
schopnosti.
Pojmem motorická schopnost rozumíme integraci vnitřních vlastností organismu, která
podmiňuje splnění určité skupiny pohybových úkolů a současně je jimi podmíněna.
V organismu člověka jsou tyto vnitřní vlastnosti zpravidla funkcemi jednotlivých orgánů,
vlastnostmi jednotlivých tkání, a jsou v něm vždy na různém stupni aktivity přítomny. Vnitřní
vlastnosti podle povahy motorické činnosti člověka jsou systémovými prvky této integrace na
různých rozlišovacích úrovních. Jsou materiálním základem motorických schopností.
„Komplexní motorickou schopností rozumíme takovou schopnost, která podle povahy
zadaného pohybového úkolu integruje dvě nebo více základních, elementárních motorických
schopností“ (Čelikovský 1979).

2. Fyziologická stavba dolní končetiny
Dolní končetiny jsou částí těla s největším počtem svalů, z nichž některé jsou velmi
silné. Je to způsobeno nejen tím, že nesou váhu těla, ale zároveň jsou také základním článkem
při pohybech, jako je skok, běh nebo chůze. Většina stehenních svalů (v horní části dolní
končetiny) má počátek na pánevním pletenci a upíná se na kost holenní. Některé pracují jen
v oblasti kyčelního kloubu a některé zasahují do obou oblastí. Svaly na přední straně pánve a
stehna ohýbají kyčle a zvedají stehno, přitahují a otáčejí ho a natahují nohu v koleni. Jejich
činnost tvoří nepostradatelnou složku chůze.
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2.1 Kostra pletence pánevního
Pánev tvoří klíčové spojení mezi dolními končetinami a trupem. Útvar podobný míse se
skládá ze dvou kostí pánevních (boků) – (kostí které tvoří pletenec pánevní), kosti křížové a
kostrče (nejnižších částí páteře). Udržuje vzpřímenou polohu těla, přenáší váhu trupu na dolní
končetiny a naopak síly vznikající pohybem přenáší opačným směrem. Obklopuje a chrání
rozmnožovací orgány a močový měchýř v dolní části břicha. Také poskytuje velkou plochu pro
ukotvení silných svalů, například M.glutaeus maximus, který pokračuje do trupu a končetin.
Každá pánevní kost se skládá ze tří kostí – kosti kyčelní, sedací a stydké, které během
dospívání srůstají. Kost kyčelní, která tvoří největší část kosti pánevní, je kloubně spojena
s kostí křížovou v křížovokyčelním kloubu v zadní části pánve. Kost sedací obkružuje vzadu a
dole foramen obturatum (velký otvor) a nese váhu těla, když si sedáme. V přední části pánve se
nachází kost stydká spojená s druhostrannou kostí stydkou chrupavčitým diskem zvaným
spona stydká.
Pevné vazy držící křížovokyčelní klouby a spona stydká udržují strukturální stabilitu
pánve. Na laterálním povrchu každé z pánevních kostí, kde se setkávají kost kyčelní, kost
sedací a kost stydká, je hluboká prohlubeň zvaná acetabulum. Jedná se o kloubní jamku kloubu
kyčelního, kde se připojuje hlavice kosti stehenní. Tento kloub neumožňuje takový rozsah
pohybu jako kloub mezi kostí pažní a ramenem protože je zpevněn velmi silnými vazy.
Mužská a ženská pánev se liší.
Ženská pánev je mělčí než mužská a její centrální otvor – pánevní otvor- je okrouhlý a širší ve
srovnání s úzkým otvorem srdcovitého tvaru u mužské pánve. Ženská kost křížová je také širší
a kratší, a díky tomu je oblouk stydký zjevně rozměrnější. Tyto rozdíly umožňují ženám rodit.
Pánevní otvor u nich musí být – a také bývá- větší, aby jím při porodu mohla projít hlavička
plně vyvinutého plodu.
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Obr. 1
Ženská (vlevo) a mužská (vpravo) pánev, obě při pohledu shora.
Ženská pánev je ve srovnání s mužskou širší a okrouhlejší. Mužská pánev má tvar srdce. Tyto
rozdíly umožňují ženám rodit děti.

Obr. 2
Ženská a mužská pánev - čelní pohled
1.hřeben kyčelní (Crista iliaca) 2. lopata kyčelní (Ala ossis ilii) 3. velký zářez (Incisura
ischiadica major) 4. Hrbol sedací (Tuber ischiadicum) 5. spona stydká (Symphysis pubica)
6.Acetabulum, 7.Předhoří kosti křížové (Promontorium ossis sacri) 8. velký trochanter kosti
stehenní (Trochanter major ossis femoris) 9. dolní rameno kosti stydké (Ramus interiér ossis
pubis), 10. horní rameno kosti stydké (ramus superior ossis pubis) 11. Eminentia iliopubica
(mírné vyzdvižení) 12. přední horní trn kyčelní (spina iliaca anterior superior)

2.2 Kostra volné končetiny
Stehenní část, lýtková část a kotník
Přestože se dolní a horní končetiny skládají ze stejného počtu kostí a mají podobnou
Stavbu, jejich funkce je rozdílná. Delší, silnější kosti a široké chodidlo dolní končetiny
zabezpečují stabilitu, nesou váhu celého těla a tlumí síly vznikající při běhu a skoku. Dolní
končetina se skládá ze tří částí: horní části, dolní části a nohy pod kotníkem.
Kost stehenní je největší a nejtěžší z lidských kostí. Svým proximálním koncem,
hlavicí, zapadá do acetabula, kloubní jamky po straně pánve, a vytváří kloub zpevněný silnými
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vazy. Krček kosti stehenní přechází v tělo, které je podobně jako u ostatních dlouhých kostí
zakřivené, aby lépe odolávalo zatížení. V místě, kde krček přechází v tělo, se nacházejí velký a
malý trochanter, které jsou místem úchytu pro stehenní a hýžďové svaly. Na distálním konci se
kost stehenní rozšiřuje ve vnitřní a vnější konsul, které tvoří závěsný kloub – koleno – s kostmi
dolní části nohy. Čéška (patella) je trojúhelníkovitá kost, která je obklopena šlachou
čtyřhlavého stehenního svalu a chrání zepředu kolenní kloub.
Z kostí dolní části nohy je větší kost holenní, která přenáší váhu těla na nohu pod
kotníkem. Vnější a vnitřní konsul na jejím proximálním konci se kloubně spojují s kostí
stehenní v kolenním kloubu, zatímco na distálním konci tvoří kost holenní kotníkový kloub –
závěsný kloub – s kostí hlezenní, jednou z kotníkových kostí.
Slabší kost lýtková, druhá z kostí dolní části nohy, je na obou koncích kloubně spojena
s kostí holenní. Na rozdíl od kostí předloktí tyto klouby nedovolují pohyb, ale pouze poskytují
stabilitu. Vnitřní kotník kosti holenní a zevní kotník kosti lýtkové vytvářejí charakteristické
kostěné hrboly po obou stranách kotníku.
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Obr. 3
1. Velký trochanter (Trochanter major), 2. Vnější epikondyl (Epicondylus lateralis), 3.vnějsí
konsul (Condylus lateralis), 4. kost lýtková (Fibula), 5. zevní kotník (Malleolus lateralis),
6.hlavice kosti stehenní (Caput ossis femoris), 7.krček kosti stehenní (Collum ossis femoris),
8.kost stehenní (Femur), 9.Čéška (Patella) 10. Vnitřní epikondyl (Epicondylus medialis),
11.vnitřní kondyl (Condylus medialis), 12.kost holenní (Tibia), 13.vnitřní kotník (Malleolus
medialis)
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Obr.4: noha pod kotníkem
1.kost lýtková (Fibula), 2.Distální tibiofibulární kloub (Articulatio tibiofibularis distalis),
3.zevní kotník (Malleolus lateralis), 4.Tarsus (zánártní kosti), 5.Metatarsus (nártní kosti),
6.prsty (Digiti), 7.kost holenní (Tibia), 8. vnitřní kotník (Malleolus medialis), 9.kloubní plocha
vnitřního kotníku (Facies articularis malleoli), 10. kost hlezenní (Talus) 11.kost patní
(Calcaneus), 12.palec nohy (Hallux)

2.3 Noha pod kotníkem
Nese váhu těla, udržuje rovnováhu a zabraňuje pádu, když stojíme nebo se pohybujeme.
Také pracuje jako páka, která tlačí tělo kupředu během pohybu. Zatímco noha pod kotníkem se
skládá z 26ti kostí, což je o jednu méně než u ruky, celkově nejsou kosti zdaleka tak pohyblivé,
jako je tomu u ruky. Součástí jejich uspořádání jsou silné vazy, které umožňují jen malý pohyb
kostí, ale usnadňují funkci nohy při nesení váhy a přenášení pohybu. Nehledě na ztrátu
pohyblivosti, velké množství kostí odpovídá za pružnost chodidla, takže můžeme pohodlně
chodit po hladkém i po nerovném povrchu.
Noha pod kotníkem se stejně jako ruka skládá ze tří skupin kostí. Sedm zánártních kostí
tvoří tarsus. Kost hlezenní je kloubně spojena s kostí holenní a kostí lýtkovou a tvoří kotníkový
kloub. Kost patní, největší kotníková kost, tvoří patu a je úchytným bodem pro Achillovu
šlachu. Při zastavení nesou váhu těla jako první kost patní a hlezenní, pak ji přenesou kupředu.
Dalšími zánártními kostmi jsou kost loďkovitá, kost krychlová a 1., 2. a 3. kost klínovitá.
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Metatarsus (pět nártních kostí) tvoří chodidlo nohy. Na distálních koncích, kde jsou
skloubeny s články prstů, tvoří klouby nohy. První nártní kost je nejsilnější a nese velkou část
váhy těla. Společně tvoří kosti tarsu a metatarsu, vzhledem k uspořádání a zpevnění pevnými
šlachami a vazy, obloukovitý tvar, který drží chodidlo z větší části nad zemí. Toto uspořádání
pomáhá tlumit otřesy vznikající při chůzi nebo běhu – chodidlo se zploští a pak vrátí do
původního tvaru, čímž rovnoměrně rozkládá váhu těla. Zánártní a nártní kosti také pracují jako
páky, které nadzvedávají tělo a během pohybu ho tlačí kupředu.
Prsty se skládají z mnohem kratších a méně pohyblivých článků než prsty na rukou.
Každý prst je tvořen třemi články, kromě palce, největšího prstu, který se skládá jen ze dvou.
Z hlediska funkce jsou méně významné než tarsus a metatarsus, ale hrají svou roli při
udržování stability.

Obr.5: pohled na kosti nohy vlevo shora, vpravo zdola (chodidlo)
1.kost patní (Calcaneus), 2.kost krychlová (Os cuboideum) 3.Metatarsus (nártní kosti),
4.proximální článek prstu (Phalanx proximalis), 5.střední článek prstu (Phalanx distalis),
6.Distální článek prstu (Phalanx distalis), 7.kost hlezenní (Talus), 8.kost loďkovitá (Os
naviculare), 9. 3.kost klínovitá (Os cuneiforme laterále), 10. 2. kost klínovitá (Os cuneiforme
intermedium), 11. 1. kost klínovitá (Os cuneiforme mediale), 12. Distální článek palce
(Phalanx hallucius distalis)
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Obr.6: boční pohled na kosti pravé nohy
1.kost lýtková (Fibula), 2. kost patní (Calcaneus), 3.kost krychlová (Os cuboideum), 4.nártní
kost spojená s malíčkem (Os metatarsale V), 5.proximální článek prstu (phalanx proximalis),
6.střední článek prstu (Phalanx media), 7.distální článek prstu (Phalanx distalis), 8.kost holenní
(Tibia), 9.kost hlezenní (Talus), 10.kost loďkovitá (Os naviculare), 11. 2.kost klínovitá (Os
cuneiforme intermedium), 12. 3. kost klínovitá (Os cuneiforme laterale)

3. Pohyby dolních končetin
Při výskoku vychází pohyb doslova z palce na noze a končí definitivním impulsem
rukou. Je velmi obtížné zjistit, zda síly v kloubech jsou aktuálně optimální. Velikost a směr
těchto sil se dá přesně kvantifikovat jen biomechanickým měřením. Jakákoliv chybná sumace
kloubních sil může zmenšit sílu. Nízký výskok si tudíž můžeme vysvětlit jako výsledek
nesprávné sumace kloubních sil a jejich momentu, tj. velikosti síly (Hanzlová, 2004).
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3.1 Pohyby v kloubu kyčelním
Flexe:
➢ bedrokyčelní sval (m. iliopsoas)
➢ hřebenový sval (m. pectineus)
➢ přímý stehenní sval (m. rectus femoris)
➢ dlouhý a krátký přitahovač (mm. adductores longus et brevis)
➢ napínač stehenní povázky (m. tensor fasciae latae)
➢ krejčovský sval (m. sartorius)

Extenze:
➢ velký hýžďový sval (m. gluteus maximus)
➢ dvojhlavý stehenní sval (m. biceps femoris)
➢ pološlachový sval (m. semitendinosus)
➢ poloblanitý sval (m. semimembranosus)
➢ velký přitahovač (m. adductor magnus)

Abdukce:
➢ střední hýžďový sval (m. gluteus medius)
➢ malý hýžďový sval (m. gluteus minimus)
➢ hruškovitý sval (m. piriformis)
➢ napínač stehenní povázky (m. tensor fasciae latae)

Addukce:
➢ stehenní přitahovače (mm. adductores)
Zevní rotace:
➢ skupina zevních rotátorů
➢ krejčovský sval (m. sartorius)
➢ skupina přitahovačů
➢ bedrokyčelní sval (m. iliopsoas)
➢ velký hýžďový sval (m. gluteus maximus)
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Vnitřní rotace
➢ střední hýžďový sval (m. gluteus medius)
➢ malý hýžďový sval (m. gluteus minimus)
➢ napínač stehenní povázky (m. tensor fasciae latae)

3.2 Pohyby v kloubu kolenním
Flexe:
➢ dvojhlavý stehenní sval (m. biceps femoris)
➢ pološlachový sval (m. semitendinosus)
➢ poloblanitý sval (m. semimembranosus)
➢ štíhlý sval (m. gracilis)
➢ krejčovský sval (m. sartorius)
➢ zákolenní sval (m. popliteus)
➢ trojhlavý lýtkový sval (m. triceps surae)

Extenze:
➢ čtyřhlavý stehenní sval (m. quadriceps femoris)
Zevní rotace:
➢ dvojhlavý stehenní sval (m.biceps femoris)
➢ napínač stehenní povázky (m. tensor fasciae latae)
Vnitřní rotace:
➢ pološlachový sval (m. semitendinosus)
➢ poloblanitý sval (m. semimembranosus)
➢ krejčovský sval (m. sartorius)
➢ štíhlý sval (m. gracilis)
➢ zákolennísval (m. popliteus)
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3.3 Pohyby v kloubech hlezenních
Flexe (plantární):
➢ trojhlavý lýtkový sval (m. triceps surae)
➢ zadní holenní sval (m. tibialis posterior)
➢ dlouhý ohybač prstů nohy (m. flexor digitorum longus)
➢ dlouhý ohybač palce nohy (m. flexor hallucis longus)
Extenze (dorzální flexe):
➢ přední holenní sval (m. tibialis anterior)
➢ dlouhý natahovač prstů nohy (m. extensor digitorum longus)
➢ dlouhý natahovač palce nohy (m. extensor hallucis longus)

Supinace (inverze):
➢ zadní holenní sval (m. tibialis posterior)
➢ trojhlavý lýtkový sval (m. triceps surae)
➢ dlouhý ohýbač prstů nohy (m. flexor digitorum longus)
➢ dlouhý ohýbač palce nohy (m. flexors hallucis longus)
➢ přední holenní sval (m. tibialis anterior)

Pronace (everze):
➢ dlouhý lýtkový sval (m. peroneus longus)
➢ krátký lýtkový sval (m. peroneus brevis)
➢ třetí lýtkový sval (m. peroneus tertius)
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4. Svalstvo dolní končetiny
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. Každý sval se skládá ze svalového bříška, šlachy
počáteční - origo a úponové - insertio. Na povrchu svalu je tenká lesklá blána, svalová povázka
- fascie. Silnější fascie rovněž obaluje celé svalové skupiny. Šlachové pochvy (vaginae
synoviales) přidržují šlachy ke kostem a brání jejich poškození. Výživu svalu zajišťují tepny,
které se ve svalech bohatě větví. Žíly a mízní cévy odvádějí ze svalu zplodiny látkové
přeměny. Cévy i nervy vstupují do svalu společně ve svalové stopce. Viz. Obr.7.

Obr. 7: Schéma svalu (Holibková, 2006)
(1 - svalové bříško, 2 - origo, 3 - insertio, 4 - fascia, 5 - nerv, 6 - tepna, 7 - žíla.)
Nervová vlákna jsou trojího druhu:
1) Motorická - přicházejí do svalu z motorických center mozkového kmene a míchy.
Zakončují se v motorických ploténkách svalových vláken.
2) Senzitivní - vedou vzruchy ze svalových a šlachových vřetének a zakončují se
v senzitivních centrech mozkového kmene a míchy.
3) Autonomní - inervují hladké svalstvo především cév.
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Podle funkce označujeme svaly:
m. flexor - ohybač
m. extensor - natahovač
m. adductor - přitahovač
m. abductor- odtahovač
m. sphincter - svěrač
m. dilatator - rozšiřovač
m. levator - zvedač
m. depressor- stahovač
Ve složení těla lze rozlišit aktivní tělesnou hmotu (svalstvo) a tuk. Byly pozorovány
rozdíly v množství aktivní tělesné hmoty u jednotlivých specializací. Kromě podílu aktivní
tělesné hmoty je důležité složení svalu z hlediska zastoupení svalových vláken. Typy vláken,
jejichž podíl je v podstatě určen geneticky, ovlivňují různé funkce svalu. V určitém
zjednodušení se rozlišují svalová vlákna bílá, rychlá a červená, pomalá. Podle existujících
poznatků mají nejlepší sportovci různých specializací podíl vláken odlišný. (Obr.8.). Vzájemný
poměr vláken je cennou diagnostickou hodnotou při hledání talentovaných sportovců pro
uvažovanou specializaci. (Dovalil 2002)
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Obr.8.
„Podíl rychlých a pomalých svalových vláken u vrcholových sportovců některých sportů“ (
podle Dick 1980, Melicha 1990, Wilmore a Costill 1944, McArdle a kol. 1986).

4.1 Rozdělení typů svalových vláken
1) Typ I – SO (slow oxidative) pomalá oxidační „červená“
vlákna s vysokým obsahem myoglobinu, velkou oxidační kapacitou a pomalou
unavitelností se uplatňují především při vytrvalostních zátěžích nižší intenzity.
2) Typ II A – FOG (fast oxidative glycolytic) rychlá oxidační glykolytická se střední
oxidační kapacitou, vysokou glykolytickou kapacitou, rychlou kontrakcí a středně rychlou
unavitelností se uplatňují při zátěžích střední až submaximální intenzity, které provází aerobní i
anaerobní způsob úhrady energie.
3) Typ II B – FG (fast glykolytic) rychlá glykolytická vlákna s nízkou oxidační
kapacitou, nejvyšší kapacitou glykolytickou, rychle se kontrahující, ale rychle unavitelná jsou
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zapojena při silových a rychlostních výkonech maximální intenzity s převahou anaerobního
energetického metabolismu.

4.2 Pánev, stehno, koleno
Silný a pružný čtyřhlavý sval stehenní se skládá ze čtyř svalů: m. rectus femoris, který
má počátek na pánevním pletenci, a dalších tří svalů (m. vastus lateralis, m. vastus intermedius
a m. vastus medialis, které mají počátky na kosti stehenní. Všechny čtyři části se společně
upínají přes čéšku na kost holenní. Čtyřhlavý sval stehenní napíná koleno během stání, šplhání,
skákání a běhání. M. rectus femoris také ohýbá kyčel.
M. pectineus, který má počátek na pánevním pletenci a upíná se na kost stehenní,
ohýbá a přitahuje stehno. Dlouhý, úzký sval krejčovský, který má počátek na pánevním
pletenci a upíná se na střední část kosti holenní, ohýbá stehno a laterálně s ním otáčí.
Přitahovací svaly stehna – m. adductor magnus, m. adductor longus, m . adductor
brevis, m. pectineus a m. gracilit – táhnou stehno směrem dovnitř k tělu. Přitahování (nebo
oddalování) je důležité při chůzi k udržení váhy horní části těla přesně nad dolními
končetinami.
Přitahovače m .adductor magnus, m. adductor longus a m. adductor brevis mají počátek
v dolní části pánve a upínají se na různé části kosti stehenní. Tyto svaly ohýbají stehno a
otáčejí jím v laterálním směru. M. gracilit má také počátek v dolní části pánve, ale upíná se na
kost holenní. Také ohýbá stehno a umožňuje mediální rotaci nohy.
M. tensor fasciace latae má počátek na pánevním pletenci a pomocí dlouhé šlachy
(tractus iliotibialis) se upíná na kost holenní. Tento sval ohýbá s oddaluje stehno a umožňuje
jeho mediální rotaci.
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Obr.9 : Přední strana stehna a koleno:
1. m. tensor fasciae latae, 2. m. vastus lateralis, 3. tractus ilitobialis , 4. m. pectineus, 5. m
.adductor longus, 6. sval krejčovský ( m. sartorius), 7. M. rectus femoris (překrývá m. vastus
intermedius), 8. m. gracilis, 9. m. vastus medialis, 10. šlacha čtyřhlavého svalu stehenního, 11.
čéška (patella), 12. ligamentum patellae
Zadní svaly kyčle a stehna natahují kyčel, oddalují nohu, otáčejí jí a ohýbají nohu
v koleni. Tato činnost tvoří další nepostradatelnou složku chůze.
Široké, pružné svaly na zadní straně stehna- dvojhlavý sval stehenní, m. semitendinosus
a m. semimembranosus – jsou společně nazývány hamstringy. Jejich jméno je odvozeno od
starého zvyku, kdy řezníci zavěšovali vepřové nohy za šlachy této svalové skupiny když
vyráběli šunku. Šlachy hamstringů můžeme nahmatat pod kolenem, když sedíme a natáhneme
nohu. Tyto svaly pracují jako antagonisté čtyřhlavého svalu stehenního, přecházejí jak přes
kyčelní, tak přes kolenní kloub a jsou iniciátory natažení kyčle a ohýbání kolena. Jak
hamstringy pracují, závisí na tom, který z obou kloubů – kyčelní nebo kolenní – je zafixovaný.
Je-li fixovaný kyčelní kloub a natažená kyčel, hamstringy způsobí ohnutí kolena. Když je
fixované a natažené koleno, hamstringy způsobí natažení kyčle. Všechny tři hamstringové
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svaly mají svůj počátek na pánevním pletenci a všechny se upínají na kost holenní, ačkoli
dvojhlavý sval stehenní se zároveň upíná i na kost lýtkovou. Kromě toho, že natahují stehno a
ohýbají koleno, hamstringy také otáčejí stehnem v laterálním směru, a to zejména, když je
koleno ohnuté.
Velký sval hýžďový, největší sval v těle, má počátky v pánevním pletenci a upíná se na
kost stehenní a tractus iliotibialis. Natahuje stehno v oblasti kyčle a laterálně jím otáčí, zvláště
když je koleno ohnuté. Velký sval hýžďový se zapojuje ve velké míře, když je potřeba silně
napnout stehno, jako to bývá například při běhu nebo když stoupáme do schodů. Menší m.
glutaeus medius a m. glutaeus minimus, které spolu s velkým svalem hýžďovým tvoří
vyboulení hýždí, také probíhají mazi pánví a kostí stehenní. Oddalují a mediálně otáčejí
stehno, což je pohyb důležitý při chůzi.

Obr.10: zadní pohled na svaly v oblasti kyčle a stehna pravé nohy které pohybují tělem
a pomáhají udržovat vzpřímený postoj.
1. kost křížová (os sacrum), 2. M. adductor magnus, 3. M. gracilis, 4. M. semitendinosus, 5. M.
semimembranosus, 6. sval krejčovský (M. sartorius) 7. M. gastrocnemius, 8. Velký sval
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hýžďový (M. glutaeus maximus) 9. Tractus iliotibialis, 10. Dvojhlavý sval stehenní ( M. biceps
femoris) 11. M. vastus lateralis, 12. Šlacha dvojhlavého svalu stehenního.

4.3 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.

4.4 Lýtko a noha pod kotníkem
Svaly v dolní části nohy a na noze pod kotníkem pohybují nohou a prsty tak, aby
poskytly tah potřebný k odlepení těla od země během chůze a běhu, a také stabilizují nohu,
když stojíme. Zatímco uspořádání svalů v dolní časti nohy – vybíhající v dlouhé šlachy – a
svalů na noze pod kotníkem je podobné jako na rukou, nohy jsou silnější a méně a méně
pohyblivé než ruce, což vyplívá z jejich role při pohybu i držení těla. V kotníku, závěsném
kloubu, vyvolávají svaly dorziflexi (ohnutí nohy směrem nahoru) a flexi chodidla (napnutí
nohy až k prstům). Další svaly ohýbají a napínají prsty a přivracejí (otočení chodidla směrem
dovnitř) nebo vybočují (obrácení chodidla směrem ven) nohu. Uvnitř nohy pod kotníkem jsou
vnitřní svaly, které pomáhají pohybovat prsty a navíc, a to je důležitější, pracují spolu se svaly
dolní části nohy na udržení klenby chodidla.
Extenzory na přední straně dolní části nohy způsobují dorziflexi kotníku a táhnou naho
nahoru. Dorziflexe není silovým pohybem, ale chrání nohu před vláčením po zemi, když se
zvedá. Iniciátorem dorziflexe je m. tibialis anterior, který také vtáčí chodidlo a podílí se na
udržení jeho klenby. Další svaly na přední straně, které způsobují dorziflexi, jsou: dlouhý
natahovač prstů, který zároveň natahuje prsty, m. peronaeus tertius, který mimo to vytáčí
chodidlo, a dlouhý natahovač palce, který současně natahuje největší prst.
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Svaly na zadní straně dolní části nohy způsobují flexi chodidla. Jedná se o nejsilnější
pohyb kotníku, nezbytný k zabezpečení odrazu během fáze chůze nebo běhu, kdy se noha
odlepuje od země. Iniciátory flexe chodidla jsou m. gastrocnemius a m. soleus. Oba se upínají
pomocí velké Achillovy šlachy na kost patní. Dlouhý ohybač prstů a dlouhý ohybač palce se
podílejí na flexi chodidla a jeho vtáčení. První také ohýbá prsty, zatímco druhý ohýbá palec.
Ohnutí prstů pomáhá noze „sevřít“ povrch, po němž člověk kráčí. Na vnější (laterální) straně
dolní části nohy se nacházejí m. peronaeus longus a m. peronaeus brevis, které se také účastní
flexechodidla a vytáčejí ho směrem ven, což pomáhá udržet plochou stranu chodidla na zemi.

Obr.11
1. M. gastrocnemius, 2. M. soleus, 3. M. peronaeus longus, 4. M. peronaeus brevis, 5.
Achillova šlacha (Tendo calcaneus), 6. M.peronaeus tertius, 7.kost lýtková ( Fibula), 8. kost
patní (Calcaneus) 9. krátký natahovač prstů (M. extensor digitorum brevis), 10. M. tibialis
anterior, 11. dlouhý natahovač prstů ( M. extensor digitorum longus), 12. dlouhý natahovač
palce (M. hallucis longus), 13. krátký natahovač palce (M. hallucis brevis) 14. Šlacha dlouhého
natahovače prstů, 15. kost holenní (Tibia), 16. Retinaculum extensorum
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Obr.12: pravý kotník a noha pod ním
1.dlouhý ohybač prstů (M.flexor digitorum longus), 2.Aponeurosis plantaris, 3.krátký ohybač
prstů (M.flexor digitorum brevis), 4.M. abductor hallucis, 5.dlouhý ohybač palce (M.flexor
hallucis longus), 6. krátký ohybač palce (M.flexor hallucis brevis), 7.palec (Hallux),
8.Achillova šlacha (Tendo calcaneus), 9.kost patní (Calcaneus), 10.M. abductor digiti minimi,
11.M.flexor digiti minimi brevis, 12.M.lumbricalis
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5. Cíl, hypotéza a úkoly práce
5.1 Cíl práce
Vyhodnotit změny v délce a výšce skoku po dodržení tréninkového plánu zaměřeného
na sílu dolních končetin.

5.2 Hypotéza
Předpokládáme že testované osoby budou mít větší naměřené hodnoty v odrazu
vertikálním a skokem dalekým po dodržení navrhovaného tréninkového plánu po dobu šesti
měsíců v průměru u vertikálního skoku dosažného o 3cm a u skoku z místa o 5cm.

5.3 Úkoly práce
-

Vybrání osob pro absolvování tréninkového programu na zvýšení síly dolních končetin

-

Vybrání standardizovaných testů pro měření

-

Porovnat změny před a po tréninkovém programu

-

Zpracování dat statistickou metodou

-

Sumarizace a vyhodnocení výsledků

-

Vyhodnocení důsledků a stanovení závěrů

6. Zásady tréninku v posilovně
6.1 Stavba tréninku
Lidské tělo obsahuje velké množství svalů, které vytvářejí jednotlivé svalové partie.
Jestliže by chtěl cvičenec „procvičit“ během jednoho tréninku, musel by v posilovně
pravděpodobně strávit několik hodin. Aby byl efekt cvičení co nejvyšší, je nutné trénink
nějakým způsobem uspořádat. Mezi základní principy posilování patří dělený trénink. Tento
systém umožňuje efektivní rozvržení „práce“ a může být uspořádán mnoha způsoby.
Jednotlivé tréninkové programy se odlišují počtem cvičebních dní v týdnu i výběrem
svalových partií, které budou v jeden den společně posilovány (tzv. slučováním svalových
partií). Harmonogram by měl vycházet z časových možností cvičícího a měl by respektovat
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míru jeho pokročilosti. Mezi tréninkové dny musí být zahrnuto dostatečné volno na
regeneraci.Jednotlivé partie by měly být procvičovány alespoň jednou týdně. U specifických
kategorií nebo požadavků , kde je účelem tvarování svalů, redukce hmotnosti, nárust síly nebo
silové výbušnosti, můžeme zařadit některé posilování partie dvakrát do týdne. Vyšší frekvence
zvyšuje riziko přetrénování, možného zranění a nedostatečné regenerace cvičence.

Vytváření tréninkových programů vychází z následujících ukazatelů :
➢ rozvržení tréninkových dnů
➢ slučování svalových partií
➢ výběr cviků
➢ množství cviků, sérií a opakování
➢ zařazení odpočinku

6.2 Rozvržení tréninkových dnů
Vychází z cílů a časových možností cvičícího. Časová náročnost pravidelného a
komplexního posilování (pokud má přinést výsledky) je zjevná. Při stanovení časového
harmonogramu je nutné řídit se základním pravidlem: Každá svalová skupina musí mít
v tréninku své místo a být procvičena alespoň jednou týdně.
Aby toto bylo zachováno, je nutné cviky logicky uspořádat. Při vytváření plánu platí
nepřímá úměra:čím méně času je, tím větší intenzita musí být během tréninku vyvinuta.
Bohužel zároveň platí že se vzrůstajícím objemem cvičení klesá jeho intenzita.

6.3 Slučování svalových partií
Vychází z biomechanických poznatků. Většinu posilovacích cviků můžeme rozdělit na
tahové a tlakové, rozlišení odpovídá pracovní fázi daného svalu. Ke kontrakci svalu tedy
dochází buď při tlačení zátěže, nebo naopak při jejím vytahování. Mezi tahové patří
veškeré cviky na biceps, cviky na záda a zadní stranu stehen, některé cviky na ramena.
Tlakové jsou cviky zaměřené na hrudník, triceps, lýtka a čelní ramena. Rozdíl mezi oběma
typy je snadno vysvětlitelný na příkladu činnosti paží: ke kontrakci bicepsů při zdvihu
činky dochází, když cvičenec ohýbá paži a zátěž „táhne“ z natažených rukou do
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pokrčených. U tricepsu je tomu přesně naopak. Aby se zabránilo poklesu intenzity, je třeba
poměr mezi tahovými a tlakovými cviky vyrovnat.
Další variantou slučování je posilování antagonistů. Antagonistické svaly jsou svaly
vzájemně funkčně opačné. Například svaly přední strany stehen mají svůj protiklad
(antagonistu) ve svalech zadní strany stehen. Princip procvičování antagonistů tedy
znamená procvičit v jednom dni protilehlé svaly jedné či více partií.
Při slučování svalových partií do jedné tréninkové jednotky je třeba brát v úvahu i
jejich velikost. Všeobecně se doporučuje zařadit jednu velkou a jednu nebo dvě malé
svalové skupiny. Tento postup je opět podřízen intenzitě cvičení.

6.4 Výběr cviků
-

vychází ze tří variant posilování:

1. Cvičení s vlastní váhou :
- představuje základní tréninkový přístup vhodný k posílení a zformování svalových partií.
Provádění zmíněných cviků umožňuje sledovat vzrůstající výkonnost a udržovat získané
silové dispozice v případě přerušení návštěvy klasické posilovny. V určité míře by měly
být cviky s vlastní váhou zastoupeny v každém tréninkovém programu.
Nevýhodou cvičení s vlastní váhou je limitovaný odpor, který tělo vytváří.V určitém
stádiu trénovanosti je odpor nedostatečný a ke stimulaci svaly by bylo třeba absolvování
velkého objemu cviků. To je hlavní argument pro využití činek a posilovacích strojů.
Přidáváním zátěže na posilovací náčiní dochází ke zvýšení odporu v závislosti na stupni
trénovanosti. Tímto způsobem lze dosáhnout velké intenzity v krátkém časovém úseku.
2. Trénink s činkami :
- je předpokladem k získání větší svalové hmoty. Je to dáno působením volné váhy (činky)
během cviku. Při vykonávání pohybu se kromě svalů, na něž je cvik přednostně zaměřen,
zapojují i další svalové partie. Protože dráhu pohybu určuje technika provedení
konkrétního cviku, dochází při jejím správném dodržení ke stabilizační funkci ostatních
svalů, které se podílejí na udržení rovnováhy a kontrole použité zátěže. Cvičení s činkami
také vyvíjí vyšší nápor na šlachy a vaziva a nutí je k adaptaci na zátěž.Tím dochází

37

k podpoře masivnějšího rozvoje svalu. Z toho je patrné, že taková cvičení se stanou
hlavním pilířem v trénincích zaměřených na získání svalové hmoty a objemu.
3. Cvičení na přístrojích :
- nabízí perfektní kontrolu provádění pohybu. Při cviku se téměř výhradně zapojují svaly,
k jejichž posílení stroj slouží. Nedochází k podpůrné funkci ostatního svalstva. Následkem
je menší stimulace svalu a omezený rozvoj. Princip izolace procvičovaného svalu je
charakteristický při používání většiny strojů a kladkových systémů. Přístroje využívají
k posilování především ženy, začátečníci a senioři a používají se i při tvarovacích a
rýsovacích trénincích s vysokým počtem opakování. Nezastupitelnou úlohu mají při
rehabilitačních trénincích.
Vyvážený trénink by měl obsahovat maximálně dvě třetiny cviků s činkami a zbylou
třetinu by měly obstarávat stroje, případně cviky s vlastní váhou těla.

6.5 Množství cviků, série a opakování
Silový trénink je v podstatě soustava různých cviků na jednotlivé tělesné partie.
Základem každého cviku je jedno opakování – provedení pohybu do úplného protažení
svalu k jeho smrštění. Provádíme-li dřep, je jedním opakováním pokrčení nohou až do
vodorovné polohy stehen a jejich natažení do vzpřímeného postoje. Protože jedno
opakování by sval nedostatečně stimulovalo, cviky se provádějí několikrát bezprostředně
po sobě v tzv. sérii. Počty opakování a sérií vycházejí z účelu tréninku.
Standardní počet opakování v jedné sérii se pohybuje mezi 8-12 u malých svalových
skupin (paže, ramena). U větších partií (záda, stehna) se doporučuje zvýšit počet
opakování na 12-15. Toto rozmezí není nutně dáno, závisí na vždy na charakteru tréninku.
Bylo prokázáno že svaly zaznamenávají největší nárust při 75% maxima pro jedno
opakování. Čím se zátěž blíží maximu (váze kterou cvičenec dokáže zvednout), tím počet
opakování klesá. Aby byly podmínky pro růst zachovány, musí se zátěž zvýšit, čímž opět
poklesne počet opakování na vymezenou úroveň. Sval se tedy postupně adaptuje na danou
zátěž a aby došlo k jeho novému stimulu, je nutné plynule zvyšovat odpor.
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6.6 Odpočinek
Odpočinek neboli regenerace organizmu je stejně důležitá jako tréninkové zatížení.
V rámci tréninku lze rozlišit dva druhy odpočinku.
Prvním z nich jsou nucené pauzy mezi jednotlivými sériemi cviků, které umožní
zopakovat výkon v následující sérii. Tento druh odpočinku poskytuje částečnou úlevu
zatěžovanému svalu i organizmu jako celku (stabilizace dechu, krevního tlaku). Odpočinek
mezi sériemi by měl trvat v rozmezí 1 – 1,5 minuty, tak aby se udržel dostatečný svalový
tonus (napětí). U těžkých cviků je možné přestávku zdvojnásobit. Určitou roli sehrává i
odpočinek zařazený po docvičení jedné svalové partie. Bylo prokázáno, že setrvání krve,
která přišla do svalů, podporuje anabolické procesy (tedy růst svalů). Pokud by začal
trénink další svalové partie bezprostředně po poslední sérii na první partii, byl by tento
efekt omezen.
Druhým typem je odpočinek mezi tréninkovými dny. Pro podpoření
tréninkového procesu musí být regenerace dostatečná. Není vhodné absolvovat silový
trénink více než dva dny po sobě. Jedním z důvodů pro četnější pauzy je náchylnost svalů
zvyknout si na pravidelné zatížení, což může vést k nedostatečné odezvě organizmu na
trénink, a tím u cvičícího vyvolat nechuť pokračovat v tréninkovém plánu.
V souvislosti se silovým tréninkem je častý pojem přetrénování. Tento stav lze
popsat jako situaci, kdy sval na zátěž již nereaguje a může dojít ke ztrátě silových
schopností

cvičícího.

Přetrénování

se

nejčastěji

projevuje

nedostatkem

energie

k absolvování zátěže, kterou se sportovec běžně schopen zvládat, a také celkovou stagnací
v tréninkovém snažení. Pozor však na záměnu přetrénování s běžnou únavou způsobenou
nedostatkem spánku, nevhodnou stravou nebo nepravidelností tréninků.
Je žádoucí zařazovat mezi tréninkové dny dny volné neboli odpočinkové. Míra
odpočinku je samozřejmě závislá na individuálních pocitech cvičícího.
Součástí regenerace je také dodržování výživových pravidel. Výběrem stravy se
buď tréninkové úsilí hodnotí, nebo devalvuje.

6.7 Tréninkové cykly
Vzhledem ke komplexnosti tréninkových metod a potřebě nových stimulů pro
formování postavy je výhodné cvičební programy během roku obměňovat. Každý program,
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byť je sebelepší, po čase přestane fungovat a nemá pro cvičícího efekt. Dostaví se nežádoucí
stagnace. Doba účinnosti programu se pohybuje okolo 6ti týdnů. Důvod proč se počáteční
úspěchy v posilování zpomalují, je v adaptaci těla. Zvyšováním váhy sice můžeme svaly
přetěžovat a podněcovat k růstu, ale přidávání zátěže má svůj strop. Limitem jsou silové
schopnosti jedince. Tělo si časem zvykne na režim tréninku, pořadí cviků a techniku pohybů.
Ke zvládnutí cviků sice nadále bude nutné svaly aktivovat, ale jejich odezva nebude
odpovídající.
Cesta jak se stagnaci vyhnout je inovace tréninku. Změna může být prakticky jakákoliv:
odlišná doba tréninku, zařazení nových cviků, jiné pořadí stávajících cviků, kombinace
různých svalových partií, zvýšený počet opakování či sérií apod. Hranicí zlepšování bude
pouze vlastní genetický potenciál jedince.

6.8 Tréninkové metody
Trénink obsahuje velké množství specifických technik či principů. Jejich využívání se odvíjí
od pokročilosti cvičence. Některé z nich jsou v běžném tréninku nezbytné, ostatní najdou
uplatnění v programech vyspělých cvičenců.
1.Úplný rozsah pohybu
– cvik je třeba provádět od důkladného protažení svalu k jeho maximálnímu smrštění. Tím
dochází ke komplexnímu rozvoji svalu. Částečná opakování stimulují sval omezeně a mají své
opodstatnění při specifických programech.
2.Kontrola váhy
– během cvičení je nezbytné vůlí ovládat dráhu pohybu, úchop činek či přístroje. I při
enormním silovém vypětí musí být cvičící pánem situace. Jestliže ztrácí kontrolu, je třeba
snížit zátěž.
3.Koncentrace na práci svalů
– soustředění na činnost svalů patří mezi zásadní principy silového tréninku. Podstata cvičení
spočívá v trénování svalů, nikoliv v mechanickém zvedání zátěže. Koncentrace na práci svalů
je nejdůležitější, velikost váhy je podružná.
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4.Striktní opakování
– při provádění daného cviku je nutné dodržovat stanovenou techniku provedení. To se týká
polohy těla, úhlů mezi jednotlivými partiemi, dráhy pohybu. Zamezí se tak možnému zranění
nebo chronickým potížím pohybového aparátu. Váha se musí zvedat těmi svaly, které jsou na
to určeny.
5.Trénink do selhání
– aby došlo k dostatečnému stimulu svalů, je nutné provést v každé sérii tolik opakování, kolik
je cvičenec aktuálně schopen. Selhání je moment, kdy prostě není možné provést další korektní
opakování cviku. Při výběru váhy se musí tento princip zohlednit aby došlo k selhání po
určeném počtu opakování.
6.Princip postupného přetížení
– základem pro zlepšování je zvyšování intenzity. Týká se to hlavně zvedání vyšších zátěží,
narůstání množství sérií nebo opakování, zkracování přestávek mezi cvičením. Podstatou je
vytvářet nové impulzy pro vývoj těla.
7.Princip zmatení svalů
– souvisí s předcházejícím principem. Pokud se neustále střídají tréninkové metody, typy
cviků, množství sérií atd., neposkytuje se tělu možnost k dostatečné adaptaci. A to je zásadní
podmínkou pro pokračování rozvoje. Tělo se tréninku přizpůsobuje poměrně rychle. Pokud by
se cvičilo stereotypně, výsledkem by byla stagnace růstu.
8.Princip přednosti
– je-li některá ze svalových partií slabší nebo špatně reaguje na trénink, je třeba ji zařadit na
začátek cvičení. Dosáhne se lepší koncentrace a hlavně na ni bude dostatek energie.

9.Princip izolace
– když je požadavek cvičence oddělit práci svalu od vlivu ostatních svalových skupin, je třeba
tomu přizpůsobit výběr cviků. Izolace je využívána při zaměření tréninku na tvarování
příslušné partie. Pro tento druh cvičení jsou přizpůsobeny především stroje. Typickým
příkladem je izolace bicepsu při cvičení na Scottově lavici.
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10. Pyramida
– podstat spočívá v postupném zvyšování váhy v každé následující sérii. Cvik začíná s malou
váhou a provede se hodně opakování. V další sérii se zátěž přidává, čímž počet opakování
poklesne. Stejný postup následuje ve zbývajících sériích. Na vrcholu pyramidy se tedy provádí
nejtěžší série. Výhodou tohoto systému je příprava svalů na finální sérii. Dojde k jejich
rozcvičení a zároveň se omezí riziko zranění.
11. Princip překrvení
– Jedná se o vhánění krve do procvičované partie. Důkladné prokrvení je patrné zvýšením
objemu svalu a jeho citelným zahřátím. Překrvování svalu vytváří předpoklad pro budoucí růst.

12. Tzv. supersety
– jejich princip spočívá ve spojení dvou cviků pro opačné svalové partie. Podstatou je
vykonání dvou sérií bez přestávky po sobě. Tento způsob zvyšuje intenzitu, překrvení
procvičovaných svalů a regeneraci.
13. Kombinovaná série
– spojení dvou cviků pro tutéž partii. Jde o odcvičení jednoho cviku a následné přejití na druhý
cvik bez přestávky. Cílem je maximální prokrvení svalu a dosáhnutí výraznějšího růstového
efektu.
14. Trojsérie
– sloučení tří cviků pro jednu partii, to znamená vykonat tři cviky po sobě bez přestávky (od
každého jednu sérii). Představuje enormní „pumpovací“ techniku.

15. Cheating
– metoda zaměřená k překonávání bodu, když už cvičenec není schopen se zátěží hnout. Aby
byl z této techniky prospěch, je nutné zvolit rozumný způsob cheatingu. Pomoc musí být jen
v takové míře, aby došlo k překonání mrtvého bodu. (Mrtvý bod je místo v dráze pohybu,
odkud již není cvičenec schopen cvik dokončit v předepsaném rozsahu – dochází k selhání
procvičovaného svalu.) Pokud je dopomoc přehnaná, ztratí cvičící napětí ve cvičeném svalu,
což není smyslem cheatingu.

42

16. Vynucená opakování
– mají stejný účel jako cheating, tedy překonání mrtvého bodu během cvičení. Vynucená
opakování se provádějí s asistencí tréninkového partnera. Používání vynucených opakování
předpokládá zkušenost asistujícího a dobrou vzájemnou komunikaci. Opět platí, že pomoc
musí být v rozumné míře, aby cvičící neztratil napětí v trénovaných svalech.
17. Princip předúnavy
– představuje další způsob, jak umocnit tréninkové snažení a důkladněji zatížit sval. Před
těžkým cvikem se zařadí ještě cvik lehčí pro částečné vyčerpání daného svalu. Je vhodné jako
první cvik zařadit izolovaný cvik na danou partii.
18. Redukovaná série (ubírání váhy)
– k provedení této techniky je nutná asistence jednoho či dvou tréninkových partnerů. Jestliže
cvičenec provede určitý počet opakování s danou zátěží, asistenti mu ji sníží (odeberou
kotouče z činky, cihličky ze stojanu, podají lehčí činky). Cvičenec zacvičí tolik opakování
kolik je schopen a celý proces se znovu opakuje. Ubíráním zátěže se série rozšíří. Asistence je
nutná aby nedocházelo k prodlevám a cvik byl absolvován „v jednom zátahu“. Redukovaná
série je mimořádně namáhavá technika a nejde uplatnění hlavně v programech vyspělých
cvičenců.

7. Zásobník cviků - charakteristika a provedení
Tyto cviky jsme použili při sestavování konkrétních tréninkových cyklů.

7.1 Dřep na multipressu
Charakteristika
Cvik je zaměřený na komplexní posílení stehen a sedacích svalů. Díky stanovené dráze
pohybu nemá cvičící problémy se stabilitou. Cvik může posloužit jako příprava pro klasické
dřepy s volnou váhou. Při pohybu jsou zapojené kvadricepsy (přední stehenní svaly), sedací
svaly a částečně také hamstringy (zadní partie stehen).
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Provedení
Ve stoji cvičenec rozkročí nohy na šířku ramen, chodidla mírně vytočí ven. Tyč
zahákne do výše ramen a umístí za krk tak, aby byla pevně podepřena rameny. Činku uchopí
vně ramen. Nadechne se a pomalu se spouští dolů. Pohyb zastaví jakmile se stehna dostanou do
vodorovné polohy s podlahou. Tlakem nohou se vrátí do původní vzpřímené pozice a
vydechne. Zadržování dechu během dřepu pomáhá ke stabilizaci trupu. Pohyb při provádění
dřepů má být plynulý a kontrolovaný. Nejdůležitější je soustředit se na to, aby v průběhu
celého cviku měl cvičenec rovná záda a nepředkláněl se. Velmi vhodné je tento cvik provádět
před zrcadlem a celý pohyb sledovat.

Obr.13

7.2 Čelní dřep
Charakteristika
Alternativní cvik ke klasickému dřepu, ovšem s daleko patrnějším účinkem na přední
část stehen. Při cviku jsou výrazně zapojené svaly přední části stehen. Dále se na pohybu
podílejí sedací svaly, vnitřní svaly stehen a druhotně zadní partie stehen.
Provedení
Ve stoji cvičenec rozkročí nohy na šířku ramen a špičky chodidel vytočí mírně směrem
ven. Činku uchopí tak, aby se opírala o přední část ramen. Lokty se snaží vytočit co nejvíce
vzhůru, přičemž dlaněmi si pomáhá stabilizovat činku. Úchop je takový, že zkříží předloktí a
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činku svrchu přidržuje na ramenou. S nádechem se spustí dolů a pohyb zastaví, jakmile stehna
dosáhnou vodorovné polohy vůči podložce. Tlakem nohou současně s výdechem se vrátí do
původní pozice.

Obr.14

7.3 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.
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Obr.15

7.4 Zadní výpady a přeskakované 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.
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Přeskakované výpady se liší pouze v dynamice odrazu při změně polohy která je
maximální. Je tak dosaženo změny z krajních polohy vetší frekvencí a větší výbušnou silou.

Obr.16

7.5 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.
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Obr.17

7.6 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
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7.7 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
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7.8 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

7.9 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.
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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

8. Metodika výzkumu
Všechny testované osoby byly na začátku programu podrobeny dvěma testům na
explozivní sílu dolních končetin.

8.1 Testy dynamické síly explozivní
Podle Měkoty se dynamická síla explozivní (DSE) projevuje v acyklických
pohybových aktech výbušného charakteru, jakými jsou např. vrh, úder, kop, hod na vzdálenost
atd. Nejobecnějším projevem DSE jsou však různé druhy skoků, kdy se zmíněná schopnost
projevuje při odrazu.

8.1.1 Pohybový obsah testů a způsoby kvantifikace
Při testování explozivní síly dolních končetin se uplatňují skoky z místa – do dálky, do
výšky (tzv. vertikální skok) Změřit délku skoku není obtížné. Používají se k tomu pásma nebo
optická měřidla. Pro vertikální skok je měření obtížnější. Používají se k tomu skokoměry
různých konstrukcí.
Jednoduché skokoměry. Nejjednodušší pomůckou je měřítko s dělením po 1cm
umístěné na stěně. TO na něj nejprve dosáhne ve stoji na plných chodidlech, pak
v kulminačním bodu skoku. Registruje se rozdíl obou výšek. Tento skokoměr jsem použil i já
ve svém testu.
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8.1.2 Použité testy
Vertikální skok dosažný – provedení se švihem paží
Zařízení
-

prostor tělocvičny, dobře osvětlený, délkové měřítko upevněné na stěně

Provedení
-

z podřepu mírně rozkročného odrazem obounož skok vertikálním směrem. Souhyb paží
je dovolen. Délková míra je připevněna na stěně, TO stojí pravým (levák levým) bokem
ke stěně tak blízko, aby se jí ramenem dotýkal. Nyní vzpaží pravou (levou) a naznačí
místo, kam až dosáhne při stoji na plných chodidlech, paže plně vytažena z ramene.
Poté se TO mírně vzdálí od stěny , provede podřep, mírný předklon a zapaží. Na tuto
fázi naváže odraz a maximální skok vertikálním směrem se současným švihem paží
směrem do vzpažení a dotykem prstů pravé (levé) ruky na měřítku co nejvýše.
Dosažená výška se ihned změří a zapíše.

-

Dosažený výsledek vyjadřuje rozdíl výšek dotyku ve stoji a v nejvyšším bodu skoku.
Skok je nutné opakovat pětkrát.

Skok daleký z místa odrazem snožmo
Zařízení
-

přiměřený prostor v tělocvičně, pásmo na měření délky

Provedení
-

ze stoje mírně rozkročného, podřep, zapažit, předklon – odrazem snožmo skok daleký
vpřed se současným švihem paží vpřed. Úkolem je skočit co nejdále, skáče se od
zřetelně vyznačené odrazové čáry.

Pravidla
-

pohybový úkol vysvětlíme, skok demonstrujeme TO, předpokladem je že daný
pohybový akt byl předem osvojen tak ho již nenacvičujeme

-

v základním postavení stojí TO špičkami těsně u odrazové čáry, chodidla jsou
rovnoběžně. Odraz je z rovné, pevné a neklouzavé plochy, není dovolena opora ani
použití treter. Doskok musí být ve stejné úrovni jako odraz.
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-

délka skoku se měří od odrazové čáry k místu dotyku pat s podložkou při doskoku
(směrodatná je stopa bližší, a to její zadní okraj).

Zaznamenává se délka nejúspěšnějšího ze tří povedených skoků. Záznam je v celých
centimetrech. (Měkota).
Hodnoty obou testů byly zaznamenány a zpracovány do tabulek. Jedná se o aritmetický
průměr naměřených hodnot.

8.2 Testované osoby
Tab.1: Testované osoby

TO

výška v cm

1
2
3
4
5
6
7
8
9

182
178
171
171
176
175
170
175
170

dat.narození
9.5.1991
21.3.1990
31.7.1992
19.9.1990
15.2.1992
2.6.1990
17.4.1991
21.4.1991
4.4.1990

8.2.1 Popis testovaných osob
TO č.1.
Je studentkou na průmyslové škole ve Žďáře nad Sázavou. Aktivně sportuje, chodí 1x
týdně plavat, 2x týdně do posilovny, 2x týdně na spinning. Je hráčka volejbalu a chodí na
volejbalové tréninky 3x týdně
TO č.2
Je studentkou posledního ročníku Gymnázia v Novém Městě na Moravě. Sportu se
věnuje každý den. 2x týdně posilovna a squash, 3x týdně volejbalové tréninky.
TO č.3
Studentka čtvrtého ročníku na Gymnáziu v Novém Městě na Moravě. Hraje závodně
volejbal, trénuje 3x týdně. 2x týdně chodí cvičit do posilovny.
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TO č.4
Studentka průmyslové školy ve Žďáře nad Sázavou. Závodně hraje volejbal, 3x týdně
má volejbalový trénink a 2x týdně chodí plavat.
TO č.5
Studentka průmyslové školy ve Žďáře nad Sázavou. Závodně hraje volejbal, 3x týdně
má volejbalový trénink, 1x týdně chodí plavat a 1x týdně chodí na spinning.
TO č.6
Studentka gymnázia v Novém Městě na Moravě. Závodně hraje volejbal, 3x týdně má
volejbalový trénink a 2x týdně chodí hrát squash.
TO č.7
Studentka gymnázia ve Žďáře nad Sázavou. Hraje volejbal a 3x týdně chodí na trénink.
Jezdí na kole a 2x týdně chodí na spinning.
TO č.8
Studentka průmyslové školy ve Žďáře nad Sázavou. Závodně hraje volejbal, 3x týdně
má volejbalový trénink, 2x týdně chodí plavat a příležitostně si jde zacvičit do posilovny.
TO č.9
Studentka průmyslové školy ve Žďáře nad Sázavou. Závodně hraje volejbal, 3x týdně
má volejbalový trénink, 2x týdně chodí plavat, 2x týdně chodí cvičit do posilovny a 1x týdně
chodí na spinning.

9. Výzkum
9.1 Časový harmonogram výzkumu
S výzkumem jsme začali v lednu 2009. Během ledna a února jsme našli a prostudovali
danou literaturu týkající se fyziologie a anatomie dolních končetin, volejbalu a trénování
v posilovně.
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V březnu 2009 jsme vybrali vhodný tým testovaných osob pro výzkum práce a oslovili
je. Také jsme vymysleli harmonogram a cvičební plán který by nejlépe zapadal do požadavků
výzkumu, tak to tréninkového plánu volejbalového týmu testovaných osob. Koncem března
proběhlo první základní měření vertikálního skoku dosažného a skoku dalekého z místa
odrazem snožmo.
Začátkem dubna jsme začali vlastní trénink dolních končetin dvakrát týdně ve
fitnesscentru.
Trénování pro výzkum práce se nijak nekřížilo s volejbalovými tréninky TO.
Duben-září 2009 probíhaly tréninky pro výzkum práce zaměřené na dolní končetiny. Po 6ti
týdnech se vždy obměnil cyklus cviků kterým byly TO podrobovány.
Každých čtrnáct dní probíhalo měření obou testů. Koncem září ukončení tréninkového
programu.
Říjen 2009 zpracování a vyhodnocení výsledků měření

9.2 Průběh testování, měření výsledků a skladba cviků.
Zde uvádíme naměřené hodnoty před zahájením tréninkového programu a v celém jeho
průběhu v trvání 24týdnů. Také jsou zde uvedeny cviky které byly zařazeny do programu a
jejich složení které se měnilo v průběhu 6ti týdnů. Obměna cviků byla důležitá kvůli zvyšování
náročnosti a adaptaci TO na dané zatížení.
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10.

Měření

10.1

Vstupní měření před začátkem tréninkového programu
Tab.2: Vertikální skok dosažný - vstupní měření

dosah v cm
TO1
TO2
TO3
TO4
TO5
TO6
TO7
TO8
TO9

dosah s výskokem v cm rozdíl v cm

227
226
216
216
223
218
214
219
214

261
271
253
249
262
253
243
256
254

34
45
37
33
39
35
29
37
40

Tab.3 : Skok daleký z místa odrazem snožmo

Délka skoku z místa v cm
TO1
TO2
TO3
TO4
TO5
TO6
TO7
TO8
TO9

10.2

194
200
201
190
184
167
190
186
201

Vlastní měření

10.2.1 První cyklus – 1. měření
První a druhý týden byl tréninkový cyklus složen z cviků viz.tab.4a), které byly shodné
pro prvních 6 týdnů tréninkového období.
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Tab.4a) :
počet opakování

cvik
předkopávání
zakopávání vleže
výpady zadní
výpony ve stoji

3x20
3x20
3x10
3x25

Tab.5: Skok z místa - 1.cyklus/ 1.měření
skok z místa v rozdíl od minulého
cm
měření
TO1
TO2
TO3
TO4
TO5
TO6
TO7
TO8
TO9

193
200
202
190
184
169
190
185
197

-1
0
1
0
0
2
0
-1
-3

celkový rozdíl v
cm
-1
0
1
0
0
2
0
-1
-3

Tab.6: Skok z místa - 1.cyklus/ 1.měření
skok z místa
v cm

rozdíl od minulého
měření

celkový rozdíl v
cm

TO1

193

-1

-1

TO2

200

0

0

TO3

202

1

1

TO4

190

0

0

TO5

184

0

0

TO6

169

2

2

TO7

190

0

0

TO8

185

-1

-1

TO9

197

-3

-3

Ihned po prvních dvou týdnech přišlo u některých TO mírné zklamání, protože dosáhly
stejných nebo nižších výsledků, ale nelišily se o výrazné hodnoty, tak je zatím vše v normálu.
Doba cvičení se pohybovala v rozmezí 40-45minut.
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10.2.2 První cyklus – 2. měření
Třetí a čtvrtý týden bylo stejné složení cviků se stejným počtem opakování viz.tab.4a).
Tab.7: Vertikální skok dosažný - 1.cyklus/ 2.měření

TO1
TO2
TO3
TO4
TO5
TO6
TO7
TO8
TO9

rozdíl v cm

rozdíl od
minulého měření

celkový rozdíl

35
44
36
33
39
37
29
36
38

1
1
-1
1
0
2
0
1
-1

1
-1
-1
1
0
2
1
1
-2

Tab.8: Skok z místa - 1.cyklus/ 2.měření
skok z místa v rozdíl od minulého
cm
měření
TO1
TO2
TO3
TO4
TO5
TO6
TO7
TO8
TO9

194
202
201
190
181
170
191
187
197

1
2
-1
0
-3
1
1
2
0

celkový rozdíl v
cm
0
2
0
0
-3
3
1
1
-3

Po třetím a čtvrtém týdnu nenastala žádná výrazná změna od prvního měření. Ani TO
nepociťují subjektivní pocit větší síly v dolních končetinách.
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10.2.3 První cyklus – 3. měření
V pátém a šestém týdnu TO stále cvičily podle cviků viz. tab.4a).
Tab.9: Vertikální skok dosažný - 1.cyklus/ 3.měření

TO1
TO2
TO3
TO4
TO5
TO6
TO7
TO8
TO9

rozdíl v cm

rozdíl od
minulého měření

celkový rozdíl

36
45
36
33
41
36
29
36
38

1
1
0
0
2
-1
0
1
-1

2
0
-1
1
2
1
1
1
-2

Tab.10: Skok z místa - 1.cyklus/ 3.měření

TO1
TO2
TO3
TO4
TO5
TO6
TO7
TO8
TO9

skok z místa
v cm

rozdíl od minulého
měření

celkový rozdíl v
cm

195
202
202
191
182
169
190
185
199

1
0
1
1
2
-1
-1
-2
2

1
2
1
1
-1
2
0
-1
-1

Po prvním cyklu cvičebního programu byly naměřeny v průměru hodnoty u
vertikálního skoku o 0,5cm a u skoku z místa o 0,4cm
TO zvykají na tréninkový režim a psychicky se vyrovnaly s tím, že budou měřeny a
hodnoceny. Tabulky 9 a 10 jsou posledním měřením v prvním cyklu viz.tab.4a).
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10.2.4 Druhý cyklus – 1. měření
Cviky shodné pro 7. – 12.týden tréninkového období viz.tab.4b)

Tab.4b):
počet opakování

cvik
dřep na multipressu
předkopávání
výpady zadní
Výpady v sedu

3x25
3x15
3x15
3x25

V sedmém a osmém týdnu TO již cvičí podle nového tréninkového cyklu viz.tab.4b).

Tab.11: Vertikální skok dosažný - 2.cyklus/ 1.měření

TO1
TO2
TO3
TO4
TO5
TO6
TO7
TO8
TO9

rozdíl v cm

rozdíl od minulého
měření

celkový rozdíl

36
47
38
34
42
36
30
38
39

0
2
2
1
1
0
1
2
1

2
2
1
2
3
1
2
3
-1

Tab.12: Skok z místa - 2.cyklus/ 1.měření
skok z místa v
cm

rozdíl od minulého
období

celkový rozdíl v cm

TO1

197

2

3

TO2

201

-1

1

TO3

203

1

2

TO4

192

1

2

TO5

184

2

1

TO6

169

0

2

TO7

191

1

1

TO8

187

2

1

TO9

200

1

0
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Po sedmém a osmém týdnu se výsledky v celkovém rozdílu až na TO9 dostaly do
kladných hodnot. TO si také osvojily tréninkový cyklus, tím zkrátila doba cvičení na cca
35minut.

10.2.5 Druhý cyklus – 2.měření
V devátém a desátém týdnu nenastala žádná změna v tréninkovém cyklu.
Tab.13: Vertikální skok dosažný - 2.cyklus/ 2.měření

TO1
TO2
TO3
TO4
TO5
TO6
TO7
TO8
TO9

rozdíl v cm

rozdíl od minulého
měření

celkový rozdíl

37
47
38
34
41
38
30
37
40

1
0
1
0
-1
2
0
-1
1

3
2
2
2
2
3
2
2
0

Tab.14: Skok z místa - 2.cyklus/ 2.měření
skok z místa v
cm

rozdíl od minulého
období

celkový rozdíl v cm

TO1
TO2
TO3
TO4
TO5
TO6
TO7
TO8

196
202
204
192
185
170
191
188

-1
1
1
0
1
1
0
1

2
2
3
2
2
3
1
2

TO9

202

2

2

Po pátém týdnu tréninkového programu TO cítí větší nárůst síly při provádění
cvičebních opakování.Všechny TO se dostaly do kladných hodnot kromě testu vertikálního
skoku dosažného, kdy TO9 nevykazuje žádnou změnu v celkovém rozdílu u vertikálního
skoku, oproti prvnímu předtréninkovému měření.
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10.2.6 Druhý cyklus – 3.měření
11. a 12. týden jsou poslední, kdy TO cvičí podle 1.cyklu cvičebního plánu.

Tab.15: Vertikální skok dosažný - 2.cyklus/ 3.měření

TO1
TO2
TO3
TO4
TO5
TO6
TO7
TO8
TO9

rozdíl v cm

rozdíl od minulého
měření

celkový rozdíl

39
47
39
36
43
39
31
37
41

2
0
1
2
2
1
1
0
1

5
2
3
4
4
4
3
2
1

Tab.16: Skok z místa - 2.cyklus/ 3.měření

TO1
TO2
TO3
TO4
TO5
TO6
TO7
TO8
TO9

skok z místa v
cm

rozdíl od minulého
období

celkový rozdíl v cm

198
203
205
194
186
170
192
189
204

2
1
1
2
1
0
1
1
2

4
3
4
4
3
3
2
3
4

Jsme v polovině cvičebního programu a v průměru se TO zlepšily ve vertikálním skoku
o 3,1cm a ve skoku z místa v průměru o 3,3cm. Již si zvykly na pravidelnou zátěž.
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10.2.7 Třetí cyklus – 1.měření
Cviky shodné pro 13. – 18.týden tréninkového období viz.tab.4c)

Tab.4c):
cvik

počet opakování

čelní dřep
zakopávání vleže
výpady přeskakované
výpony ve stoji

3x15
3x25
3x15
3x30

Ve třetím tréninkovém cyklu jsme zapojili cvik na rozvoj dynamiky dolních končetin a
to výpady přeskakované.
V 13.a 14.týdnu TO již cvičí podle nového tréninkového cyklu viz.tab.4c).

Tab.17: Vertikální skok dosažný - 3.cyklus/ 1.měření

TO1
TO2
TO3
TO4
TO5
TO6
TO7
TO8
TO9

rozdíl v cm

rozdíl od minulého
měření

celkový rozdíl

39
48
40
37
43
40
32
39
43

0
1
1
1
0
1
1
2
2

5
3
4
5
4
5
4
4
3

Tab.18: Skok z místa - 3.cyklus/ 1.měření

TO1
TO2
TO3
TO4
TO5
TO6
TO7
TO8
TO9

skok z místa v
cm

rozdíl od minulého
období

celkový rozdíl v cm

199
204
206
194
188
171
194
190
205

1
1
1
0
2
1
2
1
1

5
4
5
4
5
4
4
4
5
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Začali jsme druhou polovinu tréninkového programu. TO se cítí unaveny, ale zátěž
zvládají. Pouze TO4 si stěžuje na bolesti úponu lýtka pravé nohy. Jednalo se pouze o
krátkodobé přetížení v důsledku dalších sportovních aktivit TO4. Po této zkušenosti byl kladen
důraz na zvýšení regenerace všech TO.

10.2.8 Třetí cyklus – 2.měření
V 15.a 16.týdnu TO cvičí podle tréninkového cyklu viz.tab.4c).

Tab.19: Vertikální skok dosažný - 3.cyklus/ 2.měření
rozdíl v cm

rozdíl od minulého
měření

celkový rozdíl

39
49
41
37
44
39
33
39
44

0
1
1
0
1
-1
1
0
1

5
4
5
5
5
4
5
4
4

TO1
TO2
TO3
TO4
TO5
TO6
TO7
TO8
TO9

Tab.20: Skok z místa - 3.cyklus/ 2.měření
skok z místa v
cm

rozdíl od minulého
období

celkový rozdíl v cm

201
203
207
195
189
172
195
192
205

2
-1
1
1
1
1
1
2
0

7
3
6
5
6
5
5
6
5

TO1
TO2
TO3
TO4
TO5
TO6
TO7
TO8
TO9

TO4 se více zaměřila na regeneraci a bolesti úponu lýtka pravé nohy ustoupily.
Mimotrénikové aktivity byly konzultovány s jednotlivými TO aby nedocházelo k ovlivňování
výsledků našeho výzkumu.
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10.2.9 Třetí cyklus – 3.měření
V 17.a 18.týdnu TO naposledy cvičí podle tréninkového cyklu viz.tab.4c).

Tab.21: Vertikální skok dosažný - 3.cyklus/ 3.měření

TO1
TO2
TO3
TO4
TO5
TO6
TO7
TO8
TO9

rozdíl v cm

rozdíl od minulého
měření

celkový rozdíl

39
48
42
37
44
40
34
40
46

1
-1
1
0
0
1
1
1
2

6
3
6
5
5
5
6
5
6

Tab.22: Skok z místa - 3.cyklus/ 3.měření

TO1
TO2
TO3
TO4
TO5
TO6
TO7
TO8
TO9

skok z místa v
cm

rozdíl od minulého
období

celkový rozdíl v cm

201
204
207
196
190
173
196
192
206

0
1
0
1
1
1
1
0
1

7
4
6
6
7
6
6
6
6

Po ukončení třetí cyklu se od prvního měření se výsledky v průměru zlepšily u
vertikálního skoku dosažného o 5,2cm a u skoku z místa o 6cm. Doporučená zvýšená
regenerace a její následné dodržování vedlo k lepšímu pocitu všech TO ze cvičení.

10.2.10

Čtvrtý cyklus – 1.měření

Pro poslední 4.cyklus tréninkového programu byly zařazeny následující cviky
viz.tab.4d). K cviku „výpady přeskakované“ přibyl další cvik na rozvoj dynamiky dolních
končetin a to „přeskoky přes švihadlo“. Tyto cviky byly dány záměrně do 4.cyklu, který je
poslední z celého tréninkového programu.
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Tab.4d):
cvik
dřep na multipressu
výpady přeskakované
předkopávání
přeskoky přes švihadlo

počet
opakování
3x20
3x20
3x25
3x50

V 19.a 20.týdnu TO již cvičí podle nového tréninkového cyklu viz.tab.4d).

Tab.23: Vertikální skok dosažný - 4.cyklus/ 1.měření

TO1
TO2
TO3
TO4
TO5
TO6
TO7
TO8
TO9

rozdíl v cm

rozdíl od minulého
měření

celkový rozdíl

40
49
42
38
44
41
35
41
47

1
1
0
1
0
1
1
1
1

7
4
6
6
5
6
7
6
7

Tab.24: Skok z místa - 4.cyklus/ 1.měření

TO1
TO2
TO3
TO4
TO5
TO6
TO7
TO8
TO9

skok z místa v
cm

rozdíl od minulého
období

celkový rozdíl v cm

201
205
208
197
190
175
197
193
206

0
1
1
1
0
2
1
1
0

7
5
7
7
7
8
7
7
6

Vzhledem k zapojení dalšího dynamického cviku „přeskoky přes švihadlo“ si TO
stěžovaly na zvyšující se únavu, způsobenou dlouhodobým tréninkovým zatížením.
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10.2.11

Čtvrtý cyklus – 2.měření

V 21.a 22.týdnu TO cvičí podle tréninkového cyklu viz.tab.4d).

Tab.25: Vertikální skok dosažný - 4.cyklus/ 2.měření

TO1
TO2
TO3
TO4
TO5
TO6
TO7
TO8
TO9

rozdíl v cm

rozdíl od minulého
měření

celkový rozdíl

40
50
43
39
45
41
36
43
48

0
1
1
1
1
0
1
2
1

7
5
7
7
6
6
8
8
8

Tab.26: Skok z místa - 4.cyklus/ 2.měření

TO1
TO2
TO3
TO4
TO5
TO6
TO7
TO8
TO9

skok z místa v
cm

rozdíl od minulého
období

celkový rozdíl v cm

202
207
208
198
191
175
198
193
208

1
2
0
1
1
0
1
0
2

8
7
7
8
8
8
8
7
8

Po 21.-22.týdnu cvičení si již všechny TO osvojily cvičební dovednosti, proto
tréninkový program trvá jen 25-30min. Je znát vysoká fyzická i psychická únava. TO mají před
sebou posledních 14dní tréninkového programu.
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10.2.12

Čtvrtý cyklus – 3.měření

V 23.a 24.týdnu TO naposledy cvičí podle tréninkového cyklu viz.tab.4d).

Tab.27: Vertikální skok dosažný - 4.cyklus/ 3.měření

TO1
TO2
TO3
TO4
TO5
TO6
TO7
TO8
TO9

rozdíl v cm

rozdíl od minulého
měření

celkový rozdíl

41
52
44
39
46
42
36
44
48

1
2
1
0
1
1
0
1
0

8
7
8
7
7
7
8
9
8

Tab.28: Skok z místa - 4.cyklus/ 3.měření

TO1
TO2
TO3
TO4
TO5
TO6
TO7
TO8
TO9

skok z místa v
cm

rozdíl od minulého
období

celkový rozdíl v cm

203
208
209
200
192
176
199
195
209

1
1
1
2
1
1
1
2
1

9
8
8
10
9
9
9
9
9

Po posledním, tedy 4.cyklu se od prvního měření se výsledky v průměru zlepšily u
vertikálního skoku dosažného o 7,6cm a u skoku z místa o 8,8cm.
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Vyhodnocení výsledků měření

10.3

10.3.1 Grafické znázornění výsledků

Tab.29: Vertikální skok dosažný - přehled hodnot

TO1
TO2
TO3
TO4
TO5
TO6
TO7
TO8
TO9

rozdíl v cm
34
45
37
33
39
35
29
37
40

1.cyklus
36
45
36
35
41
36
30
39
37

2.cyklus
39
47
40
38
43
39
32
40
40

3.cyklus
40
48
43
39
44
40
35
43
45

4.cyklus
42
52
45
41
46
42
37
47
47

V tab.č.29 je vyhodnocení z měření vertikálního skoku dosažného. V jednotlivých
sloupcích můžeme vidět pozvolný nárůst síly dolních končetin po čtyřech cyklech
tréninkového plánu.
Graf č.1

naměřené hodnoty

Vertikální skok dosažný
55
TO1
50

TO2
TO3
TO4

45

TO5
TO6

40

TO7
TO8

35

TO9

30
25
1

2

3

4

5
cykly
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Po důkladném prostudování výsledků, zaznamenaných v grafu č.1, jednotlivých TO,
bylo zjištěno, že největší rozdíl vstupních a konečných hodnot měla TO č.8, u které došlo
k největšímu nárůstu měřené výkonnosti o 10cm.

Tab.30: Skok z místa - přehled hodnot

TO1
TO2
TO3
TO4
TO5
TO6
TO7
TO8
TO9

skok z
místa v cm
194
200
201
190
184
167
190
186
201

1.cyklus

2.cyklus

3.cyklus

4.cyklus

195
202
202
191
183
169
190
185
200

198
203
205
194
187
170
192
189
205

201
204
207
196
191
173
196
192
207

203
208
209
200
193
176
199
195
210

V tab.č.30 je vyhodnocení měření skoku z místa.
Graf č.2

naměřené hodnoty

Skok z místa
220
210

TO1
TO2

200

TO3

190

TO4

180

TO6

170

TO8

TO5
TO7
TO9

160
150
1

2

3

4

5
cykly
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Z grafu můžeme vyčíst, že nárůst síly u všech TO se zásadně začal zvětšovat po prvním
tréninkovém cyklu, kdy si TO osvojily cvičební dovednosti ve fitness centru a zvykly si na
pravidelný tréninkový program. Největší rozdíl je zaznamenán u TO č.4, u které došlo
k nárůstu síly o 10cm.

11.

Závěr

V diplomové práci jsem se zaměřil na družstvo volejbalistek, u kterých bylo předmětem
výzkumu posílení dolních končetin pomocí fitness. Byly zkoumány změny v délce a výšce
skoku po dodržení tréninkového plánu na sílu dolních končetin. Zařadil jsem cviky, které dle
mého názoru, měly za úkol zformovat svalové partie (viz.Cvičení s vlastní vahou), zvětšit
svalovou hmotu (viz.Trénink s činkami) a dále zaměření se na posilování svalů na strojích,
které je účelné pouze pro svaly, které potřebujeme posílit. Důležitým předpokladem bylo
správné provedení cviků.
V níže uvedené tab.31 najdeme hodnoty, které ukazují na průměrný nárůst síly u všech
TO v jednotlivých normovaných testech.

Tab.31: Průměrné hodnoty testů

Normovaný test
Vertikální skok dosažný
Skok z místa

1.cyklu
0,5
0,4

průměrné hodnoty naměřené po :
2.cyklu
3.cyklu
4.cyklu
3,1
5,2
7,6
3,3
6,0
8,8

Předpoklad, že testované osoby budou mít větší naměřené hodnoty ve vertikálním
skoku dosažném o 3cm a skoku dalekém o 5cm, se vyplnil. U vertikálního skoku dosažného
došlo k nárůstu síly na 3,1cm již po druhém měřeném cyklu. U skoku dalekého došlo
k překročení hypotetického předpokladu ve třetím měřeném cyklu. Předpoklad byl splněn i
přes zdravotní problémy některých TO. V průběhu celého tréninkového programu se postupně
TO adaptovaly na danou zátěž a zvykly si na pravidelnost cvičení.
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Resumé
V předložené magisterské práci jsou výsledky měření nárůstu síly u družstva
volejbalistů, které bylo testováno ve čtyřech tréninkových cyklech. Každý tréninkový cyklus
trval 6.týdnů, ve kterých každé dva týdny probíhalo kontrolní měření.
Byly vybrány cviky, které měli podpořit silový nárůst a zároveň nárůst dynamické síly a byly
sestaveny do tréninkového plánu. Po ukončení tréninkového období, byla provedena analýza
výsledků s námi stanovenou hypotézou. Hypotéza byla splněna i přes zdravotní komplikace
některých tréninkových osob. Při dalším sestavování tréninkových plánů bude možno vycházet
z nabitých zkušeností a trénink může být rozšířen o sledování sportovce pomocí sportesteru,
který může být přínosem v tréninku.

Résumé
In the diploma work are the results of power rice measurement of the volleybal
team that was testing in four training cycles. Each training cycle took six weeks and every
second week proceed the control measurement. It was chosen the exercises that should brace
up the rise power and also the dynamic rice power, this was concepted into the training plan.
After the enad of the training term, it was implemented the analysis of the results versus our
hypohtesis. The hypothesis was fulfilled even of the healt complications of some subjects. For
the following training planes we can result from the new exprediences and the training can be
extendable to monitor subjects by sportester that can have contribution in the training.
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