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Úvod

Bakalářskou práci na téma Tréninkový plán v posilovně při nabírání hmotnosti
jsem se rozhodl vypracovat z několika důvodů.
Hlavním a rozhodujícím faktem je skutečnost, že různým druhům posilovacích
tréninků se věnuji již řadu let od útlého mládí. Osobně jsem začínal s činkami již
na základní škole, resp. při nástupu na vojenské gymnázium. Prvním impulsem
byla snaha o zvýšení fyzické zdatnosti nutné pro zvládnutí náročných požadavků
kladených na studenty armádní školy v hodinách tělesné výchovy. Jako vnuk
trenéra čs. vzpěračské reprezentace a dlouholetého vice - prezidenta IWF
a držitele ocenění olympijského výboru za celoživotní přínos světovému vzpírání
jsem měl k činkám velice blízko. Tehdy do tělocvičny mezi vzpěrače chodili
posilovat zápasníci z vedlejší místnosti a také mnoho kulturistů získalo silový
a výbušný základ vzpěračským tréninkem.
Když si vzpomenu na své začátky kulturistiky a tvarování těla, zpětně si
uvědomuji, jak málo jsem tehdy vlastně věděl. Znal jsem jen pár základních
principů, které se ústní formou předávaly v posilovně z jedné generace na druhou
a o kterých se psalo v kulturistických časopisech.
Pro psaní práce na téma trénink pro zvýšení hmotnosti mě motivovaly zejména
obvyklé situace z našich fit-center a posiloven. Mnoho mladých chlapců, ale
i mužů středního věku přichází do těchto zařízení s očekáváním zvýšení síly, ale
zejména s cílem zvýšení objemu svalové hmoty, nejlépe bicepsů a ramen. Osobně
bývám často svědkem naprosté neznalosti i těch nejzákladnějších zásad správného
a bezpečného způsobu cvičení, což mnohdy vede až ke zranění. Mnohem častěji
však tito jedinci v krátkém čase upustí od pravidelného tréninku z důvodu
minimálního, nebo žádného výsledku svého snažení.
Hlavním cílem celé práce je osvětlit potenciálním zájemcům o posilování,
tvarování těla a budování svalové hmoty problematiku cvičení v posilovně.
Pomoci s výběrem vhodného typu tréninku a druhu cvičení, zdůraznit správnou
techniku provádění cviků a vyzdvihnout nezastupitelnou roli správné a vyvážené
výživy jako důležitého prvku vedoucího k úspěchu. Práce je určena pro mladé
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muže ve věku 18-20let, studenty, kteří se posilovacímu tréninku nikdy
nevěnovali.
Tohoto chci dosáhnout studiem relevantní literatury a její analýzou.
Práce nejprve seznámí čtenáře se základními informacemi o svalové činnosti, síle
a posilování, dále se zaměřuje na typy tréninků a metody cvičení, představí
tréninkové programy pro budování svalové hmoty a vysvětluje důležité aspekty
sportovní výživy nejen během objemové fáze tréninku.
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1

Historie silových cvičení

Cíleně zaměřený trénink na rozvoj silových schopností lze pozorovat od samého
počátku lidské civilizace. Již staří Egypťané používali zvedání pytlů s pískem pro
zvýšení svalové síly potřebné k lovu a k boji. Podle vojenských záznamů
používali Číňané silový trénink v rámci vojenského výcviku již 700 let př. n. l.
[2].
Většina z nás má ovšem cílený trénink síly a svalstva historicky spojený zejména
s obdobím starověkého Řecka. Mnoho sportovců připravujících se na antické
olympiády zdvihalo těžké kameny pro získání svalové síly a rozvoj svalstva.
V novodobé historii se lidé znovu začali zajímat o pěstování svalů jako návratu
k řeckému ideálu atletického těla, přibližně na konci devatenáctého století.
Starobylá tradice zdvihání těžkých břemen se postupně vypracovala až
k modernímu sportovnímu vzpírání. Zejména v Evropě bylo vzpírání těžkých
závaží určitým druhem veřejné zábavy. V té době však hlavní roli hrály právě
silové schopnosti na rozdíl od estetického dojmu tělesné stavby, což v praxi
znamenalo, že se zpravidla jednalo o muže zavalité postavy a sudovitého vzhledu.
Ve dvacátých letech dvacátého století se začali prosazovat muži jako Sigmund
Klein, kteří představovali tělesnou stavbu s perfektním svalovým vývinem,
rovnováhou a proporcemi, společně s minimem tělesného tuku a výrazným
vyrýsováním (zvýrazněním) jednotlivých svalových skupin.
Navzdory faktu, že lidé jsou dlouho fascinováni svalovou silou a svalovým
rozvojem vůbec, je záležitost silového tréninku jednou z oblastí, se kterou je
obeznámeno jen málo lidí. Díky průkopníkům posilování, jakým byli například
Bob Hoffman, Joe Weider nebo Charles Atlas, a na základě nových poznatků
získaných výzkumem, se rozvoj síly postupně stával nedílnou součástí rozvoje
zdatnosti a sportovního výkonu. Současně s rozvojem nových technik se vyvíjelo
i posilovací náčiní, kulturisté si osvojovali problematiku a důležitost výživy
a v neposlední řadě poznali i negativa, spojená s účinky anabolických steroidů
a mnoha dalších biochemických látek na lidský organizmus. Stále více lidí si
začalo uvědomovat komplikovanost silového tréninku, který je nutné velice dobře
pochopit a znát jeho zákonitosti [6].
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2

Síla a svalová činnost

2.1

Definice síly

Základní definice popisuje tělesnou sílu (pohybovou schopnost) jako maximální
fyzikální sílu (fyzikální veličinu), kterou dokáže sval nebo skupina svalů
vyprodukovat při určitém pohybovém projevu danou rychlostí (Knuttgen
a Kreamer, 1987) [2].
Tělesná síla má však mnoho forem a tak její definování není snadné.
Pojem absolutní síla představuje maximální sílu, kterou sval dokáže vyvinout,
jsou-li odstraněny všechny tlumící a ochranné mechanismy. Takového stavu lze
dosáhnout například v hypnóze, nebo v krajním případě při situaci ohrožující
život.
Pojem maximální síla vyjadřuje maximální množství síly, kterou je sval schopen
vyvinout při konkrétním pohybovém úkonu během jednoho opakování. Lze se s ní
setkat například u silových trojbojařů.
Relativní síla představuje poměr mezi silou maximální a hodnotou tělesné
hmotnosti. Jde o důležitý údaj pro možnost porovnání síly u různě vážících
sportovců.
Rychlostní síla představuje schopnost rychlého přemístění těla nebo zátěže. Svůj
význam má zejména u atletických disciplín jako např. vrh koulí, hod oštěpem
nebo skok daleký.
U dynamických sportovních odvětví, ale i v posilovně při cvičení dynamických
cviků je důležitá síla startovní, tedy schopnost vytvoření vysokého počátečního
výkonu v úvodní fázi pohybu (vzpírání). Naopak akcelerační síla představuje
schopnost rychle rostoucího výkonu v průběhu větší části pohybu.
Vytrvalostní síla je schopnost produkovat sílu po delší dobu nebo
prostřednictvím mnohočetných opakování pohybu [2].
Shrneme-li tuto stručnou sadu, druhy síly představují široké spektrum. Každý její
druh se rozvíjí jiným typem tréninku. Ovšem i pro naše účely, tedy pro trénink
zaměřený na rozvoj svalové hmoty a svalové síly je důležité znát jednotlivé
charakteristiky druhů síly, neboť některá cvičení zaměřená například pro rozvoj
startovní síly lze použít i během silového tréninku.
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2.2

Druhy svalové činnosti

Abychom docílili požadovaného efektu z tréninkové jednotky, je nutné pochopit,
jak je vlastně svalstvo do cvičení zapojováno, tedy jakým způsobem jsou svaly
stimulovány k činnosti. Během cvičení dochází ve svalech k velkému množství
svalových stahů, tzv. kontrakcím, které způsobují pohyby těla nebo náčiní.
Za základní pojem v této oblasti je nutné definovat motorickou jednotku (MJ).
Jedná se o svalová vlákna inervována jedním motoneuronem, tedy nervovým
vláknem, které přenáší příslušným svalovým vláknům nervové impulsy z centrální
nervové soustavy. Počet svalových vláken inervovaných jedním motoneuronem je
velice široký, od 25 u mimických svalů, až k více než 1000 (m.Temporalis). Podle
rychlosti svalového trhnutí lze přitom rozlišovat tři typy svalových vláken:
pomalý typ S a rychlý typ F, s dílčími typy FR a FF [10].
Vlákna typu S se málo unaví, a uplatní se tedy při dlouhodobém výkonu. Tyto
vlákna jsou vybavena hustou sítí kapilár a četnými mitochondriemi a je v nich
také velký obsah tukových kapének (energeticky bohaté zásoby substrátu)
a myoglobinu (červené barvivo) a mají silně vyvinutý oxidativní metabolismus aerobní oxidace glukózy. Vlákna typu F slouží zejména ke krátkým, rychlým
kontrakcím, rychle se unaví, obsahují hodně glykogenu a málo myoglobinu [10].
K dosažení potřebné úrovně síly používá organizmus rozdílné mechanismy
zapojování jednotlivých neuromotorických jednotek. Důležitým pojmem je v této
souvislosti princip velikosti, který znamená, že motorické jednotky jsou
zapojovány od těch nejmenších k největším podle nároků, které jsou na sval
kladeny [3]. Tento proces postupného zapojování větších MJ je velmi rychlý a má
velký význam při sestavování tréninkového programu, neboť cvičení vede ke
zlepšování pouze těch MJ, které jsou při cvičení zapojovány do činnosti. V praxi
to znamená, že pro maximální efekt tréninku zaměřeného na rozvoj síly je nutné
během tréninku pracovat i s vysokým odporem tak, aby došlo ke stimulaci i těch
největších MJ. Nicméně i maximum současně zapojených MJ se pohybuje okolo
70-80%, nikdy se nezapojí všechny MJ [1].
Dalším důležitým pojmem je pravidlo všechno nebo nic, které říká, že se buď
zapojí všechna svalová vlákna v MJ najednou, nebo nedochází k aktivaci žádného
ze svalových vláken [1]. Díky této skutečnosti může sval obměňovat velikost
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vyprodukované síly. Čím více MJ je ve svalu stimulováno, tím větší sílu sval vydá
[3].
Svalový stah ovšem nepředstavuje pouze zkrácení svalových vláken. V závislosti
na velikosti odporu a síle, kterou svaly produkují, mohou při svalovém stahu
nastat tři různé typy kontrakcí:
Kontrakce koncentrická – nastane v situaci, kdy sval musí vyvinout sílu větší,
než je velikost odporu. V takovém případě dochází k pohybu v kloubu a ke
zkracování svalu. V praxi lze tento pohyb přirovnat například k bicepsovému
zdvihu při pohybu vzhůru, mnohdy popisován jako pozitivní (koncentrická) fáze
opakování.
Excentrická (brzdivá) kontrakce – nastane v situaci, je-li odpor vnějšího
břemene větší, než síla vyvíjená svaly. V takovém případě dochází k pohybu
v kloubu, ale sval se prodlužuje. Příkladem může být opět bicepsový zdvih,
ovšem při pohybu dolů. Tato kontrakce bývá označována jako negativní
(excentrická) kontrakce.
Izometrická kontrakce – nastává v situaci, vyvíjí-li sval sílu, ale poloha těla ani
délka svalu se nemění. Izometrickou kontrakci si můžeme představit jako pokus
pohnout předmětem, kterým pohnout nelze nebo který je příliš těžký [2].
Pro dosažení maximálního přínosu tréninku je nutné používat v tréninkové
jednotce, nebo v plánu tréninků cviky využívající koncentrických, excentrických
a také izometrických kontrakcí. U excentrických kontrakcí, u kterých lze sval
přetížit nejvíce, je však nutné dávat pozor, neboť tyto kontrakce způsobují více
svalových zranění.
2.3

Proces svalového růstu

Prvním nezbytným předpokladem zvětšování svalového objemu je aktivace
motorických jednotek. K tomu, aby svalová vlákna byla dostatečně aktivována, je
nutné sval dostatečným způsobem zatížit a zvolit adekvátní cvičební intenzitu.
S ohledem na již zmiňovaný princip velikosti, kterým se řídí aktivace
motorických jednotek, zjistíme, že pro svalový růst je nutné použít relativně
těžkou zátěž, abychom byli schopni aktivovat potřebné MJ.
Během produkce svalové síly produkuje endokrinní systém hormony, např.
epinefrin, které pomáhají potřebnou sílu vytvářet. Další hormony jako testosteron,
10

růstový hormon (GH) a inzulinu podobný růstový faktor (IGF-I) stimulují syntézu
bílkovin ve svalstvu tím, že vysílají signály k regeneraci a růstu [3]. Rozhodující
funkcí testosteronu a IGF-I je aktivace skupiny buněk – tzv. satelitních buněk.
Tyto buňky bývají aktivovány hormonálním a imunitním systémem. Pokud dojde
ke svalovému poškození, tím dojde k jejich proliferaci (zmnožení) a nakonec
diferenciaci (jsou začleněny do svalových vláken a stanou se de facto součástí
svalové buňky) [3].
Posilování přirozeně zvyšuje (bez použití uměle vytvořených látek) hladinu
anabolických hormonů v krvi během a přibližně ještě jednu hodinu po skončení
cvičení, čímž tyto hormony umožňují během tohoto časového rozmezí nárůst
svalové hmoty [3]. Hormonální reakci organizmu na cvičení a na rozvoj
svalového objemu lze maximalizovat zaměřím se na skladbu posilovacího
tréninku. K největší hormonální reakci obvykle dochází v případě využívání
vysokého objemu tréninku ( 3-4 série po 6-10 opakováních každého cviku),
použitím vysokých zátěží (větší než 80% maximální síly) a cviků, které jsou
zaměřeny na procvičení velkého množství svalové hmoty (dřepy, mrtvé tahy,
silová přemístění činky ze země apod.) [3]. Uvědomme si, že hormonální reakce
organismu na cvičení úzce souvisí s velikostí metabolického stresu, tedy
zatížením. Proto jsou cvičební jednotky, využívající vysokou intenzitu, velký
objem, krátké pauzy (od 30 do 60s) a které zapojují velké množství svalové
hmoty, schopné maximálně stimulovat svalový růst [3].
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3

Tréninkové proměnné

Laboratorní sledování ukazujíce na postupnost změn při posilovacím tréninku.
Z prací Komiho (1975) a Hakkinena (1986) plyne, že adaptační procesy
posilovacího tréninku se nejprve dějí v oblasti řízení pohybu [1]. Podle Tlapáka
(1999) dochází vedle mezisvalové koordinace ke změnám vnitrosvalové
koordinace, teprve později ke změnám enzymatických aktivit (ty jsou odlišné
podle různých druhů silového a rychlostně silového tréninku) a k ostatním
biochemickým změnám, na něž navazují změny svalového průřezu. Koordinační
změny jsou poměrně rychlé, odehrávají se již během tréninku a pokračují po
opakovaném zatěžování. Ke změnám enzymatických aktivit a k ostatním
biochemickým změnám ve svalu dochází během hodin až dní. Teprve pak (během
dalších dní až týdnů tréninku) jsou viditelné změny morfologické, tzn., roste
průměr svalu [1].
Každý trénink, aby maximálně plnil svou funkci, musí být důkladně naplánovaný
a skládá se z několika proměnných veličin. Tím se rozumí výběr a pořadí cviků,
intenzita a objem tréninku, počet opakování a počet a délka přestávek mezi
jednotlivými cviky. Před samotným plánováním se musíme nejprve rozhodnout,
jakým směrem se bude náš trénink ubírat, tedy zda půjde o zvýšení fyzické
kondice, zvýšení síly nebo, jako v našem případě, o hypertrofii. Dalším krokem
bude naplánování jedné tréninkové lekce, pro kterou zvolíme výše uvedené
proměnné, aby odpovídaly charakteru tréninku. Samotné změny ve výběru
jednotlivých proměnných pak určují průběh a vývoj tréninkového programu [3].
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3.1

Výběr a pořadí cviků

Obecně můžeme rozdělit na cviky na základní (jednoduché) a cviky doplňkové
(pomocné). Základní cviky se primárně zaměřují na velké svalové partie těla
a zapojuje se při nich i větší počet jednotlivých svalů (dřep, mrtvý tah, silové
přemístění činky od kolen na hrudník). Naopak doplňkové cviky se převážně
zaměřují na jednu svalovou skupinu, která pomáhá při pohybu vyprodukovaném
hlavními svalovými partiemi (tricepsové stahování kladky a bicepsový zdvih
s jednoručkami).
Dále lze dělit cviky na vícekloubové, které se uskutečňují přes větší počet kloubů,
a na jednokloubové cviky, neboli izolované, které se zaměřují na specifické
svalové partie a zapojují tak pouze jednotlivé klouby[3]. Mezi příklady
vícekloubových cviků, které vyžadují koordinovanou činnost několika svalových
skupin a zapojení většího počtu kloubů, patří např. bench press, jenž zahrnuje
pohyb v loketním a ramenním kloubu. Dále například přítahy kladky vsedě, tlaky
s velkou činkou apod. Jednokloubové cviky od sebe izolují jednotlivé svalové
skupiny, proto je nazýváme izolovanými cviky, mezi které patří např. bicepsový
zdvih s jednoručkami, předkopávání na extenzivním stole, předkopávání vsedě
a další. Výhody cviků zapojujících větší množství kloubů dalece převažují nad
výhodami izolovaných cviků. Tyto cviky jsou mnohem účinnější, pokud jde
o aktivaci svalové tkáně, hormonální i metabolickou reakci, jsou také časově
úspornější, což je důležité, jsme-li limitováni délkou tréninkové jednotky [3].
Proto bychom se měli pro dosažení maximálních výsledků soustředit převážně na
tyto cviky.
Co se týče pořadí cviků, i tato proměnná významně ovlivňuje kvalitu tréninkové
jednotky. Pro cvičení s vysokými zátěžemi je nutné disponovat dostatečnou
energií pro zvládnutí jednotlivých cviků v jednotce a takto náročné cviky bychom
měli zařazovat na začátek tréninkové jednotky. Teprve potom provádíme cviky
méně komplexní a izolované. Zapojením větších svalových partií na počátku
tréninkové lekce docílíme výraznějšího tréninkového efektu [3].
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3.2

Intenzita a objem tréninku

Podobně jako ostatní proměnné, zvolená intenzita zátěže záleží na cílech
a trénovanosti jedince. Stupeň intenzity zátěže v daném cviku, nebo-li velikost
odporu je jedním z nejdůležitějších faktorů každého tréninku. Je hlavním
stimulem, který souvisí jak se silou, tak s vytrvalostí svalstva [3]. Ve fázi
sestavování tréninku je nutné určit optimální stupeň intenzity zatížení. Tuto
hodnotu lze určit jako procento z maximálního výkonu pro 1 opakování (1MO) –
maximální váha, kterou jsme schopni zvednout jedenkrát. Tato metoda však také
vyžaduje, abychom si pravidelně prověřovali svou maximální sílu při zvedání
různě těžkých činek. Podle toho, jak naše svalstvo sílí, můžeme náležitě
přizpůsobovat intenzitu zatížení. Pro dosažení maximálního posílení svalstva
bychom měli zvedat těžší váhy a provádět menší počet opakování [3]. Naopak při
tréninku zaměřeném na svalovou vytrvalost, budeme provádět vyšší počet
opakování s lehčí váhou činky[3].
Pod pojmem objem tréninku rozumíme celkový počet sérií x počet opakování x
velikost odporu. Počet sérií je jednou ze složek podílejících se na objemu
tréninku. Proto musí celkový počet sérií na danou svalovou partii odpovídat cíli
tréninku a aktuálnímu stavu trénovanosti. Dle doporučení Americké národní
asociace pro sílu a kondici (Pearson, Faigenbaum, Conley, Kreamer, 2000)
a Americké společnosti sportovního lékařství (Kreamer et al., 2002) vyplývá, že
násobné série vedou k rychlejšímu nárůstu svalové síly a objemu [2]. Zařazování
jednotlivých sérií na svalovou partii je vhodné u začátečníků pro rozvoj síly
a nervosvalové koordinace, nebo u osob cvičících pouze pro udržení se v kondici.
Tréninkové programy pro středně pokročilé až pokročilé zpravidla obsahují tři až
šest sérií každého cviku. Tento rozsah je pokládán za optimální pro zvyšování
svalové síly [2]. Celkový počet sérií zaměřených na jednu svalovou partii je
důležitým ukazatelem pro ty, kteří se snaží zvýšit objem svalstva, neboť při tomto
druhu tréninku se na svalovou partii soustředí větší počet cviků. Celkovému počtu
sérií je nutné věnovat zvýšenou pozornost, zejména je-li trénink vykonáván ve
vysoké intenzitě, protože celkový počet sérií významně ovlivňuje i celkovou
vykonanou práci [2].
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3.3

Přestávky a odpočinek mezi cviky a sériemi

Délka přestávek mezi sériemi závisí na řadě faktorů a také významně ovlivňuje
tréninkový efekt. Pauzy mezi sériemi a jednotlivými cviky rozhodují o velikosti
ATP-PC energetické resyntézy a koncentraci laktátu v krvi. Délka odpočinkové
fáze tréninku může při provádění jednotlivých sérií a cviků významně měnit
metabolické, hormonální a kardiovaskulární reakce[3].
Obecné pravidlo říká, že nižší počet opakování znamená delší přestávky. Pro
trénink svalové hypertrofie, kterou lze nejlépe trénovat při počtu opakování
v rozmezí osmi až dvanácti (Fleck, Kreamer, 2004), se zdají být vhodné spíše
kratší přestávky (1 - 1½ min) [2]. Přestávka kratší než tři minuty stimuluje
anaerobní energetický systém, což je zátěž často doporučovaná pro kulturistiku.
Předpokládá se, že při svalovém růstu hraje svou roli i únava. Jedním z vysvětlení
může být hladina laktátu v krvi, jenž dramaticky stoupá při zvyšujícím se počtu
opakování a současném zkracování přestávek. Dále existuje úzká souvislost mezi
koncentrací laktátu a růstového hormonu, kdy zvýšená koncentrace růstového
hormonu je spojována s vyšší anabolickou odezvou [2].
V praxi jsou známy i specifické typy tréninků, u kterých se používají extrémně
krátké přestávky mezi sériemi, někdy označovány jako cvičení bez přestávek.
Znamená to, že po ukončení jedné série okamžitě následuje cvičení další série
jiného cviku. Odpočinek se zařazuje až po odcvičení předepsaných cviků,
respektive daných sérií. Tento způsob se využívá jak při intenzivním kruhovém
tréninku, tak i u nejrůznějších forem supersérií (dvojsérie, trojsérie, gigantické
série, apod.).
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3.4

Tréninkové cykly

Pojem periodizace tréninku zahrnuje systematickou manipulaci, využívání
různých typů tréninkových jednotek a plánů a pomáhá vyladit výkonnost
sportovce na soutěž. V podstatě vyžaduje obměny tréninkových stimulů (intenzity
a

objemu)

během

naplánovaných

cvičebních

fází,

aby

mohlo

dojít

k požadovanému vývoji. Pro naše účely, jsou prvky periodizace důležité pro
správné vedení tréninku.
Základem pro periodizaci je obecný adaptační syndrom, který popisuje tři stádia,
jimiž organizmus prochází, je-li vystaven neočekávanému stresu. V případě, že na
organizmus působí stres (fyzické zatížení), svaly nejprve prochází poplachovou
reakcí - 1. stádium. V této fázi se sportovec cítí slabý, ale opakovaným
vystavováním stresu v následujících trénincích vstupuje tělo do stádia adaptace –
2. stádium. V této fázi tělo superkompenzuje stresový faktor, například zvýšením
svalové síly nebo svalového objemu, aby stres lépe zvládalo. V případě, kdy je
tělo vystavováno stejnému druhu stresu příliš dlouho, může nastat situace, kdy
adaptace na stres má negativní podobu – 3. stádium. Výsledkem je zastavení
přírůstku svalové síly, dochází ke stagnaci, nebo dokonce k poklesu síly. Tato
zjednodušená teorie popisuje reakci lidského organizmu na fyzické zatížení
a osvětluje důležitost periodizace tréninku pro dosažení účinné adaptace na silový
trénink [2].
Svaly je tedy nutné vystavovat konkrétnímu tréninkovému zatížení právě tak
dlouho, aby toto zatížení vyvolalo pozitivní efekt, ale aby nedošlo k poklesu
úrovně adaptace. Dříve, než dojde ke stagnaci, musí být aplikován nový
tréninkový program, čímž se zajistí pokračování adaptačního cyklu. Zjednodušený
závěr týkající se periodizace vystihuje tvrzení, že ani osvědčené tréninkové
metody není možné zařazovat do tréninku po neúměrně dlouhou dobu. Proto
z určitého již vybraného a vyzkoušeného repertoáru tréninkových metod volíme
vždy takovou metodu, aby nám její aktuální zařazení do tréninku přineslo
potřebný nový impuls, změnu a nastartovalo další svalový nebo výkonnostní růst
[4].
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4

Metody rozvoje svalového objemu

4.1

Stanovení cílů

K tomu, abychom jsme byli schopni zvolit správný typ tréninku, je nutné
perfektně znát úroveň naší aktuální fyzické kondice. Ta má však několik
rozdílných aspektů, jako je síla, výbušnost (rychlostní síla) a kardiovaskulární
vytrvalost. Tyto aspekty jsou dále ovlivňovány nesčetným množstvím faktorů
včetně věku, indexu tělesné hmotnosti a předchozích zkušeností s tréninkem[3].
Proto před samotnou tvorbou tréninkového plánu a začátkem cvičení je nejprve
nutné otestovat aktuální stav organismu, jeho připravenost ke cvičení.
Řádné ohodnocení je důležitým krokem při sestavování efektivního posilovacího
programu, neboť nám umožňuje poznat naše silné a slabé stránky. Shromážděním
základních údajů o své osobě můžeme snáze definovat typy cvičení, které nám
dosažení našich cílů umožní.
Stanovené cíle by pak měly být reálné a dosažitelné. Měli bychom se vyhnout
stanovení příliš vysokých nebo nereálných cílů, protože mohou vést k frustraci
a ztrátě zájmu o cvičení. Pocit úspěchu a uspokojení z jejich dosažení přinášejí
přiměřené a realizovatelné cíle. Navozování pocitu úspěchu pomocí vytyčování
jednotlivých cílů je důležité, protože úspěch posiluje pozitivní zpětnou vazbu
a napomáhá nám udržovat dlouhodobý zájem o cvičení.
Pro trénink, zaměřený na hypertrofii, je nutné zjistit aktuální úroveň síly, která
bude

pro

cvičení

se

závažím

důležitá.

Jednou

z nejuznávanějších

a nejpoužívanějších metod pro testování síly je 1MO testování, důležitá hodnota
pro stanovení základní úrovně, podle které následně volíme intenzitu a objem
tréninkových jednotek (viz Kapitola 3.2). Jedná se v podstatě o maximální váhu,
kterou jsme schopni zdvihnout ne víckrát než jedenkrát [3]. Mnoho odborníků
přišlo na to, že testování 1MO může být skvělým indikátorem síly a výbušnosti
[3].
Určování 1MO na jakýkoliv cvik je komplexním procesem, při kterém je nutné
dbát, tak jako při každém cvičení, na dodržování správné techniky cvičení
a způsobu zjišťování výsledné hodnoty. Jednou z nevýhod této metody je určitá
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časová náročnost procesu testování, nicméně zjištěné výsledky jsou velmi cenné
pro tvorbu tréninkových jednotek.
V následujícím příkladu uvádím způsob testování 1MO při bench pressu [3].:
1. Začneme zahřívací sérií se zátěží, se kterou jsme schopni provést 5-10
opakování.
2. 1 minuta odpočinku.
3. Další zahřívací série se zátěží, se kterou jsme schopni provést 3-5
opakování. Obvykle se jedná o zvýšení váhy o 5-10%.
4. 2 minuty odpočinku.
5. Znovu přidáme zátěž o 5-10% a dokončíme 2-3 opakování.
6. Odpočinek 2-3 minuty.
7. Další zvýšení váhy na čince o 5-10% a dokončení 1 opakování. V případě
úspěšného dokončení opakování přejdeme na krok č. 8, v opačném případě
přistoupíme ke kroku č. 9.
8. Odpočinek 2-3 minuty a znovu přidáme zátěž o 5-10% a provedeme 1
opakování.
9. V případě, kdy nejsme schopni dokončit plynule 1 opakování, snížíme
váhu o 5-10% a provedeme cvik. Zvyšujeme a snižujeme váhu tak dlouho,
dokud neurčíme naše aktuální 1MO. Toho bychom se měli snažit
dosáhnout během pěti sérií následujících po zahřívacích sériích.
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4.2

Metodologie dle somatotypu

S teorií, podle které je možné zařadit každého člověka podle jeho fyzického
vzhledu do jedné ze tří kategorií, přišel ve čtyřicátých letech minulého století
Dr. William Sheldon [4]. Pod pojmem somatotyp rozumíme popis momentálního
morfologického stavu jedince. Ke stanovení somatotypu se v současné době
používá modifikované sheldonovské metody podle Heathové a Cartera, která
umožňuje přesně ohodnotit i přechodné typy, kterých je v populaci nejvíce[12].
V každém jedinci je nestejnou měrou zastoupena komponenta endomorfní,
mezomorfní a ektomorfní. Somatotyp je vyjádřen trojčíselným hodnocením
sestávajícím ze tří po sobě jdoucích čísel vždy psaných v témže pořadí, kdy každé
číslo představuje ohodnocení jedné z těchto tří komponent. Tato ohodnocení tedy
vyjadřují individuální variace v morfologii a složení lidského těla [12]. Jinými
slovy lze říci, že opravdu o velice málo lidech můžeme říci, že je například pouze
mezomorf. Žádný člověk není zcela vyhraněný typ a vždy částečně spadá i do jiné
kategorie, takže vždy některé jeho charakteristické rysy převládají [4].
Pro zvolení nejvhodnější formy a skladby posilovacího tréninku, nebo jakékoliv
jiné sportovní aktivity, je nutné znát a posoudit tělesný typ vaší postavy. Různé
tělesné typy totiž na cvičení reagují různým způsobem a pro každý je vhodný jiný
druh zatížení nebo jiná tréninková metoda. Jakýkoliv tělesný typ je možné
správným tréninkem a výživou vypracovat, ale právě pro různost typů je nutné
hned od začátku přistupovat ke cvičení individuálně.
Základní tělesné typy jsou následující:
Endomorf: Jedná se o přirozeně robustní osobu se sklonem k ukládání tuku. Má
měkké okrouhlé tělo, oválný obličej, široké boky a těžké a silné kosti [4].
Endomorf obecně nemá problémy se získáním svalové hmoty, ale jeho hlavní
problém představuje snížení podílu podkožního tuku a tím dosažení svalové
definice. Právě kvůli tendenci nabírání tuků by se měl trénink zaměřit na
provádění vyššího počtu opakování s kratšími přestávkami mezi sériemi. Tím
pádem bude odbourávat přebytečné kalorie. Zvýšenou pozornost však musí
věnovat stravě a udržovat vyvážený příjem všech živin s důrazem na příjem tuků.
Měl by se vyvarovat jednoduchým cukrům a držet příjem kalorií na nižší hranici.
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Mezomorf: Vykazuje charakteristické znaky muskulární a atletické postavy
zároveň. Má od přírody široká ramena, klenutý hrudník a klasický V tvar trupu.
Disponuje velkou přirozenou sílou, je jak svalnatý, tak i vyrýsovaný zároveň.
Tento typ představuje profil ideálního kulturisty [4].
Mezomorfovi nečiní získávání svalové hmoty výrazné potíže, ale důraz by měl
klást hlavně na rovnoměrné rozložení a rozvoj svalové hmoty. Z tohoto důvodu je
vhodné zařadit do tréninku kombinaci silového cvičení a série pestrých
tvarovacích cviků. Tito jedinci jsou obvykle schopni zvládat velmi intenzivní
tréninky s minimem oddechového času. Výživa musí být vyvážená a bohatá na
proteiny.
Ektomorf: Tito jedinci jsou od přírody hubení s dlouhými a tenkými kostmi,
plochým hrudníkem, úzkými rameny a s nízkým podílem podkožního tuku [4].
Mají největší problémy právě s nabíráním svalové hmoty kvůli dobrému
metabolismu, který dobře odbourává kalorie.
V tréninku je nutné zaměřit se na provádění základních cviků s řadou silových
cvičení pro rozvoj síly a svalové hmoty. Provádět standardní základní trénink ne
příliš dlouhý a pravidelně dodržovat odpočinkové periody, aby tělo mělo možnost
plně se na zatížení adaptovat. Ostatní tělesné aktivity, zejména aerobního
charakteru je vhodné omezit, ne však zcela vyloučit, z důvodu udržení fyzické
zdatnosti kardiovaskulárního systému. Výživa musí být zaměřena na příjem
většího množství kalorií, včetně doplňků výživy v podobě proteinových nápojů
s vyšším podílem sacharidů.
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4.3

Úpravy tréninkových proměnných dle požadovaných cílů

Každá tréninková jednotka musí být zaměřena na konkrétní cíl. Posilování
nepřináší výsledky pouze v oblasti rozvoje síly a nárůstu svalové hmoty. Můžeme
trénovat vytrvalost, výbušnou sílu nebo sportovní výkon. Naše osobní cíle mají
velký vliv na charakter a složení programu. Tento bod osvětluje problematiku
nastavování hodnot specifických tréninkových proměnných (představených
v kapitole 3), což musíme brát v úvahu, chceme-li sestavit efektivní cvičební plán.
Hypertrofie
Pro trénink svalové hypertrofie platí několik základních pravidel týkajících se
počtu sérií, opakování a přestávek mezi nimi. Jako nejefektivnější se jeví systém
práce se středně těžkou zátěží (6-12MO) a větším tréninkovým objemem (čtyři
nebo pět sérií, Kreamer a Ratamess 2004) [3]. Odpočinkové fáze trvají v rozmezí
od ½ do 1 ½ minuty, což je dostatečně dlouhá doba pro regeneraci mezi
jednotlivými sériemi, která je však po dokončení poslední série zárukou
kompletně vyčerpaných svalů.
Nárůst maximální síly
Snaha o zvýšení maximální síly je dalším z běžných cílů posilovacích programů.
Ke splnění tohoto cíle je nutné dodržovat základní pravidlo takového tréninku,
tedy čím větší přetížení, tím více se svaly adaptují. Cvičíme proto s těžkými
činkami, resp. vysokými intenzitami (zátěží blížící se 1MO) a provádíme
opakování v rozmezí 2 - 4. U sérií se doporučuje počet 4 – 6. O velikosti zátěže se
dlouhodobě vedou diskuse. Obecně se ale ví, že potřebné svalové přetížení
způsobují zátěže v rozmezí hodnot 85 – 95 % z 1MO. Nicméně dle analýzy
současných výzkumů se došlo k hodnotě spodní hranice 85 % 1MO, jako
nejvhodnějšího zatížení pro dosažení maximálních výsledků (Peterson, Rhea
a Alvar 2004) [3]. Tento druh cvičení vyžaduje nejdelší fáze odpočinku, proto by
měly trvat alespoň tři minuty.
Rozvoj svalové výbušnosti
Výbušnost je kombinace síly a rychlosti a je důležitou proměnnou pro ty, kteří
touží po zlepšení sportovního výkonu. Cílem výbušných cviků je co nejrychlejší
zvedání zátěže, čímž se zvyšuje výbušná síla i rychlost při zdvihu[3]. Jelikož je
zde důležité rozvíjet obě složky, tedy sílu i rychlost, je nutné používat jak těžké
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činky pro rozvoj síly, tak rovněž lehčí činky pro dosažení rozvoje rychlosti.
V závislosti na velikosti zátěže volíme počet opakování od 5 do 15, počet sérií 5.
Doba odpočinkové fáze by měla být stejná jako u rozvoje maximální síly, tedy
alespoň 3 minuty.
Rozvoj svalové vytrvalosti
Další z cílů posilovacího tréninku je zlepšení lokální svalové vytrvalosti. U tohoto
druhu tréninku používáme malé zátěže v rozmezí 50-60 % z 1MO, počet
opakování v rozmezí 15 – 20 a počet sérií je 5. Odpočinková fáze by neměla být
delší než ½ minuty. Účelem je delší doba svalové činnosti až do vyčerpání[3].
Tento druh cvičení je vhodný pro začátečníky a osoby, které nejsou na posilování
zvyklé. Vytrvalostní cvičení představuje vhodný začátek, neboť těmto jedincům
vyhovuje nižší procento zátěže z jejich MO. Středně pokročilým i pokročilým
sportovcům potom vytrvalostní cvičení vnáší do tréninku tolik důležitou pestrost
a vyváženost [3].
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4.4

Tréninkové metody pro nárůst svalové hmoty

Bez ohledu na cíl posilování, ať už se jedná o nárůst svalové hmoty nebo o rozvoj
svalové síly, je nutné pro splnění těchto cílů vědět, jakým způsobem tréninkovou
jednotku (tréninkový program) tvořit. V předchozích kapitolách jsme si vysvětlili
tzv. tréninkové proměnné, jakými jsou druhy a volby cviků, pořadí cviků, počet
sérií, velikost zátěže a délka přestávek mezi sériemi. Každé cvičení však musí být
v první řadě zaměřeno na konkrétní cíl. Proto i způsob volby skladby tréninkové
jednotky musí být sestaven tak, aby plnil požadovanou funkci. V dnešní době je
již k dispozici široká škála tréninkových metod a postupů, které se podařilo
v průběhu několika desítek let prakticky vyzkoušet a prověřit. Svalová hmota
neroste

s přímou

úměrou

podle

množství

provedených

vyčerpávajících

a intenzifikačních sérií, ale díky pečlivému a promyšlenému výběru jednotlivých
tréninkových metod a dalších složek, jakými je například stravovací režim apod.
Pro náš cíl, tedy budování svalové hmoty a tím zvýšení hmotnosti bych rád uvedl
několik příkladů vhodných tréninkových metod, které jsou určeny pro cvičení
s cílem budovat aktivní svalovou hmotu.
Princip jednoduchých sérií
Tato metoda je vhodná pro zařazování do tréninku hlavně u začátečníků, kteří se
v první fázi potřebují naučit správnou techniku provedení jednotlivých cviků,
vytvořit si jakési paměťové stopy, které pak pomáhají cvik procvičovat technicky
správně. Jedná se o základní prvek cvičení každého jedince, neboť jen na
kvalitních základech jsme schopni budovat další svalovou hmotu. Tato metoda je
vynikající v základním objemovém období zejména u osob ektomorfního typu [4].
Způsob provedení je velice jednoduchý. U zvoleného cviku nastavíme adekvátní
zátěž dle silových dispozic cvičence a požadovaného počtu opakování a jednotlivé
cviky vykonáváme pod plnou kontrolou, technicky správně a v plynulém tempu
[4].
Princip striktního provedení opakování.
Tato metoda úzce souvisí s metodou jednoduchých sérií a obě představují
základní principy každého začátečníka. Technicky správné provedení cviku
rozvíjí paměťovou stopu, nezbytně nutnou v počátečním období pro získání
zkušeností a zafixování správného pohybového stereotypu [4]. Vlastní provedení
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striktního opakování musí být takové, aby pohyb byl čistě učebnicový, aby byl
prováděn po celé dráze pohybu od začátku až do konce a bez vědomé spoluúčasti
jiných svalových skupin [4]. K překonávání odporu v daném cviku využíváme
pouze sílu svalu v daném postavení bez pomocných pohybů. Jako příklad
nesprávného provádění cviku můžeme uvést tzv. mostování u bench pressu, kdy
cvičenci ve snaze ulehčit si při tlaku činky vzhůru, vysadí pánev nad lavičku. Při
striktním opakování musí být záda naopak celou svou délkou od lopatek přes
bederní část až po hýžďové svaly přitisknuté k lavičce.
Princip složitých sérií
Jedná se o cvičení supersérií, popř. trisérií, tedy dvou nebo třech bezprostředně za
sebou navazujících sérií. Vždy se jedná o procvičení konkrétní svalové partie,
například bicepsu. Pro úspěšné zvládnutí supersérie (trisérie) potřebujeme mít
k dispozici potřebné cvičební vybavení, abychom byli schopni vykonat cviky
bezprostředně za sebou a mohli se soustředit na vlastní provedení cviku. Cviky
volíme tak, abychom byli schopni sval komplexně zatížit. Příkladem cviků na
rozvoj prsního svalstva může být bench press a protisměrné stahování kladek.
Na rozdíl od supersérií (trisérií) je nutné uvést ještě možnosti supersetů (trisetů).
V tomto případě se procvičují bezprostředně po sobě cviky, které jsou ovšem
zaměřeny vždy na odlišné, nejčastěji pak protilehlé (antagonistické) svalové
skupiny. Někomu se může zdát rozdíl pouze ve slovech, nicméně z pohledu
metodiky tréninku zde existuje značný rozdíl. Příkladem je procvičení setu na
prsní a zádové svalstvo, kdy provedeme nejprve klasický bench press a poté
následují přítahy činky v předklonu.
Díky možnosti odpočinku svalové partie během cvičení partie protilehlé má tento
systém o něco méně vytrvalostní charakter, než je tomu u supersérií (trisérií).
Dokonce se uvádí blahodárný vliv supersetu na svalový růst a na zlepšení
bolestivosti kloubů a svalových úponů [4].
Princip pyramidy
Pyramidový systém představuje přirozený způsob, jak dokonale procvičit určitou
svalovou skupinu vysokými zátěžemi a bez současné obavy ze zranění [4]. Tento
systém je velice dobře znám a mnoho začínajících cvičenců jej používá naprosto
samozřejmě, aniž by tušili, že používají nějaký tréninkový princip [4]. Systém
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spočívá v postupném zvyšování zátěže v sériích a současném snižování počtu
opakování v nich. Okamžitá snaha o odcvičení první série hned s největší váhou
znamená vysoké riziko zranění v podobě natažení svalu, z dlouhodobého hlediska
pak riziko bolestí svalových úponů. Pyramida však tento problém řeší díky
postupnému rozcvičení a zahřátí svalů [4].
Příklad:
1. Série - 15 opakování – rozcvičení bez maximálního úsilí
2. Série – 12 opakování – provedeno s maximálním úsilím
3. Série – 9 opakování – provedeno s maximálním úsilím
4. Série – 6 opakování – provedeno s maximálním úsilím
5. Série – 3 opakování – provedeno s maximálním úsilím
6. Série – 1 opakování – maximální váha s maximálním úsilím
V případě cvičení pro rozvoj svalové hypertrofie zařadíme k základnímu
schématu navíc několik sérií 3. a 4., zatímco série 5. a 6. již používat
nemusíme[4].
Princip negativních opakování
Kdykoliv zvedáte zátěž za použití kontraktilní síly svých svalů, vykonáváte tzv.
pozitivní pohyb, naopak při návratu do výchozí polohy a postupném povolování
svalů vykonáváte negativní pohyb. Negativní opakování zatěžuje ve skutečnosti
spíše šlachy a další podpůrné struktury, než svaly samotné – což je výhodné,
protože samozřejmě chceme, aby společně se svaly sílil i celý podpůrný pohybový
aparát. K získání maxima z negativních pohybů se vždy při tréninku snažte vracet
zpět do výchozí polohy pomalu a kontrolovaně, nenechávejte ji „spadnout“.
V případě nedodržování správného postupu hrozí riziko zranění.

Ještě větší

intenzity lze dosáhnout použitím vyšší váhy, kterou dostanete nahoru za pomoci
klamání, ale se kterou klesáte kontrolovaně do výchozí polohy. Svaly jsou totiž
schopné udržet směrem dolů zátěž, kterou by samy nahoru nezvedly. Při této
metodě je kladen nárok na přítomnost tréninkového partnera.
Princip explozivních opakování
Tento princip je pro svou náročnost vhodný zejména pro pokročilé cvičence, kteří
již plně zvládají techniku jednotlivých cviků. Teoretické zdůvodnění funkčnosti
metody je založeno na prostém poznatku, který říká, že čím rychleji dokážeme
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zvednout činku o určité váze, tím vyšší je výkon zapojeného svalu [4]. Při
klasickém provedení jednoho opakování pohybujeme činkou konstantní rychlostí
plynule v pozitivní i negativní fázi pohybu. U tohoto principu se však budeme
snažit co nejvíce zkrátit dobu trvání pozitivní fáze cviku, ovšem ne na úkor
správné techniky provedení. V praxi to tedy znamená například u bench pressu,
že si na činku naložíme zátěž, se kterou jsme schopni udělat 8-10 opakování
plynulým pohybem. V této fázi se budeme snažit vykonávat jednotlivá opakování
pohybu vyšší rychlostí, čímž zkrátíme dobu pozitivní fáze pohybu. Při správném
postupu byste měli s touto váhou, představující asi 75% OM, dosáhnout počtu 6-8
opakování [4]. Tato metoda nachází uplatnění právě v tréninku zaměřeném na
budování svalové hmoty, díky počtu opakování okolo 6-8. Nepleťme si tuto
metodu s metodou rychlostní, kde se používají nižší váhy 30-40% OM a rychlý
pohyb se aplikuje během obou dvou fází pohybu.
Kruhový trénink
Ačkoli se nejedná o tréninkovou metodu určenou výlučně pro rozvoj a budování
svalové hmoty, musím ji zmínit, neboť si osobně myslím, že tato metoda má své
místo v každém cvičebním plánu. Ať se již jedná o programy zaměřené na redukci
podkožního tuku nebo programy budující svalovou hmotu, tento trénink je vhodné
zařadit nepravidelně zejména u endomorfních jedinců jako vítaná dočasná změna.
Systém jako takový má nesporné výhody, neboť zajišťuje při pravidelném
tréninku nárůst aerobní kapacity a zvýšení celkové trénovanosti a vytrvalosti.
Princip spočívá v procvičení všech hlavních svalových skupin najednou v rámci
jedné kruhové série. Každý cvik je zaměřen na jinou svalovou partii tak, že
postupujeme po svalových skupinách směrem dolů nebo nahoru od lýtek
k ramenům. Celkem takto celý cyklus s krátkou přestávkou opakujeme 3-4 dle
trénovanosti jedince.
Alternativou je pak ještě takzvaný sekvenční trénink (metoda P. H. A., Peripheral
Heart Action). Principem je výběr a seřazení několika cviků jdoucích
bezprostředně za sebou do tzv. sekvence. Jedna sekvence obsahuje 4-5 cviků,
každý na jinou svalovou skupinu a počet sekvencí je 2-3 dle trénovanosti
cvičence. Výběr cviků musí splňovat jednu důležitou podmínku a tou je, aby
procvičované svaly v sekvenci ležely co nejdále od sebe [4]. Další sekvence
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obsahuje ty svalové skupiny, které nebyly v první sekvenci procvičeny při
opětovném dodržení zásady uložení svalů co nejdále od sebe. Krev je svalstvem
proháněna což zlepšuje podmínky pro odplavování metabolitů a zároveň pro
přísun živin k pracujícím svalům. Vznikající kyselina mléčná se zde stává
přínosem, neboť je vhodným energetickým zdrojem pro namáhaný srdeční sval i
pro pracující svalstvo (Coriho cyklus) [4]. Tento princip je vhodný pro rozvoj
celkové tělesné kondice, pro zvýšení aerobní kapacity a pro redukci tukové tkáně.
Kromě výhody zvýšení intenzity cvičení a redukce tělesného tuku má tato metoda
ještě jednu výhodu, spočívající ve značné časové úspoře doby strávené
v posilovně procvičením celého těla. Nehledě k tomu, že různé typy kruhových
tréninků lze připravit a odcvičit prakticky kdekoliv.
Osobně jsem absolvoval různé typy kruhových tréninků jak v posilovně na
strojích a s činkami, tak i v lese nebo v uzavřené budově cvičením pouze
s vlastním tělem. Vždy se jedná o velmi zajímavý, pestrý a díky nasazení i
intenzivní druh cvičení. Osobně tento druh tréninku vřele doporučuji nejen
k vyzkoušení, ale i k pravidelnému cvičení, nebo zařazení jen jako zpestření
rutinního cvičení.
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4.5

Bezpečnost cvičení a prevence úrazů

Každá sportovní aktivita sebou přináší i určitá rizika vzniku zranění. Nejčastěji
dochází v posilovnách k úrazům z důvodu nedodržování pokynů a chybným
výkonem cviků. Proto bychom během cvičení měli dodržovat několik základních
pravidel a bezpečnostních opatření, jež tato rizika snižují.
Zahřátí a uklidnění
Každá posilovací jednotka vyžaduje na začátek řádné rozehřátí organizmu. Pro
naše potřeby je vhodné zařadit na začátek tréninku 5-10 min aerobního cvičení.
Jedna nebo dvě zahřívací série nízké intenzity (cca 50% z 1MO) na každý nový
cvik zvyšuje tok krve do svalů, které budeme zatěžovat v tréninku [3]. Zahřívací
série se do běžných tréninkových sérií nezapočítávají.
Na konci tréninku je naopak nutné dát organizmu prostor pro uklidnění
a odplavení odpadních látek. Opět se nejedná o zbytečně dlouhou dobu, ale o 5-10
minut na kole nebo běžícím pásu o nízké intenzitě.
Strečink
Další prospěšná aktivita, kterou bychom měli do tréninku zařadit. Svalová
pružnost a ohebnost kloubů mohou zlepšit techniku cvičení. Svaly, šlachy, vazy
a kloubní struktury jsou flexibilní. Mohou ztuhnout a potom nás omezovat
v pohybu. Strečink prováděný před cvičením nám tedy pomůže trénovat
intenzivněji [6]. Ovšem některé nedávné studie naznačily, že toto řazení není nijak
užitečné a dokonce snižuje schopnost vyvíjet sílu [3]. Úvodní strečink by měl za
ideální situace obsáhnout svaly celého těla, což je však v praxi z časových důvodů
většinou nereálné. Za minimum je pak tedy považováno protažení svalů, které
jsou zkrácené, a těch, které budeme posilovat.
Po strečinku následuje rozcvičení se zvyšující se rychlostí pohybu. Prvotní
důležitost mají rotační pohyby trupu, jimiž by měla pomalejší část dynamické
rozcvičky začínat. Následuje rozcvičení ramen a horních končetin a na závěr kyčlí
a končetin dolních.
Nicméně po tréninkové jednotce mají svaly napínané velkou zátěží tendenci se
zkracovat. Proto se doporučuje provádět strečink ihned po aktivní fázi uklidnění.
Na konci tréninkové jednotky se používají obdobné cviky jako na začátku, pouze
výdrž je v nich delší. Pro naše účely se zaměříme na strečink statický. Jeho
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technika je založena na pomalém natahování svalu do krajní polohy a setrvání
v tomto natažení po dobu zhruba 30 vteřin. Takové protažení bychom měli
opakovat dvakrát až třikrát. Často jsou zmiňovány lepší výsledky při častějším
protahování daného svalu [3].
Správná technika cvičení
Níže je uvedeno několik doporučení pro správnou techniku cvičení [3]:
-

Nesnažte se zvedat příliš těžké činky. Příliš těžká činka vede k využívání
pomocných pohybů při provádění cviku a nedochází k optimálnímu
zapojení cílových svalů.

-

Nezaklánějte se ani se jinak neprohýbejte při zdvihu. Ideální je využít
náčiní, které vám umožní zvedat zátěž vsedě nebo s oporou zad, například
nastavitelná lavička.

-

Vyvarujte se částečného rozsahu pohybu. Může se jednat o signál, že
činka je příliš těžká.

-

Bederní páteř držte ve správné pozici. To je velmi důležité u všech
cviků a zejména u základních. Přílišné prohýbání opět signalizuje těžkou
činku. Za správné postavení se považuje zpevnění břišních svalů, udržující
mírné prohnutí bederní páteře.

-

Pevné uchopení. Zamezte vyklouznutí činky z rukou pomocí uzavřeného
úchopu, kdy palec je obtočen okolo rukojeti.

-

Dýchání. Nepřestávejte během cviku dýchat. Nadechovat byste se měli
během spouštění (excentrické fáze) a vydechovat byste měli během
zdvihání (koncentrické fáze).

Nejdůležitější je, abyste nikdy během

cvičení posilovacích cviků nezadržovali dech.

V tabulce č. 1 je uveden obvyklý průběh cvičební jednotky dle jednotlivých částí.
Tabulka č. 1 Obvyklý průběh cvičební jednotky.
1. Zahřátí, úvodní strečink a rozcvičení

10-15 minut

2. Posilování

30-45 minut

3. Zklidňující část

5-10 minut

4. Závěrečný strečink

10-15 minut

Délka cvičební jednotky se u začátečníků pohybuje kolem jedné hodiny.
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5

Tréninkové programy

Jak jsem již uvedl v předcházejících kapitolách, většina lidí začíná s posilováním,
protože touží po nárůstu svalové hmoty, tedy po hypertrofii. U začínajících osob
je nejprve nutné zjistit stav celého těla, zda nejsou přítomny výrazné svalové
disbalance, mající vliv na správné držení těla apod. V současné době pozorujeme
u velkého počtu osob poruchy spojené s držením těla, a další svalové
nerovnováhy způsobené sedavým způsobem života, prací v kanceláři u PC, ale
také jednostranným zatížením určitých svalových partií při preferenci dané
sportovní aktivity. Osobně doporučuji každému, kdo hodlá začít cvičit
v posilovně, aby neváhal využít pro vstupní diagnostiku, sestavení tréninku
a vedení v samotném tréninku služby osobního trenéra. Neostýchejte se zeptat
obsluhy posilovny na možnost sestavení tréninku. Většina dobrých posiloven
a wellness center takovým týmem odborníků disponuje. Nespěchejte a nebuďte
netrpěliví, neboť je nutné vědět, že začátečník se viditelných výsledků nedočká
dříve než po šesti týdnech (Moritani a deVries 1979) [3]. Je dobré dopředu znát
lety prověřená fakta zejména proto, abyste v počáteční fázi nebyli frustrovaní
nedostatkem pokroku a viditelných výsledků snažení. Dokonce ani jedinci cvičící
delší dobu nedosahují maximálního svalového objemu, pokud nemají správně
sestavený tréninkový program.
V následující části jsou uvedeny tréninkové programy pro cvičence začínající
s posilováním s cílem zvýšit objem své svalové hmoty. Vybral jsem cvičení pro
nejběžnější formu somatotypu, který se snaží získat svalovou hmotu posilovacím
tréninkem, tedy pro ektomorfní typ postavy. Uvedený program je určen pro mladé
muže ve věku 18-20 let, nejčastěji studenty, kteří ještě nikdy pravidelně
nenavštěvovali posilovnu. Běžnými jevy této kategorie jsou kulatá záda, ramena
vtočená vpřed, předsun hlavy, ochablé břišní a hýžďové svaly apod.
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5.1

Zpevňovací období

Ještě před samotným cvičením zaměřeným na svalovou hypertrofii je nezbytně
nutné nejprve zpevnit svalový korzet kolem páteře, pánve, lopatek a hrudníku.
Tato procedura je nutná pro každého, kdo začíná s posilováním. Organizmus,
který dlouhou dobu nebyl zatěžován fyzickou aktivitou, není dostatečně připraven
na okamžité zatěžování cvičením s činkami. Zpevňovací období trvá 1-3 měsíce
podle fyzické úrovně a reakce na cvičení. Tato doba je zaměřena na zpevňování
svalů držících svalový korzet. Postupně jsou přidávány cviky a postupy
umožňující plnit ostatní cíle, které si cvičenec stanovil. Cviky však nikdy nesmí
přetěžovat doposud nedostatečně zpevněný svalový korzet [1].
Při prvních lekcích jde především o nácvik správné techniky cvičení než
o vyvolání velkého napětí svalů. Z tohoto důvodu je volena zátěž, s níž jsme
schopni zvládnout 12 opakování s mírným úsilím. Vyvarujte se používání příliš
vysokých zátěží, neboť v takovém případě se aktivují již silné svaly, které
přebírají funkci slabších svalů. Ty v důsledku takového počínání ještě více
ochabují. Právě v prvních lekcích se zaměřujeme na svaly ochablé, k jejichž
posílení je paradoxně lepší menší zátěž než velká. Teprve po určitém období, kdy
se začátečník naučí plně zapojovat i ochablé svaly, což souvisí se změnou
pohybového stereotypu, je možné velikost zátěže pozvolna zvyšovat.
Cvičební jednotka by se měla opakovat jednou za 3 – 4 dny, tedy cvičíme dvakrát
v týdnu. Každý cvik se cvičí v jedné, později ve dvou sériích s počtem 12
opakování. Délka odpočinkové fáze mezi cviky trvá v rozmezí jedné až dvou
minut.

Tabulka č. 2 Příklad cvičební jednotky během zpevňovacího období.
Cvik
Podsazování pánve s vysunováním dolních
končetin – nohy opřeny o svislou stěnu
(obr. 1a, 1b)
Šikmé zkracovačky v lehu pokrčmo
(obr. 2a, 2b)
Rotace ve vzporu klečmo/Rotace na stroji*
(obr. 3a, 3b)
Vodorovné přítahy na stroji vsedě
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Série

Opakování

1-2

12

1-2

12

1-2

12

1-2

12

(obr. 4a, 4b)
Přítahy kladky širokým úchopem za hlavou
(obr. 5)
Rozpažování na stroji v sedu
(obr. 6a, 6b)
Peck-deck
(obr. 7)
Leg press
(obr. 8a, 8b)
Výpony jednonož bez zátěže
(obr. 9a, 9b)
* dle vybavení posilovny
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1-2

12

1-2

12

1-2

12

1-2

12

1-2

12

5.2

Tréninkový program – úvodní etapa

Úvodní fázi tréninku u začátečníka zahájíme tréninkem celého těla. Tato fáze
posilování je dále rozdělena na tři oddíly vždy přibližně po zhruba 4-6 týdnech
tak, jak se bude postupně ve cvičení zdokonalovat. Snahou je obměňovat trénink
a tím předejít jednotvárnosti a nudě, což by mohlo vést ke stagnaci. U cvičení
začátečníků je také dobré vést tréninkový deník pro zapisování a sledování
jednotlivých tréninkových proměnných. Mezi jednotlivými oddíly tréninku je
vhodné zhodnotit dosavadní vývoj cvičení, analyzovat a posoudit zlepšení, nebo
zjistit slabá místa, na která se pak zaměříme v oddílu následujícím.
Posilováním celého těla se rozumí jedna tréninková jednotka, v níž dochází
k posilování všech hlavních svalových skupin [2]. Díky opakovanému zatěžování
každé svalové partie v každém tréninku a nízkému zatížení jednotlivých
svalových skupin, jsme schopni trénovat mnohem častěji. Obvykle se při
posilování celého těla absolvují jeden až dva cviky zaměřené na svalovou partii
a počet sérií jen zřídka převyšuje počet šesti. V tomto rytmu jsme schopni
procvičit každou svalovou skupinu asi třikrát týdně.
Pro budování svalového objemu je tato metoda efektivní hned ze dvou důvodů.
První představuje tzv. schodovitý efekt, kdy díky posilování každý druhý den (od
5. týdne cvičení) dochází k efektu kumulace podnětů z předchozích tréninků [2].
Někteří odborníci věří, že schodovitý efekt je klíčový pro vyvolání adaptačního
mechanismu ve svalové tkáni. Druhý přínos spočívá ve stimulaci velké části
tělesného svalstva, což vede k produkci testosteronu a růstového hormonu [2].
1. - 4. týden tréninku – dvakrát v týdnu
V tomto období se provádí na každou svalovou partii jeden cvik o dvou sériích po
10 – 15 opakování se střední zátěží, doba odpočinku je v rozmezí jedné až dvou
minut. Toto přípravné období má za cíl postupně zlepšovat fyzickou zdatnost
a dostat cvičence do formy. Hlavním úkolem je naučit se správné formě a technice
celé škály cviků na horní a dolní část těla, a také procvičování hlavních
tréninkových zásad, jakými je například správné dýchání nebo provádění
kontrolovaných pohybů [3]. Cviky jsou nejprve voleny pro cvičení na
posilovacích

strojích,

které

pomáhají

jednotlivých cviků.
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s nácvikem

správného

provedení

Tabulka č.3 Příklad cvičební jednotky 1. – 4. týden
Cvik
Série
Leg press
Bench press na stroji v sedu (obr. 10)
Přitahování na stroji v sedu (obr. 16a, 16b)
Tlak na ramena na stroji (obr. 11)
Bicepsový zdvih na stroji (obr. 13a, 13b)
Tricepsový tlak na horní kladce (obr. 12a, 12b)
Výpony lýtek na stroji
Zkracovačky
Střídavé zvedání nohou a rukou na břiše
(obr. 15)

2
2
2
2
2
2
2
2
2

Opakování
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15

5. – 8. týden tréninku – pondělí, středa, pátek
V tomto období přidáme jeden cvik na každou svalovou partii, tím zvýšíme objem
tréninku a změní se i způsob aktivace svalu. Kromě cviků prováděných na stroji
zařazujeme i cviky základní, které kladou důraz na přesné a kontrolované
provedení, a zapojují během pohybu i další pomocné svaly.

Tabulka č. 4 Příklad cvičební jednotky 5. - 8. týden
Cvik
Série
Leg press
Výpady
Bench press na stroji v sedu
Rozpažování s jednoručkami hlavou nahoru
Přitahování na stroji v sedu
Přitahování horní kladky k hrudníku
Tlak na ramena na stroji
Upažování s jednoručkami
Bicepsový zdvih na stroji
Bicepsový zdvih s jednoručkami hlavou nahoru
Tricepsový tlak v lehu
Tricepsový tlak na horní kladce
Výpony lýtek na stroji
Výpony lýtka ve stoji
Zkracovačky
Střídavé zvedání nohou a rukou na břiše
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Opakování
8-12
10-15
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
10-15
10-15
10-15

9. – 12. týden tréninku – pondělí, středa, pátek
Po osmi týdnech cvičení se svalová kondice zlepšuje již pomalejším tempem než
dříve. U začátečníků, kteří se do cvičení pustili s velkým nadšením, mohou nastat
pocity zklamání z pomalého rozvoje síly a odezvy organizmu na cvičení. Právě
v této fázi si musí uvědomit, že typ cvičení účinný v prvních týdnech nemusí být
účinný v dlouhodobém horizontu. A hlavně, u jedinců usilujících o rozvoj svalové
hypertrofie je obzvláště důležité větší úsilí a náročnější program [3]. V této fázi
obměňují cviky v jednotlivých tréninkových jednotkách, čímž se získají tři různé
cviky na každou svalovou skupinu v rámci jednoho týdne. Tímto způsobem také
dochází k zatížení všech svalových vláken svalu. Klesne počet cviků, ale zvýší se
počet sérií, doba odpočinku mezi sériemi je v rozmezí jedné až dvou minut. Ještě
je nutno upozornit na zařazení cviků zaměřených na zpevnění svalstva bederní
páteře, což představuje důležitý prvek pro správné držení těla, ale i jako příprava
pro následují období s technicky náročnějšími cviky.
Tabulka č. 5 Příklad cvičební jednotky 9. - 12. týden
Pondělí
Cvik

Série

Leg press
Bench press
Přitahování na stroji v sedu
Tlak na ramena na stroji
Bicepsový zdvih na stroji
Tricepsový tlak v lehu
Výpony lýtek na stroji
Zkracovačky
Střídavé zvedání nohou a rukou na břiše

4
4
4
4
4
4
4
4
4

Opakování
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
10-15
10-15

Středa
Cvik

Série

Dřepy
Rozpažování s jednoručkami hlavou nahoru
Přitahování horní kladky k hrudníku
Upažování na zadní část deltového svalu
Bicepsový zdvih s jednoručkami hlavou nahoru
Tricepsové kliky na bradlech s dopomocí
Výpony lýtka ve stoji

4
4
4
4
4
4
4

35

Opakování
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
10-15

Vznosy ve visu nebo ve vzporu
Střídavé zvedání nohou vkleče

4
4

10-15
10-15

Pátek
Cvik

Série

Výpady
Bench press na stroji v sedu
Shyby na stroji s dopomocí
Upažování s jednoručkami
Bicepsový zdvih s opřeným nadloktím
Tricepsový tlak na horní kladce
Výpony lýtek na leg pressu
Šikmé zkracovačky
Střídavé zvedání nohou a rukou vkleče

4
4
4
4
4
4
4
4
4
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Opakování
10-15
8-12
8-12
8-12
8-12
8-12
10-15
10-15
10-15

5.3

Tréninkový program – Etapa rozvoje

Trénink pro začátečníky se zaměřoval na trénink celého těla se zařazením
jednoduchých, ale i vícekloubových cviků. Cvičící jedinci si osvojili tréninkovou
techniku jednotlivých cviků, získali potřebnou stabilitu pro jejich provádění a také
zlepšili své silové schopnosti. Bez ohledu na to, jaký typ tréninku je právě
používán, je vhodné jej obměňovat a tím poskytnout organizmu tréninkovou
pestrost. Na středně pokročilé úrovni je nutné zvýšit frekvenci tréninku a zařadit
do programu dělený trénink [3]. Vedle změny velikosti odporu, počtu opakování
a délky přestávek je obměna splitu dalším způsobem, jak zajistit trvalou
tréninkovou adaptaci a zabránit stagnaci.
Dvoudenní split – 8-10 týdnů
Dvoudenní tréninkový split je podobný tréninkovému splitu, který dělí tělo na
horní a dolní polovinu těla. Rozdíl je jen v tom, že některé svaly jsou trénovány
společně s dolní polovinou těla především proto, že na horní polovině se nachází
více svalových skupin než na dolní [2]. Toto dělení umožňuje cvičení každé
svalové partie dvakrát až třikrát týdně podle frekvence a času na tréninky. Trénink
čtyřikrát v týdnu je vhodný právě pro začátečníky, kteří přecházejí z posilování
celého těla. Výhodou děleného tréninku je možnost absolvování větších
tréninkových objemů na každou svalovou skupinu. Protože v jedné tréninkové
jednotce posilujeme méně svalových skupin, jsme schopni absolvovat větší počet
cviků a sérií zaměřených na každou z nich. Při používání čtyřdenního systému
(čtyřikrát týdně) získáte dva nebo tři dny důležitého odpočinku pro každou
skupinu.

Tabulka č. 6 Příklad dvoudenního splitu
Svalová skupina

Hrudník
Záda
Ramena

Cvik

Série Opakování

Pondělí
Bench press hlavou nahoru
Rozpažování s jednoručkami
Shyby
Přítahy velké činky v předklonu
Tlak s velkou činkou v sedu

3
3
3
3
3
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6-8
8-10
6-8
8-10
6-8

Trapéz
Břicho

Kvadriceps
Hamstringy
Lýtka
Biceps
Triceps

Hrudník
Záda

Ramena
Trapéz
Břicho

Kvadriceps
Hamstringy
Lýtka
Biceps

Triceps

Upažování
Zvedání ramen s velkou činkou
Vznosy ve visu nebo vzporu
Šikmé zkracovačky
Hyperextenze*

3
3
3
3
3

10-12
6-8
10-12
15-20
12-15

Úterý
Dřepy
Předkopávání
Mrtvý tah
Výpony v sedu
Výpony ve stoje
Bicepsový zdvih s velkou činkou
Bicepsový zdvih na spodní kladce
Bench press s úzkým úchopem
Tricepsový tlak

3
3
3
3
3
3
2
3
2

6-8
10-12
8-10
15-20
15-20
8-10
10-12
8-10
10-12

3
3
3

6-8
8-10
8-10

3
3
3
3
3
3
3

8-10
8-10
10-12
8-10
10-12
15-20
12-15

3
3
3
3
3

6-8
10-12
10-12
15-20
15-20

3

8-10

2
3

10-12
8-10

2

8-10

Čtvrtek
Bench press s jednoručkami
Rozpažování na stroji
Přitahování spodní kladky v sedu
Přitahování horní kladky široký
úchop
Tlaky s jednoručkami
Předpažování s velkou činkou
Zvedání ramen s s jednoručkami
Zvedání pánve v lehu na zádech
Zkracovačky v lehu na velkém míči
Hyperextenze v lehu
Pátek
Leg press
Výpady s jednoručkami
Zakopávání v lehu
Výpony na leg pressu
Výpony ve stoje
Střídavý bicepsový zdvih
s jednoručkami
Bicepsový zdvih s velkou
činkou nadhmatem
Kliky na bradlech
Tricepsový tlak v lehu
s jednoručkami

*zařazení hyperextenzí do programu s cvičením břišních svalů je velmi důležité z důvodu udržení svalové
rovnováhy této oblasti těla a předcházení vzniku svalové disbalance, způsobené jednostranným zaměřením na
svalstvo břicha, čehož jsme bohužel mnohdy v posilovnách svědky.
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Třídenní split – 8-10 týdnů
Tato metoda je často používaná a rozděluje svalové skupiny do tří tréninkových
jednotek. Obvykle se trénované svalové skupiny rozdělují na cviky zaměřené na
nohy (kvadriceps, hamstringy a lýtka), na cviky, při nichž se provádějí tlaky
(hrudník, ramena a triceps) a cviky, při nichž se provádějí přítahy (záda a biceps).
Břicho je možné posilovat v první a třetí jednotce. Toto rozdělení umožňuje
trénink dále zintenzivnit a přitom poskytuje svalovým skupinám dostatečně
dlouhý odpočinek, důležitý pro svalový růst. Vzhledem k dlouhé pauze je trénink
vhodný pro cvičence, kteří trénují ve vysoké intenzitě nebo s velkými objemy [2].
V případě snahy o procvičení svalové partie dvakrát v týdnu, je možné cvičit
v pondělí, úterý, středa a dále pokračovat ve čtvrtek, pátek, sobotu, a v neděli
plánovat odpočinek. V takovém případě je však nutné přiměřeně snížit objem
tréninku [2].

Tabulka č. 7 Příklad třídenního splitu
Svalová skupina

Hrudník

Ramena

Trapéz
Triceps
Břicho

Kvadriceps

Hamstringy
Lýtka

Cvik

Série Opakování

Pondělí
Bench press
3
Tlaky s jednoručkami hlavou nahoru 3
Rozpažování s jednoručkami
3
Tlak s jednoručkami v sedu
3
Přitahování činky k bradě
3
Upažování v předklonu
3
Zvedání ramen s velkou činkou
3
Tricepsový tlak s činkou vleže
3
Stahování kladky lanovým úchopem 3
Vznosy ve visu nebo vzporu
3
Zkracovačky na kladce
3
Hyperextenze
3

8-10
8-10
10-12
8-10
8-10
10-12
6-8
8-10
10-12
10-12
12-15
12-15

Úterý
Dřepy
Legpress
Předkopávání
Zakopávání v lehu
Mrtvý tah
Výpony v sedu
Výpony ve stoje

6-8
8-10
10-12
10-12
8-10
15-20
15-20
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3
3
3
3
3
3
3

Záda

Biceps

Předloktí
Břicho

Středa
Shyby
Přítahy velké činky v předklonu
Přitahování kladky v sedu
Stahování horní kladky
Bicepsový zdvih s velkou činkou
Bicepsový zdvih s
opřeným nadloktím
Izolovaná flexe zápěstí
Zvedání pánve v lehu na zádech
Zkracovačky v lehu na velkém míči
Hyperextenze v lehu

3
3
3
3
3

6-10
8-10
8-10
10-12
8-10

3
3
3
3
3

8-10
10-12
10-12
15-20
12-15

U obou splitů zařadíme jednou za dva týdny jednu z tréninkových metod pro
rozvoj hypertrofie uvedených v kapitole 4.4, pro šokový efekt cvičení. Sami si
budete moci vyzkoušet, jakou změnu přinese například zařazení metody
explozivních opakování.
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5.4

Tréninkový program – etapa propracování

Jak jsem již zmiňoval v předchozích kapitolách. Cílem je zvýšit podíl aktivní
svalové hmoty na úkor tukové tkáně. Žádný objemový trénink se bez určitého
přírůstku tuku neobejde, ale úkolem v této fázi tréninku je zaměřit se kromě
kvalitního procvičení svalových skupin i na zvýšený výdej energie, tedy větší
intenzity tréninku během cvičební jednotky. Ačkoli pro „rýsování“ svalů jsou
nejdůležitější správná strava a dostatek aerobních aktivit, některé posilovací
programy jsou pro tento účel vhodnější než jiné.
Navržený program se skládá ze tří čtyřdenních mezocyklů kladoucích důraz na
komplexní cviky, protože u tohoto druhu cviků se aktivuje více svalových vláken
a tudíž se spaluje více energie [2]. Komplexní cviky (kromě zatížení většího počtu
svalových vláken a skupin) jsou obvykle také velice náročné na dodržení správné
techniky provedení, což by však v této fázi cvičení již pro převážnou většinu
cvičících neměl být větší problém.
Posilování s velkým odporem a malým počtem opakování (od čtyř do šesti) udrží
zrychlený metabolismus i po tréninku. Vysoký počet opakování (od dvanácti do
dvaceti) vede ke spálení více energie během cvičení. Nejlepších výsledků lze
dosáhnout cvičením s těžkými břemeny s vysokým počtem opakování. V tomto
druhu tréninku je proto použito cviků s velkými váhami o malém počtu
opakování, následovanými cvikem s lehčí vahou, ale s vysokým počtem
opakování. Neméně důležitá je i délka přestávek mezi sériemi v rozmezí 30-60
vteřin při čtyřdenním tréninkovém splitu. Aby však došlo k výslednému efektu,
musí být trénink realizován v šesti dnech v týdnu. V praxi to znamená, že trénink
bude probíhat v šesti mikrocyklech (čtyři dny tréninku, jeden den odpočinek).
S prvním tréninkem začneme v pondělí, dále úterý, středu, čtvrtek, v pátek
plánujeme odpočinek a v sobotu začíná další mikrocyklus. Celkově se postup
opakuje šestkrát.
První mezocyklus zahrnuje šest opakování s velkými váhami a dvanácti
opakováními s malými váhami. U většiny cviků zařazujeme dvě těžké série a dvě
série lehké. Doba přestávek je okolo 60 vteřin.
Druhý mezocyklus mění počet opakování s těžkými váhami na pět opakování,
naopak u lehkých vah se zvýší počet na patnáct. Počet lehkých sérií se zvýší na
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tři, dojte tak k nárůstu tréninkového objemu a celkovému energetickému výdeji.
Doba přestávek se zkrátí na 30 vteřin, což také přispěje ke spalování energie při
tréninku i po něm.
Ve třetím mezocyklu dále klesne počet opakování v těžkých sériích na čtyři
a v lehkých se zvýší na dvacet, při současném zvýšení počtu těžkých sérií na tři.
Přestávky mezi sériemi zůstávají na 30 sekundách [2].
V případě, že chceme ve snaze o snižování tukové tkáně pokračovat, lze po
skončení třetího mezocyklu navázat dalším dvanáctitýdenním programem.
V takovém případě je však zapotřebí zařadit nejprve jeden týden aktivního
odpočinku, během kterého se budete věnovat jiným pohybovým aktivitám.
V tomto týdnu by měl trénink nebo jiná aktivita probíhat minimálně šestkrát
v týdnu, teprve poté se celý program znovu opakuje [2].

Tabulka č. 8. -příklad tréninku během etapy propracování
Svalová skupina
Cvik
1. MEZOCYKLUS (1. – 4. TÝDEN)

Série Opakování

1. Tréninková jednotka: hrudník, triceps
Hrudník

Triceps

Stehna

Bench press na šikmé lavici hlavou nahoru 2
2
Bench press s jednoručkami
2
2
Rozpažování hlavou nahoru
4
Kliky na bradlech
2
2
Bench press úzkým úchopem
2
2
Tricepsový tlak s jednoručkou za hlavou 2

2. Tréninková jednotka: stehna, lýtka, břicho
Dřepy
Leg press

Lýtka

Předkopávání
Zakopávání
Výpony ve stoji
Výpony v sedu
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2
2
2
2
4
4
4
4

6
12
6
12
12
6
12
6
12
12

6
12
6
12
12
12
12
12

Břicho

Záda

Vznosy ve visu
Zkracovačky
Přitahování nohou pod tělo ve vzporu na
rukou s nohama na velkém míči
(obr. 14a, 14b)

4
4

12
12

4

12

4
2
2
Stahování horní kladky k hrudníku
2
2
Stahování horní kladky napnutými pažemi 4
Bicepsové zdvihy s velkou činkou
2
2
Bicepsové zdvihy s jednoručkami
2
v sedu
2
Kladivové zdvihy
2
2
Izolované flexe zápěstí
2
Izolované extenze zápěstí
2

6
6
12
6
12
12
6
12
6
12
6
12
12
12

3. Tréninková jednotka: záda, biceps, předloktí
Mrtvý tah
Přitahování velké činky v předklonu

Biceps

Předloktí

4. Tréninková jednotka: ramena, trapéz, břicho
Ramena
Tlaky s velkou činkou za hlavou
Tlaky s jednoručkami v sedu
Upažování
Zvedání ramen s velkou činkou

Trapéz

Zvedání ramen s jednoručkami
Břicho

Obrácené zkracovačky
Zkracovačky na kladce

2
2
2
2
4
2
2
2
2
4
4

6
12
6
12
12
6
12
6
12
15
12

2
3
2
3
4
2

5
15
5
15
15
5

2. MEZOCYKLUS (5. – 8. TÝDEN)
1. Tréninková jednotka: hrudník, triceps
Hrudník

Bench press

Triceps

Tlaky s jednoručkami na šikmé hlavou
nahoru
Rozpažování na stroji
Francouzký tlak v leže
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3

15

2
3
2

5
15
15

2
3
2
3
4
4
4
4
4
4
4

5
15
5
15
15
15
15
15
15
15
15

5
2
3
Přitahování kladky v sedu
2
3
Pullover s napnutými pažemi
4
Bicepsové zdvihy s velkou činkou ve stoji 2
3
Bicepsové zdvihy s opřeným nadloktím
2
3
Bicepsové zdvihy nadhmatem
2
2
Izolovaná flexe zápěstí
2
Izolovaná extenze zápěstí
2

5
5
15
5
15
15
5
15
5
15
5
15
15
15

Stahování kladky v předklonu
s lanovým nástavcem
Tlaky s jednoručkami v leže

2. Tréninková jednotka: stehna, lýtka, břicho
Stehna

Dřepy na multipressu
Výpady

Lýtka
Břicho

Předkopávání
Mrtvý tah
Výpony na legpressu
Výpony v sedu
Zkřížené zkracovačky
Zvedání pánve v lehu na zádech
Hyperextenze

3. Tréninková jednotka: záda, biceps, předloktí
Záda
Mrtvý tah
Přítahy velké činky v předklonu

Biceps

Předloktí

4. Tréninková jednotka: ramena, trapéz, břicho
Ramena
Tlaky s jednoručkami
Tlaky na multipressu

Trapéz

Přitahování k bradě se širokým úchopem
Zvedání ramen s velkou činkou
Zvedání ramen s jednoručkami
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2
3
2
3
4
2
3
2
3

5
15
5
15
15
5
15
5
15

Břicho

Obrácené zkracovačky
Sklapovačky v lehu na velkém míči
Přitahování nohou pod tělo ve vzporu na
rukou s nohama na velkém míči

4
4

15
15

4

15

3
3
Bench press na multipressu hlavou nahoru 3
3
Rozpažování na protisměrných kladkách 4
Benchpress úzkým úchopem
3
3
Tricepsové tlaky za hlavou s jednoručkou 3
3
Tricepsové tlaky na horní kladce
2

4
20
4
20
20
4
20
4
20
20

3. MEZOCYKLUS (9. – 12. TÝDEN)
1. Tréninková jednotka: hrudník, triceps
Hrudník

Triceps

Bench press s jednoručkami

2. Tréninková jednotka: stehna, lýtka, břicho
Stehna

Dřepy

Lýtka

Legpress
Výpady v chůzi
Předkopávání
Rumunský mrtvý tah
Výpony ve stoji
Výpony v sedu
Vznosy ve visu
Sklapovačky na šikmé hlavou dolů
Šikmé zkracovačky

Břicho

3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4

4
20
4
20
20
20
20
20
20
20
20

5
3
3
Stahování horní kladky k hrudníku
3
3
Stahování horní kladky napnutými pažemi 4
Bicepsové zdvihy s velkou činkou ve stoji 3

4
4
20
4
20
20
4

3. Tréninková jednotka: záda, biceps, předloktí
Záda

Biceps

Shyby podhmatem
Přítahy jednoručky v předklonu
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Bicepsové zdvihy s jednoručkou
v předklonu
Kladivové zdvihy
Předloktí

Izolovaná flexe zápěstí s jednoručkami
Izolovaná extenze zápěstí ve stoji

3
3
3
3
3
2
2

20
4
20
4
20
20
20

3
3
3
3
4
3
3
2
3
4
4

4
20
4
20
20
4
20
4
20
20
20

4

20

4. Tréninková jednotka: ramena, trapéz, břicho
Ramena

Tlaky s jednoručkami ve stoji
Tlaky s velkou činkou ve stoji

Trapéz

Upažování na spodní kladce ve stoji
Zvedání ramen s velkou činkou
Zvedání ramen s jednoručkami

Břicho

Zkracovačky na velkém míči
Zkřížené sklapovačky
Přitahování nohou pod tělo ve vzporu na
rukou s nohama na velkém míči
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5.5

Problematika cvičení žen

V dnešní době se v posilovnách stále častěji setkáváme se ženami, které se snaží
vytvarovat své tělo, resp. snížit podíl podkožního tuku v rizikových partiích. Co
se týče tréninku pro zvýšení hmotnosti, s tímto druhem cvičení se u žen
setkáváme ojediněle buď u závodnic připravujících se na soutěž v kulturistice,
nebo fitness, a dále pak u dívek, které se tímto způsobem snaží vrátit do normálu
po léčení poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie).
Ženské tělo není z fyziologického hlediska primárně určeno ke zvedání těžkých
břemen a vyvíjení velké síly. Průměrně mají ženy 60 – 70% síly mužů. Posilování
ženám ovšem svědčí a mnoho autorů se shoduje, že ženy potřebují více posilovat
než muži, kterým naopak více schází strečink [1]. V samotném cvičení není
rozdílu mezi cvičením žen a mužů. Používají se stejné stroje, stejné cviky a stejná
metodika cvičení. Na základě praktických zkušeností lze definovat hlavní svalové
oblasti, které by ženy měly posilovat:
-

dolní část břišních svalů a dolní část svalů hýžďových (podsazení pánve)

-

dolní fixátory lopatek a vnější rotátory pažní kosti (držení a zpevnění zad
a ramen)

-

vzpřimovače hrudní páteře (držení hrudníku)

-

horní vlákna prsních svalů (zpevnění spojů mezi žebry a hrudní kostí)

-

hluboké flexory krční páteře (držení hlavy) [1]

Dále je nutné začlenit do tréninku u žen důležité partie pro tvarování, tedy stehna,
boky, hýždě a prsa. Obavy většiny žen, že posilováním „naberou“ velké množství
svalové hmoty se však postupně vytratí ve chvíli, kdy zjistí, že „vytvořit“ svaly
není tak snadné. Hormonální systém žen díky vylučování menších hodnot
růstového hormonu testosteronu snižuje možnost vytvoření svalové hmoty.
U některých žen však dochází k tendenci budovat svaly hlavně v oblasti stehen
a hýždí i přes vysoké počty opakování [1]. V takovém případě je vždy nutné
aktuální stav konzultovat s odborníkem a sestavit program dle daného typu.
V době menstruace je vhodné cvičení v prvních dnech na krátkou dobu úplně
vynechat. Toto období se projevuje nepříjemnými otoky způsobené retencí vody,
bolestmi v podbřišku a změnou psychických stavů s možnou pochopitelnou
nechutí ke cvičení [1]. Z těchto důvodů se nedoporučuje zařazovat cviky na
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oblast břicha, ale i dřepy a dynamické cviky jako skoky a výskoky. Postupné
znovu zařazení posilovacích cvičení trvá často 3 – 5 dnů, během kterých je
vhodné zvýšit příjem přípravků obsahujících železo a podporujících krvetvorbu
[1].
Pro cvičení v těhotenství se doporučuje, aby každá těhotná žena konzultovala
možnosti pohybové aktivity se svým gynekologem. Americká asociace
gynekologů ACOG vydala doporučení pro pohybovou aktivitu žen. Ta
předpokládá cvičení o maximální tepové frekvenci 140 tepů za minutu a méně [9].
Z hlediska nežádoucího ukončení těhotenství jsou nejrizikovější první tři měsíce
po oplodnění, během nichž se musí snížit intenzita cvičení asi na 70% dosavadní
intenzity [1]. Doporučuje se, aby těhotné ženy po 1. trimestru necvičily vleže na
břichu, tím může dojít k nedostatečnému přísunu krve k plodu. Nedoporučuje se
dlouhé stání, skákání a cviky silově namáhající břicho a pánevní dno [9]. Naopak
doporučuje se mírné posilování břicha spojené s nácvikem dýchání. Bez
výraznějšího omezení lze pokračovat ve cvičení horních končetin, deltových
svalů, dolních fixátorů lopatek a hrudníku. Vyřadit se však musí tlakové cviky
vyžadující zatínání břicha. S blížícím se dnem porodu se sice snižuje zátěž, ale
většina žen sportujících před těhotenstvím udává, že cvičily téměř do porodu [1].
V případě žen, které chtějí začít cvičit v posilovně na začátku těhotenství, je nutné
zdůraznit zvýšený nárok na organizmus jako takový. Někteří autoři dosud
necvičícím ženám vůbec nedoporučují začínat s posilováním po otěhotnění [1].
Tento fakt je třeba brát v úvahu zejména v této době, kdy přibývá případů
rizikových forem těhotenství.
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5.6

Problematika cvičení mládeže

Cvičení dětí a mládeže je jedním ze základních prvků zdravého vývoje jedince.
Bohužel v dnešní době většina dětí zaměřuje svůj zájem jiným směrem (hlavně
zábava a hry na počítači), a jejich sportovní vyžití je minimální. Ačkoli většina
rodičů je přesvědčena o důležitosti a vhodnosti pohybu mládeže, na cvičení
posilovně mají většinou negativní pohled. Přitom pokud děti mají zájem o cvičení
v posilovně, mělo by jim to být umožněno. Samozřejmě za předpokladu
správného vedení pod odborným dohledem.
Hlavními faktory ovlivňující práci s mládeží jsou zejména vyvíjející se pohybový
aparát s nedokončenou osifikací a růstový metabolismus. Růst dlouhých kostí
u dětí vychází z chrupavky neboli z růstové destičky v koncových částech každé
dlouhé kosti. Tato oblast je slabým článkem v rozvoji kostry. Rychlý růst je často
spojen s potížemi ( Lewit uvádí, že 45% školáků ve věku 12–14 let si stěžovalo na
bolesti v oblasti dolní páteře a pánve) a rizikem onemocnění páteře. Nejznámější
je choroba Scheuermanova, ale literatura jmenuje i další (Kučera, Máček, kol.,
1975), které se vyskytují častěji v souvislosti s přetěžováním, či jednostranným
zatěžováním [1]. Z tohoto důvodu je zásadně vyloučeno zatěžování páteře ve
svislém směru. Jedná se například o cviky ve stoji se zátěží v rukách či na zádech
(pozvedy, tlaky, dřepy). Rizikové jsou i cviky v předklonu, které přetěžují bederní
oblast [1].
Se cvičením v posilovně lze začít již ve starším školním věku (12–14 let).
Základním cílem cvičení je zpevnění svalového korzetu, odstranění případné
svalové nerovnováhy, kompenzace jednostranného sportovního či jiného
zatěžování apod. [1]. Intenzitu cvičení volíme malou, používáme zátěž, se kterou
jsme schopni vykonat počet opakování cca 15. Mezi sériemi je vhodné zařadit
strečink jako kompenzační působení. Odpočinková fáze mezi sériemi trvá zhruba
1½ minuty, během které zařazujeme strečink nejen k protažení posilovaných
svalů, ale také jako určitý druh kompenzačního cvičení. V začátcích se doporučují
tréninky v trvání max. 45 min. nejlépe dvakrát v týdnu.
Mnohem častěji se setkáváme s mladými zájemci o cvičení ve fitness ve věku
14 – 18 let, tedy s adolescenty. U těchto jedinců jsou zásady v tréninku stejné jako
u předešlé skupiny, nicméně více je třeba se zaměřit na cíle jejich snažení.
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Problémy mohou nastat u dospívajících chlapců, kteří ve snaze o demonstraci své
síly často volí příliš těžké činky a nebezpečně přetěžují své tělo. Zde je velice
důležité vytrvale a důsledně opakovat důležitost prvotního zpevnění svalového
korzetu [1]. Dalším úskalím je tendence mladých chlapců upřednostňovat cvičení
zaměřené na horní část těla před spodní částí. U mladých dívek je naopak důraz
kladen na cviky zaměřené na mezilopatkové svaly, ramena a paže, neboť většina
mladých dívek se těmto partiím vyhýbá z obavy o zvětšení muskulatury (podobně
jako ženy) [1].
Hlavním cílem musí být vždy zvládnutí správné techniky provedení jednotlivých
cviků.
Fyzická aktivita mládeže by měla být zaměřena zejména na radost z pohybu,
rozvoj vytrvalosti, odolnosti a podněcovat zdravou formu soutěživosti. Toho lze
dosáhnout určitou pestrostí pohybových aktivit, které nám různá sportovní
zařízení dovolují, např. veslovací trenažéry apod. nicméně mezi nejvhodnější
formu pohybu lze považovat různé druhy cvičení a fyzické aktivity ve volné
přírodě. Mnohdy lze v přírodě nalézt různé jednoduché cvičební pomůcky, jako
hrazdy a prolézačky, kde lze plně rozvíjet veškeré výše zmiňované schopnosti
dětí. Významnou úlohu samozřejmě představuje podpora rodiny a přátel.
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5.7

Problematika cvičení seniorů

Fyzická aktivita seniorů je velmi důležitá pro udržení svalové síly, vytrvalosti,
flexibility a aerobní kapacity. Vhodná, pravidelná a dostatečná pohybová aktivita,
jako chůze a plavání, je již dlouhou dobu uznáváno jako významné doporučení
pro seniory. Snižuje riziko vzniku např. srdečního infarktu, hypertenze, diabetu
mellitu II. typu, depresí, úzkostí, nebo zmírňuje průběh těchto nemocí [9].
Současné výzkumné studie a klinická pozorování naznačují, že posilování může
také tomuto segmentu naší populace přinést četné zdravotní a fyzické výhody.
Tím lze kompenzovat zhoršování muskuloskeletálního zdraví, k němuž při
stárnutí dochází. Posilování je známé zlepšováním sportovní zdatnosti, ale může
také mít hluboké účinky na zdraví a funkční kapacitu jedince [3].
Postupující věk je spojen s celou řadou změn, jež jsou pro zdraví a výkon
škodlivé. Ztráta aktivní svalové hmoty, doprovázející proces stárnutí, vede
u seniorů ke slabosti, snížení fyzické aktivity a zvýšenému riziku pádů nebo
zranění. Výzkumné studie ukazují, že svalová síla klesá zhruba o 15% za jedno
desetiletí v šesté a sedmé dekádě života a poté o 30% [3]. Kromě toho dochází ke
snížení míry metabolismu v klidovém stavu, což může vést k nechtěnému zvýšení
hladiny tuku, pokud se snižující energetické nároky nevyrovnají se sníženým
energetickým příjmem [3].

Zpomalení metabolismu znemožňující vyšší

tréninkovou frekvenci je způsobeno mimo jiné nižší tvorbou testosteronu a
růstového hormonu [1]. Pravidelná účast na posilovacích aktivitách může zvýšit
hodnotu bazálního metabolizmu. Dalším výrazným problémem je úbytek kostní
tkáně (osteoporóza). Osteoporóza je spojena se zlomeninami kyčle, obratlů
a předloktí. Zlomeniny představují pro seniory závažný zdravotní problém. Dále
především stoupá riziko cévních příhod, protože stěny cév ztrácí pružnost
a zvyšuje se jejich sklerotizace [3].
Prvním krokem by vždy měla být návštěva lékaře, s nímž se poradíte, jak cvičit
a jak upravit svůj tréninkový program. Senioři musí být obzvláště pozorní, pokud
již trpí nějakými zdravotními problémy (srdeční slabost, vysoký tlak, cukrovka
apod.), jež mohou vyžadovat odborný dohled nebo specifika ve cvičebním plánu.
Jakékoliv nežádoucí reakce organizmu na cvičení (jako závrať, bolest v hrudníku
nebo bolest kloubů) by měly být okamžitě řešeny s odborným lékařem.
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Pro samotné cvičení je nutné dodržovat několik bezpečnostních doporučení:
-

Cvičební prostředí by mělo být správně osvětlené, dostatečně větrané
a prostorné.

-

Noste pohodlné a lehké oblečení.

-

Noste sportovní obuv, které vám poskytnou odpovídající oporu a zabrání
uklouznutí.

-

Omezte nebo se vyhněte cvičení hlavou dolů a používání nadměrných
hmotností.

-

U strečinku postupujte opatrně, neboť vazivo se s přibývajícím věkem
stává méně elastickým (šlachy jsou křehčí) [3].

Cvičební program by měl zahrnovat všechny hlavní svalové skupiny, jež jsou
používány v každodenním životě, s hlavním důrazem na rozvoj svalové
rovnováhy. Nevěnování dostatečné pozornosti opačným svalovým skupinám
může vést ke špatnému držení těla a zvýšenému riziku zranění. Frekvence
tréninků závisí na předchozím stupni trénovanosti. Pohybuje se od 1 - 2 tréninků
za týden (systém celé tělo - kondiční cvičení) až po dělený systém 3–5 tréninků za
týden u zkušených cvičících. V začátcích je počet opakování 10–15 v sérii u 8–10
cviků, jež zapojí všechny svalové skupiny [3]. Cvičí se jedna série u každého
cviku. Pro všechny platí nutnost delší a dokonalé regenerace.
Sociálně společenský přínos představuje cvičení s někým jiným, trenérem nebo
přítelem. Takové cvičení je mnohem zábavnější, příjemnější a také zvyšuje
pravděpodobnost, že i takovéto cvičení vydržíte. Posilování s přáteli nebo členy
rodiny je skvělou příležitostí, jak si udržet zdraví a sílu a zároveň se i bavit [3].
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6

Výživa pro nárůst svalového objemu

Většina sportujících osob bez větších problémů udržuje svou optimální tělesnou
hmotnost, nebo se pokouší mírně hmotnost snížit. Existují však skupiny
sportovců, ale i osob, kteří by svou hmotnost rádi zvýšili. U sportovců se jedná
hlavně o hráče amerického fotbalu nebo hokeje, dále kulturisty a sportovce
silových disciplín. Ti všichni se snaží zvětšit velikost svalů a tím zvýšit svou
hmotnost. K naplnění tohoto cíle je vhodné zařadit silový trénink, který jak jsem
již zmínil v předchozích kapitolách, přispívá ke zvyšování podílu aktivní tělesné
hmoty. Nicméně pro dosažení požadovaného cíle zvýšení hmotnosti je kromě
cíleného silového tréninku velmi důležité dodržení správného stravování
a jídelníčku, zaměřeného stejným směrem, tedy ke zvýšení hmotnosti. Znovu
opakuji, že naším cílem je zvýšit hmotnost nárůstem svalové hmoty a ne
zvýšením podílu tukové tkáně. Výdej energie během silového tréninku je relativně
nižší ve srovnání s energeticky náročným aerobním tréninkem. Průměrný muž
spálí během posilovacího tréninku asi 850 kJ, průměrná žena asi 630 kJ. Nicméně
při tréninku zahrnujícím metodu kruhového nebo cyklického tréninku je spotřeba
energie srovnatelná s aerobním typem tréninku [9].
Výzkumy ukazují, že tělo dokáže přizpůsobit metabolizmus, aby udrželo
geneticky předurčenou hmotnost (Leibel, Rosenbaum a Hirsch, 1995) [7].
Výzkumy také naznačují, že postava a tělesná hmotnost nám je geneticky
předurčena a tak bychom se měli zamyslet nad našimi vlohami. V případě, že
pocházíme z rodiny štíhlých osob, bude nám zvyšování hmotnosti pravděpodobně
dělat problémy. Ačkoli tento fakt lze částečně změnit výživou a silovým
tréninkem, nelze očekávat zázraky.
Obecně lze konstatovat, že příjem energie by měl být vyšší než energetický výdej
tak, abychom zajistili dostatek energie a živin k urychlení regenerace a růstu.
Nesmí to však být tzv. prázdné kalorie, zatěžující trávicí ústrojí bez dostatečné
zásoby důležitých živin. Mezi nejdůležitější živiny patří sacharidy, bílkoviny
a tuky. Dále sem samozřejmě patří minerální látky, vitamíny a stopové prvky.
Jak tedy dosáhnout zvýšení hmotnosti?
Pro zvýšení hmotnosti o 0,5 kg týdně musíme denní příjem energie zvýšit o 2000
kJ nad obvyklou hodnotu [7].

Jiné prameny uvádí u týdenního přírůstku
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hmotnosti o 0,5 – 1kg zvýšení energetického příjmu o 1000 – 4000 kJ denně [9].
Obecná doporučení mluví o příjmu asi 20% energie navíc.
Výživa zaměřená na zvyšování hmotnosti se řídí podobnými pravidly jako zdravá
a vyvážená strava. Měla by být založena na polysacharidech s odpovídajícím
množstvím

bílkovin

a

tuků

tak,

aby

poskytovala

dostatek

energie

a minimalizovala rizika, spojená s typickou „západní“ stravou, tedy stravou plnou
vysokého podílu živočišných tuků, cukrů a minima bílkovin.
Pro zajištění dostatečné energie pro svaly, tedy dostatečného množství glykogenu
je doporučováno konzumovat 5 - 6 g sacharidů na 1kg tělesné hmotnosti denně
(55 až 60% z celkového množství kalorií) [3]. Sacharidy jsou zdrojem energie
pro svalovou činnost a právě díky nim jsme schopni absolvovat kvalitnější
a náročnější posilovací trénink, který následně způsobí svalový nárůst.
Pro budování svalové tkáně je důležité přijímat dostatečné množství kvalitních
bílkovin. Bílkoviny se dělí dle biologické hodnoty na kompletní (s vysokou
biologickou hodnotou) a nekompletní (s nízkou biologickou hodnotou)
v závislosti na obsahu všech esenciálních aminokyselin. Aminokyseliny jsou
základními stavebními jednotkami bílkovin. Devět esenciálních aminokyselin je
nutné přijímat stravou, neboť tělo není schopno je samo syntetizovat z jiných
látek. Denní doporučená dávka bílkovin pro normální populaci se pohybuje
v rozmezí 0,8 – 1 g/kg/den. Pro pokrytí potřeb silového tréninku a udržení kladné
dusíkaté bilance platí doporučení množství 1,4 – 1,75, nejvýše však do hodnoty
2g/kg/den [9]. Optimální množství bílkovin by mělo být v rozmezí 25 až 30%
celkové stravy [3]. Živočišné bílkoviny (obsaženy ve vejcích, mase, rybách)
obsahují všechny esenciální aminokyseliny. Naopak bílkoviny rostlinného původu
neobsahují celé spektrum esenciálních aminokyselin a je nutné k dosažení
vyváženého

příjmu

aminokyselin

vhodně

kombinovat

rostlinné

zdroje

aminokyselin. Tato procedura je důležitá hlavně u vegetariánsky zaměřených
osob. Většina začátečníků věří, že nejlepší způsob, jak zvětšit objem svalové
hmoty, je vysokoproteinová strava. Jedná se o velký omyl. Základem musí být
zvýšený příjem sacharidů a teprve poté bílkovin. Nadbytečné bílkoviny se
neukládají ve formě svalové tkáně, ale naopak mohou být konvertovány a uloženy
v podobě tuku [9].
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Většina potravin bohatých na bílkoviny současně obsahuje tuk, takže tyto
potraviny mají vysoký obsah energie. Tuky mají ze všech makroživin největší
hustotu energie, poskytují asi 9 kalorií na gram. Potravinové tuky lze obecně dělit
dle jejich vlivu na hladinu cholesterolu v krvi na „dobré“ a „špatné“. Nenasycené
tuky pocházející hlavně z rostlinných zdrojů (např. vlašské ořechy, mandle,
olivový olej ale i olejnaté ryby) jsou hodnoceny jako „dobré“, neboť zlepšují
profil lipidů v krvi. Nasycené tuky, získané zejména z živočišných produktů
(např. másla, tučných sýrů, červeného masa, uzenin, apod.) jsou považovány za
„špatné“, protože zvyšují hladinu cholesterolu v krvi.
Základem vyvážené výživy je vždy pravidelnost příjmu potravin. Právě u osob
snažících se o zvýšení hmotnosti je nutné kromě snídaně, oběda a večeře, zařadit
do jídelníčku ještě svačiny a druhou večeři, nejpozději však 2 hodiny před spaním
(viz tabulka č. 9).
Suplementace potravinovými doplňky.
Na trhu existuje široké množství potravinových doplňků výživy určených nejen ke
zvýšení hmotnosti. Nicméně doplňky výživy jsou mezi sportovci velmi oblíbené
a používané, především pro zvyšování svalové hmoty, síly, odbourávání tuku
apod. Účinnost mnoha doplňků (např. aminokyseliny arginin, lysin a ornitin, dále
cholin, vitamin B12, karnitin, chrom, MCT tuky či HMB) však není vědecky
ověřena a jejich účinek lze proto považovat za sporný [9]. Samotné investování
do takovýchto produktů se tak jeví jako neefektivní. Při výběru doplňků výživy je
vhodné vybírat z produktů renomovaných firem a vždy brát v úvahu, že se jedná
o doplněk stravy. Na tuto skutečnost mnoho sportovců zapomíná a mylně se
domnívá, že doplňky mohou nahradit kvalitní stravu. Tyto výrobky jsou určeny
k doplnění energie a množství sacharidů nebo bílkovin v běžné stravě. Pro
sportovce, kteří potřebují zvýšit energetický příjem, je mnohdy těžké doplňovat
energii pouze ze stravy. Mezi další důvody patří nedostatek času na přípravu
a konzumaci stravy (hlavně u pracujících osob). Právě pro tyto osoby je pak
suplementace proteinovými a sacharidovými nápoji, nebo tyčinkami vhodným
řešením vzniklé situace [9].
Velmi důležitá je i doba příjmu jednotlivých makroživin. Pokrytí energetických
ztrát

způsobených

tréninkem

a

doplnění
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glykogenu

zajistíte

rychleji,

konzumujete-li sacharidy až po cvičení. Podobných výsledků dosáhnete jak při
konzumaci

sacharidů

samotných

nebo,

kombinací

s bílkovinami

či

aminokyselinami. Některé studie prokázaly, že určité aminokyseliny mohou
zvýšit produkci inzulinu, kombinují-li se sacharidy, což vede ke zvýšené
resyntéze glykogenu i k syntéze bílkovin [3].

Jako nejúčinnější se jeví

konzumace sacharidů bezprostředně po tréninku.
Co se bílkovin týče, intenzivní trénink zvyšuje míru syntézy i odbourávání
bílkovin. V době 4 hodin po tréninku je syntéza bílkovin o 50% větší, a za 24
hodin je syntéza bílkovin větší o 109% než před tréninkem. Přijímání
aminokyselin ve stravě nebo doplňcích před i po tréninku stimuluje transport
aminokyselin do kosterních svalů a tím stimuluje syntézu bílkovin. Pokud jde
o načasování příjmu aminokyselin, přijímání bezprostředně před posilováním
zvyšuje syntézu bílkovin více než při jejich příjmu až po cvičení. Největšího
anabolického účinku docílíme kombinací aminokyselin a sacharidů [3].
Pitný režim.
Je velkou chybou předpokládat, že pitný režim v posilovně je zbytečná investice.
Pitný režim je základní součástí výživy v běžném životě i při sportovním výkonu,
ať už na úrovni soutěžní nebo rekreační. Voda udržuje stálost vnitřního prostředí
a zajišťuje veškerý transport látek v organizmu. K buňce přivádí živiny a odvádí
zplodiny látkové přeměny. Při nedostatku vody se k buňce nedostanou ani ty
živiny, které tělu dodáváme navíc pomocí doplňků stravy. Výsledkem je pak
organizmus zahlcený odpadními látkami a strádající po živinách, které k životu
potřebujeme.
Je tedy nutné pít během celého dne, na každý kilogram tělesné váhy je třeba vypít
cca 30 ml tekutin. Kromě vody je třeba dodávat organizmu i minerály. Právě
během zátěže je budeme potřebovat dvakrát tak. Proto by část denního příjmu
tekutin (1-1,5 l/den) měly tvořit vody obohacené o minerály. Nemyslete si, že
celodenní žíznění lze zahnat lahví vody v posilovně.
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Tabulka č. 9 Příklad jídelníčku
(poměr živin 65% sacharidů, 15% bílkovin, 20% tuků)
Obsah kJ
Snídaně
2 sklenice pomerančového džusu
30 g cereálií
15 g rozinek
2 sklenice mléka
Celkem
Svačina
1 větší banán
200 ml tvarohu
Celkem
Oběd
4 silné krajíce chleba
150 g tuňáka
1 talíř čočkové polévky
2 sklenice jablečného džusu
Celkem
Svačina
2 celozrnné rohlíky
200 g sýru cottage
1 sklenice mléka
Celkem
Večeře
150 g kuřecích prsou
2 velké brambory
50 g hrášku
Sklenice vody
Celkem
2. večeře
2 sklenice mléka

1000
600
500
800
2900
500
600
1100
1200
800
1000
900
3900
1000
860
400
2260
1400
1600
400
0
3400
800

Celkem

14360 kJ
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Závěr
Cílem bakalářské práce bylo seznámit potenciální zájemce o cvičení
s tréninkovým plánem pro zvýšení hmotnosti v posilovně a navrhnout vhodnou
formu takového programu.
Pro jednodušší pochopení jsem bakalářskou práci rozdělil do dvou velkých
částí. Na část teoretickou a praktickou.
Teoretická část je rozdělena do třech kapitol. Každá kapitola reaguje na
zvolené téma jak poznatky z odborné literatury, tak osobními názory na daný
problém. Tuto část jsem zařadil z důvodu, že si myslím, že teoretické základy
tvoří vědomostní předpoklad přípravy a následné práce s tréninkem samotným.
Úvod teoretické části je věnován historii silových cvičení, síle a druhům svalové
činnosti. Snažil jsem se přiblížit historický vývoj silových cvičení a ukázat
nezastupitelnou roli síly v lidské historii. Dále se snažím vysvětlit jednotlivé
druhy svalové činnosti a způsoby samotného svalového růstu. Poté jsem detailně
rozebral jednotlivé tréninkové proměnné, ze kterých se každý trénink skládá.
Vysvětlili jsme si, jak lze s jednotlivými proměnnými veličinami zacházet pro
vytvoření efektivního posilovacího programu. Třetí kapitola teoretické části je
věnována samotnému tréninku a principům v něm používaným. Probrali jsme
specifika jednotlivých somatotypů lidské postavy a způsobů vhodného typu
cvičení, seznámili jsme se s několika obecně známými, ale i netradičními
metodami cvičení vhodných pro rozvoj svalové hypertrofie. V neposlední řadě
jsem uvedl i nejdůležitější zásady chování a dodržování bezpečnostních
doporučení pro prevenci zranění a úrazů způsobených cvičením, nebo pobytem
v posilovně.
V praktické části práce jsem se zabýval jednotlivými tréninky osob
začínajících se cvičením v posilovně. Tréninky jsou určeny pro dle mého názoru
nejčastěji zastoupenému typu mladých mužů přicházejících do posilovny s cílem
vytvarovat své tělo a zvýšit podíl svalové hmoty. Soustředil jsem se na věkovou
skupinu 18-20 let, nejčastěji studenty vysoké školy. Jednotlivé doporučené
programy zahrnují prvotní věnování se zpevnění svalového korzetu těla, nácvik
techniky cvičení a důraz na správné provádění cviků. A dále obměnami systému
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tréninku a používaných metod v reakci na další rozvoj a zlepšování cvičenců
v průběhu prvního roku posilovacího cvičení.
Poslední část je věnována důležitosti zdravé a vyvážené stravy pro proces
nabírání hmotnosti. Vyzdvihuje roli běžné stravy složené tak, aby splňovala
potřeby silově trénujícího organizmu a pomohla přivodit požadovaný stav
anabolismu.
Splnění cílů spočívalo nejen v prostudování odborné literatury, ale
i v aplikaci a osobním, praktickém vyzkoušení navrhovaných tréninkových
programů.
Dle mého názoru se podařilo cíl vytyčený na počátku práce splnit. Při
použití doporučovaného tréninkového způsobu pěti jedinci byl při pravidelném
cvičení u většiny z nich znát tréninkový pokrok již po třech měsících. V průměru
se zvýšila hmotnost o 3-5 kg. Takové výsledky byly pro naše jedince velmi
uspokojivé. Já osobně jsem vyzkoušel a po dobu 3 měsíců otestoval závěrečnou
tréninkovou etapu, v rámci které se podařilo udržet objem a propracovat svalovou
hmotu, na úkor tukové tkáně.
Praktickou

využitelnost

této

práce

vidím

v přehledném

shrnutí

problematiky objemového tréninku tak, aby jej bylo možno použít u běžné
populace, resp. návštěvníků posiloven. Je však nutné si uvědomit, že práce je
zaměřená na určitou skupinu osob. Samotné téma objemového tréninku je široké
a složité jako posilování a fitness dohromady. Veškeré poznatky se neustále vyvíjí
a přicházejí nové studie, které je potřeba zkoušet a testovat.
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Příloha č. 1 Zásobník cviků

Obr. 1a:

Obr. 1b:

Podsazování pánve s vysunováním dolních
končetin – nohy opřeny o svislou stěnu dolní poloha

Podsazování pánve – horní
poloha

Obr. 2a:

Obr. 2b:

Šikmé zkracovačky v lehu pokrčmo
dolní poloha

Šikmé zkracovačky v lehu pokrčmo
horní poloha
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Obr. 3a:
Rotace trupu v podporu klečmo – horní poloha

Obr. 3b:
Rotace trupu na stroji

Obr. 4a:
Vodorovné přítahy na stroji vsedě
první fáze

Obr. 4b:
Vodorovné přítahy na stroji vsedě
druhá fáze
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Obr. 5:
Přítahy kladky za hlavou, horní poloha, dolní poloha

Obr. 6a:
Rozpažování na stroji v sedu
první fáze

Obr. 6b:
Rozpažování na stroji v sedu
druhá fáze
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Obr. 7:
Peck-deck, první fáze, druhá fáze, pohled z boku

Obr. 8a:
Legpress – dolní poloha

Obr. 8b:
Legpress – horní poloha

Obr. 9a:
Výpony jednonož bez zátěže
dolní poloha

Obr. 9b:
Výpony jednonož bez zátěže
horní poloha
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Obr. 10:
Bench press na stroji v sedu

Obr. 11:
Tlak na ramena na stroji
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Obr. 12a:
Tricepsový tlak na kladce
horní poloha

Obr. 12b:
Tricepsový tlak na kladce
dolní poloha

Obr. 13a:
Bicepsový zdvih na stroji
dolní poloha

Obr. 13b:
Bicepsový zdvih na stroji
horní poloha
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Obr. 14a:
Přitahování nohou ve vzporu na rukou
první fáze

Obr. 14b:
Přitahování nohou ve vzporu na rukou
druhá fáze

Obr. 15: Střídavé zvedání
nohou a rukou v lehu na břiše

Obr. 16a:
Přitahování na stroji v sedu
široký úchop – první fáze

Obr. 16b:
Přitahování na stroji v sedu
široký úchop – druhá fáze
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Resumé
Bakalářská práce je zaměřena na přehledné popsání problému tvorby cvičebního
plánu při nabírání hmotnosti. Cílem bylo vysvětlit nejdůležitější metody
a principy posilovacího tréninku s důrazem na správnou techniku provedení cviků
spolu s postupným zatěžováním organizmu dosud netrénujících mužů středního
věku. Na základě vyhodnocení prostudované literatury a osobních zkušeností
s tímto typem cvičení jsem navrhnul optimální tréninkový program zaměřený na
svalovou hypertrofii. Práce je doplněna o zásobník cviků používaných v úvodním
zpevňovacím období společně s fotografiemi, díky kterým čtenáři lépe pochopí
jejich provedení a použití v praxi.

Resume
Baccalaureate work is aimed on lucid description of the creation of the exercising
plan problem during weight gaining. The aim is to explain the most important
methods and principles of strenghtening training, with the emphasize on the right
technique of exercises, together with gradual organism loading, by now not
training middle age men.

On the basis of studied literature evaluation and

personal experience with this type of exercising, I suggested optimal training
program, aimed on muscular hypertrophy. The work is completed with the stock
book of exercises, used during the opening fastening period, together with
photographs, thanks whitch readers will understand better their execution and
using in praxis.
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