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ÚVOD

Již delší dobu fitness centra po celém světě praskají ve švech. Lidé
v posledních letech mění svůj životní styl tak, aby byla jejich fyzická kondice a
vzhled postavy ve skvělém a esteticky co nejlepším stavu. Takto vypracovaná vizáž
je velmi důležitá pro rozvoj úspěšné kariéry, ale i pro osobní pocit a zvýšení
sebevědomí. Cílem většiny návštěvníků fitness center je zpevnit postavu, nabrat sílu
a zvětšit svalstvo, spálit tuky a samozřejmě vynaložené úsilí zúročit v běžném
životě a co nejdéle si vydřenou postavu udržet. Ať už si vyberou docílení jakékoliv
vizáže postavy, budou se namáhat a potit se, aby svého stanoveného cíle dosáhli.
Otázkou však je, zda cvičencům pevná vůle vydrží a dotáhnou vzhled postavy ke
své spokojenosti a nepřestanou v půlce cvičebního plánu. To už zaleží na povaze
dotyčného.

Pokud zákazníci fitness center překročí pomyslnou hranici mezi cvičením
pro zlepšení postavy a závislosti na cvičení ( protože cvičení je jako droga ), mohou
začít přemýšlet o fitness na úrovni sportovních disciplín. Výběr je z několika
soutěžních forem, kterým člověk musí přizpůsobit tréninkové plány a jednotky,
životosprávu i kompletně změnit denní režim. Tréninkové plány se budou podstatně
lišit, podle kritérií jednotlivých soutěžních forem. Cvičenec si musí zvážit, které
odvětví a disciplína mu budou nejlépe vyhovovat a zároveň pro něho bude
dosažitelným cílem. Lze si vybrat z následujících soutěžních odvětví, ve kterých se
pořádají soutěže. Je jím kulturistika mužů, žen a mládeže, classic bodyduilding
mužů, fitness mužů, žen a mládeže, bodyfitness mužů, žen a mládeže, fitness model
žen.

Cílem naší bakalářské práce je roční tréninkový plán žen v soutěžích
bodyfitness. Doposud není sepsána žádná taková shrnutá literatura s tímto tématem.
Bakalářská práce je sjednocením veškerých dostupných materiálů a také zkušeností
a sběrem dat ze světa bodyfitness. Nahlédnutím do jednotlivých tréninků,
životosprávy, zákulisí a pravidel soutěže by mělo usnadnit rozhodnutí cvičenek a
zákaznic fitness center zda pokračovat s posilováním na rekreační úrovni nebo se
účastnit soutěží právě v této disciplíně. Bakalářská práce bude inspirací pro
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zákaznice a také pro fitness instruktory a trenéry, pokud se najde žena s cílem
takové soutěže se zúčastnit a bude potřebovat jejich radu. Zároveň při sestavování
této bakalářské práce ukojím svou vlastní zvědavost, co všechno tato soutěž obnáší.
Jako budoucí trenérka fitness, si myslím, že i mě jednou navštíví žena, která se o
tuto soutěž bude zajímat dopodrobna a já jejím dotazem nebudu zaskočena, protože
i když si neprojdu přípravou na tuto soutěž a ani samotnou soutěží, budu aspoň
všeobecně vědět jak ji na soutěž v bodyfitness připravit.
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1. BODYFITNESS ŽEN

Bodyfitness žen je typ soutěže zabývající se a hodnotící tvar těla, jeho
propracovanost, vyrýsovanost a symetrii. V kapitole bodyfitness žen se seznámíme
s definicí této soutěže, ale i ostatních soutěží podobného charakteru, s jejím
vznikem, s pravidly, s průběhem soutěží a s hlavními znaky, které se na soutěžích
posuzují.

1.1 Ženy a posilování

Ženy ve fitness centrech se objevují hlavně s cílem redukce tuku, zpevnění
svalů a celkové zlepšení estetického dojmu. Zaměřují se hlavně na partie, které
vybočují ze souměrnosti postavy. Příliš velké boky a hýždě, zvětšený podbřišek a
také malá a nezpevněná prsa. Některé ženy se zaměřují i na tvarování ramen a paží,
hodně tukových polštářků se usazuje např. na trojhlavém svalu pažním.
Ženám posilování velice svědčí. Mnoho autorů publikací o posilování se
shoduje na názoru, že ženy potřebují dokonce více posilovat než jejich mužské
protějšky (Tlapák 2003). Posilováním se krom zvětšení a zpevnění svalů, zpevňují i
kloubní pouzdra, která u žen mají větší tendenci k uvolňování. Muži by naopak měli
více preferovat protahování svalů a kloubních pouzder. Muži a ženy se v posilování
příliš neliší. Provádějí stejné cviky, používají stejnou metodiku cvičení a posilují na
stejných přístrojích. Rozdíly můžeme vidět jen u velikosti závaží a v tělesných
partiích, na které se jednotlivá pohlaví soustředí.
Pokud nastane ta chvíle, kdy se zákaznice fit center rozhodne posilovat ne
jen pro svou potřebu, ale ukázat i své snažení někomu kdo to dokáže odborně
posoudit, je čas začít pěstovat tento koníček jako sport se soutěžními cíly. Je výběr
z několika soutěžních forem, kterým zákaznice musí přizpůsobit tréninkové plány a
jednotky, životosprávu i kompletně změnit denní režim. Tréninkové plány se budou
podstatně lišit, podle kriterií jednotlivých soutěžních forem. Cvičenec si musí
zvážit, které odvětví a disciplína mu budou nejlépe vyhovovat a zároveň pro něho
bude dosažitelným cílem. Rozhodnutí nemusí být konečné, disciplíny které se
nabízí jsou založeny na podobném principu, jen se mění v jednotlivých zaměření.
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1.2 Definice jednotlivých soutěží

Kulturistika je specializované odvětví, zaměřené na systematický rozvoj všech
svalových skupin s hlavním cílem pozitivně ovlivnit kompozici těla, zlepšit jeho
tvar, zvýšit úroveň síly a upevnit zdraví.

Soutěžní forma kulturistiky mužů, žen a mládeže je sportovní disciplína, která se
snaží prostřednictvím náročného tréninku a odpovídající životosprávy o maximální
rozvoj svalové hmoty, dosažení hustoty, definice a separace svalů při zachování
souměrnosti celé postavy. Cílem tréninkové přípravy je účast na soutěžích, na nichž
rozhodčí porovnávají úspěšnost přípravy jednotlivých soutěžících pomocí pravidly
stanovených kritérií.

Soutěžní forma classic bodybuilding mužů je sportovní disciplína, která se snaží
prostřednictvím náročného tréninku a odpovídající životosprávy o svalový rozvoj,
dosažení hustoty, definice a separace svalů při zachování souměrnosti celé postavy
v rozsahu omezeném korelací váhy a výšky. Cílem tréninkové přípravy je účast na
soutěžích, na nichž rozhodčí porovnávají úspěšnost přípravy jednotlivých
soutěžících

pomocí

pravidly

stanovených

kritérií.

Soutěžní forma fitness mužů, žen a mládeže je sportovní disciplína, která se snaží
všestranného tréninku a odpovídající životosprávy o dosažení souměrné sportovní
postavy, vysoké fyzické kondice a optimálního pohybového projevu. Cílem
tréninkové přípravy je účast na soutěžích pomocí pravidly stanovených kritérií.

Soutěžní forma bodyfitness mužů, žen a mládeže je sportovní disciplína, která se
snaží prostřednictvím všestranného tréninku a odpovídající životosprávy o dosažení
maximální souměrné sportovní postavy bez důrazu na pohybový projev. Cílem
tréninkové přípravy je účast na soutěžích pomocí pravidly stanovených kritérií.

Na poslední uvedenou soutěžní formu bude zaměřena tato bakalářská práce. Bude
rozebrán její celoroční plán a příprava na soutěž v bodyfitness.
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1.3 Soutěže žen a jejich rozdíly

V prvé řadě musím zdůraznit, že jsou dva druhy soutěží a to amatérské a
profesionální. Už z názvu je jasné, že profesionálka se soutěžemi a tímto sportem
živí, kdežto amatérka si vše hradí sama, nebo má svého sponzora a finance získává
ve vlastním zaměstnání. Ovšem profesionální soutěže se v praxi pořádají jen
v Americe.
Kulturistika – je nejstarší forma ze které vznikly všechny ostatní soutěže.
V kulturistice je kladen důraz na velikost svalů a vyrýsovanost. Soutěžící pózují
v dvoudílných plavkách, bosí a bez jakýchkoliv doplňků.

Fitness – v soutěžích není kladen důraz na velikost svalů, ale na jejich
funkčnost. Proto soutěžící nejen pózují, ale předvádí porotě i volnou sestavu
složenou z gymnastických, tanečních a silových prvků, prvků z bojových umění
atd. Flexibilita, síla, pružnost, dynamika a cit pro hudbu a rytmus jsou základní
požadavky k úspěšnému zvládnutí volné sestavy. Porota hodnotí také celkový
dojem a kostým.

Bodyfitness – V této soutěži je důležitá symetrie těla. Soutěž vznikla na
základě toho, že ne všechny „fitnessky“ měly předpoklady k zvládnutí volné
sestavy ( gymnastická průprava) a nebo ji z nějakého jiného důvodu dělat nemohly.
Bodyfitness je pro ženy, které mají soutěžní ambice a chuť porovnat svoji
vypracovanou, ale stále ženskou postavu. V této soutěži je přílišné vyrýsování spíše
na škodu. Celkově má postava působit jemně,žensky a svaly by měly být drobné.

Fitness model – je úplnou novinkou mezi soutěžemi ( od roku 2006 ). Soutěž
je jemnější odrůdou bodyfitness. Tato soutěž je určena pro začínající bodyfitnessky
nebo fitness modelky, které se cvičením začaly nedávno a nedisponují ještě
žádoucími svaly, proto by v konkurenci bodyfitness neměly šanci uspět. Hodnotí se
opět symetrie těla a sportovní vzhled, aniž by soutěžící měly nějaké svaly. Soutěžící
pózují v dvoudílných plavkách, v jednodílných plavkách a mají promenádu ve
společenských šatech. Tato kategorie zatím není příliš známá.
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1.4 Vznik fitness a bodyfitness

Disciplíny fitness a bodyfitness vzešly ze soutěží v kulturistice. Za
průkopníka tohoto sportovního odvětví se považuje Eugen Sandow ( 1867 – 1925 )
vlastním jménem Frederik Müller, který byl žákem známého siláka Louise Attily.
Své poznatky o cvičení a posilování vložil Sandow do několika publikací z nichž
nejznámější se stala kniha s názvem „Body building“ neboli kulturistika. Název
knihy dal později jméno samostatnému sportovnímu odvětví. První světová soutěž,
na níž se nehodnotila síla , nýbrž tvar těla a rozvoj svalů, proběhla v roce 1903 o
titul „The Most Perfectly Developed Man“. Následně se začala pořádat spousta
soutěží s různými názvy, ale bylo třeba do soutěží zavést určitý systém. V roce
1946 Joe Weider spolu s bratrem Benem založili organizaci IFBB ( Internacional
Federation of Bodybuilders ) , která pod sebou má v dnešní době více než 130
národních kulturistických federací a nejvíce ovlivnila nárůst zájmu o posilování a
kulturistiku. Není to samozřejmě jediná organizace, mezi další se řadí WBBG (
World Body Building Guild ), britská organizace NABBA ( National Amateur
British Bodybuilding Association ), soutěže pořádala i organizace AAU ( American
Athletic Union ).
Ženy se začaly výrazněji zajímat o kulturistiku a jiná odvětví tohoto sportu
koncem 70. let, kdy se začaly objevovat první soutěže , které se výrazně lišily od
různých bojů o královnu krásy. Přelom v pojímání kulturistiky žen nastal v roce
1980, kdy bylo pořádáno mistrovství Spojených státu v kulturistice žen

podle

kulturistických pravidel. Soutěže žen však dlouho nedokázaly nalézt svoji vlastní
tvář. Soupeřily spolu dvě koncepce. Jedna směřovala více k zdůrazňování ženskosti
a krásy ženské postavy, druhá jednoznačně preferovala svalový rozvoj bez ohledu
na celkový dojem . V ČR se rozvoj kulturistiky žen zpozdil přibližně o 5 let.
Od roku 1986 byly organizovány pravidelné kulturistické soutěže žen podle
pravidel IFBB. Po roce 1989 došlo k reakci na extrémní formu soutěžní kulturistiky
poznamenanou řadou skandálů ohledně steroidů. Vznikly soutěžě ve fitness,
nejdříve pouze žen a později i mužů. U těchto soutěží je kladen důraz hlavně na
pohybový projev, který ovšem nebyl každému dán do vínku. Pohybové sestavy
soutěžících ve fitness nabyly po několika letech existence této disciplíny takové
náročnosti, že zájem o tuto soutěž výrazně klesl. Na popud vznikla nová disciplína,
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tzv. „Bodyfitness“. Hodnocení klade důraz na postavu, její harmonii a symetrii, ne
na pohybový projev. První soutěž proběhla v roce 2002 v Brně.

1.5 Soutěže bodyfitness a jejich dělení

Za soutěže v bodyfitness je považováno sportovní porovnání, kterého se
musí zúčastnit nejméně 3 závodnice ( závodníci ) v jednotlivých kategoriích. Soutěž
bude platná jen v případě, že budou dodržena pravidla a soutěžní řád.

Soutěže v bodyfitness se pořádají nejen v ženských kategoriích, ale i v mužských
kategoriích, které jsou poměrně novou disciplínou.

Podle věkových kategorií se konají :
o soutěže juniorů a juniorek ohraničené věkem 21 let
o soutěže mužů a žen bez věkového omezení
o souteže mastres – veteránky starší 35 let

Věkové kategorie jsou dále rozděleny výškovým omezením :
o Bodyfitness juniorky mají pouze jednu soutěžní kategorii bez výškového
omezení
o Bodyfitness junioři jsou zařazeni též jen do jedné kategorie, ale v závislosti na
tělesné hmotnosti, která nesmí překročit vzorec vypočítaný z tělesné výšky. Ten
získáme tak, že od tělesné výšky odečteme 100 cm, např. 165 cm – 100 cm =
65 kg
o Bodyfitness ženy jsou omezeny výškou do 3 kategorií
- ženy do 160 cm
- ženy do 164 cm
- ženy nad 164 cm
o Bodyfitness muži mají jen 1 kategorii, s podmínkou že muži do 170 cm nesmí
překročit svou tělesnou váhu více jak o 2 kg (vzorec pro výpočet uveden výše),
muži do 178 cm nesmí překročit tělesnou váhu více jak o 4 kg, muži nad 178
cm nesmí překročit tělesnou váhu více jak o 6 kg.
o Bodyfitness veteránky mají jen 1 kategorii bez výškového omezení
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Soutěže v bodyfitness lze také rozdělit podle významu. Pořádají se soutěže
mezinárodní, do kterých spadá mistrovství světa a mistrovství Evropy, dále také
národní soutěže s mezinárodní účastí. V naší republice probíhají soutěže
mistrovské. Jsou to mistrovství oblastí, mistrovství Moravy a Slezska, mistrovství
Čech a mistrovství České republiky. Na těchto uvedených soutěžích mohou
startovat jen občané České republiky nebo cizinci mající povolení k trvalému
pobytu v ČR. Konají se i soutěže nemistrovské neboli pohárové soutěže s otevřenou
účastí. A v neposlední řadě se pořádají soutěže propagační, které slouží k náboru
nových členů klubů, oddílů a fitcenter.

1.6 Průběh soutěží v bodyfitness žen

Účast na těchto soutěžích je podmíněna platným registračním průkazem
Svazu kulturistika a fitness ČR na příslušný rok. Závodnice musí mít dobrý
zdravotní stav, fyzickou kondici a pěknou sportovní postavu. Soutěžící se v den
soutěže dostaví k měření, vážení a prezentaci. Sebou si vezmou všechny používané
plavky a obuv. Vážení soutěžících probíhá s přesností na 0,1 kg a měření s přesností
na 0,5 cm. Během prezentace obdrží soutěžící startovní číslo, které si umístí na
levou stranu plavek. Soutěž může začít.

Semifinále je složeno ze dvou kol.
o V prvním kole jsou soutěžící ženy porovnány v tzv. čtvrtobratech. To znamená,
že před porotou zaujmou postoj zepředu, z pravého boku, zezadu a z levého
boku. Závodnice musí stát ve stoji spatném a minimálně jedním prstem ruky se
musí dotýkat vnější strany stehen. Ženy jsou oblečeny do dvoudílných černých
plavek bez ozdob a obuty v černých lodičkách s uzavřenou patou i špičkou
s maximální výškou 13 cm.
o V druhém kole soutěže se ženy porovnávají opětovně ve čtvrtobratech
s rozdílem oblečení a obutí. Plavky jsou jednodílné v barvě, kterou si závodnice
zvolí sama. Lodičky jsou vybrány také dle vlastního uvážení jen s podmínkou o
výšce max.13 cm.

Porovnání probíhá ve skupinách 2 - 5 závodnic. Čtvrtobraty se provádí
současně v základním postoji. Bodové hodnocení těchto kol se započítává do
13

bodového hodnocení celé soutěže. Do finále postupuje v každé kategorii 6 – 10
soutěžících. Počet postupujících určí hlavní rozhodčí po dohodě s ředitelem
soutěže.

Finále probíhá jen v jednom kole
o Finálové kolo probíhá opět formou čtvrtobratů. Soutěžící jsou oblečeny do
dvoudílných plavek v libovolné barvě a v lodičkách, které jsou omezeny jen
výškou max. 13 cm. Hodnocení finalistek se provádí současně 2 x – 3 x na
různých místech podia.

Zbývá jen čekat na výsledky soutěže a na její vyhlášení.

1.7 Estetický dojem a celkové hodnocení těla soutěžících

Celkový estetický dojem při takových to soutěžích netvoří jen tělo soutěžící,
ale vše co je s vizáží spojeno. Pokožka soutěžící a její barva, make up, účes, tvar,
ozdobení a správně zvolená barva plavek.

Pokožka – musí být oholena, zdravá bez kožních onemocnění, opálená.
Opáleného vzhledu pokožky lze dosáhnout umělým barvením, za předpokladu, že
barva bude nanesena rovnoměrně, aby nezpůsobila nevzhledné šmouhy. V dnešní
době však opálené kůže lze dosáhnout velice dobře v solárních studiích. Používání
glitrů a třpytek na tělo je zakázáno.
Make up- je zvolen tak aby nebyl přehnaný ale musí být výrazný a měl by
ladit k oblečení.
Účes – soutěžící volí tak, aby vlasy zbytečně nezakrývaly svalstvo ramen a
horní části zad. To by ubralo na hodnocení svalových proporcí.
Plavky – musí splňovat obecné normy vkusu a slušnosti. Plavky typu tanga
jsou zakázány. Jednodílné plavky zakrývají čelní partie trupu a naopak odhalují
svalstvo zad. Spodní část plavek musí zakrývat minimálně polovinu hýžďového
svalstva a jejich okraj musí být upraven tak, aby během soutěže nedošlo ke
sklouznutí mezi hýžďové svaly. Plavky mohou být libovolně ozdobeny, jen
v případě uřčených černých dvoudílných plavek jsou ozdoby zakázané. Plavky jsou
kontrolovány v zákulisí hlavním rozhodčím, než soutěžící vstoupí na podium.
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Hodnocení závodnic :
•

Tělesná stavba musí mít přiměřené vyrýsování s nikoliv přehnanou celkovou
muskulaturou

•

Horní a spodní část těla by měla být vyvážená. Tělo symetrické. Celkový
svalový postoj s pěkným sportovním vzhledem a svalovým tonusem.
Závodnicím je doporučeno trénovat postavu tak, aby měla malý stupeň
muskulatury, celkový svalový postoj se souměrnými rysy a celkovou pevností.

•

Zdravý vzhled závodnice s pěknou tváří, přiměřeným make upem a opálenou
barvou pokožky je pozitivem pro tyto soutěže.

•

„Bodyfitnesska“ s nadměrným vyrýsováním, přehnanou muskulaturou a
celkovou mohutností bude známkovaná v hodnocení dolů.
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2. CELOROČNÍ ROZDĚLENÍ PLÁNU PRO SOUTĚŽ V BODYFITNESS

Celoroční plán pro ženy zabývající se soutěžemi v bodyfitness je rozdělen
do několika částí.
- Přípravné období
- Předsoutěžní rýsovací období
- Týden před soutěží v bodyfitness
- Mezisoutěžní období
- Období po skončení soutěže
Každá s uvedených částí je zaměřena na jiný způsob posilování, sestavení
tréninkových jednotek, upravení stravy a používáním výživových doplňků.
Jednotlivá období budou rozebrána, avšak vždy musíte počítat s tím, že vše, co je
zde uvedeno, slouží jako možný příklad. Individualita je v tomto případě velice
důležitým faktorem. I když je v názvu kapitoly uveden pojem celoroční plán,
musíme v praxi počítat s tím, že soutěže probíhají vždy na jaře a na podzim. Jak na
jarní tak na podzimní soutěže se zájemkyně o bodyfitness bude připravovat stejným
systémem. Uvedena bude tedy příprava na jednu vlnu soutěží. I časové rozpětí
jednotlivých období slouží jako odrazový můstek. Ve skutečnosti se může jejich
doba měnit podle potřeby závodnice.

2.1.Přípravné období

Zájemkyně o startování na soutěžích bodyfitness musí počítat s tím, že
příprava nebude vůbec jednoduchá. V posilovně se bude dřít jak nejvíc to bude
možné, stravu si bude muset hlídat a peníze se jen rozkutálí s nákupem výživových
doplňků. A pokud nenajde svého sponzora, sama brzy uzná, že si vybrala finančně
velice náročný sport. Pokud tyto kritéria nebude potřeba řešit, může zažít
s přípravou na soutěž.
V přípravném období se tělo začne obalovat svaly. Důležité v tomto období
je nabrat co nejvíce svalové hmoty a svalového objemu. V pozdější fázi celoročního
plánu budeme tuto svalovou hmotu rýsovat a prokreslovat. Přípravné období trvá
přibližně 3 měsíce. Budeme se věnovat objemovému tréninku. Nárůst svalové
hmoty souvisí i s nárůstem síly, která ovšem v soutěžích bodyfitness nemá skoro
žádný význam, protože sílu nikdo neporovnává.
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2.1.1 Fyziologie svalů u objemového tréninku

Nárůst svalové hmoty nastane jednak díky nárokům na svalové napětí
(tréninkové vyčerpání a potréninková superkompenzace bílkovin), jednak díky
zvýšení energetických zásob svalu důležitých pro svalovou práci. Ve fázi
regenerace je zvýšená zásoba energie prospěšná pro stavbu hmoty, zabudování
svalových bílkovin. Objemový trénink musí proto obsahovat déletrvající svalové
napětí s nárokem na zásobu energie ( Tlapák 2003 ). Hmota svalů roste díky
zvětšení rozměru svalových vláken a velkého nárůstu spojovací tkáně, kolagenu.

2.1.2 Objemový trénink a jeho charakteristika

Objemový trénink je specifický pomalým zvedáním zátěže, v některých
případech i brždění zátěže, svaly se musí vystavit déletrvajícímu svalovému napětí.
Objemovému tréninku předchází, hlavně u začátečnic, zpevňovací období. V tomto
případě však předpokládáme, že zpevňovací období má zájemkyně o bodyfitness za
sebou. Objemový tréninkový plán není zaměřen na celé tělo během jedné
tréninkové jednotky. Používá se tzv. „štěpený trénink“ neboli „Split systém“ . Tělo
je rozděleno na jednotlivé svalové partie podle určitých vztahů.

Spojování svalů do tréninkové jednotky podle vzájemných vztahů:
o Svaly spolupracující (synergisté) - dvouhlavý sval pažní a zádové svalstvo
- trojhlavý sval pažní a prsní svalstvo
- hamstringy a vzpřimovače páteře
o Svaly protilehlé (antagonisté) - dvouhlavý sval pažní a prsní svalstvo
- trojhlavý sval pažní a zádové svalstvo
- dvouhlavý sval pažní a trojhlavý sval pažní
- přední a zadní strana stehen

Frekvence cvičení v týdenním režimu může být různá. Většinou se začíná na
systému tréninků ABA, BAB. Kdy jsou svalové skupiny rozřazeny do dvou
tréninků A a B,návštěva posilovny vychází tedy na tři dny v týdnu. Při čtyřech a
více tréninkových jednotkách v týdnu je trénink rozdělen na svalové partie tak, aby
se každá svalová partie v týdnu posilovala jednou nebo dvakrát. Dostatečným
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odstupem zátěže na každou jednotlivou svalovou skupinu se předchází celkovému
přetěžování organismu. Nejčastější formy dalšího dělení týdenního režimu jsou
čtyřdenní split systém, pětidenní split systém, šestidenní split systém. U
šestidenního split systému „bodyfitnesska“ může použít dvě varianty tréninků.
V jedné posiluje každou svalovou skupinu dvakrát týdně, ve druhé variantě posiluje
každou svalovou skupinu třikrát týdně. V praxi se spíše využívá varianta první.
U objemového tréninku jsou dána určitá specifika. Během tréninku se na
jednu svalovou partii používají 2 - 4 různé cviky. Počet sérií a počet opakování se
mění podle velikosti svalové skupiny.
Na malé svaly, do kterých zahrnujeme např. svaly paže a deltové svaly,
použijeme 6 až 10 sérií a 6 - 8 opakování v jedné sérii.
Na střední svaly (svaly prsní nebo hamstringy) použijeme 8 - 12 sérií
a 6 - 10 opakování v 1 sérii.
U velkých svalových skupin (záda a stehna) posilujeme v 10 - 18 sériích a
při počtu 8 - 12 opakování v 1 sérii.
Přestávky mezi sériemi se doporučují kolem 1 - 2 minut. Trénink s kratšími
přestávkami zvyšuje krátkodobou vytrvalost a také výkon svalu.
Váha zátěže také není lhostejná. Zátěž by měla tvořit aspoň 65 - 85%
z maximální váhy. Tu zjistíme jednoduchým způsobem. Maximální váha je taková,
kterou zvedneme pouze 1 x – 2 x. Při objemovém tréninku se maximální váha
samozřejmě postupem času bude měnit k větší váze, tudíž i zvedání zátěže se bude
zvyšovat.
Slabé nebo zaostávající partie řadíme na začátek tréninku. Dokud je
posilující plná síly a chuti trénovat.
Aerobní trénink příliš v přípravném období nepoužívat nebo jen v malém
rozpětí. V tomto období se nesoustředíme na spalování tuků, takže pokud bychom
aerobní trénink na konci tréninkové jednotky zařadily, tak jen mírný s cílem
rychlejší regenerace svalů (odplavování zbytků odpadních látek ze svalů).

2:1.3. Metody posilování u objemového tréninku

Metody posilování, které se používají u objemového tréninku souvisí i
s nárůstem síly. Uvedeny budou jen metody převážně rozvíjející hlavně svalovou
hmotu. U přípravného období nemusí být použity všechny uvedené metody. Jelikož
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je každý člověk jedinečný, příprava je individuální. Bodyfitnesska musí na sobě
poznat, které metody zabírají a které ne.

Metoda opakovaných úsilí a její modifikace :
-

Metoda opakovaných úsilí s konstantní zátěží. Cvičí se v jednoduchých
sériích (série-přestávka-série) se závažím stejným po celou dobu provádění
sérií a opakování

-

Metoda

opakovaných

úsilí

se

snižováním

zátěže

během

série

(shazovačky). Podstatou metody je snižování zátěže podle poklesu energie
cvičícího.
-

Metoda opakovaných úsilí se změnou zátěže během následujících sérií.
Také známá jako pyramida. Pro zvětšování objemu je podstatná pyramida
sestupná. Začíná se posilovat s větší zátěží (85% maxima) a následně se
zátěž snižuje a počty opakování naopak zvyšují nebo zůstávají stejné.

Metoda brzdivá (excentrická). Používá se nadmaximální zátěž. Při posilování
zvýšíme zátěž na 140% maxima, kterou posilující zvedá vzhůru pomocí partnerů a
brzdí jí sám.

2.1.4 Jak sestavit tří měsíční plán přípravného období

Pokud po dobu tří měsíců chceme dosáhnout co nejlepších výsledků, je třeba
se nad plánem zamyslet dopředu. Plán by měl být strukturován tak, aby nedošlo ke
stagnaci svalů, či nechutenství posilovat. V tom případě je důležité, aby tréninkové
jednotky byly vždy po určité době nějak pozměněny a nároky na svaly zvýšeny.
K těmto změnám by mělo docházet postupně. Na tréninkové jednotce je mnoho
faktorů, které lze zpestřit. Můžeme pozměňovat počty opakování, počty sérií, počty
cviků na jednu svalovou partii a v neposlední řadě pozměnit samotné cviky, metody
posilování a zvyšovat váhy. Podle L. Boháčové (2001) jsou tři různé názory na
změnu cvičebního programu. Jeden preferuje měnit program velmi zřídka. To
znamená metodou „pokus-omyl“ najít takovou strukturu tréninku, která nejlépe
vyhovuje a té se držet, neboť tělo posilujícího právě na tento trénink reaguje
maximálním růstem. Každá změna vede ke snížení efektivnosti a tudíž i poklesu
výkonnosti. Druhý se řídí názorem měnit program jednou za 4-6 týdnů. Třetí názor
je naopak zastáncem měnit program ze dne na den. Podle jejich mínění se sval
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dokáže téměř okamžitě adaptovat na habituální typ zátěže a pokud nedochází ke
změnám, zastavuje svůj růst. Je na každé z nás, který typ změn tréninkového
programu použijeme.
Sestavení tréninkového plánu na přípravné období bude sloužit jen jako
inspirace, jelikož neexistuje jednotný harmonogram, který by mohl účinkovat na
všechny soutěžící v bodyfitness stejně. Opětovně je to dáno odlišností lidí. Každá
soutěžící se připravuje jinak. Jedna potřebuje nabrat hodně svalové hmoty, druhá
má svalové hmoty dostatek tak nabírá jen lehce, třetí nepotřebuje nabrat hmotu na
nohou, ale soustředí se jen na horní část těla atd.

1. Měsíc
V prvním měsíci budou probíhat tréninky 4 x týdně. Svalové partie těla
rozdělíme do 4 různých tréninků, tak aby každá svalová skupina bylo v týdnu
posílena jednou. Rozpis jednotlivých tréninků a svalové partie v nich procvičovány.
V závorce uveden počet cviků.
Trénink 1. – Zádové svalstvo (3), trojhlavý sval pažní (3)
Trénink 2. – Přední strana stehen (3), zadní strana stehen (3)
Trénink 3. – Prsní svalstvo (3), dvouhlavý sval pažní (3)
Trénink 4. – Ramena (3), lýtkové svaly (3) hýžďové svalstvo (3)
Ke každému tréninku bude přiřazeno posilování na břišní svalstvo po třech cvicích.
Počet sérií a počet opakování lze nastavit podle specifik objemového tréninku
uvedeno výše.
Týden tedy bude probíhat takto :
o Pondělí – trénink 1
o Úterý – trénink 2
o Čtvrtek – trénink 3
o Pátek – trénink 4

2. Měsíc
V druhém měsíci bude zařazeno 5 tréninků do jednoho týdne. Svalové partie
rozdělíme tentokrát do 3 tréninkových jednotek, které budeme postupně točit za
sebou.
Trénink A. – Prsní svalstvo (4), trojhlavý sval pažní (3), přední strana
stehen (3)
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Trénink B. – Zádové svalstvo (4), dvojhlavý sval pažní (3), zádní strana
stehen (3)
Trénink C. – Ramena (3), lýtkové svaly (3), hýžďové svaly (3)
Břišní svalstvo bude přiřazeno k tréninkové jednotce tak, aby bylo procvičeno
v týdnu třikrát po 3 cvicích.
Posilovat se bude ve dnech:
o Pondělí – trénink A
o Úterý – trénink B
o Středa – trénink C
o Pátek – trénink A
o Sobota – trénink B
Další týden bude vypadat následovně C, A, B, C, A. A postupně se zase tréninky
budou otáčet v řadě za sebou.

3. Měsíc
Poslední měsíc přípravného období tréninky budou probíhat 6 x týdně.
Každá svalová partie se bude posilovat v týdnu dvakrát. Sestavíme opět tři
tréninkové jednotky, avšak pozměníme spojení svalových partií. První tři verze
tréninku proběhnou podle návodu níže a další 3 tréninky v týdnu snížíme počet
cviků o jeden.
Trénink A – Prsní svalstvo (4), ramena (3), dvojhlavý sval pažní (3)
Trénink B – Zádové svalstvo (4), trojhlavý sval pažní (3), lýtkové svaly (3)
Trénink C – Přední strana stehen (4), zadní strana stehen (4), hýžďové
svalstvo (3)
Břišní svalstvo přidáno k tréninku tak, aby bylo procvičeno v týdnu čtyřikrát po 3
cvicích.
Týdenní režim :
o Pondělí –trénink A
o Úterý – trénink B
o Středa – trénink C
o Čtvrtek – trénink A lehčí forma tréninku
o Pátek – trénink B lehčí forma tréninku
o Sobota – trénink C lehčí forma tréninku
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Během tříměsíčního tréninku se bodyfitnesska nesmí zaleknou své osobní
hmotnosti. Její nárůst totiž bude okolo 6 - 8 kg nad normál (nad soutěžní váhu).
Převážně naroste svalstvo ale i tuku přibude. Žádný strach, následující období
slouží k snížení přebytečné hmotnosti a tuku.

2.1.5 Strava a výživové doplňky v přípravném období

V přípravném období, kdy nám nejvíce záleží na růstu svalové hmoty, jsou
pro tělo nezbytné sacharidy a bílkoviny. I tuky nemůžeme opomíjet, protože tělo je
v jisté míře také potřebuje. Pro výsledky v posilovně je tedy nutné pozměnit svůj
jídelníček. Není to nic složitého ani finančně či časově náročného. Pokud však
chceme dosáhnout výsledků, je nutno si příjem bílkovin a sacharidů hlídat.

Bílkoviny neboli proteiny jsou základními stavebními složkami svalů. Ve
stravě je můžeme přijímat například z masa (hovězí, kuřecí a ryby), mléčných
výrobků, vajec. Bílkoviny jsou v dostání i v podobě suplementů. Ve světě
kulturistiky a fitness je již zažité pravidlo přísunu bílkovin a to 2 g bílkovin na 1 kg
hmotnosti těla. V případě že bodyfitnesska bude vážit 60 kg, přísun bílkovin by se
měl rovnat 120 g. Opětovně podle odlišnosti cvičenek, některé počítají bílkoviny
systémem 1,5 g na 1 kg hmotnosti.

Sacharidy neboli cukry by měly být tělu dodány kvůli energii. Jsou obsaženy
ve většině běžných potravin. V ovesných vločkách, v bramborách, v těstovinách i
v rýži jsou cukry v komplexní formě. Naopak jednoduché cukry obsaženy například
ve sladkostech určitě radši vynechejme. Zdrojem sacharidů je i ovoce a zelenina
Počítání denního příjmu sacharidů však už není tak jasně dané. Příjem sacharidů si
musí každý vyzkoušet sám. U žen se pohybuje denní příjem sacharidů mezi 300 g
až 500 g. Vhodný příjem zjistíme 10 denní zkouškou. Určíme si třeba příjem
sacharidů 400 g denně. Na začátku zkoušky se zvážíme (ráno, nalačno) a váhu si
zaznamenáme. Po deseti dnech příjmu sacharidů (samozřejmě i bílkovin a tuků) se
znovu převážíme. Pokud je váha nižší než před zkouškou, příjem sacharidů není
dostačující, musíme příjem zvýšit. Pokud se váha nezměnila, opětovně příjem
musíme zvýšit. Pokud se váha změnila o 0,5 až 1 kg, je příjem sacharidů dobrý.
Pokud váha vzrostla o více jak 1 kg, musíme sacharidy mírně ubrat.
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Tuky tělo potřebuje, ať už se to někomu líbí nebo ne. Můžeme přijímat jen
nutné minimum, ale nikoliv žádné. Když z běžné stravy vyloučíme potraviny
z vysokým obsahem tuku a budeme jíst libové maso. Můžeme tělu dodat tuky
v podobě olivového oleje, množství tak dvě lžíce. Pomůžeme tak tělu v množství
metabolických procesů.

V přípravném neboli objemovém období se využívá výživových doplňků,
které jsou potřebné k zlepšení nárůstu svalů a k dobré regeneraci. Suplementy
nemusíme používat, není to předepsané pravidlo, ale určitě se užívání doporučuje.
Výběr je z několika suplementů, každý má trochu jiný účinek. Lze je volně
kombinovat.

KREATIN - Stimuluje nárůst svalové hmoty, zlepšuje výkon, sílu a výbušnost,
urychluje regeneraci posilovaného svalstva

AMINOKYSELINY BCAA – Podporuje tvorby svalové hmoty a chrání ji.
Urychluje regeneraci svalu a oddaluje vyčerpání.

TAURIN – Ovlivňuje nárůst svalové hmoty a zotavuje organismus po těžkém
výkonu. Psychická a fyzická stimulace před a při výkonu.

LECITIN – Vhodný pro osoby se zvýšenou fyzickou zátěží, podporuje nárůst
svalové hmoty a urychluje zotavení po náročném výkonu. Reguluje hladinu
cholesterolu a zlepšuje zásobování buněk kyslíkem.

GAINER – Je to zdroj rychle využitelné energie, podporuje nárůst svalové hmoty a
ochraňuje svalovou hmoty při zátěži. Urychluje regeneraci.

PROTEIN – Určen pro tvorbu svalové hmoty. Ochrana svalové hmoty před
devastací. Výživa s vysokým obsahem bílkovin.

Kdy používat suplementy je psáno na obalu. U každého je to jinak. Některé
užíváte před tréninkem, některé po tréninku, některé během celého dne. Některé
užíváte dennodenně, některé jen v den tréninku. Výběr si musí každý zvolit sám.
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Poslední věc, kterou bych chtěla zmínit, je i doporučená denní dávka
vitamínů a minerálů během přípravného období.
Železo – 15 až 18 mg
Zinek – 15 mg
Chrom – 120 mg
Betakarotén – 3 až 20 mg
Vit. C – 250 až 1000 mg
Vit. E – 100 až 400 mg
Vápník – 500 až 1000 mg
Vit. A – 5000 mg
B1 – 1,5 mg

2.1.6 Příklad sestavení jídelníčku přípravného období

Snídaně – 1. Ovesné vločky, banán, mléko
2. Ochucené müsli, mléko
3. Celozrnné pečivo s nízkotučným sýrem
Svačina – 1. Tvaroh, balení rýžových chlebů
2. Müsli tyčinka
3. Proteinový kokteil
Oběd – 1. 150 g drůbežích prsou, těstoviny a šálek rajčatové šťávy
2. 150 g hovězího masa, brambory, zelenina
3. 150 g ryby, brambory
Svačina – 1. Rýže s ovocem, mléko
2. Rýže s masem
3. Piškoty a mléko
Večeře – 1. Maso s těstovinami
2. Zeleninový salát + dvě lžíce netučného dresinku
3. Ovocný salát

Před spaním – 1. Ovoce
2. Tvaroh
3. Night protein
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2.1.7. Příklad objemové tréninkové jednotky

Příklad je ze třetího měsíce tréninku A. Budou rozepsány jednotlivé cviky na
svalové partie, počet sérií a počet opakování. Terminologie cviků není odborná, ale
tak jak je uvedena, se používá ve světe posilování.

TRÉNINK A – Prsní svalstvo, ramena, dvouhlavý sval pažní, břišní svalstvo

Prsní svalstvo: 1. Bench - press ( obr. 1. )

4 x 8-10

2. Tlaky na šikmé lavici ( obr. 2. )

4x8

3. Rozpažování v lehu na lavici ( obr. 3. )

4x8

4. Pullovery ( obr. 4. )

4 x 6-8

Obr. 1. Bench - press na stroji multipress

Obr. 2. Tlaky na šikmé lavici

Obr. 3. Rozpažování v lehu
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Obr. 4. Pullovery

Ramenní svalstvo: 1. Tlaky v sedu ( obr. 5. )

4x8

2. Upažování ve stoji ( obr. 6. )

3 x 8-10

3. Předpažování ( obr. 7. )

3 x 8-10

Obr. 5. Tlaky v sedu

Obr. 6. Upažování ve stoji
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Obr. 7. Předpažování
Dvouhlavý sval pažní : 1. Zdvihy ve stoji podhmatem ( obr. 8. )

3 x 6-8

2. Zdvihy ve stoji nadhmatem („EZ“) ( obr. 9. ) 3 x 6-8
3. Zdvihy s jednoručkou se zapřením ( obr. 10. ) 3 x 8

Obr. 8. Zdvihy ve stoji podhmatem

Obr. 9. Zdvihy ve stoji nadhmatem
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Obr. 10. Zdvihy se zapřením

Břišní svalstvo: 1. Předklony hrudníku k nohám ( obr. 11. )

3 x 10-15

2. Zkracovačky ( obr. 12. )

3 x 10-15

3. Úklony stranou ( obr. 13. )

3 x 10

Obr.11. Předklony, http://bodysport.webzdarma.cz/nodez/?node=1163

Obr. 12. http://www.kulturistika.com/2005062701-Zkracovacky.html

Obr. 13. Úklony stranou

2.2 Předsoutěžní rýsovací období

Objemovou fázi máme za sebou a na řadě je rýsování narostlých svalů.
Objemové tréninky byly náročné, ale to co nás čeká nyní, je mnohem náročnější. I
po psychické stránce. Propotíme během tréninku ne jedno tričko. Začíná období,
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kdy se musíme zbavit tukových složek a k tomu je zapotřebí aerobní trénink a
zvýšená frekvence posilování. Nesmíme zapomenout na to, že během přípravného
období jsme nabraly 6-8 kg nahoru. To vše teď musíme dostat zase pryč, ale jen
v podobě tuků. Svalová složka se musí, pokud možno, co nejvíce udržet. Rýsovací
období potrvá také přibližně tři měsíce.

2.2.1 Rýsovací trénink a jeho charakteristika

Rýsovací trénink je specifický zvýšením výdeje energie. To znamená, že
trénink musí mít oproti objemovému tréninku mnohem vyšší intenzitu. K tréninku
se také přidá aerobní trénink, který podpoří spalování tuků.
Počet tréninků v týdnu zůstane na 6-ti. Jako to bylo u posledního měsíce
přípravného období, ale změna nastane v tom, že trénink bude dvoufázový. To
znamená, že posilovnu budeme navštěvovat dopoledne i odpoledne. Jeden trénink
bude zahrnovat cvičení v posilovně a druhý trénink bude spíše aerobní. Který
trénink zařadíme ve dni jako první není určen. Každý si určí sám, jak mu to
vyhovuje.
Jednotlivé svalové partie budeme procvičovat už jen 1 týdně, ale o to
intenzivněji. Jedna svalová partie tedy vychází na jeden tréninkový den. Dvakrát
týdně můžeme zařadit ty partie, který jsou problematické. Třikrát týdně zařadíme
posilování břicha.
Počet opakování a počet sérií se zvýší na úkor váhy, která zase naopak
klesne. Pokud chceme zachovat co nejvíce svalu, musíme v tréninkových
jednotkách postupovat následovně. Na začátek tréninku zařadíme cvik na určitou
svalovou partii s nižším počtem opakování a na konci počty opakování zvýšíme. To
by mělo přispět k udržení svalové hmoty a přitom redukovat tuk. U nižšího počtu
opakování tedy mírně zvýšíme zátěž. Počty opakování se zvyšují až ke 20. Nebo u
některých cviků zařazujeme opakování do konce sil.
Přestávku u objemového tréninku jsme určily kolem 1 minuty. V rýsovacím
tréninku ji musíme zkrátit na minimum.
Váha zátěže u rýsovacího tréninku je kolem 60% maxima. Pokud možno
však zvedáme takovou zátěž abychom byly schopné provést daný počet opakování
např. 15.
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2.2.2 Metody posilování v rýsovacím období

Metody používané pro rýsování svalů mají za účel co nejvíce zvýšit
intenzitu tréninku. Sval tudíž nenabírá na objemu, ale tvaruje se. Pro tento účel se
většinou používá spojení několika posilovacích cviku dohromady. Opětovně budou
vypsány jen metody související s rýsováním svalu.

Supersérie – je to posilování dvou cviků na jednu svalovou skupinu následující
těsně po sobě. Mezi cviky je buď velmi krátká nebo žádná přestávka. Příkladem je
na prsní svalstvo rozpažky v leže a následně benčpress. Výjimkou není ani
spojování cviků na antagonisty (dvouhlavý sval pažní a trojhlavý sval pažní).
V tréninku se nejprve začínají zařazovat supersérie malých svalových skupin,
později se přechází na větší svalové skupiny.

Trojsérie – Posilování tří po sobě následujících cviků na jednu svalovou partii
s velmi krátkou nebo žádnou přestávkou mezi nimi. Nejčastěji se užívá spojení
cviků na velké svalové skupiny nebo při zatěžování trojhlavých svalů. Příkladem
jsou svaly ramenní. Upažování ve stoji (střední hlava deltového svalu), tlaky v sedu
za hlavou (přední hlava deltového svalu) a upažování v předklonu (zadní hlava
deltového svalu).

Gigantické série - tentokrát pro jednu svalovou skupinu použijeme 4 - 6 po sobě
následujících cviků s co nejmenší nebo žádnou přestávkou mezi jednotlivými cviky.
Krom jedné svalové skupiny je k vidění i spojení cviků na antagonisty (např. prsní
svalstvo a zádové svalstvo). S gigantickými sériemi se setkáváme přibližně
v posledních 3 až 4 týdnech před soutěží. Jelikož je trénink dosti intenzivní, stává
se, že vede nejen ke spálení tukových zásob, ale součastně ztrácíme i svalovou
hmotu.

Vyčerpání počtu opakování – metoda má za účel sval co nejdéle intenzivně
zatěžovat a to počtem opakování který není předem dán, ale opakujete daný cvik
tak dlouho, dokud síly stačí. Počet opakování se tedy může zvýšit až ke 30.
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2.2.3 Aerobní trénink v rýsovacím období

Pro snížení tukových zásob je zvýšení podílu aerobního způsobu krytí
energie velice důležité, protože právě v téhle fázi se tuk nejvíce spaluje. Účinnost
spalování tuku se odhaduje podle tepové frekvence a její rozmezí je doporučeno
mezi 120 - 140 tepů/minutu. Délka trvání aerobní zátěže je doporučená na 20 - 30
minut. Avšak při přípravě na soutěž se závodnice aerobním tréninkem zabývá až 45
minut. Dle Tlapáka (2003) se aerobní zátěž zařazuje i ráno nalačno a po zátěži.
Z hlediska vnitřního prostředí těla jsou tyto situace podobné, protože v obou
případech máme nízkou hladinu cukru v krvi a tím dochází k rychlejšímu
uvolňování tukových zásob při aerobní zátěži. V posilovnách můžeme k tomuto
účelu použít stacionární bicykl, běhací pásy, stepery, orbitrecky a veslovače. Pozor
u stacionárního bicyklu jsou zatěžovány jen nohy, pro spalování tuku je lepší
používat ty přístroje, které zatěžují i horní polovinu těla. Aerobní trénink se v
rýsovacím období bude zařazovat 6 x týdně. V dvou fázovém tréninku bude na vás,
jestli zařadíte aerobní zátěž v dopoledním tréninku nebo v odpoledním. Ale z
hlediska používání sacharidových vln (upřesnění v kapitole 2.2.5) doporučuji
zařazovat aerobní trénink při snížení příjmu sacharidů v odpoledních hodinách.

2.2.4 Jak sestavit tří měsíční plán rýsovacího období

Nejdůležitější na rýsovacím období je z těla odstranit co nejvíce podkožního
tuku při co nejlepším zachování svalové hmoty. Proto se v tomto období závodnice
nepřipravují na soutěž jen aerobním tréninkem. Ten by sice způsobil velké ztráty
podkožního tuku, ale vedl by i ke ztrátám svalové hmoty, což v soutěžích
bodyfitness nechceme. Proto je nejlepší cestou posilování s aerobním tréninkem
spojit a tím zachovat svalovou hmotu a přesto shazovat přebytečné tuky. Sestavení
plánu bude opětovně jen názorným návodem z několika dalších možností.
Bodyfitness soutěžící sestavují plány dle vlastních názorů a zkušeností. Tři měsíce
nejsou úplně přesnou dobou přípravy, mění se podle kalendáře soutěží.
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1. Měsíc
Během prvního měsíce (ale i následujících) budeme navštěvovat posilovnu
dvakrát denně a šestkrát v týdnu (dvoufázový trénink). Jeden trénink proběhne jako
aerobní s přidáním posilování břišního svalstva. Tento trénink se během týdne bude
neustále opakovat, jen se bude měnit jeho pozice v denním rozdělení. Druhý trénink
se zaměří vždy na jednu svalovou partii, kterou budeme posilovat. To znamená, že
v týdnu budeme každou svalovou skupinu posilovat jednou, a problematickou
svalovou skupinu dvakrát (individuální).Trénink problematické svalové skupiny se
bude zařazovat do týdenního režimu tak, aby svaly měly čas regenerovat.
Do tréninku zařadíme metodu supersérií. V závorkách uveden počet cviků.

Trénink aerobní (TA) – 45 minut orbitreck
- Břišní svalstvo (3)
Trénink 1. – Zádové svalstvo (4)
Trénink 2. – Paže : dvouhlavý sval (3) a trojhlavý sval (3)
Trénink 3. – Nohy : stehna + hýžďové svalstvo (6) a lýtka (3)
Trénink 4. – Prsní svalstvo (4)
Trénink 5. – Ramenní svalstvo (4)
Trénink 6. – Problematická svalová skupina

Týdenní režim :
o Pondělí – dopoledne trénink 1., odpoledne TA
o Úterý – dopoledne TA, odpoledne trénink 2.
o Středa – dopoledne trénink 3. odpoledne TA
o Čtvrtek – dopoledne trénink 4., odpoledne TA
o Pátek – dopoledne TA, odpoledne trénink 5
o Sobota – dopoledne trénink 6.,odpoledne TA

Aerobní trénink je zařazen do denního režimu, podle svalové skupiny,
kterou ten určitý den budeme zatěžovat. Velké svalové skupiny posilujeme spíše
dopoledne, malé svalové skupiny spíše odpoledne.
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2. Měsíc
Ve dvoufázovém tréninku budeme nadále pokračovat, počet návštěv
posilovny v týdnu také zůstane neměněn, rozdělení na jeden aerobní trénink a jeden
posilovací trénink v jednom dnu také zůstane. Změna nastane v metodě posilování,
k supersériím začneme používat i trojsérie. Svalové skupiny budeme zatěžovat
větším počtem cviků a zvýšíme i počet opakování. Aerobní trénink ve spojení
s posilováním břišního svalstva zůstane stejný.

Trénink aerobní (TA) – 45 minut steper
- břišní svalstvo (3)
Trénink 1. – Prsní svalstvo (5)
Trénink 2. – Ramenní svalstvo (5)
Trénink 3. – Nohy : stehna + hýžďové svalstvo (6) a lýtkové svaly (4)
Trénink 4. – Zádové svalstvo (6)
Trénink 5. – Paže : dvouhlavý sval (4) a trojhlavý sval (4)
Trénink 6. – Problematická svalová skupina

Týdenní režim :
o Pondělí – dopoledne trénink 1., odpoledne TA
o Úterý – dopoledne TA, odpoledne trénink 2.
o Středa – dopoledne trénink 3. odpoledne TA
o Čtvrtek – dopoledne trénink 4., odpoledne TA
o Pátek – dopoledne TA, odpoledne trénink 5
o Sobota – dopoledne trénink 6., odpoledne TA

Během týdenního režimu jsme jinak rozdělily svalové skupiny na dny
v týdnu. Změna nemusí být nutná, je pouze pro účel zbavit se stereotypu, který
může nastat.

3. Měsíc
Poslední měsíc posilování před začátkem soutěží. I když už musíte být
značně unavené, tento měsíc je rozhodující. Tělo se musí dokonale připravit na
soutěž. Podkožní tuk se musí zredukovat na minimum. Svaly krásně vyrýsovat.
Intenzita tréninku bude zase o něco větší než byla doposud. Posilovnu opětovně
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navštěvujeme v dvoufázovém tréninku šestkrát týdně. Metodu posilování změníme
na gigantické série a zařadíme i počet opakování do vyčerpání sil. Aerobnímu
tréninku s posilováním břišních svalů se začneme věnovat jen v odpoledních
hodinách. Více sil na intenzivní posilování budeme mít dopoledne. Počet cviků na
jednu svalovou partii ponecháme.
Trénink aerobní (TA) – 45 minut orbitreck nebo běhací pás
- břišní svalstvo (4)
Trénink 1. – Prsní svalstvo (5)
Trénink 2. – Ramenní svalstvo (5)
Trénink 3. – Nohy : stehna + hýžďové svalstvo (6) a lýtkové svaly (4)
Trénink 4. – Zádové svalstvo (6)
Trénink 5. – Paže : dvouhlavý sval (4) a trojhlavý sval (4)
Trénink 6. – Problematická svalová skupina

Týdenní režim :
o Pondělí – dopoledne trénink 1., odpoledne TA
o Úterý – dopoledne trénink 2., odpoledne TA,
o Středa – dopoledne trénink 3., odpoledne TA
o Čtvrtek – dopoledne trénink 4., odpoledne TA
o Pátek – dopoledne trénink 5., odpoledne TA
o Sobota – dopoledne trénink 6., odpoledne TA

V těchto náročných měsícich klesne naše váha. V bodyfitness na váze sice
nezáleží, ale pro váš osobní pocit, při nejmenším to, co šlo během objemových
tréninků nahoru, jsme v rýsovacím období zase shodili dolů, ne-li i více. Tělo je
krásně vypracované a tuku jen minimum. Správný výsledek našeho snažení.

2.2.5. Strava a výživové doplňky rýsovacího období

V rýsovacím období musíme dodržovat pár základních typů, které nám
pomohou shodit podkožní tuk. Dle Tlapáka (2003) je to rozdělení stravy do 6 dávek
(i 5 postačí), vyřazení potravin, které obsahují jednoduché cukry, nahrazení těchto
jednoduchých cukrů složitými (celozrnné výrobky, rýže, těstoviny, brambory atd.),
zvýšení příjmu zeleniny, vyřazení večerního příjmu ovoce, snížení živočišného a
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zvýšení rostlinného tuku v potravě, příjem sacharidů spíše v dopoledních hodinách
a bílkovin zase v odpoledních hodinách, příjem 2-3 litrů tekutin denně (bez cukru),
zvýšení příjmu vlákniny atd. Těchto rad a typů nalezneme spousty. Mezi ty
úspěšnější redukční úpravy jídelníčku zahrnujeme sacharidové vlny. Většina
závodnic bodyfitness soutěží tuto dietu používá.
Sacharidové vlny
Principem této metody je cyklování příjmu sacharidů během týdne.
Metabolismus se tímto příliš nezpomalí a výsledkem je dobrý úbytek váhy.
Samozřejmě k cyklování sacharidů musíme myslet i na příjem bílkovin, který se
také mění. V tabulce 1. uvedeme příklad příjmu sacharidů a bílkovin vhodný pro
ženu. Tuky se samozřejmě snažíme omezit, ale ne je zcela vyřadit. Konzumace by
měla být okolo 0,5 – 0,8 g/kg (týká se i skrytých tuků v potravinách).

Tabulka 1. Sacharidové vlny
Sacharidy v g

Bílkoviny v g/kg

1.den

50

2

2.den

100

2

3.den

150

2

4.den

200

1

5.den

50

2

6.den

100

2

7.den

300

1

V tabulce 1. je uveden pouze příklad cyklování sacharidů ( 9 ). Pokud by se
při dodržování této tabulky nedařilo 14 dní zhubnout, musí se příjem sacharidů
v každém dní snížit o cca 20%, pokud se po týdnu váha pohne dolů, necháme
příjem sacharidů, pokud ne opětovně snížíme o 20%. Nastane-li druhá varianta, že
hubneme příliš rychle (během 2 a 3 týdne více než 3 kg), uděláme opačný postup.

V rýsovacím období používáme suplementy, které podporují fyzickou i
psychickou činnost, omezují pocit hladu, podporují odbourávání tuků a zároveň
zachovávají svalovou hmotu. Každý má opět trochu odlišné vlastnosti.
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GLUTAMIN – je vhodný při zvýšené tělesné zátěži, obsahuje až 60% aminokyselin
svalových buněk, reguluje rovnováhu bílkovin a zabraňuje ztrátám svalové hmoty.

L-CARNITIN – odbourává tuky, zlepšuje fyzickou výkonnost, zlepšuje srdeční a
mozkovou činnost.

TURBO FAT KILLER – komplexní aktivátor přeměny tuků

GUTAR – účinné povzbuzení a stimulace fyzického a psychického výkonu,
omezení únavy a stresu v zátěžových situacích, maximální zvýšení koncentrace a
pozornosti, podpora redukce nadváhy.

2.2.6 Příklad sestavení jídelníčku v rýsovacím období

Pro použití sacharidových vln, jsou uvedeny dva typy jídelníčku. S příjmem
sacharidů 50 g a 200 g.

Příklad jídelníčku s 50 g sacharidů

Snídaně – celozrnný rohlík a zakysané ovocné mléko
Svačina – tvaroh s jogurtovou kulturou
Oběd – 200 g kuřecího masa a 100 g zeleniny
Svačina – proteinový koktejl
Večeře – 4 ks vaječných bílků se skořicí, sladidlo

Příklad jídelníčku s 200 g sacharidů

Snídaně – 60 g müsli s nízkotučným jogurtem
Svačina – tvaroh
Oběd – 100 g těstovin s 30% eidamem a kečupem
Svačina – 200 g zeleniny
Večeře – 100 g hovězího masa a 50 g rýže
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2.2.7. Příklad rýsovací tréninkové jednotky

Výběr tréninkové jednotky je ze 3. měsíce, kde užíváme metodu
gigantických sérií. Popisované cviky jsou na zádové svalstvo, které budeme
posilovat v dopoledních hodinách a aerobní trénink s posilováním břišního svalstva
v odpoledních hodinách. Terminologie cviků není odborná, ale uvedené názvy jsou
známy v posilování.

Dopolední trénink zádového svalstva (6 cviků)

1. Mrtvý tah 12 opakování ( obr. 14. )
2. Stahovaní kladky za hlavu 15 opakování ( obr. 15. )
3. Veslování 15 opakování ( obr. 16. )
4. Hyperextenze 15 opakování ( obr. 17. )
5. Stahování horní kladky nadhmatem ve stoji 12 opakování ( obr. 18. )
6. Obrácený peck-deck 15 opakování ( obr. 19. )

Obr. 14. http://www.kulturistika.com/2005080901-Klasicky-Mrtvy-tah.html

Obr. 15. Stahování kladky za hlavu
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Obr. 16. Veslování

Obr. 17. Hyperextenze

Obr. 18. Stahování horní kladky ve stoji

Obr. 19. Obrácený peck-deck
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Podle metody gigantických sérií, cviky na sebe budou navazovat s co
nejmenší nebo žádnou přestávkou. Po odcvičení těchto šesti cviků nastane pauza.
Tuto sadu po sobě následujících cviků budeme opakovat 4 x .

Odpolední trénink aerobní a posilování břišního svalstva

1. 45 minut šlapání na orbitrecku
2. stahování kladky v kleče 3 x 15 (obr. 20. )
3. úklony stranou 3 x 15 na každou stranu ( obr. 13. )
4. zkracovačky 3 x 20 ( obr. 12. )
5. sedy-lehy s vytáčením do stran na šikmé lavici 3 x 20 ( obr. 21. )

Obr. 20. http://www.kulturistika.com/2005061301-Stahovani-kladky-vklece.html

Obr. 21. Sedy-lehy s vytáčením

2.3. Týden před soutěží

Následuje poslední náročný týden před soutěží, na které samozřejmě chceme
co nejlépe uspět. Cílem posledních sedmi dnů bude dokonale připravit vizáž těla na
soutěž. S tímto týdnem se spojuje zmírnění tréninků, tvrdá dieta a odvodnění
organizmu. Po zdravotní stránce velice náročná příprava. Setkáme se zde s pojmem
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klasická superkompenzace a sacharidová superkompenzace [11]. V uvedených
metodách se snažíme o krátkodobé zvýšení glykogenových zásob ve svalu tím, že
zásoby předtím naprosto vyčerpáme. Tělo pak reaguje vytvořením daleko větších
glykogenových rezerv, s obavy aby k vyčerpání zase nedošlo, a tím se zvětší objem
svalových buněk. Svaly pak působí na podiu větším a plnějším dojmem, což je
našim cílem. Předpokládáme průběh soutěží v sobotu (většina soutěží se koná tento
den). Takže poslední týden bude uveden v rozpětí od neděle do soboty.

2.3.1. Tréninky během posledního týdne před soutěží

Tréninky budou probíhat už jen v mírnějších formách. Od neděle do středy
si svalové partie rozdělíme tak, aby se procvičila každá partie jednou. Jen břišní
svaly, budeme pocvičovat v každém dni. Aerobní trénink zařadíme jen v prvních
dvou dnech. Ve čtvrtek budeme svaly namáhat jen pózováním před zrcadlem.
V pátek necháme svaly odpočinout.

Týdenní trénink:
o Neděle – Přední strana stehen (3), lýtkové svalstvo (3), břišní svalstvo (3)
šlapání na orbitrecku
o Pondělí – Zadní strana stehen (3), hýžďové svalstvo (3), břišní
svalstvo (3), šlapání na kole
o Úterý – Prsní svaly (3), dvouhlavý sval pažní (3), břišní svalstvo (3)
o Středa – Zádové svalstvo (3), trojhlavý sval pažní (3), břišní svalstvo (3)
o Čtvrtek – pózování
o Pátek – volno
o Sobota – soutěž

2.3.2. Superkompenzace

Jak už bylo uvedeno výše, můžeme se před soutěží připravit dvěma způsoby
superkompenzace s velmi úzce související manipulací s vodou. Uvedeny budou obě
varianty. Výběr záleží na každé z vás. Jeden způsob je více tolerantní k vašemu
zdraví, druhý má zase trochu lepší účinky.
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První fáze (bude probíhat první tři dny v týdnu) obou variant
superkompenzace je stejná. Řídí se těmito základními zásadami
o Zcela vyřadíme sacharidy
o Solíme velice mírně, kolem třetího dne vůbec
o Zaměřit se na dobrý pitný režim nejméně 3 litry denně pouze vody
z vodovodu
o Vynecháme výživové doplňky
o Pokud používáme umělá sladidla, také vyřadíme
o Naopak příjem bílkovin je v těchto třech dnech důležitý 1,5-2 g/kg
Musíme tyto tři dny vydržet zcela bez sacharidů a tím vyčerpat glykogenové zásoby
ze svalů.

Druhá fáze se bude lišit podle typu superkompenzace. Dny dodržování však
budou stejné. Čtvrtek, pátek a soutěžní sobota.
o Klasická superkompenzace :
Ve čtvrteční den hned od rána začneme tělu dodávat docela velké množství
sacharidů. Rozmezí se bude pohybovat okolo 8-10 g/kg. Dávkování si rozdělíme
vždy nejvíce po dvou hodinách. Naprosto vynecháme bílkoviny. Sacharidy budeme
dodávat tělu jen v podobě racio chlebíčků a rýže.
V pátek se příjem sacharidů mírně sníží a to na 6-8 g/kg. Opětovně tělu dodáváme
v podobě rýže a racio chlebů. Dávkujeme po 90 minutách.
Sobotní soutěžní den už není tak striktní. Nesmíme se samozřejmě jednorázově
přejíst. Tělu můžeme od rána každou hodinu dávkovat rýži nebo racio chleby,
přidat můžeme i rozinky nebo sušené meruňky.
U klasické superkompenzace nepoužijeme odvodnění organismu, ale budeme jen
manipulovat s příjmem vody. Musíme si uvědomit, že vodu v těle zadržuje hlavně
sůl, bílkoviny a jednoduché cukry. V této variantě superkompenzace však užíváme
pouze komplexní sacharidy, vodu v podkoží tudíž nemá co zadržovat. V této fázi
tělu nesmíme ubírat příjem vody, naopak musíme pít poctivě zase nejméně 3 litry
denně, aby tělo nemělo důvod nějakou vodu zadržovat. I tak stáhneme vodu
z podkoží. Tato varianta je pro zdraví nenáročná.
o Sacharidová superkompenzace
Rozdílem mezi variantami superkompenzací je hlavně druh příjmu potravy a
klasické odvodnění organizmu.
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Ve čtvrtek se příjem sacharidů bude pohybovat okolo 8-10 g/kg. Dávkování bude
zase přibližně po hodině a půl. Konzumovat budeme rýži nebo racio chleby ale
použijeme k těmto jídlům i marmeládu.
V pátek se množství sacharidů nesníží, ale naopak zvýši na 10 g/kg. Přijímat stravu
budeme po hodině nebo po hodině a půl v podobě piškotů natřených marmeládou
nebo se sušenými meruňkami.
V soutěžní den se příjem sacharidů nebude lišit od soutěžního dne v klasické
superkompenzaci. Jen rýže a racio bude opět doplněno marmeládou.
Ve této variantě však tělo musíme odvodnit. Což je velice drsná kůra. V čtvrtek
pouze v dopoledních hodinách smíme vypít 0,5 – 0,75 l urologického čaje. Po
zbytek dne už nic nepijeme. V pátek si můžeme dovolit akorát vypláchnout dutinu
ústní vodou, ale pozřít nesmíme ani dcl. Celý pátek bez příjmu tekutin. V soutěžní
den je povoleno v ranních hodinách vypít šálek kávy, který bude mít za následek
ještě větší stáhnutí svalů. Prvních pár doušků vody do sebe můžeme dostat až
v rozcvičovně před prvním vstupem na pódium a následně zase až před finálem
soutěže. Příjem tekutin po soutěži musí být postupný.
Po skončení soutěže se závodnice může spokojeně najíst.

2.3.3. Použití variant superkompenzací

Lehčí varianta klasické superkompenzace s manipulací vody, která tělu tolik
neuškodí se používá před méně důležitými soutěžemi. Těžší varianta sacharidové
superkompenzace s odvodněním těla, se používá například před celorepublikovými
soutěžemi. Důvod je ten, že po dvou dnech bez příjmu tekutin, každé další
odvodnění v následujících týdnech bude zdaleka horší. Tělo bude natolik
vystresované, že si veškerou vodu bude snažit udržet. Pokusy o odvodnění budou
mít daleko menší odezvu.

2.4. Mezisoutěžní období

Soutěže většinou probíhají v následujících týdnech po sobě. Takže po
soutěžní sobotě, v neděli nastupujeme opětovně do procesu superkompenzace. Tělo
příjme určité množství sacharidů před naprostým vyčerpáním glykogenových zásob
ze svalu a následovně je tělu zase dodáme. Jsou-li však prodlevy mezi soutěžemi
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delší než jeden týden, je doporučováno přejít na předsoutěžní dietu (sacharidové
vlny) a zase až týden před soutěží začít se superkompenzací. Trénink svalových
skupin nebudeme nijak zvyšovat, co jsme nezvládly během přípravy na soutěž už
těžko doženeme. Toto období je tedy limitováno počtem soutěží, většinou však
netrvá déle než 5 týdnů.

2.5 Období po skončení soutěží

Dřinu a vynaložené úsilí jste předvedly na soutěžních podiích, ať už
s uspokojivými výsledky nebo jen s dobrým pocitem, že jste se soutěží zúčastnily.
Nic méně, pokud bodyfitness nadále budete provozovat, je dobré si po náročném
období odpočinout, než opětovně padnete do příprav na další soutěže. Především u
žen se může dostavit pocit, že soutěžní váhu a proporce postavy si může udržet přes
celý rok. Avšak už jen díky předsoutěžnímu odvodnění, musíme počítat s nárůstem
váhy zadržováním tekutin v těle. I tvary svalu se začnou zaoblovat. Soutěžní váhu
není možné udržovat věčně. Organismus by si naopak měl odpočinout od
náročného posilování a redukčních diet. Pokud potřebujete svou formu fotografiemi
zdokumentovat, je nejlepší focení naplánovat v krátké době po skončení soutěží.
Po soutěžích je nejlepší několik týdnů regenerovat, věnovat se těm věcem,
na které nebyl přes přípravu na soutěže čas, vyměnit posilovnu za jiný druh sportu,
který vás bude bavit atd. Užívejte jídla dokud můžete. Samozřejmě všeho s mírou,
ale pro pár prohřešků z nějakým nezdravím jídlem, se výčitkami nezabývejte. Toto
období bude krásné, ale krátké. Zanedlouho opět vstoupíte do procesu posilování.
Během pauzy přemýšlejte nad tím, co je záhodno v další přípravě zlepšit,
čeho se vyvarovat, na které svalové partii zapracovat více a na kterou se soustředit
naopak míň. Pokud jsme nebyly správně vyrýsované, musíme najet na rýsovací
období a diety dříve. Pokud nebyla symetrie těla dokonalá, je třeba ji napravit.
Vlastní poznatky a zkušenosti vás na další soutěže připraví mnohem lépe.
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ZÁVĚR

Bakalářská práce přiblížila zájemkyním o bodyfitness a trenérům fitness
center jak může být sestaven plán pro přípravu na tyto soutěže. Tímto je důležitá
pro pedagogickou i trenérskou praxi. I když tento plán slouží jen jako inspirace, je
zde uvedeno dosti důležitých faktorů, se kterými se během vlastní přípravy na
soutěž určitě setkáte. Podle vlastních zkušeností s tréninkovými procesy, se
stravováním, s užíváním suplementů apod. si posléze sestavíte plán šitý na míru.
Pokud se však setkáváte s bodyfitness soutěžemi poprvé, uvedený plán bude sloužit
jako návod, jak přípravou na soutěž projít.

V první části bakalářské práce nahlédnete do historie bodyfitness a soutěží jí
podobných, do daných pravidel soutěže a částečně do zákulisí. Seznámíte se
s možnostmi jak nejlépe uspět před očima porotců.

V druhé části bakalářské práce je objasněn postup přípravy na soutěž. Každé
období má svá specifika, která jsou jednotlivě rozepsána. Uvedeny jsou i příklady
možných tréninkových jednotek a jídelníčku.

Sepsání bakalářské práce mě přesvědčilo v názoru, že projít si celoročním
plánem je velice fyzicky a psychicky náročné, i když samotná soutěž je poměrně
snadnější oproti kulturistice nebo fitness. Bez správné motivace a přesvědčení, že
přípravou na soutěž projdeme, je zbytečné vůbec začít. Jestli se člověk rozhodne jít
do bodyfitness soutěží s nasazením všech sil, je na dobré cestě dojít ke zdárnému
cíli. Rozhodnutí je na každé z nás.
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RESUME

Bakalářská práce obsahuje příkladný postup pro sestavení celoročního plánu na
soutěž v bodyfitness žen. Cílem práce je seznámit zájemkyně o soutěž a trenéry
fitcenter s možností, jak by mohl plán vypadat. Uveden je nejen samotný průběh
soutěží, ale i dopodrobna rozepsaná příprava. Setkáte se zde s jednotlivými postupy
sestavení tréninku, týdenního režimu, měsíčního plánu i jídelníčku. Bakalářská práce
slouží jako názorný příklad. Uvedená doporučení je nutno zohlednit individuálně pro
každého jedince.

The bachelor essay contains exemplary way for year-round plan drawing for
womens bodyfitness competitions. Its objective is to inform interested persons and
fitcenter instructors with possibility how the plan could look like.There is presented
competition process itself as well as in the praparation writes up in details.You can
found here single methods for drawing the training, a week regime, a month plan and a
bill of fare.The bachelor essay is made as a schematic example. Mentioned
recommendations have to be optimized individually for every single person.
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