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Úvod
Tématem naší diplomové práce je „Program pro rozvoj maximální síly
u běžné populace v posilovně“.

Naším zájmem je, aby práce nebyla čistě teoretického rázu, avšak
aby měla svou praktickou část, které přikládáme největší váhu. Současně, aby tato
práce byla nápomocna všem, kteří mají zájem nejen o tréninkový program
na zvýšení svalové síly, ale také o jakékoli posilovací cvičení a tím o zlepšení
svého zdravotního stavu, který je v dnešním přetechnizovaném světě u většiny lidí
velmi zanedbáván.

Tuto diplomovou práci je možné tedy použít v kondičním tréninku
pro jakýkoliv sport. Měla by sloužit jako „vodítko“ pro začínající jedince, kteří
chtějí zlepšit své silové schopnosti, zvýšit svou maximální sílu nebo se o ní jen
dozvědět více informací. Měla by poskytnout informace z oblasti silového
tréninku i pokročilým posilujícím jedincům. Pokusíme se v práci zaznamenat
silový trénink a jeho metody, vysvětlit pojem silové schopnosti a uvést jejich
strukturalizaci, dále co je maximální svalová síla, uvést konkrétní tréninkové
programy včetně popisu jednotlivých cviků, popsat použité testy maximální síly,
posilující jedince, tréninkové metody a zaznamenat naměřené hodnoty. Nakonec
bychom rádi zhodnotili celé 50ti denní tréninkové období a jeho výsledky.

Jedním z důvodů proč jsme si zvolili toto téma pro naši diplomovou práci
je to, že oblast posilování a silového tréninku je v dnešní době aktuální nejen
pro sportovce, ale i pro učitele tělesné výchovy, trenéry, instruktory a mnoho
dalších osob. Dalším důvodem je skutečnost, že všichni, kteří mají zájem
posilovat, nechtějí cvičit jen kvůli svalům a jejich objemu, ale chtějí zvýšit svoji
svalovou sílu. Příčinou proč mnoho lidí posiluje může být i zlepšení se v některém
sportu právě na základě zvýšení vlastní síly.
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Trénink na zvýšení maximální svalové síly jsme si zvolili, protože sami
aktivně posilujeme. Dále také proto, že nás velice zajímá jakých výsledků jsou
schopni začínající posilující jedinci z běžné populace dosáhnout na základě
daných tréninkových programů z hlediska zvýšení maximální svalové síly a také
z důvodu získání praktických zkušeností při práci s vedením lidí v posilovně
v rámci silového tréninku, kterým se tato práce zabývá.
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1. Literární rozbor zkoumané problematiky
1.1 Silové schopnosti
O silových schopnostech hovoříme jako o pohybových činnostech, kdy
svalovou kontrakcí překonáváme odpor, který je vyšší, než určitá norma běžné
pohybové činnosti [5].
Dostatečná úroveň silových schopností a vyváženost pohybového systému
jsou nezbytným předpokladem tvorby a udržování správných a bezpečných
pohybových stereotypů. Převážnou část běžných pohybových činností realizujeme
automaticky, protože organismus se z racionálních důvodů snaží co nejvíce přejít
z vědomého řízení pohybů na reflektorické pochody. Pohybovým stereotypem je
například chůze, běh, držení těla atd. Pokud své tělo udržujeme pevné a souměrné,
daří se nám udržovat i správný průběh pohybových stereotypů. Nedostatečný
a neproporcionální rozvoj síly jednotlivých svalových skupin vede dříve nebo
později ke zhoršení stavu pohybového systému [3].
Protože však v tělovýchovné a sportovní praxi (ale i v jiných oblastech)
existuje velké množství silových projevů různé intenzity, rychlosti, délky trvání
apod., není už zdaleka taková jednota různých autorů ve strukturalizaci celé
oblasti silových schopností. Je zřejmé, že někteří autoři preferují hledisko ryze
praktické (vycházejí především ze zkušeností a realizace sportovního tréninku),
jiní vědecko - teoretické (vycházejí především z faktorových studií) [5].

Strukturalizace silových schopností podle Pavlíka (1996)
a) statickosilové:
- krátkodobá (jednorázová) statickosilová schopnost
- vytrvalostní statickosilová schopnost

b) dynamickosilové:
- explozivněsilová schopnost
- rychlostněsilová schopnost
- vytrvalostněsilová schopnost
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1.1.1 Tři podoby síly
Síla neexistuje jenom jedna. Některý
silový projev nám trvá jen krátký okamžik,
přičemž se snažíme provést cvičení s co možná
největším úsilím v maximálním tempu. Naopak,
pomalé provedení mnoha opakovaných silových
úsilí nízké intenzity probíhá delší dobu. Sílu jako
celek tedy v žádném případě nemůžeme rozvíjet
současně. Prakticky potom rozlišujeme mezi

Obr. 1: Základní rozdělení
silových schopností [8].

maximální silou, rychlou silou a silovou vytrvalostí (viz obr. 1). Při praktickém
cvičení mezi jednotlivými kategoriemi žádná přesná rozhraní nehledejme. Zatím
totiž nejsme schopni jednoznačně určit, kdy ještě rozvíjíme jednu a kdy již druhou
schopnost [8].

1.1.1.1 Rychlá síla
Rychlá síla je jakýmsi přechodem mezi silovými a rychlostními
schopnostmi (viz obr. 2).

Obr. 2: Postavení rychlé síly [8].

S příklady rychlostně silových schopností se ve sportu setkáváme velmi
často. I přes jejich bezesporu důležitou roli se nám je ovšem ke škodě věci
nepodaří vždy objevit a správně využít. O rychlé síle mluvíme, ať se jedná
o pohyb těla u sprintera nebo skokana, jeho částí u karatisty, či náčiní u oštěpaře
nebo koulaře. Při pozorování házenkáře ve hře zjistíme, že rychlou sílu potřebuje
při hodu, výskoku a rychlém protiútoku. Podobných příkladů bychom ve sportu
našli celou řadu. Vedle síly maximální zaujímá tedy i rychlá síla v mnoha
sportovních odvětvích důležité postavení. Společným znakem uvedených
rychlostně silových výkonů je schopnost uvolnit silový potenciál ve velmi
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krátkém a přitom správném časovém okamžiku. U skokana do dálky jsou to
při odrazu řádově desetiny a u startu sprintera setiny sekundy. Prvořadým
předpokladem úspěšnosti pohybu je dosažení optimální vnitro- a mezisvalové
souhry neboli koordinace [8].

1.1.1.2 Silová vytrvalost
Silová vytrvalost je schopnost sportovce udržet co nejmenší pokles síly
po co nejdelší dobu trvání pohybu.
Jak sám název schopnosti napovídá, je silová vytrvalost kombinovanou
schopností, skládající se z určitého podílu síly a vytrvalosti (viz obrázek 3).
V porovnání s „čistou“ vytrvalostí má silová vytrvalost kvalitativnější charakter.
Především podle přimíchání většího podílu síly nebo vytrvalosti potom hovoříme
o jednotlivých projevech silové vytrvalosti - silově vytrvalostních schopnostech.
Protože se většina sportovních výkonů zakládá právě na opakování silových
nasazení, je uplatnění silové vytrvalosti velmi široké [8].

Obr. 3: Postavení silové vytrvalosti z pohledu příbuzných kondičních schopností [8].

1.1.1.3 Maximální síla
Maximální síla má jako samostatná silová schopnost nezastupitelnou
funkci především v typicky silových sportovních odvětvích. Jelikož je ovšem
i základem rychlé síly a silové vytrvalosti, potřebují ji sportovci i ve vyloženě
rychlostních nebo vytrvalostních disciplínách. S rostoucí výkonností se ovšem její
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vliv na úroveň závodního výkonu v těchto případech snižuje. To znamená,
že u začátečníků je silový výkon určen především maximální silou. V pozdějších
etapách již tak důležitá není.
Maximální síla je největší možná síla, kterou je naše nervosvalové ústrojí
schopno vyvinout při nejvyšším vědomém svalovém stahu. Maximální síla je
základem ostatních silových schopností. Její přiměřený rozvoj v etapě obecného
posilování je předpokladem dalšího zvyšování výkonnosti ve všech sportovních
odvětvích. Při rozvoji maximální síly máme na výběr mezi růstem svalů nebo
jejich síly. V prvním případě se soustředíme na zvýšení průřezu svalu a ve druhém
na zlepšení nervosvalové koordinace. Pro posouzení úrovně maximální síly více
sportovců vycházíme z jejího přepočtu vzhledem k tělesné hmotnosti.
Při snaze úspěšně zlepšit své maximálně silové schopnosti bychom
si nejprve měli uvědomit, co musíme vlastně zlepšovat. Již definice maximální
síly nám mnohé napověděla. Významná role při tomto úkolu připadá průřezu
svalu spolu s jeho inervací. Zvýšení průřezu svalových vláken, což znamená
nárůst svalové hmoty, je možné dosáhnout pomocí kulturistických metod
posilování. Pro celkový maximálně silový výkon je ovšem důležitý i počet
svalových vláken, která dokážeme zapojit ve stejný časový okamžik. K tomu
může dojít dvojím způsobem. V prvním případě budeme úspěšnější, jestliže
se nám podaří pohyb zautomatizovat. To lze dobře především u začínajících
sportovců, kteří brzy zvládnou techniku pohybu a u kterých je potom přírůstek
maximální síly poměrně rychlý. Druhou možností je prudké zvýšení
energetického potenciálu a tedy okamžitý přísun pohonných hmot pro více
vláken. Receptem je buď rozcvičení nebo silná psychická koncentrace na vlastní
výkon. Dalším faktorem, který má přímý vliv na úroveň maximálně silových
schopností, je struktura svalu. Z tohoto pohledu jsme zvýhodněni, pokud naše
svaly obsahují více rychlých vláken. Velikost maximální svalové síly je dána
i délkou svalu. Dlouhé svaly dolních končetin mají lepší předpoklady
pro maximálně silové výkony než kratší svaly paží [8].
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1.2 Trénink na zvýšení maximální svalové síly
Trénink je seskupení cviků, sérií a opakování. Jeho výsledky závisí
na tréninkovém efektu, který je vysvětlován tak, že je-li tělo po určitý čas
vystaveno nezvyklé zátěži, adaptuje se, aby jí bylo příště schopno odolávat
efektivněji [6].
Silovým tréninkem se zabývá a zabývalo mnoho významných osobností.
Konkrétně bychom jmenovali trenéra české reprezentace silových trojbojařů
Jiřího Hofírka, trenéra Louie Simmonse z USA a odborníky jako Prilepina,
Zaciorského, Jermakova nebo Frolova.

1.2.1 Rozvoj síly
Rozvoj síly závisí na velikosti užívaného odporu, rychlosti pohybu a počtu
podnětů, tj. opakování cvičení. Všechny tři komponenty spolu souvisí. Velikost
odporu totiž určuje počet možných opakování i dosažitelnou rychlost pohybu.
U vyspělých sportovců se dnes posiluje se zřetelem na cíl (statická nebo
dynamická síla). Posilování má však spojitost i s dalšími faktory jako jsou
somatotyp (viz kapitola 3.7.3.2), věk (maximální účinnost je mezi 20 - 30 rokem),
pohlaví a trénovanost. Uvažujeme-li o počtu opakování, rozumí se počet
opakování cvičení bez přerušení a práce s nemaximálními odpory. S velikostí
odporu klesá také rychlost pohybu. Odpočinek mezi jednotlivými pokusy trvá
2 - 3 min., charakter odpočinku je většinou pasivní.
Mezi hlavní metody rozvoje síly patří:
a) Metoda maximálních úsilí, která slouží k rozvoji absolutní síly, kdy
velikost odporu je až 100%, rychlost pohybu malá, počet opakování l
(až 3x), celkový počet opakování v jednotce závisí na trénovanosti.
b) Metoda opakovaných úsilí (kulturistická) staví při mnohonásobném
opakování na překonávání nemaximálního odporu, rychlost pohybu je
různá, vhodná pro začátečníky, zvyšuje se absolutní i vytrvalostní síla.
c) Metoda izometrická (statická), kdy svaly působí 5 – 12s proti pevnému
odporu, důležitá je poloha (tzv. “kritická“ umožňuje vyvinout největší
sílu), počty pokusů zvyšujeme postupně, zvyšuje absolutní sílu.
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d) Metoda izokinetická, při které se mění odpor podle stupně úsilí, využívá
speciálně konstruovaných zařízení, doporučené dávkování je 5 - 8 sérií
po 6 - 8 opakováních s maximálním rozvojem úsilí, co nejrychleji, je
vhodná již pro trénované jedince a to pro rozvoj rychlé a výbušné síly.
e) Metoda plyometrická (rázová) staví na protažení svalu, brzdí se pád
tělesa nebo se sníží odpor odstraněním blokády, v každém případě jde
o rozvoj rychlé a výbušné síly s maximálním úsilím, zapojuje se více
motorických jednotek v časové jednotce, užívá se jen u pokročilých osob
z hlediska trénovanosti.
f) Metoda vytrvalostní, vysoké počty opakování (do vyčerpání), 30 – 40%
maximálního

zatížení,

spíše

pomalá

rychlost

provedení,

vhodná

pro mládež a začátečníky, těchto principů využívá i tzv. kruhový trénink.

Určitou modifikací výše uvedených metod jsou některé další metody
silového tréninku: metoda dynamických úsilí (rychlostní), kde dominantním
znakem je udělit břemeni co nejvyšší zrychlení, metoda kontrastní (variabilní),
kdy se kombinuje princip metody opakovaných úsilí a metoda rychlostní,
tzn., že v rámci tréninkové jednotky se střídají odpory různé velikosti, metoda
intermediární, při které se střídají cvičení dynamická a statická [2].

1.2.2 Tréninková jednotka
Tréninková jednotka je hlavní organizační forma tréninku, tj. základní
prvek jeho stavby. Jednotlivé tréninkové jednotky jsme rozvrhli podle systému
1 + 2. To znamená, že testovaní jedinci absolvovali jeden den trénink a potom dva
dny odpočinek. Tréninkové jednotky byly tedy v týdnu rozvrženy takto - Po, Čt,
Ne, St, So, Út, Pá, Po… Rozvržení bylo takto provedeno proto, aby začátečníci
měli dostatek času na regeneraci unaveného svalstva.
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Struktura každé tréninkové jednotky se skládá z fyziologického hlediska
ze tří částí, část úvodní, hlavní a závěrečná.


Úvodní část tvoří zahřátí organismu (rozproudění krevního oběhu
např. 8 – 10 min. rotoped) a strečink celého těla a dynamické
cvičení. Touto úvodní částí předcházíme zranění.



V hlavní části testovaní jedinci prováděli samotný trénink
na zvýšení maximální svalové síly. První sérii cvičili s lehčí váhou
pro získání správné techniky a poté zahájili cviky s těžšími vahami
s dopomocí. Je velmi důležité dodržovat všechny počty opakování
a sérií pro jednotlivé svalové partie.



V závěrečné části byla zařazena dynamická složka uklidnění
organismu (cvičení mírné intenzity) a závěrečný strečink s delšími
výdržemi.
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2. Cíl, hypotéza a úkoly práce

2.1 Cíl práce
Hlavním cílem této práce je zjistit jaký vliv mají uvedené tréninkové
programy z hlediska zvýšení maximální síly na vybranou skupinu jedinců z běžné
populace.
Tato práce by měla poskytnout informace a rady všem, kteří chtějí zlepšit
své silové schopnosti nebo zvýšit svou maximální sílu a na základě praktické části
tyto informace a rady prokázat.

2.2 Hypotéza
H: Po 50-ti dnech posilování podle uvedených tréninkových programů
dojde ke statisticky významnému zlepšení maximální síly u vybraných jedinců
z běžné populace.
Zda se hypotéza potvrdí, závisí na počtu jedinců, u kterých dojde
ke statisticky významnému zlepšení.

2.3 Úkoly práce
1. Seznámit se s odbornou literaturou
2. Stanovit tréninkové programy na zvýšení maximální síly
3. Určit zkoumaný soubor (oslovit a vybrat jedince)
4. Najít vhodnou metodu pro zjišťování dat
5. Vyhodnotit výsledky
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3. Metodika práce

3.1 Popis zkoumaného souboru
Náhodným výběrem jsme určili osoby, které se účastnili 50ti denního
tréninku na zvýšení maximální svalové síly a testování. Počet testovaných jedinců
byl 11, v této práci jsou uváděni pod čísly z důvodu jejich anonymity a jsou řazeni
podle abecedy. Všichni byli mužského pohlaví, začátečníci, různého věku
v rozmezí 23 – 51 let a byli vybráni z běžné populace (viz tabulka 1).
Tab. 1: Seznam posilujících jedinců, jejich věk, pohlaví, váha a suplementace.

Suplementace

1.

Váha těla/kg
Před trénink. Po trénink.
Věk/pohlaví
obdobím
období
51/M
105
103

2.

26/M

76

76

S

3.

25/M

81

82

-

4.

41/M

89

89

-

5.

24/M

65

66

S

6.

25/M

87

85

S

7.

42/M

88

88

-

8.

29/M

71

71

-

9.

25/M

73

73

S

10.

25/M

68

68

S

11.

23/M

91

91

-

Posilující

-

3.2 Testy maximální síly
K testování osob jsme použili jako výzkumné metody dva testy maximální
síly. Tyto testy zjišťují jaká je maximální síla (1RM) daných osob. 1RM je
maximální síla - jednorázové maximum (maximální zátěž, kterou testovaná osoba
zvedne). Na základě této maximální síly a váhy těla těchto osob se prokáže jak
velký vliv měly tréninkové programy A a B (viz kapitola 3.2.1 a 3.2.2) na danou
skupinu testovaných jedinců.
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Byly použity dva testy:


Bench Press Strength [4] - test maximální síly pro horní polovinu
těla. Testované osoby provádí cvik Bench press na rovné lavici
(viz kapitola 3.6.1.4). Cílem testu je, aby testovaná osoba zvedla
maximální zátěž.



Leg Press Strength [4] - test maximální síly pro dolní polovinu
těla. Testované osoby provádí cvik Leg press (viz kapitola 3.7.2.1).
Cílem testu je, aby testovaná osoba zvedla maximální zátěž.

Tyto dva testy absolvovalo daných 11 osob před, v polovině
a po 50ti denním tréninkovém období. Z hodnot, které byly naměřeny vyplývá
jakého zlepšení testovaní jedinci dosáhli a zda jsou tréninkové programy A a B
efektivní.

Postup testování - každý posilující jedinec absolvoval postup testování
podle J. Morrowa (2005):

1. Testovaná osoba (TO) musí být zahřátá (strečink, rozcvičení se s lehkými
vahami).
2. TO provede jedno opakování se svým maximem.
3. Následuje odpočinek 2 min.
4. Poté zvýšíme zátěž o 2,5 kg.
5. TO se pokusí provést opět jedno opakování se zátěží. Dokud je TO
schopna provádět vždy jedno opakování s požadovanou zátěží, přidávám
po každém pokusu 2,5 kg. Pokud TO po pátém přidání zátěže opět
provede 1 opakování, zařadíme 1 den odpočinek.
6. Zátěž, se kterou TO provedla naposled 1 opakování je 1RM
(viz tabulka 5), tuto hodnotu pak vydělíme váhou TO na základě
vztahu 1RM/váha těla (viz tabulka 6) a porovnáme ji s normou
(viz tabulka 7 a 8). Na konci je znázorněno hodnocení 11ti testovaných
osob (viz tabulka 9).
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3.3 Metoda zpracování dat
Při zpracovávání naměřených hodnot maximální i relativní síly jsme
použili matematicko-statistické metody třídění I. a II. stupně (absolutní a relativní
hodnoty). Pro ověření zda došlo ke statisticky významnému zlepšení maximální
síly u zkoumaného souboru jsme zvolili dvouvýběrový t-test s rovností
rozptylů. Na základě tohoto t-testu potvrdíme nebo vyvrátíme stanovenou
hypotézu.

3.4 Metody rozvoje síly v tréninkových programech
Metoda pro rozvoj síly, která byla použita v uvedených tréninkových
programech A a B je kombinací metod. Je to metoda maximálních úsilí
a metoda opakovaných úsilí (viz kapitola 1.2.1). V obou programech je použit
pyramidový typ tréninku. Tento typ tréninku je popsán v následující kapitole.

3.5 Pyramidový typ tréninku v tréninkových programech
Pyramidový typ tréninku, který je použit v obou uvedených tréninkových
programech, je založen na principu pyramidy, kdy zvyšujeme nebo snižujeme
zátěž a podle ní i počet opakování v jednotlivých sériích. Tréninkový typ
pyramidy byl použit v následujících dvou tréninkových programech nejen proto,
že je velmi oblíbený, ale také především proto, že sám o sobě pomáhá snižovat
riziko zranění.
Připomeňme si jeho hlavní myšlenku, postupně zvyšujeme zátěž
a snižujeme počet vykonaných opakování od série k sérii jednoho cviku
(tzv. vzestupná fáze pyramidy), která je použita v níže uvedených tréninkových
programech A a B. Nebo naopak snižujeme zátěž a zvyšujeme počet vykonaných
opakování od série k sérii téhož cviku (tzv. sestupná fáze pyramidy). První
až druhá série slouží hlavně k prokrvení „studeného“ svalu a přípravu na těžkou
tréninkovou práci.
Použité pyramidové typy tréninku si postupně popíšeme.
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3.5.1 Klasická pyramida
Klasická pyramida (viz obr. 4) je asi
nejpoužívanější a pokud jste pyramidy nikdy
necvičili, měli byste začít právě s ní. Na první sérii
si naložíme okolo 75% váhy, s kterou zvládneme
pět opakování. Můžeme si to popsat například
na benči. Pokud je tedy náš nejlepší výkon na benč

Obr. 4: Klasická pyramida [5].

např. 100 kg naložíme si při první sérii 75 kg.
S těmi bychom měli zvládnout 5 opakování. U druhé série si naložíme 80%, což
je v našem případě 80 kg. I s těmi bychom měli zvládnout 4 opakování. Další
série bude s 85% (85 kg). S těmi uděláme 3 opakování. Určitě bychom za sebou
měli mít sparing partnera, který nám může pomoc při posledním jednom
až dvěma opakování. Na řadě je série s 90 procenty, takže u našeho příkladu
s 90 kg. S touto váhou zkusíme činku vytlačit 2 krát. A opět nám může pomoc
sparing partner. Poslední série s 95 procenty (95 kg) a jedno opakování. Může
pomoct sparing partner. Tento způsob pyramidového tréninku

byl použit

v tréninkových programech A a B (viz kapitola 3.6.1 a 3.6.2).

3.5.2 Neúplná pyramida
U této pyramidy používáme vyšší
počty opakování, zatímco velikost zátěže
začíná na 60 procentech (viz obr. 5). Právě
vzhledem k poměrně nízké zátěži je varianta
vhodná pro mládež a začátečníky [3].
Tento

typ

pyramidy

byl

opět

použit v tréninkových programech A a B
(viz kapitola 3.6.1 a 3.6.2).
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Obr. 5: Neúplná pyramida [5].

3.6 Tréninkové programy A, B
Trénink na zvýšení maximální svalové síly, který je v této práci uveden, je
trénink silového nárůstu za 50 dní. Trénink proběhl ve fitnesscentru Imperium
v Třebíči (sportovní areál Laguna). Probíhal na základě dvou tréninkových
programů A a B, podle kterých testovaní jedinci cvičili. Tyto programy se střídají,
to znamená, že 1. posilovací den jedinci absolvovali tréninkový program A,
2. posilovací den tréninkový program B, 3. posilovací den opět program A atd.
Trénink A a B obsahuje níže uvedený seznam posilovacích cviků včetně popisu
provedení cviků, počtu opakování a počtu sérií. Cviky v obou tréninkových
programech jsme záměrně zvolili tak, aby testovaní jedinci posílili celé tělo
v jedné tréninkové jednotce a ne pouze určité partie. Proto, aby cvičení nebylo
příliš stereotypní, jsme zvolili dva tréninkové programy A a B s jinými cviky. Je
důležité měnit obsah tréninku a tím ho zpestřit, z důvodu udržení motivace
a soustředění. Poznávání nových cviků nám pomáhá vytvořit si představu, který
cvik nám vyhovuje více a který méně.

3.6.1 Tréninkový program A
Tréninkový program A je tvořen sedmi cviky, podle kterých posilující
jedinci cvičili. Do programu A byly zařazeny cviky: dřep na multipressu,
zakopávání v leže, shyby na stroji, bench press na rovné lavici, upažování
s jednoručními činkami v sedě, bicepsový zdvih na Scottově lavici podhmatem
a zkracovačky. Jednotlivé cviky jsou v této kapitole pro představu graficky
znázorněny a je vysvětleno jejich provedení, chyby v provedení a popsáno,
na který sval působí. Uvádíme také počet sérií a počet opakování každého cviku
v jednotlivých týdnech (viz tabulka 2). V osmém týdnu je počet sérií zvýšen
o úvodní a závěrečnou sérii. První série slouží k prokrvení svalu a závěrečná
k jeho uvolnění. V tomto programu je použit pyramidový typ tréninku
(viz kapitola 3.5).
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Tab. 2: Tréninkový plán A – počet sérií a opakování.

A

Dřep na

Zakopávání

Shyby na

multipressu

v leže

stroji

série/počet

série/počet

série/počet

opakování

opakování

opakování

Bench press
série/počet
opakování

Upažování s

Biceps na

jednoručkami

scottově lavici

série/počet

série/počet

opakování

opakování

Zkracovačky
série/počet
opakování

1.

4s./

2s./

3s./

4s./

3s./

3s./

5s./

týden

15,12,10,8

8 – 12

12,10,8

15,12,10,8

12,10,8

12,10,8

10 – max.

2.

4s./

2s./

3s./

4s./

3s./

3s./

5s./

týden

12,10,8,6

8 – 12

10,8,6

12,10,8,6

10,8,6

10,8,6

10 – max.

3.

4s./

2s./

3s./

4s./

3s./

3s./

5s./

týden

10,8,6,4

8 – 12

8,6,4

10,8,6,4

8,6,4

8,6,4

10 – max.

4.

4s./

2s./

3s./

4s./

3s./

3s./

5s./

týden

8,6,4,2

8 – 12

6,4,2

8,6,4,2

6,4,2

6,4,2

10 – max.

5.

4s./

2s./

3s./

4s./

3s./

3s./

5s./

týden

12,10,8,6

8 – 12

10,8,6

12,10,8,6

10,8,6

10,8,6

10 – max.

6.

4s./

2s./

3s./

4s./

3s./

3s./

5s./

týden

10,8,6,4

8 – 12

8,6,4

10,8,6,4

8,6,4

8,6,4

10 – max.

7.

4s./

2s./

3s./

4s./

3s./

3s./

5s./

týden

8,6,4,2

8 – 12

6,4,2

8,6,4,2

6,4,2

6,4,2

10 – max.

8.

4+2s./

2s./

3+2s./

4+2s./

3+2s./

3+2s./

5s./

týden

10,5,3,1,1,10

8 – 12

10,5,3,1,10

10,5,3,1,1,10

10,5,3,1,10

10,5,3,1,10

10 – max.

Seznam cviků
V tomto seznamu uvádíme a popisujeme cviky tréninkového programu A,
včetně toho, na který sval daný cvik působí a jaké jsou nejčastější chyby
v provedení.

3.6.1.1 Dřep na multipressu s osou za hlavou
Dřep na multipressu je cvik, který dovoluje propracovávat stehna
intenzivněji a zároveň méně zatěžuje kolena a spodní zádové svaly. Z tohoto
důvodu je pro začátečníky vhodnější provádět dřepy na přístroji.
Provedení:
Uchopíme osu, kterou umístíme na horní část trapézového svalu. Zvolíme
neutrální postavení chodidel, tj. vzdálenost pat odpovídá zhruba šíři ramen.
Odjistíme osu lehkým zatlačením vzhůru a vytočením vpřed. Následně provádíme
dřep, je nutné během celé fáze pohybu držet rovná záda a při spouštění zátěže
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pohyb brzdit. Je též vhodné umístit chodidla mírně
před rovinu s tělem z důvodu menšího namáhání
kolenního kloubu. Při spouštění zátěže provádíme
nádech, při konci pohybu (tlaku) provádíme výdech
(viz obr. 6 a 7).
Působení:
Čtyřhlavý sval stehenní, sval krejčovský,
abduktory, adduktory, ohybače stehen, hýžďový
sval (viz příloha 1 a 2).
Chyby v provedení:
Chodidla jsou umístněna přímo pod osou
(přetěžování

kolenního

kloubu),

hrbení

zad

(je nutné dodržovat držení rovných zad), příliš
Obr. 6, 7: Dřep na multipressu
s osou za hlavou [9].

rychlé spouštění zátěže [9].

3.6.1.2 Zakopávání v leže
Tento cvik můžeme považovat za základní v procvičení hamstringů,
jinými slovy zadních partií stehen.
Provedení:
Lehneme si břichem na lavici, která má
mírně střechovitý profil. Vrchol této „střechy“ je
v oblasti bederního kloubu. Nohy zapřeme
za opěrnou podložku přístroje nad patami
v oblasti Achillovy šlachy (opěrka je posuvná).
Uchopíme držadla vedle lavičky nebo se chytíme
lavičky. Ve výchozí poloze máme nohy v kolenou
protažené.

Tlakem

půlobloukovitým

na

opěrnou

pohybem

podložku,

přitahujeme

paty

k hýždím, minimálně do kolmice vůči zemi.
Zpětný

pohyb

je

pomalý

a

kontrolovaný.

Při spouštění zátěže provádíme nádech, v horní
Obr. 8, 9: Zakopávání v leže [10].

poloze výdech (viz obr. 8 a 9).
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Působení:
Ohybače stehen - sval poloblanitý, pološlašitý, biceps stehna (hlavně jejich
spodní části v místě úponu), (viz příloha 1 a 2).
Chyby v provedení:
Chybou je prudké spouštění zatížení a zvedání váhy švihem se snahou
o zapojení hýžďových svalů jejich pozvedem nad lavičku [10].

3.6.1.3 Shyby na stroji
Shyby jsou králem cviků mezi cviky
pro zádové svaly. U začátečníků a nejen u nich
jsou

shyby

často

podceňovaným

cvikem.

Bez dopomoci začátečníci shyby nejsou schopni
provádět, proto začínáme shyby cvičit na stroji.
Provedení:
Uchopíme hrazdu, kolena jsou podepřena,
můžeme použít tzv. bezpalcový úchop, tj. palce
neobepínají

rukojeť,

ale

jsou

vedle

prstů.

Zavěsíme se, povolíme lopatky, nadechneme se
a kontrakcí zádových svalů a stažením lopatek
dolů, ne silou ohybačů paží, se přitáhneme
nahoru. Snažíme se hrudníkem dostat co nejvýš.

Obr. 10, 11: Hrazda s dopomocí [11].

V horní pozici vydechneme (viz obr. 10 a 11).
Působení:
Široký sval zádový, mezilopatkové svaly, dolní fixátory lopatek
(viz příloha 1 a 2).
Chyby v provedení:
Začátek pohybu aktivním ohybem v loketním kloubu (tahání rukama),
přitahování lopatek k sobě bez jejich předcházejícího stažení dolů (zapadnutí
hlavy a zvedání ramen), dotahování osy přístroje s kulatým ohnutím trupu,
"propadnutím hrudníku" a s vnitřní rotací a pokrčením ramen, záklon nebo
předsun hlavy [11].
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3.6.1.4 Bench press na rovné lavici
Bench press je základním cvikem na horní polovinu těla. Velmi důležité je
cvičit se sparing partnerem.
Provedení:
Lehneme si na vodorovnou lavici a nohy
si pro udržení rovnováhy položíme na podlahu.
Zvolíme střední úchop (což znamená, že když se
dotkneme osou činky prsou, budou naše předloktí
ukazovat přesně vzhůru - kolmo k podlaze).
Zvedneme činku ze stojanu a podržíme ji ve výši
na délku paží. Pomalu a kontrolovaně klesáme
s činkou, až se jí dotkneme někde pod prsními
svaly. Vytlačujeme lokty zevně, abychom plně
propracovávali prsní svaly. Činka by se v tomto
bodě měla úplně zastavit. Potom činku zase
zvedáme až se naše natažené paže nahoře
zamknou. Vždy provádíme cvik v co největším
pohybovém rozsahu (viz obr. 12 a 13) [6].

Obr. 12, 13: Bench press na rovné
lavici [12].

Působení:
Horní část prsního svalu, přední delt, triceps (viz příloha 1 a 2).
Chyby v provedení:
"Mostování" - odlepování zad od opěrky, příliš rychlé spouštění zátěže,
zvedání ramen v horní poloze [12].

3.6.1.5 Upažování s jednoručními činkami v sedě
Upažování s jednoručkami můžeme cvičit jak ve stoji tak v sedě. Cvičení
v sedě však eliminuje případné ošizování techniky, protože zamezuje pohyb těla
dolů. U tohoto cviku zátěž působí na poměrně dlouhé páce a proto nelze cvičit
s velkou zátěží. Proto volíme spíš nižší zátěž, která nám umožní striktně odcvičit
stanovený počet opakování.
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Provedení:
Na začátku cviku jsou ruce podél těla
dlaněmi k sobě. Nádech je v této dolní poloze,
aby byl trup pevný a ruce jdou po oblouku
nahoru. Jsou mírně pokrčené v loktech. Pohyb je
plynulý a končí v poloze, kde jsou paže mírně nad
rovnoběžkou s podlahou. Dlaně teď směrují dolů,
ne dopředu. Toto je důležitý prvek správné
techniky. Výdech je v okamžiku dosáhnutí horní
nejtěžší fáze cviku (viz obr. 14 a 15).
Působení:
Přední hlava svalu deltového
(viz příloha 1 a 2).
Chyby v provedení:
Záklony trupu, přílišné krčení paží,

Obr. 14, 15: Upažování
s jednoručními činkami v sedě [13].

švihové provedení [13].

3.6.1.6 Bicepsové zdvihy na Scottově lavici podhmatem
Bicepsové zdvihy na Scottově lavici
můžeme

cvičit

buď

s rovnou

osou

nebo

s EZ osou.
Provedení:
Posadíme se na Scottovu lavici a opřeme
se o ni hrudníkem. Paže natáhneme přes lavici
a podhmatem uchopíme velkou činku v šíři
ramen. Nadloktí opřeme celou plochou o Scottovu
lavici. Tělo se snažíme držet pevně a činku
zdviháme plynulým pohybem nahoru a stejně
plynule zpět. Nezvedáme lokty z opěrky. Ruce
v loktech v dolní poloze zcela nepropínáme
(viz obr. 16 a 17).
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Obr. 16, 17: Bicepsové zdvihy
na Scottově lavici podhmatem [14].

Působení:
Biceps (viz příloha 1 a 2).
Chyby v provedení:
Hrbení zad, švihové provedení [14].

3.6.1.7 Zkracovačky
Tento cvik patří mezi základní cviky
na břicho.
Provedení:
Lehneme si na zem, nohy si položíme
na nějakou lavičku, aby naše stehna k trupu
a lýtka ke stehnům svírala pravý úhel. Naše ruce
si můžeme dát za hlavu případně na hrudník
a pomalu se snažíme zvedat nebo spíše sbalit.
Správnost tohoto cviku spočívá ve zvedání hlavy,
ramen a lopatek. Bederní oblast musí být
zafixovaná k podlaze. Pro řádné procítění břišních
svalů můžeme ve sbalené pozici zůstat přibližně
2 - 4 vteřiny a pak se pomalu vracet do základní

Obr. 18, 19: Zkracovačky [15].

polohy (viz obr. 18 a 19).
Působení:
Přímý břišní sval, vnější a vnitřní šikmé břišní svaly (viz příloha 1 a 2).
Chyby v provedení:
Cvik neprovádíme tahem, ale švihem, snažíme se zvedat příliš vysoko.
Nohy musí stále spočívat na podložce - nezvedat je [15].

3.6.2 Tréninkový program B
Tréninkový program B se skládá také ze sedmi cviků, podle kterých
posilující jedinci cvičili. Tento program tvoří tyto cviky: leg press, zakopávání
ve stoji, shyby na stroji, bench press na multipressu na rovné lavici, tlak
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na ramena na stroji, střídavý bicepsový zdvih ve stoji s jednoručními činkami se
supinací a přednožování s pokrčenými koleny na bradlech. Tyto cviky jsou jako
v předchozí kapitole pro představu graficky znázorněny, vysvětleno jejich
provedení, chyby v provedení a popsáno na který sval působí. Opět zde uvádíme
počet sérií a počet opakování každého cviku v jednotlivých týdnech (viz tabulka
3). V tomto programu jsme použili stejný pyramidový typ tréninku, který je použit
u tréninkového programu A.

Tab. 3: Tréninkový plán B – počet sérií a opakování.

B

Leg press
série/počet
opakování

Zakopávání

Shyby na

Bench press

ve stoji

stroji

série/počet

série/počet

opakování

opakování

Ramena na

Biceps s

Břicho

multipress

stroji

jednoručkami

zkracovačky

série/počet

série/počet

série/počet

série/počet

opakování

opakování

opakování

opakování

1.

4s./

2s./

3s./

4s./

3s./

3s./

5s./

týden

15,12,10,8

8 - 12

12,10,8

15,12,10,8

12,10,8

12,10,8

10 – max.

2.

4s./

2s./

3s./

4s./

3s./

3s./

5s./

týden

12,10,8,6

8 - 12

10,8,6

12,10,8,6

10,8,6

10,8,6

10 – max.

3.

4s./

2s./

3s./

4s./

3s./

3s./

5s./

týden

10,8,6,4

8 - 12

8,6,4

10,8,6,4

8,6,4

8,6,4

10 – max.

4.

4s./

2s./

3s./

4s./

3s./

3s./

5s./

týden

8,6,4,2

8 - 12

6,4,2

8,6,4,2

6,4,2

6,4,2

10 – max.

5.

4s./

2s./

3s./

4s./

3s./

3s./

5s./

týden

12,10,8,6

8 - 12

10,8,6

12,10,8,6

10,8,6

10,8,6

10 – max.

6.

4s./

2s./

3s./

4s./

3s./

3s./

5s./

týden

10,8,6,4

8 - 12

8,6,4

10,8,6,4

8,6,4

8,6,4

10 – max.

7.

4s./

2s./

3s./

4s./

3s./

3s./

5s./

týden

8,6,4,2

8 - 12

6,4,2

8,6,4,2

6,4,2

6,4,2

10 – max.

8.

4+2s./

2s./

3+2s./

4+2s./

3+2s./

3+2s./

5s./

týden

10,5,3,1,1,10

8 - 12

10,5,3,1,10

10,5,3,1,1,10

10,5,3,1,10

10,5,3,1,10

10 – max.

Seznam cviků
V tomto seznamu uvádíme a popisujeme cviky tréninkového programu B.
Stejně jako u programu A je zde uvedeno působení cviku a jaké jsou nejčastější
chyby v provedení.
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3.6.2.1 Leg press
Cvik Leg press je vhodný pro pokročilé i pro začátečníky, protože
nezatěžuje páteř. Umožňuje nám cvičit s těžkými vahami.
Provedení:
Lehneme si na opěrnou desku přístroje.
Výchozí poloha je z téměř natažených nohou,
abychom mohli váhu chodidly ještě trochu
nadzvednout a uvolnit jistící kolík. Chodidla
na plošině jsou opřena v šíři ramen. Potom
pomalu
poloze

spouštíme váhu co nejníže, v dolní
pohyb

nepřerušujeme

a

váhu

zpět

vytlačíme do výchozí polohy. Při spouštění váhy
provádíme nádech a v horní poloze výdech.
Pokud chceme zatížit především hýžďové svaly
a ohybače stehen, sklopíme opěrnou desku zad
více do vodorovné polohy (viz obr. 20 a 21).

Obr. 20, 21: Leg press [16].

Působení:
Čtyřhlavý sval stehenní, sval krejčovský, abduktory, adduktory, ohybače
stehen, hýžďový sval (viz příloha 1 a 2).
Chyby v provedení:
Chybou je spouštění váhy příliš prudce a nekontrolovaně, tím si můžeme
způsobit zranění kolen [16].

3.6.2.2 Zakopávání ve stoji
Zakopávání ve stoji je cvik, u kterého
posilujeme každou nohu zvlášť, čímž izolujeme
od sebe oba nožní bicepsy. Provádíme pomalu
a striktně.
Provedení:
Postavíme se ke stroji a zaklesneme jednu
nohu patou za pákový mechanismus. Držíme
Obr. 22: Zakopávání ve stoji [17].

28

se stroje a pokrčujeme jednu nohu dozadu. Poté přemístíme zátěž do výchozí
polohy (viz obr. 22).
Působení:
Zadní oblast stehna (nožní biceps), (viz příloha 1 a 2).
Chyby v provedení:
Chybou je prudké spouštění zatížení a zvedání váhy švihem [6].

3.6.2.3 Shyby na stroji
(viz kapitola 3.6.1.3)

3.6.2.4 Bench press na multipressu na rovné lavici
Bench press na multipressu je cvik, u kterého je pohyb fixován v určité
rovině, takže nemusíme vynakládat energii na rovnováhu a koordinaci pohybů.
Provedení:
V lehu na zádech na lavici sejmeme osu
ze stojanů

(nadlehčíme

osu

a

pootočíme,

aby došlo k uvolnění osy), žerď osy držíme
nadhmatem. Šíře úchopu je taková, aby ve spodní
fázi cviku pomyslná přímka vedená předloktím
svírala s osou činky přibližně pravý úhel.
S nádechem spouštíme činku k hrudníku přibližně
do úrovně bradavek. Zde činku neodrážíme,
ale kontrolovaně ji zastavíme a

s výdechem

zvedáme směrem vzhůru do napjatých paží. Lokty
jsou po celou dobu cvičení umístěny pod osou
tzn.

neprotlačujeme

jsou

zapřeny

je

do podlahy,

k trupu!!!

Nohy

nezvedáme

je

Obr. 23, 24: Bench press
na multipressu na rovné lavici [18].

(viz obr. 23 a 24).
Působení:
Horní část prsního svalu, přední delt, triceps (viz příloha 1 a 2).

29

Chyby v provedení:
"Mostování" - odlepování zad od opěrky, příliš rychlé spouštění zátěže,
zvedání ramen v horní poloze [18].

3.6.2.5 Tlak na ramena na stroji
Cvik, u kterého je opět výhodou, že pohyb
vede stroj. Toto ocení hlavně začátečníci, kterým
dělá problém udržet a vést činku správným
směrem.
Provedení:
Uchopíme

madla

ve

výši

ramen

a zvedáme vzhůru, paže je při dokončení výtlaku
mírně pokrčená. Potom opět klesáme do výchozí
pozice (viz obr. 25 a 26).
Působení:
Přední hlava svalu deltového, triceps
(viz příloha 1 a 2).
Chyby v provedení:
Odlepování zad od podložky, příliš rychlé

Obr. 25, 26: Tlak na ramena
na stroji [19].

spouštění zátěže, příliš velká zátěž, rychlé pohyby, propínání paží v loktech [19].

3.6.2.6 Střídavý bicepsový zdvih ve stoji s jednoručními
činkami se supinací
Tento cvik dobře izoluje biceps a dovolí
nám soustředit energii vždy jen na jednu paži.
Provedení:
Stojíme zpříma a v každé ruce držíme
podél

těla

jednoruční

činku.

Jednu

činku

zvedneme co nejvýš, loket je stále u těla a zápěstí
lehce

vytáčíme

(malíčkem

nahoru).

Poté

se vracíme stejným obloukem do výchozí polohy
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Obr. 27: Střídavý bicepsový zdvih
ve stoji s jednoručními činkami se
supinací [20].

a

stejný

pohyb

začíná

provádět

druhá

paže

(viz obr. 27 a 28).
Působení:
Biceps (viz příloha 1 a 2).
Chyby v provedení:
Hrbení zad, zvedání ramen, záklony trupu,
švihové provedení, pohyb paží v předozadním

Obr. 28: Střídavý bicepsový zdvih
ve stoji s jednoručními činkami se
supinací [20].

směru [20].

3.6.2.7 Přednožování s pokrčenými koleny na bradlech
Přednožování na bradlech můžeme provádět
buď

s nataženýma,

což

je

náročnější

nebo

s pokrčenýma nohama v koleni a nebo střídavě
zvedat nohy. Jakákoli změna tohoto cviku zatěžuje
sval jiným způsobem, což je výhodné.
Provedení:
Chytneme madla na bradlech, cvičíme
v podporu na předloktích, pokrčíme kolena, nohy
zvedáme tahem co nejvýš, poté se pomalu vracíme
zpět do výchozí polohy. Záda jsou opřená o opěrku
(viz obr. 29 a 30).
Působení:
Spodní břišní svaly (viz příloha 1 a 2).

Obr. 29, 30: Přednožování
s pokrčenými koleny na bradlech [21].

Chyby v provedení:
Chybou je švihové provedení cviku, rychlé pohyby [21].

3.6.3 Faktory ovlivňující tréninkové programy
Faktory, které mají vliv na tento 50ti denní trénink a jeho výsledky buď
ovlivnit lze nebo nelze.
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3.6.3.1 Neovlivnitelné faktory
Faktory, které jsou neovlivnitelné, tzn. nemůžeme je ovlivnit jsou např.
délka svalů posilujících jedinců, dále počet rychlých svalových vláken,
efektivnost nervové soustavy a další faktory, které spadají do kategorie genetické
výbavy. Dále k těmto faktorům patří také věk i pohlaví.

3.6.3.2 Ovlivnitelné faktory
Mezi ovlivnitelné faktory patří strava (suplementace), pitný režim,
alkohol, odpočinek – zbytečně nehuntovat svalové buňky, důležitá je důslednost
v přístupu k tréninku, nevynechávat trénink a důsledně dodržovat cvičební
program. Velký vliv má zaměstnání jedinců, somatotyp, dále rozsah a rychlost
pohybu, rychlost cvičení, délka přestávek mezi sériemi, počet opakování, počet
sérií a velikost zátěže.

Suplementace
Testovaní jedinci měli během 50ti denního silového tréninku možnost
změny ve stravovacím režimu - cvičení se suplementy. Šest z nich tuto možnost
nevyužilo a pět z nich využilo. Na doporučení používali tuto suplementaci,
tekutou náhradu jídla:


proteinový gainer 65 - 80% bílkovin, především jako druhou večeři
(mezi 21:00 a 21:30 hod.)



sacharidový gainer 3 - 15% bílkovin, přednostně po tréninku



kreatin (tablety nebo prášek), 5 g před tréninkem a 5 g po tréninku

Zaměstnání
Mezi faktory ovlivňující oba programy a jejich výsledky patří také
zaměstnání testovaných jedinců. Velmi záleželo na tom, zda provádí
v zaměstnání nějakou aktivní činnost nebo zaujímají sedavou pozici. Většina
z nich byli studenti informatiky, tzn. že tráví většinu času u počítače. Ve srovnání
s ostatními (např. podnikatel, truhlář) tato činnost negativně ovlivnila výsledky
tréninku.
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Somatotypy
Jedním z velmi důležitých faktorů, které ovlivňují výsledky tréninkových
programů je tělesný typ člověka – somatotyp. Americký psycholog William
Sheldon (1898 – 1977) věnoval svůj život studiu typologie tělesné stavby člověka.
Ve své studii stanovil 3 somatotypy (viz obr. 31), neboli 3 tělesné typy
člověka – ektomorf, mezomorf, endomorf. Každý z těchto tělesných typů reaguje
jinak na stejná cvičení, tzn. že cvik, který má úspěch u jednoho z těchto typů
nemusí mít stejný vliv na druhý z typů. Nikdo samozřejmě není naprosto
vyhraněný a v praxi se vždy uplatňují kombinace všech tří typů.
Ektomorf: je charakterizován kratším trupem, má dlouhé horní i dolní
končetiny, dlouhé, úzké ruce i nohy, velmi malé množství tělesného tuku, úzký
hrudník a ramena a všeobecně dlouhé, tenké svaly.
Mezomorf: velký hrudník, dlouhý trup, pevná svalová struktura
a velká síla.
Endomorf: měkké svalstvo, kulatý obličej, krátký krk, široké boky a větší
množství tělesného tuku [6].

Ektomorf

Mezomorf

Obr. 31: Somatotypy podle W. Sheldona [6].
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Endomorf

Mezi ovlivnitelné faktory také patří rozsah a rychlost pohybu, rychlost
cvičení, délka přestávek mezi sériemi, počet opakování, počet sérií a velikost
zátěže.


Rozsah a rychlost pohybu - sval by se měl procvičit v celém
rozsahu. Získává tím větší sílu, než když ho procvičujeme
v menším rozsahu. Proto není vhodné (alespoň ne pro začátečníky)
pohyby zkracovat.



Rychlost cvičení - začátečníci by měli udržovat nízkou rychlost
cvičení. Můžeme ji odhadnout tak, že při zvedání zátěže
(zkracování svalu) pohyb trvá zhruba 2 sekundy, při spouštění
(brždění) zátěže trochu déle, asi 3 sekundy. Začátečník se pohybům
teprve učí a při rychlém pohybu by si díky nezpevněnému
pohybovému aparátu mohl ublížit.



Délka přestávek mezi sériemi - série je několik opakování téhož
cviku (jednoho druhu cvičení) provedených bez přestávky.
Např. deset shybů na hrazdě je série. Mezi jednotlivými sériemi je
zhruba dvou až tříminutová přestávka, pokud se jedná o trénink
zaměřený víc na růst síly než na růst svalové hmoty. Při nadměrně
dlouhé přestávce patrně dochází ke snížení teploty pracujícího
svalstva, snížení soustředění apod. To snižuje výkon v následující
sérii.



Počet opakování, počet sérií a velikost zátěže - pro růst maximální
síly se používá kolem tří až šesti opakování v sérii. To odpovídá
zátěži rovné 80 až 95% maxima. Než se však začátečník na tato
doporučená maxima dostane, uplyne delší doba. Výše uvedená
čísla platí pro pokročilé cvičence a jsou zde uvedeny proto,
abychom si uvědomili, kam budeme svým tréninkem směřovat [7].

Podle Dovalila (2002) platí, čím větší opakovací maximum – počet
opakování cvičení, tím menší hmotnost zátěže a opačně (viz tabulka 4).
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Tab. 4: Možnosti manipulace s velikostí odporu při posilování – opakovací maximum ve vztahu
k % maxima (orientační hodnoty) [1].

Opakovací maximum

% maxima

1
2–3

100%
90 – 99%

4–6

80 – 89%

Testovaní jedinci prováděli ve výše uvedených tréninkových programech
v prvních týdnech více opakování, protože všichni byli začátečníci a nezvládli
by cvičit 3 – 6 opakování v sérii s velkou zátěží. Dalším důvodem proč cvičenci
prováděli více opakování byla správná technika provedení cviků. U každého
cviku je velmi důležité dodržovat jeho techniku provedení, aby daný cvik měl
správný účel a vliv na svalový aparát člověka.

3.7 Organizace práce
Tréninkové období, během kterého probíhaly dva tréninkové programy
a testování, trvalo 8 týdnů. Začátek tohoto období byl 8. ledna a konec 6. března,
kdy 8. a 9. ledna proběhly úvodní testy Bench press strength a Leg press strength,
od 10. ledna začali muži cvičit podle tréninkových programů. 5. a 6. února
proběhly testy podruhé a trénink pokračoval od 7. února do 4. března, kdy byl
ukončen. 5. a 6. března testovaní muži absolvovali závěrečné testy, které ukázaly
k jakému zvýšení maximální síly u každého z nich došlo.
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4. Výsledky práce, diskuse

4.1 Výsledky
Na základě výše uvedených testů Bench press strength a Leg press
strength jsme naměřili hodnoty maximální síly u každého z 11ti testovaných
jedinců před tréninkovým obdobím, v jeho polovině a na konci tohoto období.
Hodnoty naměřené v polovině tréninkového období pro nás mají pouze
informační charakter, dále je nevyhodnocujeme.

Tab. 5: Naměřené hodnoty maximální síly (kg) v testu Bench press strength a Leg press strength.
Před 50-ti denním trénink.

V polovině 50-ti denního

Po 50-ti denním trénink.

obdobím

trénink. období

období

Bench press

Leg press

Bench press

Leg press

Bench press

Leg press

1RM (kg)

1RM (kg)

1RM (kg)

1RM (kg)

1RM (kg)

1RM (kg)

1.

75

135

82,5

142,5

92,5

157,5

2.

82,5

147,5

95

170

107,5

187,5

3.

62,5

115

65

127,5

70

137,5

4.

62,5

117,5

65

130

72,5

145

5.

35

77,5

37,5

95

42,5

95

6.

57,5

107,5

70

122,5

77,5

135

7.

47,5

95

52,5

105

57,5

117,5

8.

37,5

75

42,5

85

57,5

92,5

9.

57,5

110

65

127,5

75

135

10.

45

87,5

50

100

57,5

112,5

11.

77,5

132,5

85

145

90

152,5

Posilující

Pomocí naměřených hodnot (viz tabulka 5) jsme vypočítali podle
Morrowa (2005) hodnoty relativní síly (viz tabulka 6).
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Tab. 6: Vypočítané hodnoty relativní síly pomocí vztahu 1RM (kg)/váha těla (kg).
Před 50-ti denním trénink.
obdobím

V polovině 50-ti denního

Po 50-ti denním trénink.

trénink. období

období

Bench press

Leg press

Bench press

Leg press

Bench press

Leg press

1RM/váha těla

1RM/váha těla

1RM/váha těla

1RM/váha t.

1RM/váha těla

1RM/váha t.

1.

0,71

1,28

0,78

1,36

0,90

1,53

2.

1,08

1,94

1,25

2,24

1,41

2,47

3.

0,77

1,42

0,80

1,57

0,85

1,68

4.

0,70

1,32

0,73

1,46

0,81

1,63

5.

0,54

1,19

0,58

1,46

0,64

1,44

6.

0,66

1,23

0,80

1,41

0,91

1,59

7.

0,54

1,08

0,60

1,19

0,65

1,33

8.

0,53

1,06

0,60

1,20

0,81

1,30

9.

0,79

1,51

0,89

1,75

1,03

1,85

10.

0,66

1,29

0,73

1,47

0,84

1,65

11.

0,85

1,46

0,93

1,59

0,99

1,67

Posilující

Hodnoty relativní síly (viz tabulka 6) jsme pak porovnali podle normy
(viz následující tabulky 7 a 8) a na základě norem slovně vyhodnotili testované
jednotlivce (viz tabulka 9).
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Tab. 7: Normy pro test maximální síly bench press strength - výborná, dobrá, průměrná,
nízká, velmi nízká [4].

Tab. 8: Normy pro test maximální síly leg press strength - výborná, dobrá, průměrná, nízká,
velmi nízká [4].
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Tab. 9: Závěrečné slovní hodnocení maximální síly podle výše uvedené normy (výborná, dobrá,
průměrná, nízká, velmi nízká).
Před 50-ti denním trénink.

V polovině 50-ti denního

Po 50-ti denním trénink.

obdobím

trénink. Období

období

Bench press

Leg press

Bench press

Leg press

Bench press

Leg press

max. síla

max. síla

max. síla

max. síla

max. síla

max. síla

1.

průměrná

velmi nízká

průměrná

velmi nízká

výborná

průměrná

2.

průměrná

průměrná

dobrá

výborná

výborná

výborná

3.

velmi nízká

velmi nízká

velmi nízká

velmi nízká

nízká

nízká

4.

velmi nízká

velmi nízká

nízká

velmi nízká

průměrná

průměrná

5.

velmi nízká

velmi nízká

velmi nízká

velmi nízká

velmi nízká

velmi nízká

6.

velmi nízká

velmi nízká

velmi nízká

velmi nízká

nízká

velmi nízká

7.

velmi nízká

velmi nízká

velmi nízká

velmi nízká

velmi nízká

velmi nízká

8.

velmi nízká

velmi nízká

velmi nízká

velmi nízká

nízká

velmi nízká

9.

velmi nízká

velmi nízká

nízká

nízká

průměrná

průměrná

10.

velmi nízká

velmi nízká

velmi nízká

velmi nízká

velmi nízká

nízká

11.

velmi nízká

velmi nízká

nízká

velmi nízká

průměrná

nízká

Posilující

Závěrečné slovní hodnocení je u některých testovaných jedinců stále stejné
(velmi nízká maximální síla), neznamená to však, že by se tito jedinci vůbec
nezlepšili. Jejich hodnota při prvním testování před celým 50ti denním obdobím
byla tak nízká, že by museli tito jedinci pokračovat v tomto tréninku ještě déle,
aby se jejich maximální síla dostala do nízkého nebo průměrného stupně
ve slovním hodnocení (viz tabulka 9).
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4.1.1 Statistické zpracování výsledků
Tab. 10: Hodnoty maximální síly, modus, medián, průměr.
Před 50-ti denním trénink.
obdobím
Bench press
Leg press

V polovině 50-ti denního
trénink. období
Bench press
Leg press

Po 50-ti denním trénink.
období
Bench press
Leg press

1RM (kg)

1RM (kg)

1RM (kg)

1RM (kg)

1RM (kg)

1RM (kg)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

75
82,5
62,5
62,5
35
57,5
47,5
37,5
57,5
45
77,5

135
147,5
115
117,5
77,5
107,5
95
75
110
87,5
132,5

82,5
95
65
65
37,5
70
52,5
42,5
65
50
85

142,5
170
127,5
130
95
122,5
105
85
127,5
100
145

92,5
107,5
70
72,5
42,5
77,5
57,5
57,5
75
57,5
90

157,5
187,5
137,5
145
95
135
117,5
92,5
135
112,5
152,5

medián
průměr

57,5

110

65

127,5

72,5

135

58,18

109,09

64,54

122,73

72,73

133,41

Posilující

Tab. 11: Hodnoty relativní síly, modus, medián, průměr.

Posilující

Před 50-ti denním
V polovině 50-ti denního
trénink. obdobím
trénink. období
Bench
press
Leg press Bench press
Leg press
1RM/váha
1RM/váha 1RM/váha 1RM/váha
těla
těla
těla
těla

Po 50-ti denním trénink.
období
Bench press
1RM/váha
těla

Leg press
1RM/váha
těla

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

0,71
1,08
0,77
0,7
0,54
0,66
0,54
0,53
0,79
0,66
0,85

1,28
1,94
1,42
1,32
1,19
1,23
1,08
1,06
1,51
1,29
1,46

0,78
1,25
0,8
0,73
0,58
0,8
0,6
0,6
0,89
0,73
0,93

1,36
2,24
1,57
1,46
1,46
1,41
1,19
1,2
1,75
1,47
1,59

0,9
1,41
0,85
0,81
0,64
0,91
0,65
0,81
1,03
0,84
0,99

1,53
2,47
1,68
1,63
1,44
1,59
1,33
1,3
1,85
1,65
1,67

medián
průměr

0,7

1,29

0,78

1,46

0,85

1,63

0,71

1,34

0,79

1,52

0,89

1,65

V rámci skupiny došlo k výraznému zvýšení průměrné maximální
i relativní síly vzhledem k hodnotám před a po tréninkovém období. Zkoumaný
soubor průměrně zlepšil maximální sílu o 14,54 kg u bench pressu a o 24,32
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u leg pressu. U relativní síly došlo k průměrnému zlepšení u bench pressu o 0,18
a u leg pressu o 0,31 (viz tabulka 10 a 11).

Vyhodnocení některých testovaných jedinců:
Zelenou barvou je znázorněn muž, který dosáhl největšího zlepšení
a naopak červenou barvou je označen muž, který dosáhl nejmenšího zlepšení
(viz tab. 10 a 11).

Muž č. 2 - největší maximální síla před i po tréninkovém období
na bench pressu i leg pressu.

Muž č. 2 - největší relativní síla před i po tréninkovém období
na bench pressu i leg pressu.

Muž č. 2 - největší rozdíl mezi hodnotami maximální síly před a po trénink.
období na bench pressu (25kg) i leg pressu (40kg).

Muž č. 2 - největší rozdíl mezi hodnotami relativní síly před a po trénink.
období na bench pressu (0,33) i leg pressu (0,53).

Muž č. 3 - nejmenší rozdíl mezi hodnotami relativní síly před a po trénink.
období na bench pressu (0,08).

Muž č. 3 a 5 - nejmenší rozdíl mezi hodnotami maximální síly
před a po trénink. období na bench pressu (7,5kg).

Muž č. 5 - nejmenší maximální síla před i po tréninkovém období
na bench pressu.

Muž č. 5 - nejmenší relativní síla po tréninkovém období na bench pressu.
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Muž č. 5 a 8 - nejmenší rozdíl mezi hodnotami maximální síly
před a po tréninkovém období na leg pressu (17,5kg).

Muž č. 8 - nejmenší maximální síla před i po tréninkovém období
na leg pressu.

Muž

č.

8

-

nejmenší

relativní

síla

před

tréninkovém

obdobím

na bench pressu.

Muž č. 8 - nejmenší relativní síla před i po tréninkovém období na leg pressu.

Muž č. 11 - nejmenší rozdíl mezi hodnotami relativní síly před a po trénink.
období na leg pressu (0,21).

4.1.1.1 Analýza dat – dvouvýběrový t-test s rovností rozptylů

Hypotéza H0 = střední hodnoty dvou výběrů jsou si rovny (hodnoty
rozptylů dvou výběrů jsou si rovny).
P > alfa to znamená, že nezamítáme hypotézu o rovnosti.
P <= alfa to znamená, že zamítáme hypotézu o rovnosti.
Tab. 12: Dvouvýběrový t-test s rovností rozptylů - maximální
síla (bench press).

Soubor 1
Soubor 2
Stř. hodnota
58,18181818 72,72727
Rozptyl
253,8636364 354,3182
Pozorování
11
11
Společný rozptyl
304,0909091
Hyp. rozdíl stř. hodnot
0
Rozdíl
20
t stat
-1,956171484
P(T<=t) (1)
0,032278315
t krit (1)
1,724718004
P(T<=t) (2)
0,064556631
t krit (2)
2,085962478
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Hladina
významnosti
alfa 0,05

Na základě výpočtu t-testu zamítáme hypotézu o rovnosti. Hodnoty
rozptylů dvou výběrů si nejsou rovny, jsou 253,86kg a 354,32kg (viz tabulka 12).
Tento rozdíl je statisticky významný.

Tab. 13: Dvouvýběrový t-test s rovností rozptylů - maximální
síla (leg press).

Soubor 1
Soubor 2
Stř. hodnota
109,0909091 133,4091
Rozptyl
562,8409091 786,5909
Pozorování
11
11
Společný rozptyl
674,7159091
0
Hyp. rozdíl stř. hodnot
Rozdíl
20
t stat
-2,195593673
P(T<=t) (1)
0,020043381
t krit (1)
1,724718004
P(T<=t) (2)
0,040086762
t krit (2)
2,085962478

Hladina
významnosti
alfa 0,05

Na základě výpočtu t-testu zamítáme hypotézu o rovnosti. Hodnoty
rozptylů dvou výběrů si nejsou rovny, jsou 562,84kg a 786,59kg (viz tabulka 13).
Tento rozdíl je statisticky významný.

Tab. 14: Dvouvýběrový t-test s rovností rozptylů - relativní
síla (bench press).

Soubor 1
Soubor 2
Stř. hodnota
0,711818182 0,894545
Rozptyl
0,026176364 0,043727
Pozorování
11
11
Společný rozptyl
0,034951818
Hyp. rozdíl stř. hodnot
0
Rozdíl
20
t stat
-2,292185869
P(T<=t) (1)
0,016437624
t krit (1)
1,724718004
P(T<=t) (2)
0,032875247
t krit (2)
2,085962478
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Hladina
významnosti
alfa 0,05

Na základě výpočtu t-testu zamítáme hypotézu o rovnosti. Hodnoty
rozptylů dvou výběrů si nejsou rovny, jsou 0,026 a 0,044 (viz tabulka 14). Tento
rozdíl je statisticky významný.

Tab. 15: Dvouvýběrový t-test s rovností rozptylů - relativní
síla (leg press).

Soubor 1
Soubor 2
Stř. hodnota
1,343636364 1,649091
Rozptyl
0,059665455 0,100109
Pozorování
11
11
Společný rozptyl
0,079887273
Hyp. rozdíl stř. hodnot
0
Rozdíl
20
t stat
-2,534481581
P(T<=t) (1)
0,0098615
t krit (1)
1,724718004
P(T<=t) (2)
0,019723
t krit (2)
2,085962478

Hladina
významnosti
alfa 0,05

Na základě výpočtu t-testu zamítáme hypotézu o rovnosti. Hodnoty
rozptylů dvou výběrů si nejsou rovny, jsou 0,060 a 0,100 (viz tabulka 15). Tento
rozdíl je statisticky významný.
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4.2 Diskuse
Při vyhodnocování obou testů jsme dospěli k výsledkům, z nichž některé
jsme očekávali a některé nás naopak překvapili.
Každý jedinec, který se účastnil testování dosáhl určitého zlepšení
(viz tabulka 10 a 11). Lze tedy říci, že jde o celkové zvýšení maximální síly všech
jedinců v tréninkovém 50ti denním období. Toto zlepšení dokazuje i zvýšení
průměru v rámci skupiny (viz tabulka 10 a 11). Zkoumaný soubor průměrně
zlepšil maximální sílu o 14,54 kg u bench pressu a o 24,32 u leg pressu.
U relativní síly došlo k průměrnému zlepšení u bench pressu o 0,18 a u leg pressu
o 0,31 opět v rámci celé skupiny.
Proto, aby celkové hodnocení výsledků bylo co nejobjektivnější, jsme
provedli statistické vyhodnocení, z kterého je zřejmé u koho k jakému zlepšení
došlo a zda je statisticky významné.

Hypotéza H0 = střední hodnoty dvou výběrů jsou si rovny (hodnoty
rozptylů dvou výběrů jsou si rovny).
P > alfa to znamená, že nezamítáme hypotézu o rovnosti.
P <= alfa to znamená, že zamítáme hypotézu o rovnosti.

Na hladině významnosti 95% jsme zamítli hypotézu o rovnosti,
to znamená, že hodnota P <= alfa a vlivem uvedených tréninkových programů
na rozvoj maximální síly u běžné populace došlo ke statisticky významnému
zlepšení. Stanovená hypotéza H: „po 50-ti dnech posilování podle uvedených
tréninkových programů dojde ke statisticky významnému zlepšení maximální síly
u vybraných jedinců z běžné populace“ se potvrdila.
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Závěr
V naší práci jsme se snažili sestavit a aplikovat tréninkové programy
na zvýšení maximální síly pro běžnou populaci, konkrétně pro začátečníky
a na základě toho zjistit jaký vliv mají tyto programy v rámci zvýšení maximální
síly na zkoumaný soubor. Jde o dva programy sestavené z různých cviků tak,
aby cvičení nebylo stereotypní a aby tyto cviky byli schopni testovaní začátečníci
zvládnout. Proto musely být jednotlivé tréninkové jednotky stanoveny tak,
aby testovaní jedinci měli dostatečně dlouhou dobu na regeneraci a odpočinek.
Nejprve jsme poukázali na to, že rozvoj silových schopností je důležitý
nejen pro sportovce, ale pro každého člověka a pro jeho správný pohybový projev.
Poté jsme chtěli upozornit na maximální sílu, kterou jsme zjišťovali u vybraných
jedinců pomocí dvou testů. V další kapitole popisujeme zkoumaný soubor,
oba tréninkové programy s tabulkami, které uvádí počty sérií a počty opakování,
metody a organizaci práce.
Praktická část má za úkol prokázat zda jsou tréninkové programy efektivní
a použitelné pro praxi. Provedli jsme proto testování na základě dvou testů Bench
press strength a Leg press strength. Testy proběhli na začátku 50ti denního
období, v jeho polovině a na konci období. Hodnoty naměřené v jeho polovině
mají pouze informační charakter. Důležité pro nás byly hodnoty naměřené
na začátku a na konci období. Tyto hodnoty byly nejprve srovnány podle normy
a poté slovně vyhodnoceny. Podle tohoto slovního hodnocení na základě norem
Morrowa se většina jedinců zlepšila. Důraz je však kladen na statistické
zpracování naměřených hodnot, které nám srozumitelně podává informace o tom,
zda jsou tréninkové programy efektivní a zda se potvrdí stanovená hypotéza.
V rámci statistického zpracování jsme vyhodnotili nejsilnějšího a nejslabšího
jedince. Pomocí dvouvýběrového t-testu s rovností rozptylů na hladině
významnosti 95% jsme stanovili významnost rozdílů. Tento t-test se používá
k porovnání středních hodnot dvou výběrů se stejným rozptylem v čase. V obou
testech (Bench press strength a Leg press strength) došlo u zkoumaného souboru
ke statisticky významnému zlepšení na hladině významnosti 0,05 (95%), protože
hodnota P <= alfa.
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Po tomto 8 týdenním období, kdy testovaní jedinci zvýšili vlastní
maximální sílu bychom doporučili trénink s maximálně 80% zátěží. Nejlepší
by bylo zaměřit se v tomto období na objemový trénink a zužitkovat tak novou
úroveň síly. Po tomto 50ti denním tréninku na zvýšení maximální síly bychom
měli zvládat daleko vyšší zátěže.

V naší práci jsme prokázali pozitivní efekt uvedených tréninkových
programů na zvýšení maximální síly u začátečníků z běžné populace, který
dokazují jednotlivé výsledky v obou testech. Proto pokládáme tyto tréninkové
programy za úspěšné, efektivní a dobře aplikované. Z tohoto důvodu jsou také
využitelné v praxi nejen pro sportovce, ale i pro učitele tělesné výchovy, trenéry
a instruktory, kteří je mohou aplikovat na své svěřence nebo žáky.
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Seznam příloh
Příloha 1: Anatomie základních svalů
Příloha 2: Anatomie základních svalů
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Příloha 1
Biceps brachii
(vnitřní hlava)
Přední deltoideus
Coracobrachialis
Flexory
předloktí

Triceps brachii
Vnitřní hlava
Střední hlava
Serratus anterior
Rectus abdominis
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Obr. 32: Anatomie základních svalů – přední pohled (Schwarzenegger, 1995).

Příloha 2
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Obr. 33: Anatomie základních svalů – zadní pohled (Schwarzenegger, 1995).

Resumé
Tématem diplomové práce je „Program pro rozvoj maximální síly
u běžné populace v posilovně“.

Hlavním cílem této práce je zjistit jaký vliv mají uvedené tréninkové
programy z hlediska zvýšení maximální síly na vybranou skupinu jedinců z běžné
populace.

Metodami, které jsme použili k zjišťování dat jsou dva testy Bench press
strength (pro horní polovinu těla) a Leg press strength (pro spodní polovinu
těla). Metoda, která byla použita v tréninkových programech je kombinací metod
– metody maximálních úsilí a metody opakovaných úsilí.
V obou programech je použit pyramidový typ tréninku. Jedná se
o klasický pyramidový typ a o neúplný pyramidový typ.
Pro ověření zda došlo ke statisticky významnému zlepšení maximální síly
u zkoumaného souboru jsme zvolili dvouvýběrový t-test s rovností rozptylů.

Výsledky
Na základě naměřených hodnot a jejich vyhodnocení jsme došli k závěru,
že vlivem uvedených tréninkových programů na rozvoj maximální síly u běžné
populace došlo ke statisticky významnému zlepšení.

Přínos
Tyto výsledky ukázali, že dané tréninkové programy můžeme považovat
za dobře sestavené a efektivní, protože měli pozitivní efekt na vybranou skupinu
jedinců a z tohoto důvodu je mohou aplikovat i učitelé tělesné výchovy,
instruktoři i trenéři na své svěřence nebo žáky.

Summary
The theme of this diploma work is „Programme for developing
of maximum strength of the general population at fitness centre“.

The main target of this work is to find out how the mentioned training
programmes influence the experimental group of general population in terms
of rising of maximum strength.

The methods that we use for finding out of data are two tests - Bench
press strength (for upper part of body) and Leg press strength (for lower part
of body). The method used in training programmes is the combination of methods
– method of maximum effort and method of repeated effort. There is used
pyramid type of training in both programmes. It is classic pyramid type and
incomplete pyramid type. To verify statistic meaningful improvement
of maximum strength of the experimental group we use t-test with equality
of the dispersions.

Conclusions
We find out that it rises statistic meaningful improvement owing
to mentioned training programmes for developing maximum strength.

Benefit
These outcomes show us, that we can consider these training programmes
as well set up and efficient, because they are positive for chosen group and
that´s why sport teachers, instructors and trainers can apply them to their minders
and students.

