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ÚVOD
Tato práce pojednává o cviku benchpress, který je fenoménem všech cvičenců
po celém světě. Dokonce si dovoluji tvrdit, že i ti, kteří na sport nemají tolik
času, nebo to není jejích hobby, vědí, o jaký cvik se jedná. Otázkou je proč?
Benchpress v českém překladu tlaky v leže s velkou osou, je základním cvikem
pro rozvoj hrudního koše a objemu prsních svalů. Tlak vleže (dále jen
benchpress) je snad nejčastěji používaný cvik ve všech posilovnách na celém
světě. Stal se společným ukazatelem síly návštěvníků posiloven. To je jeden
z hlavních důvodů, proč jsem si tento cvik vybral pro bližší analýzu. Síla muže
ve vztahu k jeho tělesné stavbě je mimo jiné demonstrována objemem hrudníku
a velikostí prsních svalů. Benchpress je základním cvikem pro rozvoj šířky
hrudního koše a prsních svalů, a právě i z tohoto důvodu je možné vidět
v posilovnách, jak jej muži hojně cvičí. Tématiku cviku benchpress jsme zvolili
především proto, abychom potvrdili nebo vyvrátili, některé tradované názory na
funkční charakteristiku zapojovaných svalů a jejich částí.

Benchpress je mimo jiné cvik z tzv. velké trojky, ve kterých je člověk
schopen překonat velice těžká břemena za použití správné techniky a
systematického tréninku. Tato práce má za cíl porovnat dvě zcela odlišné
varianty provedení, které se používají při provádění benchpressu na rovné
lavici. Konkrétně mezi variantou provedení, kdy jsou nohy sportovce pokrčeny
ve vzduchu (nedotýkají se země), bederní část se dotýká po celé jejich ploše
lavičky a variantou provedení, kdy cvičenec zaujme polohu silového pojetí
benchpressu tzv. mostování. Na soutěžích pro uznání výkonu na jedno
opakování, musí být dodrženy podmínky přesně stanovené pravidly podle
mezinárodní federace IPF (Internacional Powerlifting Federation).
Ze cviků, které tvoří silový trojboj (anglicky Powerlifting) jsem
upřednostnil benchpress na rovné lavici před cviky jako dřep a mrtvý tah, o
kterých si myslím, že jsou pro závodníka či občasného sportovce daleko těžší
jak po fyzické, technické, ale také po psychické stránce. Hlavně nejsou tolik
oblíbené u široké sportovní veřejnosti z důvodu opodstatněného strachu o
poranění páteře. Často sleduji cvičence snažící se demonstrovat svou sílu tím,
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že se snaží naložit na osu činky co nejtěžší váhu a poté se snaží provést alespoň
jedno opakování. Právě u takových pokusů se diskutuje otázka vlivu provedení
na maximální výkon a zda ta či ona varianta provedení je lehčí nebo naopak
těžší. Právě proto se budeme snažit určit rozdíl mezi oběma variantami po
fyziologické stránce. Tedy určíme, jaké svaly se podílí na pohybu při obou
variantách a

změříme váhový rozdíl u maximálního výkonu na jedno

opakování mezi oběma variantami. Za 8 let intenzivního zájmu o posilování a
aktivního cvičení jsem navštívil několik posiloven v tuzemsku, ale také
v zahraničí. Od těch méně vybavených, po posilovny, které mají tradici po
celém světě jako např. Gold´s Gym. V žádné nechyběla lavička pro benchpress.
To je také doklad pro oblíbenost tohoto cviku. Jedna z nejčastějších otázek,
kterou dostane člověk, který se zmíní nebo je vidno z prvního pohledu, že
navštěvuje posilovnu, demonstruje populárnost cviku a jeho podvědomí o něm
je otázka: „Kolik zvedneš na benchpress?“ Jak jsem uvedl výše, většina
cvičenců od začátečníků po pokročilé mají tento cvik rádi. Často sleduji
situace, jak řada cvičenců přeceňuje své technické a silové dispozice pro
překonání zvolené zátěže. Při následném tlaku se snaží pomoci všemi možnými
pohyby trupu, hýžděmi a nohou o překonání naložené váhy, při tlaku činky do
výchozí polohy od hrudníku. Na internetových diskuzích nebo přímo
v posilovně se mnohdy stává, že se sportovci přou o to, jaké provedení je těžší,
náročnější nebo naopak lehčí. Na závodech v silovém trojboji nebo pouze v
benchpressu jsou pro tyto případy přesně daná pravidla, které musí být
dodrženy, aby výkon mohl být uznán jako platný. Více v příloze č. 1)
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1. Stav dosavadních poznatků
V této kapitole uvedeme podle dostupné literatury základní poznatky o cviku
benchpress. V další podkapitole se budeme zabývat fyziologickou částí, kde
popisuji svaly, které se na pohybu podílejí. Také uvedeme, jaké zásady by měl
dodržovat každý sportovec, který chce bezpečně a zdraví prospěšně benchpress
cvičit. V následující podkapitole popíši základní body pro vykonání správného
benchpressu (šířka úchopu, kam směřovat činku při spouštění na hrudník,
varianty provedení benchpressu).
Jak jsem psal v úvodu této práce, benchpress je bezesporu nejznámějším a
jistě i velice účinným cvikem pro rozvinutí objemu prsních svalů. S tímto
názorem souhlasím, ovšem za podmínky, že to pro cvičence není jediný cvik na
objem hrudníku a prsních svalů po dlouhou dobu, např. 10 týdnů. Je tedy
důležitá obměna pro jinou stimulaci svalů. Tlapák (2003) k tomu dodává: „Je
uznávaným základním cvikem na rozvoj prsního svalstva, má však také své
oponenty (např. se traduje, že jej neuznával světoznámý trenér Vince Gironda.
V dnešní době se sice hodnotí komplexní působení, ale zároveň se ví, že je
namáhána přední část deltových svalů, a že tento cvik přetěžuje ramenní kloub
a jeho přední části „.
Někdy se můžeme setkat v literatuře s názvem tlaky na rovné lavici
s velkou osou, někdy bench – press, po česku benčpres na rovné lavici, nebo
pouze benchpress, což je v praxi nejvíce používaný termín a téměř vždy
znamená tlak s velkou osou na rovné lavici. Klasický benchpress se provádí
s volnou osou nebo na multipressu, kde osa činky jezdí v kolejnicích a
sportovec nemusí tolik hlídat stabilitu při provádění cviku.Parametry osy činky
viz příloha č.4.
K otázce funkční charakteristiky zapojovaných svalů uvádí literatura, že
při klasickém benchpressu na rovné lavici se podílí spíše střední část prsního
svalu, přední část deltového svalu a vlivem techniky i triceps. Ostatní svaly
jsou pomocné a záleží na způsobu provádění. Při silové technice (tzv.
mostování) se zapojuje především spodní část prsního svalu, o které se říká, že
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je nejsilnější ze všech. Cílem této práce je porovnat dvě zvolené varianty
provedení a ověřit pomocí moderní metody povrchové EMG.Více v kapitole
1.4. Myslím si, že to není otázka pouze změny jedné části svalu (myšleno velký
prsní sval), ale dalších svalů na pohybu se podílejících a závisí také na hloubce
klesání činky.
Tak jako u každého cviku, i u benchpressu je potřeba dodržet určitá
doporučení. Především správné dýchání. To je podmínka, která je dle mého
názoru téměř nejdůležitější. Při spouštění osy k hrudníku dochází k nádechu(
inspirace), s tlakem od hrudníku postupně k výdechu( exspirace ). Při správném
dýchání lze zvětšit i vitální kapacitu plic. Používá se nadhmatový úchop. Pro
zvýšení bezpečnosti se doporučuje používat palcový úchop, kdy palec brání
překlopení zápěstí a následnému pádu činky na hrudník, což může vést
k závažným zraněním. V případě, že se jedinec snaží dosáhnout maximálního
výkonu na jedno opakování, vždy je lepší mít sebou někoho, kdo dohlíží na
průběh cviku, protože ne vždy jsme schopní předvést maximální výkon
opakovaně jako stroj. Přecenění svých sil může vést k případným komplikacím
(např. činka leží na hrudníku a sportovec není schopen ji odtlačit, a ani se
pohnout), které mohou být velice nepříjemné.

1.1 Fyziologická část, zapojované svaly
Svaly, které se podílí na pohybu, můžeme rozdělit na svaly hlavní a svaly
vedlejší. Při vzájemné spolupráci jsou to tzv. synergisté. Pro účel této práce
popíšeme pouze velké a zásadní svalové skupiny podílející se při vykonávání
cviku benchpress, ostatní pouze zmíníme.
1.1.1 Hlavní svaly
•

Musculus pectoralis major (velký sval prsní)

Musculus pectoralis major (velký sval prsní) se podle Číháka (2001) dělí podle
svých začátků obvykle na tři části: pars clavicularis (začíná na mediální straně
kosti klíční), pars sternocostalis (na sternu a přilehlé části prvních 6 žeber) a
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pars abdominalis (na pochvě přímého břišního svalu, viz obrázek č. 3 a č. 4).
Upíná se na humerus (crista tuberkuli majoris humeri).
Delavier (2007) uvádí, že se jedná o mohutný sval, jehož hlavní funkcí
je přitahování paže před hrudní koš. Z funkce svalu je zřejmá jeho důležitost
pro výkon v benchpressu.

Obr. č. 1 Velký sval prsní (Delavier, 2007)

Obr. č. 2 Začátky a úpony velkého prsního svalu (Delavier, 2007)
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•

Musculus pectoralis minor (malý sval prsní)
Číhák 2001 ho popisuje jako plochý sval umístěný pod velkým prsním

svalem. Začíná na třetím, čtvrtém a pátém žebru a upíná se k výběžku lopatky.
Je pomocným svalem dýchacím a stahuje lopatky a ramena dolů.

Obr. č. 3 Malý sval prsní (www.exrx.net/Graphics/PectoralisMinor.gif, 2010)
•

Musculus Deltoideus
Deltový sval je kosterní sval, který objímá ramenní kloub. Tato část svalu

začíná na kosti klíční a upíná se na tuberostas deltoidea humeri. Klavikulární
část se účastní předpažení a držení hlavice ramenního kloubu v jamce, čímž se
nejvíce podílí při cviku benchpress. Jeho funkce jsou mírně odlišné a vlastní
pro jeho jednotlivé části. Klavikulární část se podílí na předpažení, akromiální
část způsobuje upažení a spinální část se účastní na zapažení horní končetiny,
viz obrázky č. 4 a 5.
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Obr. č. 4 Začátek a úpon svalu deltového (Delavier, 2007)

Obr. č. 5 Deltový sval - střední, přední a zadní část (Delavier, 2007)
•

Musculus triceps brachii (trojhlavý sval pažní)
Číhák (2001) popisuje jako jediný sval zadní skupiny na paži. Má tři

hlavy: caput longum caput laterále a caput mediale viz obrázek č. 6. Všechny
tři hlavy se spojují v rozsáhlé úponové šlaše, která je při nataženém loketního
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kloubu patrná. Všechny tři hlavy jsou mohutným extensorem loketního kloubu
a caput longum pomahá také k dorsální flexi a addukci v ramenním kloubu.

Obr. č. 6 Trojhlavý sval pažní, jeho tři části. Sval loketní (Delavier, 2007)
•

Musculus anconeus (sval loketní)

V článku Svaly paže (2007) k němu autor říká: „Začíná na laterálním epikondylu
humeru a upíná se na olekranon, pomáhá extenzi loketního kloubu. Někdy
nazýván jako čtvrtá hlava tricepsu„.Viz obrázek č. 6.

Velký a malý sval prsní má pro daný pohyb zásadní úlohu v kloubu
ramenním spolu s přední částí deltového svalu. Trojhlavý sval pažní a sval
loketní hrají zásadní roli v kloubu loketním ve funkci extenze loketního kloubu.
Pro cvik benchpress jsou tedy svaly hlavními.
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1.1.2 Vedlejší a stabilizační svaly
Mezi svaly vedlejší patří především m. biceps brachii (caput breve, viz obrázek
č. 10), extensory a flexory předloktí a zápěstí (viz obrázek č. 9), m. serratus
anterior (přední sval pilový), viz obrázek č. 7 a 8, který zaslouží větší
pozornost. Číhák (2001) popisuje jako plochý sval na zevní straně hrudníku,
který přidržuje lopatky směrem k hrudnímu koši. Sval začíná na 1. - 9. žebru,
upíná se na okraj lopatky. Provádí obdukcí paže nad horizontálu – vzpažení nad
hlavou. Přidržuje lopatku k hrudníku a je pomocným svalem dýchacím.

Obr. č. 7 Přední sval pilovitý ( Delavier, 2007)

Obr. č. 8 Začátky a úpony předního svalu (Delavier, 2007)
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Mezi svaly stabilizační patří vzpřimovače, široký sval zádový
(latissimus dorsi), břišní svaly přímé (abdominální), šikmé vnitřní a vnější,
mezižeberní (intercostales), viz obr. č. 11, sval trapézový (m. trapezius) a
také svaly dolních končetin, pakliže jsou položeny na zemi. Uvedené svaly jsou
pouze výčtem těch nejvíce důležitých pro cvik benchpress.

Obr. č. 9 Ohybače zápěstí a zad (Delavier, 2007)

Obr. č. 10 Dvojhlavý sval pažní (www.vseokulturistice.cz/clanky/pic/150a.jpg,
2009)
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Obr. č. 11 Přehled svalů na přední straně trupu
(http://medicina.ronnie.cz/img/data/clanky/normal/926_6.jpg, 2010)

1.2 Popis cviku a variant provedení
Na začátek této kapitoly jsem popsal, jak důležité je dýchat a mít správný
úchop. Tato práce pojednává o tlaku na rovné lavici s olympijskou osou.
Provádění cviku na rovné lavici můžeme rozdělit dle Delaviera (2007) na tři
varianty provedení:

•

Nohy skrčené ve vzduchu

Jedná se o variantu, která je z mého pohledu nejvíce zdraví prospěšná. Nelze se
zapřít nohama o podlahu a tím se prohnout v bedrech, což muže vést k
bolestem v oblasti beder. Je to varianta, kdy chce jedinec maximálně procítit
práci prsních svalů a dalších na pohybu se podílejících, bez ohledu na silová
maxima. Při této variantě se nohy nedotýkají země viz obrázek č. 13, tělo tak
ztrácí podstatnou část stabilizace, proto je důležité volit přiměřenou zátěž.
Základem je také lehnout si na lavičku symetricky, aby při provádění cviku
nedocházelo k různému kroucení a podobným vedlejším pohybům. Další
potencionální varianta podobná této, je možnost, kdy jsou nohy položeny na
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lavičce a tím dochází k větší stabilitě těla při pohybu. Myslím si, že dochází
k podobnému procítění kontrakce i fyziologických účinků, za předpokladu, že
nohy tlačí na lavičku pouze svou váhou. Pokud dojde k situaci, kdy jedinec
začíná nohy aktivně tlačit do lavičky(zapírá se), nemá již tolik sil pro překonání
zvolené zátěže, či k dalšímu opakování v sérii v hlavních svalech na pohybu se
podílejících. Při vyšší zátěži blížící se osobnímu maximu, pozoruji tendenci
k většímu zapření se nohou o lavičku a také tendenci k zvedání hýždí.

Obr. č. 12 Benchpress – Varianta s nohama ve vzduchu (Delavier, 2007)

•

Silový benchpress

Tato varianta slouží k překonání největších osobních maxim jedince. Delavier
(2007) jej také nazývá jako benchpress ve vzpěračském stylu a dále dodává, že
tento styl omezuje rozsah pohybu a umožňuje zvedání podstatně vyšších zátěží.
Tato varianta podléhá na soutěžích pravidlům, které musejí být splněna pro
uznání soutěžního výkonu. Někdy se můžeme setkat s názvem tzv. mostování
(anglicky competition style). Zde je důležité udržet kontakt s lavičkou na jedné
straně hýžděmi a na druhé se staženými lopatkami. Je to metoda, která
vyvolává svalový tonus po celém těle. Osa činky směřuje na stejné místo
hrudníku, ovšem paže nekopírují kolmici s osou činky, ale jdou více dopředu a
k tělu. Čím je páteř více prohnuta, tím je docíleno vyššího efektu, protože se
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hrudník více zvedá od lavičky. Nemohu ovšem opomenout, že tato metoda pro
běžné kondiční či amatérské posilování přináší z mého pohledu více negativ
než užitku. Zejména problémy s bederní částí páteře a přetěžování kloubů.
Podle mého názoru je při této variantě potlačeno procítění svalů před
mechanickým zvládnutím váhy na ose činky, což je na soutěžích to důležité.
Dochází však k výše uvedeným negativům. Při této variantě jsou často
používány pomůcky jako bandáže zápěstí a loktů, opasek a také speciální dres
viz příloha č.3, který často dokáže výrazně změnit maximální výkon. Z tohoto
důvodu existuje tzv. RAW výkon, kde se dresy nepoužívají.

Obr. č. 13 Benchpress - Silová varianta (Delavier, 2007)
Na obrázku č. 14 je vidět, jak jsou prohnuta záda a prominující hrudník. Při
obdobném prohnutí v zádech jako na tomto obrázku, je docíleno podstatného
zkrácení dráhy, respektive hloubky klesání činky.Více v části 3.1 Popis
průběhu měření.
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Obr. č. 14 Silová varianta v praxi
(http://www.crossfitcambridge.ca/storage/bench-press.jpg, 2010)

•

Klasická pozice - nohy na zemi, minimální prohnutí

v bederní oblasti
Tato varianta je zřejmě nejvíce používaná v posilovnách po celém světě. Je to
takový kompromis mezi variantou s nohama ve vzduchu či na lavičce a silovém
benchpressu. Z toho plyne, že přebírá některé plusy a minusy z uvedených
variant, je však ze všech nejjednodušší. Dalo by se říci, že si člověk lehne na
lavičku, zvedne činku z držáku a může cvičit.

Obr. č. 15 Benchpress klasická pozice (Delavier, 2007)
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Kromě výše zmíněných variant provedení existují také varianty s velkou
osou, kdy se mění poloha lavičky vůči zemi. Ať už směřuje nahoru či dolů.
Změnou šířky úchopu a prováděním cviku při různých sklonech lavičky, lze
docílit různého zapojení svalů nebo jejích částí. Tlaky při různých sklonech
lavičky lze vykonávat také s obouručními činkami.

1.3

Fáze pohybu

Každý pohyb se dá rozfázovat, proto dělím benchpress na čtyři základní fáze,
které po sobě následují bez ohledu na zvolenou variantu provedení:
•
•
•
•

1. Sejmutí činky ze stojanu
2. Stabilizace pohybu v předpažení
3. Kontrolovaný pohyb na hrudník (brzdící fáze)
4. Aktivní tlak od hrudníku do výchozí polohy
V případě 3. fáze se jedná o fázi brzdící, kdy se osa činky stabilizuje a

směřuje k hrudníku (excentrická kontrakce) a fáze aktivního tlaku od hrudníku
(koncentrická kontrakce) demonstruje fáze 4.
Před samotným převzetím činky ze stojanu, by se měl sportovec ujistit,
neleží-li křivě, zda má ramena položena rovnoměrně na lavičce, popřípadě, aby
samotná lavička byla vodorovně se zemí. Jako velice důležitý předpoklad pro
správné provedení cviku považuji pevný úchop kopírující osu paže a také
zvolení správné šířky úchopu. Tak aby byl symetrický k ose činky, a aby
korespondovala se zaměřením na zvolené partie. Pokud volíme variantu
provedení, kdy nohy jsou pokrčeny ve vzduchu, snažíme se o to, aby nohy byly
v ose těla tak, aby nedocházelo k nestabilitě těla. Pokud zvolíme provedení
silového benchpressu, je důležité mít nohy pevně na zemi.
První fází sejmutí činky ze stojanu, začíná samotné cvičení
benchpressu, ať už pro soutěžní výkon na jedno opakování nebo pro kondiční
posilovaní. Je to fáze, která je velice důležitá z důvodu toho, aby při sejmutí
činky sportovec udržel chtěnou polohu těla pro určenou variantu provedení.
Jako u každého cviku je důležité, nepřecenit své síly. V případě nejistoty
v sama sebe, při výkonu nižším jak pět opakování v sérii, doporučuji mít sebou
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pomocníka tzv. sparing partnera, který dodá psychickou podporu a případnou
dopomoc při nemožnosti vytlačit činku do výchozí polohy.
Po sejmutí činky plynule navazuje fáze, kdy dochází ke stabilizaci
pohybu. Zde je velice důležitá psychická koncentrace na výkon. Pokud si
závodník (lifter), cvičenec převezme činku ze stojanů sám, je tato fáze kratší,
protože cítí jak moc velký odpor činka klade na jeho tělo. Za situace, kdy mu
s přemístěním činky do předpažení pomůže tzv. Sparing partner (jedná se téměř
jistě o situaci blížící se maximálním silovým možnostem jedince), je podle
mého názoru velice důležitá souhra a vzájemná domluva obou. Pro bezpečnost
je důležité nespěchat s přemístěním činky do předpažení, protože hrozí vážné
zranění v důsledkem pádu činky na hrudník.
Předposlední fáze začíná fází aktivního pohybu činky (tzv. brzdící), kdy
s postupným nádechem do hrudníku a kontrolovaným pohybem činky směřují
na hrudník. K tomu Tlapák (2003) dodává: „Pohyb činky je směřován na
hrudník do míst nad prsními bradavkami, odkud je činka bez odrazu od
hrudníku tlačena vzhůru do výchozí polohy. Dráha pohybu je téměř svislá a
lokty směřují stále stranou a zůstávají v rovině pod osou činky.“ Rychlost
pohybu je individuální, záleží na počtu opakování. Za obrovskou chybu v této
fázi považuji nekontrolovaný pohyb na hrudník vedoucí k odrážení činky od
hrudníku, který může vést ke zranění. Právě odrážení činky od hrudníku vede k
tendenci zvedat hýždě od lavičky a prohýbat se v zádech, což má neblahé
zdravotní následky. Podle mého názoru je sport krásné vyplnění volného času,
v lepším případě práce. Zdraví je však přednější, proto se domnívám, že
v tomto případě může být méně někdy více. Na předposlední fázi brzdící, která
končí lehkým dotekem na hrudníku, plynule navazuje konečná fáze aktivního
tlaku, kdy sportovec odtlačuje činku od hrudníku se současným výdechem do
výchozí polohy. Na závodech v silovém trojboji (Powerliftingu), jehož součástí
je také benchpress, nebo pouze v benchpressu, jsou přesně daná pravidla pro
započtení úspěšného výkonu a náležitostí pomůcek viz přílohy č.1, 3 a 4.
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1.4 EMG (Elektromyografie)
Porovnání obou variant provedení, co se týče otázky funkční charakteristiky
zapojovaných svalů, bude zaznamenáváno pomocí metody povrchové
Elektromyografie (dále jen EMG). Jedná se o neinvazivní metodu, díky které
můžeme v téměř jakékoliv prostředí změřit, jak se sledované svaly podílí na
pohybovém úkolu a následně díky širokému zázemí vyhodnotit pomocí grafů,
tabulek v PC. Měření touto metodou je založeno na skutečnosti, že každý
kontrahující se sval vydává elektrický náboj tzv. akční potenciál (AP), který je
zaznamenán pomocí povrchové EMG a následně vyhodnocen na grafu, z něhož
bude možno určit aktivitu svalů podílejících se na pohybu.
Biomechanika[online](2010): „ Elektromyografie (EMG) je vyšetřovací
metoda, která je založena na snímání povrchové nebo intramuskulární svalové
aktivity. Zaznamenává změnu elektrického potenciálu, ke které dochází při
svalové aktivaci.“
Procházka (2003) rozlišuje u kosterního svalu masitou část (svalové
bříško) a šlachy. Základní stavební jednotkou jsou svalová vlákna, která jsou
spojena řídkým vazivem a tvoří snopečky. Ty se spojují v snopce. Soubor
všech snopců je spojen vazivem ve svalové bříško. Svalové vlákno je složeno z
myofibril, které jsou tvořeny bílkovinou Myosinem a Aktinem viz obr. č. 16.
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Obr. č. 16. Stavba svalového vlákna (JELÍNEK, ZICHÁČEK, 2003)
Smith 1997: „Akční potenciál (či „nervový impuls“) je místní a
přechodná změna membránového potenciálu, k níž dochází zejména na
buněčné membráně neuronů a svalových buněk. Příčinou této náhlé změny je
otevření sodíkových kanálů, což má za následek rychlé vtékání sodíkových iontů
(Na+) dovnitř buňky po koncentračním spádu a odtoku Draslíku z buňky.“
Můžeme sledovat na obrázku 17 a jeho část 4.
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Obr. č. 17 Motorická ploténka (SILBERNAGL, DESPOPOULOS, 2004)
Při

otevření

N-Cholinergního

receptoru

dochází

k depolarizaci

svalového vlákna a následné repolarizace za vzniku elektrického náboje
(zapříčiněný tokem iontů), který je následně zaznamenán EMG. Při svalovém
stahu dojde k situaci, že se nervový vzruch přenese na nervovou ploténku, tak
aktivuje transmiter Acetylcholinu a jeho vylití do synaptické štěrbiny, kde se
váže na postsynaptickém N-cholinového receptoru a tím dojde k šíření akčního
potenciálu z nervového vlákna na svalové vlákno (Rhabdomyocyt), kdy se
otevře „stěna buňky“ a silně koncentrované sodíkové ionty (Na+) v její okolí se
dostanou dovnitř do buňky za současného vyplavení iontu Draslíku (K+)
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z buňky a tím

se vyplaví vápník (Ca2+) z buňky( Endoplazmatického

retikulum) do cytoplazmy. To má za následek, aktivace kontrakce důsledku
toho, že se Myosin začíná nasouvat na Aktin a tím se zkracuje délka
myofibrily. Tedy svalový stah. Přitom dochází k štěpení molekul ATP.

Obr. č. 18 Křivka Akčního potenciálu (Smith, 1997)
Motorická jednotka (MJ) je skupina svalových vláken, která je
inervována jedním motorickým neuronem. Počet vláken v jednotce se velmi liší
a záleží na jemnosti pohybu svalu. Nejmenší jednotky jsou zřejmě
v okohybných svalech (kolem deseti), v největší v zádových svalech (až dva
tisíce). Svalová vlákna jedné motorické jednotky jsou uspořádána difusně ve
větší části svalu. To umožňuje, aby při určitém napětí svalu mohly pracovat jen
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některé jednotky a ostatní odpočívaly, přičemž se v aktivitě postupně střídají. U
povrchové EMG prochází AP přes přilehlé svalové tkáně, hlavně tuk a kůži, na
jejímž povrchu jsou detekovány. EMG signál je výsledkem sledu akčních
potenciálů motorických jednotek, které jsou detekovány povrchovou elektrodou
v blízkosti kontrahovaných svalových vláken.
Biomechanika[online](2010): „ Hlouběji uložené MJ se aktivují při
nižších napětích svalu dříve, než MJ na povrchu. Při vyšších aktivitách se
aktivita MJ ztrácí v interferenční křivce. Závislost frekvence MJ na napětí
nevyjadřuje jednoznačně časové ani prostorové odstupňování síly volní
kontrakce celého svalu. Nelze ji tedy využít pro sledování aktivity svalu v tomto
směru. Vztah mezi mechanickou a elektrickou aktivitou svalu nelze zjednodušit
na vztah mechanické aktivity svalu k MJ ani v případě, kdy je místo frekvence
MJ sledována její amplituda či plocha pod křivkou. “

Pro určení aktivace svalu není důležité, jestli je kontrakce izometrická
nebo izotonická. Důležité je, zda EMG signál vzniká jen ze zkoumaného svalu
nebo je přítomný i signál ze svalů sousedního. Pokud dojde k situaci, že je
sousední sval aktivován více než sval pod elektrodou, může dojít k přeslechu a
výsledek může být chybně interpretován! Proto je velice důležité správné
umístění elektrod. Elektrody by měli korespondovat s inervačními zónami
příslušného svalu a měly by být na střednici svalového bříška. Např viz obrázek

Obr. č. 19 Příklad umístění elekrod
(http://www.mie-uk.com/datalogger/arm.jpg, 2004)
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2. Cíle, hypotézy a úkoly práce
2.1 Cíle práce
Tato práce má za cíl porovnat dvě zvolené varianty provedení benchpressu,
konkrétně analyzovat rozdíl mezi variantou silového pojetí s variantou
s pokrčenýma nohama ve vzduchu. Cílem této práce je tedy verifikovat dosud
zjištěné poznatky o funkční charakteristice zapojovaných svalů u tohoto cviku
na základě přijmutí či odmítnutí níže uvedených hypotéz. To vše pomocí
moderní neinvazivní metody povrchové EMG a také porovnat a určit váhový
rozdíl mezi oběma variantami.
Mezi cíl práce patří také odpovědět na otázky: „Jaký vliv má technika
provedení na maximální výkon na jedno opakování?“ A také: „Jaký vliv má
změna techniky provedení na zapojované svaly?“

2.2 Hypotézy práce

Hypotéza 1: Při silové variantě bude více aktivní spodní část prsního svalu (m.
pectoralis major - pars abdominis) než u druhé varianty jak ve fázi brzdící, tak
u aktivního tlaku od hrudníku při stejné šířce úchopu.
Hypotéza 2: Při variantě s pokrčenýma nohama ve vzduchu bude po celou dobu
více aktivní střední část prsního svalu (m. pectoralis major - pars sternocostalis)
při stejné šířce úchopu, než u silové varianty provedení.
Hypotéza 3: U silové varianty se bude po celou dobu pohybu více zapojovat
trojhlavý sval pažní (m.triceps brachii), než u varianty s pokrčenýma nohama
ve vzduchu při stejné šířce úchopu.
Hypotéza 4: U silové varianty se bude po celou dobu pohybu více zapojovat
deltový sval, než u varianty s pokrčenýma nohama ve vzduchu.
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Hypotéza 5: Váhový rozdíl mezi oběma variantami při maximálním výkonu na
jedno opakování bude v rozmezí 5 až 15 % ve prospěch silové varianty při
stejné šířce úchopu.
Na procentuální rozdíl mezi oběma variantami bude mít obrovský vliv
dovednost prohnout se v zádech, a tím docílit situace, kdy činka neklesne tak
hluboko (zkrátí se dráha práce) za dodržení základního pravidla doteku činky
hrudníku.

3. Metodika práce
V této kapitole popisujeme okolnosti měření, a jakou metodu pro vyhodnocení
a sběr dat budeme používat. Dále také popisujeme, na jak velkém vzorku
budeme testovat zvolené hypotézy a také, jaké další pomůcky jsme používaly
při měření. Prvním krokem bylo zajistit elektromyograf MIE data logger a
naučit se s ním pracovat. To vše zařídila Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D, za
což jí ještě jednou děkuji. Po vzájemné domluvě jsme se sešli v posilovně, kde
jsme měřili rozdílnost obou variant provedení na zapojované svaly pomocí
metody povrchové EMG. Následně vyhodnotili na počítači. V následujících
dnech, po nutné regeneraci svalů, jsem měřil s kamarády maximální výkon na
jedno opakování u obou variant.

3.1 Popis průběhu měření
Měření bylo založeno na porovnání dvou zvolených variant provedení
v benchpressu, a to mezi metodou silového benchpressu (tzv. mostování a
variantou provedení, kdy jsou nohy sportovce ve vzduchu. Šířka úchopu bude
stejná u obou provedení na rovné lavici a to 76 cm. Osa činky splňovala
parametry viz příloha č. 4.
Rozdílnost obou variant ve výchozí poloze začátku brzdící fáze (viz 1.3
fáze pohybu) ilustrují obrázky č.20 a č.21, které ukazují silovou variantu

27

z různých pohledů a obrázky č.21 a č.22, které ukazují výchozí polohu u
varianty s pokrčenýma nohama ve vzduchu taktéž z různých pohledů. Bederní
oblast zad je prohnuta, a to má za důsledek zkrácení dráhy, a tím i vyššího
maximální výkonu.

Obr. č. 20 Silová varianta benchpressu - výchozí poloha (pohled z boku)
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Obr. č. 21 Silová varianta benchpressu - výchozí poloha (pohled zepředu)
Na výše uvedených obrázcích lze sledovat, jak se lavičky dotýkají
pouze hýždě a záda v oblasti hrudníku a ramen, kdy bederní část zad je
prohnuta a nedotýká se lavičky.
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Obr. č. 22 Varianta s pokrčenýma nohama ve vzduchu - výchozí poloha
(pohled z boku)
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Obr. č. 23 Varianta s pokrčenýma nohama ve vzduchu - výchozí poloha
(pohled zepředu)

Na výše uvedených obrázcích č. 22 a č. 23 je vidět, jak nedochází ke
kontaktu nohou s podlahou, a tím možnému zapření nohou o zemi a celá plocha
zad (především bederní část) a ramen se dotýkají souměrně lavičky
Rozdílnost obou variant provedení při začátku fáze aktivního tlaku
činky do výchozí polohy, kdy je možné sledovat lehký dotek činky hrudníku
(viz kapitola 1.3 fáze benchpressu) ilustrují obrázky č. 24 a č. 25 pro variantu
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s pokrčenýma nohama ve vzduchu a obrázky č. 26 a č. 27 pro silovou variantu
benchpressu.

Obr. č. 24 Varianta s pokrčenýma nohama ve vzduchu - začátek aktivního tlaku
od hrudníku (pohled zboku)
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Obr. č. 25 Varianta s pokrčenýma nohama ve vzduchu - začátek aktivního tlaku
od hrudníku (pohled zboku)
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Obr. č. 26 Silová varianta - začátek aktivního tlaku od hrudníku (pohled zboku)
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Obr. č. 27 Silová varianta - začátek aktivního tlaku od hrudníku (pohled
zepředu)
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3.2 Metoda EMG (Elektromyografie)
K výzkumu byla použita metoda povrchové elektromyografie, byl použit
osmikanálový elektromyograf MIE - data logger viz obrázek č. 28, specifikace
elektromyografu v příloze č.2. Před nalepením elektrod na příslušná místa se
cvičenec rozehřál 10 minut na stacionárním kole, a poté důkladně protáhl a
rozcvičil. Po nalepení povrchových elektrod na příslušné svaly, cvičenec plnil
předem dané úkoly. Po celý čas měření zůstala stejná konfigurace elektrod na
jedné, a to na pravé ruce bez přelepování.
Každá varianta (pohybový úkol) byla prováděna vícekrát. Prvně za
situace, kdy schopnost jedince odtlačit zvolenou zátěž, zdaleka převyšovala.
Poté se měřilo při váze činky, která se blížila maximu. Mezi pokusy byla
dostatečná pauza, aby nebylo měření zkresleno únavou. Po zpracování záznamu
na počítači jsme získali

„myografický vzor“ charakteristický funkční

charakteristiku zapojovaných svalů.

Obr. č. 28 Data Logger – MIE (http://mie-uk.com/datalogger/data-loggerbig.gif, 2010)
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3.3 Výběr svalů pro měření
Výběr svalů pro snímání myografických charakteristik byl omezen pouze na
hlavní svaly podílející se na pohybu. Jednalo se o svaly :
•

m.pectoralis major - pars abdominis

•

m. prectoralis major - pars sternocostalis

•

m. deltoideus

•

m. triceps brachii
Podrobný popis svalů je uveden v podkapitole 1.1 Fyziologická část,

kde jsou popsány jejich funkce.

3.4 Charakteristika zkoumaného souboru
Testování probíhalo z finančních i časových důvodů na jedné osobě. Konkrétně
na tvůrci této bakalářské práce. Jak jsem psal v úvodu, už 8 let se zajímám
aktivně o posilovaní svalů lidského těla. Necelé dva roky jsem zajímal o silový
trojboj, kterého jsem se raději vzdal ve prospěch zdraví organismu.
Profil testového jedince
Čistá tělesná váha
85.5kG
Výška
180 cm
Tělesný tuk
10,50%
Šíře úchopu
76 cm
Dovednost prohnout se v zádech a udržet v průběhu pohybu hodnotím
jako průměrnou. Technická zdatnost na vysoké úrovni.

3.5 Pomůcky pro měření
Pomůckou byl klasický krejčovský metr, kterým se zaznamenala šířka úchopu.
Některé pomůcky (např. speciální dres, někdy nazýván jako triko na benchpress
viz příloha č. 3), které jsou povoleny federací IPF pro dosažení maximální
výkonu, se záměrně nepoužijí, protože by jednak překážely elektrodám pro
správnou činnost a za druhé by podstatně změnily maximální výkon. Bandáže
či speciální obuv se taktéž nebude používat. Budeme používat pouze:
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•

Magnésium, pro lepší a pevnější úchop

•

Opasek viz obrázek č. 29, který taktéž bude odpovídat pravidlům IPF

Rozměry:
1. Maximální šířka opasku činí 10 cm.
2. Maximální tloušťka po hlavní délce opasku činí 13 mm.
3. Vnitřní šířka spony smí být maximálně 11 cm.
4. Vnější šířka spony smí být maximálně 13 cm.
5. Poutko smí být široké maximálně 5 cm.
6. Vzdálenost mezi koncem opasku a vzdálenějším koncem poutka smí být
maximálně 25 cm.

Obr. č. 29 Technické parametry opasku (http://powerlifting.cstv.cz, 2010)

3.6 Pravidla IPF
Dosažení maximální výkonu silovou variantou benchpressu pro jedno
opakování bude korespondovat s pravidly IPF,více v příloze č.1). Pro účely
této práce bude brán zřetel především na pravidlo č.2 a č.3 o neplatných
pokusech, protože praxe ukazuje skutečnost, že tyto dvě podmínky mohou
nejvíce ovlivnit maximální výkon v Benchpressu. Při měření na maximální
výkon se nebude používat tzv. Stop tlak a bude zakázáno odrážení činky od
hrudníku, které považuji za velice hazardní, a které může dramaticky ovlivnit
maximální výkon.
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3.7 Organizace práce
Práce byla zorganizována do více testovacích dnů. V jednom dni jsme zaměřili
na funkční charakteristiku zapojovaných svalů pomocí EMG. Ve zbylých
dnech byl změřen váhový rozdíl v maximálním výkonu na jedno opakování
mezi oběma variantami.
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4. Výsledky měření a diskuze
V této kapitole se zaměříme na prezentaci naměřených výsledků se stručnou
diskuzí. Měření bylo rozděleno na dva hlavní směry vázající se na předem
zvolené hypotézy a hlavní výzkumné otázky. Tedy podkapitolu týkající se vlivu
techniky na maximální výkon a kapitolu vyhodnocující vliv techniky na
zapojované svaly (funkční charakteristiku svalu).
4.1 Vliv na maximální výkon
Naměřené hodnoty verifikovaly předpokládané tvrzení. Výzkumná otázka se
potvrdila. Silová varianta se ukázala jako vhodnější pro dosažení vyššího
výkonu na jedno opakování v Benchpressu, jak se ukazuje v běžné praxi a na
závodech. Dokladem toho je světový rekord v tomto cviku o hodnotě
neuvěřitelných 488Kg, který drží Ryan Kennelly. Pro dosažení tohoto rekordu
také

používal

silovou

techniku.

Více

na

WWW:

http://www.ikulturistika.cz/video_44.html.
Hypotéza 5 předpokládala váhový rozdíl v rozmezí

5 - 15 % ve

prospěch silové varianty. Naměřené hodnoty vykazují rozdíl 12,72% ve
prospěch silové varianty, proto ji nezamítáme. Konkrétně u silové varianty byl
maximální výkon 155 Kg při dodržení pravidel IPF, ovšem bez použití
speciálního dresu a bandáží. U varianty s nohama pokrčenýma ve vzduchu byl
maximální výkon 137,5 Kg. U varianty s pokrčenýma nohama byla cítit veliká
nestabilita z důvodu málo opěrných bodů. Myslím si, že při vyšší tělesné váze
bude adekvátně k tomu vyšší stabilita. Maximální výkony byly dosaženy při
čisté tělesné váze jedince 85,5 kg. Dovednost testovaného osoby prohnout se
v zádech a správně dodržet techniku byla u testované osoby průměrná, jak
uvádím v podkapitole 3.3. Proto si myslíme, že procentuální rozdíl bude vyšší u
profesionálních závodníků, kteří ovládají dokonale techniku silového
benchpressu a naopak menší u začátečníků. Otázkou však zůstává, jaký by byl
procentuální rozdíl mezi oběma variantami provedení u výše zmíněného
světového rekordu, kde technika silového pojetí je na nejvyšší úrovni a dochází
tak k extrémnímu prohnutí v oblasti bederní páteře. Myslíme si, že při takto
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extrémních výkonech by byl rozdíl značný a vyšší než výše uvedená hranice
15% ve prospěch silového pojetí.

Rozdílnost v maximálním výkonu
160
155
150
145
KG
140
135
130
125
1

2

Obr. č. 30 Rozdílnost v maximálním výkonu
1 - Varianta s pokrčenýma nohama
2 - Silová varianta

4.2 Vliv techniky na zapojované svaly
Při měření pomocí metody povrchové EMG jsme se zaměřili na 4 hlavní svaly,
které se podílejí na pohybu. U velkého prsního svalu jsme se zaměřili
především na spodní a střední část, jako hlavního vykonavatele pohybu. Dále
pak na trojhlavý sval pažní a na deltový sval.
Níže uvedené tabulky ukazují rozdílnost zapojení svalů (částí) na
pohybu při provádění ve variantách prováděných při stejné šířce úchopu 76cm
a stejné váze činky, kdy fialová barva značí průběh při silové variantě a modrá
variantu s pokrčenýma nohama ve vzduchu.
Obr. č.31 ukazuje průběh zapojení spodní části prsního svalu, kdy je
možné sledovat v brzdící fázi skutečnost, že se při silové variantě zapojuje
méně s lehce odlišnou linearitou než u varianty s pokrčenýma nohama, což je
rozporu s částí hypotézy, kdy bylo předpokládáno, že spodní část prsního svalu
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bude aktivní více i u brzdící fáze. V momentu začátku aktivní fáze odtlačení od
hrudníku je však zapojován intenzivněji se strmým nástupem. Dále v aktivní
fázi je možné sledovat změnu linearity obou křivek, což vede k závěru, že
změna techniky vedla ke změně funkční charakteristiky svalu a změně intenzity
zapojení spodní část prsního svalu, jak bylo předpokládáno.Z výše uvedeného
výzkumnou otázku nezamítáme, protože se pouze zčásti verifikovala, při
brzdící fázi se zapojovala tato část svalu intenzivněji. Celkové průměrné
svalové napětí u silové varianty bylo 341mV a varianty s pokrčenýma nohama
340,1 mV. Myslím si, že zapojení této části prsního svalu je velice závislé na
místě, kam je činka na hrudník směřována a také na schopnosti prohnout se
v zádech a na individuální technice sportovce. V našem měření byla činka
záměrně pokládána na stejné místo na hrudníku a byla zvolena stejná šíře
úchopu pro objektivnost měření.

Velký sval prsní- spodní část (m.pectoralis major pars abdominalis)
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Varianta s pokrčenýma nohama
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143 285 427 569 711 853 995 1137 1279 1421 1563 1705 1847 1989 2131 2273 2415

Obr. č. 31 Spodní část prsního svalu – různost zapojení

V následující Obr. č.32 je možné sledovat zapojení střední části prsního
svalu. Z grafu lze spatřit rozdílnost jak při brzdící, tak aktivní fázi. Při silové
variantě se intenzivněji zapojuje střední část v brzdící fázi s odlišnou linearitou.
Při doteku činky hrudníku a z počátku následného tlaku od hrudníku, je
zapojení téměř totožné v intenzitě i linearitě u obou variant provedením.
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Rozchází se až při zhruba polovině aktivní fáze dokončení pohybu, kdy je
zcela porušena linearita i intenzita zapojení. Zdá se, že nástup střední části
prsního svalu je dřívější u silové varianty provedení začátkem aktivní fáze, ale
jedná se o časový posun v důsledku měření v jiný okamžik. Z výše uvedeného
lze odvodit, že změna techniky vedla k změně zapojení této části svalu. Bylo
předpokládáno, že při variantě s pokrčenýma nohama ve vzduchu bude více
aktivní střední část prsního svalu (m. pectoralis major - pars sternocostalis) při
stejné šířce úchopu než u silové varianty v obou fázích. Více aktivní (co se týče
napětí) byla tato část svalu u silové varianty s průměrným napětím 362 mV.
Varianty s pokrčenýma nohama bylo zaznamenáno napětí 275,4 mV. Z důvodů
výše uvedených výzkumnou otázku zamítáme.

Velký prsní sval- střední část(m.pectoralis major pars sternocastalis)
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Varianta s pokrčenýma nohama
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132 263 394 525 656 787 918 1049 1180 1311 1442 1573 1704 1835 1966 2097 2228 2359

Obr. č. 32 Střední část prsního svalu - různost zapojení

Na Obr. č 33 je možné sledovat zapojení deltového svalu v průběhu
cviku u obou variant. Z průběhu svalové aktivity vyšlo najevo, že při brzdící
fázi je intenzivněji více zapojován u silové varianty, pouze v půli brzdící fázi je
vidět chvilková změna v lineárnosti, která se ovšem změní v obdobné zapojení
svalu i o stejné intenzitě zapojení i při aktivní fázi, na v které je možno vidět
obdobné zapojení. Bylo předpokládáno, že u silové varianty se bude po celou
dobu pohybu více zapojovat deltový sval, než u varianty s pokrčenýma nohama
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ve vzduchu. U aktivní fáze je zapojení obdobné, tak že změna provedení
neměla na tuto fázi podstatný vliv, což je v rozporu s předpoklady. U brzdící
fáze se však ukázalo, že deltový sval byl více aktivní. Lze tedy usoudit, že jeho
hlavní funkce při silové variantě je v brzdící fázi a v aktivní fázi se zapojuje
obdobně u obou variant provedení.Z těchto důvodů výzkumnou otázku
nezamítáme také s ohledem na průměrné napětí ve svalu. U silové varianty
bylo 345,1 mV a u varianty s pokrčenýma nohama ve vzduchu 231mV.
Rozdílnost vidíme právě v brzdící fází. Nemůžeme však zapomínat na vliv
individuální techniky, která může změnit naměřené hodnoty.

Deltový sval (m.deltoideus)
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Obr. č. 33 Deltový svalu – různost zapojení

Obr. č. 34 ukazuje různost zapojení trojhlavého svalu pažního jako
mohutného extensora v loketním kloubu. Z grafu lze vyčíst lehce narušenou
linearitu zapojení u obou variant při brzdící fázi, kde je intenzivněji zapojován
u varianty s pokrčenýma nohama ve vzduchu. Při začátku aktivní fáze lze
sledovat významnou odchylku, kde došlo k chvilkovému porušení linearity a
k strmému intenzivnímu zapojení tricepus u silové varianty. Z naměřených
výsledků lze odvodit závěr, že změna polohy na zapojení trojhlavého svalu
pažního nehrála zásadní roli, co se týče linearity zapojení, pouze změnila
intenzitu zapojení svalu ve prospěch varianty s pokrčenýma nohama ve
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vzduchu. Různou intenzitu zapojení lze demonstrovat na průměrném zapojení,
které dosáhlo u varianty s pokrčenýma nohama 376mV a u silové varianty
252mV. Bylo předpokládáno, že u silové varianty se bude po celou dobu
pohybu více zapojovat trojhlavý sval pažní (triceps brachii) než u varianty
s pokrčenýma nohama ve vzduchu při stejné šířce úchopu. Z těchto důvodů
výzkumnou otázku zamítáme.
Úlohu trojhlavého svalu pažního spatřujeme u varianty s pokrčenýma nohama
ve vzduchu jako zásadní, protože z průměrných hodnot napětí ve svalu ze všech
naměřených při stejné váze činky, byla nejvyšší zaznamenána právě u něj.
Musíme ovšem zase podotknout, že individuální technika může zkreslit
zapojení svalů či jejich části. O vlivu individuální techniky na měření a průběh
pohybu se rozepisuji v závěru této práce.

Trohlavý sval pažní (m.triceps brachii)
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Obr. č. 34 Trojhlavý sval pažní – Různost zapojení
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Závěr
Na závěr mé bakalářské zodpovím hlavní výzkumné otázky a vyjádřím se
k hypotézám práce. Vzhledem k cíli této práce a z toho vyplívajících úkolů se
podařila prokázat opodstatněnost řešených tezí. Především otázky: „Jaký vliv
má technika na maximální výkon v benchpressu na jedno opakování?“ A
otázka: „Jaký vliv má změna techniky provedení na zapojované svaly při
pohybu?“
Z naměřených dat je odpověď na první otázku vcelku jednoduchá a
vzhledem k hypotéze se potvrdilo očekávání. Ukázala se skutečnost, že rozdíl
mezi oběma variantami, v maximálním výkonu na jedno opakování, není
zanedbatelný. Z naměřených hodnot vyšlo najevo, že se potvrdil předpoklad
váhového rozdílu ve prospěch silové varianty kolem 15%. Na váhový rozdíl při
maximálním výkonu na jedno opakování má obrovský vliv dovednost prohnout
se v zádech, zvládnutí techniky pohybu a také psychická koncentrace na výkon.
U pokročilého cvičence či závodníka, který zvládá tuto techniku, bude váhový
rozdíl ještě patrnější. Myslím si, že při použití speciálního dresu či trika, bude
rozdíl diametrálně odlišný.
Hledání odpovědi na druhou otázku bylo složitější. Nešlo totiž jen o
pouhé změření maximálního výkonu na jedno opakování a z něj jednoduché
určení porovnáním dvou číselně vymezených výkonů, ale o vyhodnocení
pomocí grafů díky povrchové EMG. Naprostou výhodu této metody vidím
v tom, že je neinvazivní z čehož plyne možnost měření jak v laboratoři, tak
v terénu a rychlý přístup k datům (včetně technického servisu ve formě grafů a
tabulek). Některé tradované předpoklady o zapojení prsního svalu a ostatních
svalů nezamítáme, některé s naměřených hodnot zamítáme. Ukázala se
skutečnost, že spodní část prsního svalu při silové variantě je více aktivní až v
aktivní fázi tlaku od hrudníku. V „brzdící“ fázi je však spodní část více aktivní
u varianty s nohama u hrudníku. Z naměřených dat bylo možné sledovat
porušení linearity, z čehož lze odvodit tvrzení, že změna techniky vedla
k změně zapojení spodní části prsního svalu ve prospěch silové varianty, jak
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popisovala literatura, ovšem za obdobného svalového napětí 341mV u silové
varianty a 340mV u varianty s pokrčenýma nohama.
Aktivita střední části prsního svalu při měření vykazovala, že se u silové
varianty zapojuje intenzivněji v brzdící fázi, a teprve až se osa činky dotkne
hrudníku, je zapojení střední části prsního svalu obdobné jako u varianty
s pokrčenýma nohama. Při odtlačení od hrudníku je zapojení obdobné u obou
variant i s podobnou intenzitou, pouze při dokončení tlaku do výchozí polohy
se linearita a intenzita zapojení změní ve prospěch silové variantě. Výzkumná
otázka týkající se deltového svalu se ukázala být problematická, proto ji
zamítáme. Potvrdilo se, že deltový sval je sice více aktivní při silové variantě
ve fázi brzdící, kdy směřuje činka k hrudníku. Ovšem při aktivní fázi je jeho
zapojení obdobné jako u varianty s pokrčenýma nohama, pouze na začátku této
fáze lze spatřit vyšší aktivací u silové metody.
Trojhlavý sval pažního vykázal překvapivou skutečnost. Jeho průměrná
aktivita 376mV u varianty s pokrčenýma nohama byla nejvyšší ze všech
testovaných svalů při různých provedeních v průběhu pohybu. Předpokládala
se jeho větší aktivita, jak při brzdící, tak aktivní fázi u varianty silové. Tato
skutečnost se nepotvrdila, spíše výsledky vykazovaly opačné hodnoty, proto
jsme ji zamítli. U silové varianty bylo průměrné napětí 252mV. Jeho zapojení u
obou variant je však téměř lineární bez významných odchylek. Jedinou
významnou odchylku šlo sledovat při začátku aktivní fáze, kde došlo
k strmému intenzivnímu zapojení za porušení linearity u silové varianty. Z
naměřených výsledků lze dovodit, že změna polohy na zapojení tricepsu
nehrála, co se týče otázky linearity zásadní roli, ovšem na intenzitu zapojení to
mělo vliv podstatný.
Otázka zapojení konkrétních svalů se ukázala jako komplikovaná, a ne
vždy jednoznačná. Vždy záleží na dovednosti jedince kontrahovat příslušné
svaly a izolovat je od ostatních, které by se mohli při daném pohybu zapojit.
Z důvodu časových i finančních probíhalo testování pouze na jedné osobě,
konkrétně na tvůrci této bakalářské práce. Pro vyšší výpovědní hodnotu
výzkumu doporučuji do budoucna testování na více jedincích, aby se případné
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individuální technické odchylky každého jedince nemohly projevit na
celkovém testování a z něj plynoucích závěrů. Při používání povrchové metody
EMG doporučuji měření na více jedincích. Z naměřených výsledků pak určit
variační rozpětí společné pro všechny, protože i přes relativní jednoduchost
testovaného cviku a jeho kontrolu při provádění, nelze dosáhnout u jednoho
jedince takové standardizace, kdy bychom mohli vyloučit vliv individuální
techniky provádění pro každého jedince. Lidské tělo totiž nepracuje jako stroj,
který dokáže opakovat určitý pohyb bezchybně bez únavy a psychických
procesů, které každý fyzický výkon provázejí.
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Příloha č. 1
Pravidla B E N Č P R E SU
1. Lavička stojí hlavou k hlavnímu rozhodčímu nebo v úhlu až 45°.
2. Soutěžící musí ležet na zádech s hlavou, rameny a celými hýžděmi v
kontaktu s povrchem lavičky. Chodidla
musí být celou plochou (jak jen to dovolí obuv) v kontaktu s podlahou nebo s
bloky. Ruce uchopí činku
palcovým úchopem, osa činky spočívá v uzavřené dlani. Tato pozice musí být
dodržena po celou dobu
pokusu.
3. Za účelem dosažení stabilní pozice nohou může soutěžící použít kotouče
nebo bloky nepřesahující 30 cm
celkové výšky. Na všech mezinárodních soutěžích musí být k dispozici bloky o
výškách 5 cm, 10 cm, 20 cm
a 30 cm.
4. Na závodišti nesmí být současně více než pět a ne méně než dva nakladači.
Ti mohou soutěžícímu pomoci
přemístit činku ze stojanů do napnutých paží.
5. Vzdálenost rukou nesmí přesáhnout 81 cm měřeno mezi ukazováčky. Při
maximální šíři úchopu musí být
ukazováčky celou plochou v kontaktu se značkami označujícími 81 cm. V
případě, že závodník vinou zranění
nebo anatomického problému nemůže činku uchopit souměrně, musí na tuto
okolnost před každým pokusem
upozornit rozhodčí, kteří, je-li to nezbytné, změní označení na čince. Podhmat
je zakázán.
6. Po převzetí činky do předpažení, s pomocí nakladačů nebo bez ní, musí
soutěžící čekat s pažemi napnutými v
loktech na signál hlavního rozhodčího k zahájení pokusu. Signál musí být
vydán ihned, jakmile soutěžící leží
nehybně s činkou v předepsané pozici. Není-li schopen zaujmout předepsanou
pozici do 5 sec. od převzetí
činky ze stojanů, může mu rozhodčí z bezpečnostních důvodů dát hlasitý pokyn
“VRÁTIT!” (“REPLACE!”),
který je doprovázen zpětným pohybem ruky. Hlavní rozhodčí poté sdělí důvod,
proč nebyl dán povel
k zahájení pokusu. Závodník se může ve zbývajícím časovém limitu znovu
pokusit zaujmout základní pozici.
7. Signál musí být tvořen pohybem paže směrem dolů a hlasitým povelem
„Start!“
8. Po obdržení povelu k zahájení pokusu musí soutěžící spustit činku na
hrudník (hrudník pro účely pravidla
končí na dolním okraji hrudní kosti) a nechat ji spočinout nehybně na prsou.
Poté vydá hlavní rozhodčí
hlasitý signál „Tlak!“ („Press!“). Následně musí závodník vytlačit činku do
napnutých paží, bez nadměrného
nesouměrného pohybu. Když činka spočívá nehybně v této pozici, dostane
soutěžící od hlavního rozhodčího
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hlasitý signál „Odložit!“ („Rack!“).
9. Jestliže z důvodů anatomických problémů nemůže soutěžící úplně napnout
paže v loktech, musí předložit
osvědčení vydané odborným lékařem.
Neplatný pokus
1. Nevyčkání signálu rozhodčího na začátku, v průběhu nebo na konci pokusu.
2. Jakákoliv změna zvolené polohy během pokusu, tj. nadzvednutí hlavy,
ramen nebo hýždí z jejich původní
polohy na lavičce, pohyb chodidel na podlaze (blocích, kotoučích) nebo boční
pohyb rukou na ose činky.
3. Odražení činky od prsou nebo její ponoření poté, kdy již došlo k jejímu
zastavení na hrudníku, a to takovým způsobem, který vede k usnadnění
pokusu.
4. Jakýkoliv zřejmý, nadměrně nesouměrný pohyb paží během pokusu.
5. Jakýkoliv pokles činky během tlaku od hrudníku.
6. Nevytlačení činky do plně napjatých paží při ukončení pokusu.
7. Kontakt s činkou nebo se soutěžícím ze strany nakladače mezi signály
hlavního rozhodčího, jestliže došlo
k usnadnění pohybu.
8. Jakýkoliv kontakt chodidel soutěžícího s lavičkou nebo s její konstrukcí.
9. Úmyslný kontakt činky se stojany.
10. Porušení kteréhokoliv bodu pravidel uvedeného v předcházejícím textu.
Zdroj : Pravidla silového trojboje, 2007
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Příloha č. 2
Specifikace přístroje MIE-Data logger
Nput kanálů: 8
Kapacita paměti: 128MB Flash MIE MMC jako standard.
Rozlišení: 10 až 4000 Hz (programovatelné)
Požadavky na napájení: 1 x 1,5 V AA baterie
Rozměry: 72mm x 55mm x 18mm
Hmotnost: 90 g včetně paměťové karty a baterie
Pre-Amp Specifikace
Dostupné v zisků: x1000, x4000 a x8000
CMRR:> 110 dB
Frekvenční odezva: 6 Hz až 6000Hz při 3 dB
Hmotnost: 10 g bez kabelu a konektoru
Kompatibilita: Povrch, jehly a drát elektrody
Zdroj : (http://mie-uk.com/datalogger/spec.html, 2004)
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Příloha č. 3 Dres na benčpres (speciální podpůrné triko)

Při všech disciplinách může být použito buď obyčejné tričko nebo
speciální pevné tričko, schválené technickou komisí IPF, které je uvedeno v
seznamu schváleného vybavení. Délka pevného trička musí být taková, aby
závodníkovi nepřekrývalo hýždě a neposkytovalo tak nepovolenou dopomoc při
dřepu a mrtvém tahu. Podpůrné triko musí splňovat všechny podmínky, které jsou
stanovené pro tričko. Švy mohou být pouze v místech označených na obrázcích.

Zdroj: Pravidla silového trojboje, 2007
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Příloha č. 4
Parametry Osy činky.
1. Celková délka nesmí přesahovat 2,2 m.
2. Vzdálenost mezi vnitřními objímkami nábojů činky nesmí přesáhnout 1,32
nebo být kratší než 1,31 m.
3. Průměr osy nesmí být menší než 28 a větší než 29 mm.
4. Hmotnost osy s uzávěry má být 25 kg.
5. Průměr náboje osy nesmí přesahovat 52 mm a nesmí být menší než 50 mm.
6. Osa musí být označena tak, aby vzdálenost mezi značkami měřila 81 cm.
Zdroj : Pravidla silového trojboje, 2007
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Resumé
Téma této bakalářské práce je Vliv techniky na maximální výkon a zapojované
svaly v zřejmě nejpopulárnějším cviku po celém světě benchpressu. Cílem
práce je porovnat dvě zvolené varianty provedení a odpovědět na otázky jaký
vliv má technika provedení na maximální výkon na jedno opakování a jaký vliv
má změna techniky provedení na zapojované svaly? Konkrétně porovnává
rozdíl mezi silovou variantou benchpressu a variantou s pokrčenýma nohama
ve vzduchu. V teoretické části popisuje svaly podílející se na pohybu, různé
varianty provedení, fáze pohybu a metodu EMG. V druhé části lze najít popis
měření a v závěru práce grafy a konkrétní naměřené hodnoty se stručným
komentářem.

The topic of this bachelor work is The influence of technics for maximum
performance and working muscles in probably the most popular exercise
worldwide benchpress. Point of this work is comparison two implementation
options and to answer the question what effect the implementation of technoics
for maximum performance per repetition, and what impact the change
implementation techniques for connecting muscles? Specifically, Compares
technique for maximum performance(competition style) with the technique when
legs are bended in the air..In theoretical part describes the muscles involved in
movement, various implementation options, stage movement and EMG method.
In the second part can be found a description of measurements and close work
can find charts and specific readings with a brief commentary.
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