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RESUMÉ

ÚVOD

Název naší bakalářské práce je „Tréninková jednotka pro běžnou populaci
ve fitness“
Jedním z hlavních důvodů proč jsme si zvolili toto téma, je náš dlouholetý
vztah k posilování, kterému se v současné době částečně věnujeme již z hlediska
profesního. V rámci této profese jsme denně v kontaktu s klienty, kteří mají celou
řadu problémů spojených s posilováním. Také se na nás v posledních letech
obrací stále více kolegů, známých a kamarádů s prosbou o pomoc a radu při
cvičení. To nás přivedlo na myšlenku více se věnovat právě běžné populaci.
Pokud jen nahlédneme do našich posiloven, vždy tu objevíme někoho, kdo cviky
provádí způsobem, který je spíše škodlivý nežli prospěšný pro jeho tělo. Řádné
objasnění metodiky cvičení je důležité zejména z důvodu stále se zvyšujícího
počtu obézních lidí v naší republice. Současná nabídka tréninkových programů je
velice široká a existuje na ně takové množství navzájem se lišících názorů, že
běžný člověk není schopen se v této oblasti zorientovat a vybrat si tréninkový
program vhodný právě pro sebe.
Cílem naší práce je ukázka tréninkových jednotek pro běžnou populaci ve
fitness centru. Dále také shrnout informace především pro ty, kteří se rozhodli
začít cvičit a vysvětlit některé tréninkové metody, se kterými se mohou setkat.
Pro dosažení cíle jsme použili poznatky získané na základě naší vlastní
zkušenosti. Hlavní metodou naší práce je sekundární analýza a syntéza
dostupných dat.
Práce je členěna do dvou hlavních kapitol a do několika podkapitol.
V úvodní části se věnujeme naší motivací pro výběr daného tématu, hlavním
cílem práce a zvoleným způsobem dosažení cíle. V první kapitole popisujeme
základní pojmy jako fitness, běžná populace, tréninková jednotka a také základní
rozbor posilovacích metod. Hlavním problémem, což jsou tréninkové programy a
zásobník cviků k těmto programům, se dále věnujeme v kapitole druhé. V závěru
provádíme shrnutí celé práce a hodnotíme přínos pro trenérskou praxi.
Tato práce by tedy měla poskytnout informace a rady všem, kteří chtějí
pravidelně a správně cvičit ve fitness centru.
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1. CVIČENÍ VE FITNESS

1.1 Fitness
Fitness je součástí zdravého životního stylu. Někdy je popisovaný jako
„schopnost provádět každodenní úkoly svižně bez přílišné námahy, s dostatkem
energie a s dostatečnou rezervou pro spokojené prožívání volného času a
zvládnutí nepředvídatelných událostí“ [1].
Fitness může znamenat pro různé osoby něco jiného. Pro někoho je to
cvičení v tělocvičně, pro druhého příprava na svůj sport. Úroveň fitness souvisí se
schopností vykonávat fyzickou činnost. Fitness je vedlejší produkt činnosti a
člověk není fyzicky fit, když není fyzicky aktivní. Výběrem typu činnosti můžeme
relativně jednoduše zlepšit nebo udržet úroveň fitness [1].
Pro naši práci se jedná o cvičení ve fitness centrech, jehož obsahem je
cvičení s volnými činkami a cvičení na strojích, doplněné o aerobní aktivity na
speciálních strojích [7].

1.2 Běžná populace
Pojem „běžná populace“ není v žádné literatuře přesně vymezen. Pro naši
práci tedy budeme za běžnou populaci považovat vrcholově nesportující zájemce
o cvičení ve věkovém rozmezí 18 – 50 let.

1.3 Tréninková jednotka
Dle Dovalila (2002) představuje tréninková jednotka ve stavbě tréninku
nejkratší element. Je hlavní organizační forma tréninku, tj. základní prvek jeho
stavby. Struktura každé tréninkové jednotky se ustálila na rozlišování úvodní,
hlavní a závěrečné části. Tyto tři části bychom měli vždy dodržet, ať se jedná o
jakýkoliv tréninkový program.
 Úvodní část tvoří seznámení s úkoly, zahřátí organizmu, strečink a
dynamické cvičení. Rozcvičení je třeba věnovat dostatečnou pozornost,
abychom předešli zranění.
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 Hlavní část jednotky se soustřeďuje na plnění tréninkových úkolů, které
jsou dány vybraným tréninkovým programem.

 Závěrečná část tréninkové jednotky vede k postupnému uklidnění,
uvolnění svalů a nervového napětí. Volí se cvičení mírné intenzity
s postupným přechodem na strečink s delšími výdržemi.

1.4 Posilovací metody
Dle Tlapáka (2006) musí být, při rozvoji svalové síly a hmoty, vyvoláno
jak velké napětí svalu, tak musí být sval adekvátně dlouho zatěžován. Na základě
preference jednoho z těchto dvou faktorů hovoříme o metodách tréninku více
„napěťových“

či

více

„energeticky

náročných“.

Trénink

se

odehrává

v opakovaných sériích, opakovaným vyčerpáním jednoho svalu tak, aby velké
napětí a vzniklý deficit látek vyvolaly vzrůst síly a objemu.

Rozdělení posilovacích metod dle Tlapáka (2006).

1. Metoda maximálních úsilí. Základem je 100%, tedy zátěž, s níž člověk
vykoná jedno opakování. Metoda rozvíjí silové schopnosti a to především
maximální sílu, přičemž samostatně se téměř nepoužívá.
2. Metoda opakovaných úsilí. Čím je vyšší počet opakování, tím ve svalu
nastává intenzivnější výměna energetických látek. Účinnost této metody záleží
především na způsobu provedení cviku a na velikosti úsilí.
2a) Konstantní zátěž. Cvičí se v jednoduchých sériích s konstantní zátěží
při všech sériích, např. šest sérií krát deset opakování.
2b) Snižování zátěže během série (shazovačky). Podstatou metody je
snižování velikosti zátěže dle klesající energie cvičícího v jedné sérii. Např. po
každých třech opakováních snížíme velikost zatížení.
2c) Změna zátěže dle následujících sérií. Obvykle se označuje jako
pyramida. Nejčastěji používáme vzestupnou pyramidu, která spočívá ve
zvyšování váhy v sériích za sebou přibližně takto: první série s 60%, druhá se
70%, třetí s 80% a čtvrtá s 90% maxima. Tomu odpovídají počty opakování (10,
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8, 6, 4). Na vrcholu pyramidy se asi třikrát opakuje zvednutí 90% maxima a
k poslední sérii se sníží zátěž asi na 70% maxima při zhruba 8 opakování.
2d) Metoda kontrastní. Je to metoda střídavého zatížení zaměřená
především na zlepšení koordinačních procesů. Známým příkladem použití této
metody je nejprve zařazení těžkého dřepu (např. 5 opakování s 85% maxima), za
kterým okamžitě následují rychlé výskoky (např. deset co nejrychlejších
vertikálních výskoků), bez zátěže. Oba cviky mají být co nejvíce podobné.
2e) Speed. Je jakýmsi druhem kontrastní metody při použití několika
různých zátěží a rychlostí pohybu. Vyzkoušen je tento postup: V první sérii je
použita submaximální hmotnost činky, s níž se vykonají 3 až 4 opakování
středním až pomalým tempem. V druhé sérii je snížena zátěž na 50% maxima,
která umožní vykonat rychlých 10 opakování. Ve třetí sérii je zátěž poněkud
zvýšena pro 12 opakování v superpomalém tempu.
3. Spojování sérií. Po sobě následující série se mohou spojit z rozdílných
cviků.
3a) Na tutéž svalovou skupinu. Pokud máme dva cviky, jedná se o
supersérii, při třech bezprostředně následujících cvicích hovoříme o trojsérii a při
opakování 4 a více cviků za sebou bez přestávky na tentýž sval hovoříme o obří
sérii.
3b) Na protilehlé svalové skupiny. Zvláštní a kvalitní spoj sérií vzniká
při zařazení dvou cviků na svalové skupiny ležící na opačných stranách kloubu či
tělesného segmentu. Tento způsob supersérií je u nás znám jako kombinace. Je to
spojení cviků na biceps a triceps, ale třeba i prsní a zádové svaly.
4. Používání nadmaximálních zátěží. Za maximum je považována
hmotnost, kterou je cvičenec schopen ve cviku zvednout pouze jedenkrát. Větší
zátěž zvedneme jen v menším rozsahu pohybu, nebo v brzdivém pohybu.
4a) Metoda brzdivá pomalá. Je určená pro pokročilé cvičence, jejichž
růst se zastavil. Na činku se nakládá zátěž až 140% maxima, kterou cvičenec
zvedá vzhůru pomocí partnerů a brzdí sám. Provádí se v 5 sériích v asi pěti
opakováních a zařazuje se na šest týdnů nejlépe s frekvencí 1 krát týdně na tutéž
svalovou skupinu.
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4b) Metoda rychlá brzdivá. Jde při ní o zastavení brzdivého pohybu na
co nejkratší dráze. Podstatou metody je bezprostřední navázání odrazů po seskoku
z výšky asi 80 až 120 cm.
5. Metoda izometrická. Cvičenec působí na pevnou podložku po dobu asi
8 až 10 sekund. Toto opakujeme 5 až 7 krát. Doporučuje se měnit úhel v kloubu
po třech nástupech.
6. Metoda izokinetická. Vyžaduje speciální trenažéry zabezpečující
stálou rychlost pohybu. Jsou buď mechanické, kde rychlost řídí odstředivý
regulátor otáček, nebo hydraulické, kde je stejná rychlost pohybu držadla
zajišťována protlačováním pístu kapalinou.
7. Metoda elektrostimulační. Použití speciálních elektrostimulačních
pásů připevněných na danou svalovou skupinu (především břišní svaly),
využívající elektrických výbojů.
8. Metoda psychologické anabolizace. Po odcvičení svalové partie
cvičenec doplní tekutiny a přesune se do klidného prostředí, kde zaujme
pohodlnou polohu. Napřed se soustřeďuje na dýchání, později si vybavuje trénink.
Představuje si jednotlivé svalové kontrakce opakování po opakování, sérii po
sérii. Soustřeďuje se na pocity ve svalech, vybavuje si ty, které měl při tréninku.
Svaly se nezatínají, vše probíhá jen v představách.
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2 TRÉNINKOVÉ PROGRAMY

Cílem naší práce je ukázka tréninkových programů pro běžnou populaci ve
fitness centru. Pro dosažení cíle jsme použili poznatky získané na základě naší
vlastní zkušenosti. Hlavní metodou naší práce je sekundární analýza a syntéza
dostupných dat. Z dostupných literárních zdrojů jsme získali veškeré informace o
různých posilovacích programech, ze kterých se nám podařilo sestavit programy
vlastní.
V dalších podkapitolách naší práce uvádíme několik tréninkových
programů a zásobník cviků k těmto programům včetně toho, na který sval daný
cvik působí a jaké jsou nejčastější chyby v provedení.

2.1 Tréninkový program začátečníka
U začátečníka nejdříve projdeme celý program a obejdeme všechny stroje.
Cvičení:
Maximálně 1 hod. 2 x týdně stejné cviky.
4 – 6 týdnů stejný program.
Procvičovat celé tělo, nejdříve svalový korzet (záda, břicho, hýždě).
Mezi cvičením musí být regenerace svalových skupin

velkých 3 – 4 dny.
malých 2 – 3 dny.

Závaží max. 60 % maxima.
Mezi sériemi pauza 1 – 2 min.

Muž začátečník:
 Zahřátí 10 minut kolo, pás
 Strečink 5 min. (záda, prsa, hýždě, nohy, lýtka)
Program:

cvik

 Přednožování na stojanu

2.6

 Šikmé zkracovačky v lehu pokrčmo

2.3

 Rotace trupu na přístroji v sedě

2.9

 Přítahy jednoručky k pasu

1.6

 Vodorovné přítahy na stroji v sedě

1.1

10

 Upažování s jednoručkami v předklonu

4.5

 Peck deck

3.8

 Rozpažování na lavici

3.5

 Leg press

6.1

 Výpony v sedě na stroji

6.10

Vše se cvičí ve třech sériích s 12 opakováními.
 Kolo 15 min.
 Strečink 5 min.

2.2 Tréninkový program pro redukci tuku
Cvičení:
Maximálně 1 hod. 2 x týdně stejné cviky.
4 – 6 týdnů stejný program.
Procvičovat celé tělo, nejdříve svalový korzet (záda, břicho, hýždě).
Mezi cvičením musí být regenerace svalových skupin

velkých 3 – 4 dny.
malých 2 – 3 dny.

Mezi sériemi pauza 1 – 2 min.

Žena:
 Zahřátí 10 – 15 minut kolo, pás
 Strečink 5 min. (záda, prsa, hýždě, nohy, lýtka)
Program:

cvik

 Oboustranné zkracovačky

2.2

 Rotace trupu s tyčí za hlavou

2.8

 Rozpažování na lavici

3.5

 Čelní tlaky na stroji v sedě

3.2

 Stahování horní kladky za hlavu

1.5

 Zanožování ve stoji jednonož

6.6

 Roznožování na stroji v sedě

6.7

 Snožování na stroji v sedě

6.8

 Předkopávání vsedě na stroji

6.4

 Leg press

6.1

11

 Zakopávání v lehu na břiše

6.5

Cvičí se po třech sériích, u prvních pěti cviků 12 opakování u ostatních 15
opakování.
 Kolo 20 min.
 Strečink 5 min.

2.3 Program silově vytrvalostního tréninku
Trénink silové vytrvalosti se užívá zejména u sportů s dlouhým silovým
výkonem jako je např. cyklistika, lyžování, triatlon, maratón, hokej.

Cvičení:
V době přípravy 3 – 4 krát týdně, jinak podle sportu a možností 2 krát týdně.
Procvičovat celé tělo nejvíce však nejzatěžovanější svalové partie.
Závaží 40 – 60% maxima.
Počet opakování 15 – 25 .
Počet sérií 6 – 10 s malými přestávkami.

Rozdělení svalových skupin:
A, prsa, biceps, břicho
B, záda, triceps, lýtka
C, ramena, stehna, břicho

 Zahřátí 10 minut kolo, pás
 Strečink 5 min.
Trénink A

série / opakování

cvik

 Peck deck

4 / 18

3.8

 Tlak s jednoručkami na lavici

3 / 18

3.6

 Bicepsové zdvihy s jednoručkami střídavé

3 / 18

5.5

 Bicepsové zdvihy na spodní kladce ve stoji

3 / 18

5.7

 Stahování horní kladky ke kolenům

4 / 18

2.5

 Zdvihy pánve vzhůru na rovné lavici

4 / 18

2.1
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Trénink B
série / opakování
 Stahování kladky širokým úchopem před hlavu 4 / 18

cvik

1.5

 Přitahování spodní kladky k pasu

3 / 18

1.2

 Vzpřimování na lavici

3 / 20

1.3

 Tricepsové tlaky na horní kladce

3 / 18

5.2

 Zapažování s jednoručkou v předklonu

3 / 18

5.3

 Výpony na leg pressu

5 / 20

6.9

Trénink C
 Přítahy spodní kladky k bradě

série / opakování

cvik

3 / 18

4.2

 Upažování na stroji v sedě

3 / 18

4.1

 Předkopávání v sedě na stroji

3 / 18

6.4

 Leg press

4 / 20

6.1

 Zakopávání v lehu na břiše

4 / 20

6.5

 Stlačování břicha na stroji

4 / 20

2.7

 Přednožování na stojanu

3 / 18

2.6

 Kolo 15 min.
 Strečink 5 min.
Cvičíme po dobu 6 týdnů následovně:
 Pondělí A
 Úterý volno
 Středa B
 Čtvrtek volno
 Pátek C
 Sobota, neděle volno
Můžeme použít různé programy se zatěžováním různých svalových skupin
podle druhu sportu, nutno však dodržet 40 – 60% maxima při 15 – 25
opakováních.
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2.4.1 Program objemového tréninku 1
Sestavení programu objemového tréninku navazuje na úvodní zpevňovací
období, v němž jsme procvičovali dvakrát týdně celé tělo. I u těchto programů
nezapomeneme dodržovat hlavní zásady tréninkové jednotky a to především
zahřátí a dostatečný strečink před i po cvičení. Vše už ale více záleží na cvičícím,
protože se předpokládá jeho částečná pokročilost.

Rozdělení svalových skupin:
A, záda a dolní fixátory lopatek, zadní delt, prsa, břicho
B, střední delt, paže, dolní končetiny

Program:
Trénink A

série / opakování

cvik

 Vodorovné přítahy na stroji

3 / 10

1.1

 Stahování kladky za hlavu

4 / 10

1.4

 Upažování v lehu na boku

3 / 10

4.6

 Upažování s jednoručkami v předklonu

3 / 12

4.5

 Tlak na multipresu hlavou nahoru

4 / 10

3.3

 Rozpažování na lavici

3 / 10

3.5

 Stahování protisměrných kladek

2 / 12

3.7

 Přednožování na konci lavičky

4 / 10

2.4

 Stlačování břicha na stroji

5 / 12

2.7

 Rotace trupu na stroji

4 / 12

2.9

série / opakování

cvik

 Upažování jednoruč na spodní kladce

4 / 10

4.3

 Tricepsové tlaky na horní kladce

3 / 10

5.2

 Zapažování s jednoručkou v předklonu

3 / 10

5.3

 Bicepsový zdvih izolovaný s EZ osou

3/8

5.4

 Biceps s jednoručkami v sedě

3 / 10

5.5

 Výpony na stroji v sedě

4 / 15

6.10

Trénink B
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 Výpony na leg pressu

3/8

6.9

 Předkopávání v sedě na stoji

5 / 12

6.4

 Legpress

5 / 12

6.1

Cvičíme prvních 14 dní systémem A – B – A / B – A – B a dalších čtrnáct
dní AB – AB následovně:
1. pondělí (A), čtvrtek (B), sobota (A)
2. pondělí (B), čtvrtek (A), sobota (B)
3. úterý (A), středa (B), pátek (A), sobota (B)
4. úterý (A), středa (B), pátek (A), sobota (B)

2.4.2 Program objemového tréninku 2
Rozdělení svalových skupin:
A, hrudník, biceps
B, záda, triceps
C, stehna, břicho
D, ramena, lýtka

Program:
Trénink A

série / opakování

cvik

 Pullover s jednoručkou napříč přes lavici

3 / 12

3.1

 Bench press na rovné lavici

3 / 10

3.4

 Rozpažky hlavou nahoru

3 / 10

3.5

 Bicepsové zdvihy s velkou činkou ve stoji

3 / 10

5.6

 Bicepsové zdvihy s jednoručkami v sedě

3 / 10

5.5

Trénink B

série / opakování

cvik

 Stahování horní kladky za hlavu

3 / 12

1.4

 Přítahy jednoručky k pasu v předklonu

3 / 10

1.6

 Vzpřimování na rovné lavici

3 / 15

1.3

 Tricepsové tlaky na horní kladce

3 / 12

5.2

 Francouzský tlak v leže s EZ činkou

3 / 10

5.1
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Trénink C

série / opakování

cvik

 Předkopávání v sedě na stroji

3 / 12

6.4

 Dřep na multipressu

3 / 10

6.3

 Hacken dřep

3 / 10

6.2

 Zakopávání v lehu na břiše

3 / 12

6.5

 Stahování horní kladky ke kolenům

3 / 12

2.5

 Šikmé zkracovačky v lehu pokrčmo

3 / 12

2.3

série / opakování

cvik

 Tlaky s jednoručkami v sedě

3 / 10

4.4

 Upažování na stroji v sedě

3 / 10

4.1

 Upažování s jednoručkami v předklonu

3 / 10

4.5

 Výpon na leg pressu

3 / 15

6.9

 Výpon v sedě na stoji

3 / 15

6.10

Trénink D

Cvičíme po dobu 6 týdnů následovně:
 Pondělí A
 Úterý B
 Středa volno
 Čtvrtek C
 Pátek D
 Sobota, neděle volno
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2.5 Zásobník cviků
V tomto seznamu uvádíme a popisujeme cviky všech tréninkových
programů včetně toho, na který sval daný cvik působí a jaké jsou nejčastější
chyby v provedení.

2.5.1 Zádové svaly
2.5.1.1 Vodorovné přítahy na stroji v sedě
Provedení:
Posadíme se na lavici. Upravíme
výšku sedáku tak, abychom držadla pro
ruce měli pod úrovní prsou. Čelní opěrku
pro hrudník nastavíme tak, abychom na
držadla nataženými pažemi dosáhli, aniž
bychom se museli předklánět. Na začátku
cviku

sedíme

vzpřímeně

s opřeným

hrudníkem, držíme se nataženými pažemi
držadel. Nadechneme se a s výdechem
přitahujeme držadla k trupu. S nádechem
se vrátíme do původní pozice. Pohyb je
plynulý, je nezbytné dodržovat po celou
dobu rovná záda a trup zafixovaný (viz
obr. 1 a 2) [9].
Obr. 1, 2: Vodorovné přítahy na stroji v sedě [10].

Působení:

Široký sval zádový, zadní delt, mezilopatkové svaly.
Chyby v provedení:
Záklony trupu, krčení a zvedání ramen v průběhu a závěru pohybu.

2.5.1.2 Přítahy spodní kladky
Provedení:
Sedneme si na lavici a zapřeme nohy, aby byly mírně pokrčené.
Natáhneme paže a chytneme se držadla. Ve výchozí pozici máme rovná záda,
sedíme vzpřímeně. Držák máme v natažených pažích. Nadechneme se a
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s výdechem přitáhneme kladku k pasu.
V této poloze jsou nadloktí přitisknutá
podél těla, lokty by se měli dostat za
úroveň zad. S nádechem se vrátíme do
původní pozice. Pohyb je plynulý a
kontrolovaný (viz obr. 3 a 4) [9].
Působení:
Široký sval zádový, sval trapézový,
částečně i vzpřimovače trupu, dvojhlavý
sval pažní a flexory předloktí.
Chyby v provedení:
Přílišný
provedení,

záklon

pohyb

trupu, švihové

v kolenou,

zvedání

ramen, kulacení zad, záklony hlavy.

Obr. 3, 4: Přítahy spodní kladky [11].

2.5.1.3 Vzpřimování na lavici
Provedení:
Zafixujeme si chodidla s pánví
umístěnou

tak,

aby

podložka

při

předklonu trupu netlačila do spodní části
břišní stěny. Během pohybu držíme záda
v rovině s hlavou, pohyb provádíme v
celém rozsahu pohybu, tj. od úplného
protažení vzpřimovačů až do fáze, kdy
se trup dostane do roviny se spodními
končetinami. Při pomalém spouštění těla
provádíme nádech, při kontrakci v horní
části pohybu výdech. Cvik provádíme
stejně jak na vodorovné lavici, tak na
šikmé (viz obr. 5 a 6) [8].
Obr. 5, 6: Vzpřimování na lavici [12].

Působení:
Vzpřimovače trupu, hýžďové svaly, flexory stehen.
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Chyby v provedení:
Švihové provedení, záklony hlavy, kulacení zad.
2.5.1.4 Stahování horní kladky širokým úchopem za hlavu
Provedení:
Sedák

lavičky

nastavíme

tak,

abychom ze sedu dosáhli nataženými
pažemi

na

tyč.

Polstrovaný

válec

nastavíme tak, aby stehna byla pevně
zapřena.

Tyč

uchopíme

nadhmatem

s rukama ve větší vzdálenosti, než je šíře
ramen. Sedíme vzpřímeně a díváme se
rovně před sebe. Nadechneme se a
s výdechem stáhneme tyč za hlavu, aby se
zastavila těsně před krkem. S nádechem se
vrátíme do původní pozice (viz obr. 7 a 8)
[5].
Působení:
Široký sval zádový, mezilopatkové
Obr. 7, 8: Stahování horní kladky širokým
úchopem za hlavou [13].

svaly, dolní fixátory lopatek.
Chyby v provedení:

„Tahání pažemi“ – pohyb osy kladky je nutné vést směrem od těla.

2.5.1.5 Stahování horní kladky širokým úchopem před hlavu
Provedení:
Sedák lavičky nastavíme tak,
abychom ze sedu dosáhli nataženými
pažemi

na

tyč.

Polstrovaný

válec

nastavíme tak, aby stehna byla pevně
zapřena. Tyč uchopíme nadhmatem
s rukama ve větší vzdálenosti, než je šíře
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ramen. Sedíme v mírném záklonu a
díváme

se

Nadechneme

rovně
se

před
a

sebe.

s výdechem

stáhneme tyč k hrudníku do oblasti
pod klíčními kostmi. S nádechem se
vrátíme do původní pozice (viz obr. 9
a 10) [4].
Působení:

Obr. 9, 10: Stahování horní kladky širokým
úchopem před hlavu [14].

Mezilopatkové svaly, široký
sval zádový, dolní fixátory lopatek.
Chyby v provedení:

„Tahání pažemi“ – pohyb osy kladky je nutné vést směrem od těla ke
spodní části hrudníku.

2.5.1.6 Přítahy jednoručky k pasu v předklonu
Provedení:
Levou nohou si klekneme na
rovnou lavici. Předkloníme se v pase tak,
aby záda byla rovnoběžná s podlahou.
Levou ruku opřeme o okraj lavice,
abychom během cvičení lépe udrželi rovná
záda. Pravou nohu natáhneme do strany a
opřeme podél lavičky. Do pravé ruky
vezmeme činku tak, že palec směřuje
dopředu. Před začátkem cviku máme
rovná záda, činku držíme v natažené paži.
Nadechneme se a s výdechem činku
přitáhneme

k pasu.

S nádechem

ji

spustíme do výchozí pozice. Při zvedání
činky se nadloktí pohybuje nahoru podél
trupu (viz obr. 11 a 12) [6].

Obr. 11, 12: Přítahy jednoručky k pasu v
předklonu [15].
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Působení:
Široký sval zádový, sval trapézový, částečně i vzpřimovače trupu,
dvojhlavý sval pažní a flexory předloktí.
Chyby v provedení:
Rotace trupu, "tahání pažemi" – je nutné přitahovat činku spíše k pasu,
záklony hlavy - je nutné držet hlavu v rovině s trupem, kulacení zad.

2.5.2 Břišní svaly
2.5.2.1 Zdvihy pánve vzhůru na rovné lavici
Provedení:
Pro

cvičení

využijeme

lavici

určenou pro sedy – lehy. Pro zvedání
nohou ale zaujmeme opačnou pozici.
Lehneme si na lavici tak, abychom měli
celá záda opřená. Okraj lavičky podepírá
sedací svaly. Rukama se chytneme lavičky
podél hlavy a přednožíme. Nadechneme se
a

s výdechem

podsadíme

pánev.

S nádechem pomalu vrátíme pánev zpět
(viz obr. 13 a 14) [9].
Působení:
Spodní a střední část přímého
břišního svalu.
Obr. 13, 14: Zdvihy pánve vzhůru na
rovné lavici [16].

Chyby v provedení:

Zvedání beder od podložky, švihové provedení.

2.5.2.2 Oboustranné zkracovačky v lehu pokrčmo
Provedení:
Pro cvičení využijeme lavici určenou pro sedy – lehy. Můžeme si lehnout i
na zem a pokrčené nohy opřeme lýtky o rovnou lavičku. Lavička by měla být
dostatečně vysoká, abychom měli stehna kolmo k zemi. Ruce dáme za hlavu,
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nebo je zkřížíme na hrudníku. Nadechneme se a s výdechem stlačíme břišní svaly
a přiblížíme hrudník ke stehnům. S nádechem se vrátíme do výchozí pozice.
Pohyb je velmi krátký a soustředěný (viz obr. 15 a 16) [9].

Obr. 15, 16: Oboustranné zkracovačky
v lehu pokrčmo [17].

Působení:
Přímý břišní sval.
Chyby v provedení:

Švihové provedení, předklánění hlavy, zvedání beder od podložky.

2.5.2.3 Šikmé zkracovačky v lehu pokrčmo
Provedení:
Pro

cvičení

využijeme

lavici

určenou pro sedy – lehy. Můžeme si
lehnout i na zem a pokrčené nohy opřeme
lýtky o rovnou lavičku. Lavička by měla
být dostatečně vysoká, abychom měli
stehna kolmo k zemi. Ruce dáme za hlavu,
nebo

je

zkřížíme

na

hrudníku.

Nadechneme se a stažením břišních svalů
přitahujeme hlavu a pravé rameno k levé
noze. V horní poloze vydechneme a
s nádechem se vrátíme do původní pozice.
Po vykonání zvoleného počtu opakování
ruce vyměníme a provádíme cvik na
druhou stranu (viz obr. 17 a 18) [3].

Obr. 17, 18: Šikmé zkracovačky v lehu
pokrčmo [18].
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Působení:
Šikmý břišní sval.
Chyby v provedení:
Rotace zad, předklánění hlavy, zvedání pasu od země.

2.5.2.4 Přednožování s podsazováním pánve na konci lavičky
Provedení:
Sedneme si na konec lavičky a
rukama se chytneme po stranách horní
desky lavičky. Zakloníme se v pase tak, že
úhel mezi trupem a podlahou bude zhruba
45 stupňů. Záda držíme rovná a hlava
zůstává v prodloužení páteře. Nohy máme
mírně pokrčené ve vzduchu před sebou.
Nadechneme se a s výdechem přitáhneme
kolena

k hrudníku.

S nádechem

nohy

vrátíme do původní pozice. Pohyb je
plynulý a pomalý (viz obr. 19 a 20) [9].
Působení:
Spodní a střední část přímého
břišního svalu, ohybače kyčelního kloubu.
Obr. 19, 20: Přednožování s podsazováním
pánve na konci lavičky [19].

Chyby v provedení:

Kulacení zad, předklony v pase, houpání.

2.5.2.5 Stahování horní kladky v kleče ke kolenům
Provedení:
Na

kladku

s horním

náhonem

zavěsíme provaz nebo rovné držadlo.
Uchopíme jej oběma rukama a kladku
stáhneme do pozice v kleče asi metr od
stojanu. Tělo je mírně předkloněné, tyč
držíme za hlavou. Nadechneme se a
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s výdechem stlačíme břišní svaly současně s předklonem. S nádechem se vrátíme
do vzpřímené pozice. Pohyb je plynulý, ve
zpáteční fázi bržděný (viz obr. 21 a 22)
[9].
Působení:
Přímý břišní sval.
Chyby v provedení:
Sedání si na kotníky, natahování
Obr. 21, 22: Stahování horní kladky
v kleče ke kolenům [20].

rukou, ohýbání se v pase.

2.5.2.6 Přednožování na stojanu v podporu na předloktích
Provedení:
Vystoupíme na stojan a opřeme se
zády o podložku. Předloktí zafixujeme o
polstrované opěrky tak, abychom měli
lokty u těla. Dlaněmi se chytíme držadel,
nohy máme volně spuštěné. Nadechneme
se a s výdechem zvedáme mírně pokrčené
nohy směrem k hrudníku. S nádechem je
pomalu vrátíme do původní pozice (viz
obr. 23 a 24) [6].
Působení:
Spodní a střední část přímého
břišního svalu, ohybače kyčelního kloubu.
Chyby v provedení:
Prohýbání v bedrech, posun zad
směrem dolů.

Obr. 23, 24: Přednožování na stojanu
v podporu na předloktích [21].

2.5.2.7 Stlačování břicha na stroji
Provedení:
Sedneme si na lavici stroje. Pohyblivé rameno nastavíme tak, abychom
příčnou opěrku měli v úrovni prsní kosti. Hrudníkem se opřeme o opěrku a
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rukama se chytneme válce. Nadechneme se a s výdechem stlačíme břišní svaly
současně s předklonem. S nádechem se vrátíme do sedu. Pohyb je plynulý (viz
obr. 25 a 26).

Obr. 25, 26: Stlačování břicha na stroji [22].

Působení:
Přímý břišní sval.
Chyby v provedení:
Ohýbání se v pase, předklon hlavy.

2.5.2.8 Rotace trupu s tyčí za hlavou do stran v sedě
Provedení:
Sedneme

si

na

lavici.

Tyč

umístíme za krk a paže obtočíme kolem
osy. Nadechneme se a s výdechem se
otočíme v pase do strany. S nádechem se
vrátíme do výchozí pozice. Následuje
vytočení do druhé strany. Pohyb začínáme
stahem břišního svalu a provádíme ho
velmi pomalu (viz obr. 27 a 28) [9].
Působení:
Šikmý

břišní

sval,

částečně

rotátory páteře.
Chyby v provedení:
Švihové provedení, velmi rychlé
tempo, kulacení zad.

Obr. 27, 28: Rotace trupu s tyčí za hlavou do
stran v sedě [23].
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2.5.2.9 Rotace trupu na stroji v sedě
Provedení:
Sedneme si tak, abychom stehna
měli v rovnoběžné poloze. Hrudníkem se
opřeme o přední polstrovanou konstrukci a
rukama se chytíme držadel. Nadechneme
se a stlačením břišních svalů se otočíme
do strany. Vydechneme a s nádechem se
vrátíme

do

výchozí

pozice.

Totéž

provádíme na druhou stranu (viz obr. 29 a
30) [8].
Působení:
Šikmý

břišní

sval,

částečně

rotátory páteře.
Chyby v provedení:
Obr. 29, 30: Rotace trupu na stroji v sedě [24].

Švihové provedení, rychlé tempo.

2.5.3 Prsní svaly
2.5.3.1 Pullover s jednoručkou napříč přes lavici
Provedení:
Lehneme si napříč lavičky tak, abychom se opírali pouze vrchní částí zad.
Okraj lavičky je umístěný pod krkem, hlava zůstává ve vzduchu. Nohy máme
pokrčené

a

paže

natažené.

Činku

uchopíme oběma rukama tak, že dlaně
přitiskneme

k sobě.

Vydechneme

a

s hlubokým nádechem spustíme ruce tak,
aby se činka dostala pod úroveň lavičky.
S výdechem se vrátíme do původní polohy
(viz obr. 31 a 32) [6].
Obr. 31, 32: Pullover s jednoručkou napříč
přes lavici [25].
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Působení:
Dolní část prsních svalů, přední
sval pilovity, široký sval zádový.
Chyby v provedení:
Zvedání pánve, přílišné krčení či
propínání rukou, příliš rychlé spouštění
zátěže.

2.5.3.2 Čelní tlaky na stroji v sedě
Provedení:
Sedneme si na lavičku a opřeme se
zády. Nohou sešlápneme postranní pedál,
čímž přiblížíme ramena stroje dopředu a
snáze je uchopíme. Spolu se sešlápnutím
pedálu vytlačíme zátěž do natažených
paží. Vydechneme a s nádechem spustíme
držadla podél trupu, dokud se nedostanou
k hrudníku. S výdechem se vrátíme do
původní pozice (viz obr. 33 a 34) [3].
Působení:
Horní část prsního svalu, přední
delt, triceps.
Chyby v provedení:
Odlepování zad od opěrky, příliš
rychlé spouštění zátěže, zvedání ramen v

Obr. 33, 34: Čelní tlaky na stroji v sedě [26].

horní poloze.

2.5.3.3 Tlak na multipressu hlavou nahoru
Provedení:
Před cvičením je nutné nastavit tyč a lavici multipressu. Lehneme si na
lavici a tyč uchopíme ne větší vzdáleností, než je šíře ramen. Činku s výdechem
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vytlačíme do natažených paží a s nádechem ji spustíme ke spodní části hrudníku.
S výdechem činku vrátíme do výchozí pozice (viz obr. 35 a 36) [9].
Působení:
Horní část prsního svalu, přední delt, triceps.

Obr. 35, 36: Tlaky na multipressu hlavou nahoru [27].

Chyby v provedení:
Odlepování zad od opěrky, příliš rychlé spouštění zátěže, zvedání ramen v
horní poloze.

2.5.3.4 Bench press na rovné lavici
Provedení:
Lehneme

si

na

lavici.

Nohy

pokrčíme v kolenou a chodidly se volně
opíráme o zem. Tyč uchopíme oběma
rukama ve vzdálenosti o trochu větší, než je
šíře ramen. S nádechem činku spustíme
k hrudníku, pohyb zastavíme kousek nad
hrudníkem. S výdechem tlačíme činku do
výchozí pozice. Pohyb by měl být plynulý
(viz obr. 37 a 38) [9].
Působení:
Horní část prsního svalu, přední delt,
triceps.
Obr. 37, 38: Bench press na rovné lavici [28].

Chyby v provedení:

Odlepování zad od opěrky, příliš rychlé spouštění zátěže, zvedání ramen v
horní poloze.
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2.5.3.5 Rozpažování na lavici
Provedení:
Sklon lavice si upravíme podle
potřeby. Do každé ruky vezmeme činku.
Sedneme si na kraj lavičky a činky
položíme na stehna. Lehneme si a
s využitím setrvačnosti vytlačíme činky do
natažených paží. Ruce jsou kolmo vzhůru,
mírně pokrčené v loktech, dlaně směřují
k sobě. Vydechneme a s nádechem činky
po oblouku spouštíme do stran. Ve spodní
pozici

by

nadloktí

měla

dosáhnout

vodorovné polohy. S výdechem činky
vrátíme do původní pozice. K pohybu
dochází v ramenech, nikoliv v loktech (viz
obr. 39 a 40).

Obr. 39, 40: Rozpažování na lavici [29].

Působení:
Vnější vlákna prsních svalů (při vědomé kontrakci v horní poloze i vnitřní
vlákna), přední delt.
Chyby v provedení:
Přílišné krčení v loktech, propínání v loktech, příliš rychlé provedení,
odlepování zad od podložky.

2.5.3.6 Tlak s jednoručkami na lavici
Provedení:
Sklon lavice si upravíme podle
potřeby. Do každé ruky vezmeme činku.
Sedneme si na kraj lavičky a činky
položíme na stehna. Lehneme si a
s využitím setrvačnosti vytlačíme činky do
natažených paží. Ruce jsou kolmo vzhůru,
nataženy v loktech, dlaně směřují k sobě.
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S nádechem činky spouštíme k hrudníku.
Pohyb ukončíme, jakmile se nadloktí
dostanou do vodorovné pozice a vůči sobě
do

jedné

linie.

S výdechem

činky

vytlačíme do původní polohy (viz obr. 41
a 42) [9].
Působení:
Horní část prsního svalu, přední
Obr. 41, 42: Tlak s jednoručkami na
lavici [30].

delt, triceps.
Chyby v provedení:

Odlepování zad od opěrky, příliš rychlé spouštění zátěže, zvedání ramen v
horní poloze.

2.5.3.7 Stahování protisměrných kladek
Provedení:
Stoupneme si doprostřed stojanu.
Jednou nohou vykročíme a nepatrně se
předkloníme

dopředu,

záda

zůstanou

rovná. Každou rukou uchopíme jednu
kladku tak, že dlaně směřují k zemi, a
držadla

stáhneme

do

úrovně

pasu.

V základní pozici máme mírně pokrčené
paže před tělem, dlaně jsou u sebe.
S nádechem pouštíme současně kladky
vzhůru. Pohyb ukončíme, jakmile se
nadloktí dostane do vodorovné pozice.
S výdechem dlaně stlačíme do původní
polohy před tělem (viz obr. 43 a 44) [9].
Působení:

Obr. 43, 44: Stahování protisměrných
kladek [31].

Vnitřní část prsních svalů.
Chyby v provedení:

Kulacení zad, švihové provedení, "tahání zad" - pohyb v loktu.
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2.5.3.8 Peck deck
Provedení:
Sedneme

si

na

lavici

a

sešlápneme pedál, čímž se ramena stroje
přiblíží.

Zafixujeme

polstrované

opěrky

a

předloktí

o

rukama

se

chytneme držadel. V počáteční fázi by
nadloktí

měla

být

rovnoběžně

s podlahou. Pokud tomu tak není, je
třeba

nastavit

sedák

lavičky

do

požadované výšky. Nadechneme se a
s výdechem tlačíme předloktí k sobě.
S nádechem je vrátíme do základní
polohy (viz obr. 45 a 46) [4].
Působení:

Obr. 45, 46: Peck deck [32].

Prsní svaly.
Chyby v provedení:
Odlepování loktů od podložek, hrbení zad - především v hrudní oblasti,
švihové provedení.

2.5.4 Ramena a trapéz
2.5.4.1 Upažování na stroji v sedě
Provedení:
Sedneme si na lavičku. Předloktí
zapřeme hřbetem o polstrované opěrky.
Před začátkem cviku sedíme vzpřímeně,
lokty u těla a předloktí pevně zapřená.
Nadechneme se a s výdechem zvedneme
paže tlakem o předloktí vzhůru. Pohyb
ukončíme, jakmile lokty dosáhnou úrovně
ramen. S nádechem se vrátíme zpět do
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Obr. 47, 48: Upažování na stroji v sedě [33].

výchozí pozice (viz obr. 47 a 48) [3].
Působení:
Střední hlava svalu deltového.
Chyby v provedení:
Pohyb v loktech, zaklánění trupu,
švihové provedení.

2.5.4.2 Přítahy spodní kladky k bradě
Provedení:
Na spodní kladku zavěsíme tyč.
Uchopíme ji na šířku ramen tak, že dlaně
směřují k tělu. Stojíme ve výchozí pozici
čelem ke stojanu, tyč držíme v natažených
pažích. Nadechneme se a s výdechem
přitáhneme tyč ke krku. V horní pozici by
nadloktí měla dosáhnout vodorovné polohy.
S nádechem tyč spustíme do výchozí pozice
(viz obr. 49 a 50) [9].
Působení:
Přední

a

střední

hlava

svalu

deltového, horní vlákna svalu trapézového.
Chyby v provedení:
Záklony trupu, pohyb není veden
lokty, příliš rychlé spouštění zátěže.

Obr. 49, 50: Přítahy spodní kladky k
bradě [34].

2.5.4.3 Upažování jednoruč na spodní kladce ve stoji
Provedení:
Stoupneme si bokem ke stojanu. Na kladku upevníme držadlo ve tvaru
podkovy. Držadlo chytneme do vzdálenější ruky a přitáhneme k tělu.
Nadechneme se a s výdechem zvedneme posilovanou paži do vodorovné polohy.
S nádechem vrátíme paži do výchozí pozice (viz obr. 51 a 52) [6].
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Obr. 51, 52: Upažování jednoruč
na spodní kladce ve stoji [35].

Působení:
Střední hlava svalu deltového.
Chyby v provedení:

Úklony trupu, pohyb v loktech, tahání zátěže "za tělo" - pohyb musí být
veden přímo vzhůru.

2.5.4.4 Tlaky s jednoručkami v sedě
Provedení:
Nastavíme lavičku opěrkou kolmo
k zemi. Sedneme si na lavičku a činky
vytlačíme do natažených paží podél hlavy.
S nádechem činky spustíme do okamžiku,
kdy se nadloktí dostane do vodorovné
polohy, lokty směřují do stran. S výdechem
tlačíme činky do původní pozice (viz obr. 53
a 54) [9].
Působení:
Přední hlava svalu deltového, triceps.
Chyby v provedení:
Odlepování zad od podložky, příliš
rychlé spouštění zátěže.
Obr. 53, 54: Tlaky s jednoručkami v
sedě [36].
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2.5.4.5 Upažování s jednoručkami v předklonu
Provedení:
Do rukou vezmeme jednoruční
činky. Předkloníme se tak, aby záda byla
pokud možno rovnoběžná s podlahou a
nohy

pokrčíme

do

podřepu.

Paže

s činkami máme volně spuštěné k zemi.
Nadechneme se a s výdechem zvedneme
paže do vodorovné polohy. S nádechem
ruce spustíme do původní pozice (viz obr.
55 a 56).
Působení:
Zadní

hlava

svalu

deltového,

mezilopatkové svaly.
Chyby v provedení:
Zvedání trupu, hrbení zad, pohyb v
loktech, švihové provedení.

Obr. 55, 56: Upažování s jednoručkami v
předklonu [37].

2.5.4.6 Upažování s jednoručkami v lehu na boku
Provedení:
Lehneme si bokem na lavičku
s cvičící paží v předpažení dovnitř. Hlava i
necvičící paže jsou v prodloužení těla.
Nadechneme se a s výdechem zvedáme
ruku do upažení. Loket je stále mírně
pokrčen. S výdechem se vrátíme do
výchozí pozice (viz obr. 57 a 58).
Působení:
Zadní

hlava

svalu

deltového,

mezilopatkové svaly.
Chyby v provedení:
Švihové provedení, rotace trupu.
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Obr. 57, 58: Upažování s jednoručkami
v lehu na boku [38].

2.5.5 Paže
2.5.5.1 Francouzský tlak v lehu
Provedení:
Lehneme si na rovnou lavici a činku
uchopíme tak, že dlaně směřují od těla.
Nohy jsou od kolen volně spuštěny na zem.
Natáhneme

ruce

kolmo

vzhůru.

Vydechneme a s nádechem spouštíme činku
k tělu.

S výdechem

činku

vrátíme

do

natažených paží (viz obr. 59 a 60) [9].
Působení:
Triceps.
Chyby v provedení:
Paže musí být neustále kolmo k tělu,
švihové provedení, odlepování zad od podložky.

Obr. 59, 60: Francouzský tlak v
lehu [39].

2.5.5.2 Tricepsové tlaky na horní kladce
Provedení:
Stoupneme si asi půl metru od
stojanu a uchopíme tyč horní kladky
nadhmatem. Stojíme vzpřímeně v mírném
stoji rozkročném. Kladku stlačíme do
výchozí polohy, kdy lokty jsou podél těla a
tyč je v natažených pažích opřená o stehna.
S nádechem spouštíme držadlo kladky do
úrovně

hrudní

kosti,

nadloktí

zůstává

fixované podél těla. S výdechem tlačíme tyč
do natažených paží (viz obr. 61 a 62) [5].
Působení:
Triceps.
Obr. 61, 62: Tricepsové tlaky [40].

Chyby v provedení:

Hrbení zad, pohyb paží v předozadním směru, švihové provedení.
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2.5.5.3 Zapažování s jednoručkou v předklonu
Provedení:
Předkloníme se tak, aby záda byla
rovnoběžná a necvičící paže se opírala o
lavičku. Nohu na cvičící straně máme mírně
přednoženou. Do cvičící ruky vezmeme
činku a přitáhneme ji k tělu, loket necháme
pokrčený tak, aby předloktí směřovalo
kolmo

k zemi.

Nadechneme

se

a

s výdechem natahujeme paži podél těla.
S nádechem se vrátíme do původní pozice
(viz obr. 63 a 64) [9].
Působení:
Triceps.
Obr. 63, 64: Zapažování s jednoručkou
v předklonu [41].

Chyby v provedení:

Práce v rameni, švihové provedení, hrbení zad.

2.5.5.4 Bicepsové zdvihy na Scottově lavici s EZ činkou
Provedení:
Sedák

lavičky

nastavíme

tak,

abychom při natažených pažích na opěrce
měli její horní okraj umístěný v podpaží.
Činku uchopíme oběma rukama na šířku
ramen, dlaně směřují nahoru. Paže máme
nataženy přes opěrku, záda udržujeme
rovná.

Nadechneme

se

a

s výdechem

zvedáme činku směrem k obličeji. Pohyb
zastavíme v úrovni krku. S nádechem se
vrátíme do původní pozice (viz obr. 65 a 66)
[9].
Působení:
Obr. 65, 66: Bicepsové zdvihy na
Scottově lavici s EZ činkou [42].

Biceps.
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Chyby v provedení:
Hrbení zad, švihové provedení.

2.5.5.5 Bicepsové zdvihy střídavé s jednoručkami v sedě
Provedení:
Sedneme si na okraj lavičky. Do
každé ruky vezmeme jednoručku, kterou
pevně uchopíme uprostřed. Před začátkem
cvičení držíme paže volně podél těla.
Nadechneme se a s výdechem zvedneme
jednoručku v pravé ruce směrem k rameni.
Jakmile dojde ke smrštění svalu, vrátíme
se s nádechem do původní polohy. Dříve
než dojde k úplnému natažení paže,
začneme se zdvihem druhé ruky. Ruce
tímto způsobem střídáme do vykonání
zvoleného počtu opakování (viz obr. 67 a
68) [6].
Působení:

Obr. 67, 68: Bicepsové zdvihy střídavé
s jednoručkami v sedě [43].

Biceps.
Chyby v provedení:

Hrbení zad, zvedání ramen, záklony trupu, švihové provedení, pohyb paží
v předo-zadním směru.

2.5.5.6 Bicepsový zdvih s velkou činkou ve stoji
Provedení:
Uchopíme činku oběma rukama
zhruba

na

šířku

ramen.

Stojíme

vzpřímeně, nohy jsou rozkročené na šířku
ramen, činku držíme v natažených pažích
podél těla. Nadechneme se a s výdechem
táhneme činku pažemi k úrovni krku.

37

S nádechem ji plynule spouštíme do
výchozí polohy (viz obr. 69 a 70) .
Působení:
Biceps.
Chyby v provedení:
Hrbení

zad,

zvedání

ramen,

záklony trupu, švihové provedení, pohyb
paží v předo-zadním směru.

Obr. 69, 70: Bicepsový zdvih ve stoji [44].

2.5.5.7 Bicepsové zdvihy na spodní kladce ve stoji
Provedení:
Tyč na spodní kladce chytneme na
šíři ramen, přičemž dlaně směřují od těla.
Stojíme

vzpřímeně,

nohy

mírně

rozkročené, ruce spočívají volně podél
těla.

Nadechneme

se

a

s výdechem

táhneme bicepsy držadlo k úrovni krku.
S nádechem vrátíme paže do původní
pozice (viz obr. 71 a 72) [9].
Působení:
Biceps.
Chyby v provedení:
Hrbení

zad,

zvedání

ramen,

záklony trupu, švihové provedení, pohyb
paží v předo-zadním směru.

Obr. 71, 72: Bicepsové zdvihy na spodní
kladce [45].

2.5.6 Nohy
2.5.6.1 Leg press
Provedení:
Lehneme si na opěrnou desku stroje tak, abychom měli celá záda opřená,
nohy opřené o desku zhruba na šířku ramen a špičky chodidel vytočené mírně
ven. Výchozí poloha je z téměř natažených nohou, abychom mohli váhu chodidly
ještě trochu nadzvednout a uvolnit jistící kolík. Nadechneme se a pokrčujeme
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nohy

v kolenou,

pohyb

zastavíme,

jakmile stehna dosáhnou vůči holením
pravého

úhlu.

Tlakem

nohou

se

s výdechem vrátíme do původní pozice.
Zde vydechneme. Abychom bezpečně
opustili

stroj,

otočíme

rukojeť

na

podepření pojízdné lavice (viz obr. 73 a
74) [3].
Působení:
Čtyřhlavý sval stehenní, sval
krejčovský,

abduktory,

adduktory,

ohybače stehen, hýžďový sval.
Chyby v provedení:
Zvedání pat, propínání kolen,
oddalování kolen v důsledku většího
rozsahu pohybu v dolní fázi cviku,
zvednutá

hlava,

přibližování

Obr. 73, 74: Leg press [46].

kolen

k sobě.

2.5.6.2 Hacken dřep
Provedení:
Stoupneme si do stroje tak,
abychom celá záda měli opřená, nohy
umístíme

doprostřed

desky

a

rozkročíme je na šířku ramen. Špičky
chodidel směřují mírně ven. Uchopíme
držadla, která jsou v oblasti ramen a
vydechneme.

S nádechem

se

spouštíme dolů. Pohyb zastavíme,
jakmile stehna zaujmou vůči desce vodorovnou polohu. S výdechem se vrátíme
do původní pozice. Po odcvičení stroj ve vzpřímené poloze zajistíme postranní
pákou (viz obr. 75 a 76) [9].
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Působení:
Čtyřhlavý sval stehenní, sval
krejčovský,

abduktory,

adduktory,

ohybače stehen, hýžďové svaly.
Chyby v provedení:
Vysazování

pánve

v dolní

poloze, oddalování zad od podložky.
Obr. 75, 76: Hacken dřep [47].

2.5.6.3 Dřep na multipressu s osou za hlavou
Provedení:
Ve stoji rozkročíme nohy na šířku
ramen, chodidla mírně vytočíme směrem
ven. Tyč zahákneme ve výši ramen a
umístíme za krk tak, aby byla pevně
podepřena rameny. Nadechneme se a
pomalu

se

spouštíme

dolů.

Pohyb

zastavíme, jakmile se stehna dostanou do
vodorovné polohy s podlahou. Tlakem
nohou se vrátíme do původní vzpřímené
pozice a vydechneme. Zadržování dechu
během dřepu pomáhá ke stabilizaci trupu
(viz obr. 77 a 78) [4].
Působení:
Čtyřhlavý
krejčovský,

sval

stehenní,

abduktory,

sval

adduktory,

ohybače stehen, hýžďový sval.

Obr. 77, 78: Dřep na multipressu
s osou za hlavou [48].

Chyby v provedení:
Chodidla jsou umístněna přímo pod osou (přetěžování kolenního kloubu),
hrbení zad (je nutné dodržovat držení rovných zad), příliš rychlé spouštění zátěže.
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2.5.6.4 Předkopávání v sedě na stoji
Provedení:
Posadíme

se

na

stroji

tak,

abychom měli opřená celá záda. Stehna
bychom měli mít podepřená tak, aby
okraj sedáku byl přesně pod koleny.
Holeně se opírají o válce těsně nad
chodidly. Pro lepší stabilitu uchopíme
oběma rukama madla, která jsou po
stranách sedáku. S nádechem zvedáme
podkolenní část nohou až dosáhneme
vodorovné pozice. Vydechneme a nohy
vrátíme do původní polohy. Pohyb je
plynulý a kontrolovaný (viz obr. 79 a
80) [9].
Působení:
Čtyřhlavý sval stehenní, krejčovský sval.

Obr. 79, 80: Předkopávání
v sedě na stroji [49].

Chyby v provedení:
Švihové provedení cviku, větší ohnutí kolen v dolní fázi cviku.

2.5.6.5 Zakopávání v lehu na břiše
Provedení:
Lehneme si břichem na lavici
tak, abychom tělem kopírovali její
střechovitý profil. Polstrovaný válec se
opírá o nohy blízko nad kotníky. Pažemi
uchopíme držadla, která jsou pod lavicí
v úrovni ramen. Nadechneme se a
s výdechem zdviháme kotníky směrem
k sedacím svalům. Jakmile dojde s smrštění svalů, pohyb zastavíme a s nádechem
se vrátíme do původní polohy (viz obr. 81 a 82) [9].
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Působení:
Ohybače

stehen

-

sval

poloblanitý, pološlašitý, dvojhlavý sval
stehenní.
Chyby v provedení:
Švihové

provedení,

propínání

kolen ve spodní poloze, prohýbání
beder.

Obr. 81, 82: Zakopávání v lehu na břiše [50].

2.5.6.6 Zanožování ve stoji na stroji
Provedení:
Jednou nohou si stoupneme na
podložku,

druhou

položíme

na

pohyblivou plochu stroje. Opřeme se
lokty o podložku a dlaněmi se chytneme
držadel. Nadechneme se a s výdechem
zanožíme posilovanou nohu tak, aby
došlo ke smrštění hýžďového svalu.
S nádechem vrátíme nohu do původní
pozice (viz obr. 83 a 84).
Působení:
Velký sval hýžďový, druhotně
dolní zádové svaly a flexory stehen.
Chyby v provedení:
Prohýbání

v bedrech,

švihové

provedení.
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Obr. 83, 84: Zanožování ve stoji na stroji [51].

2.5.6.7 Roznožování na stroji v sedě
Provedení:
Sedneme si na lavičku a opřeme
se zády. Rukama se chytneme držadel.
Nohy máme mírně pokrčené a vnější
částí lýtek se opíráme o polstrované
lišty. Nadechneme se a s výdechem
roztáhneme

nohy

od

sebe,

rozsah

pohybu záleží na pružnosti cvičícího.
S nádechem se vrátíme do původní
Obr. 85: Roznožování na stroji v sedě [52].

pozice (viz obr. 85) [9].
Působení:

Abduktory stehen – též hýžďové svaly a extenzory stehen.
Chyby v provedení:
Prohnutí v bedrech, švihové provedení, předklony.

2.5.6.8 Snožování na stroji v sedě
Provedení:
Sedneme si na lavičku a opřeme
se zády. Rukama se chytneme držadel.
Nohy máme mírně pokrčené a vnější
částí lýtek se opíráme o polstrované
lišty. Nadechneme se a s výdechem
přitáhneme nohy k sobě. S nádechem se
vrátíme do původní pozice (viz obr. 86)

Obr. 86: Snožování na stroji v sedě [53].

[9].
Působení:
Adduktory stehen – přitahovače stehen (sval hřebenový, sval štíhlý,
dlouhý, krátký a velký přitahovač).
Chyby v provedení:
Prohnutí v bedrech, švihové provedení, předklony.
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2.5.6.9 Výpony na legpressu
Provedení:
Lehneme si na opěrnou desku
stroje tak, abychom měli celá záda opřená.
Nohy máme natažené a opřené o desku
pouze horní polovinou zhruba na šířku
ramen. Nadechneme se a s výdechem
propneme

lýtka.

Tlakem

chodidel

posuneme desku současně se smrštěním
lýtek. S nádechem spustíme špičky do
původní pozice (viz obr. 87 a 88) [6].
Působení:
Trojhlavý sval lýtkový.
Chyby v provedení:
Švihové provedení, cvičení ve
zkráceném rozsahu pohybu, krčení kolen.

Obr. 87, 88: Výpony na legpressu [54].

2.5.6.10 Výpony v sedě na stroji
Provedení:
Sedneme si na lavici. Chodidla
mírně

rozkročíme,

špičky

nepatrně

vytočíme směrem ven. O lištu opíráme
pouze přední polovinu chodidla. Stehny
se opřeme o polstrovanou podložku.
Nadechneme se a s výdechem tlačíme
chodidly

na

lištu.

Jakmile

dojde

k úplnému propnutí, vrátíme se pomalu
dolů (viz obr. 89 a 90) [9].
Působení:
Šikmý sval lýtkový.
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Obr. 89, 90: Výpony v sedě na stroji [55].

Chyby v provedení:
Švihové provedení, cvičení ve
zkráceném rozsahu pohybu, předklánění,
špatné opření chodidel.

2.6 Pravidla
Počet opakování a cviky na danou svalovou skupinu lze vždy mírně
obměnit. Je zapotřebí dbát na správné držení těla, provedení cviků a
nezapomínáme ani na správné dýchání.
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ZÁVĚR
Hlavním cílem této práce je sestavení tréninkových programů pro běžnou
populaci. Vytvořili jsme tedy několik programů, které jsou použitelné pro
běžného návštěvníka fitness centra.
V první části bakalářské práce popisujeme základní pojmy jako fitness,
běžná populace, tréninková jednotka a v závěru také tréninkové metody, které si
cvičící mohou sami vyzkoušet. Z těchto metod vyplývá, že se cvičení odehrává
v opakovaných sériích, opakovaným vyčerpáním jednoho svalu tak, aby velké
napětí a vzniklý deficit látek vyvolaly vzrůst síly a objemu.
Ve druhé části jsme sestavili pět programů, které jsou nejvíce žádány
v našem fitness centru a to tréninkový program pro začátečníky, program pro
redukci tuku, silově vytrvalostní program a dva programy pro budování svalové
hmoty. Je zde popsáno, jakými zásadami bychom se u začátečníků měli řídit,
doporučené časové rozvržení hodiny, jaké cviky nejlépe zařazovat, ale také počet
sérií a opakování k těmto cvikům. Na závěr jsme k programům vytvořili široký
zásobník cviků doplněný chybami v provedení a obrázky. Zdrojem nám byla
odborná literatura a také trenérsko metodická praxe.
Bakalářskou práci jsme se snažili vypracovat tak, aby pomohla běžné
populaci při vlastním cvičení ve fitness. Uvedené programy však lze bez
problémů použít i u vrcholových sportovců a mohou je využít i trenéři a učitelé.
Bylo by vhodné veškeré programy navržené v práci otestovat v praxi a
ověřit si jejich účinnost.
V této bakalářské práci se nám podařilo splnit výše uvedené cíle.
Z dostupných literárních zdrojů jsme získali veškeré informace o různých
posilovacích programech, ze kterých se nám podařilo sestavit programy vlastní.
Naše bakalářská práce bude jistě přínosem pro pedagogy i trenérskou
praxi.
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RESUMÉ

Tématem bakalářské práce je „Tréninková jednotka pro běžnou
populaci ve fitness“.
Hlavním cílem této práce je sestavit tréninkovou jednotku, která plně
respektuje možnosti běžných návštěvníků fitness center. Dále také shrnout
informace především pro ty, kteří se rozhodli začít cvičit a vysvětlit některé
tréninkové metody, se kterými se mohou setkat.
Pro dosažení cíle jsme použili poznatky získané na základě naší vlastní
zkušenosti a studia odborné literatury a internetových stránek zabývajících se
danou problematikou.
Výsledkem této práce je sestavení pěti programů, které jsou nejvíce
žádány v našem fitness centru a to tréninkový program pro začátečníky, program
pro redukci tuku, silově vytrvalostní program a dva programy pro budování
svalové hmoty. Na závěr jsme k programům vytvořili široký zásobník cviků
doplněný chybami v provedení a obrázky.
Bakalářskou práci, jsme se snažili vypracovat tak, aby pomohla běžné
populaci při vlastním cvičení ve fitness. Uvedené programy však lze bez
problémů použít i u vrcholových sportovců a mohou je využít i trenéři a učitelé.

ABSTRACT

The topic of this thesis is „Fitness workout unit for general
population“.
The main goal of this thesis is to develop fitness workout unit that fully
satisfies the needs of ordinary clients of fitness centers. Furthermore, it
summarizes information for those who have decided to start working out and it
provides explanation of some training methods these clients can come to contact
with.
In order to achieve the said goals we used the knowledge that is based on
our own professional experience, on topic-specific literature and on websites that
deal with these topics.
The result of these attempts is the elaboration of five workout programs
that are most commonly demanded by clients of our fitness center: specifically the
fitness program for beginners, body fat reduction program, strength-andendurance program, and two programs for muscle building. A comprehensive
overview of exercises has been added, along with the description of the most
frequent mistakes people make and pictures.
We attempted to elaborate this baccalaureate thesis in a way that would
help and assist the general population during gym workout. The fitness programs
that are listed therein can be made use of with no restrictions by more serious
athletes, trainers and coaches and teachers.

