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Úvod
Kulturistika. Pojem, na který kaţdý z nás jiţ v ţivotě dozajista narazil. Všichni
víme co si pod ním představit a kam jej zařadit. V dnešní době se jiţ i u nás
můţeme setkat s ekvivalentním pojmem bodybuilding. Budování těla, coţ je
doslovný překlad tohoto pojmu, je záleţitostí starou jako samo lidstvo. Nejprve
pro účely samotného zachování existence. Stavba obydlí, trénink na lov,
pronásledování zvěře, či lov samotný představovaly jedny z prvních fyzických
zátěţí. Úspěšnost lovu záleţela na vynalézavosti a fyzické zdatnosti tehdejších
lidí. Postupem času a vznikem prvních civilizací se budování těla stalo doménou
panovníků, vojáků a sportovců. Přes nepříliš přejícné podmínky šíření myšlenek
starých Řeků ve středověku, se na konci 19. století pozvolna připravuje půda pro
rozšíření dosud neznámého sportu, ke kterému ve skutečnosti dojde aţ o téměř sto
let později.
Kulturistika, jak ji známe dnes, neměla jednoduchou cestu v minulosti a i dnes má
řadu svých odpůrců, ovšem s ohledem na to, ţe se staví stále nová a nová fitcentra z komerčních důvodů, můţeme usuzovat, ţe mnoţství příznivců „ţelezné
hry“ předčí mnoţství jejích odpůrců. Ani dnes se kulturistika nemůţe rovnat
v počtu televizních přenosů a napsaných článků sportům, které jsou v ţebříčku
těch nejrozšířenějších před ní, ale i za ní. Kulturistika si však i nadále získává
nové a nové příznivce a její základna je stále početnější, je to dáno řadou faktorů,
které přináší doba, ale o tom aţ v samostatné kapitole.
Naprostá většina publikací, článků a rozhovorů, které se týkají kulturistiky, se
věnuje tréninkovým metodám, cvikům, ţivotosprávě, soutěţím, suplementům,
rizikům, dopingu, regeneraci, přístupům, obecně jde o činnosti bezprostředně
s kulturistikou související, činnosti srozumitelné, konkrétní a dobře uchopitelné.
Prací, zabývajících se těmito tématy, bylo vydáno nespočetně, a proto se pokusme
v této práci pozastavit nad tématem, které ne ţe by nebylo v odborných článcích
řešeno vůbec, ale kterému se, dle mého názoru, nevěnuje dostatečný prostor. Řeč
je o historii a vývoji kulturistiky, ideálech dnešní kulturistiky a zvláště té soutěţní.
K pochopení a ocenění jakékoli činnosti přispívá do určité míry i znalost její
historie.
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Cílem, který byl stanoven před započetím této práce, je podat základní balík
informací o kulturistice, aby měl čtenář, po jejím přečtení, moţnost vytvořit si
vlastní pohled a názor na tuto oblast sportu. Dosaţení tohoto cíle proběhlo na
základě studia relevantní odborné literatury.
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1. Obecné informace o kulturistice
1.1 Pojem kulturistika
Kulturistika je individuální sport, jehoţ cílem je dosáhnout poţadovaného vzhledu
těla. Při tom se hodnotí např. mohutnost a vyrýsovanost svalstva, svalová hmota,
symetrie a estetičnost postavy apod. Příprava probíhá posilováním doma i v
posilovnách. Neméně důleţitá je správná strava zaměřená na dostatečný přísun
potřebných ţivin, zejména bílkovin. Posledním faktorem důleţitým pro dokonalý
vzhled je dostatek odpočinku po namáhavém tréninku [15].
Jinými slovy kulturistika je tělovýchovná činnost, vědecky podloţená
dlouholetými zkušenostmi a ověřená experimentováním zaměřeným na upevnění
zdraví, získání síly a zdatnosti celého organismu s velkým důrazem na
proporcionální a harmonický rozvoj svalů a jejich estetický vzhled, čehoţ se
dosahuje především tělesnými cvičeními se zatíţením [16].
Kulturistika je relativně novým sportem, vzhledem k tomu, ţe sport, a to
především atletika, je zde jiţ od dob antického Řecka. Budování svalové hmoty,
čistě z estetických důvodů, se začalo objevovat aţ na konci 19. století. Toto
období je nazýváno „rannými léty kulturistiky“ a trvá od roku 1880 aţ do roku
1930. Uznání za oficiální sport se však kulturistika dočkala aţ v roce 1998 [17].
Tělesná dokonalost je nerozlučně spojená s představou zdravého, fyzicky silného
a krásného těla. Péče o rozvoj těla, snaha udělat ho zdravým a zdatným,
vypěstovat pohlednou postavu a udrţet si proporcionální tvary a mladistvé drţení
těla na dlouhé roky, vytvořily pojem "kultura těla" a právě z tohoto pojmu vzniklo
i slovo culturisme, neboli naše kulturistika [16].
„Kulturistika spadá pod nadřazený pojem trénink se zátěţí. Jednotlivé cviky se
provádějí s různými přístroji a pohybový aparát přitom překonává odpory, které
značně zatěţují svaly. Svalstvo reaguje na tuto zvýšenou zátěţ hypertrofií, tj.
zvyšováním svalové síly, svalového napětí a svalové hmoty“ [8, s 6].
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Svalová soustava je onen systém, který umoţňuje lidskému tělu pohyb. Bez svalů
by se člověk vůbec nemohl pohybovat. Pohyb však vyţaduje sílu a energii a proto
lidské svaly potřebují posilovat. Člověk s dobře vyvinutým svalstvem se nejen
dovede racionálně, ekonomicky, šikovně, rychle a vytrvale pohybovat, ale má i
lepší tělesnou kondici, odolnější organismus a dobře vypadající postavu [2, s 7].
V současné době je posilování součástí přípravy sportovců na vrcholové výkony
prakticky ve všech sportovních odvětvích. Trenéři zařazují do svých tréninkových
jednotek silová cvičení, ať jde o prováděné cviky s činkami ve stoje, vsedě, či
vleţe, na posilovacích přístrojích, nebo i se zátěţí připevněnou přímo na těle v
podobě opasků či vest se vsunutým závaţím [7, s 11].
Při správném posilování se nerozvíjí pouze vnější viditelný vzhled svalů, ale
posiluje se i srdeční oběh a celková tělesná látková výměna a nervový systém.
Dobře vyvinuté svalstvo ještě ke všemu odlehčuje kostru, zejména páteř a její
obratle a vnitřní orgány. Svalová síla je důleţitá i při sportu, ať jiţ rekreačním,
nebo profesionálním [2, s 7].

1.2 Averze vůči kulturistice
Kaţdá mince však má dvě strany, a tak je moţné najít i argumenty pouţívané
proti kulturistice.
U mnohých z nás má bohuţel stále hanlivý přízvuk, protoţe ještě před několika
lety byla prezentována jako cirkusová vystoupení narcistických, do sebe
zahleděných jedinců, která nemají nic společného se sportem. Celá doba
„budování socialismu“ se snaţila většinou prostřednictvím laického tisku tento
názor ve veřejnosti stále utvrzovat. Nedivme se proto, ţe toto systematické
působení přineslo své ovoce. Chválabohu, tato doba je za námi, ale zkreslený
pohled na kulturistiku přetrvává [8, s 6].
Za významem slova kulturistika se skrývá pojem vycházející z latiny, znamenající
kulturu těla. Pojem tedy velmi chvályhodný, bez jakéhokoliv hanlivého nádechu.
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Jedním z důvodů nelibosti kulturistiky u části veřejnosti je mladost tohoto sportu.
Pokud se podíváme na počátek minulého století a budeme hledat někoho, koho
bychom dnes označili za kulturistu, musíme se vypravit pravděpodobně do
cirkusu, varieté nebo do nějaké chudinské čtvrti. V prvním případě budou
vystupovat podobně jako jiní ţivočichové v aréně, kde budou demonstrovat svoji
sílu a svalový rozvoj v pochybném představení, často navíc pomocí triků [18].
Příčinou averze ke kulturistům je také viditelnost výsledků tréninku. Zatímco
vrcholového sportovce na ulici většinou nepoznáte, kulturistu většinou ano, pokud
si jej nespletete s otylým člověkem, coţ je nešvar dnešní sportovní kulturistiky.
Kulturista je bohuţel velmi často poznat podle zkrácených deltových, prsních
svalů a flexorů paţí, má nehybné horní končetiny, pod kterými si nese dva
imaginární melouny a rotuje celým trupem, jakoby se při kaţdém kroku chtěl
ohlédnout za sebe.
Obecně s vrcholovým sportem často souvisí rozvoj egocentrismu. Stálé hodnocení
tréninkového úsilí i sebe sama, intenzivní vnímání pocitů spojených s tréninkem a
přesné plánování ţivotosprávy vede často k narušení harmonického rozvoje
osobnosti. Tento problém všech vrcholových sportovců je u kulturistů často
vnímán silněji [18].
Odchylnost od zavedeného průměru je mnohdy povaţována za výstřední, do očí
bijící a to často vzbuzuje averzi. U kulturistiky je to o to více, ţe se v tréninkovém
úsilí i způsobu ţivota výrazně liší od ostatních sportů.
Tato odlišnost a tím i averze je často podpořena samotnými sportovci, kteří mají
potřebu neustále vystavovat na obdiv výsledky svého snaţení, a tak je můţeme
vidět v upnutém tričku s krátkým rukávem, či nátělníku bez ohledu na roční
období a okolní teplotu. Jindy máme moţnost spatřit je v polohách a pózách se
zatnutými svaly v okamţiku, kdy zjevně není potřeba vynakládat tak značné úsilí,
jak by se mohlo zdát, nebo veřejně jíst z velkoobjemové nádoby tuňáka
s těstovinami v přesně stanovený okamţik, bez ohledu na to, zda stojí na
nástupišti, čekající na vlak či autobus, nebo v čekárně u lékaře.
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Samozřejmě není moţné opomenout uţívání anabolik a jiných nelegálních
prostředků. Zneuţití zakázaných látek v kulturistice je vysoké a tento fakt je
pádným a často oprávněným zdrojem averze proti kulturistům.
Rozhodně však lze říci, ţe tvrzení o škodlivosti či negativním působení tréninku
se zátěţí, za předpokladu, ţe je trénink prováděn správně, nejsou pravdivá [14,
s14].
Naopak přednosti, které kulturistika nabízí, jsou nesporné.

1.3 Přednosti kulturistiky
A co vlastně činí z kulturistiky ideální pohybovou aktivitu vhodnou pro širokou
veřejnost?
Dá se provozovat celoročně bez ohledu na klimatické podmínky.
Je technicky nenáročná – i největší motorický antitalent si osvojí
techniku cviků během několika tréninkových hodin.
Můžete začít na jakékoliv výchozí úrovni a v jakémkoliv věku, v tom
tkví její obrovská výhoda.
Volba různorodosti cílů. Zdaleka ne všichni, kteří chodí či chtějí chodit
do fitcentra, mají závodní ambice či zájem o sportovní formu kulturistiky.
Pro většinu cvičících představuje kulturistika rekreační pohybovou
aktivitu slouţící ke zlepšení jejich vzhledu a upevnění zdraví, ţivotní styl
slouţící k obohacení a zlepšení kvality ţivota [8, s 6].

Přispívá ke zdravému životnímu stylu a zlepšení tělesné kondice.
Kulturistikou se nezvyšuje pouze vaše tělesná síla, ale zlepšujete si také
svoji pohyblivost a rychlost. Speciální svalové tréninky rozvíjejí
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maximální tělesnou sílu, rychlostní sílu i sílu výbušnou a vytrvalostní ve
všech sportovních disciplínách [2, s 8].

Cvičení je možno zaměřit zcela individuálně dle přání a potřeb
cvičence. Někdo se snaţí o maximální nárůst svalové hmoty, jiný usiluje o
zhubnutí a sníţení vrstvy podkoţního tuku, pokud se budete stravovat
racionálně a zdravě a budete pravidelně trénovat, nebudete jiţ mít
problémy s tělesnou hmotností, pro někoho je prioritou síla bez ohledu na
estetický dojem postavy, někomu kulturistika slouţí jen jako doplněk pro
jiné sportovní aktivity. Můţeme říci – co člověk, to odlišný cíl. I v tom
spočívá přitaţlivost kulturistiky [8, s 6].
Nezávislost na kolektivu. Můţete cvičit sami a určovat tak dobu a
podmínky cvičení. Výhody pomoci od vašeho společníka, kolegy jsou
nesporné, ale i sami můţete dosáhnout vynikajících výsledků.
Jste nezávislí na partnerovi, druţstvu nebo pevných hodinách tréninku.
Můţete trénovat, kdyţ máte čas a chuť. Fitcentra jsou otevřená většinou
denně, od rána do večera [14, s 14,15].
Cvičení je časově nenáročné. K dosaţení zřejmých, patrných výsledků
není potřeba trávit cvičením desítky hodin týdně, coţ při pracovním
vytíţení mnoha lidí ani není moţné. Postačující je pravidelnost dvakrát aţ
třikrát týdně po jedné hodině.
Cvičení je cíleně zaměřeno na zcela rovnoměrný rozvoj všech
svalových partií, coţ nezaručuje ţádná jiná sportovní aktivita. Při
správném metodickém postupu nemusíte mít obavy ze vzniku jakýchkoliv
svalových dysbalancí. Samozřejmě je moţno pouţít i opačného postupu a
zaměřit se na oslabené svalové partie při výrazném zaostávání a jejich
nerovnoměrném rozvoji [8, s 7].
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Svalový trénink urychluje a zefektivňuje rehabilitaci a regeneraci po úrazech nebo
onemocněních a umoţňuje posílení jednotlivých svalů nebo svalových skupin (a
zvýšení vytrvalosti) s nebo bez nárůstu svalové hmoty [2, s 8].
Pokud provozujete i další druhy sportu, budete příjemně překvapeni, jak pozitivní
vliv bude mít posilovací trénink. Navíc se vám zlepší tělesná kondice. Při
kulturistice se zlepšuje tělesná kondice, také zatěţuje srdce, oběhový systém a
plíce, takţe podporuje vytrvalost. Dochází k intenzivnějšímu prokrvení organismu
a lepší práci vnitřních orgánů. Zvyšuje se vaše přirozená obranyschopnost vůči
nemocem.
Kulturistika odbourává stres a agresivitu, působí příznivě na dobrý stav vaší
psychiky. Při tréninku se zátěţí dochází k posílení a ke zvýšení výkonnosti
organismu, ale také se mění vaše sebevědomí. Kdyţ se dostáváte do formy,
nezlepšujete pouze svůj vzhled, ale rozšiřujete si také podvědomí a jste duševně
čilejší [14, s 15].
Posilovat můţete celý ţivot. V tom má kulturistika velkou výhodu, na rozdíl od
ostatních sportů, které mohou být starším lidem nebezpečné. Kulturistika je
bezpečná, předpokládá se ovšem, ţe se budete řídit zdravým rozumem a
základními zásadami.
Efekt tréninku pocítíte také v tom, ţe budete mít mnohem více energie. Nebudete
se cítit vyčerpaní, budete činorodější, při zvýšené vitalitě rovněţ zjistíte, ţe
potřebujete méně spánku, tělesná aktivita vám dodá dobrý pocit, lepší náladu,
chuť něco dokázat, dělat něco, co přináší výsledky [14, s 15].
Trénink a posilování svalů zlepšuje celkový zdravotní stav, pocit tělesné svěţesti,
odolnost organismu [2, s 7].
„Nejnovější výzkumy potvrzují kladný vliv pohybové aktivity i na naši psychiku
při odbourávání depresí. Zejména v poslední době je toho důkazem přibývající
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počet lidí, kteří chodí do fitness center proto, aby se odreagovali a aby si s sebou
odnášeli příjemné pocity a lepší náladu“ [13, s 9].
Vraťme se tedy nyní do minulosti k samotným začátkům a projděme se krátce
vývojem lidských pohybových aktivit.
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2. Vznik a vývoj tělesných cvičení
Pohyb je základním projevem existence člověka. Úroveň ţivota byla úplně závislá
na úrovni jeho pohybových schopností. Existenční zápas o přeţití spojený
s pracovní činností, vedl člověka k pochopení mezi efektivitou práce a přípravou
na práci. Opakované a zdokonalené imitační pohyby vedly na jedné straně
k efektivnější práci, coţ umoţnilo vytvoření volného času, na druhé straně tato
cvičení rozšiřovala pohybovou škálu člověka a vedla ke vzniku nepracovních
pohybů pouţívaných ve volném čase [1, s 9].
Vznik a vývoj tělesných cvičení sahá daleko do historie. Malby, mozaiky, reliéfy
a dochované zápisy dosvědčují, ţe uţ ve starověku, především v Egyptě, Iráku,
Číně a Řecku muţi tyty cvičení prováděli.
Zprvu se jednalo o záměrně realizovaný pohyb slouţící k přeţití (přirozené
pohyby jako chůze, běh, skoky, překonávání překáţek, plavání, zvládání nástrojů
a zbraní) tvoří základní předpoklad vzniku tělesných cvičení [1, s 9].
Prvopočátky fyzických cvičení jsou spojeny s antickým Řeckem. Podle
dochovaných zpráv bylo jednou z disciplín starověkých olympijských her zvedání
těţkých kamenů. Jeden z mnohonásobných vítězů her v zápase Milón, přítel
Pythagora, údajně pravidelně zdvihal nad hlavu mladého býka a stával se tak den
ode dne silnějším. Staří Řekové tedy povaţovali sílu z pohledu sportovního
výkonu za velmi důleţitou [6, s 11].
Kultivace pohybů jako cvičení se zbraní, jízda na zvířeti a plavidle, obranná
činnost, to vše lze povaţovat za další předpoklad vzniku tělesných cvičení [1, s 9].
Pravidelné pouţívání zaţitých pohybů, vyuţívaných při lovu a práci, postupně
vedlo ke zdokonalování pohybu a k urychlení činností tyto pohyby vyuţívající.
Vzniká tak prostor, kdy se tehdejší člen společnosti mohl věnovat, řečeno slovy
dnešního jazyka, volnočasovým aktivitám jako byly tanec, hry, obřady, rituály
spojené se zdokonalováním svého zevnějšku. Jednalo o líčení, tetování, ale také o
fyzickou zdatnost, jeţ musel mladík prokázat při iniciačních obřadech.
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Touha po krásném, zdravém, silném a cvičeném těle je jiţ od nepaměti lidskou
tuţbou a člověk byl pro tento cíl ochoten udělat mnoho. V souvislosti se
starověkým Řeckem si připomínáme jednu z hlavních zásad, která naplňovala
ideální představu antického člověka – ideální vyrovnání krásy duševní a tělesné
[8, s 211].
Po starověkém Řecku lidstvo čekalo na další krok kupředu v této oblasti téměř
dvě tisíciletí, neboť rozvoj silových schopností byl vyuţíván po celé generace
hlavně k boji.

2.1 První z prvních
Celé lidské dějiny přinášejí bezpočet důkazů o tom, jak vysoce byla hodnocena
síla a tělesná zdatnost člověka. Silné a otuţilé tělo patřilo k ideálům dokonalosti a
kaţdá společnost projevovala patřičnou úctu těm, kteří takto vynikali. Jako
důleţitý prvek udrţení a získání fyzické zdatnosti slouţila práce. Namáhavá práce
jako rubání dřeva, lámání kamene, vykládání a nakládání lodí, stavba hradů a
pevností, práce v dolech a při obdělávání polí, rybolov sítěmi, práce kováře,
tesaře, to vše mohlo v procesu formování tělesné zdatnosti sehrát důleţitou roli
[10, s 11].
Ale nebyla to pouze práce. Na cvičení s činkami ještě můţeme zapomenout, ale
přeci jen uţ se v této době provozovali činnosti slouţící pouze k účelu zvýšení
fyzické zdatnosti a nárůst svalové hmoty či zvýšení odolnosti zde nebyl brán
pouze jako vedlejší produkt, jako tomu bylo v případě nucené práce. Tyto činnosti
se z počátku omezovaly jen na určité mnoţství lidí, byli jimi především vojáci,
rytíři, panovníci a atleti.
„Jejich sílu můţeme připsat tvrdému výcviku, kde se příznivě odráţelo i umění
v ovládání zbraní. Vrcholem přípravy byl skutečný boj nebo turnajová utkání.
Vojáci zvedali a tlačili těţké vozy, potýkali se se sudy, kameny, přesunovali děla,
budovali opevnění, šplhali po lanech. Konec konců, vojenský dril s nároky na

- 16 -

fyzickou kondici přetrvat staletí – seznamte se příleţitostně s tréninkem americké
námořní pěchoty“ [10, s 11].
Pak tu ovšem byli lidé, kteří nemuseli tvrdě pracovat, ani nepěstovali trénink, ať
uţ těla či umění dovednosti se zbraní a přesto měli podobu těch, jeţ tyto činnosti
prováděli. Takoví lidé byli obdařeni od matky přírody potenciálem mít sílu či
velké svaly bez vlastního přičinění. Dnes mluvíme o genetických předpokladech.
Celá řada pověstí, mýtů a legend je dokladem toho, ţe takoví lidé existovali i v
dobách dávno minulých.
Zachovalo se mnoho zpráv o neuvěřitelných projevech síly. Jednou z nich je i
výkon řeckého zápasníka Mílóna z Krotóny. Vynikal velkou silou a jako zápasník
vyhrál nepřetrţitě šest olympiád za sebou. Proslul i svými siláckými výkony. O
svátku Diově si vloţil na bedra mohutné zvíře tak lehce, ţe přítomní diváci uţasli.
Nebo si nechal ovázat hlavu strunou, sevřel rty, zatajil dech a napnutím svalů na
čele strunu přetrhl. Jindy se zase postavil na disk natřený olejem a v předklonu ho
uchopil rukama za okraj. Ani několika muţům se nepodařilo svrhnout ho na zem
[6, s 8].
V novodobé historii je také zaznamenáno mnoho pozoruhodných siláckých
výkonů.
Jednou z nejpopulárnějších forem zábavy ve středověké Evropě byly kočovné
karnevaly. V těchto skupinkách umělců byli velice oblíbení zejména siláci. Tito
mohutní a svalnatí jedinci vţdy udivovali svou fyzickou silou a měřítko jejich
popularity se řídilo tím, jakou váhu byli schopni uzvednout [6, s 8].
Nikdo nebral ohled na mnoţství svalové hmoty nebo tuku, takové věci se prostě
ignorovaly. Aţ později se dostává tělesná krása a síla ve vztahu k duševním
schopnostem do někdy aţ nesmiřitelného rozporu - na dlouhá staletí převládalo
přesvědčení, ţe kdo je silný a krásný, je hloupý. Prostě komu příroda na jedné
straně přidala, tak na druhé straně mu ubrala. Pozůstatky těchto názorů se ve
vztahu ke kulturistice udrţují ve společnosti ještě dnes [20].
Nejvíce siláckých výkonů bylo vykonáno v 19. století.
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Bohuţel, často byly výkony siláků zveličovány. Byly zaznamenány případy, kdy
se siláci pokoušeli oklamat obecenstvo, a tak v lidech vzbudili averzi, která
mnohdy k silovým cvičením přetrvává dodnes“ [6, s 8].
S rozpadem velkých starověkých civilizací a příchodem středověku, padl stín
doby temna, jak je někdy středověk nazýván, i na činnosti a myšlenky vedoucí
k pěstování krásného zevnějšku i ducha.
Ve 14. a 15. století se v Evropě objevily myšlenkové směry, snaţící se obnovit
antický ideál člověka. Byly to renesance a humanismus, které vedly ke srovnání
vypracované krásy starověkých atletů s vyhublými postavami klášterních
odchovanců a přispěly k pozvolnému rehabilitování myšlenky kalokagathie [10, s
12].
Muselo ovšem uplynout ještě několik století, neţ podmínky ve společnosti,
vlivem průmyslové revoluce a s ní spojené vytvoření prostoru pro mimopracovní
činnosti, umoţnily návrat k ideálům antiky.
„Aţ na počátku 19. století přišli s určitými metodami posilování lékaři ve Švédsku.
Následně se rozšířilo i v německých sanatoriích a lázních jako součást tehdejších
léčebných procedur. Šlo o procvičování svalů zejména po úrazech. K těmto
účelům se pouţívaly i první posilovací přístroje. Ty by stejně jako tehdejší metody
jiţ dnes neobstály. Velmi důleţité ovšem je, ţe byly poloţeny základy dnešní
rehabilitační a léčebné tělesné výchovy“ [12, s 9].
V této době můţeme vysledovat původ a počátky současné kulturistiky, kdy se
začali objevovat sportovci, kteří se určitým cvičením se zátěţí snaţili svá těla
přivést do esteticky vyváţeného komplexu, říkali si „fyzičtí kulturisté“. Fyzičtí
kulturisté se snaţili napadnout sedavý a nezdravý styl ţivota a stravování, které
sebou přinesly výdobytky průmyslové revoluce [11, s 27].
Zdraví začalo být povaţováno za něco, co sport můţe upevnit.
Začíná se budovat systém speciálních cviků, které mají člověka chránit před
nemocemi, ale také rozvíjet tři základní hodnoty lidského těla - zdraví, krásu a
sílu. [8, s 213].
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Fyzičtí kulturisté si uvědomovali, ţe potřebují jakýsi model, který bude
propagovat jejich názory a přesvědčení. Ten ztělesňoval evropský silák Eugen
Sandow, který se zároveň stal první kulturistickou hvězdou [10, s 12].

2.2 Eugen Sandow
V průběhu devatenáctého století se kulturistika nadále rozvíjela, byly objevovány
různé principy cvičení, z nichţ některé jsou platné do dnešní doby (počty
opakování x hmotnost zátěţe). Kulturistika by však moţná dnes nebyla tam, kde
se nachází a v takové fázi vývoje, nebýt člověka jménem Eugen Sandow. Eugen
Sandow (1867 - 1925), vlastním jménem Friedrich Wilhelm Müller, se narodil 2.
dubna 1867 v Královci, coţ bylo hlavní město pruské části Německa.
Představoval prvního kulturistu dnešního pojetí [18].
Na svou dobu vypracoval velmi pokrokovou sestavu cvičení s břemeny. V roce
1903 vydal knihu „Body-Building“, kde zdůraznil význam stavby těla a zdůvodnil
zásady, které se staly základem moderních forem posilování. Velký důraz kladl na
proporcionální rozvoj jednotlivých svalových skupin a na vědomé ovládání
svalstva při úsilí potřebném k překonání odporu při prováděném cviku [6, s 9].
Proslavil se po celém světě jako propagátor tělesných cvičení, jako
nepřemoţitelný zápasník a cirkusový silák, který se ovšem těšil váţnosti a
popularitě i v těch nejvyšších společenských kruzích. Sandow poloţil základy,
dokonce pořádal i první kulturistickou soutěţ začátkem dvacátého století. Jeho
popularita stále sílila a rostla, prodej velkých činek a jednoruček dosáhl vrcholu.
Začaly se pořádat mnohé soutěţe fyzické kultury a vítěz si vţdy vyslouţil obdiv a
slávu [10, s 12].
Jeho představy o kráse a dokonalosti lidského těla byly utvrzeny jiţ v chlapeckém
věku, kdy současně s otcem navštívil Itálii. Okouzlily ho antické sochy. Ve svém
mládí byl velice slabý a myšlenka na nabytí silného a zdatného těla ho
neopouštěla. Studoval medicínu se specializací na anatomii. V pozdějším období
byl nucen z finančních důvodů studia opustit. V této době byl velmi dobře silově
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disponovaný, a proto vstoupil do světa siláků a získal titul nejsilnějšího muţe
světa [6, s 9].
V Roce 1894 Sandow účinkoval v prvnímm filmu, dokumentující kulturistické
pózování. V roce 1897 otevřel v Londýně Institute of Physical Culture, první
tělocvičnu na světě pro kulturisty, v roce 1889 zaloţil kulturistický časopis,
měsíčník Physical Culture, 14 září roku 1901 zorganizoval v Royal Albert Hall
v Londýně první kulturistickou soutěţ [34].
Srovnání můţe být pouze v rovině teoretické, ale Sandow vykonal ve své době a
tehdejších poměrech pro propagaci bodybuildingu u široké veřejnosti cosi
podobné, jako o třičtvrtě století později ve své éře Arnold Schwarzenegger.
„Při pohledu na fotografie tohoto obdivuhodného muţe s před více neţ stoletím a
na jeho vypracovanou postavu berme do úvahy, ţe to byla doba před vynalezením
různých sofistikovaných cviků, technik a strojů. Sandow vycházel z antického
ideálu tělesné krásy a jeho úsilí směřovalo v duchu starořeckého kánonu
proporčnímu rozvinutí svalů a budování symetrické postavy. Mnohé z jeho cviků
se v současné metodice uţ nepouţívají, jiné se však zachovali jako součást
dodnes“ [34].
Ne náhodou se od roku 1977 vítězům prestiţní soutěţe Mr. Olympia IFBB
předává bronzová soška Eugena Sandowa.
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3. Zrod kulturistiky
Během počátku 20. století se začaly v oblasti fyzické kultury objevovat další
významné postavy. Kulturistika jako taková však měla před sebou ještě dlouhou
cestu, nabírala na oblíbenosti a rozměrech, ale stále byla záleţitostí nevelkého
mnoţství lidí a k masovosti dnešních rozměrů se měla teprve propracovat.
Padesátá a šedesátá léta mohou být právem povaţována za přelomové období
v historii kulturistiky. Zrodily se zde první superhvězdy, včetně jedné z těch
největších v historii.

3.1 Dokonalost nese jméno Reeves
V očích veřejnosti dovedl kulturistiku aţ na samotnou hranici dokonalosti, Steve
Reeves. Stal se prvním kulturistou, který si vyslouţil obdiv nejširší veřejnosti. Aţ
do chvíle, kdy proslavil kulturistiku on, byla povaţována za více méně pochybný
sport. Kdyţ se procházel po pláţi, lidé se zastavovali a sledovali kaţdý jeho
pohyb [3, s 38].
Nejenom ţe se Steve stal nejslavnějším ze slavných kulturistů všech dob, ale také
jedním z nejlépe placených herců své doby. V patnácti letech se náhodou
dozvěděl o kulturistice. Pět let poctivého tréninku pro zlepšení zdraví a postavy
přineslo výsledek. V roce 1947 získal titul Mr. Amerika a o tři roky později se stal
Mr. Universe. Po tomto triumfu ho angaţovala americká televize a po ní
Hollywood [2, s 101].
Byl známý svým dokonalým V-tvarem (úzký pas a mohutná záda), ve vrcholné
formě dosahoval míry: 185 cm, 98 kg, krk 46 cm, hrudník 138 cm, pas 73 cm,
biceps 46 cm, stehna 65 cm a lýtka 46 cm.
Hlavně poměry mezi krkem, bicepsem a lýtkem se při schodě braly jako ideální
symetrie + V-tvar těla. Reeves postupně získal všechny tehdejší trofeje v
kulturistice, jeho vrcholem bylo dosaţení mety nejvyšší, titul Mr. Universe. Jeho
přínos světové kulturistice je dodnes vysoce ceněn. Steve Reeves byl jedním
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z prvních kulturistů představujících klasické proporce. Jeho postava stále náleţí
k těm nejestetičtějším [3, s 38].

3.2 Zlatý věk kulturistiky
Zlatou érou kulturistiky se dá nazvat období třicátých aţ sedmdesátých let
minulého století. V této době můţeme vysledovat první velikány tohoto sportu.
Objevují se zde zásady posilovacích cvičení, první stroje, stranou nezůstal
výzkum stravování a jeho doplňků.
V období zlatého věku kulturistiky se posunulo vnímání myšlenky řeckého ideálů
směrem k masivnějšímu svalovému rozvoji. Tato postupná změna názoru byla
zprvu zapříčiněna kulturisty, kteří se stali mnohem agresivnějšími v jejich
přístupu k tělesné dokonalosti. A kromě toho, je to i díky vědeckému pokroku na
poli výţivy a svalového i silového růstu, který také významně pomohl k dosáhnutí
většího tělesného rozvoje [16].
Centrem zlatého věku kulturistiky byla slavná Muscle Beach v Santa Monice
(Kalifornie). Zde trénovali významné postavy kulturistiky tehdejší doby jako
např. Steve Reeves, Reg Park, Larry Scott a Bill Pearl.
Muscle Beach se později přestěhovala do Venice, kde se také udály nejznámější
kapitoly z historie kulturistiky. V 70. letech právě na této pláţi cvičili hvězdy jako
Arnold Schwarzenegger, Franco Columbu, Frank Zane, Dave Draper, Sergio
Oliva, Lou Ferrigno a Larry Scott. Všichni tito poté stanuli na pódiích soutěţe Mr.
Olympia. Většina z nich také dosáhla alespoň jednou na titul Mr. Olympia [19].
Jestliţe léta třicátá aţ konec let sedmdesátých 20. století jsou nazývána zlatou
érou kulturistiky, je tomu především díky zjevu, charismatu, charakteru, síle
osobnosti a příběhu, kteří kulturisté, v této době působící, ztělesňovali. Řada
z nich kvůli splnění svého snu, stát se těmi nejlepšími v oboru, emigrovali tam,
kde to všechno začalo - Gold's Gym, Venice Beach, Kalifornia.
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V roce 1965 Joe Gold otevřel moderní fitness centrum na okraji městské části Los
Angeles, téměř u pláţe ve Venice. Zahájil tak novou éru fitness, nesoucí se v
duchu Gold´s gym. Dnes je jiţ Gold´s gym ve Venice na původním místě
uzavřeno. Přesunulo se o pár metrů dál, taktéţ do prostředí Venice. Toto fitness
má dnes více jak 600 otevřených franchisových poboček ve 42 zemích světa.
Dnes je zaloţení sítě fitness center s názvem Gold´s gym povaţováno za mezník v
historii kulturistiky [19].
"The Mecca", jak je původní Gold´s gym označován, je místem, kde se počala
psát historie moderní kulturistiky. Všichni, kdo v sedmdesátých letech
v kulturistice něco znamenali, trénovali zde. Kulturistika se však v očích
veřejnosti vůbec nenosila.
„V té době lidé velmi pohrdavě mluvili o homosexuálech a mělo se za to, ţe
kulturisté jsou homosexuální, kromě toho se kulturistika často dávala do
souvislosti se steroidy. Většina lidí si myslela, ţe kulturisté jsou naprosto hloupí a
aţ jednou se cvičením skončí, zemřou na infarkt, protoţe z nich zbude 150 kg
sádla. Jednoduše řečeno, lidé kulturistiku nenáviděli. Nemohu ani vypovědět, jak
krutá a silná to byla nenávist. Skutečně to nelze popsat. Kulturistika byla na
počátku sedmdesátých let zcela z módy a naprosto nepopulární, nebylo nic tak
nezajímavého jako kulturistika. Byli jsme napadáni a napadáni. Navzdory
dlouholetým snahám Weiderových se tomuto sportu nevedlo dobře. Veřejnost ho
nebrala a zdálo se, ţe se na tom momentálně nedá nic změnit“ [3, s 45].
V roce 1972 se začal v kinech promítat dnes jiţ kultovní dokumentární film o
kulturistice Pumping Iron. V tomto dokumentárním filmu se objevují všechny
hvězdy soudobé kulturistiky a nejlépe vystihuje dění v původním Gold´s gymu ve
Venice, hlavní postavou je Arnold Schwarzenegger.
Byl to okamţitý úspěch. Tento dokument otřásl podvědomím lidí o kulturistice a
doslova přes noc změnil názory mnoha lidí na tento sport. Na jeho popud bylo po
celém světě otevřeno 50 – 100 tisíc posiloven. Počet kulturistů se v Americe
zvýšil z 50 tisíc na 50 milionů a prakticky všichni profesionální kulturisté dnes
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uvádějí, ţe je ke cvičení inspiroval Pumping Iron. Byla to jedna z největších
událostí v historii kulturistiky [3, s 46].

3.3 Kulturistika v Československu
První zprávy o posilování nebrala naše veřejnost příliš váţně. Důleţitým krokem
k rozvoji a rozšíření posilování byla publikace „ABC mlodego silacza“, kterou
sestavil polský redaktor Stanislav Zakrzewski [6, s 12].
Do střední Evropy se začala kulturistika šířit především přes Polsko, kde k její
popularitě významně přispěla soutěţ o Mr. Universe FIHC 1959 ve Varšavě, která
byla pořádána souběţně s mistrovstvím světa ve vzpírání [9, s 118].
V 60. letech začaly u nás vznikat první oddíly a zájem o posilování u nejširší
veřejnosti začal být značný. Rozšířil se natolik, ţe si vynutil zařazení do systému
naší tělesné kultury pod názvem kulturistika.
Sekretariát ÚV ČSTV rozhodl 13. dubna 1964, aby kulturistika byla oficiálně
uznána a jako samostatná komise přiřazena k tehdejší sekci vzpíraní. Tak tomu
bylo i ve většině zemí světa. V důsledku toho byla československá kulturistika
začleněna

do

mezinárodní

organizace

FIHC

(Fédération

Internationale

Halterophile et Culturiste – Mezinárodní federace vzpírání a kulturistiky) [9, s
118]. (v roce 1920 zaloţena FIH – Mezinárodní federace vzpíraní, od roku 1959
FIHC Mezinárodní federace vzpírání a kulturistiky)
Kulturistika se za necelé tři roky existence v našem státě stala masovou záleţitostí
a vynucuje si uznání jak u nejvyšších orgánů tělesné výchovy, tak v jednotách, i
kdyţ ještě stále často naráţí na nepochopení hlavně u starších sportovců a
funkcionářů [4, s 5].
Rozvoj a zájem o kulturistiku mezi veřejností jak u nás, tak i ve světě byl po roce
1964 značný, a proto na světovém kongresu FIHC v roce 1968, který se konal při
OH v Mexiku, bylo rozhodnuto kulturistiku vyčlenit. Všem členským zemím bylo
doporučeno, aby vytvořily samostatné kulturistické organizace a přihlásily se do
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nově zřízené světové kulturistické federace IFBB (International Federation of
Body Builders). Ustavující konference Československého svazu kulturistiky se
konala v Brně 13. 9. 1969. Byl na ní zvolen řídící Výbor svazu kulturistiky a
předsednictvo. Byly vydány stanovy, schváleno „programové prohlášení“ a
koncepce československého kulturistického hnutí odpovídající socialistickému
pojetí tělesné výchovy. Československý svaz kulturistiky se stal členem světové
kulturistické federace IFBB [6, s 12].
Od roku 1980 jsme si zvykli dívat se na kulturistiku pod zorným úhlem jejích
medailových úspěchů v zahraničí. Ve státní reprezentaci patří mezi sporty
k nejúspěšnějším a kaţdý rok dokazujeme, ţe Československo má nejlepší
evropský tým i v sílící mezinárodní konkurenci [9, s 5].
Od roku 1979 do roku 1984 získali reprezentanti Československa na mistrovství
Evropy 14 zlatých, 7 stříbrných a 7 bronzových medailí, k tomu 2 místa těstě pod
stupni vítězů. Z mistrovství světa 4 bronzové medaile a 8 umístnění na místě
čtvrtém, kdyţ se povětšinou naši reprezentanti mistrovství světa neúčastnili.
Naši kulturisté mají stabilizovanou strukturu přebornických a mistrovských
soutěţí s výjimečně úspěšným reprezentačním výstupem [9, s 5].
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4. Kulturistika dnes
„Proměna kulturistů v průběhu desetiletí, od čtyřicátých let aţ po dnešek, jsou
„otiskem“ tréninkových postupů, metod a programů, doslova explozivního vývoje
výţivových doplňků a aplikace vědeckých poznatků v oblasti výţivy. „Existuje
řada faktorů, které přispívají k nárůstu objemu závodníků. Za prvé je nyní
k dispozici poměrně velká genetická základna. Zatímco před třiceti lety přicházeli
do posiloven především lidé, kteří potřebovali nabrat svalovou hmotu, nyní do
fitness center přicházejí nováčci, kteří váţí 90 kg, aniţ by kdykoli před tím zvedli
činku. Je statisticky prokázáno, ţe lidé jsou dnes fyzicky více aktivní, je tedy větší
moţnost vybírat pro jednotlivé sporty geneticky vhodné adepty. Druhým důvodem,
proč jsou dnes kulturisté mohutnější, je pokrok ve výţivě. Dnešní sportovci mohou
uţívat nejnovější výţivné suplementy. Sportovci před dvaceti lety také uţívali
proteinové prášky a vitaminové tablety“ [3, s 50].
Nyní je ovšem na trhu mnohem více účinnějších preparátů, které podporují jak
výkonnost, tak nárůst svalové hmoty, spalování tuků, regeneraci, stimulaci. Dny,
kdy kulturisté brali pouze pivovarské kvasnice, jsou dávno pryč.
Dalším důleţitým faktorem jsou informace. Mnoţství informací a vědomostí,
které jsou dnes k dispozici, je ohromné. Kaţdý, kdo se chce o tomto sportu nebo
činnostech s ním souvisejících dozvědět více, ať jiţ jsou to cviky, tréninkové
metody, stravování, regenerace, výţivové doplňky, historie, soutěţe, má dnes
celou řadu moţností. K dispozici jsou knihovny, studovny, internet, renomované
časopisy, filmová tvorba.
Kaţdý člověk je jiný. Z tohoto hlediska není lehké odpovědět na často kladenou
otázku: Co je normální? Hardcore borci z posiloven jsou v tomto směru
abnormální lidé, neboť na první pohled vlastní abnormální mnoţství svalové
hmoty.
Neexistuje objektivní porovnání výkonnosti současných kulturistů s jejich
předchůdci, vţdyť jejich postavy jsou také reakcí na měnící se poţadavky
hodnocení, ba v průběhu doby se mění i estetická kritéria [20].
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Za negativní lze ovšem povaţovat stav, kdy dnes kulturista připomíná spíše
otylého člověka tlustého vlastními svaly a takto mohutný kulturista je velmi často
také stejně pohyblivý jako otylý člověk stejné váhy.
Zpočátku bylo hlavním cílem kulturistiky formování postavy. Tehdejší cvičení
nebylo bráno jako honba za maximální svalovou hmotou, coţ je nešvar dnešní
doby. Vţdy se u cvičících projevoval smysl pro jistou tělesnou krásu. O pár let
později se jiţ v tomto sportovním odvětví začalo závodit. Postupně se vyvinul
známý bodybuilding – kulturistika. Na rozdíl od původního cíle, kdy šlo o
tvarování esteticky krásné postavy, se dnes kulturisté zaměřují na nárůst svalové
hmoty s následným „vyrýsováním“ rozvinutého svalstva celého těla [12, s 9,10].
Heslo kulturistiky zní: Zdraví, síla, krása. Zvláště pak krása je pojem
v kulturistice těţko identifikovatelný. Záleţí na osobním názoru a postoji, co se
můţe někomu zdát krásné, jiný zavrhne a naopak.
Vzhledem k výraznému nárůstu výkonnosti je ovšem dnes vrcholová kulturistika
čím dál častěji tématem diskusí laiků i odborníků. Řada z nich hovoří o ztrátě
původního poslání – představovat kultivované tělo [12, s 10].
Jednou z oblastí extrémního přístupu dnešních cvičenců je výţiva. Většina
odborníků na výţivu doporučuje méně neţ 70 gramů proteinu na den. Dnešní
kulturisté spotřebují minimálně 2,5 gramu na kg tělesné hmotnosti denně. Mnozí
kulturisté velmi pečlivě sledují denní příjem potravy a tím mění stravování
z příjemné záleţitosti na stereotypní činnost. Jídlo kulturistů je ve všech ohledech
podřízeno jejich primárnímu cíli, maximální vstřebatelnosti a vyuţití proteinu.
Další stinnou stránku představuje konzumace suplementů neboli doplňků výţivy.
Většina kulturistů konzumuje velká mnoţství volných vitamínů. Tato mnoţství
enormně překračují mnoţství, která jsou konzumována v konvenční stravě. K
tomu připočítejme příjem široké palety bylin a produktů k zvýšení sportovního
výkonu. Většina těchto přípravků je v běţné stravě ve značně zanedbatelném
mnoţství.
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„S takovými drastickými změnami se organismus nemůţe vyrovnat. Myslím, ţe se
bodybuilding dostal někam, kde být nemá. Nevím, proč by měl být kulturista
otrokem svého sportu a vstávat třikrát během noci, aby se najedl. Také nechápu,
proč by měl být tak dehydrovaný, ţe téměř omdlévá, a celou dobu před soutěţí
stále podráţděný. Z kulturistiky se úplně vytratil princip "ve zdravém těle zdravý
duch" [21].
Důleţitým aspektem vizáţe některých dnešních kulturistů je profesionalismus.
Takový kulturista díky sponzorům nemá jiné, jinak běţné finanční problémy.
Můţe se tak plně věnovat kulturistice 24 hodin denně a dosáhnout aţ
neuvěřitelných výsledků a rozměrů.
„Osobně bych si přál, a určitě nejsem sám, aby se v kulturistice více prosazovala
velmi dobrá proporcionalita a vyváţenost celé postavy. Dnešní profesionální
kulturisté vypadají spíše jako japonští bojovníci sumo a působí spíše jako
negativní reklama na bodybuilding. Pokud to takto půjde dál, je to začátek konce.
Současná kulturistika na amatérské úrovni je stále ještě na snesitelné úrovni
oproti profi soutěţi, která je šílená a navíc bez dopingových kontrol. To je téměř
trestuhodné.“ [21].
Zdálo by se, ţe v moderním sportu se věnuje kráse postavy náleţitá pozornost.
Ačkoliv je to zaráţející, není tomu tak. Otázky všestranného, harmonického
rozvoje lidského těla nezaujímají stále přední místa a často se zcela podceňují.
V moderním sportu stojí na prvním místě technický výsledek, výkon, rekord.
Otázky zdraví, a tím spíše tělesné harmonie, se poznenáhlu přesouvají do pozadí.
[5, s 5].

4.1 Joe a Ben Weiderovi
Bez Sandowa by nebyla kulturistika, ale bez Joea a Bena Weiderových by se
kulturistika nikdy nestala celosvětově rozšířeným a uznávaným sportovním
odvětvím. Jejich činnost začala jiţ před druhou světovou válkou pořádáním
soutěţe Mr. Amerika 1939 a vydáváním prvních čísel kulturistického časopisu.
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Světová kulturistická federace IFBB, kterou v roce 1946 zaloţili, je dnes
zodpovědná za pořádání profesionálních kulturistických soutěţí po celém světě.
Rozrostla do současných mamutích rozměrů téměř 180 členských zemí, kterým
Ben Weider dokázal jako doţivotní prezident vládnout prakticky aţ do své smrti
v roce 2008 [20].
V současné době nese mezinárodní asociace název International Federation of
Bodybuilding and Fitness, ale původní zkratku IFBB pouţívá dodnes.
Joe Weider se stal největším obchodníkem v oblasti kulturistiky, sponzorem
nejlepších

profesionálních

kulturistů

a

zakladatelem

nejvýznamnější kulturistické soutěţe Mr.Olympia.
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nejprestiţnější

a

5. SOUTĚŽE A JEJICH DĚLENÍ
Obrovský rozvoj, který kulturistika zaznamenala po druhé světové válce
v západních zemích, si brzy vynutil pořádání soutěţí nejenom v jednotlivých
zemích, ale i ve světovém měřítku [4, s 96].

5.1 Mr. Olympia
V první polovině šedesátých let minulého století starší z obou bratrů - Joe sledoval svět body-buildingu a cítil důleţitý nedostatek. Na světě nebyla
k dispozici jediná kulturistická soutěţ, jejíţ titul by dokázal reflektovat obrovskou
práci, vůli a nadšení posilujících sportovců [22].
Situace se podle Joea musela změnit, a tak přišel v roce 1965 s novou soutěţí. Se
soutěţí, která sama jiţ půl století svolává ty nejlepší z nejlepších kulturistů, aby
zde změřili své příslovečné síly a stala se tak tím nejprestiţnějším co kulturistický
svět nabízí a na dlouhá léta určovala směr, trendy a vývoj kulturistiky [23].
Mr. Olympia je synonymem kulturistiky, Mr. Olympia je kulturistika samotná, jiţ
pouhá účast je velký úspěch.
Díky tomu, ţe s bratrem řídili federaci IFBB, mohli soutěţ zařadit pod její křídla.
Měli tak dostatek prostředků k tomu, aby celou událost mohli uspořádat. První
ročník IFBB Mr. Olympia proběhl 18. září 1965 v brooklynské Academy of
Music a vyhrál ho legendární Larry Scott, bývalý Mr. Universe. Titul Mr.
Olympia je samozřejmě moţné vyhrát opětovně, a tak se následující rok stal
vítězem opět Larry Scott. Hned jako první vítěz tak nastolil trend vícenásobných
Mr. Olympia. [33].

5.2 Kvalifikace
Všichni soutěţící na Mr. Olympia musí splnit kvalifikační kritéria.
způsoby kvalifikace jsou:
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Moţné

Předchozí vítěz Mr. Olympia (ne starší pěti let, v takovém případě účast
schvaluje IFBB)
Top 6 finalista z předchozího roku Mr. Olympia
Top 6 finalista z téhoţ roku Arnold Classic
Top 5 finalista z New York Pro téhoţ roku (dříve Night of Champions)
Top 3 finalista z jiné soutěţe pořádané IFBB, která se koná v průběhu
následujícího roku před Mr. Olympia
Vítěz Masters Professional mistrovství světa [34].
Historie ukázala ještě jednu moţnost, jak se kvalifikovat na Mr. Olympia. Stalo se
tak v roce 1980, kdy se Arnold Schwarzenegger nekvalifikoval ani jednou
z předcházejících cest, ale byl „nominován“ volbou pořadatele (tedy Joe
Weidera). K splnění takové nominace však musí být dány závaţné důvody [23].
Arnold Schwarzenegger v tomto roce získal svůj sedmý titul Mr. Olympia po
čtyřletém přerušení soutěţní kariéry)

5.3 Historie soutěží
Za soutěţ je povaţováno sportovní porovnání, kterého se zúčastní alespoň dva
soutěţící v jednotlivých kategoriích při dodrţení pravidel a soutěţního řádu [24].
V současné době se soutěţící mohou zúčastnit mnoha soutěţí, od těch místního
významu přes republikové soutěţe aţ po ty s mezinárodní účastí a věhlasem. Ne
vţdy ovšem tomu tak bylo. Tak jako kaţdý sport i kulturistika musela v tomto
směru projít vývojem, aby se dosáhlo soutěţí dnešní podoby. Kulturistika je sport
navíc velmi mladý, nevěnovala se jí taková pozornost ze strany médií i samotných
závodníku jako tomu bylo v případě jiných sportů. Nevraţivost a averze ze strany
široké veřejnosti tuto oblast kulturistiky nikterak neulehčovaly.
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První kulturistická soutěţ byla uskutečněna 14. září 1901 a konala se v Royal
Albert Hall v Londýně. V porotě usedli Eugen Sandow, Sir Charles Lawes, a sir
Arthur Conan Doyle. Tato akce se stala velkým úspěchem a doslova stovky
závodníků museli být odmítnuti z kapacitních důvodů. První cenou byla bronzová
soška Eugena Sandowa, který reprezentoval představu řeckého ideálu [16].
V roce 1939 se při národním mistrovství USA vzpěračů konala soutěţ o titul Mr.
Amerika. O rok později byla tato soutěţ konána znovu, schválena Amatérskou
atletickou unií AAU a pojmenována jako AAU Mr. America [9, s 112].
V polovině 40. let se většina kulturistů vzbouřila, protoţe AAU povolovala pouze
amatérské závodníky a zaměřila více pozornosti na Olympijský sport, vzpírání. To
přimělo bratry Bena a Joea Weidrovi, aby zaloţili IFBB (Mezinárodní
kulturistickou federaci), která zorganizovala soutěţ IFBB Mr. America, která byla
otevřená pro profesionální závodníky [25].
„Jako v ostatních sportech, existují i v kulturistice vedle sportovců – amatérů také
sportovci – profesionálové. Proto rozdělujeme kulturistické soutěţe na amatérské
a profesionální“ [4, s 196].
V roce 1950 organizace NABBA (Amatérská kulturistická asociace) zahájila svou
soutěţ NABBA Mr. Universe, která se konala ve Velké Británii. Další důleţitou
soutěţí je Mr. Olympia, která byla poprvé konána roku 1965 a v současné době je
nejprestiţnějším oceněním v kulturistice [25].
Kdyţ uţ je řeč o nejprestiţnějších soutěţích, nesmíme opomenout Arnold Clasic,
dnes jiţ Arnold Sports Festival, Australian Pro Grand Prix, IFBB New York Pro,
IFBB Iron Man.
Z počátku byly kulturistické soutěţe přístupné pouze pro muţe, aţ roku 1965 byla
vytvořena a zpřístupněna organizací NABBA ţenám, soutěţ Ms. Universe a roku
1980 Ms. Olympia, která je dodnes metou nejvyšší a ekvivalentem muţské Mr.
Olympia. Do této doby byla ţenská kulturistika tabu.
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5.4 Dnešní soutěže
Dnes jiţ jsme zvyklí, ţe ţeny postupně pronikají do všech oblastí, které byly dříve
vyhrazeny jen muţům. Pryč jsou dny, kdy v posilovnách dominovali muţi.
Ţenská kulturistika je plnohodnotnou součástí tohoto sportu, velké pozornosti se
těší také fitness soutěţe. I z těchto soutěţí vycházejí hvězdy, jejichţ sláva je
srovnatelná s představiteli muţské kulturistiky.
O mladosti ţenské kulturistiky vypovídá zařazení jednotlivých kategorií do
programu Mr. Olympia. První soutěţ Ms.Olympia se uskutečnila v roce 1980, v
roce 1995 první Fitness Olympia, krásné dívky prezentující se v kategorii Figure
můţeme na Olympii spatřovat od roku 2003 a kategorii Bikini byla do programu
Olympia Weekendu přiřazena aţ v roce 2010.
Soutěţe v České republice se dělí podle:
a) disciplín
- soutěţe v kulturistice
- soutěţe v klasické kulturistice
- soutěţe ve fitness
- soutěţe bodyfitness
- soutěţe bikiny [24].

Sportovní kulturistika
Nejoblíbenější kategorie, ve které jsou k vidění velké a vyrýsované svaly. Veškerá
prezentace na soutěţi spočívá v předvedení se co moţná v nejlepší formě
s největším moţným svalovým objemem. Závodníci se předvádí pouze v
plavkách, povětšinou natřeni barvou, která zvýrazní plastičnost svalů, na pódiu,
kde pouze pózují, finalisté předvedou i volnou sestavu. Závodníci se rozdělují do
hmotnostních kategorií.

- 33 -

Kaţdý závodník musí celkem předvést 7 povinných postojů a tzv. základní postoj,
ve kterém stojí většinu času stráveného na pódiu. Rozhodčí obvykle zaţádají o
tzv. vyvolání, při kterém srovnávají vybrané závodníky, které postaví jak sami
potřebují, aby je mohli objektivně porovnat [26].
Sportovní kulturistika ţen
Pro tuto kategorii platí stejná pravidla a principy hodnocení, jako v případě
muţské kulturistiky. Soutěţící jsou rozděleny do váhových kategorií, avšak v
poslední době závodnic ubývá, a tak se na republikových soutěţích setkáte pouze
s jednou kategorií. Na mistrovství světa ţen jsou v posledních letech kategorie do
55 kg a nad 55 kg. I ţeny musí předvést základní postoj a dalších 7 povinných
póz. Hodnotí se svalový rozvoj, kvalita svalů a jejich vyrýsovanost, estetika,
symetrie. Ve finálové části se stejně jako u muţů předvádí sestava na hudbu o
délce jedné minuty, která je hodnocena [27].
Stručně řečeno, kulturistika muţů a ţen se neliší.
Klasická kulturistika - muţi
Tato kategorie patří k historicky mladým, novějším kategoriím. Byla zavedena
z důvodu zatraktivnění kulturistiky, neboť v této kategorii nemá jít primárně o co
největší svalové objemy, coţ je nešvar mnohých soutěţí sportovní kulturistiky, ale
svalový objem zde kráčí ruku v ruce s estetikou.
Aby se zamezilo nadměrnému mnoţství svalové hmoty u závodníků na úkor
estetiky, jsou jednotliví účastníci rozděleni do skupin, u kterých rozhoduje poměr
výšky k váze. Například závodník, který měří 174 cm, můţe mít podle pravidel
maximálně 78 kg. Náš borec si tedy musí dobře rozmyslet, kde případnou
svalovou hmotu přiřadí tak, aby dodrţel symetrii a estetiku a zároveň splnit
podmínku hmotnosti. Průběh soutěţe vypadá stejně jako ve sportovní kulturistice.
Povinných postojů je také 7, soutěţící zde navíc provádí čtvrt obraty [26].
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Fitness ţen
Volná sestava fitness musí být v rozmezí 90 – 120 vteřin, přičemţ můţe být
vyuţito prvků gymnastiky, tance, bojového umění apod. Hodnoceny jsou prvky,
při kterých je demonstrována ohebnost, síla, vytrvalost a akrobacie. Účastnice
kategorie fitness nemohou při soutěţích pouţívat tzv. tanga. Největší důraz při
hodnocení je kladen na symetrii postavy, úroveň podkoţního tuku, kvalitu tělesné
hmoty a vzhled pokoţky [27].
Fitness - muţi
Ve fitness se hodnotí především symetrie, kvalita, vyrýsovanost svalové hmoty a
velmi důleţitou částí hodnocení (důleţitější neţ v kulturistice) je volná sestava,
která by v ideálním případě měla být sloţena z gymnastických prvků, tance,
bojových umění a mohou být vyuţity i kulturistické pózy, ale především musí být
divácky zajímavá. Hodnotí se předvedená síla, ohebnost, provedení jednotlivých
prvků a celkový projev pohybu. U hodnocení postavy závodníci předvádí pouze
čtvrt obraty [26].
Bodyfitness
Stále oblíbenější kategorie, ve které se objevuje spousta krásných ţen. U této
kategorie nehrají svaly takovou roli, jako u předchozích. Preferována je esteticky
atletická postava s pěknou siluetou a kvalitními svaly. V této kategorii jsou ţeny
oproštěny od volných sestav, proto je na pódiu uvidíte pouze provádět čtvrt
obraty, zato však v rozdílných plavkách. Závodnic bývá poměrně hodně, a tak
jsou dívky rozděleny podle výšky do skupin: do 158cm, do 163 cm, do 165 cm a
nad 168 cm [27].
V prvním kole se provádí čtvrt obraty ve dvoudílných černých plavkách a černých
lodičkách. V kole druhém v plavkách jednodílných různých barev a lodičkách.
Hodnocena je symetrie, úroveň podkoţního tuku, kvalita tělesné hmoty, kvalita
pokoţky.
V posledních letech se na pódiích kulturistických soutěţí objevují nové ţenské
kategorie, které slaví veliký úspěch. Jedná se o kategorie
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Figure, jenţ se

v současné době stala na Mr. Olympia druhou nejsledovanější kategorií, hned za
kategorií Mr. Olympia, a která v sobě spojuje krásu i svaly a kategorii Bikini,
která se těší nemenšímu zájmu závodnic i diváků, a to hned první rok po jejím
zařazení do hlavního programu Olympie v roce 2010. Vítězka musí splňovat
správnou kombinaci tvarů, opálení a sex-apealu
Kromě výše zmíněných kategorií Figure a Bikini se na Mr Olympia soutěţí
během tzv. „Olympia Weekend“ i v dalších disciplínách.
Těmi nejdůleţitějšími pak jsou výše zmíněný Mr. Olympia a Olympia 202
Showdown (kulturistika muţů do 202 liber), ţenské disciplíny reprezentují:
Figure Olympia, Bikini Olympia, Fitness Olympia, a Ms. Olympia. Olympia
víkend však hostí daleko více menších soutěţí. Pro příklad mohu jmenovat třeba:
Powerlifting Championships (Silový trojboj), World’s Strongest Body-builder
(Nejsilnější body-builder světa) a mnoho dalších [23]
b) pohlaví
- soutěţe muţů
- soutěţe ţen
c) podle věkových kategorií
- soutěţe dětí
- soutěţe dorostu
- soutěţe juniorů
- soutěţe muţů a ţen
- soutěţe masters (veteránů)
d) podle jednotlivců nebo druţstev
- soutěţe jednotlivců
- soutěţe druţstev
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e) soutěţe podle významu
- mezinárodní
- mistrovství světa a mistrovství Evropy
- národní soutěţe s mezinárodní účastí
- soutěţe mistrovské. Mistrovské soutěţe jsou:
- mistrovství Moravy a Slezska
- mistrovství Čech
- mistrovství České republiky
- soutěţe nemistrovské (pohárové, propagační, ceny, Grand Prix) [24]
Podrobnosti k věkovým a váhovým kategoriím naleznete na www.skfcr.cz
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6. Hodnocení postavy
Hodnocení soutěţících v kulturistice je oblastí, která za svou historii také prošla
vývojem a řadou změn. Tyto změny byly ovšem spojeny především se
vzrůstajícím mnoţstvím svalové hmoty, kterou se soutěţící prezentovali.
Hodnocení jako takové zůstává v zásadě stejné, jde o hodnocené pohledem, bez
pouţití jakýchkoli měřidel. Doba sebou však přinesla nové pózy, zvláště při
volných sestavách, kulturisté od osmdesátých let se mnohem více zaměřili na
rozvoj dolních končetin a svalů, které v dřívějších dobách nebyli u závodníků
v takovém rozsahu vyvinuty ani hodnoceny. Ne vţdy byly výroky rozhodčích
kvitovány s uznáním a respektem, historie soutěţe Mr. Olympia nabízí nejeden
velký otazník nad tím, kdo si nakonec odnesl cenu nejvyšší.
Hodnocení profesionálních kulturistických soutěţí je zaloţeno na bodovém
systému a jednotlivé body závodník získává na základě srovnání, estetických
dojmech a je v něm jen málo prvků, které by se daly změřit nebo vypočítat [28].
V kulturistice se nehodnotí pouze svalové objemy, ale k hodnocení patří také
forma, estetika, symetrie a někdy můţe pomoci rozhodnout i vystupování
soutěţícího na pódiu. Takţe aby kulturista byl úspěšný, musí mít velké
vyrýsované svaly, které však musí být vyváţené a tvořit estetický celek. To
znamená, ţe pokud jste velicí, svalnatí a vyrýsovaní, ale nohy vypadají jak tyčky,
protoţe Vás trénink nohou nebaví, můţe Vás klidně porazit subtilnější jedinec s
vyváţenou postavou. To bylo k hodnocení postavy. Kulturisté ještě dále kromě
pózování musí předvést volnou sestavu v délce jedné minuty. Vypadá to tak, ţe
závodník si doma předem připraví pózování na hudbu a na pódiu to potom
předvádí [26].
Při hodnocení postavy soutěţících, ať jiţ individuálně nebo při porovnávání, se
rozhodčí snaţí hodnotit postavu jako celek. U povinných postojů nejprve sleduje
konkrétně demonstrované svalové skupiny. Poté rozhodčí hodnotí celou postavu,
počínaje hlavou přes jednotlivé svaly směrem dolů. Začíná obecným dojmem,
prohlíţí objem svalů, vyváţenost jejich utváření, jejich hustotu a kresbu.
Podrobné hodnocení různých svalových skupin rozhodčí provádí během
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porovnávání, které mu umoţní srovnávat tvar svalů, jejich objem, hustotu a
kresbu při současném sledování celkové vyrovnanosti a vyváţenosti rozvoje
postavy [24].
V současnosti se teoreticky přihlíţí jen na to, kdo jak vypadá v dané chvíli podle
určitých kritérií souměrnosti postavy a svalového rozvoje. Hodnocení volných
sestav jako hodnocení pohybového výkonu bylo na některých soutěţích zrušeno.
Mimochodem, je nepochopitelné, ţe oficiální váţení se na věhlasné Olympii ještě
stále nekoná a tak se pracuje jen s odhadovanými údaji [35].
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7. Doping v kulturistice
Za doping se ve sportu označuje pouţívání látek a metod uvedených v Seznamu
zakázaných látek a metod vydávaném kaţdoročně Světovou antidopingovou
agenturou (WADA). Zamýšleným efektem dopingu je zejména bezprostřední
zvýšení výkonu nebo urychlení regenerace při tréninku [29].
Látky k povzbuzení výkonu se vyskytovaly ve sportu jiţ od starověku (např.
gladiátoři pouţívali směs medu a alkoholu). Ve vrcholných sportovních soutěţích
je intenzivně sledováno zneuţívání od poslední čtvrtiny 20. století a bývá
pravidelně příčinou řady skandálů a to jak u sportovců, tak i celých týmů či svazů.
V případě dopingu platí, ţe sportovci jsou vţdy o krok napřed před
antidopingovým výborem, a tak vznikají stále nové a nové povzbuzující látky a
s nimi ruku v ruce nové metody testování [30].
Kvůli moţnému dopingu jsou vrcholoví sportovci povinni ihned po skončení
soutěţí či při návštěvě antidopingového komisaře odevzdávat vzorky moči nebo
krve k analýze. Případný pozitivní výsledek testu vede zpravidla k diskvalifikaci
sportovce ze soutěţe a k odebrání medaile a jiných ocenění. Dále je případ řešen
disciplinární komisí a dojde zpravidla k zákazům činnosti na určité období, či
k doţivotnímu zákazu [33].
Získat seriózní informace z oblasti dopingu je v tomto sportu v dnešní době
rozhodujícím fenoménem pro dosaţení úspěchu v tomto sportu, ač to dobrovolně
nikdo ze zúčastněných nepřizná. Dostáváme se tak do bludného kruhu, ze kterého
bude obtíţné uniknout, alespoň v dohledné době, kdy tato problematika není
středem zájmu společenského dění. Kulturistické federace ţádnou skutečnou
iniciativu v tomto směru nevyvíjejí, všechno je předstírané [32].
Při pohledu do statistik antidopingových komisařů není proto překvapením, který
sport vede v ţebříčku dopingových případů. Ano, je jím právě kulturistika, počet
pozitivních dopingových případů je opravdu alarmující.
Doping a dopingové látky přitom mohou způsobit u zdravých lidí nevratné
zdravotní komplikace a vést aţ k ohroţení ţivota.
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Velký počet pozitivních nálezů u soutěţících je dám také tím, ţe kulturisté jsou
snadným cílem. Nemají za sebou silné týmy odborníků, nemají silné sponzory,
kteří poskytují inzerci a tím si předplácejí loajalitu části médií a také - nemají
dostatek finančních prostředků odjet trénovat na druhý konec světa, kam čeští
dopingoví komisaři nemohou [17].

7.1 Pseudoboj proti dopingu pokračuje
Jedni se ţiví prodejem bobulí, druzí pak bojem proti dopingu. Jinak řečeno, kdyby
to kompetentní lidé mysleli s bojem proti dopingu doopravdy, tak za pět let si
nikdo na doping ani nevzpomene. Stát nakonec zřídil, na základě platných
zákonů, k tomuto účelu výkonné instituce, které ale situaci nezlepšily, zato
bezesporu spotřebovávají nedostatkové finanční prostředky [32].
Můţeme si připomenout krátký případ nejmenovaného závodu v kulturistice v
Belgii, kde po příchodu antidopingového výboru vyskákali všichni závodníci
z oken a utekli, nikdo tak na závodech nemohl startovat a tato soutěţ byla zrušena.
„Pokud se nestane nějaký zázrak, nebo pokud se nezmění myšlení vedení a
zodpovědných osob ve světových federacích, půjde nadále po jiţ vyšlapané cestě
stále větších objemů, a tudíţ bude dobrým odbytištěm pro stále nové dopingové
prostředky (nemyslím tím legální doplňky a suplementy). Je to jeden obrovský
byznys. A přesto je poslední prémie pro vítěze nejvyšší profesionální soutěţe
Olympia 200.000 USD poměrně malá částka ve srovnání s jinými sporty.
Následky těchto dopingových látek, odsávání podkoţního tuku, silné odvodňování,
dokonce i implantace některých svalů nebo vstřikování do svalů všeho moţného,
aby se ještě více zlepšil jejich tvar, jsou zatím neznámé“ [21].

7.2 Naturální snahy v kulturistice
Problém dopingu v kulturistice se snaţí řešit nově vzniklé organizace, na poli
kulturistiky je to naturální kulturistika. Naturální zde znamená čistá a
bezsteroidová. Tato kulturistika u nás vznikla zhruba před šesti lety a její snahou
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je přiblíţit kulturistiku širší veřejnosti a přinést tak tomuto sportu ztracenou slávu.
Naturální kulturistika se snaţí o očištění sportu formou osvěty a testování. Je úzce
spojena s antidopingovým výborem, který zajišťuje pravidelné dopingové
testování jejich příznivců a sportovců spadajících do antidopingového
monitoringu. Konány jsou všechny mezinárodní a národní soutěţe a v Evropě i po
celém světě se jí věnuje stále více sportovců. Věřme, ţe tyto snahy nedojdou
k zapomnění a naturální kulturistika se bude rozvíjet stejně dynamicky i s jejími
principy, tak jak to bylo doposud [33].
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8. Diskuse
V současné době se odborná i laická veřejnost, v souvislosti s kulturistikou, čím
dál častěji pozastavuje nad tématem: kam spěje dnešní kulturistika. Dnešní
návštěvníci

posiloven

u

nás

zdaleka

nepřipomínají

jejich

předchůdce

z osmdesátých let 20. století, kdy československá kulturistika patřila k nejlepším
v Evropě, a kteří se mohli pyšnit postavami připomínající díla renesančních
sochařů. Většina návštěvníků posilovny dnes připomíná silově zaměřené
cvičence, u takových jsme byli a vţdy budeme zvyklí na postavy ne zrovna
atletické. Jedním z faktorů tohoto fenoménu je způsob cviční dnešních
návštěvníků. Dříve se cvičenci zaměřovali na vyváţený rozvoj celé postavy,
čemuţ se věnuje v současnosti jen hrstka vyznavačů staré školy. Nejvíce se
opomínají dolní končetiny a břicho, v kombinaci s nedodrţováním základních
stravovacích návyků, dispozicí k obezitě, popř. uţíváním zakázaných látek, je
posléze výsledkem návštěvník posilovny, který je mnohdy k nerozeznání od
pravidelného návštěvníka restauračního zařízení.
Dalším faktorem je povědomí o tom, co je v kulturistickém světě bráno jako in,
top, dogma. Tyto trendy a směry, kdo a co je v současné kulturistice nejlepší,
udávají soutěţe. Ve světě kulturistiky je tou nejpovolanější a nejkompetentnější
soutěţí Mr. Olympia. Právě tato soutěţ jiţ 46 let udává tón a směr. Pořadí
výsledků jednotlivých kategorií naznačuje, co musí závodníci udělat a jak svoji
postavu změnit, aby se příště mohli umístit na lepších pozicích. Výsledky této
soutěţe tak přímo ovlivňují cvičence kondiční, pro které jsou tito top kulturisté
vzory. Čím více soutěţí tento závodník – vzor vyhraje, tím více utvrdí svého
fanouška v přesvědčení, ţe právě jeho cesta je tou správnou.
Celý předchozí odstavec měl naznačit, ţe upřednostňování velkoobjemových
monster plných rozmanitých chemických preparátů, které lidstvo zná, negativně
ovlivňuje kulturistiku jako celek. V následujícím textu se tedy věnujme právě
hodnocení soutěţících na Mr. Olympia.
15. října 2005, den 40. výročí nejprestiţnější kulturistické soutěţe světa Mr.
Olympia, se měl navţdy zapsat do dějin jako den, který rozhodl o budoucnosti
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soutěţní kulturistiky. Se záměrem, aby se výrazně změnilo rozhodování na
vrcholných kulturistických soutěţích, profesionální divize IFBB vydala pokyn
související s hodnocením svalového rozvoje účastníků. Kromě jiného, vychází
z pokynů jednoznačné poselství pro soutěţící a rozhodčí, ţe na nadcházejícím
ročníku soutěţe nebude tolerováno vystouplé břicho, bude kladen důraz na
symetrii a estetiku. Velký význam bude mít vyváţenost, proporcionalita a celkový
dojem včetně klasických poţadavků, jako je tvar trupu do písmene V a ploché
svalnaté břicho [33].
Kritika se totiţ snášela i na účet objemného pasu Ronnieho Colemana,
sedminásobného Mr. Olympia a prostého faktu, ţe je se 134 kg aţ příliš mohutný.
Zprávou byli potěšeni i samotní kulturisté v tom, ţe se pokynem budou řídit
rozhodčí, a ţe se tak výrazně pozmění současné podporování gigantismu na
soutěţích, však nevěřili.
Tak jak samotní soutěţící předpovídali, se nakonec stalo a na výsledcích
čtyřicátého ročníku nejprestiţnější kulturistické soutěţe pokyn, vydaný před jejím
konáním, nic nezměnil. Titul si odnesl ten nejmohutnější muţ na podiu a to jiţ po
osmé v řadě, čímţ vyrovnal rekord Lee Haneye v počtu titulů na Mr. Olympia a
nebyl to nikdo jiný neţ Ronnie Coleman. Rok 2005, konkrétně Mr. Olympia 2005
tedy nemůţeme povaţovat za ročník přelomový, tak jak se mohlo v období před
jeho konáním zdát.
Rok 2006 sebou přináší senzaci v podobě poráţky dosavadního vládce
kulturistiky a po dlouhých osmi letech předává tento primát Ronnie Coleman
svému nástupci a od roku 2001 jeho největšímu konkurentu Jay Culterovi. Na
tomto stavu se dozajista podílely i změny v hodnocení závodníků předeslané jiţ
před minulým ročníkem. V historii soutěţe Mr. Olympia byl totiţ vítěz této
nejprestiţnější světové kulturistické soutěţe docela předvídatelný rok co rok.
Celkem

tři

muţi

představovali

vítěze

soutěţe

na

dlouhých

22

let.

Lee Haney nasbíral osm vítězství před jeho odchodem do důchodu. Byl
následován Dorianem Yatesem, který vyhrál šestkrát. Poté Ronnie Coleman, kdy
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v roce 1998 zvítězil a nenechal si vítězství vzít po dlouhých, chtělo by se říci i
nudných osm let.
Na soutěţích Mr. Olympia totiţ nebývalo zvykem odpírat tituly současným
drţitelům titulu, pokud se soutěţe zúčastnily, a to i v případech, kdy se daný
závodník nepotkal v období soutěţe s vrcholnou formou. Jinak řečeno na
soutěţích Mr. Olympia se tradice vyznávala víc neţ kde jinde. Snad je dosaţení
titulu Mr. Olympia metou aţ příliš významnou, aby ji mohl kaţdý rok dosáhnout
někdo jiný, snad byli podle rozhodčích vítězové naprosto zaslouţenými vítězi.
Kaţdopádně čísla hovoří jasně. Do roku 2005, tedy do ročníku, na jehoţ podiích
se měla odehrát klíčová změna, získalo titul Mr. Olympia pouze deset závodníků,
připomeňme, ţe první soutěţ Mr. Olympia se konala v roce 1965. Za čtyřicet let
pořádání soutěţe, budeme-li se řídit rokem 2005 jako rokem vyhlášení změny,
tedy mohlo obtěţkat sošku Sandowa jen těchto deset vyvolených, ze kterých se
pouze třem podařilo Olympii vyhrát jednou. O zbylých sedmatřicet trofejí se
rozdělilo devět závodníků. Vyhlídky na zisk prvenství v této soutěţi tak měly
značné trhliny, pokud se současný drţitel nechystal na odchod ze scény.
Rok 2006 byl tedy z tohoto důvodu přelomový, jelikoţ Ronnie Coleman,
osminásobný nepřetrţitý vítěz, se soutěţe zúčastnil.
Pokud jsem rok 2006, resp. 41. ročník Mr. Olympia, označil za přelomový
z důvodu sesazení úřadujícího šampiona v přímém souboji, rok 2007 představuje
pro soutěţní kulturistiku na vrcholové úrovni významný mezník. Při pohledu na
výsledkovou listinu tohoto ročníku Mr. Olympia je totiţ patrná významná změna.
Titul obhájil Jay Cutler, v popředí ţebříčku se však objevila jména, která
v minulosti figurovala v druhé desítce, avšak výrazným zlepšením těchto
závodníků to nebylo, ani významným úpadkem formy soutěţících, kteří tyto
pozice opanovali v době nedávno minulé. Giganti Markus Ruhl či osminásobný
Mr. Olympia Ronnie Coleman skončili v poli poraţených, naproti tomu Dennis
Wolf (celk. 5. místo) či Viktor Martines (celk. 2. místo) se objevili na pozicích,
kam dle mého názoru rozhodně patří. Bylo to jasné poselství, ţe vystouplé
bachory a hmota na úkor symetrie nebudou tolerovány.
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To co 43. ročník slavné soutěţe předeslal, ten následující potvrdil. Jay Cutler byl
po dvou letech sesazen z trůnu Mr. Olympia, na kterém se po sobotě 27. září 2008
usadil Dexter Jackson. Ten Dexter Jackson, o kterém Jay Cutler v roce 2005
prohlásil, ţe kulturista jako je on nikdy Olympii nemůţe vyhrát, ten, který je pro
mnohé ztělesněním ideálu vrcholové kulturistiky jednadvacátého století. Ale není
to pouze samotný Mr. Olympia, kdo na podiu reprezentuje klasické proporce. Phil
Heath, Dennis Wolf, Malvin Anthony, Dennis James, Darrem Charles a spousta
dalších borců předvedlo siluety, jako by je vytesal sám Michelangelo Buanarroti.
Olympii 2008 tedy můţeme bez jakýchkoli pochybností označit za velmi
úspěšnou, co se týče ozdravného procesu na poli vrcholové kulturistiky. K vidění
byly klasické proporce s dostatečnou hutností a separací, které nebyly na úkor
symetrie.
Následující ročník potvrdil nová nastavení v hodnocení soutěţe. Sošku Sandowa
po roční pauze převzal Jay Cutler. Nejinak tomu bylo na Olympii 2010.
Nejšťastnějším muţem na pódiu se stal jiţ počtvrté v kariéře Jay Cutler, který
dominoval zejména neuvěřitelným mnoţstvím svalové hmoty. Ziskem čtvrté
sošky Sandowa 37 letý borec překonal trojnásobné šampiony Sergia Olivu a
Franka Zaneho a osamostatnil se tak v historické tabulce vítězů Mr. Olympia.
Před Cutlerem nyní figurují pouze čtyři borci, kteří na nejprestiţnějším klání
vybojovali více titulů neţ on: šestinásobný vítěz Dorian Yates, sedminásobný
šampion Arnold Schwarzenegger a Lee Haney s Ronniem Colemanem, kteří oba
vlastní osm trofejí.
Druhé místo rozhodčí přisoudili Philu Heathovi, jenţ byl Cutlerovi více neţ
důstojným soupeřem a svému prvnímu triumfu na Mr. Olympia byl velmi blízko.
Mnozí se domnívají, ţe je pouze otázkou času, kdy 30-ti letý Američan pomyslné
ţezlo pro krále profesionálního bodybuildingu převezme.
Co se Philu Heathovi nepodařilo na Olympii 2010, dokázal napravit na ročníku
nasledujícím a stal se tak třináctým vítězem Mr. Olympia v historii. Podle
Dennise Jamese je Phil Heath z Mr. Olympia 2011 vůbec nejlepším kulturistou
všech dob.
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ZÁVĚR
Cílem této bakalářské práce bylo charakterizovat základní principy kulturistiky,
stručně pojednat o její historii, zásadních událostech, které ovlivnili její vývoj,
průběh a šíření. V práci jsme také zmínili základní informace o soutěţích a jejich
pravidlech. Tato problematika, stejně jako další oblasti kulturistiky, by se dala
rozebrat do podrobnějších detailů i hloubky, pro účely této práce však plně
postačí. Cílem této práce nebylo podat maximálně moţné mnoţství informací
zabývající se konkrétním problémem, nýbrţ podat čtenáři základní informace o
dané problematice, které svým obsahem budou mít dostatečnou vypovídající
hodnotu, aby čtenář mohl posoudit, zda se v dané oblasti chce stát více
erudovaným, či nikoliv.
V posledních dvou desetiletích je zřejmý trend budování moderních fit-center,
posiloven, solárií, wellnes prostorů či sauny. Zdraví a krása lidského těla se
dostává do popředí lidských potřeb a je důleţitou součástí společenského
uplatnění. Mějme zde na mysli krásu člověka v obecném slova smyslu, ne
z pohledu tělocvičného, z pohledu dokonalého, harmonického rozvoje těla, v této
oblasti se naopak antická idea vytrácí. Nicméně pokud jde o zájmy čistě
podnikatelského charakteru, myšleno pohledem investora, je pro uplatnění se na
poli sluţeb starající se o plnění těchto tuţeb, příhodná doba. Tato práce, mimo
jiné, pojednává o explozivním rozmachu kulturistiky za posledních 50 let,
soustředíme-li se na posilovny či fit-centra otevřená čistě pro komerční účely,
bude tento vývoj mapovat období od roku 1990 po současnost. Z manaţerského
hlediska je pro řízení podniku, firmy důleţité pochopení událostí odehrávajících
se v minulosti, tato práce můţe slouţit k letmému seznámení se s prostředím,
atmosférou, trendy, událostmi, které vedly k rozvoji kulturistiky v dobách
dřívějších, k jejich pochopení, modifikaci a pokusit se aplikovat tyto poznatky do
období současného.
V práci jsme také nastínili téma více neţ aktuální, a to odklon kulturistiky
posledních let od jejího hesla - zdraví, síla, krása. Do popředí cílů se dostává
svalový objem na úkor zdraví, fyzické i psychické odolnosti, rovnováhy, pevné
vůle, cílevědomosti a zdravých návyků, o harmonickém rozvoji těla nemluvě.
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Situace je o to horší, ţe tato problematika se netýká pouze profesionálních
kulturistů, ale čím dál častěji se s takovým přístupem setkáváme u kondičních
cvičenců, a co je moţná horší, na těch úplně základních a prvotních
kulturistických soutěţích.
Kulturistika je sport, který se dá provozovat celý ţivot, je osvědčeným a účinným
prostředek pro zlepšení kvality ţivota. Sport by v člověku měl vyvolávat
především pocity radosti, sounáleţitosti, vitality, zdraví a energie. Ať jiţ vstoupí
do posilovny s jakýmkoliv cílem, vţdy by měl mít na paměti, ţe prostředkem
k doţelení cílů v posilovně i jinde není kouzelný proutek, který v souvislosti se
ţeleznou hrou má podobu pilulky, ale činitelé jako motivace, vůle, odhodlání a
vytrvalost. Je na vás, zda je dokáţete pouţít v maximální míře.
Neradím vám vzdát se svých cílů. To v ţádném případě! Chci vám však naznačit,
aby jste hledali cestu, díky které přijdete ke kvalitní postavě bez toho, aby jste
ignorovali jiné potřeby svého organismu. Můţete mi věřit, ţe bez dobrého zdraví
vám všechny svaly světa budou úplně nanic. Tak proč nemít obojí [33]?
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Resumé
Bakalářská práce pojednává o vzniku a vývoji kulturistiky. V úvodu nastiňuje
počátky tělesných cvičení od starověku, po první snahy o rozšíření tohoto sportu
na konci 18 století. Práce seznamuje s osobnostmi a událostmi, které měly
rozhodující vliv na expanzi kulturistiky, její vývoj a podobu. Neméně prostoru je
věnováno soutěţním kláním, jejich historii, podobám, šíři, dnešním formám.
Právě ve vztahu k soutěţím je v práci řešeno téma budoucnosti této pohybové
aktivity, která dnes jiţ patří mezi nejrozšířenější na světě.

Summary
This thesis deals with bodybuilding creation and development. First part describes
physical training history during antiquity and first endeavors to spread this sport
among broader public in the end of 18th century. Thesis also introduces characters
and events that had decisive impact on body building expansion, its development
and lastly, on bodybuilding shape nowadays. Next part refers to bodybuilding
competitions specifically their history, forms, extend and the forms competitions
take in these days. Moreover thesis focuses on subject of bodybuilding future,
which today belongs among the most popular sport activities worldwide, in
relationship with analyzed competitions.
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