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Úvod
K volbě tématu bakalářské práce „Rozvoj maximální síly v kulturistice“ mě
vedl zájem o dané sportovní odvětví, které jsem počátkem raných let dělal
rekreačně a poté jsem si okusil i závodní prostředí tohoto sportu.
Dnešní doba se stále více potýká s návštěvami různých fitness center,
sportovních hal určených k posilování ať už s činkami nebo s vlastním tělem na
hrazdách apod. Velikou výhodou je navštěvovat fitness centra ve větších městech,
která jsou speciálně vybavena rozličným náčiním (od velkých olympijských činek,
jednoručních činekažpo nejmodernější stroje určené k posilování všech svalových
partií), kde opravdu dokážete lépe posilovat a stimulovat jednotlivé svalové partie,
rozvíjet sílu (vytrvalostní, maximální, submaximální apod.). Ovšem takové
možnosti ale třeba nenajdeme v malých vesničkách, kde jsou sportovci vázáni
právě sami na sebe a svoji představivost jako v mém případě.
Jako jedenáctiletý jsem poprvé vzal do rukou velkou nakládací, doma
vyrobenou činku. Přesně si pamatuji ten pocit, jak jsem s ní u pasu zápasil a
zkoušel provést alespoň jedno opakování bicepsového zdvihu. Bohužel bez
výsledku. To mě motivovalo natolik, že jsem si od strýců a dědečka sehnal veškeré
náčiní a začal ve staré mandlovně panelového domu posilovat. A právě tento
podnět mě vedl k získání větší síly, než měli moji vrstevníci a být jiným než lidi,
které jsem znal. Většina hrála fotbal, jiní košíkovou a volejbal, ale mě tyto týmové
hry moc nenadchly a nenaplňovaly. Chtěl jsem něco dokázat sám a jít si za svým
snem a být jako můj největší vzor, legenda a nejvíce populární kulturista a herec
Arnold Shwarzenegger. Arnoldova postava byla jako z anatomického atlasu. Měl
jsem jeho fotografie ze všech úhlů a pohledů – byl dle mého názoru perfektní.
Začal jsem si tedy kupovat časopis Muscle&Fitness, od kamaráda jsem si půjčil
knihu, co napsal sám Schwarzenegger a začal posilovat.
Cílem bakalářské práce je popis dosavadního vývoje kulturistiky, zmínění
důležitých aspektů a determinantů při rozvoji maximální síly. Nedílnou součástí je i
případová studie zaměřená na rozvoj maximální síly, která dotváří holistický
pohled na danou problematiku. Jednotlivé cviky budou doplněny obrázky a
terminologickým popisem. V příloze pak nalezneme jednotlivé tréninky (varianta A
a B), které nám mají pomoci k dosáhnutí rozvoje maximální síly.
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1. Vývoj a historie
V dřívější době, kdy byla podstatou silného a dobře stavěného těla
kulturistická „Herkulovská“ postava v podobě řeckých sochařů – atletické tělo jako
oslava humanity se postupem času tradice vzpírání kamenů vypracovala až
k modernímu vzpírání. V Evropě se stalo vzpírání těžkých vah jako druh zábavy a
vynikající siláci, kteří ve vzpírání dominovali se tímto i živiliv 18. století. Evropský
silák byl bez tvaru svalů,zavalitý a neohrabaný. V Americe se však lidé zajímali o
sílu s ohledem na jejich zdravotní vztah a proto se stravovali formou běžné stravy.
Ve spojených státech se postupně začal šířit „sedavý způsob“ života, lidé z farem se
začali stěhovat do větších měst, kde se automobil začal prosazovat jako největší
dopravní prostředek. Pak se na scéně objevil Eugen Sandow. Byl to silák, ovšem na
první pohled úplně jiný. Jeho tělo se podobalo starořeckým sochám a tím vynikal).
(Švub, 1997)
Sandow v Evropě měl pověst profesionálního siláka, který překonával všechny
dostupné silácké disciplíny. Díky Sandowově popularitě se začali prodávat
všemožné činky a jeho popularita byla tak vysoká, že dodnes se na Mr. Olympia
dává vítězi pohár a na ní je postava právě Eugena Sandowa s činkou. (Švub, 1997)
1.1. Kulturistika od 40-cátých let do současnosti
V roce 1943 se na scéně objevil Steve Reeves. Reeves byl ve správnou chvíli
na správném místě a byl to správný muž, opravdová osobnost s tělesným rozvojem
tak dokonalým, že když se procházel po pláži, táhly se za ním celé davy lidí a
zůstávali v němém úžasu. A tak se rozjela éra kulturistických soutěží. (Simon &
Schuster, 2002)
V roce 1951 se na pódiích a na filmovém plátně objevil kulturista, který
ztělesňoval první herkulovskou postavu a tím nebyl nikdo jiný než Reg Park, idol
Arnolda Schwarzeneggera. Rozvoj postavy v této době už byl natolik rozběhnutý,
že se kulturisté zajímali o co nejpropracovanější, vyváženou a silnou postavu.
(Simon & Schuster, 2002)
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V šedesátých letech už kulturistika nabírala pořádně na otáčkách a na
soutěžních pódiích zářily hvězdy jako Larry Scott (podle Larryho se jmenuje
Scottova lavice na biceps), Frank Zane, Franco Columbu, Sergio Oliva a jediný a
jedinečný Arnold Schwarzenegger (tak ho nazývali na soutěžích). Zde už se
soutěžilo o největší titul v kulturistice a to byla světová soutěž Mr. Olympia. Éru
Mr. Olypmpia zahájil Scott, poté Oliva a v roce 1970 jej porazil Schwarzenegger.
(Simon & Schuster, 2002)
V roce 1970 až do roku 1975 měl prvenství Arnold Schwarzenegger. Začali
se využívat různé doplňky stravy a podpůrné látky, které v té době nebyly
zakázány, a to anabolické steroidy. Nejrozšířenější byl metandienon a testosteron.
Kulturisté nabývali na síle, na objemu, ale estetickou a vyváženou postavu řadili na
první místo. Důležitým faktem zůstávalo však to, že na soutěž přibírali svalovou
hmotu a tedy vážili více než v objemové fázi díky vyššímu příjmu sacharidů.
V dnešní kulturistice je to ovšem obráceně. (Simon & Schuster, 2002)
Od osmdesátých let začali kulturisté cvičit díky „doplňkům“ s většími vahami
a také nabírali na obrovské mase svalstva a jejich vyrýsování už šlo opravdu daleko
za lidské možnosti. (Simon & Schuster, 2002)
Kulturistika se od devadesátých let do současnosti změnila natolik, že zdraví
soutěžících je vážně ohroženo, ať už anabolickými steroidy nebo abnormální
svalovou hmotou. Podle mého se zde hodnotí „kdo má více svalů a je největší zvíře
na pódiu“, je nejlepší. Kam se poděla dopingová kontrola? Kde jsou krásně
tvarované svaly „dřívějších“ kulturistů zlaté éry minulého století? Už jen když se
podíváme na dnešní soutěž v ČR. Mladí juniorští reprezentanti užívají anabolika a
berou to jako nutnost a to jen proto, aby zvítězili a byli nejlepší. Pokud to takto
půjde dál, obávám se, že tento nádherný a pro mě podstatný sport bude mít největší
úmrtnost důsledkem přetížení organismu a tzv. „svalovou mutaci“ - abnormální
objemy svalstva. (Simon & Schuster, 2002)

8

2. Abeceda kulturistiky
Budování a rýsování svalů, pomocí tréninku s postupně se zvyšující vahou a
úsilím je proces zvaný kulturistika. Kulturista se snaží o co nejdokonalejší tělesný
rozvoj, který následně předvede na některé prestižní soutěži. Jiní posilují, protože je
to baví, či to mají jako doplněk k nějakému jinému sportu a kulturistika nebo
použité cviky z ní, se používají k rehabilitaci postižených tělesných partií.
(Stoppani, 2008)
2.1. Tréninkový efekt
Tréninkový efekt je proces, kdy je tělo po určitý čas vystaveno nějakému
zatížení a následně se na tuto zátěž adaptuje, aby příště bylo schopno více odolávat.
Dr. Lawrence Golding z Nevadské univerzity to vysvětluje takto: „ Máme-li motor
o síle 10 koňských sil a naložíte mu 12 koňských sil, vyhoří nám. Naložíme-li zátěž
12 koňských sil lidskému tělu o síle 10 koňských sil, stane se z něho postupně
motor o síle 12 koňských sil.“ Proto je dobré si uvědomit, že nelze cvičit pouze
jeden cvik, o jedné sérii a jen jeden trénink (stále stejné cviky, stejné pořadí cviků,
které se nemění). Obměňování tréninků a cviků v něm je pokrok, který se nazývá
„specificita tréninku“. (Simon & Schuster, 2002)
Podstatná část se odehrává v nervovém sytému, protože to, na co si
troufneme, zvládneme (samozřejmě v rozumné míře). Podstatné je věřit si, pak tělo
bude dělat to, co mu radí mysl. Síla zde hraje velikou roli a proto je důležité,
postupně přidávat intenzitu a zatížení určitého svalu, aby nedošlo ke stagnaci.
(Simon & Schuster, 2002)
2.2. Tělesná stavba a typ kulturisty
Kulturisté jsou už od prvního pohledu odlišní od všech jiných sportovců
různých sportovních disciplín. Zatímco se vzpěrači soustředí pouze na hrubou sílu,
kulturisté dávají přednost síle a estetickému vzhledu postavy. Rozhodujícím
faktorem těchto dvou podstat je genetická stavba a vybavenost jedince. Každý
člověk je svým způsobem originál a dva stejné jedince nenajdeme.
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V kulturistice je důležité vědět, jaký jste somatotyp. Existují 3 základní typy:
ektomorf má kratší trup, dlouhé horní i dolní končetiny, velmi malé množství
tělesného tuku, úzká ramena a hrudník, svaly tenké. Mezomorf je nejideálnější
v tomto sportovním odvětví. Má obrovskou sílu, velký klenutý hrudník, dlouhý trup
a výbornou svalovou strukturu. Endomorf je opak mezomorfa. Větší množství
tělesného tuku, kulatý obličej, měkké svalstvo a široké boky. (Thorne,Embleton,
1997)

obr. 1 Sheldonův graf (http://ospage2000.ic.cz/sportsomatotyp.htm)
Žádný jedinec ale není čistý ektomorf, mezomorf či endomorf jak je vidět
z grafu (obr. 1 Sheldonův graf). Většinou kulturisté mají uplatnění všech tří typů.
Někteří jsou více schopni nabírat svalovou hmotu s nutností odbourávání
přebytečného tělesného tuku a jiní musí více posilovat a přijímat větší množství
potravy k dosažení adekvátního růstu svalové hmoty, ovšem bez podmínky držení
diet pro shazování přebytečných kil. (Thorne, Embleton,1997)
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2.3. Důležitost kulturistiky v ostatních sportovních aktivitách
V dřívějších letech se posilování a cvičení s činkami v jiných sportovních
odvětvích nedoporučovalo a to v předsudku, že se zpomalovaly reflexy a
zhoršovala se kvalita podaného sportovního výkonu. Mysleli si, že se jedná o tzv.
„spoutání vlastními svaly.“ Ovšem až později došli na to, jak důležité je pro hokej,
atletiku, gymnastiku, plavání důležité posilovat různé svalové partie. Dnešní
hokejisté tráví v posilovnách a fitness centrech hodiny a hodiny tréninků s činkami.
Zjistili totiž, že jen samotná technika na ledě a rychlost nestačí. Musí posilovat
svaly jiným stimulačním prostředkem než jen bruslením a střelami na branku, kde
se zatěžuje a posiluje zápěstí spolu s předloktím. Je známo, že kulturistický trénink
kromě síly zlepšuje také rychlost, podporuje pohybovou koordinaci, zvyšuje se
vytrvalost při fyzicky náročnějších aktivitách a snižuje se náchylnost ke zranění.
Naopak maratónský běžec si nemůže dovolit velký svalový objem, protože
potřebuje ke svému výkonu vytrvalost a lehkou postavus nízkou tělesnou
hmotností, což by mu s nadměrně vyvinutým svalstvem nešlo. Proto se soustředí
hlavně na cvičení vytrvalostního charakteru. (Šedivý, 2002)
2.4. Flexibilita a aerobní vytrvalost
Kulturistům často mívali za zlé, že posilování s činkami a větší objem svalů
jim způsobí malou ohebnost a obratnost, což nespecificky vyjadřovali již dříve
uvedeným pojmem „svázanost vlastními svaly.“ Ovšem toto tvrzení je nesprávné,
protože pokud se podíváte na kulturisty, někteří z nich dokáží udělat přes všechnu
tu obrovskou masu svalové hmoty rozštěp i provaz. Pokud cvičíte správným
způsobem, tak posilování přináší obrovské výhody. Když provádíte pohyb
v maximálním možném rozsahu, stimulujete i maximální počet svalových vláken.
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Maximální rozsah pohybu má za následek stáhnutí svalu a zároveň maximální
protáhnutí antagonistického svalu. Všechny svaly v našem tělo jsou umístěny
v antagonistických párech. Na konci tréninku se vždy doporučují protahovací
cvičení, aby nedošlo ke snížení pohybového rozsahu a ohebnosti. (Šedivý, 2008)
Svalová vytrvalost je schopnost svalu použít během cvičení větší počet
zapojených svalových vláken a setrvat při cvičení delší dobu, takže zvládne více
opakování. Jedná se o proces, kdy je využito více než jednoho svalu a musí se
zapojit i další svalové partie (synergisté). Během tohoto procesu je zatěžovaná i
kardiovaskulární vytrvalost, která má za úkol dodávat zatěžovaným svalům kyslík,
aby měli svaly k vykonané práci dostatek energie. Jedná se o srdce, plíce a
cirkulační systém. Kulturisté, kteří nejsou trénování na běh větší vzdálenosti, se
často během procesu „zakyselí“, protože u takového pohybu vzniká velké množství
soli kyseliny mléčné neboli laktátu. Aby nedošlo ke svalovému selhání a úplnému
vyčerpání, srdce, plíce a oběhový systém musí zásobit dostatkem kyslíku
zatěžovanou oblast, kdy se kyselina mléčná v organismu přetvoří na další zdroje
energie. Proto by kulturisté měli do svého tréninku zahrnout aerobní aktivitu. Ať už
se bude jednat o běh v přírodě, na běžeckém trenažéru nebo orbitreku
(modernizované fitness nářadí), je potřeba se zaměřit i na tuto vytrvalost a
snížitvětší produkci laktátu. (Šedivý, 2008)
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3. Základní principy v tréninku
Náročná a poctivá práce nestačí, musíme znát a ovládat základní
principysilového kulturistického tréninku. Naučení a osvojování základních
tréninkových principů, jejich včasné pochopení a praktické využití by mělo
sportovce provázet již od raných počátků. (Stoppani, 2008)
3.1. Série
Série je několik opakování jednoho cviku provedeného bez přestávky.
(Smejkal, 1994)
3.2. Opakování
Je provedení cviku, které se skládá ze dvou částí – zdvíhání a spuštění, nebo
tlak a uvolnění. To vše záleží na provedeném pohybovém cviku. Je to spojení
excentrické a koncentrické fáze cviku. (Smejkal, 1994)
3.3. Volba správné hmotnosti
Není přesně dána, protože někdy máme den a jindy zase nemáme. Záleží to
na hodně faktorech, jak se cítíme, co jsme předešlý a nynější den dělali (např.
v práci), jak jsme se stravovali a důležitý faktor, jak jsme se vyspali. Pokud
zvládneme na benchpress zvednou 100 kg pro 6 opakování a zrovna budeme mít
den a budeme pozitivně naladěni, dobře vyspaní a najezení, může se nám podařit
zvednout namísto 6-ti opakování rovných 8 opakování. V jiný den namísto 6
opakování provedeme pouze 4 opakování, nic se neděje, pokud to není stav
stagnace nebo přetrénování. Jen zkrátka nemáme den a není důvod to vzdát, proto
pokaždé cvičíme s maximálním úsilím,ale bez dopomoci sparingpartnera, aby
nedošlo k přetrénování. To vše platí k tréninku pro rozvoj maximální síly. (Delp,
2011)
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3.4. Odpočívání mezi sériemi
Mezi série mi je důležité držet určitý rytmus. Dlouhé odpočívání mezi sériemi
není příliš dobré, kvůli ztrátě napumpování (efekt, kdy se nám dostává do
svalových vláken ještě větší množství krve), slabší intenzita tréninku a hlavně,
svaly chladnou a zpomalí se tepová frekvence. Nicméně krátké přestávky, mohou
způsobit cévní selhání, předčasná únava a pak hrozí to, že budete s činkou zápasit
namísto správně a striktně provedeného pohybu. Nejideálnější je 1-3 minuty. Po
jedné minutě se vrátí síla o 72% a do tří minut máte sílu kompletní. Zachování
dobrého rytmu při cvičení pomáhá ke zvýšení celkové svalové síly. (Šedivý, 2002)
3.5. Dýchání
Správné dýchání je v tomto sportu nezbytně nutné umět a znát. Pokud
budeme dýchat špatně, může hrozit i poranění hrtanové záklopky. Například při
cviku na svaly hrudníku při základním cviku benchpress, kdy je činka ve výchozí
části pohybu, se nadechneme a poté jdeme dolů k hrudnímu koši a jakmile začneme
činku tlačit proti gravitaci zpět do výchozí polohy, začneme vydechovat, ale
opravdu vydechovat. Vždy platí jedno pravidlo, ať už se jedná o jakýkoli cvik
„vydechujeme pokaždé, když překonáváme sílu odporu“. (Smejkal, 2008)
3.6. Silový trénink
Silový trénink spočívá v základních těžkých cvicích, jako jsou dřepy, mrtvé
tahy, benchpressy, vzpěračské cviky aj. Pokud do tréninku nezařadíme pár
základních cviků, nikdy si nevybudujeme silnou a mohutnou postavu. Základní
silové cviky zapojují mnoho svalových partií najednou, proto se také nazývají
základní silové. Například dřep, jedná se o „krále“ cviků. Dřepují silový trojbojaři,
kulturisté, atleti, hokejisté a mnoho dalších co potřebují opravdu silné dolní
končetiny. Jsou tedy nezbytně nutné, ke zvětšení síly, svalové hmoty, k jejich
zvětšení a zhutnění (hypertrofii) použít silový trénink. Silovým tréninkem sílí i
šlachy, jejich upevnění ke kosti, takže je pak mnohem menší riziko jejich natažení
nebo oddělení (avulzní fraktura). Silovým tréninkem si také ověříme, jakou váhu
jsme schopni zvednout. (Smejkal, 2008)
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3.6. Cheating neboli „klamání“
Je proces, kdy není zapotřebí se držet přesného provedení způsobu cviku a
striktnosti, za dosažení co nejlepšího výsledku. Jedná se o speciální techniku, která
se využívá k dosažení maximální zátěže. Tímto způsobem se stěžuje práce
základních cviků, ale nelze jej použít u všech základních cviků, protože by mohlo
dojít k poranění. Nejčastěji je využíván u bicepsového zdvihu ve stoji s velkou
činkou, kdy už po pár opakováních nejste schopni provést striktní opakování a tak
nasadíme „klamání´“ a jakoby se zhoupneme a překonáme gravitaci, přičemž
zapojujeme deltové a zádové svalstvo. (Simon & Schuster, 2002)
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4. Ovlivňování mentálních vlastností
Základní pravidlo ať už v kulturistice nebo v jiném silovém či sportovním
odvětví, je „tělo dělá to, co mu radí mysl“. Musíme se naučit plně se soustředit na
sval, jak pracuje, na pocit při cvičení, ne na váhu, se kterou cvičíte. Nesmíme si
naložit na dřepy váhu, pak činku ze stojanů zvednout a říct si „tohle je moc těžký,
to nezvednu“. Pokud to takto dopadne, nejsme připraveni a musíme se jít naučit
trénovat mysl. Kdysi jsem četl příběh Arnolda Schwarzeneggera, jak popisuje sílu
mysli a jako příklad uvedl svého dobrého přítele a sparingpartnera Fanco Columbu.
Franco byl v minulém století jeden z nejsilnějších kulturistů. „V den, co mám na
mysli, cvičil se zátěží pod 240kg a nemohl se dostat výš. Společně jsme popadli
činku a dali ji do stojanu. Nyní pro něj bylo 240 kg nezvládnutelných i pro jedno
opakování. V tu chvíli, kdy jsme vraceli činku do stojanu, vešla do posilovny
skupina italsko-amerických dětí. Zvolali, To je Franco. Ahoj Franco! Byli to jeho
velicí fanoušci a rádi ho pozorovali při tréninku – ovšem Franco právě při zdvihu
zklamal a vypadalo to, že ani další pokus nebude lepší. Franco se cítil pokořený.
Jeho ego dostalo velkou ránu. Nestávalo se mu často, že by zklamal ve své kapacitě
při zdvizích. Věděl jsem to, vzal jsem ho stranou a řekl mu: Franco, ti kluci si myslí,
že jsi král. Nemůžeš opět zklamat, nezvednout těch 240 kg. Šli by domů a řekli svým
přátelům, že velký Franco Columbu nezvedne při dřepech 240kg. V jeho tváři se
najednou všechno změnilo. Díval se na mě široce rozevřenýma očima, uvědomil si
vážnost situace. Šel na chvíli ven, kde zůstal sám a sbíral psychické síly. Snažil se
nabrat dech a soustředit se na zdvih. Pak se vrátil do posilovny, vzal tyč činky a
namísto předpokládaných šesti opakování s 240 kg jich provedl osm! Pak se
chladně odvrátil a odešel, jako by se nic nestalo“ (Kennedy, 2003, str. 103). Tento
příklad je v mé mysli už spousty let a pořád si ho pamatuji. Samozřejmě, že Franco
nezesílil během přestávky venku, ale pochopil podstatu mysli, nechal se motivovat
a věděl, že ho činka už nesmí porazit. Proto síla mysli hraje nezbytně důležitou roli
k dosažení maximálního potenciálu.
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4.1. Síla mysli a její trénink
K dosažení kulturistických cílů a silových výkonů existuje tzv. „devatero“:
a) Definice cíle stanovuje cíl, za kterým si jdete. Proč by jste jinak trénovali,
kdyby jsme neměli cíl? Musíme jít za svým cílem s oddaností a odhodláním
trávit v posilovně spousty hodin.
b) Připomínání cíle jestli jít trénovat, když se nám zrovna nechce, neustále mít
před očima svůj sen a mít tento cíl pevně zakotvený v mysli.
c) Sebevědomí, které potřebuje k vybudování vlastní vize - jakou cestičkou
půjdete, musíte neustále věřit, že to co chcete, se dostaví.
d) Krok po kroku musíte jít za svým cílem, nejde zvednou 150 kg na dřep,
když zatím zvládnete maximální váhu 100 kg. Musíme myslet reálně a
přistupovat k tomu tak, že nikdo nedokázal hned na poprvé udělat rekord ve
dřepu, ale že se k tomu musel postupně dopracovat.
e) Něco špatné je pro něco dobré. Pokud v něčem neuspějeme. může nás to
posílit a nebo porazit. Obavy všech kulturistů a silových sportovců je spíš
strach z neúspěchu, než-li samotný neúspěch. Strach se nám vkrádá do
mysli a ten nás oslabuje a nedovolí nám plnou koncentraci a pracovat
naplno. Učení z neúspěchů je klíč pro další soutěžení ať už v posilovně nebo
na soutěži, protože jen neúspěch nám ukáže, jací opravdu jsme a jak se s tím
dokážeme vypořádat.
f) Správný sparingpartner je důležitou rolí, jak v posilovně, tak i na soutěži,
kdy si dodáváte navzájem energii, kdy jdou překonat cíle, které by samotný
jedinec nepřekonal. Špatný sparingpartner je opak, vysává z nás energii, je
nedochvilný, mnohdy nepřijde na trénink a tím nás rozhodní natolik, že
ztrácíme motivaci a cíl.
g) Mentální síla u níž je dobré si představit, jak už s danou činkou a váhou
cvičíme, ještě než ji uchopíme do dlaní, nás může motivovat a pomoct
odbourat negativní myšlenky okolí.
h) Motivace okolí nebo sparingpartnera. Každý jistě rád ukáže své ego a proto
třeba ve fitness centru, kde jsou neznámí lidé, si můžeme naložit více. Ano,
lidé okolo nepoznají, že jsme si naložili víc, ale nás to motivuje a tím
přispívá k lepším a lepším výkonům.
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i) Naslouchání svému tělu. Lidské tělo není stroj, je to živý organismus, který
má své změny hormonů, své cykly, ovlivněno je duševní stavem, únavou,
stresem aj. Jak jsme psali v „Základních principech tréninku – volba
správné váhy“, jsou dny, kdy které budou lepší než jiné, kdy se budeme cítit
silnějšími, jindy slabšími. Pokud však vnímáme, co se v nás děje, můžeme
se tomu přizpůsobit. Pokud se naučíme znát své tělo, i ty slabší dny nás
nezaskočí a nebudeme z nich zklamáni. Mysl musí být trénována spolu
s tělem. Jako potrava vyživuje tělo, tak pozitivní myšlení vyživuje mysl.
Pokud si myslíte, že něco zvládnete, tak to zvládnete, krůček po krůčku
k dosažení stanoveného cíle a věnovat trénování mysli a těla. (Simon &
Schuster, 2002)
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5. Posilování jednotlivých svalových partií
Tato část se bude zaměřovat na praktickou ukázku prováděných cvičebních
prvků na každou svalovou partii, které použijemev našem výzkumu. Zaměříme se
hlavně na budování maximální síly základních cviků jako je: benchpress, mrtvý tah,
legpress, nadhoz a tlak, kliky na bradlech a bicepsový zdvih ve stoji. (Rudzinskyj,
Smejkal, 2000)
5.1. Svaly dolních končetin
Jako první zmíníme svalstvo horní poloviny dolních končetin, protože je
nejsilnější a nejmohutnější z celého těla. Kromě obrovské síly mají ještě jednu
přednost, která se nenachází v žádné jiné svalové skupině, je to obrovská výdrž a
odolnost. Svalstvo dolních končetin nás může nést na dlouhé vzdálenosti bez
známek únavy a je schopno zvládnout i vysokou zátěž břemene. Trénovaný člověk
je schopen běžet i 100 km. Žádná svalová partie nenabízí to co svalstvo dolních
končetin, kombinace dvou nejlepších vlastností, jimiž je obrovská síla spolu
s vytrvalostí. (Delavier, 2007)
5.1.1. Stehenní svaly
Stehenní svalstvo se skládá z více svalových skupin, ale nejznámějšími
svalovými skupinami dolních končetin jsou kvadricepsy (čtyřhlavý sval) a
hamstringy (trojhlavý sval). Kvadriceps je svalová skupina na přední straně horní
poloviny dolních končetin a slouží jako natahovač (extenzor) v kloubu kolenním,
přímý sval stehenní také slouží ohnutí (flexor) v kloubu kyčelním. Oproti tomu na
druhé zadní straně horní poloviny dolních končetin se nachází ohýbač kloubu, při
ohnutém kolenu (flexor) zevní rotace bérce, zvané hamstringy (sval poloblanitý,
pološlašitý a dvojhlavý sval stehenní). (Delavier, 2007)
Jako základní cviky ve svém programu použijeme následující cviky, které
procvičí jak kvadricepsy, tak i hamstringy pod různým stupněm zatížení s rozdílnou
intenzitou.
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Legpress
Cíl: svalová hypertrofie celého kvadricepsu
Provedení cviku: Posazení do legpressového přístroje, nohy tlačit do plné extenze
(obr. 2 výchozí poloha VP). Poté jdeme pomalu se zátěží co nejníž, až se kolena
přiblíží k deltovému svalstvu (obr. 3 konečná poloha KP). Nepomáháme si horními
končetinami tlačením do kolen, protože tím ztratíme cílený efekt a omezíme
pohybový rozsah.

obr. 2 legpress – VP

obr. 3 legpress – KP

Výpady
Cíl: svalová hypertrofie přední strany kvadricepsu
Provedení cviku: Postavíme se zpříma s velkou činkou na ramenou a chodidly u
sebe (obr. 4 VP). Hlavu vzhůru s vypnutým hrudníkem a vzpřímenými zády
vykročíme jednou nohou vpřed. Kolena se ohýbají a zadní koleno přitlačíme do
vodorovné polohy. Krok by měl být tak dlouhý, aby stehenní a lýtkový sval svíraly
pravý úhel (obr. 5 KP). Potom se vracíme výbušným pohybem do výchozí polohy.
Při větším rozsahu pohybu chodidla vpřed by mohlo dojít k narušení menisků.
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obr. 5 výpady KP

obr. 4 výpady VP
Předkopávání

Cíl: svalová hypertrofie kvadricepsu zejména v oblasti kolem kolena
Provedení cviku: Posadíme se na lavičku přístroje, uchopíme do dlaní držáky a
nohy zapřeme o opory (obr. 6 VP). Při vzpřímené poloze zad v sedě natáhneme
nohy co nejvíce, aby došlo opravdu ke kvalitnímu protažení kvadricepsu (obr. 7
KP). Pomalým pohybem se vracíme do výchozí polohy.

obr. 6 předkopávání - VP

obr. 7 předkopávání– KP

Mrtvý tah s nataženýma nohama neboli Rumunský mrtvý tah
Cíl: svalová hypertrofie hamstringů s lehčí zátěží funguje jako strečink
Provedení cviku: Uchopíme žerď činky na šířku ramen a zvedneme se do
vzpřímené polohy, kde jsou dolní končetiny na 90% propnuté (obr. 8 VP). Nyní se
předkloníme s narovnanými zády, dolní končetiny zůstávají pořád ve výchozí
poloze a trup je přibližně vodorovně (obr. 9 KP). Na délku paží necháme činku
viset, napřímíme se a táhneme obě ramena dozadu, přičemž se prohneme v zádech
(tím dosáhneme správné kontrakce bederní oblasti trupu).
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obr. 8 Rumunský mrtvý tah – VP

obr. 9 Rumunský mrtvý tah – KP

Zakopávání
Cíl: svalová hypertrofie hamstringů
Provedení cviku: Položíme se na lavici přístroje, uchopíme do dlaní držáky a
zapřeme se patami o opory (obr. 10 VP). Ohneme nohy dozadu, co nejvíce to půjde,
aby došlo k plné kontrakci hamstringu (obr. 11 KP). Při tomto pohybu nezvedáme
hýždě a ani nezvedáme váhu švihovým pohybem. Povolíme a vracíme se do
výchozí polohy pomalým pohybem.

obr. 10 zakopávání – VP

obr. 11 zakopávání – KP
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5.1.2. Lýtkové svaly
Lýtkový sval má tři hlavy, první dvě (m. Gastrocnemius) se upínají na kosti
stehenní, jedna z vnější a druhá z vnitřní strany. Obě se pak níže spojují a
překrývají m. Soleus (větší a hlouběji uložený lýtkový sval), který se spolu s nimi
upíná na Achillovu šlachu na kosti patní. (Delavier, 2007)
Lýtka se opět vyznačují obrovskou hustotou, silou a vytrvalostí. Proto je
jejich trénink opravdu těžký a vyžaduje mnohdy extrémně vysoké váhy a intenzitu.
Výpony ve stoji
Cíl: svalová hypertrofie lýtkového svalu
Provedení cviku: Postavíme se na podstavec přístroje, kde stojíme pouze na
špičkách. Ramena vsuneme pod opěrky, narovnáme se a tím zvedneme zátěž. Poté
jdeme s mírně pokrčenými koleny s patami co nejníž (obr. 12 VP). Z výchozí
pozice se zvedneme co nejvíce na špičky - provádíme výpon (obr. 13 KP).

obr. 12 výpony ve stoji – VP

obr. 13 výpony ve stoji – KP

Výpony na patách
Cíl: svalová hypertrofie lýtkového svalu přední strany bérce
Provedení cviku: Postavíme se na podstavec, kde stojíme pouze na patách a jdeme
se špičkami do nejnižší možné polohy (obr. 14 VP). Potom jdeme se špičkami co
nejvýše, abychom cítili kontrakci svalů (obr. 15 KP). Provádíme s vlastní vahou
těla.
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obr. 14 výpony na patách – VP

obr. 15 výpony na patách – KP

5.2. Zádové svalstvo
Zádové svalstvo tvoří polovinu celé horní části těla. Dělí se na tzv. tři části:
horní partie zad, široký sval zádový (m. Latissimus dorsi) a spodní partie zad.
Funkce zad je rozsáhlá. Zvedají celý pažní pletenec (sval trapézový), táhnou
rameno dolů a rotují pažní kostí dovnitř (široký sval zádový) a jejich nejdůležitější
funkcí je držení páteře ve vzpřímené poloze (vzpřimovače trupu). (Evans, 2007)
Musculus Latissimus dorsi je jedním z největších svalů horní poloviny těla.
Má tvar trojúhelníkový a táhne se zpod ramen do spodních partií zad (při vzpažení
horní končetiny slouží jako adduktor, při zapažení kosti pažní jako extenzor).
(Evans, 2007)
Trapézový sval je též trojúhelníkového tvaru, upíná se na šíji až po lopatku
(mediálně táhne lopatku, plní funkci úklony hlavy, páteře a záklon hlavy).
(Delavier, 2007)
5.2.1. Horní partie zad
5.2.2. Široký sval zádový (m. Latissimus dorsi)

Shyby
Cíl: svalová hypertrofie horních partií zad a rozšířit široký sval zádový
Provedení cviku: Uchopíme hrazdu nadhmatem širokým úchopem a pověsíme se na
ni (obr. 16 VP). Přitáhneme se a chvilinku zastavíme (obr. 17 KP), a poté se
vracíme zpět do výchozí polohy.
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obr. 16 shyby – VP

obr. 17 shyby - KP

Stahování kladky před hlavu
Cíl: svalová hypertrofie horních zádových svalů - široký sval zádový
Provedení cviku: Uchopíme tyč nadhmatem širokým úchopem, posadíme se na
lavičku přístroje a dolní končetiny zapřeme o opěrky (obr. 18 VP). Plynule
stahujeme tyč k hrudníku, který vypneme a prohneme se ve spodní oblasti zad (obr.
19 KP).

obr. 18 stah. klad. k hrudníku – VP

obr. 19 stah. klad. k hrudníku – KP

Přítah v předklonu
Cíl: svalová hypertrofie zádových svalů a spodní oblasti zádových svalů
Provedení cviku: Lehce rozkročené chodidla, s pokrčenými koleny v předklonu
rovnoběžně s podlahou, uchopíme činku nadhmatem o trošku více, než je šíře
ramen. Horní končetiny s činkou se téměř dotýkají bérců (obr. 20 VP).
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Přitahujeme činku hlavně za použití zádového svalstva a přitahujeme až k břišnímu
svalstvu (obr. 21 KP). Potom zpět do výchozí polohy.

obr. 20 přítah v předklonu – VP

obr. 21 přítah v předklonu – KP

Přítah „T“ osy
Cíl: svalová hypertrofie horní a střední oblasti zad
Provedení cviku: Postavíme se s chodidly téměř u sebe s mírně pokrčenými koleny,
v předklonu uchopíme dlaněmi k sobě madlo činky, kde trup s podlahou svírá úhel
45° (obr. 22 VP). Potom zvedejte „T“ osu k hrudníku bez změny polohy trupu (obr.
23 KP) a vracíme se zpět do výchozí polohy.

obr. 22 přítah „T“ osy – VP

obr. 23 přítah „T“ osy – KP
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5.2.3. Spodní partie zad
Mrtvý tah
Cíl: svalová hypertrofie bederní oblasti zádových svalů a posílení dolních končetin
a celé horní poloviny těla
Provedení cviku: Stojíme před velkou olympijskou činkou. Pokrčíme kolena,
ohneme se a uchopíme žerď činky zamykacím úchopem (jedna dlaň nadhmatem a
druhá podhmatem). Hlavu máme mírně vzhůru a záda držíme narovnaná, jinak
riskujeme vážné poranění zad (obr. 24 VP)! Zdviháme činku tahem dolních
končetin, narovnáme se do vzpřímené polohy, vypneme hrudník a ramena tlačíme
dozadu (obr. 25 KP).

obr. 24 mrtvý tah – VP

obr. 25 mrtvý tah – KP

Hyperextenze
Cíl: protažení vzpřimovačů trupu
Provedení cviku: Položíme se na hyperextenzní lavici vodorovně, tváří dolů a
dolními končetinami se opřeme za opory. Horní končetiny mohou být zkřížené u
hrudníku nebo je dáme za hlavu, ale nikdy netlačíme na šíjovou část horními
končetinami (obr. 26 VP)! Předkloníme se co nejníž, až ucítíme protažení spodní
oblasti zádového svalstva (obr. 27 KP).
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obr. 26 hyperextenze – VP

obr. 27 hyperextenze – KP

Veslování na stroji
Cíl: svalová hypertrofie střední oblasti zádového svalstva
Provedení cviku: Uchopíme madlo přístroje a posadíme se na lavičku. S lehce
pokrčenými koleny opřeme chodidla o opěrky přístroje. S nataženými horními
končetinami se mírně předkloníme (obr. 28 VP). Poté přitahujeme madlo přístroje
přítahem zádových svalů směrem k oblasti břišní, vypneme hrudník a snažíme se
lopatky dát co nejblíže k sobě (obr. 29 KP).

obr. 28 veslování na stroji – VP

obr. 29 veslování na stroji – KP

5.3. Svaly oblasti hrudníku
Hrudní svaly slouží jako adduktor při vzpažení horní končetiny, pomáhají při
předpažení. Dělíme je na velký prsní sval a malý prsní sval. Skládají se ze dvou
částí: horní a střední s dolní. Horní část je upnuta ke kosti klíční. Střední část je
upnuta k hrudní kosti a k chrupavkám několika žeber. Nejsilnější část prsního
svalstva se upíná těsně pod úponem a nad úponem deltového svalu až k hrudní
kosti. (Delavier, 2007)
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5.3.1. Horní oblast prsního svalstva
Tlak na nakloněné lavici
Cíl: svalová hypertrofie horní části prsních svalů
Provedení cviku: Lehneme si na nakloněnou lavici, uchopíme žerď činky širším
úchopem než je naše šířka ramen a zvedneme ze stojanu do nepropnutých horních
končetin (obr. 30 VP). Poté klesáme pomalejším tempem k horní oblasti prsních
svalů a zastavíme (obr. 31 KP) a tlačíme zpět do výchozí polohy.

obr. 30 tlak na nakloněné lavici – VP

obr. 31 tlak na nakloněné lavici - KP

Rozpažování na nakloněné lavici
Cíl: svalová hypertrofie horní části prsních svalů
Provedení cviku: Lehneme si na nakloněnou lavici, uchopíme do dlaní jednoruční
činky a natáhneme mírně pokrčené horní končetiny před sebe, dlaně směřují k sobě
(obr. 32 VP). Potom jdeme širokým obloukem co nejvíce do rozpažení, až ucítíme
maximální protažení prsního svalu. Pokrčení horních končetin se nemění (obr. 33
KP).
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obr. 32 rozpaž. na nakl. lavici – VP

obr. 33 rozpaž. na nakl. lavici – KP

5.3.2. Střední a spodní oblast prsního svalstva

Benchpress
Cíl: svalová hypertrofie celého prsního svalstva
Provedení cviku: Lehneme si na vodorovnou lavici a chodidlo dolní končetiny
položíme na podlahu kvůli stabilitě a udržení rovnováhy. Činku uchopíme takovým
úchopem, že když položíme činku na hrudní svaly, předloktí svírá s podlahou 90°.
Činku zvedneme ze stojanu a držíme ji nad střední částí prsního svalstva
v nepropnutých loktech (obr. 34 VP). Pomalým, kontrolovaným pohybem
spouštíme činku k prsnímu svalstvu a zastavíme cca 2-3 cm nad hrudníkem (obr. 35
KP).

obr. 34 benchpress – VP

obr. 35 benchpress - KP

30

Rozpažování
Cíl: svalová hypertrofie střední oblasti prsního svalstva
Provedení cviku: Lehneme na vodorovnou lavici a vpažích držíme jednoruční
činku. Natáhneme horní končetiny před sebe dlaněmi k sobě (obr. 36 VP). Širokým
obloukem jdeme co nejvíce do rozpažení až ucítíme maximální protažení prsního
svalu, přitom se poloha dlaní a pokrčení horních končetin nemění (obr. 37 KP).

obr. 36 rozpažování – VP

obr. 37 rozpažování - KP

5.4. Svaly deltové a horních končetin
Deltoideus je silný a veliký tříhlavý trojúhelníkový sval, který začíná od
třetiny klíční kosti až na hřeben lopatky. Odtud se rozpíná a upíná se na zevní
straně pažní kosti v horní polovině. Hlavní funkcí je zvedání a rotování horní
končetinou. Přední deltový sval předpažuje, boční deltový sval upažuje (abdukce) a
zadní deltový sval zapažuje. (Delavier, 2007)
Na horních končetinách rozeznáváme tři základní svalové skupiny: Triceps
brachii, biceps brachii a svaly předloktí. Dvě třetiny celkového objemu obvodu
nadloktí horní končetiny paže tvoří Triceps brachii. Jedna třetina pak připadá
bicepsovému svalu.
Tricepsový sval má tři hlavy a je uložen na zadní straně horní končetiny.
Upíná se pod jamkou ramenního kloubu až k loketní kosti. Jeho funkcí je ohýbání
loketního kloubu (extenze). (Delavier, 2007)

31

Dvojhlavý sval biceps se upíná nad jamkou ramenního kloubu až k horní
přední části kosti vřetenové. Jeho funkcí je ohyb v lokti (flexe) a rotační pohyb
palcem ven (supinace). (Evans, 2007)
Předloktí je souhrn více svalových částí, upíná se od zevní části kosti pažní k
bodcovitému výběžku kosti vřetenní. Hlavní funkcí je ovládání pohybu předloktí
pronace i supinace i zápěstí. (Evans, 2007)
5.4.1. Deltový sval
Nadhoz a tlak
Cíl: svalová hypertrofie celého těla
Provedení cviku: Dřepneme a uchopíme činku nadhmatem o trošku více, než je
šířka našich ramen (obr. 38 VP). Zapojíme dolní končetiny a zvedneme činku do
výše ramen. Vytočíme lokty dovnitř a dolů a tím činku podepřeli jako při
normálním tlaku na deltové svaly. Poté činku za použití síly deltoidů zvedáme nad
hlavu (obr. 39 KP).

obr. 38 nadhoz a tlak – VP

obr. 39 nadhoz a tlak – KP

Přítah činky k bradě
Cíl: svalová hypertrofie celého ramenního pletence i horních partií zádových svalů
Provedení cviku: Těžkou činku uchopíme nadhmatem užším úchopem než je šíře
ramen. Necháme ji před tělem v natažených pažích (obr. 40 VP). Zdvíháme činku
přímo vzhůru až k bradě, přičemž můžeme použít techniku „klamání“ a během
celého pohybu směřují lokty směrem vzhůru (obr. 41 KP).
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obr. 40 přítah činky k bradě – VP

obr. 41 přítah činky k bradě – KP

Upažování ve stoji
Cíl: svalová hypertrofie boční hlavy deltového svalu
Provedení cviku: V pažích držíme jednoruční činky a lehce se předkloníme. Před
sebou dlaněmi k sobě držíme jednoruční činky (obr. 42 VP). Činky zvedáme
kontrolovaným pohybem do upažení kousek nad ramena a lehce vytočíme zápěstí
malíkovou stranou nahoru (obr. 43 KP).

obr. 42 upažování ve stoji – VP

obr. 43 upažování ve stoji - KP

Upažování v předklonu
Cíl: svalová hypertrofie zádní hlavy deltového svalu
Provedení cviku: Postavíme se a uchopíme pár jednoručních činek. Předkloníme se
do pravého úhlu, kdy trup je ve vodorovné poloze s podlahou a necháme činky
viset v natažených pažích (obr. 44 VP). Bez zvedání trupu upažujeme s činkami do
vodorovné polohya opět vytáčíme malíkovou stranu nahoru (obr. 45 KP).
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obr. 44 upažování v předklonu – VP

obr. 45 upažování v předklonu – KP

5.4.2. Trojhlavý sval pažní
Kliky na bradlech
Cíl: svalová hypertrofie celého tricepsu
Provedení cviku: Vytáhneme se na bradla a téměř propneme horní končetiny (obr.
46 VP). Celým tělem se pak ve vzpřímené poloze spouštíme pomocí síly tricepsu
do polohy, kdy je nadloktí horní paže ve vodorovné poloze (obr. 47 KP). Snažíme
se mít vzpřímený trup, protože při předklonění odvádějí veškerou práci prsní svaly.

obr. 46 kliky na bradlech – VP

obr. 47 kliky na bradlech – KP

Francouzský tlak vleže
Cíl: svalová hypertrofie celého tricepsu
Provedení cviku: Lehneme si na podlahu nebo na vodorovnou lavici a uchopíme
tvarovanou činku EZ dlaněmi asi 20cm od sebe. Pomalým kontrolovaným
pohybem zvedneme činku před sebe nad obličej s téměř propnutými lokty (obr. 48
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VP). Potom klesáme pomalu činkou k čelu (obr. 49 KP) a ihned se vracíme do
výchozí polohy. Během pohybu nehýbeme lokty do stran a práci vykonává pouze
triceps.

obr. 48 Francouzský tlak v leže – VP

obr. 49 Francouzský tlak v leže– KP

Stahování kladky
Cíl: svalová hypertrofie tricepsu, provedení v plném pohybovém rozsahu
Provedení cviku: Postavíme se před kladkostroj, uchopíme žerď krátké tyčky
nadhmatem (ale můžeme též podhmatem) asi 20cm (může však být i užší nebo
širší) od sebe, lokty držíme u těla a nepředkláníme se (obr. 50 VP). Pomalým
pohybem stahujeme kladku co nejníže až do maximální kontrakce tricepsu, kde se
poloha trupu a loktů nemění (obr. 51 KP). Z konečné polohy se vracíme zpět do
výchozí opět pomalý kontrolovaným pohybem až k oblasti hrudníku (aby došlo
k maximálnímu protažení tricepsu).

obr. 50 stahování kladky – VP

obr. 51 stahování kladky – KP
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5.4.3. Dvojhlavý sval pažní
Zdvih velké činky ve stoji
Cíl: svalová hypertrofie celého bicepsu
Provedení cviku: Postavíme se chodidly na šířku ramen a uchopíme velkou
nakládací činku podhmatem, kdy dlaně jsou od sebe také na šířku ramen a trup ve
vzpřímené poloze (obr. 52 VP). Obloukem zvedáme činku k ramenům, lokty jsou
stále ve stejné poloze u těla a snažíme se s nimi nehýbat. Při pohybu nahoru
nehýbeme trupem (obr. 53 KP). Do výchozí polohy spouštíme činku pomalým
pohybem.

obr. 52 zdvih velké činky ve stoji – VP

obr. 53 zdvih velké činky ve stoji - KP

Zdvih na Scottově lavici
Cíl: svalová hypertrofie spodní části bicepsu
Provedení cviku: Posadíme se na Scottovu lavici, opřeme se o ni hrudníkem a horní
končetiny natáhneme přes lavici. Podhmatem uchopíme klasickou rovnou činku
nebo EZ činku (obr. 54 VP). Při zpevněném trupu zdviháme kontrolovaným
pohybem činku k obličeji (obr. 55 KP).
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obr. 54 zdvih na Scottově lavici – VP

obr. 55 zdvih na Scottově lavici – KP

5.4.4. Svalstvo předloktí
Klopení zápěstí pohmatem
Cíl: svalová hypertrofie vnitřní strany předloktí (flexory)
Provedení cviku: Uchopíme velkou činku podhmatem s dlaněmi u sebe. Posadíme
se na lavici rozkročmo, kolena tlačíme do předloktí, které položíme na plochu
lavice, kdy zápěstí je mimo lavici (obr. 56 VP). Povolíme zápěstí a necháme činku
pomalým pohybem klesnout co nejníže (obr. 57 KP). Kontrolovaným pohybem
zdviháme pouze silou předloktí činku zpět do výchozí polohy. Během pohybu se
předloktí a trup nehýbají.

obr. 56 klop. zápěstí podhmatem – VP

obr. 57 klop. zápěstí podhmatem - KP
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Klopení zápěstí nadhmatem
Cíl: svalová hypertrofie vnější strany předloktí (extenzory)
Provedení cviku: Uchopíme velkou činku nadhmatem asi 15cm dlaněmi od sebe,
položíme předloktí na horní polovinu dolních končetin tak, aby zápěstí opět bylo ve
volném prostoru a necháme klesnout činku co nejníže (obr. 58 VP). Potom činku
zvedáme co nejvýše, dbáme na to, aby pohyb vykonávala opravdu pouze práce
předloktí (obr. 59 KP).

obr. 58 klop. zápěstí nadhmatem – VP

obr. 59klop. zápěstí nadhmatem - KP

5.5. Svaly břišní
Přímý břišní sval je dlouhý sval, který se táhne vertikálně po celém břiše.
Upíná se od stydké kosti až na chrupavku pátého, šestého a sedmého žebra. Jeho
hlavní funkcí je přitahování hrudní kosti k pánvi, kdy ohýbá páteř. (Delavier, 2007)
Šikmý břišní sval se nachází po obou stranách trupu. Upíná se na spodních
osmi žebrech až po pánev. Jeho funkcí je břišní rotace, jednostranný úklon i
předklon. (Delavier, 2007)
5.5.1. Přímé břišní svaly
Přednožování
Cíl: svalová hypertrofie spodní oblasti břišních svalů
Provedení cviku: Přidržíme se na svislé lavici ve zpevněné poloze, kdy necháme
dolní končetiny viset dolů (obr. 60 VP). Bez pohybu trupu pomalu zvedáme lehce
pokrčené dolní končetiny před sebe do vodorovné polohy (pro začínající pokrčené
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dolní končetiny v pravém úhlu - obr. 61 KP). Poté se pomalu vracíme do výchozí
polohy.

obr. 60 přednožování – VP

obr. 61 přednožování - KP

Stahování kladky
Cíl: svalová hypertrofie celé oblasti břišních svalů
Provedení cviku: Na podlaze před kladkostroj uděláme klek skrčmo, napneme
chodila, uchopíme do dlaní provaz ve tvaru obráceného „V“, kdy je nadloktí kolmo
k předloktí a předkloníme se (obr. 62 VP). Potom jen za pomoci břišních svalů
stáhneme provaz, kdy lokty směřují ke kolenům, přitom nepohybujeme dolními
končetinami, pohyb je pomalý a kontrolovaný (obr. 63 KP).

obr. 62 stahování kladky – VP

obr. 63 stahování kladky - KP
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Sed-leh na římské lavici
Cíl: svalová hypertrofie horní oblasti břišních svalů
Provedení cviku: Položíme se zády na římskou lavici, kdy hlava směřuje směrem
dolů, zahákneme si dolní končetiny za opěrky a ruce si dáme v bok nebo
ipřekříženě na hrudník. Trup je téměřve vodorovné poloze (obr. 64 VP). Potom se
za pomoci břišních svalů posadíme, kdy je trup v kolmé poloze s podlahou (obr. 65
KP).

obr. 64sed-leh na římské lavici- VP

obr. 65sed-leh na římské lavici- KP

Zdvíhání pánve vleže
Cíl: svalová hypertrofie celé oblasti břišních svalů
Provedení cviku: Položíme se zády na podlahu a ohneme kolena. Položíme chodidla
na lavici a ruce položíme podél trupu (obr. 66 VP). Nyní se snažíme přitahovat
bradu co nejblíže k hrudníku, současně zvedneme pánev a zatáhneme břišní svaly
co nejvíce (obr. 67 KP).

Obr. 66 zdvíhání pánve vleže – VP

Obr. 67 zdvíhání pánve vleže - KP
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5.5.2. Šikmé břišní svaly
Sed-leh do stran na římské lavici
Cíl: svalová hypertrofie boční a mezižeberní svaly břicha
Provedení cviku: Položíme se na římskou lavici stejně jako u klasického sedu-lehu
(obr. 64 VP). Potom však při sedání vytáčíme trup, kdy máme překřížené ruce na
hrudníku, se pravý loket dotkne levého kolena. Další opakování je obráceně, levý
loket se dotkne pravého kolena.
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6. Empirická část práce
6.1. Úvod
Podstatou empirické části práce je praktická aplikace námi vytvořeného
tréninkové plánu na subjektu a zjištění zaměření na vybudování maximální síly
celého těla. Zvolenou metodu tréninku budeme provádět na trénovaném subjektu a
pokusíme se prokázat její účinnost v rozvoji maximální síly.
Musíme také zdůraznit, že cvičíme v tzv. „domácí posilovně“, kde
nejmodernější posilovací stroje a zařízení nejsou k mání. V zimních časech klesne
rtuť na teploměru i do záporných hodnot a proto je cvičení kolikrát obtížnější a
někdy zde může dojít i k nachlazení.
6.2. Subjekt výzkumu
Subjekt je 28letý muž menší postavy. Jeho výška je 170 cm při váze 70 kg.
Vyznačuje se endo-ektomorfním somatotypem, jak je známo z obr. 1 (Sheldonův
graf, vyznačen červeným kroužkem). Posiluje již 4 roky, cvičil na maximální sílu i
objem svalové hmoty, bez výraznějšího výsledku. Posiloval maximálně dvě svalové
partie v tréninku, minutové až dvou minutové přestávky po každé sérii, pyramidový
systém (více opakování s menší zátěží, postupně se zvyšovala zátěž a zmenšoval se
počet opakování) i systém 5x5 (pět sérií po pěti opakování), ale s malým
výsledkem rozvoje maximální síly. Nyní bude posilovat podle našeho tréninkového
plánu k dosažení větší maximální síly celého těla pomocí supersetového principu.
6.3. Metodika výzkumu
Výše popsaný subjekt bude cvičit podle tréninkového plánu rozděleného do
dvou tréninkových jednotek.
Celý trénink se skládá ze supersetových sérií, tedy dvě jdoucí po sobě bez
přestávky navazující série antagonistických svalových partií. V ojedinělých
případech se supersérie nevyskytují, protože cvik, který se cvičí samostatně je
opravdu tak náročný, že je potřeba k dostatečnému dalšímu provedení tohoto cviku
řádných 60 vteřin odpočívat a nezařazovat ho s dalšími cviky.
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Důležitou součástí tréninku je i pitný režim. Před každým posilováním do 1,5
litru vody přidáme dvě šumivé tablety hořčíku. Tento nápoj popíjíme mezi
supersériemi po celou dobu tréninku.
Po příchodu do posilovny se subjekt rozehřeje na šlapacím rotopedu a poté
provede protahovací cvičení, aby došlo k prohřátí pracujících svalů. Subjekt začíná
cvičit nejprve dvě série rozcvičovacích sérií, aby si zatěžované svaly pomalu
zvykly na zátěž a zmírnilo se jejich poranění. Po rozcvičovacích sérií následují
pracovní série. Jako první v tréninku začínáme cvičit těžké základní cviky (kapitola
5. Posilování jednotlivých svalových partií), protože základní cviky vyžadují
opravdu mnoho energie, proto je členíme do základních těžkých cviků. Poté se
přechází k lehčím cvičebním prvkům, ovšem i zde je potřeba veškerého úsilí a
snahy, aby byl náš tréninkový plán opravdu efektivní a přinesl nám požadované
výsledky. Přestávky mezi supersériemi trvají od 45 do 60 vteřin a důraz klademe na
správné dýchání, protože základní cviky jsou velice těžké a je potřeba opravdu
striktně dodržovat hluboké nádechy i výdechy, aby nedošlo k hyperventilaci. Mezi
sériemi a na konci tréninku se subjekt opět protahuje, aby nedošlo ke zkrácení a
omezení celého rozsahu pohybu svalu.
Trénink „A“ je zaměřený hlavně na svalové skupiny hrudníku, především
jeho spodní a střední oblast, dále horní oblasti zad, horních končetin a spodních
končetin. Na každou svalovou partii používáme dva nebo více základních cviků,
kterými neposilujeme pouze danou svalovou partii, ale soustředíme se, aby se
zapojilo co nejvíce svalových skupin. Říkáme jim i multifunkční cviky neizolované. V tomto tréninku je spodní oblast zad pouze posílena a zpevněna.
Také oblast deltových svalů je zde procvičena spíše na tvar a objem.
Trénink „B“ se zaměřuje na budování maximální síly spodní oblasti zad, při
použití základního těžkého cviku - mrtvého tahu. Upřednostňuji jeho cvičení na
samotném začátku tréninku, protože ke správnému provedení je potřeba být
odpočinutý a plný síly. Mrtvý tah jsme doporučili subjektu cvičit pouze 1x za 14
dní, protože přílišné zatěžování spodní oblasti zad může vést až k vážným
zdravotním problémům. Doporučujeme však cvičit mrtvý tah bez trhaček (opasek
kolem zápěstí s háky na dlaních, do kterých se vkládá žerď činky), protože tím
sílíme v úchopu a posilujeme tím hluboká svalová vlákna předloktí. Dalším
opravdu těžkým cvikem v tomto tréninku je nadhoz a tlak. Stejně tak jako u
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mrtvého tahu, cvičíme pouze tento cvik samostatně, protože je velice náročný. I zde
se zapojuje více svalových partií, od dolních končetin přes břišní, zádové, hrudní,
horní končetiny až k samotným deltovým svalům. Trénink „B“ je též zaměřený na
hrudní svalstvo resp. jeho horní části, horní končetiny a dolní končetiny.
V obou trénincích posilujeme břišní svaly dvakrát týdně, aby bylo zpevněno a
mělo dostatečnou sílu při cvičení těžkých a náročných cviků. Pořadí cviků je
v každém tréninku jiné. V tréninku „A“ je jako první posilováno svalstvo horních
končetin a až poté svalstvo deltové, v tréninku „B“ je tomu zase opačně, kdy
soustředíme veškerou počáteční sílu na deltové svaly.
Zvolenou supersériovou metodu jsme určili z důvodu, že kulturisté cvičí
supersety pouze před soutěžemi, tedy v předsoutěžní přípravě. Ale jak Arnold
Schwarzenegger v jedné ze svých publikací píše, „Supersety na antagonistické
svalové partie mají velmi velké propojení a souvislost“ (Kennedy, 2003, str. 73).
Hrudník – záda (to stejné platí u svalových partií triceps – biceps, kvadricepsy –
hamstringy aj). Při cvičení tlakových a tahový cviků jde o velké propojení těchto
dvou svalových partií. Takové prokrvení a napumpování nám dá ještě více síly a
sebedůvěry, protože cítíme, jak po těžkých benchpressech zvládneme ještě odcvičit
sérii např. přítahů v předklonu. Zatímco jedna partie odpočívá, druhá intenzivně
pracuje. Tím se nám zkrátí čas za stejně odvedenou práci. Dovolili bychom si i
tvrdit, že za lépe odvedenou práci. Někdo se zamyslí, zda-li není lepší cvičit
klasickým pyramidovým způsobem. Je pravdou, že jsme rozdílní, každý člověk je
originál a to co u mě funguje, nemusí fungovat u druhého. Ale víme, že tento
postup cvičení má své opodstatnění, a proto jsme tuto tréninkovou metodu zařadili
do této případové studie, kdy subjekt bude cvičit pod přímým dohledem touto
metodou posilování. Celý výzkum bude trvat osm týdnů.
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6.4. Cíl výzkumu
Naším cílem je dosáhnout zvýšení síly v základních cvicích celého těla.
V tomto případě se jedná o cviky jako je benchpress, mrtvý tah, legpress, nadhoz a
tlak, kliky na bradlech a bicepsový zdvih ve stoji.
Na začátku výzkumu se trénovaný subjekt podrobil silovému testu základních
cviků – to abychom pak s přesností mohli určit a spočítat, zda je námi zvolená
metoda účinná. Veškeré informace jsme si zapsali, během probíhajícího výzkumu
jsme si dělali podrobné poznámky pro porovnávání. Pro nás však budou
nejdůležitější počáteční hodnoty a hodnoty zjištěné na konci prováděného
výzkumu.
6.5. Vyhodnocení a závěr
Naším cílem bylo zhodnotit účinnost námi zvoleného tréninkového plánu
pomocí vstupního a výstupního měření zvoleného subjektu. Níže uvedený graf
(obr. 66) znázorňuje počáteční a výstupní hodnotu maximální síly v jednotlivých
cvicích.
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obr. 66 zhodnocení výzkumu
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Jednotlivá čísla v modrých sloupcích nám udává váhu na počátku výzkumu.
V červených sloupcích je hmotnost, kterou po 8 týdnech subjekt dokázal navýšit ve
své maximální síle těchto základních cviků.
Jak je podle grafu vidět, náš tréninkový plán subjektu pomohl ke zvýšení
maximální síly. V případě benchpressu se maximální síla navýšila o 11%,
v mrtvém tahu o 19%, v legpressu o 19%, v nadhozu a tlaku o 13%, v kliku na
bradlech o 60% a v bicepsovém zdvihu o 17%.
Antagonistické supersérie pomáhají k dosažení maximální síly a jak je zřejmé
podle našeho výzkumu, jsou vhodné nejen pro před soutěžní období, ale i pro silové
období.
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7. Závěr
Bakalářská práce „Rozvoj maximální síly v kulturistice“ shrnuje širší
problematiku individuálního posilování k dosažení maximální síly celého těla.
V tomto směru najdeme mnoho publikací, které souvisejí s rozvojem
maximální síly, na druhou stranu je málo publikací, které zahrnují cvičení pomocí
antagonistických supersérií v silovém tréninku. Všechny čtyři části bakalářské
práce - Abeceda kulturistiky
-

Základní principy v tréninku

-

Ovlivňování mentálních vlastností

-

Posilování jednotlivých svalových partií

jsou rovnocennými partnery v praktickém využití. Nelze správně procvičovat
jednotlivé svalové partie bez základních znalostí správného postupu cvičení a jeho
správného způsobu provedení. Dýchání, pitný režim, série, opakování a odpočinek
jsou nenahraditelnou nadstavbou předchozího teoretického textu.
Bakalářská práce má být cílem, jak se stát nedílným doplňkem nejen pro
širokou veřejnost, pro středně pokročilé kluky z posilovny, pro kulturisty, ale i
vrcholové kulturisty, trenéry a přispět k dalšímu zlepšení vysoké úrovně
v kulturistice. V závěru musíme podotknout, že se podařilo shromáždit odbornou
literaturu, vytvoření uceleného pohledu na námi zvolenou metodu a její výsledný
efekt.
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9. Resumé
Bakalářská práce je zaměřena na rozvoj maximální síly v kulturistice. V práci
se zabýváme vhodným cvičením pro osoby, které chtějí obměnit trénink
v posilovně. Popisujemejednotlivé cviky, které jsou vhodné k rozvoji maximální
síly za pomoci supersetové metody. Cílem této práce je vytvoření uceleného
pohledu na zvolenou metodu a její výsledný efekt.

The goal of my thesis on the growth maximal strenght in bodybuilding. In
this work we deal with a suitable exercise for people, who want to vary workout in
the gym. We describe various exercises, that are suitable for the growth of maximal
strenght using superset methods. The goal of this work is to create the
comprehensive view of the method and its resulting effect.
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Příloha č. 1
Silový supersetový antagonistický trénink
Varianta A
Pondělí
Hrudník a záda, břicho
- benchpress + shyby: 2 série rozcvičovací 12 opakování, 4 série 8, 5, 3-5, 2
opakování
- rozpažování + přítahy „T“ osy: 3 série 6, 5-6, 4 opakování
- tlak na šikmé lavici + hyperextenze: 3 série 6, 5, 3-4 opakování, hyperextenze 1215 opakování
- břicho: přednožování 4 série 20 opakování
Středa
Triceps a biceps, ramena a předloktí
- kliky na bradlech + zdvih velké činky ve stoji: 2 série rozcvičovací 10 opakování,
4 série 6, 5, 3, 1 opakování
- Francouzský tlak vleže + zdvih na Scottově lavici: 3 série 6, 4-5, 3 opakování
- upažování ve stoji: 1 série rozcvičovací pro 10-12 opakování, 3 série 4-6
opakování
- upažování v předklonu: 3 série 5-7 opakování
- klopení zápěstí podhmatem + nadhmatem: 2 série 6, 6 opakování

Pátek
Kvadriceps a hamstring, lýtka, břicho
- legpress + zakopávání: 2 série rozehřívací 15 opakování, 4 série 10, 6, 5, 3-4
- výpady + mrtvý tah s nataženýma nohama: 4 série 8, 6, 5, 4
- výpony ve stoji + výpony na patách 5 sérií 15, 10, 8, 6, 4
- břicho: stahování kladky + sed-leh do stran na římské lavici: 5 sérií 10-15
opakování
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Příloha č. 2

Varianta B
Pondělí
Hrudník a záda, břicho
- mrtvý tah: 2 série rozcvičovací po 15-12 opakování, 3 série: 8, 6, 2-4 opakování
- tlak na šikmé lavici + přítah v předklonu: 3 série 6, 5, 3-4 opakování
- benchpress + veslování na stroji 3 série 8, 5, 3-5, opakování
-rozpažování na šikmé lavici +stahování kladky k hrudníku: 3 série 6, 5-6, 4
opakování
- břicho: sed-leh římská lavice: 4 série 20 opakování
Středa
Ramena, triceps a biceps
- nadhoz a tlak: 2 série rozcvičovací po 12-15 opakování, 3 série 1-5 opakování
- přítahy činky k bradě ve stoji: 4 série 8, 6, 4-6, 4 opakování
- Francouzský tlak vleže s EZ tyčí + zdvih velké činky ve stoji: 3 série 6, 4-5, 3
opakování
- stahování kladky ve stoji + zdvih na Scottově lavici: 3 série 6, 5, 3, opakování

Pátek
Kvadriceps a hamstring, lýtka, břicho
- výpady + zakopávání: 2 série rozehřívací 15 opakování, 4 série 8, 6, 5, 4
- předkopávání + zakopávání jednou nohou: 4 série 10, 6, 5, 5
- výpony ve stoji: 5 sérií 15, 10, 8, 6, 4
- břicho: přednožování + zdvíhání pánve vleže: 5 sérií 10-15 opakování
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