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SEZNAM ZKRATEK 

Atd. – a tak dále 

Apod. – a podobně 

Tzv. – takzvaný 

Např. - například 
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ÚVOD 

Diplomovou práci s tématem kulturistiky jsem si vybral na základě získaných 

zkušeností na vysoké škole. Na toto téma jsem psal i práci bakalářskou, která se však 

zaměřovala na metodiku vybraných cviků v kondiční kulturistice. Posilování je mým dosud 

největším koníčkem a zálibou. Zároveň trénuji družstvo žactva závodních plavců a tak se 

snažím co nejlépe kloubit nabyté vědomosti v oblasti tréninku, jeho forem a metod 

s praxí. Tato práce je však zaměřena na výběr konkrétních tréninkových dělených tréninků 

v kulturistickém tréninku a jejich porovnání jak v teoretické, tak v praktické otázce. 

Kulturistika jako taková je, nebo snad byla brána a chápána širokou veřejností jako 

sportovní odvětví nebo disciplína, ve které hrají velkou roli zakázané podpůrné látky, 

které mají z člověka udělat velké svalnaté monstrum, procházející se po pódiu s egem „až 

na půdu“ a vystavujíc své svaly jako nadčlověk. Většině lidí se jistě ani nezalíbí pohledy na 

překompenzované chlapíky, co v uvolněné póze „vyvalí“ svou břišní stěnu jako těhotná 

žena. Toto má s estetikou harmonického a hlavně funkčního rozvoje svalů pramálo 

společného. Tito profesionální kulturisté jsou v časopisech bráni jako předloha i pro 

tvorbu tréninků, ze kterých si široká veřejnost bere příklad. 

 Bohužel zde ale nenacházíme zmínky o tom, že by snad ten či onen tréninkový 

program měl být brán s velkou rezervou a jistě není vhodné ho zařazovat pro člověka, 

který nemá s dlouhodobějším posilováním ve fitness větší zkušenosti. A právě to v 

posilovnách často vidíme. Nezkušení trenéři, kteří mají licencované „rychlokurzy“ často 

vybírají velice devastující cviky pro své klienty. Ti se často ženou za neúměrně rychlým 

shazováním nadbytečných kil nebo naopak, k co nejrychlejšímu nárůstu svalové hmoty. 

Klienti takovýchto „trenérů“ ale nemohou vědět, že tímto cvičením si za několik měsíců 

mohou přivodit zranění, které je od cvičení nakonec může úplně vyřadit.  

Cvičení by mělo probíhat plynule a v návaznosti na individuality cvičence. Stavět 

„cihlu po cihle“, protože jedině tak dokážeme vybudovat „bytelný dům“.  Tam někde 

bychom právě měli hledat pravý význam slova „kulturistika“, a tedy „kultura těla“, jak z 

původního latinského názvu la culture vyplývá, tedy v překladu vzdělávání, zušlechťování, 

pěstování. Tělo by se mělo rozvíjet harmonicky a to jak fyzicky, tak samozřejmě duševně. 

Tento harmonický rozvoj, byl již znám ve starém Řecku pod pojmem kalokagathia.
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

1.1 KULTURISTIKA 

Kulturistika je specializované odvětví individuálního silového sportu. U všech jiných 

druhů sportu je svalstvo a tělo pouze prostředkem k dosažení sportovního výkonu  v 

určitém odvětví či disciplíně sportu, ale v kulturistice je rozvoj svalstva a atletické 

souměrné postavy samotným cílem snažení a i předmětem hodnocení na soutěžích 

(Černý a kol. 1993). 

Podle Bulvy (1981) je kulturistika zaměřená převážně na systematický a metodický 

rozvoj všech svalových skupin s hlavním cílem zlepšit postavu při současném působení na 

rozvoj síly, správného držení těla, zvyšování celkové kondice a rozvoj morálních a volních 

vlastností.  

Kulturistika je individuální sport, jehož cílem je dosáhnout požadovaného 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 důležitá je správná strava zaměřená na dostatečný přísun potřebných živin, 

zejména bílkovin. Dalším faktorem důležitým pro dokonalý vzhled je dostatek odpočinku 

po namáhavém tréninku. Tvarování těla prostřednictvím zdvihání závaží je známé již z 

antické doby, ale jako samostatný sport se kulturistika prosadila až koncem 19. století. 

Zpočátku byla rozšířena především v USA a do Evropy se dostala až po druhé světové 

válce. Mezinárodní asociace International Federation of Body Building (IFBB) byla 

založena bratry Benem a Joem Weiderovými již v roce 1946, uznání za oficiální sport se 

však kulturistika dočkala až v roce 1998. V současné době nese mezinárodní asociace 

název International Federationof Bodybuilding and Fitness, ale původní zkratku IFBB 

používá stále. Zdroj: (http://www.nutrisport.cz/slovnik-pojmu/kulturistika) [cit. 2014-2-

25] 

Podle Smejkal a Rudzindkyjho (1999)kulturistika spadá pod nadřazený pojem, 

kterým je trénink se zátěží. Jednotlivé cviky se provádějí s různými přístroji a pohybový 

aparát přitom překonává odpory, které značně zatěžují svaly. Svalstvo reaguje na tuto 

zvýšenou zátěž hypertrofií, tj. zvyšováním svalové síly, svalového napětí a svalové hmoty. 

Kdyby, jsme tedy kulturistiku měli charakterizovat, můžeme říci, že je to tělovýchovná 
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činnost, vědecky podložená dlouholetými zkušenostmi a ověřená experimentováním, 

zaměřeným na upevnění zdraví, získání síly a zdatnosti celého organizmu s velkým 

důrazem na proporcionální a harmonický rozvoj svalů a jejich estetický vzhled, čehož se 

dosahuje především tělesnými cvičeními se zatížením. Využívají se však i ostatní 

prostředky péče o lidský organizmus. 

Zdroj:(http://holistickemasaze.ic.cz/kulturistika/1cojekult.html) [cit. 2014-2-25] 

Jak z uvedených pramenů můžeme snadno vyčíst, kulturistika je disciplína, která 

klade důraz právě na harmonický rozvoj tělesných proporcí za současného udržení zdraví 

a co nejlepší kondice. V přítomnosti se více používá pojem bodybuilding, který možná více 

definuje tento pojem, a tedy doslova „stavění těla“. Tento pojem můžeme více vnímat 

například ve Spojených státech amerických, kde bychom slovo kulturistika vysvětlovali 

možná docela krkolomně.  

Jak jsme se v této kapitole dočetli výše, kulturistika spadá pod nadřazený pojem 

trénink se zátěží. A právě trénink je pojem, který v následující kapitole popíšeme blíže, 

jelikož tento pojem má svá specifika. 

 



 2ZÁKLADNÍ POJMY V KULTURISTICKÉM TRÉNINKU 

 7 

2 ZÁKLADNÍ POJMY V KULTURISTICKÉM TRÉNINKU 

Kulturistický trénink je tvořen z posilovacích cviků anaerobního charakteru se zátěží, 

které při správné výživě a dostatečné regeneraci znamenají nejúčinnější formu nárůstu 

síly a svalové hmoty.  

Kolouch a Kolouchová (1990) uvádějí tuto základní terminologii:  

 

cvik – je chápán jako vlastní struktura pohybu, který děláte, ať již trupem, 

končetinami, proti zátěži či bez zátěže  

velikost zátěže – je síla odporu, kterou se snažíme překonat pomocí kontrakce 

svalů při provádění cviku. Hmotnost zátěže by měla být tak velká, aby vedla 

k dostatečnému stimulu svalu. Sval by měl být vystaven zátěži, kterou obvykle není zvyklý 

překonávat 

opakování – je každý plný a ukončený cyklus cviku. Provádíme-li například dřep, 

sestává jedno opakování z úplného pohybu z výchozí polohy ve stoji do spodní krajní 

polohy a zpět do výchozí polohy  

série – je uzavřená skupina opakování (v kulturistice většinou 6–12 opakování), 

zahájená s jistým časovým odstupem od předchozí uzavřené skupiny opakování  

přestávka – je pojímána jako časový odstup mezi jednotlivými sériemi opakování 

trénink – je seskupení cviků, sérií a opakování, které provádíme jako uzavřený 

samostatný celek 

tréninkový plán – písemné vytyčení cílů a úkolů, které v jistém období sledujeme  

aerobní cvičení – déletrvající zatížení organismu o nízké intenzitě, jako je chůze, 

běh, jízda na kole. Pro dosažení optimálního aerobního efektu je potřeba dosáhnout 60-

70 % maximální tepové frekvence a tento režim práce udržet alespoň 20 minut. Při 

aerobní práci využívá tělo jako zdroj energie do značné míry zásobní tuk 

anaerobní cvičení – je cvičení o vyšší intenzitě a kratším trvání. V průběhu cvičení 

spotřebuje organismus více kyslíku, než je krevní oběh za tutéž dobu do pracujících svalů 

schopen přivést, a výsledkem je kyslíkový dluh. Při anaerobní práci využívá tělo jak palivo 

převážně glykogen 
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2.1 ANGLICKÉ POJMY POUŽÍVANÉ V KULTURISTICKÉM TRÉNINKU 

V průběhu práce se setkáme s některými anglickými výrazy, které nemusejí být 

každému jasné. Proto zde uvádím kapitolu zaměřenou na vysvětlení často používaných 

pojmů v kulturistice a fitness. 

Dle Stackeové (2008): 

Muscle – sval 

Head, vastus – hlava (u vícehlavých svalů) 

Musclegroup – svalová skupina 

Musclemass – svalová hmota  

strenght training – silový trénink 

Stretching – protahovací cvičení, strečink 

Stretchthemuscle – protáhnout svaly 

Warming-up – zahřátí, rozcvička 

Set – série 

Cheating – dopomoc, resp. Technika provedení cviku s cílem zvládnout co nejvyšší 

zátěž i na úkor správné techniky provedení cviku, se souhybem jiných částí těla 

Bar – tyč, osa 

EZ-bar – EZ tyč (osa se zalomením pro odlišný úchop, než je u standardní osy), 

šetrnější k zápěstí 

Rope – lano 

Dumbells– jednoruční činky 

Handle – jednoruční kladka, resp. úchop pro provádění cviků na kladce jednoruč 

Bench– lavička (flat-rovná, incline-šikmá hlavou nahoru, decline-šikmá hlavou dolů, 

narrow-úzká, wide-široká) 

Squat rack – stoj na dřepy 

Roman chair – hyperextenční lavice 

Pulley – kladka (upper-horní, low-spodní) 

Cables– protisměrné kladky 

Gymladder- žebřiny 

Mat – podložka (pro cvičení na podlaze) 

Startingposition – výchozí pozice 
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Widegrip – široký úchop 

Narrowgrip – úzký úchop 

Underhandgrip – úchopo podhmatem 

Overhandgrip – úchop nadhmatem 

Heavyweight – těžká váha, závaží 

Lightweight – lehká váha, závaží 

Negative phaseofmovement – negativní fáze pohybu 

To addresistance – přidat odpor, zvýšit odpor 

Peckdeck – také tzv. motýlek, předpažování vsedě na stroji, pro zapojení prsních 

svalů, nebo také při obráceném postoji a při možném nastavení stroje zacílen na 

zadní svaly ramene a zad 

Multipress–  velká osa, která je vedená ve stroji, multifunkčně lze použít na cviky pro 

svaly prsní, zádové, svalstvo nohou apod. 
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3 SPORTOVNÍ TRÉNINK 

Sportovní trénink je fenomén, bez kterého by nebylo možné podávat vrcholné 

výkony. Sportovní trénink je řízený proces, který díky správnému vedení a dávkování vede 

ke zvyšování fyzické a psychické kondice. Vede k fyziologickým a psychickým změnám 

v organismu, které se projevují právě zvýšením kondice spojené například i se zlepšením 

motorické činnosti člověka (sportovce), jelikož se pohyby stávají automatické a tím pádem 

i méně energeticky náročné. Zároveň se sportovec soustřeďuje postupným několikaletým 

trénováním na detaily v provedení, a tím posouvá hranice hodné k překonávání.  

Podle Dovalila (1982) je sportovní trénink organizovaný proces rozvoje výkonnosti 

sportovce zaměřený na dosahování nejvyšších sportovních výkonů ve vybraném druhu 

sportu. Sportovní trénink je charakterizován silnou výkonovou motivací, projevující se ve 

snaze dosáhnout co nejlepších výkonů v konkrétní disciplíně, které představují aktuální 

úroveň komplexu pohybových schopností a dovedností. 

Působení tréninkového procesu se v souhrnu projevuje ve zvyšování trénovanosti 

sportovce. Optimální úroveň trénovanosti zaměřená ke konkrétním soutěžím se označuje 

jako sportovní forma, jejímž projevem je maximální výkon. Sportovní trénink plní funkci 

přípravy na soutěž, závod nebo hru. Jeho současná podoba má často, zejména na 

vrcholové úrovni, znaky těžké práce, fyzického i psychického vypětí. Přes tyto skutečnosti 

je nutné, aby si trénink zachoval rysy sportu jako hry, kde nacházíme radost, tvůrčí 

přístup, pocit dobře vykonané činnosti, přátelské vztahy, atd. Oslabení těchto činitelů se 

odráží i v samotné výkonnosti. Stejně tak uvažujeme-li o řízení tréninku a o trenérovi jako 

jeho hlavním článku, je patrné, že sportovní trénink je společnou záležitostí trenéra a 

sportovce. Sportovec by neměl být v tomto systému pouhým pasivním vykonavatelem 

příkazů, jelikož bez jeho aktivního přístupu, pochopení, souhlasu a ztotožnění, 

samostatnosti a iniciativy se trénink změní v neplodný a mechanický proces, který nemůže 

vést k očekávaným výsledkům. 
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3.1.1 CÍLE SPORTOVNÍHO TRÉNINKU 

Dovalil a kol. (2002) uvádí, že cílem tréninku je dosažení individuálně nejvyšší 

sportovní výkonnosti ve zvoleném sportovním odvětví na základě všestranného rozvoje 

sportovce. Znamená to usilovat o rozvoj ve dvou oblastech – výkonnostní (tedy ve smyslu 

rozvoje výkonnosti v dané sportovní disciplíně) a lidské (jinými slovy výchovné, např. 

dodržováním zásad fair play a pravidel sportu apod.). 

 

3.1.2 ÚKOLY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU 

Úkoly tréninku zahrnují tělesný, psychický a sociální rozvoj a spočívají v osvojování 

sportovních dovedností (jejich technické a taktické stránky), rozvíjení kondice sportovců 

(ovlivnění jejich pohybových schopností) a formování osobnosti sportovců ve smyslu 

specifických požadavků sportovního odvětví, ale i ve smyslu širším, občanském. Ve svém 

komplexu i diferencovaně jsou řešeny v rámci jednotlivých složek tréninku. Osvojování 

sportovních dovedností v tréninku a použití v soutěžních podmínkách, včetně výběru 

vhodných řešení a rozvoje tvůrčích schopností, řeší systémově hlavně technická a taktická 

příprava. 

 Stimulace pohybových schopností odpovídajícím zatížením s cílem vytvořit 

potřebné kondiční základy sportovního výkonu je předmětem kondiční přípravy. 

Ovlivňování psychiky, osobnosti a chování sportovce – ve smyslu specifických, ale i 

obecnějších psychických a sociálních požadavků výkonu a sportu, ve sportu řeší 

samostatná složka tréninku psychologická příprava, s níž je úzce spojena výchova 

sportovce. 

Trénink probíhá jako celek se zdůrazněním té či oné oblasti. Mezi rozlišovanými 

složkami existují užší či volnější vztahy. Naznačené členění má význam didaktický. 

Postavení složek není dle Dovalila a kol. (2002) ve všech sportech stejné, mění se také s 

věkem a výkonností, v průběhu ročního cyklu atd.   
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3.2 TRÉNINKOVÝ PROCES V KULTURISTICE 

Metodika tréninku ve sportovní kulturistice představuje velmi širokou kapitolu  

shrnující v sobě velký počet tréninkových principů, zásobník cviků a jeho aplikace při 

procvičování jednotlivých svalových partií, sestavování tréninkových plánů apod.  

Metodikou rozumíme souhrn za mnoho let nashromážděných poznatků, 

zkušeností v oblasti tréninku kulturistů, které vedou k dosažení určitých cílů – např. 

zvýšení síly, objemů svalstva, jeho vytvarování a vyrýsování. V konečném důsledku vede k 

vytvoření harmonicky rozvinuté, esteticky působící postavy. Velmi zjednodušeně nám  

metodika říká, co a jakým způsobem máme cvičit. 

Metodika kulturistiky byla vytvářena při samotné kulturistické praxi, většinou 

tréninkovými postupy význačných světových kulturistů, kteří ji obohacovali svými cennými 

tréninkovými zkušenostmi, a věda teprve následně poskytovala teoretická zdůvodnění. 

Její základy položil Eugen Sandow v roce 1903svou průkopnickou knihou „Body Building“, 

která dala název kulturistice v anglicky mluvících zemích a v téměř celé západní Evropě. V 

poválečném období nejvýrazněji přispěl k jejímu obohacení Joe Weider, světoznámý 

trenér a obchodník, po něm pojmenovanými tréninkovými principy, které tvoří základ 

tréninku kulturistů na jakékoliv úrovni od začátečníků až po špičkové profesionální 

kulturisty. 

Dalšími i netradičními pohledy dle Smejkala a kol. (1998) přispělo mnoho dalších 

špičkových kulturistů. Za všechny uveďme Arnolda Schwarzeneggera, který kromě řady 

odborně velmi cenných publikací (např. „Encyklopedie moderní kulturistiky“), vahou své 

osobnosti a obrovskou popularitou dokázal přeměnit kulturistiky ze sportu živořícího na 

okraji zájmu společnosti v pohybovou aktivitu, kterou dnes pravidelně zařazují do svého 

denního režimu desítky milionů lidí na celém světě. I v tomto spatřujeme obrovský 

význam kulturistického sportu.
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3.2.1 TRÉNINKOVÉ PROMĚNNÉ 

Mezi základní pojmy charakterizující trénink patří podle Roubíka (2012):  

Během tréninkového procesu může docházet ke stagnaci. Tu můžeme odstranit 

použitím následujících intenzifikačních metod, které oživí náš trénink a dodají svalům 

dostatečný impulz, který při správné stravě a regeneraci povede ke svalové hypertrofii a 

zvýšení svalové síly. 

 

tréninková frekvence – tj., jak často procvičíte všechny svalové partie, např. klasický 

kulturistický split se svalovými partiemi rozdělenými do 4 tréninků v týdnu je tréninkem 

nízkofrekvenčním s procvičením každé partie pouze jednou týdně, 

tréninkový objem – tj. počet sérií násobený počtem opakování v tréninku daných 

svalových partií,  

tréninková intenzita (absolutní tréninková intenzita = zátěž) – zátěž použitá v 

tréninkových sériích jako procento z maximálního silového výkonu pro jedno opakování, 

např. pro jedince s maximálním výkonem 100 kg pro jedno opakování v benchpressu 

představuje vysoká (85%) intenzita 85 kg, což dovoluje provést v sérii cca 3-4 opakování. 

Naopak naložených 70 kg na čince představuje pro tohoto sportovce střední (70%) 

intenzitu a umožňuje provedení 8-10 opakování,  

relativní tréninková intenzita – je souhrn všech tréninkových faktorů (délka přestávek 

mezi sériemi, využívání intenzifikačních technik apod.),  

intenzifikační techniky (IT) – mají za úkol zvýšit účinnost a intenzitu tréninku a následně 

také samotný výkon. Jsou určeny pro vrcholové kulturisty. 

 

Dle Roubíka (2012) mezi IT patří 

vynucená opakování -(poslední 2-3 opakování s pomocí sparingpartnera) 
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negativní opakování – pozitivní část cviku je provedena za pomoci sparingpartnera, kdy 

nám sparingpartner odtlačit činku do výchozí polohy, negativní část cviku, kdy činka 

„padá“ dolů (bench-press) cvičenec brzdí dráhu břemene po co nejdelší možnou dobu 

 

supersérie a supersety – jedná se o stejnou tréninkovou techniku, která je často 

chybě interpretována, protože slovo „set“ znamená v anglickém jazyce sérii. Je to pouze 

počeštělý výraz. Supersérie neboli superset znamená provedení 2 cviků za sebou bez  

přestávky. Lze však provést 2 cviky na stejnou svalovou partii nebo 2 cviky na jiné svalové 

partie, kde se z hlediska biomechaniky využívají cviky na protilehlé svaly, tedy 

antagonistické supersérie. Klasický příkladem je kombinace bicepsu (flexe v loketním 

kloubu) a tricepsu (extenze v loketním kloubu). 

gigantické série – tréninková technika pro pokročilé, kde jsou čtyři a více cviků prováděny 

za sebou bez přestávky. Ve většině případů se jedná o cviky na jednu svalovou partii, ale 

kulturisté někdy provádějí i čtyři cviky na různé svalové partie. 

pyramida (zvyšování a snižování zátěže a opakování v sériích při jednom cviku) 

shazování zátěže (snižování zátěže v jedné sérii) 

izometrické zátěže (stop – pauzy na vrcholu opakování).  

 

Podle MieBnera (2004) patří k základním pojmům charakterizující trénink tzv. zátěžové 

komponenty:  

intenzita zátěže (intenzita tréninku) – je určena stupněm namáhavosti cviku. Jako popisná 

veličina se obvykle používá zátěž měřená v kilogramech (kg) nebo v procentech (%) 

maximální síly (Fmax). O zátěži přitom platí (tab. 1): 

 

Intenzita zátěže 

maximální (velmi těžká) 90–100 % Fmax 

submaximální (těžká) 80–90 % Fmax 

střední  70–80 % Fmax 

lehká  50–70 % Fmax 

nepatrná  30–50 % Fmax 

Tabulka 1- Stupně intenzity zátěže podle MieBnera (2004) 
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doba zatížení – udává, jak dlouho působí určité svalové cvičení na příslušné svalstvo. 

Vztahuje se na časový úsek jedné série 

objem zatížení – představuje celkové množství zátěžových stimulů, tedy zvládnutou tonáž 

v kg během jednoho cviku. Například provedeme-li tři série daného cviku o deseti 

opakováních s odporem 50 kg, je objem zatížení následující:  

3 x 10 x 50 = 1500 kg 

 

velikost zatížení – je určena počtem sérií a počtem opakování všech cviků v rámci 

tréninku 

hustota zatížení – udává časový poměr mezi zatížením a odpočinkem v rámci tréninku a 

podstatně ji ovlivňuje délka pauz mezi jednotlivými sériemi 

frekvence tréninku – udává počet tréninků za týden 

 

Podle Stoppaniho (2008) termín intenzita v kulturistickém tréninku odpovídá 

hmotnosti zdvihnutého břemene. Mnoho kulturistů používá termín intenzita pro 

vyjádření obtížnosti série nebo tréninku, bez ohledu na vzepřenou hmotnost. Lze 

například provést vysoce intenzivní cvik s velmi nízkou hmotností a extrémně vysokým 

počtem opakování (do svalového vyčerpání). Podle formální definice intenzity by ovšem 

takové cvičení bylo považováno za cvičení v nízké intenzitě. Aby nedocházelo k 

nedorozumění, je vhodnější používat pojem odpor, kdykoli se odkazujeme na hmotnost 

břemene. Velikost odporu je po výběru cviku podle Stoppaniho (2008) jedním z 

nejdůležitějších metodotvorných činitelů. 

Souhrn výše uváděných proměnných najdeme ve většině odborné literatury, kde 

každý autor upřednostňuje a uvádí různé typy těchto tréninkových proměnných. Výčet 

výše uvedených by měl tvořit celkový souhrn dosud známých tréninkových proměnných.  
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3.2.2 METODOTVORNÉ ČINITELE V KULTURISTICKÉM TRÉNINKU 

Aby trénink směřoval k pozitivnímu cíli, ve smyslu hypertrofie svalů a hyperplazie 

svalových buněk a zároveň zajistil dostatečný prostor pro regeneraci a odplavení laktátu, 

je třeba, aby cvičenec dodržoval pravidla proměnných v tréninku a využíval tak jejich 

pravý potenciál. 

Hlavními metodotvornými činiteli nejen v kulturistickém tréninku jsou dle 

Stoppaniho (2008) následující činitele: 

 

1) Výběr cviků - a) základní cviky 

b) doplňkové cviky 

c) komplexní cviky 

d) izolované cviky 

e) nářadí, náčiní 

 

2) Pořadí cviků - a) základní cviky následované doplňkovými 

b) velké svalové skupiny před malými svalovými skupinami 

c) zaostávající svalové skupiny na začátek tréninku 

d) všechny série cviků v řadě 

e) supersérie 

 

3) Počet sérií – a) objem   

b) jedna série 

c) více sérií 

d) počet sérií cviku 

e) počet sérií jedné svalové skupiny 

d) počet sérií v jedné tréninkové jednotce 

 

4) Odpor (intenzita) – a) procenta 1 OM 

b) cílový interval OM 

c) škála OMNI-resistance 
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5) Přestávka mezi sériemi – a) závisí na odporu 

b) závisí na požadované svalové adaptaci 

c) závisí na trénované energetické zóně 

d) závisí na technice tréninku 

 

6) Další faktory ovlivňující vliv tréninku – a) rychlost pohybu prováděného cvičení (3-5s) 

            b) frekvence tréninků 

 

 Zejména bych kladl důraz na přestávky mezi sériemi, které výrazně ovlivňují 

charakter tréninku a jeho následné výsledky.  

 

Příklad přestávek při určitém druhu tréninku:  

 

 

   

O délce pauz mezi sériemi rozhoduje také to, kterou partii právě procvičujeme. 

Logicky vyplývá, že větší svalové partie (svalstvo nohou, zádové svaly, prsní svaly) 

potřebují delší čas pro odpočinek (2-4min) a menší svalové partie (biceps, triceps, 

ramena, předloktí, lýtka) si „vystačí“ s menším časem pro zotavení mezi sériemi (1-2min). 

Když si vezmeme příklad právě tréninku dolních končetin, kde budeme provádět dřepy 

s velkou činkou, budeme potřebovat k výkonu větší množství kyslíku (díky velikosti svalu), 

jelikož vzniká větší kyslíkový dluh, než při procvičování menších svalových partií.  

Tyto tvrzení platí pro klasicky odcvičený trénink. Kdybychom do tréninku vkládali 

silové prvky, pauzy mezi sériemi by byli delší. Stejně tak jako, když do tréninku zahrneme 

super-sety, negativní opakování, gigantické série, super-série atd.  

 

Typ tréninku Délka odpočinku 

Objemový 2-3minuty, při zvyšování intenzity do 90s 

Silový 3-5min 

Rýsovací 30-60s 

Redukční 1-2min 

Vytrvalostní 2-3min 

Tabulka 2 - Délka odpočinku, zdroj: http://www.vseokulturistice.cz/odpocinek-mezi-seriemi_309[cit. 
2014-9-20] 
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3.3 DEFINICE SÍLY 

Síla jako fyzikální veličina, je vektorová veličina, která má směr působení. Pouze 

jako fyzikální veličinu ji zde ale charakterizovat nehodlám. Sílu vezmeme jako další ze 

svalových schopností člověka (rychlost, vytrvalost, síla). Pak je tělesná síla definována 

podle Stoppaniho (2008) jako (pohybová schopnost) maximální fyzikální síla (fyzikální 

veličina), kterou dokáže sval nebo skupina svalů vyprodukovat při určitém pohybovém 

projevu danou rychlostí. Ovšem definovat tělesnou sílu není tak jednoduché, především 

proto, že síla má mnoho forem. Následující definice charakterizují jednotlivé typy síly. 

Dle (Stoppaniho,2008) je: 

Absolutní síla – maximální síla, kterou sval dokáže vyprodukovat, jsou-li 

odstraněny všechny tlumící a ochranné mechanismy. Vzhledem k této podmínce je krajně 

nepravděpodobné, že by bylo možné absolutní sílu prakticky realizovat. Dochází k tomu 

pouze za výjimečných okolností, např. ve zdraví ohrožující situaci, v hypnóze nebo 

použitím látek urychlujících metabolismus. 

Maximální síla – udává množství maximální síly, kterou je sval nebo skupina svalů 

schopna vyprodukovat při konkrétním pohybovém úkonu za jedno opakování. Hovoříme 

tak o jednom opakovacím maximu nebo 1 OM. Někteří odborníci odhadují, že  OM 

odpovídá přibližně 80% absolutní síly. Tento typ síly je důležitý zejména pro silový trojboj 

(powerlifting). 

Relativní síla – udává poměr mezi maximální silou a tělesnou hmotností. Jedná se 

o důležitý údaj zejména při porovnávání síly různě velkých sportovců. Relativní síla se 

počítá tak, že se 1OM vydělí tělesnou hmotností. Například sportovec vážící 90kg, který 

při tlacích na lavici (benchpress). Zdvihne 180kg (180:90=2), má stejnou relativní sílu jako 

osoba vážící 50kg, která zdvihne 100kg (100:50=2). Tento typ síly je důležitý pro silová 

trojboj nebo pro hráče amerického fotbalu a další sportovce kontaktních sportů, kteří se 

srovnávají s kolegy.  

Rychlostní síla – schopnost rychle přesunout vlastní tělo nebo předmět. Tento typ 

síly má význam pro řadu sportovců, zejména pro atletické disciplíny, jako je vrh koulí, hod 

oštěpem nebo skok daleký. 
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Startovní síla – schopnost generovat vysoký výkon v počáteční fázi pohybu. Tento 

typ síly je důležitý pro vzpírání, mrtvý tah, box, bojové sporty či americký fotbal, kde je 

rozhodující vygenerovat sílu okamžitě.  

 

Akcelerační síla – schopnost rychlého růstu výkonu v průběhu větší části pohybu. 

Tento typ síly navazuje na startovní sílu a má význam ve sportech jakými jsou judo, zápas 

nebo sprinty.  

 

Vytrvalostní síla – schopnost produkovat sílu po delší dobu nebo prostřednictvím 

mnohočetných opakování pohybu. Tento typ síly je důležitý např. pro zápas, cyklistiku, 

plavání nebo kulturistiku. 

 

Silové cvičení je tedy druhem cvičení proti odporu (i když ne každé cvičení proti 

odporu je zároveň silovým cvičením). Silové cvičení se týká tréninku, při němž se tělo 

nebo jeho část pohybuje proti vnější síle, a vyvolává zvýšení svalové síly nebo hypertrofii 

(svalový nárůst). Toho lze dosáhnout cvičením s činkami nebo na hydraulickém přístroji, 

ale nikoliv při běhu do schodů. 
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3.3.1 ZÁKLADNÍ SLOŽKY METODIKY SILOVÉ PŘÍPRAVY A ROZVOJE SÍLY 

Jak již víme, metodika rozvoje silové schopnosti zahrnuje komplex prostředků, 

metod režimů svalové práce, hodnot překonávaného odporu, intenzity prováděného 

cvičení, počtu cviků opakovaných v jedné sérii, délky a charakteru odpočinku mezi 

sériemi. Všechny tyto složky spolu úzce souvisejí a vzájemně se podmiňují. Opomenutí i 

jediné z nich může znamenat snížení efektivity celé přípravy nebo dokonce změnění 

charakter tréninku silového rozvoje podle Kuzněcova (1974). Během tréninku a 

tréninkového cyklu důrazně kontrolujeme počty opakování, ale i dobu provádění jedné 

série, aby se zachovala plánovaná intenzita zatížení. Taktéž pozorně sledujeme charakter 

a délku odpočinkových přestávek. Přestávky mezi sériemi je vhodné trávit aktivně, např. 

za využití tzv. pohotovostního strečinku. 

 Jak uvádí Hettiger (1955), pokusy rozvíjet svalovou sílu bez toho, abychom použili 

maximálních silových napětí, jsou neefektivní. Jestliže jedinec neprovádí systematicky 

svalové cvičení s dostatečně vysokou zátěží, růst síly se nedostaví. Při velmi malých 

hodnotách zátěže může vést dokonce i k poklesu síly. U netrénovaných jedinců nastává 

tento jev tehdy, pokud hodnota provedeného úsilí je menší než 20% maximální síly podle 

Zaciorskijho (1970). 

 

Jako tři základní způsoby vyvinutí maximálního svalového silového napětí. 

Zaciorskij(1970) uvádí: 

1. opakované zvedání sub-maximální váhy do úplné únavy - ( do odmítnutí) 

2. zvedání maximální váhy 

3. zvedání nižší váhy, ovšem maximální rychlostí 

Tomu odpovídají i tři rozdílné metody rozvoje síly: 

1. metoda opakovaného úsilí 

2. metoda maximálního úsilí 

3. metoda dynamického úsilí 
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Dle Zaciorskijho (1970), který se také zabýval metodikou tréninků zaměřených 

především na zvětšení svalové hmoty, resp. tréninku kulturistů. Po objasnění 

mechanismu, který směřuje k hypertrofii kosterních svalů, vyvodil několik závěrů pro 

metodiku tréninku. 

Používaná zátěž musí být dostatečně velká, neboť pouze v tomto případě bude 

aktivnost jednotlivých svalových vláken natolik značná, že pro její energetické 

zabezpečení bude zapotřebí energie velkého množství vazeb ATP (adenosintrifosfát). To 

vede k tomu, že syntéza bílkovinných struktur bude zpomalena, rozpad bílkovin začne 

převládat nad syntézou, a obsah bílkovin ve svalech se zmenší. Současně v krvi se zvětšuje 

obsah dusíku, což vytvoří potencionální možnosti pro jejich další obnovení a super-

kompenzaci. Velikost svalového napětí nemá být maximální, jinak celková hodnota 

vykonané práce nebude velká, bude trvat pouze krátkou dobu a metabolické změny 

budou poměrně malé. 

 Protože anaerobní charakter energetické výměny při krátkodobém zatížení je do 

značné míry, určován časovým faktorem, důležitým momentem v určování silových 

cvičení je délka jejich trvání. Např. práce s vahou, kterou je možno zvednout 10x, bude 

trvat krátce 30-40s, a proto bude prováděna na účet anaerobní re-syntézy ATP. Při 

zmenšení váhy se prodlužuje trvání práce a současně vzrůstá dluh dýchacího 

fosforilizování v energetickém zabezpečení činnosti. Dýchání, jako energeticky 

nejefektivnější mechanismus, může podstatně pokrýt potřeby v energetickém 

zabezpečení nejen funkcionální činnosti, ale i potřebné výměny. Taková práce však už 

nepřispěje k zvětšení svalové hmoty. 

Silová cvičení používaná pro zvětšení svalové hmoty mají vzbuzovat dostatečně 

velké, ne však maximální svalové napětí. Dále délka trvání musí být natolik 

krátká, aby se energetické zabezpečení činnosti dělo na účet anaerobních mechanismů a 

zároveň natolik dlouhé, aby se procesy výměny aktivizovaly v dostatečné míře. 

Základní zátěží v metodickém tréninku kulturistů je taková váha, kterou je 

možno zvednout 10x. V každé sérii se zvedá zátěž až do odřeknutí. V současné době jsou 

již tyto metodiky tréninku překonané, resp. značně rozvinuté a dále propracované. Za 

účelem oddálení či zabránění stavu tréninkové stagnace a dalšího svalového rozvoje je 

nutné tréninkové metodiky kombinovat, slučovat a modifikovat. 
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3.4 MOŽNOSTI ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ TRÉNINKOVÉHO PROCESU V KULTURISTICE 

Stav trénovanosti, jak uvádí Dovalil (2009) je daný v zásadě tělesným i psychickým 

stavem sportovce, mění se v čase a lze ho záměrně ovlivňovat. Řídit tento proces 

znamená na základě diagnostiky usilovat o změnu výchozího či průběžného stavu 

trénovanosti do nového žádoucího stavu. Děje seto cestou promyšlené organizace 

převážně pohybového režimu (cvičení uspořádaná do tréninkových jednotek a cyklů, 

aplikovaná jako zatížení podle určitých metod a principů, ve zdůvodněné posloupnosti, 

atd., účast v soutěžích). Vzhledem k mnohostranné variabilitě objektivních i subjektivních 

činitelů, které do sportu a tréninku vstupují, a také různorodost pohybového obsahu 

sportovních odvětví, vylučují možnost předložit jednoznačný recept. 

Vezmeme-li v úvahu obecné poznatky, zásady, požadavky a podmínky účinného 

řízení, znamená to pro potřeby tréninku: 

A) provádět diagnostiku aktuálního stavu trénovanosti sportovce 

B) pomocí obdobných diagnostických charakteristik vytvářet plánovaný cílový 

model stavu trénovanosti sportovce, jehož má být dosaženo 

C) stanovit systém tréninkových vlivů a pokoušet se je evidovat 

D) změny, k nimž průběžně dochází systematicky kontrolovat a následně 

posoudit účinky zvoleného tréninku. 

 

Fiala (1973) uvádí, že v realizační činnosti je žádoucí dodržovat zásady názornosti, 

uvědomělosti, přiměřenosti, trvalosti a zejména soustavnosti. Soustavnost jev 

kulturistickém tréninku zvláště důležitá. 

 

Žádoucí je usilovat o splnění uvedených požadavků v kvantitativní podobě, tj. 

vyjadřovat je pokud možno numericky pro potřeby exaktnějšího vyhodnocování, tedy pro 

zjišťování vztahů a účinků. Zdá se, že důsledným využitím existujících poznatků lze řadu 

těchto požadavků v tréninkové praxi realizovat. Kvantitativní popis stavu trénovanosti 

sportovce by měl vycházet ze struktury sportovního výkonu. Požadavek kvantifikace platí i 

pro tréninkové vlivy – hodnocení druhu a velikosti zatížení pro dosažení změn 

trénovanosti a jejich komponent, upřesnění vztahů zatížení a zotavení, udržení 

dosažených změn na potřebné úrovni. Zvládnutí zatížení patří tak mezi stěžejní body, 
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podmiňujícím racionální řízení tréninku. A nejedná se pouze o vyjadřování zatížení, ale 

zejména o zkoumání vztahů zatížení – adaptační změny v různých cyklech tréninku, 

počínaje tréninkovou jednotkou až k ročnímu či víceletému cyklu. Konkrétní možnosti 

řízení tréninkového procesu spočívají: 

A) v manipulaci s druhem zatížení (výběr a posloupnost cvičení) 

B) v manipulaci s velikostí zatížené (objemu, intenzity) 

C) ve frekvenci zatěžování (zatížení – zotavení) 

K vědomému řízení tréninku je podle Dovalila (2009) nezbytné ovládnout a 

uspořádat množství poznatků. Prakticky se pak na tomto základě uskutečňuje řízení 

prostřednictvím plánování a evidence tréninku, kontrolou trénovanosti a 

vyhodnocováním tréninku.  

Plánem se rozumí určitá zdůvodněná představa o tréninkové činnosti ve 

vymezeném časovém období. S ohledem na stav sportovce je potom upřesňován 

v konkrétní program tréninku, jehož podmínky, obsah a organizace navozují konkrétní 

tréninkovou činnost. Trenér činnost sportovce průběžně sleduje, měl by ji rovněž 

zaznamenávat. Funkci zpětné vazby v procesu řízení plní kontrola trénovanosti, 

poskytující informace o působení absolvovaného tréninku. Konfrontace trénink – změny 

trénovanosti je pak základem vyhodnocování tréninku, podle něhož se případně 

usměrňuje následný trénink i jeho plán. Celý postup se permanentně opakuje v různých 

časových intervalech – cyklech tréninku. Pro efektivní řízení mají všechny kroky – 

plánování, evidence, kontrola a vyhodnocování – smysl jako celek, neboť se vzájemně 

podmiňují. Absence jednoho článku činí ostatní články samoúčelnými a řízení 

tréninkového procesu se znehodnocuje. Podle Minaříka, Švuba (1994) dlouhodobé 

plánování a periodizace tréninku jsou jedním z hlavních faktorů zvyšování výkonnosti 

každého kulturisty. Systémy tréninku v určitém časovém období se liší cílem i náplní. V 

základě se příprava během časového úseku (např. roku) dá rozdělit na mimosezónní a 

sezónní. Období mimo sezónu (jinak období přípravné) slouží k odpočinku, doléčení 

případných zranění a k odstranění možných nedostatků postavy. V sezóně, tj. v období 

hlavním, směřujícím ke konkrétnímu cíli, probíhá postupné vylaďování formy. Sezóna 

vrcholí jednou nebo několika soutěžemi. 
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   V minulosti kulturisté trénovali celý rok stejně, hodně jedli a nabírali se svalovou 

hmotou i značné množství tuku. Potom krátce před soutěží zahájili hektický rýsovací 

program, kdy většinu nabyté váhy spolu s tukem pracně shazovali. Periodizační systém 

naopak umožňuje postupný vzestup výkonnosti a dosažení vrcholné formy na plánované 

soutěži. 
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3.5 KULTURISTICKÝ TRÉNINK A JEHO METODICKÁ SPECIFIKACE 

Informace, které jsou dosud známé v oblasti kulturistického tréninku, mají charakter 

velké kvantity dat, pojmů, výrazů a specifik, které začátečníky mohou do značné míry 

mást. Často se setkáváme s výrazy typu „ jedu objem“, „jedu rýsovačku“. Laik si tato 

tvrzení přebírá tedy tak, že při objemovém tréninku je možné stravovat se prakticky 

jakkoli a zároveň intenzita tréninku není velká, pouze možná zaměřená na větší váhu při 

určitých cvicích, které ale postrádají striktnost týkající se doby přestávek mezi sériemi a 

zvyšování zátěže. Zároveň tato cvičení silovějšího charakteru postrádají správnou techniku 

a cvičenci přistupují k „cheetingu“, který může vést ke zdravotním problémům, což je 

dopad negativního charakteru, který není žádoucí v kulturistice, potažmo jakémkoli 

sportovním tréninku. 

„Rýsovací“ fáze se používá mezi neodbornou veřejností za období jednoho nebo 

dvou měsíců před začátkem léta, kdy se většina cvičenců snaží shodit nadbytečné 

kilogramy nabrané v „objemu“. Zařazují tedy přemíru aerobního cvičení a v silovém 

tréninku uberou váhy a přidají opakování. Rád bych tedy uvedl na pravou míru charakter 

tzv. objemové přípravy a přípravy „předsoutěžní“, která se týká závodníků. U širší 

veřejnosti, která se věnuje tomuto druhu sportu bych tuto přípravu charakterizoval spíše 

jako přípravu zaměřenou na „odhalení“ vybudovaných svalů a udržení stavu, který si 

cvičenec předsevzal.  

 

3.5.1 SPECIFIKA KULTURISTICKÉHO TRÉNINKU V OBJEMOVÉ FÁZI 

Podle Roubíka (2012) musí každý trénink splňovat několik základních specifik 

objemového tréninku: 

 frekvence procvičení každé partie musí být nejméně 2x, ale lépe i 3x týdně – 

příčinou stagnace celé řady kulturistů je nepochopení kulturistického splitového 

tréninku, kdy je používán drtivou většinou kulturistů splitový nízkofrekvenční 

trénink rozdělující partie do 4 tréninků v týdnu s frekvencí procvičení partie pouze 

1x týdně. Roubík (2012) uvádí, že klinické studie v posledních letech skutečně 

prokázaly, že proteosyntéza (růst svalové hmoty) je ve svalových buňkách zvýšena 

na dobu 24-36 hodin po posilovacím tréninku. Tvrdě odcvičená svalová partie 

může být rozbolavělá ještě 4 dny po tréninku (typicky stehna či hrudník). 
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Neznamená to pravdivost starého přísloví „co bolí, to roste“, ale je to pouze 

důsledek „popálení“ mikrostruktur svalových buněk poklesem pH, které vzniklo 

nahromaděním kyseliny mléčné. Rozhodně se nejedná o příznak růstu svalové 

hmoty. Proto je nutné tato fakta respektovat a všechny svalové partie za týden 

trénovat nejméně 2x, protože při klasickém přístupu splitového nízkofrekvenčního 

tréninku by sval ve skutečnosti rostl za celý týden pouze 24–36 hodin. 

Podle Roubíka (2012) je žádoucí: 

 trénovat s vysokým objemem pracovních sérií – účinný silově – objemový trénink, 

např. již poměrně dobře známý trénink Korte, který popisuji níže 

 v objemové přípravě je nutné sval k růstu stimulovat, ne jej tréninkem 

zdevastovat – klíčem k budování mohutné svalové hmoty je stimulace přirozené  

hormonální odpovědi organismu na objemový trénink. Ve skutečnosti je produkce 

přirozených anabolických hormonů v našem těle (testosteron, růstový hormon 

atd.)v období regenerace po výkonu nesrovnatelně vyšší po tréninku Korte než po 

tréninku prsa + biceps, kdy je anabolická hormonální odpověď minimální 

 v rámci progresivního přetížení svalů (postupného zvyšování zátěží) jako hlavního 

opakovaného stimulu k nárůstu další svalové hmoty a síly je efektivnější odcvičit 

daný trénink ve všech sériích (např. 5x5, 6x6) s konstantní zátěží ve všech sériích a 

přidávat zátěž až pro všechny pracovní série následujícího tréninku, 

 ideální trénink pro nárůst objemu svalové hmoty by měl spojovat, jak stimulaci 

růstu kontraktilních bílkovin svalu, tak i nárůst objemu energetických zásob 

svalu. Podle Roubíka (2012) obsahuje lidský sval přibližně 25 % bílkovin. Tyto 

bílkoviny jsou zodpovědné za vlastní svalovou kontrakci a jsou stimulovány těžšími 

vahami v nižším rozsahu opakování. Zbylý objem svalu je tvořen dalšími 

buněčnými organelami a zásobními látkami, z nichž je pro nás nejdůležitější nárůst 

zásob glykogenu, adenosintrifosfátu (ATP), počtu mitochondrií atd., tedy těch 

částí, které svalovou buňku energeticky zásobí a které reagují na trénink s vyšším 

počtem opakování či na vyšší celkový tréninkový objem. 
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3.5.2 TRÉNINK KORTE 

Stephan Korte. Tento německý trojbojař, žijící nyní v rakouském Salzburgu, 

sestavil trénink, který si našel spoustu zastánců i odpůrců. Jeho program byl vyzkoušen 

řadou německých elitních lifterů a přinesl své výsledky. S úspěchem ho aplikoval například 

Michael Brueger, juniorský mistr světa a první Němec, který nasbíral v trojboji 1000 kg. 

Samotný autor Stephan Korte je také bývalým úspěšným závodníkem v juniorské 

kategorii, získal 2. místo na MS juniorů 1992. Jen pro zajímavost: se 100 kg zvládl 100 

dřepů a se 150 kg 45 opakování. Zdroj: (http://powerlifting.ronnie.cz/c-6508-korteho-3-x-

3-aneb-trenink-pro-ortodoxni-liftery-i.html)[cit. 2014-10-2] 

Podle Roubíka (2012) se jedná původně o powerlifterský trénink určený pro 

maximální nárůst svalové hmoty a síly v základních cvicích, který byl následně upraven pro 

použití do kulturistické přípravy. Základem tohoto tréninku je provádění třech hlavních 

základních cviků: nohy, záda, hrudník: (dřep s činkou za hlavou, mrtvý tah s pokrčenými 

koleny, benchpress na rovné lavici) v každém tréninku 3x týdně. Pro trénink všech tří 

základních cviků 3x týdně není použita maximální zátěž jako v případě kulturistického 

splitu, kdy je dřep, mrtvý tah i benchpress zařazen jednou týdně. V tuto chvíli lze cviky 

cvičit s maximálními zátěžemi. V tréninku Korte se používá pouze přibližně 60% – 70% 

zátěže, a to ještě pouze v rozsahu pěti opakování. Jinými slovy, se zátěží, se kterou byste 

zvládli 10 opakování, provádíte v tomto tréninku pouze 5 sérií po 5 opakováních s 

výjimkou vždy u jednoho cviku, ve kterém se provádí 6 sérií po 6 opakováních. 

 

Trénink KORTE – počty pracovních sérií x počty opakování v sérii 

Pondělí Středa Pátek 

Dřep 6x6 Bench-press 6x6 Mrtvý tah 6x6 

Mrtvý tah 5x5 Dřep 5x5 Bench-press 5x5 

Bench-press 5x5 Mrtvý tah 5x5 Dřep 5x5 

Tabulka 3 – Dle Roubíka (2012), Rozpis tréninku KORTE 
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Poznámky k tréninku KORTE podle Roubíka (2012):  

 Základem celého tréninku je provedení tří základních cviků se zátěží 65% maxima. 

Pokud v tréninku maximální silové výkony neznáme, použijeme váhu, se kterou 

provádíme 10 opakování a následně s touto konstantní zátěží provádíme 5 

pracovních sérií po 5 opakováních (případně 6x6). 

 Hlavním mechanismem účinku tohoto tréninku je velice progresivní přetížení. Je 

tedy důležité každý týden pečlivě zvyšovat hmotnost použitých zátěží pro 

maximální efekt tréninku na budování svalové hmoty a síly. Nejlepší zkušenosti 

mají sportovci s přidáváním 2,5 kg na benchpressu a 2,5 –5 kg na mrtvém tahu a 

dřepu každý týden. V rámci jednoho týdne se tréninky provádějí ve všech 

pracovních sériích s konstantní váhou. 

 Pokud trénink plánujeme na více než 4 týdny, je nejvhodnější na začátku použité 

zátěže záměrně snížit až např. na 60% maxima, abychom v následujících týdnech 

měli vůbec kam přidávat a nebyli 4. týden na svém maximu. 

 Trénink doplňujeme cviky i na zbylé partie, aby nezůstali neprocvičené. Například 

vkládáme tlaky jednoručních činek na svaly ramene. Bicepsové zdvihy na svaly 

paže, tricepsové kliky na bradlech a izolované cviky na zádové svaly nebo svaly 

prsní, svaly přední i zadní strany stehen. Tyto cviky by měl cvičenec volit dle 

uvážení a vždy si vybrat k tréninku KORTE minimálně ještě jednu partii, kterou 

odcvičí. 

 

 Doplňkové cviky a příklad jejich vložení:  

1) - biceps s jednoručkami vstoje (4x10 na každou ruku) 

- triceps francouzský tlak obouruč s jednoručkou za hlavu v sedě (4x10) 

- břicho 

 

2) - ramena rozpažování vsedě s jednoručkami (4x10) 

- lýtka výpony vsedě (4x15) 

- břicho 
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3.5.3 SPECIFIKA KULTURISTICKÉHO TRÉNINKU V PŘEDSOUTĚŽNÍM OBDOBÍ 

Princip předsoutěžního tréninku má stejné charakteristiky jako trénink splitový 

nebo také českým názvem dělený trénink. Smysl toho druhu tréninku spočívá především 

v tom, že při každém tréninku je procvičena pouze jedna partie, avšak v maximální 

koncentraci a intenzitě. To ovšem neznamená, že při tréninku, který je zaměřen více 

silově a na více partií nebudeme cvičit s takovou koncentraci a intenzitou s jakou je 

žádoucí cvičit. Tyto principy zde uvádím na popisu tzv. předsoutěžního tréninku.  

 

Podle Roubíka (2012) je nutné klást při přechodu z objemové fáze do předsoutěžní 

fáze několik specifik předsoutěžního tréninku: 

 základním principem předsoutěžního tréninku je skutečnost, že separace svalů se 

docílí, pokud se svaly procvičují separovaně (odděleně). V předsoutěžní přípravě 

je nejdůležitější procvičovat všechny svaly s maximálně přesnou technikou, klást 

důraz na izolaci procvičované partie, plný rozsah opakování apod. Svalová hmota 

je v průběhu diety mnohem náchylnější na spálení, proto je nutné jak z hlediska 

separace, tak i maximálního stimulu pro udržení svalové hmoty u dané partie 

procvičovat všechny svaly maximálně důkladně a odděleně 

 v předsoutěžním tréninku je velice důležité i zařazení izometrické zátěže (IZ), která 

je známá také pod označením „princip vrcholné kontrakce“. Izometrická zátěž má 

největší podíl na výsledném příčném pruhování v případě stehen, prsních svalů, 

tricepsů a tvarování svalů zad. Zařazením IZ můžeme dosáhnout vyššího 

vyrýsování, definice svalů a dochází také ke zlepšení separace svalových partií i 

zvýšení jejich hustoty a tvrdosti. IZ se používá jako poslední izolovaný cvik na  

partii, např. v případě stehen předkopávání, u hrudníku střihy protisměrnými 

kladkami apod., při nichž se u každého opakování tohoto cviku provede na vrcholu 

opakování zastavení pohybu na půl až jednu sekundu a dojde k současnému 

mohutnému zatnutí dané partie 

 v předsoutěžním tréninku je absolutní nutnost velmi vysoké relativní intenzity 

tréninku a provádění intenzifikačních technik, zejména zařazení výrazně kratších 

pauz mezi sériemi oproti objemové fázi 
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 pro zachování maximálního množství svalové hmoty musí i trénink v 

předsoutěžní přípravě zahrnovat jak stimulaci růstu kontraktilních bílkovin svalu, 

tak i další nárůst objemu energetických zásob svalů pro maximální plnost svalů, 

kterou lze oproti objemové přípravě ještě zvýšit díky tréninku s mnohem vyšší 

intenzitou i tréninkovým objemem 

 stejně jako v objemové fázi přípravy musí být i frekvence předsoutěžního tréninku 

pro maximální udržení svalové hmoty alespoň 2x týdně 
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3.6 POKROČILÉ METODY PRO ROZVOJ SVALOVÉHO OBJEMU 

Abychom svaly neustále podněcovali k růstu (hypertrofii) je nutné trénink 

pravidelně modifikovat, jelikož sval je adaptabilní tkáň a dá se říci, že k adaptaci dochází 

velice rychle. Aby nedocházelo ke stagnaci výkonnosti tak je žádoucí, aby po určité době 

(často4-8týdnů) došlo ke změně tréninkových stereotypů. Porušení těchto stereotypů 

spočívá v manipulaci s tréninkovými proměnnými, které jsou uvedeny výše. Měnící se 

tréninkové podněty vytvářejí optimální podmínky pro svalový růst. 

Je tedy vhodné zařazovat metody, které využijí zapojení většiny svalových vláken 

v daném svalu. K takovému zapojení dochází, pokud ve svalu ubývá energetických zásob a 

zvyšuje se podíl laktátu. Sval je tedy dostatečně unaven a je nucen se přizpůsobit této 

zátěži, což je jeho fyziologická funkce. 

Následující výčet metod je nutné brát jako vzorové, aby si cvičenec udělal 

představu o tom, jak trénink sestavit za pomoci následujících principů. Není třeba využívat 

všech principů naráz v jedné tréninkové jednotce. Vhodné zařazení je na trenérovi nebo 

cvičenci samotném. Při zařazení těchto principů je předpokladem určitá soustavnost 

v tréninku, která by měla být minimálně však jeden rok. Poté je vhodné zařadit a 

vyzkoušet následující výčet principů, které dokáží dát svalům ten pravý impulz k růstu. 

Metod pro rozvoj svalů, jejich objemu a síly je kvantum, často jsou metody složené 

s několika variant. Vybral jsem zde metody, které považuji za podstatné, a proto je zde 

uvedu. 
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3.6.1 METODY MANIPULUJÍCÍ SE SÉRIEMI 

Dle Stoppaniho (2008): 

Následující tréninkové metody manipulují s počtem sérií v rámci tréninkové 

jednotky. Počet sérií lze měnit zvýšením počtu cviků, omezením počtu sérií na jednu 

svalovou skupinu nebo zvýšením počtu sérií cviku v daném čase. Všechny tři způsoby 

představují účinné metody pro zvýšení intenzity tréninku. 

 Supersérie – metoda páruje cviky zaměřené na agonistické a 

antagonistické svaly (např. biceps a triceps). Princip spočívá  v tom,  že pro 

každou svalovou partii je určena jedna série, přičemž mezi těmito dvěma 

sériemi není přestávka. Trénink využívající tuto metodu obsahuje většinou 

dvě až tři dvojice cviků na procvičované partie. Výhodou je úspora času a 

nárůst síly u druhého svalu. Podle výzkumů totiž síla svalu vzroste, pokud 

byl krátce před tím aktivován antagonistický sval. 

 Dvojsérie – metoda podobná supersériím, avšak metoda dvojsérie je 

zaměřena na tutéž svalovou partii, např. trénink na svaly ramen – tlaky na 

ramena s jednoručními činkami vsedě následované bez přestávky 

upažováním jednoručních činek ve stoje. Počet opakování je u každé série 

stejný. 

 Trojsérie – taktéž metoda obdobná s výše uváděnými, ale zde jsou za 

sebou voleny tři cviky na tutéž svalovou partii. Uvádí se, že by počet těchto 

sérií neměl přesáhnout 2-3 série těchto trojsérií. Ani by neměli být 

zařazovány příliš dlouho, jelikož mlže hrozit přetrénování. Počet opakování 

je u každé série stejný. 

 Gigantické série - obdoba dvoj a trojsérií s tím rozdílem, že zde máme 

v jedné sérii čtyři a více cviků. Sval můžeme de facto najednou procvičit ze 

všech úhlů a zasáhnout tak co největší počet svalových vláken. 
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3.6.2 METODY MANIPULUJÍCÍ S OPAKOVÁNÍM 

 Metoda 5-10-20 – rozšířená varianta trojsérií, zahrnuje ale odlišný přístup. První 

série je zaměřena na rozvoj svalové síly, druhá, kde je deset opakování je vhodná 

pro rozvoj svalové hmoty a poslední série, kde dvacet opakování je logicky 

zaměřena na svalovou vytrvalost a spalování podkožního tuku. První cviky by měl 

být volen jako základní s velkou činkou, druhý podobný prvnímu, ale s využitím 

jednoručních činek a u třetí série bychom měli využít stroj nebo kladky pro 

izolování svalu. 

 Metoda pumpování svalů – trénink začínáme těžkými cviky po 6-8opakováních na 

příklad benchpress, následují tlaky jednoručních činek po 8-10 opakováních, dále 

rozpažování jednoručních činek po 12-15 opakováních a trénink je zakončen 

rozpažováním na protisměrných kladkách, kde provedeme 15-20 opakování. 

Nutno uvést, že u každého cviku provádíme 3-4 série. 

 Metoda 21 opakování – pokročilá metoda trénující sval ve třech různých rozsazích 

pohybu. V jedné sérii je 21 opakování, kde prvních 7 opakování je provedeno do 

poloviny pohybu cviku, dalších 7 opakování je prováděno právě od poloviny 

pohybu a závěrečných 7 opakování je pohyb proveden v celém rozsahu pohybu.  

 Metoda vynucených opakování – umožňuje provést více opakování než by bylo 

možné. Tato metoda je ale závislá na pomoci tréninkového partnera, který nám 

dopomůže s posledním druhým až třetím opakováni, kterých bychom nebyli 

schopni. Doporučeno využívat tuto metodu při poslední sérii zvoleného cviku – 

benchpress, tlaky s jednoručními činkami atd.  

 Metoda negativních opakování – stejně jako u předchozí metody je zde nutné 

přítomnost alespoň jednoho tréninkového partnera. Pozitivní fázi cviku provádí 

cvičenec za pomoci partnera, ale negativní fázi pohybu brzdí tak dlouho, dokud je 

to možné a dokud negativní fáze trvá alespoň 3sekundy. Stačí provést dvě až tři 

negativní fáze pohybu na konci každé série. 
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3.6.3 METODY MANIPULUJÍCÍ S ODPOREM 

V silovém tréninku dochází ke změnám odporu prakticky neustále. Dosahujeme 

tak několika způsoby (střídáním sérií nebo cviků s velkým a malým odporem v jedné 

tréninkové jednotce, nebo změnou odporu v rámci jedné série). Výsledkem u všech 

metod je společný cíl, kterým je větší růst svalové hmoty. 

 Metoda střídání velikosti odporu – provedeme několik těžkých sérií, které jsou 

následované lehkými sériemi téhož cviku nebo cviku, kde je sval izolován.  

 Trojúhelníková metoda – pyramidová metoda, která postupně zvyšuje zátěž 

břemene v prvních 3-4 sériích. Ve vrcholných 2 sériích vzroste váha na 4-6 OM, 

následují další 2-3 série, kde odpor klesá, ale počet opakování se zvyšuje.  

 Obrácená pyramida – opak trojúhelníkové metody. Začíná se tedy s velkým 

odporem, který se snižuje a závěrem série se opět zvyšuje.  

 Oxfordská sestupná pyramida – u této metody je použit princip, kdy začínáme na 

100% 10 OM až do vyčerpání, pak následuje snížení hmotnosti břemene, abychom 

byli schopni zvládnout dalších 10 opakování, a tímto principem jdeme až do 

úplného vyčerpání svalu. Tato metoda výrazně podporuje produkci růstového 

hormonu v těle. 
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3.6.4 METODY MANIPULUJÍCÍ S VÝBĚREM CVIKŮ 

Dle Stoppaniho (2008) je logické, že při širokém výběru cviků se při trénincích cviky 

střídají. Cviky lze obměňovat několika způsoby: změnou pořadí cviků, drobnými 

obměnami provedení konkrétního cviku (úchop, postavení nohou), výběrem určitého 

typu nářadí či náčiní nebo výběrem cviků posilujících pouze jednu polovinu těla nebo část 

svalu. Všechny způsoby mají jedno společné – přispívají ke zvyšování svalového objemu. 

 Metoda předunavení svalů – podstatou této metody je zařazení izolovaného cviku 

před cvik základní (komplexní). Cílem je tedy unavit konkrétní sval, aby se stal 

nejslabším článkem při komplexním cviku, který následuje. Např. upažování 

jednoručních činek následované tlaky jednoručních činek na ramena. 

 Metoda rozšířených sérií – metoda využívající různé varianty polohy těla. Cviku po 

sobě jdoucí jsou řazeny od nejtěžší varianty po tu nejjednodušší. Například tlaky 

jednoručních činek na prsní svaly. Začneme složitější variantou talků s hlavou 

nahoru, která je následovaná tlaky jednoručních činek na rovné lavici, které 

následně přecházejí v poslední sérii, kde je cvičenec hlavou dolů při tlacích 

jednoručních činek na prsní svaly. Metoda umožňuje cvičit ve větší intenzitě a 

zasahuje většinu svalových vláken u dané svalové skupiny.  

 Metoda unilaterálného posilování – princip spočívá ve výběru cviků, které jsou 

zaměřeny pouze na jednu polovinu těla. Využíváme tedy stroje, kladky a činky, 

abychom zacílili pouze na jednu polovinu těla. Při použití této metody lze použít 

vyšší sílu, než při bilaterálním klasickém tréninku. Netrénovaná strana je lépe 

nervově stimulována a prokrvena a dochází v ní tak k lepší regeneraci a zásobení 

živin.  
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3.7 VLIV KULTURISTIKY NA LIDSKÝ ORGANISMUS 

Pokud svaly nebudeme dostatečně zatěžovat, dochází k celkové atrofii svalstva a 

tedy úbytku svalové tkáně. Více svalů znamená vyšší bazální metabolismus, a tím i vyšší 

spalování tuků. Člověk, který cyklicky nezatěžuje svůj organismus, se tak dostává do 

bludného kruhu, kde úbytkem svalové hmoty (sarkopenie), ubývá energie a přibývá 

tuková tkáň. Člověk se tak dostává do onoho bludného kruhu, kde snížení množství a 

kvality pohybu vede ke zvýšení chuti k jídlu, zároveň dochází k nárůstu podílu tuku a 

poklesu ATH, což vede ke snížení bazální a klidové úrovně metabolismu, pokles lipolýzy. 

Tato vede ke svalovým dybalancím, nepříjemným prožitkům při sportu a odklon od 

takovýchto aktivit. Urychlení atrofie a bludný kruh je uzavřen. Pokud tedy vhodně 

zařazujeme posilovací trénink, docházíme k následujícím závěrům. 

 

3.7.1 POZITIVNÍ DŮSLEDKY KULTURISTICKÉHO TRÉNINKU 

Kulturistický trénink má podle Smejkala (2012) celou řadu pozitivních zdravotních 

účinků. 

 Trénink jako ochranný faktor před ztrátou síly a svalové hmoty v procesu 

stárnutí. Podle Smejkala (2012) může kulturistický trénink výrazně přispět ke 

zlepšení nebo udržení našeho zdraví. S přibývajícími lety, zdravotní stav stále více nabývá 

na důležitosti, zejména stav kostí a svalů, které nám zajišťují základní a pro člověka 

nepostradatelnou činnost, kterou je pohyb. Jeden z negativních fenoménů zdraví v 

průběhu stárnutí je úbytek svalové hmoty a síly. Tento negativní stav můžeme do značné 

míry ovlivnit prostřednictvím pravidelného kulturistického tréninku. Tento problém je o to 

větší, že současná populace velmi zpohodlněla, a to jak ve škole, v pracovním procesu 

nebo ve volném čase a nemá tak dostatek potřebné adekvátní fyzické zátěže, která by 

udržovala svalovou hmotu a sílu na přijatelné úrovni, a proto atrofie svalové hmoty 

postihuje i mladší věkové kategorie. Pravidelným kulturistickým tréninkem a v další řadě 

zdravou stravou bohatou na bílkoviny, můžeme tento negativní jev stárnutí do značné 

míry účinně řešit. 
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 Trénink a svalová koordinace. Podle Smejkala (2012) představuje koordinace 

úzkou vazbu centrálního nervového systému a kosterních svalů při vykonávání 

určitého druhu pohybu. Tato souhra svalů, nebo také svalová koordinace se stává 

základní podmínkou toho, abychom vykonali správně technicky daný pohyb při 

každém cviku, a při každém jeho opakování. Můžeme rozlišovat intermuskulární 

koordinaci, která se vztahuje ke kooperaci mezi jednotlivými svaly účastnícími se 

na daném kulturistickém cviku (agonisté, synergisté a antagonisté), kterou právě 

kulturistický trénink vytváří a posiluje, a intramuskulární koordinaci, tedy 

spolupráci mezi nervy a svaly uvnitř daného svalu, čímž se zvyšuje procentuální 

zapojení svalových vláken do činnosti. 

 

 Trénink a kvalita kostí. Podle Smejkala (2012) kulturistický trénink stimuluje 

tvorbu kosterní tkáně. Kosti tím pádem sílí a zvyšuje se jejich hustota, jelikož se v 

nich ukládají ve zvýšené míře minerální látky. Podle Smejkala celá řada studií 

dokazuje, jak může na kvalitu kosterní tkáně působit pravidelný kulturistický 

trénink s rozdílným objemem, intenzitou tréninku a s odlišnými věkovými 

kategoriemi. Je tedy objektivně prokázán dopad takového tréninku s odlišně 

dlouhým obdobím aplikace (3 až 18 měsíců) na zvýšení hustoty kostí o 1 až 12 %. 

Tyto pozitivní účinky nám umožňují vytvořit z kulturistického tréninku velmi 

dobrou prevenci například proti osteoporóze, která trápí nejen lidi vyššího věku, 

ale i sportovce přetěžující pohybový aparát (Smejkal, 2012). 
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3.7.2 NEGATIVA A MOŽNÉ DŮSLEDKY NEVHODNÉ APLIKACE KULTURISTICKÉHO TRÉNINKU 

Ačkoliv kulturistiku vyzdvihuji a vidím v ní převážně jen pozitiva, je nutné uvést, že 

při nesprávném používání cviků může tato aktivita nabrat zcela opačný efekt, než který 

bychom si právě přáli.  

 

 Jak uvádí Stackeová: 

Zdroj: http://www.ktvs.pf.ukf.sk/sportovy_edukator5.pdf)[cit. 2014-10-5] 

 

 Pokud není dodržena zásada postupnosti a zásada „od centra k periferii“(tedy 

nejsou svaly na trupu dostatečně silné a v rovnováze), není vhodné cvičit 

komplexní silové cviky, které osový aparát a další klouby výrazně zatěžují, např. 

dřepy s velkou činkou, mrtvý tah apod. V takovém případě pak může dojít jak k 

akutnímu traumatu, tak se mohou dlouhodobě rozvíjet bolesti zad (a hlavy) 

způsobené svalovou nerovnováhou a přetížením vazivového aparátu, často 

spojené s blokádami v exponovaných úsecích páteře a omezením až znemožněním 

pohybu v daných segmentech. Dlouhodobě pak dochází k urychlení rozvoje 

degenerativních změn kloubních. 

 V případě, že má jedinec přítomny významné svalové dysbalance a posílení 

oslabených svalů nepředchází protažení svalů zkrácených, při aplikaci silových 

cviků dochází k dalšímu prohlubování přítomných svalových dysbalancí.  

 Svalové dysbalance zvýrazněné nevhodnou aplikací silového tréninku zhoršují 

funkční stav pohybového systému včetně funkce posturálního svalového systému, 

jsou příčinou zvýšené kloubní instability, a tudíž zvyšují riziko úrazů při pohybové 

aktivitě. 

 Při skoliotickém držení páteře a stranové asymetrii může dojít k jejich další 

progresi.  

 Zvýšení svalového tonu s převážně posturální funkcí (především svalů šíje a beder) 

může být příčinou psychického dyskomfortu. Tento psychosomatický vztah souvisí 

rovněž se změnou dýchání při přítomné svalové dysbalanci.  
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3.8 HODNOCENÍ DRŽENÍ TĚLA POMOCÍ POLOHOVÉHO SNÍMAČE DTP - 1 

Kvůli možným negativním důsledkům vyplývajícím z předešlé kapitoly jsme se 

rozhodli použít polohový snímač páteře DTP-1, abychom zjistili možné dopady pro 

posturu cvičence vlivem axiální zátěže. 

Využili jsme metodiky dle Koliska (2003), který uplatňuje vyšetření pomocí 

diagnostického přístroje DTP-1 s funkčním a aspektivním vyšetřením stoje. Tato metodika 

pomáhá při diagnostice stavu postury. Odhaluje vady páteře či pouze odhaluje její 

předpoklady, tím může být uplatňovaná pro pouhou prevenci těchto obtíží. Tento postup 

pomáhá pro zvolení vhodného kompenzačního programu. 

Probandi se podrobili této metodice před a po aplikaci komplexního intervenčního 

programu. V diagnostice pomocí polohového snímače DTP-1 se označují standardně 

určené body na páteři a těle (P, L akromion; P, L zadní horní spina, trnové výběžky 

obratlů). V první řadě nás zajímalo postavení pravé a levé spiny a pravého a levého 

akromionu v ose „x“, „y“ a „z“. Pro vyhodnocení jsme postupovali dle Koliska (2003). V 

druhé řadě jsme sledovali polohu trnových obratlových výběžků v sagitální rovině „x“, kde 

se mohou projevit skoliotické vady páteře a v rovině frontální „y“, kde se hodnotí 

zakřivení páteře a hloubku jednotlivých křivek páteře. Pro vyhodnocení jsme postupovali 

dle Koliska (2003) 

Pro hodnocení statiky páteře v rovině „y“ jsme postupovali metodikou dle Koliska 

(2003) indexem hodnotícím kompenzovanou či dekompenzovanou křivku páteře. Tento 

index porovnává hloubku krčního k bedernímu zakřivení páteře v milimetrech. Jestliže je 

páteř kompenzovaná správně, výsledky jsou mezi hodnotami 0,66-1,00. Pro hodnocení 

statiky páteře v rovině „x“ jsme zaznamenávali polohu trnových výběžků vůči nulové 

vertikále a snažili se vyhodnotit max. výchylky. Podle Koliska (2003) je označováno za lehčí 

skoliotickou křivku vzdálenost mezi vrcholem, začátkem a koncem do 2 cm. 

Pro komplexní hodnocení statiky páteře jsme také vyhodnocovali rozložení 

hmotnosti na pravou a levou dolní končetinu. Proband se postavil svým návykovým 

stojem na dvě digitální váhy Tanita BWB-80. Toto hodnocení opět proband podstoupil 

před a po aplikaci komplexního intervenčního programu. Pro vyhodnocení jsme 

postupovali dle Koliska (2003). 
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3.9 ANABOLICKÉ A KATABOLICKÉ DĚJE 

Aby kulturistický trénink nabíral ten správný směr a hodnoty svalové hmoty se 

posouvali k vyšším hranicím a jedinec přibýval na svalovině, je zapotřebí tělu dodávat 

potřebné živiny, které podpoří anabolické procesy v těle. Správné a racionální stravování 

je nutnou podmínkou. V plném zatížení si ale nevystačíme pouze se živinami z běžné 

stravy (sacharidy, proteiny, lipidy) a je nutno nadstavbové živiny dodávat i v dalších 

formách. Nejdříve ale popíši dva základní děje, které při trénování nebo naopak při 

období bez tréninku nastávají.  

Obecně lze o těchto dvou dějích říci: 

Zdroj:http://www.kulturistika.com/sporty/kulturistika/vyziva-v-kulturistice[cit. 

2014-11-5] 

Anabolismus je pojem, který je provázen celou řadu nedorozumění. Hlavně laická 

veřejnost si jej dává do spojitosti s anabolickými steroidy, ovšem jeho význam je daleko 

širší. Slovo anabolismus znamená v překladu budující. Jsou to vlastně biochemické 

procesy v organismu, díky kterým se hromadí určité látky (např. tvorba zásobního 

glykogenu z glukózy). 

 

Katabolismus je opačný proces anabolismu. Typickým příkladem je uvolňování 

energie, kdy se energetické zdroje (bílkoviny, sacharidy, tuky) rozkládají na látky 

jednodušší. 

 

Anabolismus a katabolismus probíhají v organismu současně. Souhrnně je 

označujeme jako metabolismus. Organizmus se snaží udržet oba tyto procesy v 

rovnováze. Kulturisté se snaží "přeladit" organismus do anabolického stavu pomocí 

posilovacího tréninku, i když trénink sám o sobě je katabolický. Ve skutečnosti při 

posilování dochází k narušení svalové tkáně (katabolismus), ale po doplnění živin 

(sacharidů, bílkovin a tuků) po skončení tréninkové jednotky dochází k obnově svalové 

tkáně a následovně i k jejímu přírůstku (anabolismus) pro případ, že by se daná zátěž 

opakovala. 
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3.10  VÝŽIVA, PITNÝ REŽIM A DOPLŇKY VÝŽIVY 

Výživa hraje v kulturistice velmi zásadní roli. Někteří odborníci udávají, že strava 

tvoří až 2/3 úspěchu v kulturistice, proto je důležité tuto složku nepodceňovat. 

Kulturistická výživa je zaměřená na rozvoj svalové struktury, a proto je dobré vědět, že 

svalová tkáň se skládá ze 70 procent z vody, 22 procent bílkovin a zbytek tvoří tuk, zásobní 

glykogen a minerální látky. Protože většinu svalové hmoty tvoří voda, která nemá 

energetickou hodnotu, celkové množství potřebné energie je pouze 6300 - 7350 kJ na 

jeden kilogram svalové hmoty. Nicméně na podporu tvorby svalové tkáně je zapotřebí 

více energie. Na vytvoření jednoho gramu svalové tkáně je potřeba přičíst 20- 35 kJ, což 

představuje celkem 20000 - 35000 kJ na 1 kilogram svalové tkáně. 

Dle Mandelové, Hrnčiříkové (2007) je pouze 22 procent svalové tkáně tvořeno 

proteiny, což je tedy zhruba 200 gramů z 1000 gramů svalové tkáně. Pokud podělíme 200 

gramů sedmi dny, pak tak potřebujeme zhruba 28 gramů proteinů denně navíc k tomu, 

abychom docílili nárůstu zhruba 1 kg hmotnosti. Denní doporučená dávka bílkovin pro 

silové sporty a při zvyšování hmotnosti činí 1,4 - 1,75 gramů na jeden kilogram váhy.  

Důležitý je ale pravidelný a přísun dostatečného množství živin, nicméně 

především po tréninku v době regenerace jsou zvýšené požadavky na příjem sacharidů a 

živočišných bílkovin. 
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3.10.1  BÍLKOVINY 

Podle Konopky (2004) jsou bílkoviny, nebo jinak také proteiny důležitými 

stavebními látkami veškerého života. Slovo protein je z řečtiny a lze jej volně přeložit jako 

„být první“. Pro vznik a udržení života hrají bílkoviny, nebo protein, opravdu „hlavní roli“. 

Oproti sacharidům či tukům jsou bílkoviny přijímány především jako stavební látky 

především pro svalová vlákna a z hlediska funkčních systémů jsou základem enzymů, 

hormonů a imunitního systému. Proteiny jsou důležitým základem pro růst a vývoj 

jednotlivých orgánů a tkání. 

Doporučené množství bílkovin na den se liší podle věku, pohlaví a fyzické činnosti. 

Kulturistika spadá mezi silové sporty a podle Clarkové (2009) by měl sportovec 

budující svalovou hmotu přijímat 1,5 – 1,7 g / kg. S tím však nesouhlasím, protože tvrdě 

trénující sportovec potřebuje více bílkovin i na opravu svalových vláken, poškozených 

vlivem náročného tréninku, který soutěžní kulturista má. 

 

3.10.2  SACHARIDY 

Sacharidy a tuky jsou hlavním zdrojem energie pro organismus a společně s 

bílkovinami, které jsou základní stavební složkou, se označují jako makroživiny a jejich  

vzájemný poměr ve výživě je zcela určující pro správný chod našeho těla. Sacharidy svými 

50 až 60% energetického podílu a množstvím 300 až 500 gramů denně jsou 

nejobjemovější složkou lidské výživy. Jsou nepostradatelné pro výživu mozku a to ve 

formě glukózy (120 gramů denně). Dlouhodobý nulový příjem sacharidů může způsobit  

vážné poruchy nervového systému projevující se slabostí, únavností, zmateností až  

bezvědomím. Bohužel sacharidy jako zdroj energie mají jednu zásadní nevýhodu oproti  

tukům, jejich zásoby jsou velmi omezené na pouhých několik set gramů a to ve formě  

zásobního škrobu glykogenu. Glykogen je uskladněn v játrech (cca 80 gramů sloužící k  

udržování hladiny krevního cukru) a především ve svalech (150 gramů u netrénovaného a 

s maximem kolem 350 gramů u trénovaného jedince). 
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3.10.3  TUKY 

Tuky jsou energeticky nejvydatnější makroživinou, neboť 1 g tuku obsahuje 9 kcal, 

zatímco gram bílkoviny i gram sacharidů poskytují pouze 4 kcal. Pro kulturistiku je však 

daleko výhodnější doplňovat energii z bílkovin a hlavně sacharidů, které se ukládají do 

glykogenových zásob a zajišťují energii během tréninku. Přesto mají tuky ve stravě svůj 

význam a musí být v určitém množství zajištěny, za doporučené množství se v objemové 

fázi doporučuje 1 g / kg. 

Pokud snížíte příjem tuku na velmi malé množství nebo ho vyloučíte úplně, 

riskujete rozvoj příznaků deficience esenciálních tuků. Není to rozšířeným problémem, 

protože Američané mají tuků dostatek. Setkala jsem se s případy mnoha sportovců a 

obzvláště kulturistů, kteří extrémně omezovali příjem tuku. Pokud k tomu dojde, 

organismus má problém se vstřebáváním vitamínů rozpustných v tucích, tedy A, D, E a K. 

A navíc je ohroženo zdraví buněčných membrán, protože při dietě s nízkým obsahem tuku 

máte zároveň nízký příjem vitaminu E. Vitamin E je antioxidant, který zabraňuje prostupu 

nebezpečných volných radikálů přes buněčnou membránu a tak napomáhá procesu 

svalové reparace po tréninku. Muži, kteří drželi diety s nízkým obsahem tuku, uvádí tělo  

do stavu ohrožení hormonální rovnováhy, protože tuk je nezbytný pro syntézu mužského 

hormonu testosteronu. Ženy, které omezují příjem tuku, se mohou začít cítit celkově 

špatně a mohou mít chuť na sladké a na rafinovaný cukr. (Kleiner, 2010) 

 

3.10.4  PITNÝ REŽIM 

Chemické reakce, které jsou pro život nezbytné, probíhají ve vodě a voda je jejich 

aktivním účastníkem. Bez vody by nebylo možné strávit základní živiny, umožňuje jejich 

absorpci, transport a využití, podle Kleinera (2010). 

Dodržování pitného režimu je důležité i z hlediska zvýšeného zatížení ledvin, které  

nastává při odbourávání metabolitů bílkovin, způsobené jejich vyšším příjmem. 

Optimální množství tekutin pro objemovou i předsoutěžní fázi je 35 – 40 ml na kg 

tělesné hmotnosti na den (pro 80 kg sportovce = 2,8 – 3,2 l tekutin), mírně zvýšený příjem 

není na škodu, naopak třeba v teplejším prostředí je žádoucí zvýšit příjem tekutin. I 

během tréninku je potřeba vyšší zásobení organismu tekutinami o objemu 150– 200 ml 
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každých 15 minut. Za vhodné tekutiny je považována voda, voda s citronem, neslazené 

čaje apod. Za nevhodné jsou považovány limonády, džusy, káva apod. 

 

3.10.5  DOPLŇKY VÝŽIVY - SUPLEMENTY OBECNĚ 

Jelikož je zvýšený požadavek na příjem dostatečného množství živin do organismu, 

je jeho zisk z běžné potravy velmi náročný na trávicí systém, proto se v praxi využívají 

doplňky výživy, které umožní podat koncentrované formy dané látky s nízkým zatížením 

trávicího systému. 

Mezi nejběžněji používané suplementy patří vitamínové a multivitaminové 

preparáty, proteinové koncentráty, sacharidové koncentráty, větvené aminokyseliny 

BCAA, kreatin, spalovače tuků a další produkty, jejichž význam, dávkování a vhodnost 

použití bude probráno v kapitolách věnujících se danému období přípravy. 

 

Vitamíny a minerální látky  

Podle Roubíka (2012) veškeré metabolické reakce účastnící se budování svalové 

hmoty a regenerace probíhají v závislosti na aktivitách enzymatických drah, jejichž aktivitu 

ovlivňuje dostatek vitamínů a minerálních látek, které jsou součástmi těchto jednotlivých 

tisíců enzymů. Pokud je oproti běžnému nesportujícímu člověku lidské tělo nuceno 

zpracovat při kulturistické přípravě mnohem vyšší množství živin, je logické, že bude 

potřebné pro tyto metabolické přeměny zajistit i zvýšené množství všech skupin vitamínů 

a minerálních látek pro maximální funkci všech enzymatických drah, které je nejméně 

dvojnásobné oproti dávkám doporučovaným nesportující populaci. Současně ale není v 

objemové fázi přípravy příliš vhodné přijímat vysoké množství zeleniny a ovoce kvůli 

velkému obsahu vlákniny, která snižuje a zpomaluje vstřebatelnost živin ze střev. V 

objemové fázi přípravy je ovšem cílem každého sportovce vstřebatelnost naopak 

maximalizovat a proto je vhodné při relativně běžném příjmu ovoce a zeleniny hradit  

zvýšené potřeby organismu ze suplementace - zejména dávka vit. C by měla být 

alespoň500 mg na den a dávky ostatních vitamínů a minerálních látek dvojnásobné oproti 

doporučeným dávkám pro běžnou populaci - proto je vedle vit. C vhodné zvolit i kvalitní 

multivitamínový a multiminerálový preparát s chelátovými vazbami, které zaručují 

maximální využitelnost takto synteticky připravených látek lidským organismem. 
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Proteinové doplňky výživy 

Podle Roubíka (2012) existuje několik druhů proteinových suplementů, které se 

mezi sebou liší nejen příchutí, ale hlavně procentem obsažených bílkovin a jejich zdrojem. 

Pokud je obsah bílkovin více než 90, jsou to proteinové izoláty, nižší procento se označuje 

jako koncentrát. Je možné se setkat i hydrolyzátem, což je před štěpený protein, který je 

nejrychleji stravitelný ze všech forem. Podstatný je hlavně podíl bílkovin. Syrovátková 

bílkovina je nejrychleji stravitelná, proto je nejvhodnější po tréninku, kdy je snahou co 

nejrychleji zabezpečit přísun živin. 

Pomalejší bílkovinou je vaječná, a dalším zdrojem je kasein, který je naopak 

vhodný na noc, protože obsahuje nejpomaleji uvolňující bílkovinu a tím se zabezpečí 

dostatečná zásoba i po několik hodin spánku. Noční protein je právě takový, jehož hlavní 

složkou je kasein. Existují i vícesložkové proteiny, které kombinují výše jmenované zdroje 

a jejich použití je univerzální, ideálně jako svačina. Pomocí proteinových suplementů je 

možné nahradit část příjmu bílkovin, tím se i odlehčí trávicímu systému (je daleko 

snadnější strávit protein než steak), ovšem vždy by měl být více než poloviční příjem 

bílkovin hrazen z pevné stravy. 

 

Sacharidové suplementy (gainery) 

Podle Roubíka (2012) stejně jako příjem bílkovin, tak i příjem sacharidů, může být 

v určitých případě vhodnější v tekuté formě. Dříve obsahovala většina gainerů pouze 

zdroje jednoduchých sacharidů a to glukózu a maltodextrin, ale dnes už výrobci přidávají 

isomaltulósu (palatinósu), která zajišťuje postupnější uvolňování energie. Díky tomu 

mohou být používány i v průběhu dne, neboť nástup energie není nárazový a tendence 

ukládání do tukových zásob je daleko nižší, než u dřívějších gainerů (na bázi pouze glukózy 

amaltodextrinu), které byly vhodné pouze po tréninku. 
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Kreatin monohydrát 

Podle Kleinera (2010)se na trhu se sportovní výživou objevuje neustále mnoho 

novinek slibující neuvěřitelné výsledky, zatímco v praxi bývají účinky mizivé. Nejznámější a 

zaručený je ovšem kreatin monohydrát, který zvýšením síly zajistí v tréninku použití 

vyšších zátěž a tím větší stimul pro svalový růst. Jako sportovci silových sportů dodáváte 

kreatin do svalů podobně, jako to dělají vytrvalci se sacharidy. Následně může být váš 

trénink tvrdší a delší, protože kreatin urychluje produkci energie ve vašich svalových 

buňkách.  

Suplementace kreatinem působí na nárůst svalové hmoty nepřímo. Má nepřímý 

efekt: můžete trénovat intenzivněji a to se projeví na nárůstu svalové hmoty. Pokud je 

kreatin přítomen ves valech, vyvolává to retenci tekutin, což v důsledku může ovlivnit 

metabolismu sacharidů a bílkovin. 

Existují 2 základní způsoby dávkování. Starší způsob obsahuje nasycovací fázi, kdy 

se používá 25 – 30 g kreatinu v 5 dávkách přes den a následně 3 – 4 týdny udržovací fázi, 

během které se používá 5 – 10 g kreatinu ve dvou dávkách. Ve druhé verzi je příjem 

kreatinu konstantní a to 5 – 15 g kreatinu ve dvou až třech dávkách a to hlavně po 

tréninku a před tréninkem. Pro zajištění maximální využitelnosti a lepšího transportu 

kreatinu je vhodné přijímat zároveň zdroj jednoduchých sacharidů, po tréninku tedy  

společně s proteino-sacharidovým nápojem, jindy během dne s ovocným džusem nebo 

glukózou. Na trhu existují i novější formy kreatinu jako je např. kreatin ethyl ester, kre-

alkalin apod., které by měly poskytovat vyšší využitelnost. Jejich účinnost je často 

diskutovaná, zatímco kreatin monohydrát je léty osvědčený. V případě nových forem je  

doporučeno řídit se dávkování uvedeném na etiketě. 

Glutamin 

Suplement vhodný v každé fázi přípravy. Přestože patří mezi 

neesenciálníaminokyseliny a je ho v organismu dostatek (ze všech aminokyselin, které 

tvoří svalovou hmoty, náleží 60% glutaminu), tak jeho dodatečný příjem má dva hlavní 

účinky. Prvním z nich je urychlení regenerace, neboť během náročného tréninku nastává 

mikroskopické poškození svalových vláken a právě dodatečná suplementace touto látkou 

regeneraci podporuje. Další důležitou vlastností je, že užívání glutaminu v krystalické 

formě (tedy ne jako součástí bílkoviny společně s ostatními aminokyselinami) podporuje 

správnou funkci buněk střevní sliznice, které mají velmi významný vliv na imunitu.  
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Díky lepší imunitě pronikne do organismu méně nežádoucích látek, které by 

zbytečně zatěžovaly organismu. Tento efekt je zejména v předsoutěžní dietě hodně 

žádoucí, neboť právě během sníženého příjmu energie je organismus nejnáchylnější k 

onemocnění. Dávkování je 5 - 10 g okamžitě po tréninku, ideálně společně 

s potréninkovým nápojem pro lepší absorpci, a další dávka 5 – 10 gramů by měla být 

večer před spaním. 

 

BCCA – větvené aminokyseliny, které pomáhají chránit svalovou hmotu před 

rozkladem, který způsobuje snížený energetický příjem a intenzivní trénink. 

 

Spalovače tuků – kombinace několika složek, které podporují spalování tuku. 



 4PROBLÉM, CÍL, HYPOTÉZY A OTÁZKY VÝZKUMU 

 48 

4 PROBLÉM, CÍL, HYPOTÉZY A OTÁZKY VÝZKUMU 

 

4.1 FORMULACE PROBLÉMU 

 

Kulturistický trénink a jeho podstata vede prioritně k nabírání svalové hmoty a 

svalového objemu. Současně by mělo ale docházet k separaci svalů a jejich zvýraznění, 

aby tělesná stavba svalů byla patrná již na pohled. Jak je vidno, existuje nesčetné 

množství tréninků a tréninkových dogmat, která jsou potvrzována nebo vyvracena po celé 

století. Těžší objemový trénink a jeho průběh by měl přispět k největšímu svalovému 

přírůstku, jelikož jsou aktivovány velké svalové skupiny. Látková a hormonální odezva je 

tedy v porovnání s tréninky jedné malé svalové skupiny daleko větší. V mém výzkumu se 

věnuji problematice srovnání těžkého děleného (split) tréninku s tréninkem lehkým 

děleným. Lze individualizovaným, optimálně sestaveným tréninkem s racionálním 

využitím možných intenzifikačních technik a tréninkových proměnných, přinést stejné, 

nebo lepší výsledky týkající se svalové hypertrofie a síly, než trénink těžký dělený? 
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4.2 CÍL VÝZKUMU 

Cílem diplomové práce je na základě vyšetření funkčního stavu pohybového  

systému zhodnotit, analyzovat a srovnat vliv konkrétních kulturistických tréninků na 

vybranou skupinu sportovců ve věku 23-26 let.  

 

 

 

4.3 HYPOTÉZY VÝZKUMU 

 

H1. Předpokládáme, že realizace kulturistického tréninku bude mít pozitivní vliv na 

stupeň výkonnosti v silových schopnostech. 

 

H2 Při hodnocení držení těla pomocí polohového snímače DTP-1 zaznamenáme 

negativní vliv vyšší axiální zátěže na posturální složku pohybového systému. 

 

H3 Kulturistický trénink má vliv na změnu v celkovém tělesném složení. 

V relativním srovnání předpokládáme větší zlepšení při užití specifických 

tréninkových metod. 



 4PROBLÉM, CÍL, HYPOTÉZY A OTÁZKY VÝZKUMU 

 50 

4.4 ÚKOLY VÝZKUMU 

 

1. Zmapovat úroveň pohybového aparátu před a po aplikaci pohybového 

programu u vybraných sportovců. 

 

2. Při zjištění svalových dysbalancí navrhnout možnost úpravy tréninkového plánu 

a možnosti optimalizace stavu pohybového aparátu. 

 

3. Zjistit celkové složení těla prostřednictvím přístroje Bodystat 1500 před a po 

aplikaci pohybového programu u vybraných sportovců a posoudit vhodnost námi 

stanoveného silového tréninku,  z pohledu postury a složení těla probanda. 
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5 METODIKA VÝZKUMU 

 

5.1 KONCEPCE VÝZKUMU 

 

Výzkum byl koncipován jako meziskupinové srovnávání tréninkových plánů u dvou 

tříčlenných skupin naturálních sportovců (3 plavci, 1 tenista, 1 moderní šermíř a 1 student 

tělesné výchovy)juniorských a mužských kategorií republikové a mezinárodní úrovně se 

zaměřením na stav pohybového aparátu a jeho rozdílného zatížení v tréninku. Do konce 

tréninkového programu se dostali (vlivem životních okolností) pouze 4 jedinci. A to 3 

plavci a 1 šermíř, jejichž naměřené údaje budou porovnány.. Jednalo se tedy v podstatě o 

případovou studii na malém výzkumném vzorku. Projekční metoda DTP – 1 bude 

uveřejněna pouze u 2 probandů. 

Vyšetřovali jsme biologické odlišnosti pohybového aparátu u vybraných probandů. 

Naměřená data byla dávána do souvislosti s individuálním tréninkovým plánem a jeho 

předpokládaným vlivem na funkční stav pohybového aparátu námi vybraných probandů. 

 

5.2 POSTUP VÝZKUMU 

Probandi absolvovali vyšetření držení těla pomocí polohového snímače DTP-1, 

komplexní analýzu složení těla pomocí přístroje Bodystat 1500a rozdíl v zatížení dolních 

končetin v návykovém stoji. Dále jsme zjišťovali biologické a antropometrické údaje 

těchto probandů a jejich silové výkony v daných disciplínách (benchpress / tlak 

jednoručních činek, mrtvý tah, dřep s velkou činkou). Na závěr výzkumu jsme porovnali 

výsledky tréninků, které probandi absolvovali. Zkoumali jsme změny, které proběhly 

v důsledku silového kulturistického tréninku. 
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5.3 POPIS ZKOUMANÉHO SOUBORU 

Výběrový soubor jsem záměrně složil z jedinců, kteří nejsou naturální ani sportovní 

kulturisté.  Jednalo se o tři plavce, jednoho sportovního šermíře, tenistu a studenta 

katedry tělesné výchovy a sportu FPE v Plzni. Během průběhu pohybové intervence došlo 

k zúžení výběrového souboru na čtyři jedince (3plavci, 1 šermíř), jejichž naměřené 

hodnoty jsou uvedeny. 

 

5.4 ORGANIZACE VÝZKUMU 

Měření skupiny sportovců probíhalo v září 2014 na katedře tělesné a sportovní 

výchovy Pedagogické fakulty ZČU v Plzni, kde probandi prošli vstupním vyšetřením držení 

těla pomocí polohového snímače DTP-1. Měřena byla také výška s přesností na 1 cm a 

váha s přesností na 0,5 kg. Pro měření obvodu svalů jsme použili krejčovský metr a pro 

hmotnost digitální váhu Tanita – BWB 80.  S použitím dvou těchto vah jsme zjišťovali 

rozdílné rozložení váhy na L a P dolní končetinu. Dále byl využit přístroj BODYSTAT 1500, 

který pomocí bioimpedance určí celkové složení těla, podíl aktivní svalové hmoty, 

procenta tukové tkáně, množství vody v těle, hodnoty bazálního metabolismu, 

metabolickou potřebu konkrétního cvičence a také BMI. Silové výkony byly měřeny 

v posilovně tělesné a sportovní výchovy FPE na Chodském náměstí v Plzni. Měření 

probíhalo v rozmezí 12ti týdnů od ledna 2015  do dubna 2015.  

 

5.5 POUŽITÉ METODY 

 

5.5.1 ZÁKLADNÍ ANTROPOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ 

 U probandů jsme měřili jejich výšku s přesností na 1 cm na zkalibrovaném metru a 

váhu s přesností 0,1 kg na digitální váze Tanita- BWB 80, kterou jsme použili i pro 

komplexní hodnocení statiky páteře, kde jsme vyhodnocovali rozložení hmotnosti na 

pravou a levou dolní končetinu. Proband se postavil svým návykovým stojem na dvě 

digitální váhy Tanita BWB-80. Toto hodnocení opět probandi podstoupili před a po 
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aplikaci tréninkového programu. Dále bylo zapotřebí naměřit zbylé hodnoty obvodů těla 

pro porovnání a potřeby Bodystatu. 

 

5.5.2 MĚŘENÍ SILOVÝCH VÝKONŮ 

Silové výkony byly měřeny v následujících cvicích: benchpress v leže, dřep s velkou 

činkou za hlavou a mrtvý tah. Měření probíhalo v rozsahu 3 opakování s maximální 

možnou zátěží, kterou proband byl schopen zvládnout právě pro 3 opakování daného 

cviku. 

 

5.5.3 HODNOCENÍ DRŽENÍ TĚLA POMOCÍ POLOHOVÉHO SNÍMAČE DTP-1 

Použitá metodika v kombinaci vyšetření polohovým snímačem DTP-1 a funkčním 

vyšetřením stoje podle Koliska (2003) zvyšuje a objektivizuje hodnotu celkového vyšetření 

postury člověka. U vyšetřovaných skupin jsme hodnotili držení těla pomocí polohového 

snímače, kde jsme sledovali změny polohy standardně označených bodů na páteři a na 

těle. Podle použité metodiky byla snímána kožní projekce akromionů, zadních horních 

trnů kyčelních a všech trnových výběžků obratlů. Zajímaly nás zvláště změny polohy 

standardně označených bodů srovnatelných u vyšetřovaných probandů.  

 

5.5.4 HODNOCENÍ SLOŽENÍ TĚLA POMOCÍ PŘÍSTROJE BODYSTAT 

Pro hodnocení složení těla jsme využili přístroje Bodystat. Bioelektrická 

impedanční analýza (BIA) je nově vyvinutá technologie, která využívá slabého elektrického 

impulsu k zjištění složení těla. Tato neinvazivní technika je zejména přínosná při analýze 

tělesného tuku ve srovnání s čistou hmotou (svalů a kostí). Toto je pro určení zdravotního 

stavu mnohem prospěšnější údaj než hmotnost nebo body mass index 

(hmotnost/výška2). 

Tato metoda je praktičtější zejména proto, že při použití konvenčních metod se 

zdravý muskulární subjekt může při vážení vykazovat nadváhu a naopak subjekt, který má  

dle konvenčních metod měření váhu správnou, může mít ve skutečnosti procenta tuku 

nad doporučenou normou. 
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Bioelektrická impedance měří odpor vůči toku elektrického proudu tělem a 

stanovuje elektrickou impedanci tělesných tkání, což poskytuje odhad TBW (celkového 

objemu vody v těle). Použitím hodnot TBW odvozených z BIA lze spočítat odhad obsahu 

tkáně bez tuku a podíl tělesného tuku. Ve tkáni s malým podílem procenta tuku je obsah 

vody vysoký, a protože voda je dobrým vodičem, hodnota impedance je nízká. Naproti 

tomu tuk je špatný vodič elektrického proudu a bude poskytovat vysoké hodnoty 

impedance. U osoby, která má vyšší podíl čisté svalové hmoty vůči tuku, bude v tom 

případě naměřená hodnota impedance nízká a naopak.  

Zdroj: http://www.bodystat.cz/Bodystat.aspx[cit. 2014-12-15] 
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6 TRÉNINKOVÉ PLÁNY 

Před všemi tréninkovými jednotkami probíhá dostatečné zahřátí celého 

organismu, které přechází v cílené zahřátí partií, které jsou na programu tréninku. Takové 

zahřátí zabírá alespoň okolo 10 minut a jsou v něm obsaženy alespoň 2-3 izolované série 

na danou partii, kde dojde zhruba k 15- 20 opakováním v každé této zahřívací sérii, kde je 

váha značně snížena, aby nedošlo k unavení svalů, ale pouze jejich zapracování do 

tréninku. Dále využíváme balančních pomůcek (bossu, TRX pásy, terraband atd.), 

abychom zaktivizovali stabilizační svaly a střed těla. Dalším důvodem k rozcvičce na danou 

partii, je čas na správné nastavení stanoviště a polohy při provádění cviku. Tato 

dynamická rozcvička by neměla chybět v žádné tréninkové jednotce. Předcházíme tak ke 

zbytečným možným zraněním. 

V této kapitole budou rozepsány tréninky na dané svalové partie, které jsou 

odcvičeny ve vypsaných dnech. Konkrétní cviky můžeme nahrazovat cviky podobnými na 

danou svalovou část, jelikož ne vždy se ve fitness centrech podaří dostat se na námi 

vybrané stanoviště v ten pravý čas. Abychom udrželi intenzitu tréninku v požadovaných 

mezích, je nutné občas improvizovat.  To klade určité nároky na naši fantazii a 

rozmanitost v tréninkové jednotce, jelikož ne vždy je vše tak, jak si naplánujeme a proto je 

nutné, i s těmito aspekty počítat.  

Při aplikaci níže uvedeného tréninkového plánu byly u 2 probandů využívány 

specifické a pokročilé metody pro rozvoj svalového objemu, které jsou popisovány výše 

v kapitole 4.6.  Jejich cílem bylo maximálně zefektivnit tréninkové úsilí vůči stavu 

trénovanosti a výkonnosti. Tyto metody užívali 2 cvičenci, kteří mají zkušenosti 

s dlouhodobějším (více jak 4 roky) kulturistickým tréninkem. Tento split se dá popsat jako 

těžko-lehký, jelikož využívá jak izolovanosti svalových partií v tréninkových jednotkách, 

tak zároveň zařazuje i klasické těžké cviky jako jsou právě dřep, mrtvý tah a benchpress. 

Kombinace takového splitu zároveň se silovými cviky je dle mého názoru ideální pro růst 

svalů, jelikož svaly de facto nemají šanci si zvyknout na velikost zatížení, opakování, 

odporu a přestávek, protože dochází k neustálé změně a každou partii procvičíte 2 x 

týdně, kromě nohou, které jsou ale zapojeny například i při mrtvém tahu, který je obsažen 

v tréninku svalstva zad. V samotném tréninku nohou, který je v plánu vždy na začátku 

tréninkového splitu, což zde níže vychází na neděli, dojde k dostatečnému zatížení a 
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zakyselení svalstva nohou, takže z vlastní zkušenosti mohu říci, že pokud se trénink 

„odjede“ v dostatečné intenzitě, tak často ještě ve středu nemá člověk nohy dostatečně 

zotavené. 

Tréninky jsou rozděleny do dvou různých variant splitových tréninků. A to trénink 

6+1, tedy 6 dní trénink, 1 den volno. Další varianta split tréninku má tréninkový split 

„pouze“ 2+1, tedy 2 dny trénink a 1 den volno. Takovýto split trénink absolvovala každá 

skupina ve 12 týdnech. 

 

6.1 TRÉNINKOVÉ PLÁNY 

6.1.1 TRÉNINKOVÝ SPLIT 6 + 1 

Proband A, B  

1) Trénink nohy 

 Dřep s velkou činkou za krkem nebo tlaky na stroji - legpress 4 x 10-12 opakování 

 Výpady s jednoručními činkami 4x10 opakování 

 Předkopávání na stroji vsedě 4x10-12 opakování 

 Tzv. Zakopávání na stroji vleže 4 x 10-12 opakování 

 Výpony na stroji – lýtka 4 x 10-12 opakování 

Břicho 

 5 různých cviků, každý po 10 opakováních v 1 sérii – takto 3 – 5 sérií 

 

2)  trénink hrudník, triceps 

 Benchpress na rovné lavici 4 x 10-12 opakování 

 Tlaky jednoručních činek hlavou nahoru 4 x 10-12 opakování 

 Tzv. Rozpažování s jednoručními činkami 4 x 10-12 opakování 

 Stahování protisměrných kladek 3 x 12-15 opakování 

 Kliky na bradlech 4 x 10-15 
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Triceps 

 Kick-back (extenze paže v loketním kloubu) na trénink tricepsu 4 x10-12 opakování 

 Stahování kladky na triceps s provazovým adaptérem 4 x 10-12 opakování 

 

3) trénink záda, biceps 

 Mrtvý tah 5 x 12 – 6 opakování, přidáváme váhu 

 Přitahování velké činky ve stoje 4 x10-12 opakování 

 Tzv. Veslování vsedě na kladce 4 x 10-12, doporučuji i krátkou rovnou kladku se 

supinovaným úchopem 

 Stahování horní kladky na hrudník a za záda – celkem 2 a 2 série x 10-12opakování 

 Stahování vrchní kladky s paralelním adaptérem 3 x 10-12 opakování 

Biceps 

 Tzv. Kladivové bicepsové zdvihy jednoručních činek ve stoje 4 x 10-12opakování 

 Bicepsové zdvihy - tzv. Scotova lavice 3 x 10-12 opakování 

 Přítahy spodní rovné nebo lomené kladky pronovaným úchopem 3 x 15 opakování 

 

4)trénink ramen 

 Upažování jednoručních činek v předklonu 4 x 12-15 

 Tlaky s jednoručními činkami vsedě 4 x 10 opakování 

 Upažování s jednoručními činkami 3 x 10-12 opakování 

 Předpažování jednoručních činek ve stoje 4 x 10 – 12 opakování 

Břicho 

 5 různých cviků, každý po 10 opakováních v 1 sérii – takto 3 – 5 sérií 
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5) trénink zad + hrudník (supersérie) 

První supersérie v každé dvojici cviků je volena s lehčí vahou k aktivaci 

požadovaných svalových vláken a také k upravení váhy pro série následující. První 

cvik v supersérii je zde volen cvik zaměřený na svaly prsní a druhý cvik na svalstvo 

zad. 

 Benchpress (tlaky jednoručních činek na rovné lavici)+ shyby (přitahování horní 

kladky k hrudníku) - 10 + 10 opakování ve 4 sériích 

 Peckdeck + veslování vsedě na rovné lavici s paralelním úchopem -  10+10 

opakování ve 4 sériích 

 Stahování horních protisměrných kladek + stahování horní kladky s nataženýma 

rukama v mírném předklonu s provazovým adaptérem  - 10+10 opakování ve 4 

sériích 

 Kliky na podložce do selhání + hyperextenze na hyperextenční lavici - 10 opakování 

ve 3 sériích 

 

6) trénink biceps, triceps 

Biceps 

 Bicepsové zdvihy vsedě na nakloněné lavičce s jednoručními činkami 3 x10-12 

opakování 

 Stahování kladky tricepsy nadhmatem 3x 10-12 opakování 

 Bicepsové zdvihy ve stoje s velkou činkou 3x10-12 opakování 

 

Triceps 

 Francouzský tlak s velkou činkou vleže 3 x 10-12 opakování 

 Bicepsové zdvihy s velkou činkou, tzv. EZ adaptér 3 x 10-12 opakování 

 Stahování horní kladky na tricepsy 3 x 10-12 opakování 

 

Břicho 

 5 různých cviků, každý po 10 opakováních v 1 sérii – takto 3 – 5 sérií 
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6.1.2 TRÉNINKOVÝ SPLIT 2 + 1 

Proband C, D 

1) trénink hrudník, záda, ramena 

Hrudník 

 Benchpress na rovné lavici nebo tlak jednoručních činek vleže 4 x 8-10 opakování 

 Rozpažování jednoručních činek na šikmé lavici hlavou nahoru 3 x 10-12opakování 

 

Záda 

 Přitahování horní kladky širokým úchopem 4 x 10-12 opakování 

 Veslování vsedě na rovné lavici s paralelním úchopem 4 x 10-12 opakování 

 

Ramena 

 Obrácený peckdeck 4 x 10-12 opakování 

 Tlak s činkou na multipressu 4 x 10-12 opakování 

 Upažování jednoručních činek ve stoje/ vsedě 3 x 10-12opakování 

 

Břicho 

• 5 různých cviků, každý po 10 opakováních v 1 sérii – takto 3 – 5 sérií 

 

2) trénink nohy, biceps, triceps 

Nohy 

 Dřepy v multipressu 4 x 10-12 opakování 

 Leg press 4 x 8-12 opakování 

 Rumunský mrtvý tah s jednoručními činkami 4 x 10-12 opakování 

 Zakopávání na stroji vleže 4 x 10-12 opakování 
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Biceps 

 Bicepsové zdvihy s velkou činkou 3 x 10-12 opakování 

 Kladivové bicepsové zdvihy 3 x 10-12 opakování 

 Přítahy spodní kladky nadhmatem 4 x 10-15 opakování 
 

Triceps 

 Tricepsové kliky na bradlech 3 x 10-12 opakování 

 Tricepsové stahování horní kladky 3 x 10-12 opakování 

•    Stahování horní jednoruční kladky podhmatem 4 x 10-12 opakování 

 

3) Trénink hrudník, záda, ramena 

Hrudník 

 Tlaky jednoručních činek na šikmé lavici hlavou nahoru 4 x 10-12 opakováni 

 Peckdeck 4x 10-15 opakování 

 

Záda 

 Přitahování spodní kladky podhmatem v sedu 4 x 10-12 opakování 

 Přitahování horní kladky paralelním úchopem 4 x 10-12 opakování 

 

Ramena, trapézy 

 Tlaky jednoručních činek vsedě 4 x 10-12 opakování 

 Předpažování jednoručních činek ve stoji 4 x 10-12 opakování 

 Zvedání ramen s jednoručními činkami podél těla ve stoje 3 x 8-10 opakování 
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Břicho 

 5 různých cviků, každý po 10 opakováních v 1 sérii – takto 3 – 5 sérií 

 

4) Trénink nohy, biceps, triceps 

 Hacken dřep 4 x 10-12 opakování 

 Výpady s jednoručními činkami 4 x 10 opakování na každou nohu 

 Předkopávání vsedě 4 x 10-12 opakování 

 Oslí výpony ve stoje 3 x 15-20 opakování 

 Výpony vsedě 3 x 15-20 opakování 

 

Biceps 

 Bicepsové zdvihy s jednoručnímičinkami  4 x 8-10 opakování 

 Bicepsové zdvihy s EZ činkou 4 x 10-12 opakování 

 

Triceps 

 Francouzský tlak s EZ činkou na rovné lavici 4 x 8-10 opakování 

 Tricepsové kliky na rovné lavici 4 x 12-15 opakování 
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7 CELKOVÉ ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU 

7.1 ANTROPOMETRICKÁ MĚŘENÍ, TABULKY 

 

 

 

7.1.1 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ANTROPOMETRICKÝCH MĚŘENÍ 

Z výše uváděných antropometrických měření jsou patrné pozitivní změny, které 

proběhly v důsledku silového typu pohybové aktivity. Tyto změny se týkají obou skupin. 

Kromě probanda B došlo u zbývajících probandů k navýšení celkové hmotnosti, která je 

způsobena svalovou hypertrofií, která byla zapříčiněna vlivem silového tréninku. U 

probanda B tak může jít o individualizované odlišnosti v tělesné konstituci a práci 

organismu.  Obvody měřených partií nabyly pozitivních hodnot ve většině případů ve 

smyslu zvětšení svalů, což bylo žádoucí. Rozložení hmotnosti na dolní končetiny bylo u 

 Proband A Proband B 

 PŘED PO PŘED PO 

Výška 155cm 155cm 188 cm 188 cm 

Váha 68,1 kg 69,5 kg 95,4 kg 93 kg 

Rozložení váhy na P a L nohu + 1 kg L + 1 kg L + 5 kg L + 3 kg L 

Obvod hrudníku 105 cm 108 cm 114 cm 115 cm 

Obvod paže 38,5 cm 39,5 cm 39 cm 40 cm 

Obvod pasu 82 cm 82 cm 91 cm 92 cm 

Obvod boků 93 cm 95 cm 107 cm 108 cm 

Obvod stehen 58 cm 59 cm 59 cm 60 cm 

Obvod lýtek 36,5 cm 37 cm 36 cm 37 cm 
Tabulka 4 - Tréninkový split 6 + 1 

 Proband C Proband D 

 PŘED PO PŘED PO 

Výška 178 cm 178 cm 180 cm 180 cm 

Váha 63,4 kg 64,7 kg 92,2 kg 94,3 kg 

Rozložení váhy na P a L nohu + 1 kg L + 1 kg L + 3,5 kg P + 1 kg P 

Obvod hrudníku 88 cm 89 cm 108 cm 110 cm 

Obvod paže 32 cm 32 cm 36 cm 37 cm 

Obvod pasu 80 cm 79 cm 97 cm 99 cm 

Obvod boků 89 cm 89 cm 105 cm 106 cm 

Obvod stehen 50 cm 52 cm 64 cm 65 cm 

Obvod lýtek 34 cm 34 cm 42 cm 43 cm 

Tabulka 5 - Tréninkový split 2 + 1 
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probandů B a D před pohybovou intervencí nesouměrné. Po intervenci silového tréninku 

a za použití balančních pomůcek před tréninkovou jednotkou došlo ke srovnání 

nerovnováhy mezi oběma dolními končetinami.  

 

 

7.2 BODYSTAT MĚŘEN 

7.2.1 BODYSTAT MĚŘENÍ, TABULKY 

 

 

7.2.2 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍBODYSTAT 

Měření pomocí přístroje Bodystat přineslo zajímavé. Podíl tukové tkáně se u 

probandů A, C a D snížil. U probanda B tomu bylo opět naopak. Lze tedy skutečně 

 Proband A Proband B 

 PŘED PO PŘED PO 

Tuk 14% 11,7% 11,5% 14% 

ATH 58,9% 61,4% 83,2% 80,7% 

Bezvodá ATH 15,5% 15,5% 24,3% 25,1% 

Voda 63,4% / 43,4l 66% / 45,9l 63,3% / 58,9l 58,3% / 55,6l 

Bazální metabolismus 1821 kcal 1890 kcal 2494 kcal 2425 kcal 

Metabolická potřeba 3277 kcal 3402 kcal 4240 kcal 4365 kcal 

BMI 28,5 29 26,3 27,0 

Virilizační riziko 0,88 0,86 0,85 0,85 

Impedance při 50 kHz 378Ω 343Ω 377Ω 389Ω 
Tabulka 6 - Tréninkový split 6 + 1 

 Proband C Proband D 

 PŘED PO PŘED PO 

Tuk 11,5% 7,1% 14,6% 12,8% 

ATH 55,6% 60,1% 83,4% 77,4% 

Bezvodá ATH 16,9% 16,9% 23% 23% 

Voda 59,5% / 38,7l 68% / 44l 64,1% / 55,7l 58% / 53,9l 

Bazální metabolismus 1729 kcal 1854 kcal 2500 kcal 2334 kcal 

Metabolická potřeba 2940 kcal 3152 kcal 4250 kcal 3967 kcal 

BMI 20,1 20,5 29,1 28,7 

Virilizační riziko 1,18 0,88 0,92 0,93 

Impedance při 50 kHz 611Ω 597Ω 333Ω 348Ω 

Tabulka 7 - Tréninkový split 2 + 1 
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uvažovat o odlišném způsobu tréninku, který nebude mít takovou frekvenci. V případě 

probanda A a C došlo k navýšení ATH, u probandů B a D nikoli. Tyto výsledky tedy 

nepotvrzují rozdíl mezi split tréninkem 6+1 a split tréninkem 2+1. Koncentrace s jakou 

probandi cvičili je ryze individuální aspekt, který by mohl ovlivnit právě přírůstek ATH.  

 

7.3 MĚŘENÍ SILOVÝCH VÝKONŮ, TABULKY 

 

7.3.1 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ SILOVÝCH VÝKONŮ 

V silových schopnostech výsledky nabývají pozitivních hodnot u všech probandů. 

Silový trénink jakéhokoliv split systému vytváří pozitivní podmínky pro růst silových 

schopností. Naměřené hodnoty nejsou měřeny v rozsahu 1 opakování, ale 3 opakování. 

Není zde využita tedy maximální síla, ale je zde kladen důraz na zvládnutí cviku s výše 

uváděnými zátěžemi, které byli probandi schopni zvládnout právě alespoň po 3 

opakováních. 

 Proband A Proband B 

 PŘED PO PŘED PO 

Dřep 110 kg 120 kg 120 kg 130 kg 

Mrtvý tah 135 kg 155 kg 140 kg 150 kg 

Benchpress 110 kg 119 kg 95 kg 100 kg 

Tabulka 8 - Tréninkový split 6 + 1 

 Proband C Proband D 

 PŘED PO PŘED PO 

Dřep 40kg 65kg 70 kg 90 kg 

Mrtvý tah 35kg 75kg 80 kg 100 kg 

Benchpress 35kg 56kg 85 kg 100 kg 

Tabulka 9 - Tréninkový split 2 + 1 
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7.4 VYHODNOCENÍ POLOHY PÁTEŘE POLOHOVÝM SNÍMAČEM DTP – 1, PROBAND 

A, TRÉNINK 6+1 

7.4.1 VYHODNOCENÍ BOČNÍ PROJEKCE (OSA Y) 

Proband A 

Před         Po 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.2 ZMĚNA SLEDOVANÝCH KŘIVEK V SAGITÁLNÍ ROVINĚ 

Vlivem aplikované pohybové aktivity se hloubka krční lordózy zvětšila o 1,5 cm. 

Hloubka bederní lordózy se naopak o 0,4 cm zmenšila. Křivka vykazuje symetrii, celkově je 

více nakloněna vpřed a celá osa páteře se posunula o 2,5 cm směrem vzad. Veškeré 

popisované změny přisuzujeme působení vlivu většího axiálního zatížení. Pozorujeme 

celkový posun křivky páteře vzad, což zřejmě souvisí s typem silového tréninku.  

 

Obrázek 1 - Hodnocení sledovaných bodů v sagitální rovině - osa "y" 
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7.4.3 ZMĚNA POLOHY AKROMIONŮ A ZADNÍCH HORNÍCH SPIN V SAGITÁLNÍ ROVINĚ 

 Před aplikací pohybového programu jsme u probanda shledali předsunutí 

levého ramene vpřed o 2,9 cm. Po aplikaci programu jsou ramena v podstatě symetrická 

(rozdíl o menší než 1 cm není v poloze akromionů významným rozdílem). 

 

7.4.4 VYHODNOCENÍ DRŽENÍ TĚLA - PŘEDOZADNÍ PROJEKCE (OSA „X“) 

 

Před      Po 

 

 

7.4.5 ZMĚNA POLOHY PÁTEŘE VE FRONTÁLNÍ ROVINĚ 

Osa páteře se při závěrečném měření posunula více vlevo od středu spojnice pat, a 

to o 0,9 cm. Tato změna zřejmě souvisí s vyšší axiální zátěží vlivem silového tréninku a 

tedy vyššími zátěžemi kladenými na osu páteře. 

 

Obrázek 2 - Hodnocení sledovaných v předozadní rovině - osa "x" 
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7.4.6 ZMĚNA POLOHY AKROMIONŮ A ZADNÍCH HORNÍCH SPIN VE FRONTÁLNÍ ROVINĚ 

Z pohledu osy „x“ došlo vlivem pohybové aktivity k symetrizaci polohy ramen i 

pánve. Výška sledovaných bodů na ose „y“  vykazuje menší rozdíly.  
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7.5 VYHODNOCENÍ POLOHY PÁTEŘE POLOHOVÝM SNÍMAČEM DTP – 1, PROBAND 

C, TRÉNINK 2+1 

7.5.1 VYHODNOCENÍ BOČNÍ PROJEKCE (OSA Y) 

Proband C 

         Před     Po 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.2 ZMĚNA SLEDOVANÝCH KŘIVEK V SAGITÁLNÍ ROVINĚ 

Hloubka krční lordózy se vlivem pohybové aktivity silového tréninku zvětšila o 2,9 

cm. V bederní části páteře se zakřivení optimalizovalo z původních 2,9 cm (plochá bederní 

křivka), na výsledných 3,2 cm. Vrchol hrudní kyfózy zůstal v přibližně stejné poloze, ale 

celá křivka se v ose „y“ výrazně kompenzovala z pohledu rovnovážného bočního pohledu. 

Obrázek 3 - Hodnocení sledovaných bodů v sagitální rovině - osa "y" 
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7.5.3 ZMĚNA POLOHY AKROMIONŮ A ZADNÍCH HORNÍCH SPIN V SAGITÁLNÍ ROVINĚ 

Před aplikací pohybové aktivity jsme zaznamenali výraznou asymetrii ramen (P 

vpřed o 7cm) a pánve (P spina vpřed o 1,5 cm). Po aplikaci pohybové aktivity bylo pravé 

rameno posunuto vpřed pouze o 1,9 cm a pánev byla z pohledu bočního symetrická. 

 

7.5.4 VYHODNOCENÍ - PŘEDOZADNÍ PROJEKCE (OSA „X“) 

Před                 Po 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.5 ZMĚNA POLOHY PÁTEŘE VE FRONTÁLNÍ ROVINĚ 

Před pohybovou aktivitou jsme shledali křivku páteře dekompenzovanou se 

skoliotickou změnou. Maximální výchylka trnových výběžků přesahovala 1 cm (významná 

změna, významná patologie). Po aplikaci pohybové aktivity se celá křivka páteře 

kompenzovala a pro posílení hlubokého stabilizačního systému zřejmě hovoří i menší 

rozptyl trnových výběžků okolo středové osy (do vzdálenosti 5mm).  

7.5.6 ZMĚNA POLOHY AKROMIONŮ A ZADNÍCH HORNÍCH SPIN VE FRONTÁLNÍ ROVINĚ 

Vzhledem ke skoliotické křivce páteře odpovídá křivka charakteristice výše 

uváděných trendů.  

Obrázek 4 - Hodnocení sledovaných v předozadní rovině - osa "x" 
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8 DISKUZE 

Předkládaná diplomová práce se zabývá srovnáním a využitím tréninkových metod 

pro rozvoj sílových schopností v kulturistice. Výběr literatury pro teoretickou část jsem 

využil publikace známých českých i zahraničních autorů. Rozvojem silových schopností se 

autoři zabývají již od 50. let, převážně autoři z bývalého východního bloku. Známe 

informace, jsem se ale snažil doplnit novými poznatky v této oblasti. Využil jsem tedy i 

informací nejen z odborných publikací, ale také z věrohodných elektronických 

informačních zdrojů. 

Výzkum jsem započal naměřením vstupních hodnot u předem oslovených 

probandů, kteří pravidelně provozují pohybovou aktivitu. Výběrový soubor jsem záměrně 

složil z jedinců, kteří nejsou naturální ani sportovní kulturisté.  Jednalo se o tři plavce, 

jednoho sportovního šermíře, tenistu a studenta katedry tělesné výchovy a sportu FPE 

v Plzni. Dohromady tedy šest jedinců, z nichž se každý podrobil vstupnímu měření páteře 

pomocí polohového přístroje DTP-1. Měření obvodů končetin a hrudníku, boků a pasu. 

Měření analýzy složení těla pomocí přístroje Bodystat, dále váhu a její rozložení na dolní 

končetiny na váze Tanita - BWB 80. Měření silových výkonů. Podle vstupních výsledků a 

naměřených dysbalancí došlo k rozdělení skupin do vhodných tréninkových splitů 

s důrazem na správnou techniku cviků a vhodného zapojení břišního svalstva při 

pohybové intervenci. 

Probandi byli tedy rozděleni do dvou skupin, kde první skupina cvičila dle předem 

rozebraného tréninkového splitu tréninkem 6+1 a druhá skupina, která cvičila dle 

tréninkového rozpisu 2+1. První skupina se split tréninkem 6+1 cvičila s vyšší intenzitou, 

kde byly používány i větší váhy v sériích. Využito bylo těžkých dřepů, legpressu a mrtvého 

tahu. Skupina s tréninkovým splitem 2+1 cvičila bez pravidelného zařazování těchto cviků, 

které působí větší axiální zátěž na tělo než ostatní cviky. Měření silových schopností však 

probíhalo v předem známých disciplínách, jako jsou právě dřep, mrtvý tah a benchpress. 

Během tréninkového cyklu dva probandi opustili program z osobních důvodů. Po konci 

této pohybové intervence zbyli pouze čtyři jedinci, kteří byli naměřeni po cyklu 

tréninkových splitů. Z tohoto důvodu jsou výsledky pouze orientační, nikoliv směrodatné, 

avšak dokážeme z nich vyvodit závěry pro praxi. 



 ZÁVĚR 

 71 

ZÁVĚR 

U vybraného souboru sportovců byly pomocí měření sbírány hodnoty vztahující se 

k jejich tělesnému složení a postuře probandů, na jejichž základě jsme volili konkrétní 

tréninkový cyklus. Abychom zjistili vliv silového zatížení při tréninku na páteř, byla použita 

měření držení těla pomocí polohového snímače DTP-1. Dále byl využit přístroj Bodystat 

pro analýzu zjištění celkového složení těla. Vybraný soubor cvičenců podstoupil i měření 

v silových výkonech u cviků jako je dřep s velkou činkou za hlavou, mrtvý tah a 

benchpress. Měření váhy a rozložení hmotnosti na dolní končetiny bylo prováděno  

pomocí vah Tanita BWB – 80. Dále byly zjišťovány obvody paží, hrudníku, pasu, boků, 

stehen a lýtek, abychom po skončení konkrétní pohybové intervence zjistili změny 

vyvolané silovým tréninkem.  

Na tomto místě bychom rádi zhodnotili náš výzkum v rámci stanovených 

vědeckých hypotéz. 

H1:„Předpokládáme, že realizace kulturistického tréninku bude mít pozitivní vliv 

na stupeň výkonnosti v silových schopnostech“. 

I přes rozdíl mezi dvěma tréninkovými splity, kdy první byl více intenzivní v rozmezí 

6 dní trénink - 1 den odpočinek a druhý tréninkový split v rozmezí 2 dny trénink - 1 den 

odpočinek došlo k výraznému zlepšení silových schopností u vybraných cviků u obou 

sledovaných skupin. Realizace kulturistického tréninku s využitím intenzifikačních technik 

má tedy pozitivní vliv na stupeň výkonnosti v silových schopnostech. 

H2:„Při hodnocení držení těla pomocí polohového snímače DTP-1 zaznamenáme 

negativní vliv vyšší axiální zátěže na posturální složku pohybového systému“. 

Tato hypotéza se nám přímo nepotvrdila. Z výsledků je patrné, že naměřené 

hodnoty páteře po aplikaci pohybové intervence se pozitivně zlepšily. Všichni sledovaní 

probandi dosáhli lepší symetrie páteře, než tomu bylo před aplikací pohybové intervence. 

V tomto ohledu hraje velkou roli správná technika cviku a také vhodná kompenzace a 

využití stabilizačních pomůcek.  Axiální zátěže neměla tedy v těchto případech negativní 

vliv na polohu sledovaných bodů u testovaných jedinců, byť se změna tréninkového 

programu do postruy probandů promítla. 
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H3: „Kulturistický trénink má vliv na změnu v celkovém tělesném složení. V 

relativním srovnání předpokládáme větší zlepšení při užití specifických tréninkových 

metod“. 

Tato hypotéza se nám potvrdila. Naměřené hodnoty obvodů končetin byly větší. 

V porovnání s naměřenou vahou vzrostl tedy podíl svalové tkáně, což odpovídá i měření 

pomocí přístroje Bodystat, v podílech vyšší hodnoty ATH, která představuje svalovou 

hmotu. U probandů B a D tomu u ATH tak nebylo, ale rozměry měřených tělesných 

obvodů vycházejí pozitivně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SOUHRN 

 73 

SOUHRN 

Tato diplomová práce se zaměřuje na srovnání vybraných tréninkových metod pro 

rozvoj silových schopností v kulturistice. V teoretické části, zde budou uvedeny základní 

pojmy používané v kulturistickém tréninku, tréninkové proměnné a základní složky 

v metodice tréninku pro rozvoj síly. Dále zde uvádím pokročilé metody, které slouží 

k rozvoji svalového objemu a ke svalovému rozvoji všeobecně. Jsou zde nabídnuty 

možnosti tréninku a jeho složení.  

Praktická část se zaměřuje na výzkum a porovnání dvou skupin probandů, kde 

každá skupina trénovala podle rozdílné četnosti tréninku v týdnu. Obě skupiny se 

podrobili vstupnímu a výstupnímu vyšetření, kde jsme hodnotili celkové složení těla, 

držení těla pomocí polohového snímače DTP-1 a hodnocení úrovně silových schopností.  

Data byla porovnávána s časovým odstupem 3 měsíců pro potvrzení nebo vyvrácení 

předem stanovených hypotéz.  

Realizace kulturistického tréninku s využitím intenzifikačních technik má pozitivní 

vliv na stupeň výkonnosti v silových schopnostech. Axiální zátěže neměla v těchto 

případech negativní vliv na polohu sledovaných bodů u testovaných jedinců, byť se změna 

tréninkového programu do postury probandů promítla. Naměřené hodnoty obvodů 

končetin byly větší. V porovnání s naměřenou vahou vzrostl tedy podíl svalové tkáně, 

čemuž odpovídá i měření pomocí přístroje Bodystat, v podílech vyšší hodnoty ATH, která 

představuje svalovou hmotu.  
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RESUMÉ 

This thesis focuses on the comparison of selected training methods for developing 

strength abilities in bodybuilding. In the theoretical part, here are the basic terms used in 

the bodybuilding workouts, training variables and basic elements of the methodology of 

training for strength development. Further topics of advanced methods that are used to 

develop muscle mass and to muscle development in general. Are offered training 

opportunities and its composition. 

The practical part focuses on research and comparing two groups of probands, 

where each group trained by different frequency of training a week. Both groups 

underwent Input and output test, where we evaluated the overall body composition, 

posture position sensor using DTP-1 and assessing the level of power capabilities. Data 

was compared with an interval of three months to confirm or refute previously stated 

hypotheses. 

Implementation of bodybuilding training using intensity techniques has a positive 

effect on the level of performance in power capabilities. Axial loads in these cases had a 

negative effect on the position of the monitored points for individuals tested, although 

the change in posture training program probands reflected. The measured values were 

greater limb circumference. Compared with the measured weight increased the 

percentage of muscle tissue, which corresponds to measurements using Bodystat in 

proportions higher values ATH representing muscle. 
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