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Abstrakt  

Cílem této diplomové práce je podat ucelený etnografický obraz žen startujících 

na závodech ve sportovních disciplínách bikiny fitness, wellness fitness, bodyfitness a 

physique. Výzkum ke zvolenému tématu proběhl mezi lety 2017 a 2019 prostřednictvím 

zúčastněného pozorování na závodech ve fitness a kulturistice pořádaných Svazem 

kulturistiky a fitness ČR. Pozorování bylo průběžně doplňováno o rozhovory se 

závodnicemi, trenéry, dietology, členy svazu a dalšími informátory, kteří mi pomohli 

zkompletovat představu o této subkultuře. V práci se blíže zaměřuji na vybrané domény, 

jako je průběh závodů a příprava na ně, doping, boj s kritikou okolí, financování sportu a 

celkově dopady tohoto životního stylu na zdraví a osobní život závodnic. 

 

 

Abstract 

 

The aim of this diploma thesis is to provide a comprehensive ethnographic picture of 

women competing in bikini fitness, wellness fitness, bodyfitness and physique. The research 

on the chosen topic took place between 2017 and 2019 through participatory observation at 

competitions in fitness and bodybuilding organized by the Association of Bodybuilding and 

Fitness of the Czech Republic. The observation was continuously complemented by 

interviews with competitors, coaches, dieticians, members of the association and other 

informants who helped me to complete the picture of this subculture. In my work I focus on 

selected domains, such as the days of competitions and preparation for them, doping, the 

fight against criticism coming from the society, the financing of sports and the overall impact 

of this lifestyle on the health and personal life of competitors. 
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1. Úvod 

 

Opálená kůže, vystouplé žíly a vyrýsované svaly. Atributy, které ještě před několika 

desítkami let patřily ideálnímu fitness muži. Teď je stále častěji můžeme vnímat i u žen. V 

reklamách na fitness centra, zdravou stravu a potravinové doplňky čím dál častěji vídáme 

nejen štíhlé ženy v dobré kondici, ale především štíhlé ženy s vyrýsovanými svaly, kulatými 

rameny, pozadím a „six-packem”. Na sociálních sítích se nám zobrazují fotografie fitness 

dívek a žen podporující zdravý životní styl, silový trénink a změnu životního stylu. To vše s 

doprovázejícími hashtagy #fitness, #fitnessgirl, #fitnessmotivation, #fitnesslife. Svalnaté 

tělo se skrze rozličná média stává žádoucím a atraktivním a vzniká tendence zobrazovat 

mužské a ženské tělo jako ekvivalentní, se stejným potenciálem pro silový trénink. 

(Sassatelli. 1999).  

Ženy věnující se fitness a kulturistice mají své fanouškovské profily, které se s počty 

sledujících řadí mezi ty nejsledovanější na sociálních sítích. Fitness pro ně přestává být 

pouhým koníčkem, je to životní styl a dokonalé tělo často jejich jediný cíl. Závislost, které 

podmiňují celý svůj život. Svůj volný čas tráví ve fitness centrech posilováním, stravu 

upravují tak, aby podporovala metabolismus, pálení tuků a růst svalů. Mění svůj vzhled, 

postavu, styl oblékání. Začínají se obklopovat přáteli se stejným zaměřením a často vymění 

i partnera za někoho, s kým mohou své nadšení intenzivněji sdílet. Podpora okolí je pro ně 

v jejich cestě za vysněným cílem klíčová.  

Globálnímu rozmachu fitness průmyslu jsme svědky už od 70. let 20. století. Pro 

ženy a jejich účast ve fitness kultuře nastal zlom s dokumentárním filmem Pumping Iron II 

(1985), který zobrazoval ženy připravující se na světové mistrovství v bodybuildingu. 

(Andreasson, Johansson 2014) Tato chvíle může být viděna jako výchozí bod, kdy se z 

tělocvičny, jako čistě mužského prostoru stal prostor pro masové volnočasové aktivity a kdy 

vznikla moderní fitness kultura. (Andreasson, Johansson 2014) 

Muži i ženy se zájmem o fitness, posilování a bodybuilding identifikují sebe samé 

jako sociální skupinu vymezující se proti ostatním, především vůči nesportovcům. 

Vzájemně se podporují, motivují a utvrzují v tom, že to, co dělají, je správné a má smysl. A 

to nejen při pravidelných, často každodenních trénincích ve fitness centrech, ale i v online 

prostoru – na sociálních sítích a prostřednictvím webů, blogů a profilů zaměřených na 
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posilování, fitness a bodybuilding. Je velmi časté, že berou svoje tělo jako předobraz toho, 

jaký mají charakter – kultivace jejich těla je silně propojená s kultivací jejich charisma. 

Klíčová je pro ně disciplína a vytrvalost. Respekt si získají jedině ti, kteří vydrží tvrdé 

tréninky a přísné diety bez podvádění. 

Na návštěvnících fitness center můžeme pozorovat, že se dělí na dva tábory, které se 

názorově a stylem cvičení jen málokdy prolínají. Jedni jsou ti, jenž chodí do fitness center v 

první řadě posilovat a pracovat na svalnatém těle a vyvinuté muskulatuře. Druzí se tam chodí 

zrelaxovat, zacvičit si, a to především kvůli udržení tělesné kondice a dobrého zdraví. I 

prostory, ve kterých se pohybují, jsou často rozdělené. První skupina ovládá sociální prostor 

posilovacích strojů a činek, druhá skupina se zase pohybuje spíše v kardio zóně, kde jsou 

rotopedy a běhací pásy, anebo navštěvuje hromadné lekce typu jógy, pilates a aerobiku. Tyto 

dvě skupiny se liší snad ve všem – ve způsobu tréninku, stravě, životním stylu i názoru na 

ideál krásy a estetických hodnotách. Jejich cesty se prolnou snad jedině ve společných 

sprchách. 

Ve své práci se zaměřuji právě na první skupinu. Na ženy, které trénují do padnutí. 

Do svých tréninkových plánů zahrnují cviky, převážně s činkami a na posilovacích strojích, 

na kterých se snaží vyvinout maximální sílu v přesně daných sériích a opakováních. Pracují 

se vzájemnou rezistencí svalu a zátěže, často až do selhání procvičované partie. Z tréninku 

musí odcházet zničené a vyčerpané, jinak budou mít pocit, že trénink nebyl dostatečný. 

Odměnou jim za to je proteinový koktejl nebo předem připravená krabička s pečlivě 

odváženou porcí dietního jídla. Pro někoho nepochopitelné týrání těla kvůli nesmyslným 

výsledkům, pro ně životní cesta za jejich představou dokonalého těla.  

 Cílem této práce je představit etnografický pohled na ženy závodící ve sportovních 

disciplínách bikiny fitness, wellness fitness, bodyfitness a physique. V jednotlivých 

kapitolách představím vybrané aspekty jejich životního stylu a cesty na závodní prkna a za 

medailí, která je jejich cílem. 

 V úvodních kapitolách se zaměřuji na vybrané antropologické teorie, které mě v 

průběhu psaní inspirovaly, a představuji autory, kteří mi byli při práci pomocníky k hlubšímu 

pochopení tématu. Práci stavím především na konceptu vědomého těla tak, jak ho 

představily Nancy Scheper–Hughes a Margaret M. Lock. (Scheper-Hughes, Lock 1987) 

Autorky přinášejí úvahy nad tělem ve třech rovinách – individuální tělo, sociální tělo a 

politické tělo, které jsou propojené skrze city a emoce. Zdůrazňují zde interakci mezi tělem 



 3 

a myslí a její projevy na zdraví jednotlivce. To můžeme vnímat velmi intenzivně například 

i v kulturistice. Těla i mysli závodnic jsou často tlačené až na hranice zdravého fungování, 

což se odráží na jejich zdravotním stavu. V práci také často pracuji s konceptem 

embodimentu – vtělení, ztělesnění. (Csordas 1993) Cíl a zároveň prokletí závodnic je získat 

štíhlé, a především svalnaté tělo. Svaly jsou ovšem stále vnímané jako symbol mužnosti, síly 

a moci, který na ženské tělo nepatří.  To by mělo být, podle obecného vnímání, spíše 

protikladem. Ženy, které díky svalům ztělesňují tyto mužské vlastnosti, jsou vnímané jako 

deviantní a musí bojovat za své ženství. Jedním z inspirativních etnografických výzkumů 

pro mou práci byla etnografie Tanyi Bunsell Strong and Hard Women: An ethnography of 

female bodybuilding (2013). Ta mi byla velkým pomocníkem především při ověřování a 

porovnávání mnou získaných výsledků z terénu. V neposlední řadě mi pro pochopení 

antropologie těla napomohla stejnojmenná studie (2011), ve které antropologové Balcerová 

a Soukup tělo rozlišují na dvě základní dimenze – organickou a kulturní, přičemž kulturní 

dále dělí na tři úrovně, které odpovídají kulturně antropologické přístupu ke kultuře – 

systému artefaktů, sociokulturních regulativů a idejí.  

V dalších kapitolách osvětluji svou roli v tomto příběhu, zvolenou metodologii a 

postupy při výzkumu, a nakonec, než se plně oddám světu ženského fitness a kulturistiky, 

předkládám kapitolu věnující se historickému vývoji této sportovní disciplíny, kterou 

vnímám jako klíčovou pro pochopení některých překážek, které musí některé závodnice 

překonávat i dnes. 

 V kapitole číslo pět se zaměřuji na celoroční přípravu ženy na soutěže ve fitness a v 

kulturistice, přičemž zdůrazňuji, že cvičební i dietní plány se mohou velmi lišit a kapitola 

jako taková neaspiruje na to být podrobným přehledem nebo návodem pro závodnice, ale 

spíše obecným pohledem na základy stravování, tréninky a suplementaci žen věnujících se 

těmto sportovním disciplínám.  

V další kapitole se věnuji přímo „dnu D”, tedy závodnímu dnu, ke kterému 

závodnice směřují svoje celoroční snažení a trénink. Tento den pro ně bývá velmi dlouhý, 

vyčerpávající a emotivní. Mají za sebou týdny, někdy i měsíce, náročných diet a omezování, 

které se negativně podepisují na jejich psychickém i fyzickém stavu. I přesto seberou 

poslední síly, nalíčí se, rozcvičí, vypijí kávu, snědí pár sladkých piškotů a vystoupají na 

pódium před rozhodčí a diváky, aby v náročných pózách předvedly formu, na které dosud 

pracovaly. 
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Moje klíčová informátorka, se kterou jsem po celou dobu výzkumu spolupracovala, 

jednou trefně shrnula předzávodní dietu slovy: Kuře, rýže a steroidy. Tak jsem nazvala i 

jednu z kapitol mé práce, ve které se zaměřuji na jedno z nejvýraznějších témat mezi 

závodníky a závodnicemi ve fitness a kulturistice – užívání nepovolených dopingových 

látek. Nechci zde tvrdit, že se užívání dopingu týká bez výjimky všech závodnic ve všech 

kategoriích, ale z výzkumu, a především z rozhovorů se závodnicemi, jasně vyplynulo, že 

velká většina žen má alespoň s některými látkami vlastní zkušenost, ať už to jsou přímo 

steroidy, silné spalovače nebo diuretika. 

Užívání steroidních látek, dlouhé diety, ale i samotné posilování má nepopiratelný 

vliv na vzhled a zdraví žen. Ty se kvůli této cestě, kterou si zvolily, potýkají velmi často s 

kritikou okolí a zdravotními komplikacemi. Větší množství svalové hmoty na ženském těle 

je bráno širokou veřejností jako deviantní a ženy jsou často právě kvůli jejímu budování 

nepochopené a podrobované kritice. S tím se setkávají nejen ve veřejném prostoru, ale i v 

osobním životě, kdy musí neustále před rodinou obhajovat své postoje a vysvětlovat důvody, 

proč s nimi nemohou, kvůli dietě a pravidelným tréninkům, naplno sdílet sváteční jídlo nebo 

některé společenské aktivity. Těmto dvěma aspektům ze života závodnic se blíže věnuji v 

kapitolách Ještě žena nebo už chlap a Zlámané vlasy, nehty, kosti. 

V poslední kapitole s názvem Kulturistka z kanceláře se věnuji finanční náročnosti 

závodění a způsobu, jak ženy peníze získávají. Vzhledem k tomu, že tento sport není mezi 

širokou veřejností dlouhodobě oblíbený jako třeba fotbal nebo tenis, musí si amatérské i 

profesionální závodnice v podstatě všechny své výdaje hradit samy. K tomu jim nezbývá nic 

jiného, než zůstat “kulturistkou z kanceláře”, jak nazývám ženy, které si při své závodní 

kariéře udržují práci, která nemá s posilováním nic společného, ale je zdrojem jejich příjmů. 

Další možností je stát se trenérkou a výživovou poradkyní a k získávání klientely využívat 

sociální sítě, na kterých své služby propagují. 

V diplomové práci užívám velmi často několik pojmů, které bych tady ráda více 

rozvedla. Jejich význam může být matoucí, a i já se často v rozhovorech ptala, jak jsou 

ohraničené, a to zvláště u definování mnou zkoumaných disciplín.  

Prvním z nich je fitness, které se v českém prostředí užívá jako označení životního 

stylu, který zahrnuje produkty a pohybové aktivity spojené s fitness centrem, způsob 

stravování a trávení volného času. V tomto kontextu se definice fitness v podstatě shoduje s 

původní definicí kondiční kulturistiky. (Stackeová, 2014) Jedná se tedy o silové cvičení s 
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činkami a s nářadím ve fitness centrech, které je doplněné o aerobní aktivitu a speciální dietu 

zahrnující zdravou stravu a výživové doplňky, jako jsou například proteiny ve formě tyčinek 

nebo koktejlů, aminokyseliny a spalovače tuku. Cílem tohoto životního stylu je rozvoj 

celkové zdatnosti, zlepšení držení těla, zlepšení postavy a zároveň upevňování zdraví a 

rozvoj síly. (Kolouch, Kolouchová, 1990) Cílem také často bývá příprava na soutěž, která 

probíhá téměř výhradně ve fitness centrech, které jsou k tomu určené. Fitness centrum je 

místo, které je vybavené prostory a prostředky umožňující různé druhy aerobní aktivity a 

posilování, ať už prostřednictvím specializovaných trenažerů a zátěží nebo díky trenérům a 

trenérkám, kteří vedou ve fitness centrech soukromé či skupinové lekce. Cílem návštěvníků 

fitness center je především posílení těla, zlepšení celkové kondice a redukce podkožního 

tuku, případně příprava na závody ve fitness a v bodybuildingu. 

Dalším pojmem je kulturistika, ten má původ v latinské „cultura” - pěstění, 

vzdělávání, zušlechťování, (Stackeová, 2014) avšak výstižnější pro to, co tento název 

obnáší, je jeho anglický ekvivalent “bodybuilding”. Doslova stavění těla, volněji ovlivnění 

tvaru a rozměrů těla. Slovo bodybuilding, které je dnes velmi často používané i v českém 

prostředí, se do povědomí veřejnosti dostalo v roce 1903, kdy vyšla v Londýně kniha Eugena 

Sandowa nesoucí právě tento název. Cílem kulturistiky může být zvýšení tělesné kondice, 

cílené zvýšení síly pro speciální druhy sportů, rehabilitační trénink určité části těla, která je 

oslabená například nějakým předešlým zraněním, modelování postavy cíleným 

odbouráváním tuku a získáváním svalové hmoty. Především poslední z cílů je ten 

nejdůležitější pro ženy závodnice, které potom svá svalnatá těla s minimálním podílem tuku 

prezentují na soutěžním pódiu před porotou. Kulturistika jako soutěžní disciplína je potom 

podle soutěžního řádu Svazu Kulturistiky a fitness České republiky (zkráceně SKFČR) 

„...disciplína, ve které se soutěží v hmotnostních kategoriích a soutěžící prezentuje 

maximálně vyvinuté a vyrýsované svaly při současném zachování estetické a symetrické 

postavy. Klasická kulturistika je disciplína, ve které se soutěží ve výškových kategoriích a 

soutěžící prezentuje, v porovnání s kulturisty, méně rozvinutou muskulaturu s důrazem na 

atletickou a esteticky jemnou stavbu těla s kvalitními svaly.”  (Soutěžní řád SKFČR 2019: 

12) 

Co se soutěžních kategorií týká, tak v práci se zaměřuji na bikiny fitness, wellness 

fitness, bodyfitness a physique. Jejich rozdělení, zda kategorie spadají pod fitness nebo 

kulturistiku, není jednoznačné. Některé závodnice tvrdily, že všechny kategorie vznikly z 

kulturistiky, a tak je označovaly jako “závody kulturistického typu”, některé je rozdělovaly 



 6 

podle množství svalů, jež musí závodnice vybudovat – tedy bikiny a wellness patří do fitness 

a bodyfitness a physique pod kulturistiku, jiné zase považovaly všechny zmíněné kategorie 

za spadající pod fitness. 

V tomto kontextu bych se ráda odvolala na sdělení SKFČR, podle kterého se v práci 

také řídím. „To dělení je takové hypotetické a každý ho vnímá jinak. Nemluvě o laické 

veřejnosti, která považuje za kulturistku kohokoliv s náznakem žíly na bicepsu. Asi bych to 

rozdělil následovně a aspoň trochu logicky. Kategorie Physique je náhradou za zrušenou 

kategorii ženská kulturistika. Čili bych ji vnímal jako kulturistickou kategorii. Všechny 

ostatní kategorie nesou ve svém označení slovo fitness, proto bych je tedy řadil do fitness 

kategorie.” (SKFČR, 16. 3. 2020)  
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2. Tělo v sociální antropologii 

 

Lidské tělo – antropomorfní tvar, jemná kůže, svaly, kosti, orgány. Z pohledu 

biologie organismus s různými možnostmi a omezeními. Z pohledu sociální antropologie je 

tělo mnohem víc. Náš individuální nástroj pro plnění lidských potřeb, prostředek 

komunikace, sociálního jednání, ale i síť významů a zkušeností. Společně s myslí je 

produktem i producentem kultury. To, jak s tělem zacházíme, i to, jak ho vnímáme, odráží 

širší sociální vztahy, struktury i historický kontext společnosti, ve které se nacházíme.  

Tělo jako téma se v sociální a kulturní antropologii dostává do popředí až ve druhé 

polovině 20. století, přičemž společným jmenovatelem snad všech současných přístupů je 

překonání karteziánského dualismu „těla a duše”. (Soukup 2014, Csordas 1993, Scheper-

Hughes and Lock 1987, Mauss 1979) Jedna z prvních vlivných studií na toto téma pochází 

od francouzského sociologa a etnologa Marcela Mausse, který ve své práci s názvem Les 

techniques du corps – Techniky těla z roku 1936, poukazuje na to, že tělo je nejpřirozenější 

nástroj člověka, a neopomíjí, že je především dílem přírody, a tím pádem také podléhá jejím 

zákonům. Podle něj je lidské tělo projekčním plátnem kultury a je každou společností 

nějakým způsobem upravováno a disciplinováno tak, aby vyhovovalo jejím požadavkům. 

(Mauss 1973 in Balcerová, Soukup 2011) 

Marcel Mauss také jako první rozpracovává pojem habitus, jakožto označení pro 

naučené techniky. Tyto „návyky“ se liší nejen mezi jednotlivými kulturními společnostmi, 

ale také mezi jedinci a v závislosti na vzdělání, společenském postavení, módě etc. (Mauss 

1973: 73) Habitus chápe nejen v psychické a sociální rovině, ale jeho působení demonstruje 

na mnoha příkladech především na rovině fyzické. Jde o specifické provádění základních 

činností jako je chůze, běh, tanec nebo sezení – tyto techniky těla jsou kulturně podmíněné 

a pokud má jedinec zapadnout do dané společnosti, musí se je naučit perfektně ovládat. 

(Mauss 1973) 

Nelze nezmínit v tomto kontextu francouzského sociologa a antropologa Pierra 

Bourdieu, který pojem habitus rozpracoval a spolu s koncepty sociálního pole a kapitálu z 

něj vytvořil základní kámen mnoha výzkumů a teorií nejen svých, ale i jeho následovníků. 

Bourdieu vnímá habitus jako „...generativní a jednotící princip, který z charakteristických 

vztahových rysů, vlastních určitému postavení, vytváří jednotný životní styl...”, „...jsou nejen 
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odlišné, či odlišované, ale samy také odlišnosti plodí...” (Bourdieu 1998: 16) Konkrétně o 

sportu obecně Bourdieu tvrdí, že samotná škála sportů, které jsou k dispozici, pomáhá 

vytvořit potřebu dalších nástrojů (nový sport = nové nástroje). Nicméně důvod, proč lidé 

mají sklon vykonávat ten či onen sport, nemůže být pochopen, dokud nevezmeme v potaz 

dispozice těchto lidí k danému sportu (které jsou samy o sobě jedním odvětvím určitého 

vztahu k tělu), které vložíme do celkového systému dispozic, tzv. habitus, který tvoří 

podstatu toho, z čeho jsou životní styly tvořeny. Doslova: „…that sporting practice cannot 

be understood unless their dispositions towards sport, which are themselves one dimension 

of a particular relation to the body, are reinserted into the unity of the system of dispositions, 

the habitus, which is the basis from which life-styles are generated.“ (Bourdieu 1978: 833) 

Podle Pierra Bourdieu by se člověk pravděpodobně dopouštěl vážné chyby, kdyby 

se pokusil studovat druhy sportů (tím spíš, že právě u sportu je podstatou a hlavním 

předmětem tělo, sjednocující vykonavatel par excellence, které sjednocuje vše, co 

ztělesňuje), aniž by je porovnával s ostatními činnostmi, které jsou s nimi spojené, protože 

jejich společný původ je v systému vkusu a preferencí, což je třídní habitus (například by 

bylo jednoduché znázornit podobnosti ve vztahu k tělu a ve vztahu k jazyku, který je 

charakteristický pro určitou třídu společnosti nebo její část). (Bourdieu 1978: 833) 

Zjednodušeně pak můžeme habitus, i ve sportu, chápat jako individuální charakteristické 

rysy, soubor dispozic k tomu, jak vnímat a chovat se a přemýšlet určitým způsobem. Jsou to 

specifické projevy jednání jednotlivce, které jsou výsledkem působení sociálních struktur, 

jimž je dlouhodobě vystaven. 

Pokud bych to měla přenést do sociálního pole kulturistiky, tak bychom narazili na 

to, že místem, kde se dnes tvoří kulturistická kultura, která se otiskává do těl jejích členů, je 

samozřejmě posilovna, ale řekla bych, že mnohem zásadněji v dnešní době především 

Instagram a Facebook. Tam se ženy učí „tím správným” způsobem komunikovat se svými 

fanoušky a ostatními členy této subkultury, tam zjišťují, jaký je tělesný ideál, který má šanci 

na výhru na závodech, a právě tam se formují a prezentují jejich názory, postoje a způsoby 

jednání, které následně podléhají i kritice a disciplinaci. Sociální sítě jsou dnes téměř 

nedílnou součástí kulturistického pole a v dalších kapitolách se jimi budu více zabývat. 

Počátky antropologického zájmu o tělo a tělesnost sahají k pracím britské 

antropoložky Mary Douglas. (Csordas 1993: 135) Ta ve své práci Natural Symbols z roku 

1970 rozvinula myšlenku těla jako receptoru sociálního významu a symbolu společnosti. 
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Argumentuje tím, že lidské tělo je nejblíže dostupným obrazem sociálního systému a 

představy o lidském těle úzce korespondují s představami o společnosti. „Tělo je komplexní 

struktura. Funkce jeho různých částí a jejich vztah poskytuje výchozí zdroj symbolů pro jiné 

komplexní struktury. Vůbec nemůžeme interpretovat obřady týkající se exkrementů, 

mateřského mléka, slin a dalších věcí, dokud nejsme připraveni vidět v těle symbol 

společnosti a chápat, že síly a nebezpečí připisované sociální struktuře, se v malém 

reprodukují v lidském těle“ (Douglas 2001 in Soukup, Balcerová 2011).  

Na Douglasovou přímo navazují autorky konceptu vědomého těla1 Nancy Scheper– 

Hughes a Margaret M. Lock. Ve svém textu z roku 1987 The Mindful Body: A Prolegomenon 

to Future Work in Medical Anthropology přinášejí úvahy nad tělem ve třech propojených 

rovinách – individuální tělo, sociální tělo a politické tělo. Tato “tři těla“ představují nejen tři 

samostatné a překrývající se analytické jednotky, ale také tři různé teoretické přístupy a 

epistemologie: individuální tělo vychází z fenomenologie a představuje žitou skutečnost, 

nástroj vnímání, který je formován nejrůznějšími sociálními a kulturními vlivy. Je to 

propojení těla a mysli na individuální úrovni a pocit “já”. Zde autorky odkazují na Marcela 

Mausse a jeho předpoklad, že všichni lidé sdílejí intuitivní pocit ztělesněného já, který je 

odděluje od ostatních individuálních těl. (Mauss 1985 [1938], in Scheper-Hughes, Lock 

1987).  

U sociálního těla autorky navazují na strukturalismus a symbolismus a na již 

zmiňovanou Mary Douglasovou a její chápání těla jako přirozený symbol a nejbohatší zdroj 

metafor. Tělo vnímají jako kognitivní mapu k pochopení dalších přirozených, 

nadpřirozených, sociálních a prostorových vztahů. (Scheper-Hughes, Lock 1987: 19) Dále 

se na Douglasovou odkazují v myšlence, že pokud je tělo fyzickým i kulturním artefaktem, 

není vždy možné zjistit, kde příroda končí a kultura začíná v symbolické rovině. „Stejně jako 

je pravda, že všechno symbolizuje tělo, tak je stejně pravda, že tělo symbolizuje všechno 

ostatní“ (Douglas 1966: 122 in Scheper-Hughes, Lock, str. 19).  

Třetí složkou vědomého těla podle autorek The Mindful Body je politické tělo. To 

představuje imaginární prostor, ve kterém se promítají různé mocenské politiky a tlaky. 

Podle autorek je tato úroveň nejdynamičtější při navrhování, proč a jak jsou určité druhy těl 

 

1 Přeloženo z orig. The Mindful Body. 
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společensky tvořeny, jakým způsobem jsou jedinci kontrolováni a ovládáni v reprodukci, v 

sexualitě, v práci, ve volném čase, v nemoci a jak je zamezováno různým druhům lidské 

deviace, případně jak je deviace trestána společenskou ostrakizací a potažmo i smrtí. 

(Scheper-Hughes, Lock 1987: 8) Tyto tři tělesné roviny jsou propojené skrze city, emoce. 

Ty ovlivňují, jakým způsobem jedinec prožívá své tělo, nemoc, bolest a jak se to následně 

promítá do fungování sociálního a politického těla (Scheper-Hughes, Lock 1987: 28). Právě 

emoce jsou oním mostem, který propojuje tělo a mysl, jedince, společnost a tělesnou 

politiku.  

Tento koncept vznikl v rámci medicínské antropologie a autorky zde chtěly poukázat 

na interakci mezi tělem a myslí, na propojenost všech tří úrovní těla a na to, jak se tyto 

interakce následně projevují ve zdraví a nemoci. Chtějí tak vymanit biomedicínu ze zažité 

karteziánské dichotomie, která rozděluje přírodu a kulturu, tělo a mysl, reálné a nereálné. 

Tvrdí, že nemoc je forma komunikace, kterou příroda, společnost a kultura užívá současně. 

(Scheper-Hughes, Lock 1987: 30-31) V kulturistice můžeme propojenost těla a mysli vnímat 

velmi intenzivně. Kulturisté při svých náročných trénincích používají různé motivace, které 

jim pomáhají dosáhnout kýženého výsledku. Zároveň si také uvědomují, že právě skrze 

různá zranění, únavové zlomeniny a další zdravotní problémy k nim tělo promlouvá. Často 

se to však rozhodnou ignorovat a doufají, že jim to nespočítá dřív, než se postaví na závodní 

prkna. 

Kulturistické ideály často souhlasí i s tím, co ve svém textu Scheper – Hughes a Lock 

také zmiňují – to, že zdraví je vnímáno jako něco, co není získané, ale čeho se musí 

dosáhnout tvrdou dřinou a odříkáním. „Health is increasingly viewed in the United States as 

an achieved rather than an ascribed status, and each individual is expected to "work hard" 

at being strong, fit, and healthy. Conversely, ill health is no longer viewed as accidental, a 

mere quirk of nature, but rather is attributed to the individual's failure to live right, to eat 

well, to exercise, etc.” (Scheper-Hughes, Lock 1987: 25–26)  

Zdraví se budu více věnovat v kapitole Zlámané vlasy, nehty, kosti. Tato myšlenka 

je v kulturistice velmi důležitá a rozšířená. Především ženy, které se věnují soutěžím v 

kategorii bikiny fitness, si velmi zakládají na zdravém jídelníčku a co nejzdravější cestě na 

závodní prkna. Jejich jídelníčky a cvičební plány se často liší, ale spojuje je myšlenka, kterou 

se zároveň i vymezují oproti necvičícím lidem. „Chcete být zdraví a fit? Dělejte to jako já. 

Zdravé a krásné tělo není zadarmo a zkratky neexistují. Musíte dobře jíst a sportovat, pak 
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se budete i dobře cítit.” Zároveň si uvědomují, že předzávodní příprava není zdravá a stav, 

kdy jsou odvodněné, vyrýsované s 5-8 % tuku pod kůží, není dlouhodobě udržitelný. To, co 

tělu v předzávodní přípravě braly, mu musí v off-season zase vrátit. Na zdraví se 

v bodybuildingu (a zvláště u žen) musí tvrdě pracovat. 

Embodiment – česky vtělení, ztělesnění, zosobnění, je fyzickou reprezentací 

abstraktních myšlenek, přičemž i tělo jako takové je zdrojem abstraktních myšlenek, které 

vytvářejí určitý pohled na svět. (McLachlan 2004) To, v jakém světě, sociokulturním 

prostředí žijeme, se přímo odráží na našem těle, pohybech, zvycích, komunikaci a vnímání. 

Tělo se tak stává podmínkou pro jakékoliv sociální jednání, veškeré jednání a zkušenosti 

jsou zažívány, vnímány a interpretovány skrz tělo, ale zároveň tělo je taktéž kulturou a 

sociálními faktory formováno. 

Podle Thomase Csordase je kultura otisknutá do těla, je vtělená, a v souvislosti s 

touto myšlenkou ve svém textu Somatic Modes of Attention z roku 1993 vysvětluje, že 

„Embodiment as a paradigm or methodological orientation requires that the body be 

understood as the existential ground of culture-not as an object that is "good to think," but 

as a subject that is "necessary to be." (Csordas 1993: 135) Tedy, že by na tělo mělo být 

pohlíženo jako na důležitý základ kultury, na subjekt, který je neustále a nevyhnutelně 

přítomen. Jako výchozí bod, ze kterého lze analyzovat lidské zapojení do světa. (Csordas 

1993: 135) Tělo navíc pro něj není jen pasivní přijímač, ale popisuje ho jako aktivní 

prostředek, který zajišťuje interakci se světem a jeho interpretaci. „Nothing can be done or 

understood without the medium of the body.” (Bunsell 2013: 11) 

Tanya Bunsell, z jejíž práce Strong and Hard Women: An ethnography of female 

bodybuilding (2013) je právě poslední citace, se embodimentu v ženské kulturistice věnuje 

podrobněji. Ve své etnografii z roku 2013 si klade za cíl zjistit, zda může být ženský 

bodybuilding vskutku natolik posilňujícím prostředkem emancipace, že překoná převládající 

představy o ženském těle a ženském embodimentu. Výzkum odhaluje povahu ženské 

kulturistiky a zkoumá způsoby, jakými ženy vyjednávají, přijímají, a naopak odolávají 

tlakům na ženštější vzhled a aktivity z tradičního ortodoxního hlediska. (Bunsell 2013: 9) 

Podle Bunsell se těla lidí stávají, více než kdy jindy, ústředním bodem úsudků 

spojených s jejich sociální identitou, sexuální hodnotou, a dokonce i morálním postojem. 

Tlaky na to „vypadat dobře“ nebyly nikdy tak silné. (Bunsell 2013: 5) Vzhledem k tomu, že 

ženské kulturistky nejen zvyšují svou sílu, ale ztělesňují fyzický vzhled moci, mají tyto ženy 
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možnost emancipace více než ty, které se podílejí na jakémkoli jiném sportu. (Bunsell 2013: 

112) 

„By embodying traits of power and strength (as muscles and size are traditionally 

symbolic of male power), female bodybuilders challenge the myth of female fragility and 

delicacy and the cultural assumption of being the ‘weaker’ sex.“ (Bunsell 2013: 154) Tím, 

že se fyzickým vzhledem a silou přiblíží mužskému pohlaví, mají i větší pocit rovnosti s 

muži. Autorka v textu popisuje zkušenosti svých informátorek s tím, že když začaly více 

posilovat, přestaly se například bát chodit samotné domů po setmění a přestaly být tak 

závislé na mužském doprovodu. Díky bodybuildingu se také naučily stavět sebe a své 

potřeby nad potřeby ostatních, což odporuje tradiční představě o ženě, jakožto obětující se, 

pečující a jemné bytosti. (Bunsell 2013: 154) 

Na první pohled se tedy může zdát, že ženy rebelující proti normativním ideálům 

ženského chování a vzhledu ohrožují mužskou dominanci ve společnosti a systém 

genderových rozdílů. Ovšem autorka svou práci následně uzavírá tím, že situace je ve 

skutečnosti mnohem komplikovanější a že, i přes vyšší sebevědomí a hrdost, ženy stále musí 

čelit stejným problémům, diskriminacím a stigmatům jako před vstupem do tělocvičny. A 

tedy, že žádná praxe nemůže absolutně emancipovat ženy. (Bunsell 2013: 160) 

Antropologii těla se věnuje také český antropolog a kulturolog Martin Soukup2. Ve 

studii s názvem Antropologie těla, kterou v roce 2011 napsal spolu s Michaelou Balcerovou 

(dnes Dvořákovou), uvádí, že zkoumání těla vyžaduje výrazně interdisciplinární přístup a 

integrování poznatků z oborů jako jsou psychologie, sociologie, historie, filozofie a biologie. 

„Obecně lze říci, že předmětem jejího zájmu je studium lidského těla v čase a prostoru, a to 

s ohledem na jeho biologickou, sociální a kulturní dimenzi.” (Balcerová, Soukup 2011: 32) 

Podle autorů můžeme u těla rozlišit organickou a kulturní dimenzi, přičemž kulturní dimenze 

má tři strukturální úrovně, které odpovídají kulturně antropologickému přístupu ke kultuře 

– tedy jako k systému artefaktů, sociokulturních regulativů a idejí, které jsou sdíleny členy 

určité společnosti. (Soukup 2011 in Balcerová, Soukup 2011: 32) 

 

2 V současné ve spolupráci s nakladatelstvím Pavel Mervart vydal dvě knihy zaměřující se na různé oblasti 

lidské tělesnosti. Tělo: čichat, česat, hmatat, propichovat, řezat (2014) a Tělo 2.0: Hranice těla a podoby 

bolesti (2017)  
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Podle autorů můžeme tedy tělo vnímat jako artefakt, normu nebo nositele významů, 

přičemž na těchto třech úrovních můžeme zkoumat, jakým způsobem je tělo upravováno, 

disciplinováno a semiotizováno (Balcerová, Soukup 2011: 32) Stejně tak můžeme nahlížet i 

na těla kulturistek.  

Za prvé jako na artefakt, kdy závodnice musí modifikovat a doslova vytvarovat svá 

těla tak, aby odpovídala nadindividuálnímu subkulturnímu kontextu a představě o ideálu. 

Což se, jak už jsem zmiňovala výše, dost liší i mezi disciplínami, ve kterých ženy závodí. 

Pro bikiny, bodyny i fyzičky je ten ideál velmi odlišný. Tomu, jak tělesný ideál v daných 

disciplínách vypadá, se budu podrobněji věnovat v dalších kapitolách.  

Za druhé jako na něco, co je nutné disciplinovat. Na těle musí začít růst svaly, musí 

správně reagovat na těžké tréninky, různé předzávodní diety a omezení a zároveň musí 

potlačit známky přepracování. Závodnice se musí naučit perfektně provádět jednotlivé 

cviky, pracovat se stroji, dýchat a hlavně vydržet. Zásadní je také osvojit si, jak se na pódiu 

správně, a hlavně sebevědomě pohybovat, a to i přes to, že je tělo v brutálním kalorickém 

deficitu, a nakonec, pokud forma nevyjde tak, jak má, musí umět závodnice potlačit svoje 

negativní pocity a situaci přijmout s pokorou a nadhledem. Což často není jednoduché, 

protože ženský bodybuilding je sport, kde je objektivní hodnocení velmi těžké, a tak často 

vítězí subjektivní pohled, který s sebou nese také častý pocit neférovosti výsledků soutěže. 

Subjektivitě hodnocení se budu věnovat více v kapitole Ještě žena, nebo už chlap. 

Do třetice se na tělo můžeme dívat jako symbol. Semiotizace těla kulturistek jsem se 

již dotkla u Tanyi Bunsel a její entnografie Strong and Hard Women: An ethnography of 

female bodybuilding (2013). Svalnaté tělo je pro ženy v mém výzkumu velmi často smyslem 

života a ideálem krásy. Svým tělem a postojem říkají: „Jsem silná, nejsem líná, mám 

disciplínu a sebevědomí. Mám krásné pevné tělo a je za ním dřina a bolest, kterou jsem 

vydržela, a proto jsem lepší než ty.“ Sami ale často bojují s dalším významem vepsaným do 

ženských svalů. „Vypadáš jako chlap a není to hezký.” To je pohled většinové společnosti 

především na ženy, které se věnují body fitness a physique.   

Na lidském těle se dá dokonale demonstrovat síla kultury a kulturního determinismu. 

Protože i přesto, že tělo je to, co mají všichni lidé společné, slouží jako kulturní univerzálie, 

tak každá kultura zachází s tělem odlišně, upravuje ho, disciplinuje a také mu přikládá 

rozdílné významy. Svá těla různě modifikují i členové různých subkultur. Upravují je tak, 

aby byla nositeli informací, které chtějí vyjádřit a jež je oddělují od dominantní kultury. V 
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případě kulturistů to je především skrze svaly a tuk. Jejich poměr se v různých závodních 

disciplínách liší, ale zpráva zůstává stejná. „Jsem lepší než ty, protože mám sebekázeň a sílu, 

která tobě chybí. Fitness je životní styl, který neodpouští chyby a lenost. Díky tomu znám 

dobře své tělo a vím, jak z něj dostat maximum. Možná se vám to nelíbí, ale já jsem moje 

tělo a dělám to pro sebe.” 
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3. Metodologie a postoj etnografa 

 

Můj zájem o ženský bodybuilding začal přibližně v létě roku 2016. Tehdy jsem se vrátila 

ze studijního pobytu z univerzity v Durhamu naplněná novými dojmy a poznatky. Pod 

vlivem tohoto nadšení jsem se rozhodla pro nové téma mojí diplomové práce. Chtěla jsem 

se zaměřit na něco nového, na něco, co mě posune dál nejen jako studentku antropologie, 

ale dá mi také nový rozhled a vědomosti.  

Ještě před tím, než jsem odjela do Durhamu, začala jedna z mých blízkých kamarádek 

aktivně posilovat. Ze začátku jen tak pro zpevnění postavy, ale postupem času jsem mohla 

vnímat její postupující proměnu, a to nejen fyzickou, ale i psychickou. Její postava lehce 

zmohutněla, zakulatila se rostoucími svaly a podle příspěvků na sociálních sítích jsem měla 

pocit, že se její život začal točit pouze kolem jídla a posilování. Nemýlila jsem se.  

Časem jsem si začala všímat, že se na podobnou cestu vydaly i další dívky z mého okolí, 

a že trend toho, čeho měly za cíl v posilovně dosáhnout, se značně změnil. Najednou již 

nechtěly být pouze hubené, ale jejich ideálem krásy bylo štíhlé tělo s rýsujícími se svaly na 

pažích a břichu, pevnými stehny a oblým pozadím. Začala jsem se o mém postřehu bavit s 

lidmi kolem sebe a zjišťovala, že snad každý zná nějakou dívku/ženu, která tomuto šířícímu 

se fenoménu podlehla, začala se připravovat na závody. V tu dobu jsem se rozhodla, že 

kamarádky oslovím, abych zjistila o této sportovní disciplíně víc. 

První rozhovor s jednou z nich byl lehce rozpačitý. Vzpomínám, jak jsem si jí nemohla 

přestat prohlížet a v hlavě mi neustále běžela otázka: „Proč? Proč to dělá? Proč chce mít 

svaly? Proč se kvůli tomu chce tolik omezovat? Vždyť tohle ani není moc hezký…“ Nakonec 

jsem se rozhodla odhodit všechny předsudky stranou a získat od ní co nejvíce informací. 

Začínala jsem totiž cítit, že právě bodybuilding by mohl být tím novým tématem, kterému 

bych se doopravdy chtěla věnovat. 

Když jsem později, na podzim roku 2017, začala se sestavováním výzkumu a konstrukcí 

diplomové práce, byla jsem v bodybuildingu naprostý outsider, a poctivě nasávala veškeré 

dostupné informace. Po prvních rozhovorech s mou klíčovou informátorkou jsem začala 

sledovat některé závodnice na sociálních sítích (Facebook, Instagram), což vnímám jako 

velkou výhodu v mém výzkumu. V zimě 2018 jsem se zúčastnila prvního školení pro nové 
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závodníky, které pořádá každoročně Svaz kulturistiky a fitness České republiky (SKFČR), 

a na jaře se poprvé vydala na první závody. Během následujících dvou let jsem se zúčastnila 

sedmi soutěží – kondičních, pohárových, mistrovských a jednoho mezinárodního Diamond 

Cupu, který byl pořádaný v Praze. Všechny závody, kterých jsem se zúčastnila, byly 

pořádané Svazem kulturistiky a fitness ČR.   

V České republice existuje více svazů, pod kterými mohou závodnice startovat. SKFČR 

je však největším pořadatelem závodů na našem území a také je jedinou státem uznanou 

organizací zastřešující kulturistiku v České republice. Zároveň pořádají předsoutěžní 

semináře pro závodníky a byla s nimi skvělá komunikace. I proto jsem se rozhodla zaměřit 

se na jejich závody. Nicméně podívat se i na závody pořádané na území ČR jinými 

federacemi a zaměřit se například na rozdíly v jejich organizaci nebo složení závodníků, by 

mohlo být zajímavé pro rozšíření výzkumu do budoucna.  

  Na závodech, kterých jsem se zúčastnila, jsem se dostala do prostoru vyhrazeného 

nejen pro diváky, ale několikrát, díky informátorkám nebo vstřícnosti pořadatele, i do 

prostorů vyhrazených pouze pro závodnice a jejich trenéry. Mohla jsem tím pádem sledovat 

i dění v zákulisí, tzn. veškerou přípravu, nástřiky barvou, úpravy make-upu, rozcvičování, 

trénování pózování, ale i to, jak závodnice zpracovávají trému a motivují se před výstupem 

na jeviště.  

Na soutěžích jsem závodnice, se kterými jsem nebyla předem domluvena na 

rozhovoru, příliš často neoslovovala, naše rozhovory tak byly spíše nahodilé, protože 

závodnice se soustředily hlavně na sebe. Vnímala jsem, že by nebylo vhodné je v těchto 

chvílích příliš rušit. I tak proniknutí do zákulisí beru jako velice přínosnou zkušenost, která 

mi velmi pomohla pochopit celý proces přípravy. 

Co se samotných rozhovorů se závodnicemi týká, tak s mojí klíčovou informátorkou 

jsem za dobu výzkumu byla neustále v kontaktu, několikrát jsme vedly dlouhé rozhovory a 

jednou jsem měla možnost ji doprovázet i na závodech.  Rozhovory s ní mi daly asi nejvíc. 

Jedním z důvodů byla její otevřenost a sdílnost vůči mé osobě, která plynula i z toho, že 

jsme se znaly už dlouho před započetím naší spolupráce. Další výhodou bylo, že měla velký 

přehled o této sportovní disciplíně, a to nejen mezi ženami, ale i v mužském odvětví, a tudíž 

mi pomáhala i tím, že dokázala porovnat přístupy k mužům a ženám. 
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Během celého výzkumu jsem měla možnost mluvit a dostat se do intenzivnějšího 

kontaktu s 12 závodnicemi napříč všemi závodními kategoriemi – bikiny fitness, wellness 

fitness, bodyfitness, physique, přičemž některé byly amatérské sportovkyně a některé byly 

držitelkami profesionálních karet. Všech 12 se věnovalo bodybuildingu už několik let a měly 

za sebou minimálně dvě závodní sezóny. Věkové rozpětí informátorek bylo 20-40 let, čímž 

jsem pokryla věkovou kategorii žen a masters3. Rozhovory se odehrávaly v jimi zvoleném 

prostředí – v kavárně, fitness centru, po tréninku nebo i při soutěžích. Ženy byly dopředu 

informované, že si náš rozhovor budu nahrávat, také jsem jim vysvětlila, k čemu ho použiji 

a jak budu s jejich daty nakládat. Nakonec jsem jim dala možnost nemuset odpovídat na 

otázky, které by jim mohly být nepříjemné. Rozhovory byly polostrukturované a řekla bych, 

že se odehrávaly v příjemné atmosféře. Volnější strukturu rozhovoru jsem volila především 

proto, abych mohla otázky měnit podle jejich subjektivní reakce na témata, kterých se týkaly. 

První otázky byly mířeny na osobní motivace ke cvičení a zkušenosti s touto sportovní 

disciplínou. V rozhovoru jsme potom plynule navázaly na témata, která byla pro mou práci 

klíčová. 

Troufla bych si tvrdit, že fakt, že jsem byla v tomto výzkumu čistým outsiderem, byl 

pro mě velkou výhodou. Komunita závodníků a závodnic v kulturistických a fitness 

soutěžích v ČR je poměrně malá a její členové se mezi sebou často dobře znají. V 

rozhovorech jsem se s respondentkami bavila i na velmi intimní témata, jako jsou zdravotní 

potíže způsobené intenzivním tréninkem a přísnými dietami nebo nelegální užívání 

steroidních látek a jiného dopingu. V těchto chvílích si myslím, že pomohlo, že jsem nebyla 

“ta, co se zná s tou a tou...”, ale byla jsem za studentku antropologie, která se zajímá o jejich 

svět a všechny jeho aspekty.  

V rámci výzkumu jsem vedla rozhovory i s dalšími členy této subkultury, ke kterým 

mě přivedla vlastní zvědavost a patrně i novinářská praxe, která mě naučila vyslechnout 

vždy obě strany. Některé rozhovory byly osobní, některé telefonické a některé pouze online, 

například prostřednictvím e-mailu.  Jednalo se o členy výkonného výboru SKFČR, 

pořadatele soutěží, členy komise rozhodčích, dietology, trenéry a členy Antidopingového 

výboru ČR.  

 

3 Věková kategorie pro závodnice nad 35 let. 
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Dále jsem byla po celou dobu v online kontaktu s dalšími přibližně dvaceti 

závodnicemi, které jsem sledovala na sociálních sítích, a diskutovala s nimi o různých 

tématech. V těchto případech jsem vždy vystupovala pod svým jménem a než jsem jim 

položila otázky, upozornila jsem je, že sbírám data a informace k výzkumu do mé diplomové 

práce. Nikdy jsem v online prostředí nevystupovala anonymně nebo netajila, k čemu a jak 

budu získané informace užívat. 

Velmi pozitivně hodnotím, že jsem mohla sledovat závodnice na jejich sociálních 

sítích, především na Instagramu. Ale uvědomuji si, že tyto ženy na své profily umisťují 

pouze vybrané střípky ze svého života a jen část přípravy na soutěže. I tak mi to pomohlo 

pochopit, které aspekty jejich životního stylu jsou pro ně důležité a jakým způsobem 

komunikují s ostatními. Ne všechny reakce od sledujících totiž byly pozitivní a každá 

závodnice na ně reagovala jinak. 

Na psaní etnografie se mi líbí, že antropolog může na rovinu přiznat svou subjektivitu 

a postoj v terénu a vůči zkoumané problematice. Čtenář to potom při čtení může brát v potaz 

a lépe tak pochopit a analyzovat antropologem předkládané informace. Jako další pozitiva 

vnímám například i hlubší a intenzivnější vztahy antropologa s terénem a svými informátory, 

které mu mohou pomoci získat informace, které by z povrchnějšího typu výzkumu získával 

jen těžko. Důležité pro mě bylo také dlouhodobé působení v terénu. Na rovinu přiznávám, 

že původně nebylo v mém plánu se výzkumu a psaní diplomové práce věnovat téměř tři 

roky, ale zpětně to hodnotím velmi pozitivně. Díky tomu jsem mohla sledovat fluktuaci 

závodnic v rámci této sportovní disciplíny, jejich přesouvání mezi kategoriemi, získávání 

profesionálních karet, posuny v kariéře, ale i mizení ze scény.  

To byl případ i mojí klíčové informátorky, se kterou jsem celý můj výzkum 

prožívala. Během této doby jsem měla možnost sledovat, jak se vyvíjela její cesta. Když 

jsem s ní mluvila o bodybuildingu poprvé v roce 2016, byla jím nadšená. Milovala svoje 

nové tělo, svůj nový život, přátele, partnera, jenž se také závodění věnoval, byla novým 

životním stylem doslova posedlá a dávala mu veškerý svůj volný čas a energii. Její situace 

se ovšem relativně brzy změnila. Přibližně po roce jsme se znovu sešly k dalšímu 

intenzivnějšímu rozhovoru, kde jsme chtěly probrat proběhlou sezónu, změny a novinky. 

Trochu nečekaně se však nesl ve velmi depresivním duchu. Měla za sebou těžké období, ne 

příliš povedenou sezónu, rozchod s partnerem i kvůli jejímu tělu. V tu dobu byla v objemu 

a sama sobě se nelíbila. Měla pocit, že se dostala někam, kam už nechtěla. Podle jejích slov 
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na ni užívaný doping působil až moc dobře a přestávalo se jí její tělo líbit, stejně tak jako 

rysy v obličeji. I tak chtěla ale zvládnout ještě jednu sezónu, kdy jsem měla možnost ji 

doprovázet na závodech, kde bylo vidět, že už ztratila původní motivaci a přesvědčení. Další 

neúspěchy ji utvrdily v tom, že pokračovat pro ni už nemá smysl a rozhodla se se soutěžením 

skončit. Když jsem se s ní vídala i po jejím odchodu ze soutěžního světa, byla vidět opět 

další velká změna. Zhubla, zmizely jí nějaké svaly a zjemnil se jí i obličej. Také měla lepší 

vlasy i pleť a vypadala velmi spokojeně. Jen si prý musí zvykat na ženské měkké tělo. 

Posilování se stále věnuje, ale už jen rekreačně.  

„Celý ty dva závodní roky bylo to tělo úplně jiný. Nevím, jak to přesně říct, ale jak 

jsem přestala to tělo pětkrát týdně mučit ve fitku, a to mluvím o fakt těch silovejch trénincích, 

spoustě jídla, a i s nějakejma těma věcma, tak to tělo prostě bylo jiný. Já jsem fakt byla 

taková tvrdá, kulatá, asi plná vody. Ty hormony byly jiný a pak, jak se to zevnitř všechno 

vyčistilo, vyplavilo, ty svaly tak jako poměkly...tak je to takový pocit, jako že jsem zpátky v 

tom ženském těle. Cítila jsem takový jako zacvaknutí zpátky do toho ženskýho těla, což už 

jsem za ty dva roky skoro zapomněla, jaký to je. A když jsem si zpátky do toho sedla, tak jsem 

byla hrozně spokojená – i jako psychicky, i fyzicky. Takže jsem prodala závodní plavky a 

jsem v pohodě.” (závodnice, bodyfitness, 22. 11. 2019) 

Na zmíněném příběhu mojí klíčové informátorky jsem chtěla jen zdůraznit pozitiva 

toho, že jsem mohla strávit výzkumem tak dlouhou dobu. A ačkoliv byl můj výzkum 

několikrát přerušen z osobních důvodů, tak i díky sociálním sítím a dalším možnostem 

komunikace jsem stále mohla sledovat vývoj závodnic a sportovní disciplíny jako takové. 

Cílem této diplomové práce je, na základě nabytých poznatků a zkušeností z 

terénního výzkumu a rozhovorů s informátory, vytvořit etnografický obraz ženské fitness a 

kulturistické subkultury, přičemž se ve výzkumu zaměřuji na vybrané domény, jako jsou 

příprava na závody a jejich průběh, doping a zdraví závodnic, financování sportu a dopady 

tohoto životního stylu na osobní život závodnic. 

Témata, se kterými jsem se v průběhu výzkumu setkávala, se velmi proměňovala. 

První představa o hlavním cíli práce bylo sledování toho, co všechno obnáší “stávání se 

kulturistkou”, resp. závodnicí ve fitness a kulturistických soutěžích. Již po prvních 

rozhovorech jsem však pochopila, že záběr mého zájmu budu muset rozšířit o další témata. 

Jako první ke mně přišel doping, který je v této sportovní disciplíně velmi rozšířený. Z 

výzkumu jsem měla pocit, že i když v poslední době boj proti dopingu zintenzivněl, tak jeho 
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užívání v této sportovní disciplíně rozhodně není tabu ani utajené, jako to bývá u ostatních 

sportů, dokonce to není ani typickým „veřejným tajemstvím”, ale u většiny závodníků a 

závodnic jde v podstatě o součást přípravy a při závodech pak o ruskou ruletu, zda se tělo 

látek dokázalo včas zbavit a zda dopingoví kontroloři „vystřelí” zrovna na onu závodnici 

nebo závodníka.  

Dalšími motivy, kolem kterých se často točily rozhovory s informátorkami, bylo 

například jejich zdraví, finanční náročnost přípravy na závody, disciplinace jejich těla a 

touhy po nedietním jídle, využívání sociálních sítí nebo reakce okolí na změny jejich těla a 

životního stylu. 

Stejně jako se vyvíjela jednotlivá témata, která tvoří základní kostru mé práce, tak se 

vyvíjel i můj pohled na tuto sportovní disciplínu. Od počáteční nejistoty, která pramenila i z 

mého osobního nepochopení pro to, „proč by někdo tohle svému tělu dělal”, jsem se dostala 

až k obdivu závodnic a toho, co všechno jsou ochotné obětovat pro dokonalý výsledek. 

Nejde totiž jen o čas, který stráví v posilovně a omezování se v jídle, ale ženy velmi často 

obětují svůj volný čas, osobní život i čas strávený s rodinou. Nemluvě o vysokých finančních 

částkách, jež je příprava na závody stojí. Zároveň musí často čelit kritice a nepochopení lidí 

z jejich okolí a ze strany své rodiny a přátel. To také není lehké ustát, a když k tomu přidáme 

ještě mnohé zdravotní komplikace způsobené náročnými tréninky a tvrdými dietními 

opatřeními, se kterými musí počítat, dostaneme se k vysoké oběti za, z laického pohledu, 

„pár minut slávy” strávených v nablýskaných plavkách na pódiu. 

Jak už jsem zmínila výše, výzkum probíhal metodou terénního výzkumu, přičemž 

z jeho technik jsem volila zúčastněné pozorování na závodech ve fitness a kulturistice 

pořádaných v ČR, v kombinaci s polostrukturovanými rozhovory se závodnicemi, trenéry, 

pořadateli soutěží, rozhodčími a dalšími respondenty, kteří mi pomohli dotvořit kompletní 

obraz české ženské kulturistické a fitness scény. Také jsem si po celou dobu vedla vlastní 

terénní deník, do kterého jsem zaznamenávala své reflexe, postřehy a průběh výzkumu. Jeho 

psaní mi za prvé pomohlo při organizování a systematizování získaných dat. Za druhé mi to 

dalo možnost zpětně se podívat na to, jak jsem vnímala některé situace a rozhovory, a na 

základě toho analyzovat výpovědi mých informátorek. Také jsem mohla sledovat, jak se 

měnil v průběhu výzkumu můj postoj a pohled na zkoumanou subkulturu. Jeane E. Jackson 

v eseji "I Am a Fieldnote'': Fieldnotes as a Symbol of Professional Identity zdůrazňuje, že 

terénní poznámky antropologů jsou často plné emocí, a to nejen ty, které vznikly přímo 
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v terénu, ale také ty, které často vznikají později u pracovního stolu. „The subject of field 

notes turns out to be one fraught with emotion for ·virtually all anthropologists, both in the 

field and later on. I found a remarkable amount of negative feeling: my interview transcripts 

contain an extraordinary number of images of exhaustion, anxiety, inadequacy, 

disappointment, guilt, confusion, and resentment. Many interviewees feel that writing and 

processing ficldnotes are lonely and isolating activities, chores if not ordeals. … Several 

people have remarked that since fieldnotes are a jog to memory about such an important 

time in their lives, strong feelings are to be expected.“ (Jackson in Sanjek 1990: 10, 11) 

Jedním z důvodů, proč jsou podle ní terénní poznámky naplněné negativními emocemi je 

například i to, že antropologové nemají úplně prostor pro diskutování svých negativních 

pocitů spojených s prací v terénu „except anecdotally during corridor talk or at parties...“ 

(ibidem: 10) Deník jim tak pomůže pocity zpracovat. Jackson tuto funkci poznámek nazývá 

jako „Malinowskian garbage-can function.4“ (ibidem: 11)  

Opakovaný návrat k poznámkám pořízených během terénního výzkumu je důležitou 

součástí zpracování získaných dat a může dát práci nový rozměr, nebo lépe pochopit prožité 

situace a hlouběji je analyzovat. „Terénní poznámky a hlavně opakovaná konfrontace s nimi 

tak představují kontinuální součást etnografické zkušenosti, která je časově proměnlivá. 

Každý terénní výzkum má svou paměť a ta se jako individuální paměť může proměnit ve 

sdělení určené širšímu publiku za předpokladu, že najde svou rezonanci s tázáním, které je 

vlastní sociálnímu prostředí etnografa nebo etnografky.“ (Stöckelová, Abu Ghosh 2013: 9) 

Vztah antropologů ke svým deníků a poznámkám z terénu může být, podle Jackson 

(1990), velmi ambivalentní. Někteří je vnímají jako součást své osobnosti a mají k nim velmi 

silný vztah. Jiní v nich naopak vidí příliš velkou zodpovědnost a jejich ztráta, by pro ně byla 

spíše výhodou. Já osobně jsem (do třetice) jejich psaní vnímala velmi pozitivně i proto, že 

mi pomohlo předejít roztříštěnosti výzkumu, ke kterému mohlo vzhledem k jeho délce a 

nutným pauzám, dojít. Téma ženského bodybuildingu jsem totiž ve své práci zdaleka 

nevyčerpala a interpretuji zde jen jeho vybrané složky. Jak výzkum postupoval, tak se ke 

 

4 Pravděpodobně podle zveřejněných částí deníků Bronislawa Malinowského, kdy na konci 60. let ve své 

práci Deník v pravém smyslu slova, otevřeně hovoří o svých negativních pocitech z terénu. Popisuje v nich 

pocity nudy při rozhovorech o krabech, sexuální fantazie a přiznává i nenávist vůči domorodcům. (Soukup 

2014: 143) 
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mně dostávaly stále nové informace a bylo stále těžší je filtrovat a držet se stanovených 

otázek a domén mojí práce. 

V první čtvrtině 20. století se antropologie etablovala jako empirická disciplína a 

terénní výzkum se stal její klíčovou metodologickou strategií. (Soukup 2014: 45) Přístupy k 

terénnímu výzkumu, jeho technikám a interpretaci získaných dat se postupem času značně 

vyvíjely. Martin Soukup ve své knize Terénní výzkum v sociální a kulturní antropologii 

(2014) přímo uvádí, jak se z původních etnografií, které byly spíše narativy založené „...na 

mýtu odvážného bělocha, jenž se vypravil do neznámých míst k divokým lidem, nejlépe 

kanibalům a lovcům lebek.“ (Soukup 2014: 57), staly etnografie, které reflektují subjektivní 

postoj etnografa a jeho možný vliv na terén a informátory. Tanya Bunsell (2013) o terénním 

výzkumu píše: „The intensity of ethnographic fieldwork often makes considerable personal 

and emotional demands on the researcher, while the final product is a vivid human document 

with personal resonance impossible to recreate by the application of any other social science 

methodology.“ (Bunsell 2013) Tedy, že klade na výzkumníka osobní a emocionální 

požadavky, a právě ty v konečném důsledku ovlivňují výslednou práci. To je i jedna 

z hlavních nevýhod techniky zúčastněného pozorování, jakožto jedné ze základních technik 

terénního výzkumu. Zúčastněné pozorování je založené na přímé účasti antropologa v terénu 

a na jeho participaci na životě zkoumané komunity. Etnografická data jsou však získaná 

skrze oči a mysl výzkumníka, a proto nejsou očištěna od jeho osobnosti a subjektivního 

pohledu. „Jelikož antropolog pracuje tak, že sám tvoří součást toho, co je objektem jeho 

výzkumného zájmu, je na něm osobně interesován, čelí antropologové problému odstupu od 

studované problematiky a řeší, jak vůbec podat odpovídající popis a výklad zkoumaného 

jevu tak, jak mu dotyčný výzkumník rozuměl a prožíval jej.“ (Soukup 2014: 96) 

Výzkum trval s různými pauzami přibližně tři roky, přesto si uvědomuji, že nelze být 

v práci čistě objektivní a předložit čtenáři jasně daná data. Ovšem, jak píše ve svém textu 

Úvahy o etnografii: od dogmatu k heterodoxii Tereza Stöckelová a Yasar Abu Ghosh (2013), 

tak dobrá etnografie: „Nestaví nás před fakta s velkým F, fakta bez epistemologického 

kontextu a historie, ale exponuje okolnosti jejich vytváření a upevňování. To je v našich 

očích nečiní chatrnějšími, ale naopak průkaznějšími.“ (Stöckelová, Abu Ghosh 2013: 17) 

Jako hlavní terén jsem vnímala prostředí soutěží, které probíhaly většinou celý den 

nebo víkend, a měla jsem tak dost prostoru sledovat chování závodnic, jejich přátel, trenérů, 

ale i fanoušků, kteří je přišli podpořit. Dále jsem se po celou dobu pohybovala v jakémsi 
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rozšířeném terénu, kterým pro mě byly sociální sítě, jejichž výhody jsem již popsala výše, a 

dále také místa, kde jsem se se závodnicemi setkávala mimo závody. Šlo o různé semináře, 

jejich oblíbená fitness centra, lekce pózování nebo i oblíbené kavárny, kde jsem s nimi mohla 

mluvit v jejich přirozeném prostředí a sledovat interakce s ostatními lidmi nebo přáteli. 

Hlavní výzkumné otázky byly: Jakým způsobem fitness kultura disciplinuje ženské 

tělo a jaké má tato disciplinace dopady na zdraví závodnic? Jak se fitness kultura projevuje 

v osobním životě závodnic? Co vše v sobě zahrnuje proces stávání se závodnicí ve fitness a 

kulturistických disciplínách? 

Všechna sesbíraná data byla anonymizovaná, tak abych ochránila informátorky před 

případnými postihy spojenými s jejich zveřejněnými výpověďmi, a nevyužívala jsem je k 

ničemu jinému než ke zpracování této diplomové práce. Všichni respondenti se účastnili 

rozhovorů a výzkumu dobrovolně a byli předem informováni o tom, s kým a proč hovoří. 

Věřím, že nedošlo k žádné mystifikaci z mé strany a výzkum proběhl po etické stránce 

naprosto v pořádku. 
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4. Ženy bojující o své místo na pódiu  

 

Historie ženského bodybuildingu sice není dlouhá, ale zato velmi důležitá pro 

pochopení jeho současného stavu a vnímání veřejností. Už od jeho prvopočátku, který se 

datuje přibližně do 70. let 20. století, kulturistky bojují s množstvím předsudků. 

Nejzásadnější z nich, který ovlivňuje celou sportovní disciplínu, je ten, že by ženy neměly 

mít příliš vyvinuté svaly, protože to je především mužský atribut. Tahle domněnka 

zapříčiňuje, že se ženská kulturistika stále nemůže vymanit z područí klasických ženských 

soutěží krásy a soutěžící zde nejsou posuzovány pouze na základě svalové hmoty, symetrie 

a prezentace jako muži. Ženy si neustále musí zachovávat svou ženskost a ženskou krásu, 

protože i ta je součástí jejich oficiálního hodnocení. Soutěžící tak nemají představu, jak na 

soutěži dopadnou, protože každý rok, každou sezónu je mezi rozhodčími „in” něco jiného 

a kulturistkám se tak málokdy může dostat opravdu spravedlivého hodnocení. Jen máloco je 

relativnější a záleží na vkusu jednotlivce více než posuzování ženské krásy.  

 

Za zakladatele kulturistiky jako takové je považován Eugen Sandow, který kladl 

velký důraz na estetický a souměrný vzhled těla. Sandow se narodil v roce 1867 v 

Königsbergu v Německu a svou kariéru začal jako profesionální svalnatec probíjející si svou 

cestu skrze velká množství cirkusových představení. Dlouho spolupracoval s profesorem 

Attilou, učitelem tělesné výchovy, a spolu změnili pohled na silový trénink a svalnaté tělo. 

Na jejich turné Spojenými Státy Sandow přitahoval pozornost jeho vytrénovaným, 

svalnatým tělem a díky němu se také brzy stal slavným. (Andreasson, Johansson 2014: 96) 

Ale nebylo to pouze jeho tělo, které přitahovalo pozornost veřejnosti. Přelomové byly i jeho 

tréninkové metody, v nichž zdůrazňoval nutnost postupného zvyšování zatížení při 

posilování nebo počtu opakování. (Kolouch 1988 in Jirgl 2017) To bylo na tehdejší dobu 

velmi neobvyklé. Dnes se však jedná o jeden ze základních principů moderní kulturistiky. 

Největší Sandowova zásluha spočívá ve vypracování sestav tělesných cvičení se zátěží, ve 

kterých právě kromě rozvoje síly věnoval pozornost i proporcionálnímu rozvoji svalových 
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skupin. Další zásluhou je zachování velkého množství publikací5 z oblasti závodění a 

pořádání jednotlivých soutěží. (Jirgl 2017) Ne náhodou se vítězům prestižní kulturistické 

soutěže Mr. Olympia předává jako cena soška právě Eugena Sandowa. 

Začátky ženské kulturistiky není jednoduché přesněji určit. Obecně platí fakt, že 

ženy už od počátku 19. století byly povzbuzovány ke sportu a cvičení s lehkými činkami. 

Toho se většinou bály, protože by to u nich mohlo vyvolat mužský vzhled. Přibližně do 50. 

let 20. století proto bylo možné vidět silné, svalnaté ženy spíše jako atrakci v cirkusech než 

na předních stránkách ženských magazínů.  

Historik silových sportů Josef Švub ve své knize Historie síly (1997) uvádí z tohoto 

období na přelomu 19. a 20. století dvě nejvýraznější silačky. Josephine Schauer, která si 

zvolila přezdívku Minerva, a Kattie Brumbach, která později přijala umělecké jméno 

Sandwina odkazující na zmíněného Eugena Sandowa. (Švub, 1997, str. 175) Obě ženy 

vystupovaly v různých cirkusech, přičemž jejich čísla byla založena především na vzpírání 

těžkých vah. Josephine Schauer si v roce 1888 vzala za muže Charlese P. Blatta, se kterým 

vytvořila duo „Minerva a Blatt”. Jejich spolupráce jim vydržela více než dvacet let a za tu 

dobu s různými cirkusy procestovali celé USA, Mexiko, Jižní Ameriku i Evropu. (Švub, 

1997, str. 174)  

Kattie Brumbach, pocházející ze staré cirkusácké rodiny, šla ve šlépějích svého otce 

– významného siláka Philipa Brumbacha, který ji v řemesle trénoval už od pěti let. Říkalo 

se o ní, že dokázala žonglovat s dělostřeleckými koulemi, zvedala pódium s orchestrem a 

přes hlavu si nechávala ohýbat kolejnici, na jejíž každý konec se zavěsilo 12 mužů. „Velmi 

nebezpečné bylo číslo, při němž držela na ramenou 540 kg těžké jevištní dělo. Pomyslete na 

zpětný náraz, když z něho vystřelili slepým nábojem! Se svým manželem, sotva 70 kg vážícím 

Maxem Heymannem, cvičívala různé akrobatické kousky, a dokonce s ním, stočeným do 

klubíčka, žonglovala jako s dělostřeleckou koulí!” (Švub 1997: 176) 

Zmíněné ženy ovšem byly brané především jako atrakce a i přesto, že publikum 

uchvacovaly, rozhodně nebyly vzorem pro ostatní ženy nebo ideálem krásy. Za jednu z 

prvních svalnatých žen, která se stala ikonou široké veřejnosti, je pokládána Abbye „Pudgy” 

Stockton.6  

 

5 Například: Strength and how to obtain it (1897), Sandow’s system: Sandow on physical training (1894) 

nebo Body-Building, or, Man in the making (1904 

6 Zdroj: https://kulturistika.ronnie.cz/c-17509-kulturistika-zen-je-nacase-se-s-ni-zacit-loucit.html 

(online: 30. 10. 2018) 

https://kulturistika.ronnie.cz/c-17509-kulturistika-zen-je-nacase-se-s-ni-zacit-loucit.html
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Abby a její manžel byli častými návštěvníky Muscle Beach7 v Santa Monice v 

Kalifornii, a i ona byla schopná svého muže uzvednout. Spolu se totiž věnovali převážně 

akrobatickým kouskům. Od 40. let Stockton vystupovala po boku Steva Reevese, jednoho z 

nejlepších kulturistů té doby, a psala pravidelné sloupky do Strength & Health Magazine a 

názvem „Barbelles”. Jednalo se o instrukce pro ženy se zájmem o posilování.  Abby 

Stockton se svým manželem vedla několik fitness center a při svých cestách Amerikou šířila 

mezi ženami osvětu o posilování a o tom, že fitness centra a silový trénink nejsou jenom pro 

muže.8 

V roce 1947 získala hlavní cenu v soutěži, která předcházela ženským kulturistickým 

soutěžím a kterou sponzoroval průkopník disciplíny physique Bernarr Macfadden. Získala 

tak právoplatně titul „First Lady of Iron” - První dáma ze železa. 9 

Za přímou následovnici Abbye Pudgy Stockton se dá považovat Betty Brosmer, 

manželka Joea Weidera – spoluzakladatele federace IFBB a tvůrce soutěže Mr. Olympia. 

Betty do svých dvacátých narozenin údajně vybojovala přes padesát titulů krásy. K jejím 

mírám 94-46-91 jí pomáhal právě i silový trénink, se kterým začala už jako náctiletá.10 

Když se v roce 1961 vdala za Joea Weidera, začala mu pomáhat v jeho práci a šíření 

myšlenky kulturistiky a fitness po celém světě.  

 Joe Weider a jeho bratr Ben založili v roce 1946 v Kanadě federaci IFBB – 

International Federation of Bodybuilders. Před touto federací existovala Unie amatérských 

atletů (AAU – Amateur Athletic Union), která také pořádala soutěže v bodybuildingu a v 

60. letech vznikla ve Velké Británii asociace NABBA – National Amateur British 

Bodybuilding Associacion. (Lowe 1998: 55) IFBB je však významná především tím, že 

posunula bodybuilding z amatérské úrovně na profesionální. Cílem bratrů Weiderových bylo 

 

7 Muscle Beach v Santa Monice je místo, kde se doslova zrodil fitness boom. V roce 1934 na pláži v Santa 

Monice vznikl plážový sportovní park, který měl sloužit široké veřejnosti k trávení volného času. Brzy se zde 

však začali shlukovat především sportovci a zájemci o posilování a akrobacii. V následujících desetiletích se 

z Muscle Beach stal fenomén a ráj hollywoodských hvězd a nadšenců kulturistiky, gymnastiky, akrobacie a 

kultu těla. Tak je to i dnes. 

8Zdroj:https://web.archive.org/web/20060510134531/http://www.ifbb.com/halloffame/2000/stockton.htm 

(online 30. 10. 2018) 

9 Zdroj: http://www.ifbbpro.com/abbye-stockton/ (online 30. 10. 2018) 

10Zdroj:https://kulturistika.ronnie.cz/c-17509-kulturistika-zen-je-nacase-se-s-ni-zacit-loucit.html 

(online 30. 10. 2018) 

 

https://web.archive.org/web/20060510134531/http:/www.ifbb.com/halloffame/2000/stockton.htm
http://www.ifbbpro.com/abbye-stockton/
https://kulturistika.ronnie.cz/c-17509-kulturistika-zen-je-nacase-se-s-ni-zacit-loucit.html
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udělat z bodybuildingu respektovaný sport, proto Joe Weider začal vydávat časopis Muscle 

Builder: The Magazine of the Champions, a vítězové soutěží začali dostávat za výhru peníze. 

První soutěž s peněžitou výhrou byla Mr. Olympia, která se konala 18. srpna 1965, a jejím 

vítězem se stal Larry Scott. (Lowe 1998: 56) 

Po druhé světové válce dochází k celosvětovému zájmu o kulturistiku a silové 

cvičení začíná přitahovat i ženy. Jejich motivací je především zbavit se tuku a vypracovat si 

štíhlou postavu. (Bača, Bačinský, Jablonský, Višný, Bohuš 1965: 13)  

Během 50., 60. a 70. byly zpravidla součástí mužských závodů soutěže krásy. Ty 

měly se ženským bodybuildingem pramálo společného, ale byly jakýmsi vývojovým 

předstupněm ženské kulturistiky tak, jak ji známe dnes. Při těchto soutěžích byly ženy 

oblečené pouze v bikinách, měly na sobě vysoké podpatky, výrazný make-up a šperky a byly 

hodnocené podle dvou základních parametrů – krása a fitness. (Lowe 1998: 57) Tyto ženy 

byly pouze jakousi ozdobou pódia. Vítězka této soutěže totiž mohla předat trofej vítězi 

mužského bodybuildingu a po jeho boku s širokým úsměvem zapózovat pro fotografy. 

(ibidem: 58)  

Moderní ženská kulturistika tak vzniká až na konci 70. let. K tomu, aby ženy v té 

době byly vnímány v bodybuildingu jako rovnocenné soupeřky mužů, dopomohlo i tehdejší 

feministické hnutí a úspěchy žen na poli powerliftingu. (Bunsell 2013: 28) Nelze opomenout 

v té době nastupující fitness boom, kdy začal počet komerčních i soukromých fitness klubů 

enormně narůstat, stejně tak jako množství mezinárodních franšízových řetězců, fitness 

magazínů a publikací a profesionálních trenérů. (Stern 2011). 

První oficiální soutěž žen v bodybuildingu se konala v listopadu 1977 ve městě 

Canton v americkém Ohiu – Ohio Regional Women’s Physique Championship. Organizátor 

šampionátu Henry McGhee, zakladatel USWPA – United States Women’s Physique 

Association, řekl soutěžícím, že budou hodnocené stejně jako muži. Byla to tedy první 

soutěž, kde byl kladen důraz na rozvoj svalové hmoty, její symetrii a prezentaci. Vítězkou 

se stala Gina LaSpina – historicky první vítězka bodybuildingové soutěže. (Lowe 1998: 57) 

McGhee tvrdil, že cílem jeho organizace bylo překonat zažité představy toho, jak by měla 

vypadat americká žena – „to overcome the limited beauty queen stereotype of what the 

American women should look like”. (Wennerstorm 1984 in Lowe 1998) 

Kritici ovšem tvrdí, že i přes zadání, které jasně znělo: soutěž v bodybuildingu, 

vítězkou se stala poměrně štíhlá žena s nepříliš vyvinutými svaly a že se tak jednalo jen o 

další soutěž krásy. (Bunsell 2013: 28, Lowe 1998: 57)  
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Podobná situace nastala znovu v roce 1979, kdy George Synder pod záštitou IFBB 

organizoval soutěž s názvem „Best in the World”. Nejenže ženy byly vybrány přímo 

Synderem, ale opět byly posuzovány podle krásy a sexappealu namísto fitness a svalů. 

(Huxtable 2004:2 in Bunsell 2013) Bylo na čase, aby situaci vzaly do rukou ženy. Už předtím 

v roce 1978 pod taktovkou Doris Barrileaux, bodybuilderkou a aktivní soutěžící, vzniká SPA 

– Superior Physique Association – první bodybuildingová organizace vedená ženami pro 

ženy. (Lowe 1998: 59 in Bunsell 2013: 28, Lowe 1998: 59) 29. dubna 1979 SPA organizuje 

první soutěž, ve které soutěží třináct závodnic. V roce 1979 ovšem vzniká také IFBB 

Women’s Comitee, které předsedá Christian Zane, a SPA nemůže proti Weiderovým bratrům 

a jejich stabilní a silné IFBB soupeřit, proto v roce 1980 zaniká. 

Za první opravdovou kulturistku je tak oficiálně považována vítězka IFBB World 

Pro Championships 1979 Lisa Lyon, která ve své době představovala perfektní spojení 

přirozené svalnatosti a ženské krásy. Její postava se však se současnými kulturistkami dá jen 

těžko srovnávat. 

 

„When Lisa Lyon won the first female national title in 1979 the World Women's 

Bodybuilding Championship the ideal for women was muscle that could not be detected until 

flexed.” (Lewis & Page 2004/2005: 611) 

 

Opravdový zlom pro ženy a jejich účast ve fitness kultuře však přišel v 80. letech s 

dokumentárním filmem Pumping Iron II (1985). Dokument George Butlera je nepřímým 

pokračováním filmu Pumping Iron z roku 1977, který jako první otevřel svět mužského 

bodybuildingu široké veřejnosti. Zatímco první díl sleduje přípravu Arnolda 

Schwarzeneggera a jeho kolegů Loua Ferrigna a Franca Columba na Mr. Olympia v roce 

1975, druhý díl se soustřeďuje na ženy a prezentuje zde velká jména jako Rachel McLish, 

Carla Dunlap nebo Bev Francis. Tato chvíle může být viděna jako výchozí bod, kdy se z 

tělocvičny, jako čistě mužského prostoru, stal prostor pro masové volnočasové aktivity a 

kdy vznikla moderní fitness kultura. (Andreasson, Johansson 2014) 

Ovšem v dokumentu se řeší i jeden zásadní rozpor, který ženský bodybuilding 

provází od jeho vzniku až do dnes – ženskost vs. muskulatura aneb podle jakých parametrů 

budou ženy připravující se na Ceasar Palace World Cup Championship Competition (1983) 

hodnocené. Carla Dunlap v dokumentu zdůrazňuje, že pohled na ženskost je velmi 

subjektivní a těžko hodnotitelný. Podle ní je také velká chyba, že mnoho lidí zaměňuje 
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ženskost se sexualitou, přičemž ta by měla být vyjádřena spíše senzualitou. Navíc 

akceptování jediné formy ženskosti je pomyslnou fackou do tváře všech žen. „We’ve been 

so inured to the playboy centerfold image, that it’s really slap into face to women, because 

women come in all shapes, and sizes...“  

Ben Weider v dokumentu přímo zastává stanovisko, že ženské závodnice musí být 

hodnoceny rozdílně oproti mužům. Přímo konstatuje, že: „Ženy jsou ženy a muži jsou muži. 

Je mezi nimi rozdíl a díky bohu za ten rozdíl. (Women are women, men are men, there’s 

difference and thank God for that difference.)“ Následně rozmlouvá s rozhodčími: 

“Hledáme ženu, která má v sobě ženskou krásu, ale zároveň svalnatost, díky které může 

ukázat, že je sportovkyně. (…we are looking for woman who has certain amount of aesthetic 

femininiti, but yet has that muscle tone to show that she is an athlete.” Na to se mu ovšem 

dostává od jednoho z mužských rozhodčích, že je to jako, kdyby „Bylo ženám řečeno, že je 

to jistý bod, za který nemohou jít. (That’s like being told that there is a certain point beyond 

which women can’t go.)” Popsaná scéna vystihuje neustále diskutovanou oblast ženského 

bodybuildingu, ke které se v této práci budu ještě mnohokrát vracet, protože téma svaly vs. 

ženskost je nedílnou součástí tohoto sportu.  

 Každopádně výsledkem bylo, že Ceasar Palace World Cup Championship 

Competition v roce 1983 vyhrála Carla Dunlap, která byla přesně „něco mezi” okouzlující, 

štíhlou Rachel McLish a mužnou Bev Francis s velmi vyvinutou muskulaturou. A ani 

pobouřené bučení a výkřiky „It’s not a beauty contest,” které se v dokumentu ozývají z 

obecenstva při vyhlašování vítězek, na výsledku nic nezměnily.  

 Obecně se 80. léta považují za zlatou éru ženského bodybuildingu. Velmi intenzivně 

se o něj začínají zajímat média a vítězky Miss Olympia se čím dál častěji objevují na 

obálkách časopisů a televizních obrazovkách. Díky tomu se pak stávají idoly pro další mladé 

ženy, které začínají hromadně proudit do rapidně se množících fitness center. 

 Souběžně s rozvíjejícím se bodybuildingem také vzniká pod taktovkou žen, jako byla 

například Jane Fonda, specifická forma cvičení označovaná jako “workout”. Ta propojovala 

prvky gymnastiky a choreografického cvičení, které bylo mířeno především na ženy v 

domácnosti. (Connell 1995 in Andreasson, Johansson 2014). Hnutí workout kladlo důraz na 

ženskost a vyzývalo hospodyně ke cvičení tím, že ukazovalo, že je možné velmi jednoduše 

skloubit cvičení doma před televizní obrazovkou s péčí o domácnost, manžela a děti. 

(Mansfield 2011 in Andreasson, Johansson 2014)  

Ve své autobiografii Jane Fonda (2005) popsala svou celoživotní práci s fitness a 

cvičením. Během 80. a 90. let vydala dohromady dvacet tři videoklipů a pět knih o cvičení. 
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Její první kniha se prodala v 17 milionech kopií a díky tomu se Fonda stala se důležitou 

součástí mezinárodního fitness průmyslu. (Mansfield 2011 in Andreasson, Johansson 2014). 

90. léta v bodybuildingu stále bojují s neshodami v hodnocení ženských soutěží. S 

rostoucí muskulaturou žen zdánlivě roste i strach z jejich přílišné svalnatosti. V této 

návaznosti Ben Weider v roce 1992 prosadil řadu pravidel, která se týkala prezentování a 

hodnocení ženskosti při soutěžích. Jedno ze základních pravidel bylo, že soutěžící nesmí být 

příliš velké, tzn. příliš osvalené, a musí vypadat žensky a ne vyzáble. Nařízení pro rozhodčí 

při soutěžích bylo, že „…must bear in mind that he or she is judging women’s bodybuilding 

competititon and is looking for the ideal feminin physique... the most important aspect is 

shape, a feminin shape, and controlling the development of muscle – it must not be carried 

the excess, where it resembles the massive muscularity of the male physique.“ (Huxtable 

2004, Lowed 1998 in Bunsell 2013). Jednoduše řečeno hlavním kritériem by nemělo být 

vyvinuté svalstvo, ale to, jak žena dokáže vytvarovat své tělo a kontrolovat vývin svalstva, 

tak, aby lichotilo ženské postavě a nepřipomínalo svým objemem mužské tělo. Zda jsou tato 

kritéria hodnocení správná či nikoli, je diskutováno dodnes.  

 

 

4.1. Kulturistika v ČR 

Do Čech se kulturistika dostala přes Polsko, v jehož hlavním městě Varšavě v roce 

1959 proběhla souběžně s mistrovstvím světa ve vzpírání i soutěž Mr. Universe FIHC. 

(Sommer 2003: 118) V 60. letech pak u nás začaly vznikat první kulturistické oddíly a zájem 

o posilování rostl natolik, že v roce 1964 sekretariát ÚV ČSTV rozhodl, že kulturistika bude 

oficiálně uznána a jako samostatná komise přiřazena k tehdejší sekci vzpíraní. Tak tomu 

bylo i ve většině zemí světa. V důsledku toho byla československá kulturistika začleněna do 

mezinárodní organizace FIHC (Fédération Internationale Halterophile et Culturiste – 

Mezinárodní federace vzpírání a kulturistiky) (ibidem: 118). 

V roce 1968 na světovém kongresu FIHC, který se konal při OH v Mexiku, bylo 

rozhodnuto kulturistiku vyčlenit jako samostatnou disciplínu a všem členským zemím tak 

bylo doporučeno vytvořit samostatné kulturistické organizace a přihlásit se do federace 

IFBB. Tak vznikl 13. 9. 1969 Československý svaz kulturistiky. (Petrov, Čudinov 1971: 12) 
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V 80. letech v ČR se do kulturistiky oficiálně zapojily i ženy. Tato sportovní 

disciplína se dostává do povědomí širší veřejnosti a podle zahraničních vzorů se rozděluje 

na amatérskou a profesionální úroveň. Co se potravinových doplňků a obecně rekvizit 

potřebných k soutěžení týká, ty se sháněly v bývalém Československu jen velmi těžko. 

Například soutěžní barvy si kulturisté míchali sami (známý byl postup s potravinářským 

barvivem rozpuštěném v Alpě), doplňky stravy pro běžného člověka byly nepoživatelné a 

často způsobovaly průjem. Kvalitní potraviny se nekupovaly, ale obstarávaly přes známé. 

(Ročenka kulturistiky a fitness 2012-2013, in Jirgl 2017)  

Pro ženskou kulturistiku bylo v bývalém Československu významné datum 

18. dubna 1987, kdy se konalo první mistrovství ČSSR žen, které pořádal oddíl TJ LET 

Kunovice.11 Soutěžilo se ve dvou hmotnostních kategoriích, přičemž v kategorii do 52 kg 

zvítězila Zuzana Kořínková a v kategorii nad 52 kg vyhrála Irena Bílá. Možnost závodit na 

národním šampionátu otevřela československým kulturistkám dveře k mezinárodním 

soutěžím a možnost stát se v tomto sportovním odvětví profesionálkami. 

V 90. letech po pádu železné opony dochází, vzhledem k historicko-společenským 

faktorům a celkové změně naší společnosti i státního zřízení, k novému pohledu i na 

kulturistiku. Přestává se na ni pohlížet jako na okrajový sport a začíná se stávat součástí 

tréninku sportovců i různých odlišných disciplín. V ČR také začíná vznikat velké množství 

fitness center, která jsou přístupná i široké veřejnosti. (Jirgl 2017: 60) 

Aby bylo fitness centrum přístupné komukoliv, bylo do té doby nemyslitelné. Fitness 

centra byla určena pouze členům, kteří museli projít přijímacím konkurzem nebo být přímo 

závodníky. (ibidem: 60) V 90. letech tak nastává i v ČR kulturistický boom – objevují se 

nová komerční fitness centra, dostávají se k nám i kvalitní potravinové doplňky, oblečení a 

potřeby pro cvičení. Také začíná vycházet několik specializovaných časopisů, přičemž 

nejznámější je Muscle and Fitness a Svět kulturistiky. (ibidem: 61) V roce 1992 se pak na 

území ČR konalo první Mistrovství Evropy, a to v Ostravě (ibidem: 63) a v roce 1993 vzniká 

i první samostatný český kulturistický svaz, později přejmenovaný na Svaz kulturistiky a 

fitness České republiky (SKFČR). (ibidem: 64) 

 

 

11 Zdroj: https://kulturistika.ronnie.cz/c-17509-kulturistika-zen-je-nacase-se-s-ni-zacit-loucit.html online 

(30. 10. 2018) 
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4.2. Kulturistika po roce 2000 

S novým tisíciletím přichází do ženského bodybuildingu novinky i další kontroverze. 

IFBB slučuje soutěže Mr. Olympia a Ms. Olympia do jednoho víkendu s názvem Olympia 

Weekend, který se koná v Las Vegas. Rovněž byly aktualizovány pokyny pro rozhodčí.  Od 

této chvíle oficiálně hodnotí i vzhled, krása obličeje, make-up, pokožka a také jejich chůze 

a pohyb po jevišti. IFBB také zavádí nové kategorie s cílem co nejvíce rozlišit ženské 

závodnice a pokrýt poptávku po kategoriích s menším svalovým rozvojem. 

V dopise Jima Maniona, tehdejšího předsedy výboru profesionálních rozhodčích, je 

uvedeno, že ženy budou hodnoceny podle zdravého vzhledu, obličeje, make-upu a tónu 

pleti. Další kritéria byla: „symmetry, presentation, separations, and muscularity BUT NOT 

TO THE EXTREME!"12  

V roce 2005 pak IFBB přišla s „20 % rule“, které doporučilo závodnicím snížit jejich 

svalovou hmotu o 20 % z estetických a zdravotních důvodů. To vyvolalo velkou vlnu kritiky 

vůči IFBB, ale na druhou stranu otevřelo možnost ženám zúčastnit se nové kategorie Figure 

(u nás Bodyfitness), která byla ideální pro ženy, které nebyly dost svalnaté na kategorii 

kulturistika. 

Další ranou pro ženskou kulturistiku bylo její zrušení na prestižní soutěži 

Ms. Olympia. Závodnice tak byly donucené snížit svou svalovou hmotu a přesunout se do 

nižší kategorie Physique. V roce 2017 se od mezinárodní IFBB oddělila její americká odnož 

NPC13. NPC zůstala profesionální liga IFBB Pro a prestižní soutěže Arnold’s classic, Wings 

of Strength a především Mr. A Ms. Olympia, resp. Olympia Weekend. V současné době je 

pod vedením Jima Maniona. IFBB pod vedením Rafaela Santoji má širokou amatérskou 

základnu a sdružuje pod sebou 182 národních federací z celého světa. Chyběla jí ovšem 

profesionální divize, a tak vznikla IFBB Elite Pro.  

Rozdělení federací přineslo i na českou fitness a kulturistickou scénu lehkou 

nevraživost mezi závodníky (především mezi profesionály) a začaly se vést diskuse o tom, 

pod kterou federaci je lepší spadat. Starší generace se spíše přiklání ke klasickým soutěžím, 

 

12Zdroj: http://www.billdobbins.com/PUBLIC/art/miscart/criteria.jpg, (online: 1. 2. 2020) 

13 National Physique Committee 

http://www.billdobbins.com/PUBLIC/art/miscart/criteria.jpg


 33 

jako je Mr. a Ms. Olympia, protože zúčastnit se Olympia Weekendu nebo Wing’s of Strength 

je celoživotním snem většiny kulturistů a kulturistek. Mladší generace bojuje spíše o to 

získat IFBB Elite Pro kartu. Zde totiž mají v současnosti větší šanci na úspěch.  

Závodníci ovšem vnímají rozpad svazu negativně i kvůli lehkomyslnosti mladých 

závodníků a užívání nepovolených látek. Pokud jim totiž vyjde test na doping pozitivně, 

mohou jednoduše přejít pod druhou federaci a vyhnout se tak čtyřletému zákazu závodění.  

„Rozdělení mezinárodní federace podle mne nebylo úplně šťastné rozhodnutí. Začal boj o 

závodníky a spoustě závodníkům je jedno, že když půjdou na MČ nebo MČR a dopingový 

test vyjde pozitivní, tak prostě přejdou do americké divize, kde mohou závodit bez postihu. 

Další věc je ta, že většina jich chce mít výsledky za krátkou dobou. Takže místo 

dlouhodobého a tvrdého tréninku si prostě něčím pomůžou.“ (závodnice, physique IFBB 

Elite Pro, 24. 2. 2020) 

Pod IFBB také spadá Svaz kulturistiky a fitness ČR, který u nás pořádá převážnou 

většinu soutěží a také je jedinou státem uznanou organizací zastřešující kulturistiku v České 

republice.  Ženy se na našem území mohou v současné době zúčastnit závodů kulturistického 

typu v disciplínách bikiny fitness, bodyfitness, wellness fitness a physique. Rozkol v 

hodnocení rozhodčích a jejich subjektivní pohled na ženy – atletky ve světě kulturistiky a 

fitness ovšem stále vládne. Konflikt mezi těmi, kteří chtějí, aby na pódiích stály krásné, 

zdravé, sportovně osvalené ženy, a mezi (především) závodnicemi, které nechtějí mít 

nastavené limity a přejí si budovat velkou svalovou hmotu a nebýt omezované pravidly, 

prozatím nezmizel. Jak bude vypadat budoucnost tohoto sportu pro ženy, je těžké odhadnout. 

Jedno je však jisté. V roce 2020 se Ms. Olympia po šesti letech vrátí do programu Olympia 

Weekendu, což dává profesionálním kulturistkám naději na jejich další pokračování. 
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5. Přibrat, shodit, odvodnit, předvést a pak zase od začátku 

 

Nabírání svalů, shazování tuků, odvodnění nebo návrat ke zdravému tělu – cíle a 

priority závodnic a jejich trenérů se během roku zásadně proměňují a s nimi také složení 

jídelníčku, striktnost diet a tvrdost tréninků. V této kapitole se zastavím nad celoročním 

tréninkovým a stravovacím plánem závodnic, abych přiblížila dřinu, která se skrývá za 

perfektní postavou prezentovanou na pódiu. Pro závodnice totiž fitness a kulturistika není 

jen koníček, ale je to životní styl, kterému podřizují doslova vše.  

Kapitola je rozdělená do pěti částí, které kopírují pět období, na které se člení 

celoroční příprava závodnice na soutěž – přípravné období, předsoutěžní období, týden před 

soutěží, mezisoutěžní období a posezónní období. Rozložení a délka trvání jednotlivých 

období je velmi individuální. Soutěže probíhají zpravidla na jaře a na podzim, záleží tedy na 

tom, kdy a kterých soutěží se žena bude účastnit. Musí se také brát v potaz, v jaké kategorii 

bude soutěžit a jaká je její výchozí forma. Tato kapitola neaspiruje na to stát se komplexním 

průvodcem přípravou ženy na soutěže v bodybuildingu. Spíše slouží čtenáři pro představu 

toho, jak náročným plánem si soutěžící musí projít. 

 

5.1. Nejsem tlustá, jsem v objemu 

Přípravné období trvá přibližně tři měsíce a je charakteristické objemovým 

tréninkem a poměrně volným jídelníčkem. Cílem je nabrat co nejvíce svalové hmoty v co 

největším objemu, kterou v dalších fázích bude sportovkyně rýsovat a prokreslovat (viz 

příloha číslo 11). Nárůst svalové hmoty přímo souvisí i s nárůstem fyzické síly jednotlivce. 

Ta však v námi sledovaných disciplínách není nijak důležitá. Klíčová by byla pouze ve 

fitness disciplínách, kde je prezentování fyzické síly na sérii cviků součástí hodnocení. 

 Objemovému tréninku u začátečnic předchází zpevňovací období, v němž se cvičí 

dvakrát týdně celé tělo. (Tlapák 2007: 217) Tréninky v „objemu“ jsou naopak specifické 

používáním „split systému“, tzn. rozdělením těla na různé svalové skupiny, které se 

procvičují postupně v několika dnech. (Tlapák 2007: 217) Od sportovkyň tak můžete často 

slyšet, že dnes „jedou záda“ nebo mají „leg day“, podle toho, na co se ten den zaměřují. 
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Během tréninku se na jednu svalovou partii používají 2–4 různé cviky, přičemž počet 

sérií a opakování se různí podle velikosti svalové skupiny. V průběhu posilování je důležité 

pomalé zvedání nebo brždění zátěže. Svaly se totiž musí vystavit déletrvajícímu svalovému 

napětí. Aerobní trénink se v tomto období téměř nevyužívá. 

Jídelníček je v tomto období je poměrně pestrý a klade se velký důraz na doplňování 

sacharidů, bílkovin, ale i tuků. Bílkoviny mohou ženy přijímat z masa, mléčných výrobků, 

vajec nebo ve formě suplementů. Tělo je schopné efektivně zužitkovat cca 2,2 g bílkovin na 

kilogram tělesné váhy denně (Mach, Borkovec 2013: 24), přičemž v kulturistických kruzích 

se nejčastěji traduje, že by sportovec měl přijmout denně 2 g na kilogram tělesné váhy. 

Někteří však přijímají i mnohem více, ale to vše záleží na intenzitě tréninku. „Když přijmete 

dostatečné množství bílkovin, abyste pokryli svoji denní potřebu aminokyselin, tělo se 

nachází v tzv. bílkovinné (tj. dusíkové) rovnováze. Pokud rovnováhy dosaženo není, 

(především ze svalů) jsou rozkládány na chybějící aminokyseliny (negativní dusíková 

bilance). Naopak vyšší než nutný příjem bílkovin (pozitivní dusíková bilance) vede 

k rozkladu nadbytečných a nevyužitých aminokyselin až na amoniak (čpavek), močovinu a 

kreatinin, které jsou pak vyloučeny močí.“ (Mach, Borkovec 2013: 23) Zvýšená koncentrace 

amoniaku v těle ovšem ohrožuje ledviny, u kterých by mohlo časem dojít k poškození, proto 

je potřeba doplňovat aminokyselinu glutamin, která pomáhá při jeho detoxikaci. (Mach, 

Borkovec 2013: 23) 

Sacharidy slouží ve sportu jako základní zdroj energie pro svaly i jejich nositele. Jsou 

obsažené ve většině každodenních potravin, přičemž sportovec by měl preferovat sacharidy 

v komplexní formě, tj. například v rýži, bramborách a dalších nesladkých škrobech, zatímco 

jednoduché sacharidy, které se nacházejí ve sladkostech, by měl vynechat. Zdravý jídelníček 

sportovce by měl zahrnovat sacharidy z ovoce, zeleniny, celozrnného pečiva a 

z nízkotučných mléčných výrobků. (Mach, Borkovec 2013: 11) Kolik gramů sacharidů by 

měla žena připravující se na soutěž ve své kategorii přijmout, je velmi individuální. 

Nejčastěji to je 300-500 g denně. Nejjednodušší je ovšem vyzkoušet, komu jaké množství 

vyhovuje.  

Jiří Borkovec v knize Výživa pro fitness a kulturistiku (2013), které je spoluautorem, 

přímo popisuje vlastní zkušenosti a proměny jeho stravování v závislosti na tělesných 

změnách. „V mých začátcích jsem jako teenager musel držet příjem sacharidů na uzdě, 

protože jsem snadno přijímal tuk. Dnes disponuji takovým množstvím svalové hmoty, že si 
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mohu dovolit přijímat 1000 g sacharidů denně a stále zůstávám ve formě. Nyní mám spíš 

problém spořádat takové množství jídla, abych si mohutnou svalovou hmotu udržel, a ještě 

jí dál budoval, protože konkurence na světových soutěžích je neúprosná.“ (Jiří Borkovec in 

Mach, Borkovec 2013: 14) 

K přípravě na kulturistické soutěže neodmyslitelně patří také suplementy. Ty se mezi 

kulturisty těší velké pozornosti a polemiky o tom, který typ proteinu, aminokyselin nebo 

spalovače je nejlepší a nejúčinnější, mohou být nekonečné. Pro každé období přípravy je 

typické užívání jiné skladby suplementů podle toho, co má v dané chvíli závodnice za cíl. 

Mezi nejpoužívanější a nejvíce doporučované pro objemové období jsou kreatin, 

aminokyseliny BCAA, taurin, lecitin, gainer a protein. Ty jsou mezi závodnicemi 

skloňované nejčastěji. Všechny tyto doplňky v zásadě stimulují růst svalové hmoty, 

regenerují ji, chrání před jejím rozpadem a zotavují organismus po náročném fyzickém 

vypětí, případně dodávají energii do dalšího kola tréninků. Před závody, kdy je tělo 

vyčerpané, pak přichází na řadu i různé vitamíny a minerály.  

„Výdaje jsem nikdy nepočítala. Samozřejmě je nákladnější období před závody, kdy 

častěji dojíždím za mým úžasným trenérem. Nákup jídla, převážně hovězího a lososa, a 

nákup doplňků stravy. V přípravě je větší spotřeba aminokyselin, vitamínů a spalovačů než 

během roku.“ (závodnice, physique IFBB Elite Pro, 24. 2. 2020) 

 

5.2. Rýsovací období aneb tuk musí pryč 

Cílem rýsovacího období je ztratit co největší množství tuku14 při zachování svalové 

hmoty vybudované v objemovém tréninku. V následujících třech měsících, po které 

přibližně toto období trvá, tréninky přidají na intenzitě a dieta na striktnosti. K posilování se 

přidají i aerobní tréninky, které podpoří spalování tuků. Podle Tlapáka (2007) je dobré 

zařadit aerobní trénink ráno ještě před prvním jídlem – nalačno. Díky nízké hladině cukru 

v krvi se lépe uvolňují tukové zásoby a hubnoucí trénink je tak efektivnější.  

Tlapák ve své knize Tvarování těla pro muže i ženy (2007) doporučuje rozdělení 

stravy do 6 dávek, vyřazení jednoduchých cukrů a nahrazení složitými, zvýšenou konzumaci 

 

14 Na závodech ženy mívají přibližně 4-5 % tělesného tuku. Viz příloha číslo 12. 
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zeleniny, a naopak vyřazení večerní konzumace ovoce (opět kvůli velkému množství cukrů), 

snížení příjmu živočišných tuků, dodržování pitného režimu a zařazení očistných dnů. 

(Tlapák 2007: 242) V zásadě by se sportovkyně v tomto období měla řídit pravidly 

racionální stravy. Dopomoci jí k tomu může všeobecně známá potravinová pyramida, 

dodržování sacharidových vln, dělené stravy nebo veganská či paleo dieta.  

V tomto období si závodnice začínají postupně utahovat opasky. Snaží se spálit co 

největší množství tuku, ale zároveň neztratit tvrdě budovanou svalovou hmotu. Ze začátku 

vyřazují především sladkosti, smažená jídla, sladké nápoje a další pochutiny, které mají 

velký obsah kalorií, ale malé množství živin pro tělo. Jak týdny utíkají, přidávají další dietní 

opatření a většinou posledních pár týdnů před závody často konzumují jen zelenou zeleninu, 

rýži, kuře a bílou rybu. Do svého jídelníčku přidávají další doplňky stravy, a to především 

vitamíny, minerály, omega mastné kyseliny, ale také různé spalovače tuku, l-carnitin, kofein, 

gutar, glutaminy a další látky, které pomáhají potlačit hlad, a naopak přidat energii a podpořit 

psychickou pohodu sportovkyně.  

Čím více se soutěž blíží, tím je pro některé závodnice stále náročnější kontrolovat 

striktní dietu, a přitom dodržovat intenzitu tréninků. Často také sáhnou po dopingových 

látkách, které jim jejich dřinu mohou usnadnit. Tomu se budu blíže věnovat v kapitole Kuře, 

rýže, steroidy. Pro většinu závodnic je toto období velmi náročné, ale zároveň velmi 

emotivní. Tím, jak postupně mizející tuk odkrývá vypracovanou svalovou tkáň nacházející 

se pod ním, ženy se proměňují ve svůj vysněný ideál krásy. To je jejich odměna za tvrdou 

dřinu. 

„Jedině posilováním ve fitness si můžete vytvarovat hezkou postavu. Ze začátku stačí 

vlastní váha, později přidat maličkou váhu. Ženy obecně si myslí, že když začnou chodit do 

fitka, že z nich bude hned druhá Lenda Muray15. A další věc, spousta lidí neřeší životosprávu, 

která je ale důležitější než cvičení, když na to přijde. Těžko si někdo vypracuje kostky na 

břiše, když se bude cpát knedlovepřozelem nebo slaninou.“ (závodnice, physique IFBB Elite 

Pro, 24. 2. 2020) 

 

 

15 Americká profesionální kulturistka a držitelka osmi titulů Ms. Olympia World Champion. 
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5.3. A jde do tuhého! 

Týden před soutěží je pro většinu soutěžících nejtěžší období přípravy. Tréninky už 

sice nejsou tak intenzivní – každý den se většinou procvičí pouze jedna svalová partie-ale 

tělo musí projít náročným odvodňováním a sacharidovou superkompenzací.  

Například pokud se sportovkyně připravují na soutěž konající se v sobotu, tak od 

neděle do středy je ideální procvičit postupně všechny svalové skupiny, ve čtvrtek zařadit 

kardio trénink a v pátek už jen odpočívat a připravit si soutěžní nástřik a všechny potřebné 

propriety na soutěž. Co se jídla týká, tak soutěžící v těchto dnech bude procházet 

sacharidovou superkompenzací16 a odvodněním. Rozdělení do dnů je opět velmi 

individuální, ovšem přibližně v první polovině týdne sportovkyně sníží příjem sacharidů na 

naprosté minimum, čímž dojde k vyprázdnění glykogenových zásob ve svalech. Naopak 

rapidně zvýší příjem vody, a to až na 6 litrů denně. V druhé polovině týdne potom zvyšuje 

množství sacharidů (kulturisté to nazývají cukrováním) a snižuje vypité množství vody na 

minimum. 

Zvýšený příjem sacharidů způsobí to, že svaly začnou ukládat větší množství 

glykogenu, a tím nabydou na objemu. Snižováním příjmu tekutin zase závodník docílí toho, 

že ledviny, které v první polovině týdne byly zvyklé zpracovávat velké množství vody, tělo 

naprosto odvodní, a tím se svaly ještě více vyrýsují a vyniknou. Důležité je také nesolit. „Při 

vyprazdňování glykogenu se nejprve zbavíme vody zadržené ve svalech (s glykogenem 

odchází i voda), ale při cukrování si ji glykogen znovu „natáhne“, ale už jen do svalů, 

protože nesolíme. Kdybychom solili, sůl by vytlačila vodu ze svalových buněk do podkoží a 

my bychom se viditelně tzv. „zalili“ podkožní vodou a ztratili vzhled „stažené kůže“.“ 

(Mach, Borkovec 2013: 98) 

Pátek před soutěžní sobotou vypadá většinou tak, že závodnice už pouze odpočívají, 

doplňují sacharidy (rýžové chlebíčky, piškoty, marmeláda) a vodou si maximálně 

vypláchnou ústa, aby nebyla suchá, ale jinak ji nepijí. Těsně před soutěží si pak mohou dát 

kávu nebo malé množství alkoholu, které pomůže zvýraznit žíly a strukturu svalů.  

 

16 To je opět individuální. Ženy, které mají i týden před soutěží více tuku, než by měly mít, tak necukrují, ale 

pouze dál drží přísnou dietu až do soutěže.  
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„Ráno před soutěží už jsem natěšená na pódium a na to, jak se večer pořádně 

nadlábnu. Takže to už jsou ty příjemnější momenty. Co se týče přípravy fyzické, tak to už 

spíš jen odpočívám, balím se a děláme první vrstvu nástřiku. Horší je to třeba týden před 

soutěží, kdy jsem už fakt fyzicky i psychicky vyčerpaná a čeká mě ještě spousta silových 

tréninků, kardia a jídla téměř bez chuti.“ (závodnice, bikiny fitness, 26. 6. 2018) 

 

„Jak vypadal tvůj večer a ráno před soutěží? Nijak, šla jsem spát brzy, ráno brzy 

vstala, jedno malé espresso, trocha rýže a pak sušit hubu bez vody (smích).“ (závodnice, 

bikiny fitness, 30. 8. 2018) 

 

 

5.4. Jak to teď udržet na uzdě? 

Soutěže většinou probíhají na jaře a na podzim a záleží na každé soutěžící jednotlivě, 

zda a jak dlouho je schopná udržet závodní formu. Pokud jsou soutěže týden po sobě, tak 

soutěžící podstupuje ihned od neděle opět superkompenzaci. V případě, že je mezi 

soutěžemi delší pauza, tak většinou přechází na dietu z rýsovacího období a 

superkompenzaci s odvodněním zahajuje opět týden před konáním soutěže. Asi netřeba 

dodávat, že udržovat závodní formu po dlouhou dobu je nejen velmi psychicky a fyzicky 

náročné, ale je to také extrémně nezdravá zátěž pro organismus sportovce, a tudíž je to ze 

zdravotního hlediska nereálné.  

„Fakt 4 měsíce jsem vydržela poctivou dietu, všechno navážený, žádný cheaty, žádný 

cheatmeal... neexistovalo. Ale v pohodě, zvládla jsem to. Ale protože jsme se hned začali 

připravovat na ten podzim a tu pauzu jsem měla asi 14 dní, tak to bylo krátký, to tělo si 

neodpočinulo a ke konci už ty problémy s dietou už byly fakt veliký a byl to boj to vůbec 

dotáhnout.“ (závodnice, physique IFBB Pro, 16. 11. 2019) 
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5.5. Konečně burger a hranolky 

Pokud závodnice plánuje v dalším roce v závodění pokračovat, tak tohle období je 

velmi krátké, ovšem velmi důležité pro psychický odpočinek. Ženy mají za sebou závodní 

přípravu, která byla velmi náročná a psychicky i fyzicky vyčerpávající. Těsně po skončení 

soutěžního období se doporučuje nechat si udělat fotografie, které budou závodnici sloužit 

pro prezentaci a jako motivace do další přípravy, a postupně se psychicky připravit na to, že 

bude opět nabírat kila. Tělo závodnice se během celé přípravy postupně změní až o dvě 

konfekční velikosti. Tělo se totiž potřebuje vrátit do zdravého stavu – zavodnit se, doplnit 

živiny a tuky, které jsou zásadní pro vstřebávání vitaminů a správné fungování organismu.  

„Když umíš udělat celou tu cestu dost kvalitně, což myslím s kvalitním jídlem i off-

season i přípravu, tak nemusíš být to vyžraný prasátko a mít navrch 20 kilo a necejtit se 

dobře, protože, co si budeme povídat, když na ty svaly nahážeš nějakej tuk, tak je to hrozný.“ 

(závodnice, bodyfitness, 17. 1. 2019)  

Závodnice, která mi poskytla výše zmíněnou výpověď během rozhovoru, často 

zmiňovala, jak se mění její vnímání těla během celého roku. Od pocitu atraktivity, vysokého 

sebevědomí vůči štíhlému svalnatému tělu až po vlastní nenávist za to, jak je v off-season 

kvůli znovu nabranému tuku velká a obézní. Tyto pocity závodnice sdílely velmi často, více 

se jimi budu zabývat i v dalších kapitolách. 

Jak jsem již zmiňovala v úvodu kapitoly, cílem této části je pouze nastínit a přiblížit 

dietetickou a tréninkovou stránku přípravy na soutěže kulturistického typu. Vzhledem 

k tomu, že příprava je velmi individuální a, v nejlepším případě, vždy šitá přímo na tělo 

konkrétní závodnice, není v mých silách zabíhat v tuto chvíli do přílišných detailů. K mnoha 

aspektům, které se k přípravě vážou, se však budu v dalších kapitolách znovu vracet.  

Blíže například rozeberu, jak nejen fyzicky, ale i psychicky náročné hubnutí a 

následné přibírání je a jaké to s sebou nese zdravotní komplikace. Také se zaměřím na 

doping a jeho zdravotní dopady a na to, jak ženy věnující se bodybuildingu musí bojovat 

s kritikou okolí a obhajovat svou ženskost.  
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6. Den D 

 

Den závodů je pro jeho účastnice vyvrcholením několikaměsíční náročné cesty, na 

které je provázely tvrdé tréninky, přísné diety a často i mnohé zdravotní problémy. 

Náročnost tohoto období spolu s podporou přátel z fitness centra a rodiny pro ně byla 

motivací, která je dovedla až na pódium. Přijíždějí s časovým předstihem a plnou taškou 

sladkostí nebo napečenou bábovkou – sladkou tečkou za těžkou přípravou na závody. 

Moje první závody, na kterých jsem byla čistě jako pozorovatel, ve mně vyvolaly 

mnoho rozporuplných pocitů. Když jsem na jaře 2018 zaparkovala na parkovišti před 

výstavní halou v Lysé nad Labem a vystoupila do horkého slunečného dne, měla jsem pocit, 

jako kdybych se dostala přes hranice do jiného světa a ne, jen pár desítek kilometrů za Prahu.  

 

“Už při příjezdu na parkoviště před výstaviště v Lysé musela každého všedního 

kolemjdoucího zaujmout vysoká koncentrace perfektně vypadajících mužů a žen, kteří jako 

by vypadly z reklamních poutačů na fitness centra, jež normálně vídáme v metru a na 

billboardech podél silnic. Tihle na první pohled dokonalí, svalnatí a opálení lidé si ležérně 

vybalovali věci z aut nebo si na sluníčku před vchodem do závodní haly vychutnávali 

cigaretu a bavili se o tom, kdo ten den na soutěž přijede a koho sledují na sociálních sítích. 

Vešli jsme dovnitř. Před námi šla dívka, na první pohled jasná účastnice bikiny fitness.  

Velmi štíhlá, s jemně se rýsujícími svaly. Měla na sobě zatím normální civilní oblečení, ale 

obličej už měla perfektně nalíčený, vlasy lesklé a rozčesané a kůži hnědou díky 

profesionálnímu nástřiku. Já se za touhle dokonalou vílou moderní doby kolébala v 

pokročilém stádiu těhotenství s přáním ji oslovit a zeptat se alespoň na pár otázek.” (Terénní 

deník, 22. 4. 2018) 

 

Než jsem se rozhodla jet na první soutěž, měla jsem za sebou předvýzkum, několik 

rozhovorů s nejbližšími informátorkami a na sociálních sítích jsem pravidelně sledovala 

závodnice, se kterými jsem se v průběhu výzkumu chtěla dostat do kontaktu. Byla jsem plná 

očekávání, ale zároveň jsem neměla pocit, že by mě na závodech mělo něco zvlášť překvapit. 

Samozřejmě to byla chyba v úsudku a večer, asi po osmi hodinách strávených v hale, jsem 

odcházela ze závodů plná dojmů, otázek, rozčarování a rozporuplných pocitů. 
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V této kapitole bych chtěla přiblížit den závodů se všemi jeho pozitivy, negativy i 

emočními zvraty. Tento den bývá pro závodnice velmi dlouhý, plný čekání a také očekávání. 

Po dlouhých měsících přípravy, tvrdých tréninků a psychicky i fyzicky náročných diet je 

tady den, na který dlouho čekaly. V ústech mají trochu sucho, kůži tenkou jako papír, ale 

svaly jsou napumpované a čekají na jejich chvíli na pódiu. Mezi závodnicemi se říká, že ta 

pravá forma na ně čeká v pekle, a i přesto, že tréninkový a dietní plán bikin, bodyfitnesek a 

fyziček se zásadně liší, v den závodů jsou na tom všechny podobně – vyčerpané, nervózní a 

hlavně hladové. 

 

Pro závodnice příprava na jejich Den D začíná ještě o 24 hodin dříve, kdy se většinou 

přesunou na místo konání soutěže, na mezinárodních soutěžích se zaregistrují, nanesou první 

vrstvu barvy a snaží se ještě na poslední chvíli „doladit formu” k dokonalosti manipulací s 

vodou, solí a cukrem. V ten den většinou už neprobíhá žádný trénink, závodnice mají za 

sebou dlouhou dietu a náročnou superkompenzaci, takže na nějaké náročnější aktivity 

nemají ani pomyšlení. Připravují si vše potřebné a cukrují, tzn. konzumují potraviny s 

velkým množstvím jednoduchých i komplexních cukrů, ale naopak nepřijímají téměř žádné 

tekutiny. 

 

„Co se týče večera před soutěží a vůbec celého dne před soutěží, tak se snad každý 

závodník snaží pouze odpočívat a cukrovat. Já se ten den snažím si připravit veškeré 

potřebné věci, co na závody budu potřebovat, což jsou plavky, boty, šminky, župan, závodní 

barva, hromada sladkostí, žehlička na vlasy. Ráno před soutěží začíná velmi brzo většinou 

kolem 5. ráno, kdy vstanu, udělám si rychlou snídani v podobě vajec bez soli a racio 

chlebíčků. Dále následuje hodina trávená aspoň základem, co se týče make-upu, abych na 

závodech už jen dolaďovala nedostatky a detaily.” (závodnice, bikiny fitness, 3. 8. 2018) 

 

Závodnici před závody není těžké v davu rozpoznat. Později, když jsem v některém 

městě nemohla najít místo, kde se závody konaly, naučila jsem se sledovat koncentraci a 

směr závodníků, které bylo snadné rozpoznat podle upnutého oblečení, mohutného hnědého 

těla, výrazného make-upu, případně krabičky kuřete s rýží. Závody začínají většinou už 

dopoledne a trvají celý den až do večera. První chvílí, kdy se závodnice setkají s rozhodčími, 

je prezentace. Ta probíhá buď den před závody (na mezinárodních soutěžích), nebo ráno 

před oficiálním zahájením. Při ní se každá ze závodnic musí dostavit před stůl rozhodčích, 

kde si nechá zkontrolovat veškeré potřebné dokumenty, přeměřit výšku a v případě kategorie 
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physique i váhu, aby na základě toho byly rozřazené do příslušných výškových a váhových 

kategorií. Závodnice k prezentaci chodí už v závodních bikinách a lodičkách, aby rozhodčí 

mohli posoudit, zda vše odpovídá platným regulím. 

 

“Po zakoupení lístků a opáskování jsme vešli do prostoru, kde se celá akce měla ten 

den konat. Na první pohled nás zaujalo velké množství stánků s různými druhy dietních 

koktejlů, proteinových prášků, BCAAček a oblečení pro fitness. Také tam byla možnost 

vyzkoušet si některé nové posilovací stroje nebo ochutnat proteinovou palačinku. Pak jsme 

zahlédli jeviště a vydali se k němu. To bylo vytvořené z masivní kovové konstrukce, na které 

byla zavěšená osvětlovací technika, a po celé zadní stěně reklamní plakáty a loga sponzorů 

(spojenými s fitness světem). Mezi jevištěm a místy pro diváky byly rozestavěné stoly pro 

rozhodčí. Ti u stolů postávali a čekali na závodníky a závodnice, kteří přijdou k prezentaci. 

Dívala jsem se, jak se perfektně upravené a nalíčené dívky usmívají na rozhodčí, předkládají 

jim dokumenty a nechávají se přeměřit. V tu chvíli už jsou v plavkách a na podpatcích a mě 

napadá, jak moc může osobní kouzlo a šarm té či oné ovlivnit výsledky soutěže. Dělám si 

poznámku, abych se na to určitě doptala.” (Terénní deník, 22. 4. 2018) 

 

Když jsem se o tom později bavila se závodnicemi a rozhodčími, všichni se shodovali 

na tom, že to velký vliv nemá. Dívka/žena může být sympatická, ale když se postaví na 

pódium a její soupeřky mají výrazně lepší formu, tak jí to k vítězství nepomůže.  

V každé disciplíně jsou jiné požadavky. Začneme-li od v současné době 

nejpopulárnější kategorie, kterou je bikiny fitness (viz příloha číslo 1), rozhodčí kladně 

hodnotí tělesnou stavbu s nižší celkovou muskulaturou a s lehce znatelným vyrýsováním 

(slabě viditelná separace základních svalových skupin – zejména břišních svalů, stehenních 

svalů, znatelné oddělení ramen a paží), (Soutěžní řád SKFČR 2019: 28) dále pak je důležitá 

symetrie a vyvážená horní a spodní polovina těla. Zdravý vzhled, make-up, kvalita a barva 

pokožky, ta musí být oholená, opálená, zdravá bez kožních onemocnění. Body se strhávají 

za nadměrnou svalnatost a příliš vyrýsovanou postavu. U této kategorie jsou klíčové i 

pohybové předpoklady a celkový dojem soutěžící. Schopnost elegantně se pohybovat je 

samozřejmě důležitá i u ostatních disciplín, ovšem u této se na ní klade největší důraz a 

závodnice tak do svého pódiového pózování vkládají často velké množství koketních 

pohybů, které zahrnují také hraní si s vlasy, sklopené pohledy očí nebo posílání vzdušných 

polibků.  
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Velmi mladou kategorií, která má za úkol překlenout hranici mezi ženami závodícími 

v bikiny fitness a v body fitness, je kategorie wellness fitness (viz příloha číslo 2). Podobně 

jako u bikiny fitness tak i zde se hodnotí přiměřené osvalení, lehce znatelná separace 

svalových skupin, potom kvalita pokožky, make-up, celková prezentace a dojem soutěžící. 

V této disciplíně by však rozhodčí měli upřednostňovat ženy s více svalově vyvinutými 

boky, stehny a hýžděmi. (ibidem: 42) 

 

Kategorie bodyfitness je kategorií, kde se na rozdíl od předešlých dvou už tolik nedbá 

na celkovou prezentaci a krásu závodnic, ale hodnotí se “tělesná stavba s nikoliv přehnanou 

celkovou muskulaturou, ale se zřetelným vyrýsováním, dobrou symetrií a vyváženou horní a 

spodní polovinou těla, kvalita aktivní tělesné hmoty, úroveň podkožního tuku, celkový 

svalový tonus a vyrýsování...” (ibidem: 26) Více se zde rozhodčí zaměřují na svaly závodnic, 

ovšem zdravý vzhled pokožky a elegantní prezentace je stále velmi důležitá (viz příloha 

číslo 3). 

 

 V současné době v ČR ženy nemohou závodit přímo v kulturistice. Tato kategorie 

částečně zanikla z mnoha různých důvodů. Jedním z nich je tlak na ženy ze strany IFBB, 

aby dále nezvětšovaly svůj svalový objem do extrému, dalším důvodem je také malé 

množství závodnic v kulturistice na domácí scéně a větší zájem o nižší disciplíny. Ženskou 

kulturistiku tedy nahradilo physique, přičemž u jejích závodnic – fyziček se hodnotí celkový 

atletický vzhled postavy, objem svalů, vyváženost, jejich hustota, kresba a celkový svalový 

tonus (viz příloha číslo 4). Svalové skupiny by měly mít plný a pevný vzhled s malým 

množstvím tělesného tuku. (ibidem: 39) Rozhodčí také berou v potaz vlasy, rysy obličeje a 

zdravý vzhled pokožky, protože právě toto jsou ukazatele, na kterých se u žen často projeví 

užívání anabolických steroidů a dalších zakázaných látek. Obecně tedy lze shrnout, že při 

hodnocení je pro rozhodčí důležitá symetrie a přiměřená muskulatura v dané disciplíně, 

prezentace předepsaných póz, zdravý vzhled pokožky a celkový dojem, který je utvářen 

make-upem, pohybem, plavkami a projevem osobnosti, který závodnice na pódiu 

předvedou. 

 

Velkou váhu závodnice přikládají právě výběru těch správných závodních plavek. 

Především ženy, které startují v kategorii bikiny fitness, sledují aktuální trendy a snaží se na 

každou soutěž mít vše perfektně sladěné a do posledního detailu dokonalé. U nich se totiž 

také nejvíce hodnotí právě prezentace na pódiu. Přitom cena závodních plavek se často 
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vyšplhá na desítky tisíc korun (viz příloha číslo 8), zde ale závodnice málokdy šetří. 

Uvědomují si, že správně zvolený tvar a střih plavek mohou ovlivnit výsledek, jelikož jsou 

důležité pro celkovou symetrii postavy, a nevhodně vybraná barva, materiál nebo zdobení 

by mohlo pokazit celkový dojem, který je na pódiu klíčový. Zvlášť v kategorii bikiny fitness 

je velká konkurence a rozhodčí i závodnice často konstatují, že jsou hodnoceny i podle 

maličkostí, jinak by ani nebylo za co strhnout body. 

 

“Snažím se sledovat mezinárodní trendy. Letos jsem přemýšlela nad červenou a 

královsky modrou. Hodně jsem se ptala okolí, která barva se ke mně nejvíce hodí. 

Většina byla pro modrou. A jelikož jsem jela na lekci pozingu za mezinárodní 

porotkyní, která zrovna jedny modré, které úplně dokonale vystihly mou představu, 

prodávala, tak volba byla jasná. Doplňky nějak nehrotím. Klasické třpytivé náramky na 

každou ruku a výrazné náušnice, které mám ještě z minulého roku, k novým plavkám 

krásně padly.” (závodnice, bikiny fitness, 3. 8. 2018) 

 

“Doplňky k plavkám mám stále stejné, jelikož se volí výrazné stříbrné náušnice s 

kamínky, výrazně zdobené stříbrné náramky a prstýnky. Plavky mám ráda, když jsou 

spíše jednoduše a decentně zdobené. Co se týče výběru barvy plavek, hodně 

experimentuji s barvami, které se v mém běžném šatníku nevyskytují vůbec nebo jen 

v malém množství. Poslední plavky jsem zvolila v olivově zelené barvě a rozhodně tato 

riskantní volba byla zatím ta nejlepší. “ (závodnice, bikiny fitness, 3. 8. 2018) 

 

 Při výběru závodnice dbají nejen na střih a barvu, ale také na tvar a velikost košíčků 

a potřebných vycpávek s push-up efektem. Kvůli náročným tréninkům a dietám se ženám 

často výrazně zmenší prsa. To ovšem nevyhovuje požadavkům na zachování ženské 

postavy. Některé závodnice tak volí plastickou chirurgii, jiné sáhnou po plavkách s push-up 

efektem. Velké košíčky a ňadra také vizuálně rozšiřují hrudník, což napomáhá závodnicím 

dosáhnout požadované postavy ve tvaru písmene X. 

 

 Plavky i požadavky na ně se napříč kategoriemi lehce liší. Plavky pro disciplínu 

bodyfitness mají z vázání udělaný kříž, který vede napříč zády ke spodnímu dílu. 

Bodyfitnessky také často volí spíše látkové nebo méně vycpané košíčky kvůli prezentaci 

prsních svalů.  Podle pravidel plavky mají být barevné, přiměřeně ozdobené a spodní díl 

musí v physique a bodyfitness zakrývat minimálně polovinu hýžďového svalu, u disciplíny 
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bikiny fitness a wellness fitness musí zakrývat minimálně jednu třetinu hýžďového svalu. 

Splnění těchto pravidel kontroluje před vstupem na pódium pódiový rozhodčí. 

  

“V každé kategorii se závodníci hodnotí jinak. V mé kategorii je důležitý hlavně 

finální look, přirozená a ladná prezentace, přiměřené množství osvalení a symetrie. Jelikož 

každá soupeřka je nádherná a každá je velice odlišná, co se týče forem, tak v závěru 

rozhodují opravdu veškeré detaily. Nejvíce se ale rozhodčí pak soustředí na 

prezentaci.” (závodnice, bikiny fitness, 3. 8. 2018) 

 

 K plavkám závodnice v disciplínách bikiny fitness a bodyfitness volí boty na 

podpatku, jejichž výška nesmí přesáhnout 12 cm a platforma 1 cm (viz příloha číslo 8). Jejich 

design není nijak jasně definován, ale závodnice nejčastěji volí takové boty, které budou 

působit co nejméně rušivě, tzn. průhledné plastové, s kovovým podpatkem a lehkým 

zdobením. Jakou zvolí výšku podpatku a platformy a zda se rozhodnou pro nazouvací model 

nebo s páskem kolem kotníku, je velmi individuální. Důležité je, aby se cítily sebevědomě, 

dokázaly se v nich elegantně pohybovat a aby boty dokázaly podtrhnout vyrýsovanost lýtek 

a hýždí. Ženy závodící v disciplíně physique se na pódiu prezentují bosé. 

 

 Dalšími doplňky jsou potom výrazné třpytivé náušnice a náramky. Make-up by měl 

být natolik výrazný, aby byl vidět z pódia k rozhodčím a divákům v sále. Závodnice proto 

často volí umělé řasy, silné linky, stíny a výraznou rtěnku. Důležité je, aby make-up správně 

korespondoval se závodním nástřikem. Ten se také napříč disciplínami lehce liší. U bikiny 

fitness se používá spíše světlejší barva, u physique tmavší. Vše ale závisí na tom, jaký odstín 

závodnici sedí a lichotí.  

 

Příprava pokožky začíná už dva, tři týdny před soutěží. Pro perfektní barvu je ideální, 

když závodnice navštíví solárium, udělají si peeling a podstoupí epilaci. Pokud nemají s 

nanášením soutěžní barvy zkušenosti, tak je ideální si ji vyzkoušet několik týdnů před 

soutěží. Tetování není nutné zakrývat, pokud není příliš velké nebo výrazné natolik, aby 

opticky měnilo dojem z formy a mohlo tak ovlivnit hodnocení rozhodčích. První vrstvy 

soutěžní barvy se v den závodů ještě zvýrazní další vrstvou a olejíčkem. Na klouby se barva 

chytá nejvíce, proto se nanáší většinou jen jedna vrstva. Nástřik musí být jednolitý, nesmí se 

používat žádné velké množství oleje nebo třpytky a musí odolat potu, který závodnicím 

způsobí náročné pózování a horko ze světel na pódiu. Na obličej se barva nepoužívá. Na něj 
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ženy nanášejí make-up, který je lehce světlejší, ale stále korespondující s barvou nástřiku. 

Pokud by použily nástřik i na obličej, tak na pódiu by vypadal tmavší než zbytek těla. 

Vlasy a jejich úprava by měla také korespondovat s celkovou vizáží závodnice, 

přičemž v disciplíně bodyfitness a physique nesmí zakrývat zádové svaly. Závodnice proto 

volí kratší sestřihy, které jsou při sportu pro ženy praktičtější, nebo si je vyčesávají do culíků 

a drdolů. Opakem jsou závodnice v disciplínách bikiny fitness a wellness fitness, které své 

vlasy velmi často používají pro podtrhnutí elegance a koketnosti při jejich pódiové 

prezentaci (viz příloha číslo 14). Například při přechodech z boční pózy do zádové pózy 

vezmou vlasy do rukou, přehodí si je na jednu stranu přes rameno a potom při přechodu do 

další pózy je opět zdvihnou a elegantně spustí zpátky na záda. Dbají proto na to, aby vlasy 

byly dlouhé, lesklé a buď rovné, nebo lehce zvlněné. Často si kvůli soutěžím nechávají vlasy 

prodloužit. Mít krásné, husté, lesklé vlasy navíc poukazuje na zdraví závodnic a na menší 

pravděpodobnost užívání steroidních látek, i proto se na ně rozhodčí při hodnocení dívají. 

Zdravý vzhled závodnice je totiž jedním z hledisek hodnocení napříč všemi disciplínami. 

 

“Atmosféra v hale je lehce napjatá, ale přátelská. Závodníci i další návštěvníci se 

vzájemně okukují. Každý se tu snaží vypadat co nejlépe i přesto, že nesoutěží. Ženy mají na 

sobě často krátké přiléhavé šaty nebo crop-topy s kraťásky. V podstatě všechny jsou výrazně 

nalíčené, mají upravené vlasy a třpytivé šperky. Muži mají také na sobě přiléhavé oblečení, 

tak aby vynikly jejich svaly. Překvapuje mě zahozený stud závodníků a závodnic, kteří se po 

hale prochází a diskutují pouze v malých bikinách či pózovacích plavkách. V jednom koutě 

haly stojí muž, který je úplně nahý a nechává si právě aplikovat soutěžní barvu, v dalším si 

závodnice s kamarádkou či trenérkou upravuje horní díl plavek a zkouší pózování a chůzi. 

Nikdo po nikom nezírá nepříjemným způsobem a vše působí velmi přirozeně. Jen já si v tu 

chvíli připadám jako puritánka z minulého století.” (Terénní deník, 22. 4. 2018) 

 

V zákulisí před výstupem na pódium si závodnice doupravují poslední detaily, 

některé odpočívají s vyvýšenýma nohama, aby neriskovaly zalití a otoky. Některé si před 

prezentací dají kávu nebo trochu alkoholu. Ten není brán jako doping a ženám pomůže 

uvolnit se a zároveň rozproudí krev, a tím zvýrazní žíly. K napumpování a poslednímu 

vyrýsování svalů také pomůže, když si před výstupem na pódium udělají několik 

posilovacích cviků s činkami či gumičkami nebo si naposledy zopakují pózing, který je 

velmi fyzicky náročný. 
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“Příprava před samotným nástupem spočívá v tom, že se každý závodník v zákulisí 

tzv. rozpumpovává buď pomocí jednoručkových činek, nebo expanderu. Dále je tam s ním 

trenér, který ho motivuje, pomáhá a radí, na co se především má soustředit. Já osobně 

zařazuji před nástupem na stage ještě to, že se napiju čistého alkoholu pro kuráž. 

Nejdůležitější však je, aby na stage závodník nastoupil s tím, že si prostě jde závody užít a 

ukázat, co dokázal během té nekonečně dlouhé doby ve fitku.” (závodnice, bikiny fitness, 

3. 8. 2018) 

 

“Člověk tak nějak cukruje, rozcvičuje se, piju, já si dávám i alkohol. Ono tě to uvolní, 

rozproudí, víc se napumpuješ, že ti jsou víc vidět žíly, a trochu tě to i psychicky zklidní.” 

(závodnice, bodyfitness, 23. 5. 2018) 

 

“Fyzická [příprava] tak, že v zákulisí pumpujeme svaly s dopomocí činek či 

odporových gum tak, aby se naplnily a vypadaly větší. A také si ještě zkouším pózing. 

Psychicky jsem v pohodě a natěšená, až zase ukážu všechnu tu dřinu.” (závodnice, bikiny 

fitness, 26. 6. 2018) 

 

Pokud je v dané kategorii přihlášeno více než 15 závodnic, tak dříve, než začne 

semifinále, proběhne eliminace. Při té na pokyn hlavního rozhodčího na pódium nastoupí do 

jedné nebo více řad všechny závodnice a poté ve skupinkách po 5 předstoupí před rozhodčí 

do středu pódia (viz příloha číslo 5,6,7), kde předvedou současně čtvrtobraty nebo povinné 

postoje předepsané pro jejich disciplínu. Rozhodčí vyberou 15 závodnic, které postoupí do 

semifinále. K eliminaci na soutěžích nejčastěji dochází u bikiny fitness, protože o tuto 

disciplínu je mezi ženami v současné době největší zájem (viz příloha číslo 13). O to větší 

je pak zklamání závodnic, které nemají možnost se zúčastnit ani semifinále a vypadnou hned 

při prvním porovnávání.  

 

Semifinále probíhá podobně jako eliminace, akorát už v celkovém nižším počtu 

závodnic. Závodnice opět nastoupí na pódium seřazené podle čísel od nejnižšího po nejvyšší, 

společně provedou obrat čelem vzad a vpřed. Následně ve skupinách po 5 předvedou 

předepsané postoje. Všechny se shodují na tom, že pózování je velmi fyzicky náročné a i 

přesto, že trvá jen několik minut, je pro ně vyčerpávající. Musí totiž celou dobu držet celé 

tělo v tenzi a odprezentovat správně v jednotlivých pózách ty správné svalové skupiny. Při 

tom vypadat elegantně, sebevědomě a hlídat si široký úsměv.  
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Když jsem se byla podívat na trénink pozingu, který vedla jedna ze zkušených 

závodnic wellness fitness, překvapilo mě, jak moc náročný pro dívky a ženy doopravdy byl. 

Při některých pózách jim podpatky byly vítanou oporou, při chůzi nebo přechodech zase 

kvůli nim hrozilo škobrtnutí. Po hodině nácviku pózování se většina z účastnic lekce shodla 

na tom, že to bylo náročnější než trénink ve fitness centru.  

 

“Nejtěžší je rozhodně pózing. Být neustále zatnutá několik minut v kuse a u toho se 

usmívat a působit něžně. To už jsem pak kolikrát chytala křeče do lýtek.” (závodnice, bikiny 

fitness, 26. 6. 2018) 

 

U semifinále je velmi důležité první vyvolávání, které nastává po předvedení 

povinných postojů. Na základě individuálních potřeb rozhodčích jsou závodnice vyvolávány 

opět většinou do skupin po pěti, ve kterých jsou jim následně měněna pořadí, aby je mohli 

rozhodčí řádně porovnat a posoudit. Závodnice, které se dostanou do prvního vyvolávání, 

tak mají většinou zaručené místo ve finále, proto je pro ně klíčové slyšet své číslo mezi 

prvními. 

 

Do finále se dostane už jen 6-10 závodnic, přičemž u bikiny fitness, wellness fitness 

a bodyfitness probíhá tak, že závodnice za doprovodu hudby nastupují po jedné na pódium 

v tzv. i-walk, přičemž na jeho středu předvedou volné pózy (např. čelní postoj zepředu, 

postoj zezadu a jiné). Poté soutěžící odchází na okraj pódia a dále jsou vyvolávány a 

porovnávány jako v semifinále. Finále ženského physique se liší tím, že než dojde k 

závěrečnému porovnávání, musí jednotlivě předvést svou volnou sestavu na vlastní hudbu. 

Ta trvá minutu a skládá se z různých kulturistických, gymnastických nebo akrobatických 

prvků. Hodnotí se elegance, koordinace a celkový umělecký dojem. 

 

Diváci v sále se skládají především z rodiny, přátel a trenérů konkrétních závodníků. 

Málokdy tam zabloudí nějaký milovník kulturistiky. I tak jsou ale vítaná podpora. Zrak 

rozhodčích totiž na každé závodnici zůstane jen několik vteřin, při kterých zhodnotí 

potřebné, pokud ovšem závodnice mají v publiku někoho, kdo jim při nástupu fandí, 

vykřikuje jejich číslo a hlasitě tleská, tak podle slov závodnic se jim zvyšuje 

pravděpodobnost, že si jich rozhodčí všimnou. Reakce fanoušků přesně odpovídají tomu, 

kdo na pódium přichází. Většinou se ozývá všeobecný zdvořilý potlesk a tu a tam při nástupu 
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některé z žen se z publika zvedne skupinka spřízněných a začnou hlasitě tleskat, výskat a 

vykřikovat její číslo.   

Také pohyb obecenstva v sále nebo hale odpovídá tomu, že se tam nachází především 

rodina a přátelé závodnic. Na většinu závodů se neprodávají místenky, ale pokud se 

prodávají, tak ta fluktuace lidí po místě soutěže je tak vysoká, že je těžké odhadnout, kolik 

míst je reálně obsazených. Fanoušci a podporovatelé totiž během závodů korzují mezi svými 

místy u pódia, stánky s občerstvením, různými druhy fitness produktů a doplňků. Se 

závodnicemi sdílejí dojmy, uklidňují, podporují je a radí, co v dalším kole zlepšit. Neexistuje 

tam klasická bariéra, jako je například mezi pódiem, zákulisím a obecenstvem. Do šaten, 

mezi rozhodčí a na pódium samozřejmě mohou jen lidé, kteří mají oprávnění, ale tím, že se 

závodnice často pohybují i mezi obecenstvem, které také neustále korzuje, tak celé prostředí 

působí velmi propojeně a vládne tam občas trochu zmatená, ale přátelská atmosféra. 

 

Zvláště u bikiny fitness, kde jsou závodnice opravdu velmi vyrovnané a je mezi nimi 

velká konkurence, záleží na každém detailu. Rozhodčí se rozhodují podle drobností a na 

posouzení každé z účastnic mají jen několik vteřin. Podpora trenéra nebo přátel z fitness 

centra je zde pro závodnice klíčová. Ti totiž mohou napovědět, kterou partii má žena zatnout 

nebo jak si poupravit postoj. Na závodech je proto běžné, že při pózování uslyšíte z publika 

od fandící skupinky výkřiky jako: „Zatni záda!”, „Zadek, vyšpul zadek!” nebo „Drž to!” a 

podobně.  

„Snad každý závodník mi to potvrdí, že výkřiky a povzbuzování diváků je pro 

samotného závodníka neskutečně povzbuzující a motivuje k tomu předvést na pódiu to 

nejlepší a prostě ze sebe vydat maximum. Já osobně opravdu potřebuji slyšet, že v tom 

publiku mám své příznivce. Setkala jsem se na několika závodech, že jsem v publiku nikoho 

neměla, a to mě naprosto rozhodilo a podepsalo se to i na výsledku. Bohužel rodina můj 

životní styl moc nepřijala, takže většinu závodů jezdím buď s trenérem, nebo jinými 

závodníky.“ (závodnice, bikiny fitness, 3. 8. 2018) 

 

„Pomáhá mi to, ale vím, že to řve jedině můj známej. Na ty soutěže většinou chodí 

jenom známí známejch, takže vím, že to je někdo ode mě. Spíš to vypadá blbě, když vyjdeš 

nahoru na to pódium a nikdo ani nezatleská, a pak vyjde další a tleská půlka haly, protože 

tam má ta holka hodně známejch. Takže teď říkám známejm, hele, když přijdete, tak budu 

fakt ráda.”  (závodnice, bodyfitness, 23. 5. 2018) 
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“Musím se přiznat, že to úplně nevnímám. Pokud teda na mě neřve trenér, ať zatnu 

nohy. Soustředím se na oční kontakt s rozhodčími.” (závodnice, bikiny fitness, 17. 5. 2018) 

 

Když se podíváme na tělo jako na odraz kultury, tedy jako na systém artefaktů, 

sociokulturních regulativů a idejí, jak ho prezentuje například Balcerová (dnes Dvořáková) 

a Soukup (2011), tak můžeme vidět, že právě v den závodů je tělo závodnic odrazem 

embodimentu jejich vlastní subkultury. Tělo je v antropologii vnímáno jako tvůrce a zároveň 

nositel významů, jejichž podoba a výklad závisí na společnosti, pod jejímž tlakem byl 

vlastník těla formován. Každý má svůj způsob vnímání a prožívání života skrze své tělo a 

jak píše Monaghan (2006) „…recipes of action, ways of doing things, are the product of 

embodied life-worlds, comprising presuppositions that are constructed, expressed, shared, 

learnt and modified by relational bodies. Of course, stocks-of-knowledge and recipes for 

action may be shared with others differentially located in space and time.“ (Monaghan 2006: 

130) To, v jakém světě – sociokulturním prostředí-žijeme, se přímo odráží na našem těle, na 

našich pohybech, zvycích, komunikaci a vnímání. Tělo je kulturou, ve které žijeme, a 

sociálními faktory formováno do určité podoby a stává se tak i podmínkou pro jakékoli 

sociální jednání. (McLachlan 2004)  

Těla závodnic, ať už podvědomě nebo vědomě, tvoří velkou část jejich identity a 

staví na nich své sebe poznávání a sebevědomí. V den závodů tělo závodnic a jeho vzhled 

odpovídá nadindividuálnímu subkulturnímu kontextu a ideálu krásy, zároveň je 

disciplinované – závodnice si opakovaným tréninkem vtělily pohyby a pózy, ve kterých 

dokáží své svaly perfektně prezentovat a zároveň vypadat elegantně a žensky. Jsou upravené, 

mají třpytivé plavky a doplňky, tmavou kůži zvýrazňující svaly, perfektní make-up a 

reprezentují tak symbol propojení ženskosti a síly, jak je mezi fitnesskami a kulturisty 

vnímána. „Být na pódiu se všemi těmi nádhernými závodnicemi,“ to je splněný sen většiny 

z nich. To je důvod, proč to dělají. To je ta chvíle, kdy se setkávají a prolínají se se svým 

ideálem krásy a samy se cítí nádherné a sebevědomé. Stávají se tou dokonalou ženou, kterou 

tolik obdivovaly na fotografiích v časopisech a na sociálních sítích, mají to pevné, kulaté, 

štíhlé tělo, na kterém měsíce dřely, a v této chvíli se do nich doslova vtěluje jejich představa 

dokonalosti a ony se tak stávají perfektním odrazem ideálů jejich subkultury. Je to 

vyvrcholení jejich tvrdé dřiny a zároveň možnost být oceněna jejich vlastní komunitou.  
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“Cítím se úžasně. Proto to všechno dělám. Je to sice pár minut na pódiu, ale když 

vím, co všechno jsem pro to udělala, o to víc si to užívám. Ty pocity vlastně ani nejdou slovy 

popsat, tím si musíte sami projít.” (závodnice, bikiny fitness, 26. 6. 2018) 

 

“Na pódiu mám pocit, že jsem naprosto jiný člověk a mé běžné já je někde zavřené 

doma. Ty pocity se ani nedají popsat. Cítím se šťastně, sebevědomě, krásně, pyšně, no prostě 

úžasně. Člověk se v tu chvíli soustředí na jediné, na to, aby ze sebe vydal maximum, a na 

rozhodčí. Dále samozřejmě registruje své příbuzné, kteří horlivě volají a vykřikují mé číslo.” 

(závodnice, bikiny fitness, 3. 8. 2018) 

 

Představa o ideálním obrazu těla a také způsob jejího dosažení se ovšem zásadně liší 

napříč disciplínami. Stejně, jako závodnice vnímají rozdělení my a oni na úrovni cvičících 

a necvičících, tak se vymezují i mezi sebou v jednotlivých kategoriích. Ty se zdají být 

jednotlivými mikrosvěty s vlastními pravidly. Málokdy se stává, že by ženy mezi soutěžními 

kategoriemi přecházely nebo se k některým časem „proposilovaly”. Většinou ženy, které 

soutěží v kategorii bikiny fitness, zůstávají „bikinama”, wellness fitness „wellnesskama”, 

soutěžící z kategorie bodyfitness „bodynama” a ženy z úrovně physique „fyzičkama” po 

celou svou závodní kariéru. Proto i jednotlivá vyjednávání tělesnosti se mezi kategoriemi 

zásadně liší. 

 

Jak jsem již zmiňovala výše, tak mezi závodnicemi v bikiny fitness se velmi dbá na 

zdravý životní styl. Zakládají si na vyváženém jídelníčku a pouze před soutěží uznávají, že 

jejich jídelníček, kalorický deficit a fyzická zátěž jsou pro tělo nezdravé. Své tělo vnímají, a 

hlavně prezentují jako ideál ženské krásy, oblé, silné, zdravé a atraktivní. Také mezi širokou 

veřejností jsou vnímány jako velmi atraktivní, což byl i jeden z důvodů, proč soutěž v bikiny 

fitness vznikla – aby se zpřístupnily kulturistické soutěže veřejnosti a přilákalo se nové 

obecenstvo. To samé platí i u mužů, kde ekvivalentem ženského bikiny fitness je mužské 

physique.  

„These women are generally welcomed at bodybuilding competitions. Similar to 

women who are accoutrements to male boxing, Ms Figure-Fitness bodybuilders ‘are 

“displayed” as stereotyped (hetero)sexualized commodities in swimsuits [and] high-heeled 

shoes’“ (Hargreaves 1997: 47 in Monaghan 2001: 35). Ostatní závodnice vnímají bikiny 

jako modelky – ty krásné holky, které to často ani neberou vážně a jsou tam spíše pro parádu. 

Při rozhovorech se závodnicemi jsem často vnímala lehce opovržlivou tonalitu vůči bikinám. 
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“Bikiny, ty jsou miss no... Ty tam jsou pro diváky, aby na ně ty chlapi chodili koukat. To 

bych asi nechtěla. To není sport.” (závodnice, bodyfitness, 17. 1. 2019)  

I přesto, že ani jim se nevyhne každodenní dřina a náročné diety, závodnice z vyšších 

kategorií je nevnímají jako sportovkyně a přistupují k nim s lehkým despektem. Ve světě 

fitness a kulturistiky také často bývají odsuzovány dívky, které odzávodí jednu nebo dvě 

sezóny a pak s minimem zkušeností na internetu nabízejí jídelníčky a tréninkové plány 

široké veřejnosti.  

“Jde o to, jak máš ráda ten sport a jak seš ochotná cvičit, ale podle mě, nechci to 

nějak to, ale myslím si, že dvě třetiny těch bikin, to jsou holky, který jsou jako hezký, který 

na tý úrovni tady ani nemusej bejt tolik osvalený. Cvičí nohy, potom nějaký ramena, aby to 

vypadalo, potom jsou schopný to dát do diety, aby ještě víc zhubly. Já nechci, aby to vyznělo 

nějak blbě. Oni to jsou většinou fakt hezký holky, mají udělaný kozy a každá ta holka... ono 

to je teďka děsně populární, protože všechny jsou krásný, a když seš hodně krásná, máš 

super postavu, a ještě ten status toho sportovce, ale není za tím takový dřiny, jako když holka 

dělá kulturistiku. Tady stačí málo. Stačí, když jsou nějak osvalený a potom to vyhubnou. 

Hlavně dvě třetiny těch bikin chtěj bejt furt holky, chtěj bejt furt hezký, jo a ještě k tomu mají 

ty závody. Navíc žijou ten rádoby zdravej životní styl, že jsou sportovkyně a k tomu krásně 

vypadaj. To si myslím jako já a jasně, že je tam nějaký procento těch holek, který fakt baví 

cvičit a jako přesunou se potom do nějakých jiných kategorií, protože je začne bavit mít ty 

svaly a tak, ale to pro každýho není, protože se to fakt nikomu nelíbí. Už ani ta bodyfitness 

není pro každýho, nebo není to něco, co by se líbilo normální populaci.” (závodnice, 

bodyfitness, 23. 5. 2018)  

Uvedená výpověď, myslím, přesně dokresluje, jak jsou bikiny fitnessky vnímané. 

Přestože o nich respondentka mluví jako o krásných dívkách a zároveň přiznává, že její 

kategorie bodyfitness nemusí být pro ostatní lidi atraktivní, tak můžeme z výpovědi cítit, že 

nebere „bikiny“ jako elitní sportovkyně. Často je tato kategorie ve světě fitness a kulturistiky 

brána jako kategorie, kam si to „jdou holky prostě zkusit.” Přitom závodnice bikiny fitness 

sebe samotné identifikují jako sportovkyně, a naopak na závodnice z vyšších kategorií se 

dívají jako na něco, čím se nechtějí stát. Už o wellnesskách jsem často slyšela, že jsou moc 

mohutné, mají příliš velké nohy, ramena a pozadí, a závodnice z kategorií bodyfitness nebo 

physique jsou v podstatě opakem toho, čím se bikiny chtějí stát. Stále jim hodně záleží na 

jejich štíhlém těle a ženském vzhledu, a tím pádem ony naopak často odsuzují více osvalené 

závodnice. 
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Wellnessky mají k tomuto sportu podobný přístup jako bikiny, ale s tím rozdílem, že 

jsou ramenatější a zakládají si na silných stehnech a velkém, kulatém pozadí, které je jejich 

ideálem krásy. Tato disciplína je obecně vhodná pro závodnice, které nechtějí mít velkou 

svalovou hmotu, ale zároveň nemají tak subtilní postavu jako bikiny.  

Bodyny si stále zakládají na zdravém jídelníčku, už se ale spíše prezentují jako 

profesionální sportovkyně než ideál ženské krásy. Svoje tělo vnímají jako sportovní nástroj 

a prostředek k vítězství a také s ním tak nakládají. Uvědomují si, že jejich životní styl není 

úplně zdravý a ani jejich tělo nemusí být pro většinu lidí atraktivní. Také často bojují s 

kritikou okolí a uchylují se k dopingu. Bodyfitnessky mají blíže k závodnicím ve physique 

než k bikiny fitnesskám a také mezi těmito dvěma kategoriemi bývá asi nejčastější fluktuace 

závodnic. Je to dáno především požadavky na množství svalové hmoty na těle soutěžících. 

Často závodnice ve physique začínají jako bodyfitnessky, a naopak některé závodnice, na 

které dopadlo zrušení kategorie ženské kulturistiky, v zahraničí women’s bodybuilding, na 

zahraničních soutěžích začaly startovat v kategorii figure, což je ekvivalent evropského 

bodyfitnessu.   

Fyzičky berou posilování jako sport, svou vášeň, a snaží se nehledět na kritiku okolí, 

která je velmi častá a také tvrdá. Uvědomují si, že jejich životní styl není úplně zdravý a 

jejich postava nemusí být pro ostatní atraktivní, ale nehledí na to. Dělají to pro sebe, to je 

jediné, na čem jim záleží. Jejich příprava je opravdu velmi náročná a diety trvají až čtyři 

měsíce. Tyto ženy pro splnění svého snu potřebují také nejvíce finančních prostředků, 

protože častěji startují v zahraničí, jelikož u nás o tuto kategorii není takový zájem. Dále 

také utrácejí nemalé částky za doplňky stravy a dopingové látky/prostředky. K získávání 

financí a problematice sponzoringu u tohoto sportu se ještě vrátím v kapitole Kulturistka 

z kanceláře. 

 

Disciplinované chování je po závodnicích vyžadováno po celou dobu přípravy i 

trvání závodů, a to i v případě, že nevyhrají. Prohra je velice relativní. Pro některou je to 

poslední místo, pro jinou nepostoupení do semifinále, ale zklamáním může být i stříbrné 

umístění. Závody jsou po týdnech tvrdé přípravy a hladovění velmi emotivní záležitostí, ale 

i ve chvíli, kdy závodnice prožívají velké zklamání nebo naopak nadšení z úspěchu, musí se 

chovat disciplinovaně, a co je v této komunitě velmi oceňované, s pokorou.  
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“Prosim vás, hlavně dámy, pokud nevyhrajete, nebuďte naštvaný, nebrečte, nedělejte 

scény, nekopejte tam do věcí, zkuste to jako na Oscarech, lehký úsměv a zatleskat.” (muž, 

výkonný výbor SKFČR, předzávodní seminář pro závodníky, 23. 2. 2020) 

 

Je důležité, aby vítězka, prezentovala svůj úspěch, s grácií, poděkovala všem, kteří jí 

podporovali, svému trenérovi a přátelům. Dále by měla reflektovat to, jak byly ostatní 

soupeřky silné a že výhra je pro ni velkou poctou. Pokorně by se měly zachovat i poražené 

(častokrát velmi zklamané) závodnice. Neměly by dát volný průchod svým emocím, a i po 

odchodu z jeviště zůstat okouzlujícími a sebevědomými ženami. 

Ve fitness a kulturistice obecně velmi často rezonuje termín disciplinovanost. Ke 

svému ideálu krásy by se závodnice bez ní jen těžko dostaly. Ve fitness a kulturistice záleží 

na přesném dodržování jídelníčku a přesně daných tréninkových plánech. Ty sestavuje 

většinou trenér nebo trenérka, které si ženy připravující se na soutěže najímají na pomoc, a 

to bez ohledu na množství jejich vlastních zkušeností s přípravou. Tělo je tak skrze tyto 

tréninkové a výživové plány disciplinováno a posouváno k vyšším výkonům. V tomto 

smyslu lze na tělo pohlížet jako na produkt hegemonické interakce a na objekt, který je 

transformován prostřednictvím mocenských vztahů tak, jak je vnímáno i v práci Michela 

Foucaulta (1977).  Tato myšlenka ostatně úzce souvisí s konceptem habitu Pierra Bourdieu. 

Habitus těla se vytvoří neustálým opakováním cviků, až se stanou automatickými. (Howe 

2011: 282) To je klíčové ve většině sportů, včetně fitness a kulturistiky. Správné provádění 

cviků pomáhá trénovat jednotlivé svalové skupiny a stejně tak perfektní zvládnutí jevištního 

pózování je důležité pro to, aby si závodnice uvědomila, jaké svaly, ve které póze právě 

prezentuje, ovládla je a ve správnou chvíli zatnula nebo naopak povolila. Disciplinování těla 

je tedy možné pouze skrze opakovaný trénink a vytvoření habitu. Pózování zde může sloužit 

právě jako dobrý příklad. Pro perfektní prezentaci na pódiu je klíčové i to, aby se závodnice 

cítila uvolněně a sebevědomě. Toho však většina z nich dosáhne jen ve chvíli, kdy má 

příchod na pódium, volnou sestavu, jednotlivé pózy a přechody mezi nimi perfektně naučené 

a zautomatizované. Nácvik správného pózování bývá pro závodnice často náročnější než 

klasický trénink. Vyžaduje to perfektní propojení těla a mysli a uvědomění si každého svalu 

v těle, který závodnice buď zatne, nebo naopak povolí. To jí pak na pódiu dovolí předvést 

své silné stránky a schovat ty slabší. 

 Tělo je místem, kde se podle Monaghana (2001) všichni fitness a kulturističtí 

nadšenci setkávají, a zároveň je to pro ně výchozí bod na cestě k dosažení jejich tělesného 
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ideálu. (Monaghan 2001: 74) Přestože v jednotlivých disciplínách jsou představy o 

dokonalosti těla a nároky na budování svalové hmoty různé, budování štíhlého svalnatého 

těla je obecně jejich spojující prvek. Svalnaté tělo není podle Monaghana pouhým 

produktem hegemonických interakcí, ale zároveň umožňuje přetransformovat pocity 

méněcennosti nebo osobní nejistoty, které mohou muži i ženy zažívat do společensky 

uznávaného symbolu síly a moci. „It is argued that bodybuilding in particular provides men 

(and some women suffering personal insecurities) with an atavistic means of redressing their 

feelings of powerlessness through the pursuit of a culturally valorised mesomorphic image 

signifying hegemonic masculinity.“ (Monaghan 2001: 8) 

 

„Sedím mezi diváky a dívám se na pózování závodnic bikiny fitness a v hlavě mi běží 

pořád jedna otázka – V čem se tento sport liší od přehlídek krásy a promenády v plavkách 

na soutěžích miss? (Musíš se umět prodat, říkala xxx) Kdy je to ještě sport a kdy už je to 

modeling?“ (Terénní deník, 22. 4. 2018) 

 

Z mé první soutěže jsem si opravdu odnášela mnoho smíšených pocitů, které ale 

postupem času, čím více jsem do bodybuildingu pronikala a začínala tento sport chápat, 

odezněly. Divák, který ovšem s tímto sportem do té chvíle, než se objevil na soutěži, nepřišel 

nijak do styku, často bojuje s podobnými pocity, jaké jsem zažívala na prvních soutěžích já. 

Často jsem to viděla, když jsem na závodech potkala některého známého nebo kamarády, 

kteří přišli podporovat závodnice a závodníky. V první chvíli musí překonat šok, který 

způsobuje pohled na ženu, mající svaly. Tento společenský přežitek, že svaly jsou mužský 

atribut a žena, která je buduje, ztrácí na ženskosti, je stále hluboce zakořeněný a v 

přihlížejících mužích i ženách často vyvolává pocity odporu. 

Na mě ovšem na prvních závodech negativně zapůsobila ženská prezentace 

především bikiny fitness, ale i body fitness. Měla jsem problém s tím, že ženy sportovkyně, 

které na sobě tak dlouho tvrdě dřely, musí mít při prezentaci svých výsledků třpytivé plavky, 

podpatky a jsou posuzovány především podle vzhledu.  

Často jsem se na to závodnic ptala. Většina z nich to ovšem nevnímala negativně, ale 

spíš jako vyvrcholení dlouhé cesty, při kterém se cítí výjimečně a nádherně. Nevadí jim, že 

krása je hodnotícím atributem, naopak ony jsou ženy a musí ukázat svou ženskost a krásu a 

jejich tělo, obličej, vlasy, make-up jsou nástrojem, kterým toho mohou dosáhnout.  
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Samozřejmě tyto pocity jsou velmi individuální a jejich intenzita se napříč 

disciplínami lehce liší. To, co zde popisuji, je můj osobní pocit, který jsem na základě 

rozhovorů se závodnicemi napříč kategoriemi získala (pravděpodobně i s určitým obdivem 

k fyzické dřině, kterou podstupují). Jedno však platí pro všechny, nehledě na to, jestli závodí 

v bikiny fitness nebo physique – ve chvíli těsně před výstupem na pódium se závodnice cítí 

nejvíce atraktivní. Bikiny a wellnessky si užívají pohled na své štíhlé, vypracované tělo, 

které je oblé přesně na těch správných místech, a bodyny a fyzičky se kochají dokonale 

vyrýsovanou, vyschlou formou, vystouplými žilami a proproužkovanými svaly. To je ta 

chvíle, kdy se ony stávají hrdinkami, které tolikrát v minulosti obdivovaly na stránkách 

časopisů a sociálních sítích, a i přesto, že mají pravděpodobně hlad a jediné, na co myslí, je 

dobrá prezentace na pódiu a potom už jen pizza nebo burger za odměnu, je z nich cítit hrdost, 

síla a sebevědomí.   
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7. Kuře, rýže, steroidy 

 

Doping – ve fitness a v kulturistice velké téma, které tuto sportovní disciplínu provází 

už od jejího počátku. Dříve skryté pod pokličkou a sdílené jen mezi profesionálními 

závodníky, dnes široce veřejně diskutované. Už od začátku výzkumu jsem věděla, že i tohle 

bude jedna z větších kapitol, na kterou se budu muset ve své práci zaměřit, a neustále jsem 

přemýšlela, jak se na citlivé téma užívání nelegálních dopingových látek při rozhovorech 

ptát. Přitom nebylo potřeba se nijak obávat. Závodníci, závodnice, trenéři i zástupci 

výkonného výboru SKFČR na téma doping mluví naprosto otevřeně a bez zábran, až mě to 

někdy překvapilo. V této kapitole se blíže podívám na doping u žen a na to, jak se k němu 

respondenti, se kterými jsem měla možnost mluvit, staví. 

World Anti-Doping Agency (WADA) je mezinárodní nezávislá organizace 

zaměřená na boj proti dopingu a dodržování Světového antidopingového kodexu. V ČR je 

za kontrolu sportovců zodpovědný Antidopingový výbor ČR (ADV ČR), přičemž cílem 

obou institucí je pomáhat „právu sportovců účastnit se sportu bez dopingu a tím propagovat 

zdraví, spravedlnost a rovnost možností pro všechny sportovce.”17  

Podle Světového antidopingového kodexu (2015) je porušením antidopingových 

pravidel přítomnost zakázané látky ve vzorku sportovce, použití nebo pokus o použití 

zakázané látky nebo některé ze zakázaných metod sportovcem – „Je osobní povinností 

každého sportovce zajistit, že se žádná Zakázaná látka nedostane do jeho těla a nedojde k 

použití žádné Zakázané metody. “ (Světový antidopingový kodex, 2015: 19) Dále 

vyhýbání se, odmítnutí nebo nedostavení se k odběru vzorku v rámci dopingové kontroly. 

Porušení povinnosti informovat o místě pobytu, což platí pro sportovce v registru pro 

testování. Podvádění nebo pokus o podvádění v průběhu dopingové kontroly. Držení 

zakázané látky, její podání, pokus o podání a prodej. (ibidem: 17-21) 

Dopingová kontrola může být prováděna při soutěži nebo kdykoliv mimo soutěž. 

Výběr testovaného sportovce je náhodný, provádí se losem nebo podle předem určeného 

 

17 Zdroj: http://www.antidoping.cz/cs/kdo-jsme, (online 7. 12. 2019) 

http://www.antidoping.cz/cs/kdo-jsme
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klíče. Sportovec předem neví, zda bude ke kontrole vybrán. Často ovšem dochází k 

testování vítězů či medailistů soutěže.18  

V současnosti se mezi kulturisty hojně mluví o dopingu i na sociálních sítích. Jedni 

od něj odrazují, druzí doslova radí „jak na to“ a sdílejí své zkušenosti. Když jsem se 

doptávala ADV ČR na detaily k dopingovým kontrolám, zajímalo mě, zda se mohou na 

takové závodníky přímo zaměřit, nebo je výběr testovaných vždy čistě náhodný.  

„Mezi naše možnosti nepatří postihování kulturistů za jejich vyjádření na sociálních 

sítích či jiných veřejných kanálech. Pokud se ale tito lidé zúčastní některých závodů, je 

možné se na ně více zaměřit. V některých případech se i tak stalo.“ (ADV ČR, 13. 1. 2020) 

Každý sportovec, který je vyzván k podstoupení dopingové kontroly, je povinen se 

jí zúčastnit. Pokud odmítne, výsledek je stejný, jako kdyby byl test pozitivní. Od té chvíle, 

kdy podepíše výzvu k dopingové kontrole, je pod neustálým dohledem komisaře nebo jeho 

asistenta. Má možnost dokončit trénink, protáhnout se nebo si dojít pro ocenění, ale nesmí 

se přitom již ztratit z očí dopingového komisaře. Ten ho potom také odvede do odběrové 

místnosti. Tam dojde k odběru tělních tekutin a zjištění všech potřebných informací o daném 

závodníkovi. Vzhledem k tomu, že v minulosti docházelo při kontrolách u závodníků k 

manipulaci s močí „...mají připravené pytlíky s cizí močí nebo někteří kulturisti jsou schopni 

se nechat i vycévkovat a dát si do močáku cizí moč.” (závodnice, bikiny fitness, 23. 11. 

2019), tak i tento odběr probíhá pod neustálým dohledem komisaře, který musí být stejného 

pohlaví jako testovaný/á.  

„Akce spjaté s kulturistikou generují množství zajímavých historek. Bohužel se jedná 

většinou o historky negativní, kdy sportovci opouštějí místa soutěží ve spěchu, zadními 

dveřmi či přímo z vyhlášení. Mnohdy i za pomoci svých kolegů, kteří obestoupí dopingové 

komisaře, a ti pak nemohou provést dopingovou kontrolu. Toto krátkozraké chování vrhá 

stín na celý tento sport.“ (ADV ČR, 13. 1. 2020) 

 

18 Zdroj: http://www.antidoping.cz/cs/svetovy-antidopingovy-kodex (online 7. 12. 2019) 

 

http://www.antidoping.cz/cs/svetovy-antidopingovy-kodex
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„Už se několikrát stalo, že když přišla dopingová kontrola na závod, tak se musela 

třeba zrušit nějaká kategorie, protože většina závodníků utekla, normálně vyskákali oknem 

nebo se schovali na záchodech.” (žena, bikiny fitness, 23. 11. 2019) 

Po odběru se vzorek odesílá do specializované laboratoře akreditované Světovou 

antidopingovou agenturou, přičemž sankce za pozitivní dopingový test se odvíjí od 

závažnosti zjištěných výsledků.  Většinou však jde o anulování výsledků v soutěži, při které 

kontrola probíhala, pozastavení činnosti na dva nebo čtyři roky, případně doživotně.  

V současné době vnímám ve světě kulturistiky existující rozkol ve vnímání dopingu 

a jeho užívání. Na jednu stranu je zde snaha o zamezení užívání nepovolených látek, a to 

především ze strany bývalých kulturistů nebo kulturistů, kteří s ním neměli dobré zkušenosti. 

Na straně druhé leží konstatování, že pokud chcete být nejlepší, tak „bez toho to prostě 

nejde”.  

Zkušení kulturisti i kulturistky vnímají jako problematické, že se doping dostal mezi 

mladé lidi a juniorské závodníky a závodnice. Kritizují to, že se nejdříve nepokusí dosáhnout 

maxima naturální cestou (tzn. bez užívání dopingových látek) a až potom, když se chtějí 

dostat mezi profesionály, tak by případně mohli sáhnout po nějaké látce, která je dostane na 

vrchol. Dříve se totiž informace o dopingu sdílely jen mezi úzkou elitou závodníků. Pro 

mladé závodníky to bylo tabu a svaly si museli v posilovně zasloužit poctivým tréninkem a 

přísnou dietou.  

„Četl jsem všechno, co se dalo sehnat o tréninkových metodách východních Němců 

a Sovětů. Stále častěji se objevovaly zvěsti o tom, že jejich vzpěrači, vrhači koulí a plavci 

užívají látky, které uměle zvyšují jejich výkon. Jakmile jsem zjistil, že jde o steroidy, šel jsem 

k doktorovi a vyzkoušel je taky. Tou dobou neexistovala žádná pravidla, která by zakazovala 

užívání anabolických steroidů, a na předpis byly snadno k dostání, ale už tehdy se názory na 

jejich užívání začaly rozcházet. Kulturisté se o nich nebavili tak otevřeně jako o cvičebních 

technikách a doplňcích stravy a vedla se dlouhá diskuse o tom, jestli by kulturistické 

časopisy měly informovat o detailech jejich fungování nebo tento trend úplně ignorovat. Mně 

stačilo vědět, že největší hvězdy mezinárodní kulturistické scény steroidy užívají, což jsem se 

od nich dozvěděl právě v Londýně. Nehodlal jsem do soutěže nastupovat s nevýhodou vůči 

ostatním.“ (Schwarzenegger 2012: 54) 
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Postupem času, a především s dalšími látkami objevujícími se na trhu, se o dopingu 

v kulturistice začalo více mluvit a s prvními obětmi užívání dopingový látek se na světlo 

dostaly také informace o možných negativních až fatálních dopadech steroidů na lidský 

organismus. Dnes díky internetu a sociálním sítím (v tomto případě především Youtube) se 

informace o zakázaných látkách a jejich účincích dostávají i mezi širokou veřejnost, mladé 

závodníky i návštěvníky fitness center, kteří si chtějí pouze „vyladit” postavu na léto. 

Následky, které přitom užívání steroidů, diuretik a dalších zakázaných látek s sebou nese, 

mohou být velmi vážné a často již nevratné.  

O problematice užívání steroidů mezi širší veřejností píše i Verner Møller ve své 

práci s názvem The Ethics of doping and anti-doping (2010). Uvádí, že v USA je doping 

rozšířený mezi volnočasovými sporty už několik let a odhadem užívají anabolické steroidy 

v USA až 3 miliony uživatelů. (Parkinson & Evans 2006 in Møller 2010: 116) Obecně 

neexistuje žádná regulace a i přesto, že zveřejnění mnohých neštěstí a úmrtí na poli 

bodybuildingu spojená právě s užíváním dopingu vnesla mezi veřejnost osvětu, stejně jeho 

užívání mezi volnočasovými sportovci s sebou přineslo značný počet obětí. (Møller 2010: 

116) „Furthermore, experience from such environments suggests that if people are given the 

free run of the shop then, metaphorically speaking, they will take a sample from every shelf. 

In a study of the habits of steroid users more than 95 per cent indicated that their dosage 

consisted of a cocktail of different drugs. The study also showed a tendency for users to 

become careless. Over half of the respondents indicated that they used at least 1000 mg. of 

testosterone per week; and over 10 per cent reported that they shared needles.“  (Parkinson 

& Evans 2006 in Møller 2010: 116) Podle Møllera zde neexistuje jediný důvod se domnívat, 

že by to v oblasti elitního sportu mělo být nějak jinak. V neposlední řadě i proto, že variant 

dopingu je obrovské množství a jeho producenti stále přicházejí s novými možnostmi.  

Nejčastěji využívanou platformou pro sdílení informací o zakázaných látkách je v 

dnešní době v ČR Youtube.com. Bývalí i stále aktivní závodníci a závodnice, ale i sportovci 

a sportovkyně, kteří se bodybuildingu věnují na svých Youtube kanálech, často zveřejňují 

videa s dopingovou tématikou. Jak jsem již zmínila, dají se opět rozdělit na dvě skupiny. 

Jedna z nich o dopingu mluví bez obalu, o jeho účincích – pozitivních i negativních (resp. 

chtěných i nechtěných), a dá se říci, že radí nováčkům, jak a co užívat. Sdílení těchto 

informací obhajují se slovy, že „bez toho to prostě nejde” nebože „stejně by dopovali, tak 

je lepší, když jim někdo poradí, jak na to”. Druhá skupina, do níž často spadají vysloužilí a 

zkušení kulturisti a kulturistky, se proti první skupině silně vyhraňují a šíří mezi mladé 
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sportovce osvětu, že svaly a sílu lze budovat i bez dopingu. Snaží se tak svět kulturistiky od 

dopingu alespoň trochu očistit. Na čem se obě skupiny většinou shodnou je, že v 

profesionální lize v nejvyšších kategoriích, tzn. women's physique, figure nebo bodyfitness 

a jejích mužských ekvivalentech, se dopingu už vyhnout nedá. 

„Váš kolega říkal, že vlastně ta vrcholová kulturistika bez dopingu prostě 

nejde... Tak nejde, pokud chcete vyhrát no...  

Jak je možný dělat sport čistě, když je všeobecně známé, že to bez toho prostě 

nejde? (nádech, zamyšlení) Vooouuu (nervózní smích). Jako platí, že se bavíme o 

profesionálním sportu, jo? Na tý amatérský části, tam se normálně na mistrovství světa dělaj 

testy a tak dál. Vy se tím teda musíte prokousat, ať už se štěstím nebo s nějakým „uměním”, 

jo? To je stejný jako v jakýmkoliv jiným sportu. Pak se dostanete do nějaký profesionální 

ligy, kde upřímně řečeno je to částečně sport, částečně show...už je to taky na pomezí freak 

show, jo…a nedá se to, ale každej tam do toho s tímhle jde. 

Ty nejhorší věci se skutečně testujou i mezi těma profíkama... Diuretika a takovýhle, 

na který umírali ty lidi, protože to je taková blesková věc, rychle to na tom přeženete a prostě 

umřeli... Tak tomu se každej chce vyvarovat. Nikdo nechce mít mrtvý závodníky na závodech 

samozřejmě, takže na tyhle věci se i dneska mezi těma profíkama testuje.“ (muž, výkonný 

výbor, SKFČR, 23. 2. 2019) 

O „sypání” se mezi závodníky mluví naprosto otevřeně a málokdo s ním nepřišel do 

styku nebo některou z látek přímo nevyzkoušel. Připravujícím se závodnicím steroidový 

koktejl často namíchají jejich trenéři a ženy tak mají často pocit, že to k přípravě zkrátka 

patří. Je to neodmyslitelná součást sportu – tvrdý trénink, protein, kuře, rýže a steroidy. Bez 

toho to prý prostě nejde. Vysokou četnost užívání dopingových látek mezi závodníky i 

závodnicemi dokládá i Monaghan ve své práci Bodybuilding, drugs and risk (2001). „Three 

quarters of all bodybuilders interviewed (N=30) said they used or had used steroids. 

Regarding the competition status of bodybuilders, 60 per cent (N=24) had entered a 

physique show. These competitions ranged from the local level to world championship 

standard.“ (Monaghan 2001: 22) Přičemž z jeho textu vyplývá jedna zajímavost. Na ženy, 

které berou steroidy, se nahlíží s mnohem větším despektem než na muže. S tím jsem se 

setkala i já v rámci svého výzkumu. Mnohokrát jsem například při přednáškách nebo 

rozhovorech s muži na téma doping slyšela věty typu: „Chlapi by to brát neměli, ale ženský, 

ty už vůbec ne. Je to nepřirozený. Dávaj do svého těla něco, co tam nepatří.“ apod.  Přitom 
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obě pohlaví užívají doping za stejným účelem, a pokud se chtějí dostat na vrchol, tak jsou 

pod stejným tlakem. Monaghan ve výše zmíněné práci uvádí část ze svého terénního deníku, 

kde zachytil celkem typickou myšlenku, hojně rozšířenou mezi mužskou kulturistickou 

populací: „As a man it seems OK, quite logical to take more testosterone ... but for a woman! 

Besides, that look [Ms Physique] is going out. You’ve got the Ms Fitness coming in – a shape 

that is seen as more pleasing to both men and women. There’s no pressure for women to 

take testosterone. That look is being replaced.“ (Field Diary, 3 April 1995: Seminar by 

professional bodybuilder in Monaghan 2001: 34) Ano, existují kategorie, ve kterých není u 

žen kladen takový důraz na objem svalů, ale tak je tomu i u mužů. I oni mají na výběr z více 

kategorií, ve kterých mohou startovat, a stejně jako u ženského bikiny fitness, tak i u 

mužského ekvivalentu, jímž je men’s physique, lze k žádoucímu výsledku dojít i bez užívání 

steroidů. Pokud ovšem muž či žena chtějí startovat ve vyšších kategoriích, tak ten tlak je na 

ně stejný a dřív nebo později oba budou stát před rozhodnutím, zda steroidy vyzkoušet nebo 

jít naturální cestou. 

Tuto problematiku zmiňuje ve své etnografii i Tanya Bunsell: „Female bodybuilders 

are far more often demonized for taking steroids than their male counterparts are. Indeed, 

during my research I found that whilst male bodybuilders frequently told me about their 

pharmaceutical endeavours, perhaps as a masculine badge of honour, women were 

sometimes less forthcoming due to the associated gender stigma.“ (Bunsell 2014: 85) I podle 

jejích závěrů jsou ženy mnohem více odsuzovány za užívání steroidních látek. Je to 

především kvůli tomu, že dělají něco nepřirozeného. Muži při užívání steroidů, jakožto 

androgenních látek, nemají pocit, že by své tělo tlačily do nepřirozené roviny. Jen berou více 

látek, které v sobě normálně mají. Stejně jako Bunsell (2014: 85) bych se zde chtěla na chvíli 

zastavit a zdůraznit, že přestože na ženy má užívání steroidů mnohem silnější vliv, tak i muži 

si mohou velmi zásadně až nevratně poškodit zdraví, a namísto zvyšování maskulinních 

znaků o ně přijít. V první řadě ženy také mají v těle testosteron, stejně jako muži mají v těle 

estrogeny. Klíčem ke zdravému organismu je správný poměr a rovnováha mezi těmito 

hormony, a tu si mohou užíváním steroidních látek narušit muži i ženy. U žen se při užívání 

tohoto druhu dopingu mohou vyvinout nechtěné vedlejší efekty androgenního typu, jako 

například řídnutí vlasů, nechtěné ochlupení, hlubší hlas, zhrubnutí rysů v obličeji, ale také 

zvětšení klitorisu nebo zvýšení sexuálního apetitu. Na druhou stranu u mužů se při 

dlouhodobém užívání testosteronu mohou objevit znaky, které mají za příčinu snížení 

kvality jejich mužských znaků (viz příloha číslo 9). „Men risk prostate cancer, painful 
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urination and infertility – most frequently there is a reduction in testicle size, low sperm 

count and sometimes impotence. Gynecomastia – the embarrassing development of male 

breasts, referred to by bodybuilders as ‘bitch tits’ – can also be a problematic issue.“ 

(Fussell 1991 in Bunsell 2014). Další viz příloha. 

 

„Mezi juniorama jsem nic nebrala, ale když jsem přestoupila mezi ženy, tak to bylo 

o rozhodnutí, jestli se chci tomu věnovat nebo se tomu nechci věnovat. Já jsem chtěla, tak 

jsem taky začala nějakej ten doping brát.” (žena, physique IFBB Pro, 16. 11. 2019) 

Zde se také rodí jeden velmi klíčový vztah, a to mezi trenérem a jeho chráněncem. 

V kulturistice člověk často hazarduje se svým zdravím – podstupuje náročné tréninky, drží 

dlouhé a striktní diety, při kterých se zbavuje téměř veškerého tuku a vody z těla, a do toho 

často zkouší organismus zatěžující dopingové látky. Aby se závodnice dobře připravila a 

zároveň přípravou neutrpělo její zdraví, potřebuje dobrého trenéra, který bude mít dostatek 

znalostí a zkušeností a ke kterému bude cítit důvěru. Dokonce i závodnice, které se už 

kulturistice věnují několik let, patří mezi profesionálky a samy trénují, stále využívají služeb 

trenéra, který zná jejich tělo, jeho reakce a může jim pomoci v situaci, kdy se „forma nechce 

hnout”. Vidí celou přípravu s nadhledem, který závodnicím, jež se už několik týdnů stravují 

pouze kuřetem a rýží, občas může chybět.  

“Nebojíš se toho, že ti to může ublížit? Od toho mám trenéry, kteří mají desetiletou 

praxi, a dá se říct, že to jsou dobří chemici. Kde se to shání? Dalo by se říct, že když něco 

chceš, tak si to seženeš... (smích) ale tak prostě, když chceš koks, tak jdeš tam, kde ty feťáci 

jsou, a i když chceš tyhlety věci, tak jdeš do fitka. Tím bych určitě nechtěla nabádat lidi, aby 

to tak dělali nebo si to kupovali přes internet. Ale zase na druhou stranu, člověk, když projde 

fitka v Praze, tak zaslechne, jak se tam lidi, co nezávodí a sotva cvičí, baví o tom, co zkoušeli 

a co jim kamarád kamaráda dal a co to dělá, a přesně tak se potom stává to, že seženou 

nějaký svinstvo a ublíží si na zdraví. Samozřejmě člověk, čím déle závodí, tak se líp dostane 

ke kvalitnějším věcem. I já jsem takhle nalítla, když jsem začínala, koupila jsem si věc, která 

byla něco jinýho, otekla jsem, ale naštěstí kamarád mi poradil, řekl: ‚Hele, tohleto dělá tohle 

a ty máš tam místo toho tohle, okamžitě to vyhoď.” (žena, physique IFBB Pro, 16. 11. 2019) 
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„Sama nevím, kde se to bere nebo kdo to odkud vozí. Asi je důležitý, když si to sháníš, 

tak aby ses ptala trenéra nebo někoho, koho doopravdy znáš a víš, že to má třeba i 

vyzkoušený. Já jsem všechno měla od trenéra a on mi to i sháněl. Ale oni byli dobrý, oni fakt 

koukali na moje zdraví a ne jen na výsledek. Takže já jsem jim v tomhle věřila.” (žena, 

bodyfitness, 22. 11. 2019) 

Tím, že se jedná o nelegální látky a tím pádem přípravky z nich vyrobené nejsou 

registrované jako léčivo, nemůže být zaručená účinnost a především bezpečnost. Tomu se 

lze jen těžko předejít. Riziko mohou závodnice, podle jejich vyjádření, minimalizovat tím, 

že si zvolí opravdu zkušeného trenéra, který účinky látek dobře zná a má i dobré kontakty, 

přes které je získává. Situaci i zde opět komplikuje internet a sociální sítě, na kterých se 

nezkušení mladí závodníci a závodnice prezentují jako trenéři, často i bez jakékoli licence, 

a nabízejí začínajícím sportovcům nebo zájemcům o hubnutí jídelníčky a cvičební plány na 

míru. Anonymita internetu také podporuje nelegální online prodej zakázaných látek. Hledání 

ani není nijak náročné, stačí zabrousit na některé z velkých inzertních portálů typu 

hyperinzerce.cz a do vyhledávače zadat steroidy. Ovšem záruka toho, že se k vám dostane 

kvalitní přípravek, je nulová.19 

„Kdo neoprávněně ve větším množství vyrobí, přechovává, doveze, vyveze, proveze, 

nabízí, prodá, jinému poskytne nebo podá látku s anabolickým nebo jiným hormonálním 

účinkem za jiným než léčebným účelem, nebo kdo vůči jinému použije metodu spočívající ve 

zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu nebo jinou metodu s dopingovým účinkem 

za jiným než léčebným účelem, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.”20 Trest 

může být i vyšší, a to v závislosti na závažnosti provinění. Nejvyšší možná sankce je odnětí 

svobody na 5-12 let, a to například v případě, že obviněný způsobí svým činem těžkou újmu 

na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt. (ibidem) 

 

19 Tím rozhodně nechci nikoho navádět, pouze upozornit a ukázat na to, jak jednoduché je získat zakázané 

látky. 

20
 Trestní zákoník, § 288 Výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem, online: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40, (17. 1. 2020) 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40
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„Když se v tomhle sportu chcete dostat na vrchol, tak to bez toho prostě nejde.” 

(muž, výkonný výbor, SKFČR, 23. 2. 2019) 

„Sedím na přednášce pro připravující se závodníky a poslouchám aktuální 

informace, abych byla před začínající sezónou v obraze. Na ní navazuje část výživového 

poradce, bývalého závodníka, který prý sám má zkušenosti s dopingem. Mluví o tom 

naprosto otevřeně a i přesto, že se snaží závodníky od užívání odradit, mám pocit, že kdybych 

teď byla v přípravě a měla za sebou několik týdnů diet a tréninků, možná by mě spíš 

motivoval k tomu něco zkusit. Přemýšlím o tom, zda tato otevřená komunikace, ve které se 

zmíní pozitiva i negativa, nemůže napáchat víc škody než užitku. Přednášející vysvětluje, že 

mladí kluci mají do dvaceti přirozeně nejvyšší hladinu testosteronu a že ho tím pádem nemusí 

užívat a pokud začnu příliš brzy, tak se budou zlepšovat jen krátkodobě. Pokračuje tím, že 

když je vám dvacet a už máte vyvinuté kritické myšlení a chcete jít na Olympii, tak si „dělejte, 

co chcete“. Dále zdůrazňuje zdravotní dopady, ale já se nemůžu ubránit pocitu, že 

závodnice, se kterými jsem mluvila doopravdy, měly pravdu a že ‚bez toho to prostě nejde‘.“ 

(Terénní deník, 23. 2. 2019) 

Když jsem na stejné přednášce seděla o rok později, tak pocit z ní jsem měla úplně 

stejný. Rozdíl byl v tom, že tenkrát jsem z toho byla překvapená. Po roce výzkumu a 

rozhovorů se závodníky a závodnicemi to ve mně už nezanechalo téměř žádné emoce. Snad 

jen mírnou lítost vůči přednášejícímu, který podle mého názoru, doslova házel hrách na zeď. 

Nejčastější látky, které ženy ve fitness a v kulturistice využívají, jsou takové, které 

dokáží zajistit růst svalů, zároveň působit jako spalovače tuků, a to ideálně bez androgenních 

vedlejších účinků. Ráda bych upozornila na to, že užívání dopingových látek se sice netýká 

všech závodnic, ale rozhodně má své zástupkyně ve všech kategoriích. Přičemž není těžké 

odhadnout, že čím větší nároky na svalový rozvoj daná kategorie má, tím více dopingových 

prostředků žena často využívá. Ovšem zakázané látky se opravdu nevyhýbají ani ženám, 

které startují v kategorii bikiny fitness. Respondentky, závodící v této kategorii, se od 

dopingu velmi často distancují a tvrdí, na rozdíl od závodnic v kategoriích bodyfitness nebo 

physique, které o dopingu mluví velmi otevřeně, že jich se doping netýká. Ovšem z výzkumu 

a z rozhovorů s dalšími respondentkami vyplynulo, že to většinou bývá kvůli tomu, aby 

nenarušily tvrdě budovanou image fitness dívky s pevným tělem a zdravým životním stylem, 

která jim na sociálních sítích buduje fanouškovskou základnu. Na jejich obranu, žen, které 

užívají některé ze zakázaných látek, bude v této kategorii pravděpodobně nejméně. 
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„Já si myslím, že úplně nejčastější u žen je clenbuterol, oxandrolon a možná nějaká 

T3. Já sama, co jsem měla, bylo T3, T4, pak jsem měla clenbuterol, oxandrolon, turinabol, 

primobolan, růstovej hormon…to je asi všechno.  Funguje to?  Funguje to hodně, fakt ti to 

pomáhá. Když chceš toho samýho docílit čistě, tak to nedáš, to umřeš.” (závodnice, 

bodyfitness, 17. 1. 2019) 

Mezi jednu z nejoblíbenějších látek užívaných ženami ve fitness a v kulturistice patří 

clenbuterol. Dokáže spalovat tuk a zároveň podporuje růst svalů. Často ho využívají právě 

závodnice v kategorii bikiny fitness, protože na rozdíl od jiných látek nemá androgenní 

vedlejší účinky. V dietním režimu a při náročných trénincích navíc chrání svalovou hmotu 

před rozpadem a úbytkem. Závodnice tak dosáhnou výsledků v kratší době. V medicíně se 

clenbuterol používá k léčbě astmatu.21  

Dalšími často vyhledávanými látkami jsou T3, T4 – hormony štítné žlázy, které se 

používají na zrychlení metabolismu a rychlejší odbourávání tuků. Dále pak efedrin, který 

funguje jako stimulant, potlačuje chuť k jídlu a také napomáhá spalovat tělesný tuk. 

Oxandrolone, který je jeden ze slabších anabolických androgenních steroidů, při jehož 

užívání se mohou objevit vedlejší účinky v podobě akné, vypadávání vlasů a nevolností, ale 

jako doping zvyšuje sílu a tvrdost svalů. Stanozolol je anabolický androgenní steroid, který 

napomáhá růstu svalové hmoty a vytvrdí strukturu svalů. Vedlejšími účinky jsou opět 

zhoršená kvalita vlasů a pleti, negativní vliv na játra.22 Dále se v kulturistice často užívá 

turinabol, primobolan, peptidové hormony, například hGH - human growth hormone, který 

zlepšuje syntézu kolagenu, která je důležitá pro zesílení chrupavek, kostí, šlach i vazů23 a 

potom v kategoriích, kde je žádoucí opravdu velký svalový rozvoj a nehledí se tolik na 

mužské rysy závodnic, se na řadu dostávají i silné anabolické steroidy, diuretika, která 

pomáhají odvádět tekutinu z organismu a podkoží závodnic “vysuší” natolik, aby mohly 

nabrané svaly prezentovat na pódiu, a v neposlední řadě v předsoutěžní dietě přichází na 

 

21
 Zdroj: https://www.kulturistika.com/zdravi/doping/clenbuterol-a-jeho-vyhody (online 7. 12. 2019) 

22Zdroj:https://www.kulturistika.com/vyziva/ostatni/doping/zeny-a-anabolicke-steroidy-a-dalsi-zakazane-

latky-co-berou-bikiny-a-jak-se-meni-zenske-telo-vlivem-testosteronu (online 7. 12. 2019) 

23 Zdroj: https://www.kulturistika.com/zdravi/doping/rustovy-hormon-fakta-a-fikce (online 7. 12. 2019) 

https://www.kulturistika.com/zdravi/doping/clenbuterol-a-jeho-vyhody
https://www.kulturistika.com/vyziva/ostatni/doping/zeny-a-anabolicke-steroidy-a-dalsi-zakazane-latky-co-berou-bikiny-a-jak-se-meni-zenske-telo-vlivem-testosteronu
https://www.kulturistika.com/vyziva/ostatni/doping/zeny-a-anabolicke-steroidy-a-dalsi-zakazane-latky-co-berou-bikiny-a-jak-se-meni-zenske-telo-vlivem-testosteronu
https://www.kulturistika.com/zdravi/doping/rustovy-hormon-fakta-a-fikce
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řadu i různé stimulanty, například zmíněný efedrin, adrenalin, amfetamin nebo v některých 

případech i kokain.  

„Nebála ses někdy, že ti tenhle sport celkově oddělá tělo? Beru to tak, že když se 

něco takovýho stane v budoucnu, tak se nemůžu divit, protože je to daň, a všichni to víme, že 

je to takový rychlejší ruinování tvýho těla. Kor, když mu do toho dáváš ještě nějaký látky, a 

ne jenom drtíš ve fitku, ale nepřipouštím si to. Hlavně Češi to mají tak, že chtějí formu rychle 

a bez dřiny, takže kombinujou různý věci, látky, který neznaj, a stačí jim, že vidí výsledek, 

ale tohle uděláš jednou v životě a pak můžeš umřít nebo si zničíš něco v těle.” (žena, 

bodyfitness, 17. 1. 2019) 

„No já vždycky řikam, že ani na těch domácích soutěžích není čistej ani 

osvětlovač.“ (žena, physique IFBB Pro, 16. 11. 2019) 

  

„Když se půjdete podívat na soutěže juniorů, tak už tam nebude jedinej naturál24, a 

to je prostě špatně.” (muž, SKFČR) 

Za provinění sportovce při antidopingové kontrole je zpravidla potrestán i sportovní 

svaz, a to snížením státních dotací, které dostává na podporu své činnosti. Tím pádem platí, 

že za provinění daného sportovce nesou následky i další sportovci svazu, a to nejen tím, že 

pak kvůli sníženým nebo odebraným dotacím se navyšují jejich vlastní náklady, ale také tím, 

že i na ně potom padá stín podezření z nečisté hry. Například Svaz kulturistiky a fitness ČR 

musí od roku 2020 zavést nové poplatky a členské poplatky zvýšit více než trojnásobně. 

Důvodem je odebrání státních dotací pro rok 2019 kvůli velkému množství pozitivních 

dopingových testů (viz příloha číslo 10) nebo odmítnutí kontrol. Vzhledem k tomu, že těchto 

případů nijak zásadně neubylo, s velkou pravděpodobností svaz nebude moci počítat s 

podporou od státu ani pro rok 2020.25  

Doping šel s kulturistikou ruku v ruce už od jejího počátku. To, co ale bylo dříve 

určeno jen pro úzkou elitu profesionálů, se díky dnešní dostupnosti informací dostává i k 

 

24 Závodník/závodnice, kteří neberou žádný doping. 

25 Zdroj: https://www.skfcr.cz/index.php?clanek=2075 (online 30. 1. 2020) 

 

https://www.skfcr.cz/index.php?clanek=2075


 69 

začátečníkům, juniorům a rekreačním návštěvníkům fitness center. To je mezi kulturisty 

vnímáno jako jeden z největších problémů a také příčina toho, že se na kulturisty a 

kulturistky přestává dívat jako na sportovce, kteří si za svou tvrdou práci zaslouží respekt a 

uznání.  

Při rozhovorech, které jsem s respondentkami a respondenty v rámci výzkumu vedla, 

mě překvapila jedna věc – jejich názor na to, že by se měla určit nějaká linie, která by se už 

neměla překračovat. To mě jen utvrzuje v tom, že pro kulturisty je často doping tak 

samozřejmou součástí tréninků a přípravy, že si neuvědomují, že ta hranice už tady vytyčená 

je. Stačí si přečíst Seznam zakázaných látek, který vydává a pravidelně aktualizuje WADA. 
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8. Žena nebo chlap?: svalnatost jako sociální marker 

 

Svaly jsou pro většinovou veřejnost atributem síly a mužnosti. Pokud se nacházejí 

na ženském těle, jsou často vnímány jako něco, co tam nepatří. Velké bicepsy a „ sixpack” 

se totiž neshodují se zavedenými představami o ženě jako něžném, pečujícím stvoření, a 

proto se na svalnaté ženy většina lidí dívá s nepochopení a odporem. Tanya Bunsell ve své 

etnografické práci týkající se ženského bodybuildingu (2014) poukazuje na to, že 

svalnatost není jen vizuální znak mužnosti, který je projevem vyšší hladiny testosteronu, 

ale je to také společenský ukazatel, který pomáhá orientaci ve světě skrz embodiment.  „In 

this context, strength and muscles belong to the man’s domain, representing power, 

authority, force and capability.“ (Bunsell 2014: 58) Proto ženy, účastnící sportů, které jsou 

tradičně mužskou doménou nebo aktivně zvyšují svou sílu a svalnatost, jsou vnímané jako 

hrozba společenskému pořádku a riskují, že bude zpochybňována jejich ženskost a 

sexualita. (Bunsell 2014: 59) 

Do rozdílné percepce mužského a ženského těla se propisuje i jeho historické určení. 

„This is due to the sexual division of labour where muscularity is relegated to the functioning 

of the body (physical labour) thus underwriting morphological differences between men and 

women.“ (Klein 1993: 5 in Monaghan 2001: 8) Podle Kleina (1993) jsou svaly atributem 

mužnosti jednoduše proto, že muži dříve vykonávaly především fyzicky náročnou práci, 

která svalnatost vyžadovala, na ženy a jejich svalový rozvoj naopak nebyly kladeny takové 

nároky. V této kapitole se budu podrobněji věnovat tomu, jak ženy-kulturistky musí neustále 

bojovat s kritikou a nepochopením, zároveň obhajovat svou ženskou stránku a vysvětlovat, 

že to, že jejich tělo má tvar, který se liší od historicky a genderově zažitých představ, jim na 

pocitu ženskosti nijak neubírá. 

„Pro běžnou populaci bude závodník vždycky takový mimozemšťan z Marsu. Často 

se setkávám s divnými pohledy lidí, když začnu jíst svou studenou krabičku rýže a kuřecího 

na veřejnosti. Často mi chodí i zprávy, že jsem dříve vypadala líp, že teď mám už moc svalů 

a nevypadá to pěkně.“ (závodnice, bikiny fitness, 3. 8. 2018) 
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„Spoustě lidem se svaly na ženách nelíbí a dávají to slovně najevo ať už na sociálních 

sítích, tak osobně. Upřímně mi je názor druhých úplně jedno. Řídím se podle toho, co se líbí 

mně a podle závodních kritérií.“ (závodnice, bikiny fitness, 30. 8. 2018) 

„Kritiku svalnatých žen nevnímám. Upřímně, když nějaký gaučový povaleč s pivem 

v ruce a pupkem, že si na něj ani nevidí, když jde na záchod, mě nemůže rozházet. Tihle lidé 

to tvrdí už o bikinách, ale sami se do zrcadla radši nedívají a tvrdí, že jsou spokojení, přitom 

opak je pravdou.  Češi a Češky jsou závistivý národ, takže se není čemu divit.” (závodnice, 

physique, 24. 2. 2020) 

V některých případech se kritika může přeměnit ve slovní urážky až šikanu. S tou se, 

kvůli velkému svalovému rozvoji, nejčastěji setkávají závodnice bodyfitness nebo physique, 

tedy dvou nejvyšších sportovních úrovní. Některé jsou záměrně oslovovány jako muži, nebo 

jsou posílány do pánských šaten a na pánské toalety.  Slovní šikanu podporuje i anonymní 

prostředí internetu. Napsat urážlivé komentáře nebo zprávy je jednoduché a útočníci zde za 

své chování zdánlivě nenesou žádnou odpovědnost. Bránit se a diskutovat s kritiky na 

internetu nemá podle závodnic žádný smysl, jednodušší je postavit kolem sebe jakousi 

obrannou zeď, na urážky si zvyknout a připustit si k tělu pouze pochvaly a přínosné 

komentáře. 

„Do očí vám to málokdo řekne, za zády je to už snazší, takže se ke mně někdy donese, 

že vypadám jak chlap, že už to není hezké, že jsem to přehnala a tak dál... Docela se tomu 

zasměji, co občas slyším, ale není to až v takové míře, vlastně se setkávám spíš s pozitivním 

ohlasem. Jen občas se mi stalo, že po závodech jsem šla do obchodu nebo restaurace a 

otylejší paní na mě křičely, že jsem hnusná, a posmívaly se, ale to se mi stalo jen v ČR. Každý 

člověk má právo na svůj názor, takže nikomu ho neberu. A nevadí mi, že se někomu nelíbím, 

mně se taky každý nelíbí, ale dotklo se mě, když mi to můj dnes už bývalý přítel řekl: 

‚odmyslet si hlavu, tak vypadáš jak chlap‘. Takový slova od partnera zamrzí, ale dnes už asi 

není nic, co by se mě nějak dotklo.” (závodnice, physique, 6. 1. 2020) 

Překonávání tohoto stigmatu se netýká pouze kulturistek, ale bojuje s ním většina 

žen-sportovkyň, které mají více svalové hmoty nebo dělají sport a aktivity, které jsou 

tradičně spíše mužskou doménou – fotbal, basketbal, box atp. P. David Howe se ve svém 

textu Women’s Rugby and the Nexus Between Embodiment, Professionalism and Sexuality: 

An Ethnographic Account z roku 2001 věnuje podobné problematice, akorát ji prezentuje u 

hráček rugby. „Women who participate in rugby are confronted by a two-fold stigma. On 
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the one hand, they are viewed as unfeminine and on the other as homosexual.“ (Howe 2001: 

80) Podle něj je to dané tím, že historicky byly ženy systematicky vylučovány z mnoha 

sportovních aktivit a byly nasměrovány do jiných, které se shodovaly se společenskou 

představou o tom, co by ženy měly dělat a jakých aktivit se účastnit. (ibidem: 79) Stejně jako 

závodnice ve fitness a bodybuildingových soutěžích, tak i hráčky rugby jsou společností 

vnímané jako lesby a neženské. To potom má negativní dopady na vnímání celé této 

sportovní disciplíny ať už u široké veřejnosti, nebo i u médií a sponzorů, kteří by mohli 

pomoci ženám získat dostatečné finanční prostředky. Proti tomu se bodybuilding snaží 

bojovat právě tím, že na závodech mají ženy výrazné třpytivé plavky, make-up, šperky, 

podpatky a pózy, ve kterých mohou prezentovat i svou ženskou stránku. 

Jak jsem již zmiňovala výše, vyvinuté svalstvo působí méně žensky, navíc v 

kombinaci s dopingem, který ženy závodící v disciplínách kulturistického typu často užívají 

a který způsobuje zhrubnutí rysů a hlasu, se zde pro závodnice vytváří nepříjemné prostředí, 

kde musí neustále obhajovat svou ženskost a bojovat s rasistickými, sexistickými a 

homofobními předsudky. Vlastní zkušenosti ve svém textu The Weighting Game: For Only 

the Straight and Narrow? (2004) popisuje kanadská profesionální bodybuilderka Lisa 

Bavington.  

„I've always believed that it is not our sexuality that defines us as athletes, but our 

passion for sport that allows us to share a set of unique experiences. However, I have spent 

a great deal of time defending my sexuality, athleticism and right to be an equal participant 

in the sporting world.” (Bavington 2004: 36)  

Podle Bavington čím je žena fyzicky silnější, tím více musí bojovat s nařčením, že 

je homosexuálka nebo transsexuálka. Sama v textu píše, že byla tlačena do pocitu, že musí 

být muž v ženském těle nebo že se chce v muže přeměnit. To ale nebyl její případ, cítila se 

jednoduše jako sportující žena. To také potvrzují moje závěry postavené na rozhovorech s 

respondentkami. Převážná většina z nich se cítí jednoduše jako sportovkyně. Ne jako muž v 

ženském těle, ne jako lesba toužící po mužském vzhledu a ani jako deviantní žena.  „Nějak 

to neřeším. Připadám si jako normální trénovaný člověk.“ (závodnice, physique IFBB Pro, 

13. 11. 2019) Závodnice berou posilování jako sport, jejich ideálem je vyrýsované svalnaté 

tělo, kterého chtějí dosáhnout, ale necítí se, že by kvůli své postavě byly výrazně odlišné od 

ostatních žen. I přesto jsou však ženy-kulturistky společností často vnímané jako genderově 

deviantní. Jsou typem žen, které vystoupily z tradičních stereotypů, které jsou společností 
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ženám přisuzovány. Nemají typické ženské tvary, dokonce i dívky, které soutěží v kategorii 

bikiny, jsou často odsuzovány pro svou svalnatou postavu a odlišné vidění světa. Obhajovat 

sebe, své tělo a pohled na svět tedy musí závodnice nejen před širokou veřejností, ale i na 

závodních prknech. I tam totiž kromě jiného je stále posuzována jejich ženskost a vzhled. 

Hodnocení při závodech totiž není založené pouze na svalovém rozvoji, symetrii, prezentaci 

a celkové estetice těla. Ženy musí stále působit jemně, žensky, a musí být krásné. To platí 

především v kategorii bikiny fitness, která vznikla proto, aby přilákala nové fanoušky tohoto 

sportu. Čím větší nárok na rozvoj svalové hmoty daná kategorie má, tím méně se hodnotí 

krása závodnic. Ovšem ženskost, ladnost, elegance musí být přítomná vždy. 

Podle soutěžního řádu Svazu kulturistiky a fitness ČR 2018 se mohou ženy účastnit 

soutěží v disciplínách, bodyfitness, bikiny fitness, wellness fitness a physique žen. Právě v 

poslední zmíněné kategorii, která je podle soutěžního řádu SKFČR definovaná jako: 

„kategorie pro závodnice, které dávají v porovnání s kulturistikou přednost méně svalnaté, 

ale přesto sportovní a estetické postavě.” (Soutěžní řád SKFČR 2019: 37) V oddílu 9.4 o 

hodnocení najdeme zmínku o tom, že závodnice by si měly zachovat ženskost. Doslova: 

„Podrobné hodnocení různých svalových skupin rozhodčí provádí během porovnávání, 

které mu umožní srovnávat tvar svalů, jejich objem, hustotu a kresbu při současném 

sledování celkové vyrovnanosti, vyváženosti rozvoje a ženskosti postavy.”  (ibidem: 39) 

U physique žen se také na rozdíl od physique mužů hodnotí koordinace, elegance a 

umělecký dojem. Tedy obecně mnohem subjektivnější kategorie než pouhá svalnatost, 

vyrýsování a symetrie.  

„Judging a female athlete based on her beauty is like judging a supermodel based 

on her hook shot.” (Bavington 2004: 35)   

  Sportovkyně by se podle Bavington neměly posuzovat podle jejich krásy a ženskosti. 

Bodybuildingové soutěže by měly vycházet z estetiky atletické postavy, která je posuzována 

na základě symetrie a vývoje svalů, celkové kondice jedince a jeho prezentaci v porovnání 

s ostatními soutěžícími. Zvláště pak pro ženy kulturistika však není jen o výkonu, ale o tom, 

kdo splňuje kritéria přijatelné ženskosti. Identifikace ženskosti jako rozhodujícího faktoru v 

celkovém hodnocení kulturistek vyžaduje dodržování standardních představ o tom, jak by 

žena měla vypadat, a často je závodnicemi vnímáno jako diskriminující. Zejména proto, že 

neexistuje žádné podobné vynucování maskulinity na straně mužských bodybuilderů.  
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“Jakou roli, v těch vyšších kategoriích jako je bodyfitness a physique, hraje 

ženskost? Pořád by to mělo bejt, já vím, že čím svalnatější ženská, tím to jakoby ustupuje, 

ale ten výsledek toho rozhodnutí tohle pořád bere v úvahu. Hodně se to stává, že třeba ta 

holka nebo ta ženská je třeba i trošičku míň objemná po tý svalový stránce, ale furt je tam 

zachovaná nějaká ženskost, i když už je to takový diskutabilní, tak ta vyhrává. (závodnice, 

bodyfitness, 23. 5. 2018) 

Takže, pokud byste měli na pódiu dvě vyrovnané ženy, přičemž jedna by měla více 

ženské rysy, tak dáte přednost... Dvě zhruba, zhruba stejně svalově vyrovnaný ženy, tak 

určitě by vyhrála ta ženštější. I když se podíváte teď na Miss Olympia, tak vyhrála ta 

nejmenší.  

Je to i kvůli tomu, že některé zakázané látky způsobují mužské rysy? No jasně, určitě. 

Doping jsou primárně látky androgenní, co vlastně způsobuje ty mužské znaky - chlupy, 

vousy a tak podobně.” (muž, výkonný výbor, SKFČR, 23. 2. 2019) 

 

Maria R. Lowe ve své knize Women of Steel (1998) zmiňuje tři názorově protikladné 

tábory rozhodčích, které byly vystaveny především na souvislostech mezi svalnatostí, 

užíváním steroidů a ženskostí. První skupina věří, že by ženy měly být hodnoceny stejně 

jako muži pouze na základě jejich dosažených výsledků. Podle jejích členů se svalnatost a 

ženskost nevylučuje, naopak věří, že se tyto dva aspekty doplňují. (Lowe 1998: 97) Druhá 

skupina zastává názor, že ženy jsou především ženami a užívání steroidních látek a 

nadměrná svalnatost by u nich měla být hodnocena přísněji a důraz by měl být kladen na 

zachování jejich ženskosti a především zdraví.  

„You know, if female bodybuilders come in with 4-5% body fat, that's not what i want 

to judges to reward…Women should be healthy, and that low level of body fat is not healthy. 

And really you're going to have a hard time convincing me that you naturally got that way 

anyway. I mean there is going to be some drug use and our society is never going to get rid 

of it, but we're going to try to, at least in the females, keep drug use to a minimum if we can.” 

(ibidem: 83) 
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Třetí skupina se nachází na pomezí prvních dvou a je reprezentována mužskými a 

ženskými rozhodčími a ženskými bodybuilderkami. Neobhajují doping ani nadměrnou 

svalnatost, ale věří, že ženy by měly budovat svalovou hmotu tak, aby to sedělo jejich tvaru 

těla, a tvrdí, že svalnatost je přijatelná, pokud ji ženy dokáží prezentovat esteticky a 

nepřeroste jejich tělesnou stavbu. (ibidem: 96) 

Příslušnost k určitému pohlaví dnes už není v posilovně překážkou. Hranice, které v 

kulturistice kdysi existovaly, byly už dávno překonány a ženy jsou kulturistickou komunitou 

přímo podněcovány k tomu, aby využívaly silového cvičení, které může velmi efektivně 

pomáhat hubnutí a tvarovat postavu. Jak mužská, tak ženská kulturistika je nyní mnohem 

otevřenější pro širokou veřejnost ať už díky většímu množství závodních disciplín, nebo 

prezentaci závodníků na sociálních sítích. Tím se stává pro větší skupinu lidí pochopitelnější 

a atraktivnější. Přesto však můžeme sledovat mnoho rozdílů v tom, co se od posilujících žen 

očekává a co se potom při soutěži v jednotlivých kategoriích hodnotí. Na rozdíl od mužů, 

kteří nemusí nijak svou mužnost dokazovat, při ženských soutěžích se dbá na to, aby žena 

měla nejen symetricky vyvinuté svalstvo, minimální vrstvu tuku a dobrou prezentaci, ale 

také, aby si především zachovala svou ženskost.  

Maria R. Lowe ve své knize také zdůrazňuje otázku, na kterou podle ní zatím nebyl 

nikdo schopný odpovědět. Měly by být ženy hodnocené, stejně jako muži, pouze podle 

vyvinutého svalstva a jeho symetrie, nebo na rozdíl od mužů musí nutně ženské 

bodybuilderky do směsice předpokladů pro vítězství přimíchat i porci ženskosti?  

Tyto rozpory v kritériích hodnocení se objevují u ženského bodybuildingu už od jeho 

počátku a zapříčiňují rozpolcenost této komunity a subjektivitu hodnocení rozhodčích, které 

může být nespravedlivé. Neexistují zde pevně dané branky, body, vteřiny, které by 

objektivně určovaly vítězku. Rozhodčí se sice pravidelně schází, aby si ujasnili pravidla 

hodnocení, ale i tak uznávají, že subjektivita zde hraje velkou roli. „Vždycky to je 

subjektivní ... No a u těch bikin to je úplně supersubjektivní. (muž, výkonný výbor, SKFČR, 

23.2. 2019) Závodnice právě v souvislosti se subjektivitou hodnocení často naráží na to, že 

je těžké určit, kdo bude favorit. „No to snad ani nejde určit. Dá se to určit jenom na základě 

nějakých předchozích výsledků. Když je nějaká holka stabilně dobrá, nebo vyhraje vloni a 

třeba i předloni a přijde v nějaký stabilní formě, tak rozhodčí mají ulehčenou práci, protože 

ji dají na první místo. U ostatních pak už rozhodujou detaily.” (muž, výkonný výbor, 

SKFČR, 23. 2. 2019) 
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„On celkově tenhle sport je dost subjektivní... Je to o tom, pohledu na tu danou 

kategorii nebo obecně… ale jsou nějaký obecně stanovený pravidla, který jsou v tom svazu 

daný, podle kterých by se měl ten rozhodčí řídit. Pak je to na jeho uvážení, co mu do toho 

profilu spadá nebo ne. Když se podíváte na ty závodnice, máte je tam vyrovnaný, tak prostě 

to není jenom o tý formě, ale je to i o tom projevu, je to o tom, jak se dokážou celkově 

prezentovat. Jak maj udělaný vlasy, jak mají udělanej make-up, jak se dokážou pohybovat. 

Nejsou to ty hlavní věci, co se hodnotěj, ale můžou tomu vítězství přispět.” (muž, SKFČR, 

23. 2. 2019)  

Nejvíce se se subjektivním hodnocením, ale také hodnocením založeném na 

upravených vlasech a dokonalém make-upu, setkávají závodnice v bikiny fitness. Je to dáno 

především dvěma faktory. Za prvé, o závodění v této disciplíně je velký zájem a na pódiu 

musí velmi často docházet hned na začátku k eliminaci, nebo pořadatelé musí přidávat 

výškové kategorie, aby zájem pokryli. Za druhé, závodnice bývají velmi vyrovnané, což 

značně ztěžuje hodnocení. V tu chvíli jsou rozhodčí tlačeni k tomu hodnotit ženy podle 

dokonalosti či nedokonalosti vlasů, make-upu a prezentace, nebo podle aspektů, které 

nemohou úplně ovlivnit, jako je stavba těla. 

„Co se týče tady tý národní úrovně, tak tady bude například deset dobrejch závodnic 

napříč těma kategoriema, který jsou fakt dobrý, a potom většinou ty holčiny jsou nějak 

rozhozený. Buď třeba maj dlouhej trup, kratší nohy, úzký klíční kosti, nebo mají širší pánev, 

nebo nemaj tak tvarovanej pas, a to už jsou jakoby další věci, které poměrně značně zasahují 

do toho hodnocení, a byť třeba budou připravené dobře, kvalitně, budou mít nízké procento 

podkožního tuku, budou mít dobrou separaci toho svalu a budou mít třeba dobrou i tu 

prezentaci a všechny tyhle aspekty, ale ve chvíli, kdy ta holčina bude mít krátký nohy a bude 

asymetrická, tak už se spíš tlačí do pozadí.” (muž, SKFČR, 23. 2. 2019) 

 

Při rozhovorech, které jsem s respondentkami vedla, jsme často narážely na to, že 

především v této kategorii si závodnice nemohou být jisté, co bude zrovna tento rok 

„trendy”. Svaly, nebo krása? Na některých typech závodů se preferují ženy s výrazněji 

vyvinutou muskulaturou, na jiných zase ty svalově menší. Pro závodnici je důležité 

predikovat, jaký typ závodnic daná soutěž přitahuje a zda jim bude plnohodnotnou 

soupeřkou. Může to odhadnout například podle pravděpodobnosti dopingové kontroly na 
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závodech, kdy určité typy závodů, jako třeba národní mistrovství, láká dopingové komisaře 

častěji. 

„Je to o porovnávání a v tu chvíli, když ty jsi na tý stagi, tak oni porovnávají to, kdo 

je nejlepší. A je pravda, že když tam bude 11 bab a 10 z nich bude hodně osvalenejch a jedna 

jediná malá, možná i blíž k tomu ideálu toho, jak to má vypadat, tak rozhodně nebude na 

těch prvních příčkách.” (závodnice, bodyfitness, 17. 1. 2019) 

„U těch bikin se ten vzhled asi řeší nejvíc. Tam podle mě ani neví, co hodnotit. Jestli 

jsou osvalený, nejsou osvalený. Všechny vypadají stejně. Takže se může stát, že to jedna 

holka na jedný soutěži vyhraje a na další skončí poslední. U těch kategorií body nebo 

physique, tam je to jasný. Prostě seš vyrýsovaná málo nebo nejseš, a v tom physique úplně, 

nejseš vyrýsovaná a seš prostě v prdeli a můžeš mít plavky, jaký chceš. Když budu mít super 

plavky, tak mi budou na nic, když tam ta forma nebude.” (závodnice, bodyfitness, 

23. 5. 2018) 

Ženy tedy při závodech musí být perfektně upravené, elegantní a musí působit 

žensky. To pro závodnice v bikiny a wellness fitness, které nemusí mít velký svalový rozvoj, 

není tak těžké, jako například pro závodnice v bodyfitness a physique, kde, jak už jsem 

zmínila, větší svalový rozvoj ubírá v očích většinové veřejnosti i v očích rozhodčích na 

ženskosti. Především ty potom musí ztracené ženské tvary a rysy dohánět třpytivými 

plavkami, výraznými doplňky a make-upem, vyčesanými vlasy, a hlavně zářícím úsměvem 

a elegancí. Závodnice napříč kategoriemi často kvůli dobrým výsledkům také podstupují 

různé kosmetické úpravy. Nejčastější je aplikace umělých nehtů, umělých řas, solárium, 

odborné čištění pleti, prodlužování vlasů, různé masáže a lymfodrenáže podporující 

odvodnění a velmi častá je také aplikace prsních implantátů. Prsa se v důsledku cvičení a 

častému kalorickému deficitu zmenšují, ale pro celkový dojem na pódiu jsou velmi důležitá, 

protože právě díky nim se zvýrazní úzký pas a postava ve tvaru X. Závodnice potom mají 

dvě možnosti – buď podstoupí plastiku prsou, nebo na ni nepřistoupí a dopomáhají si potom 

vycpanými push-up podprsenkami.  

Linda Bavington ve svém výše zmiňovaném textu píše: „If the industry would spend 

more time showcasing the participants as athletes, rather than amazons, then the public 

would be able to gain a better understanding of the sport itself. What if female athletes 

stopped competing for male approval and changed their target audience to women 
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exclusively? Would they continue to promote a highly sexualized image for other women or 

would they focus on their athletic accomplishments?” (Bavington 2004: 35) 

 

Jaký je rozdíl mezi soutěží krásy a bikiny fitness, to je otázka, na kterou mi málokterá 

závodnice byla schopná odpovědět. Většinou souhlasně přikyvovaly, že u bikiny fitness a 

wellness fitness je to doopravdy hodně o kráse. Bodyfitnessky a fyzičky zase tvrdily, že to 

je jeden z důvodů, proč si vybraly právě jejich disciplíny – „je to sport, ne modeling...” jsem 

pravidelně slýchávala.  

Pravdou je, že ženy už od vzniku tohoto sportu musí bojovat za to, aby nemusely 

držet svůj potenciál na uzdě a mohly hrdě prezentovat své dosažené výsledky a byly za to 

oceněné stejně jako muži. To se jim dodnes nepodařilo. I když v současné době IFBB 

nenařizuje pravidlo 20 %, jako v roce 2005, které doporučovalo závodnicím snížit jejich 

svalovou hmotu o 20 % (viz kapitola Ženy bojující o své místo na pódiu), tak tlaky na to, 

aby si ženy stále zachovaly, aby si ženy stále zachovaly lichotivé proporce pro veřejnost, a 

především pro muže, jsou tu neustále. Výhodou je, že vznikají stále nové kategorie, o které 

je mezi ženami velký zájem (viz například zmiňované bikiny fitness a wellness fitness), které 

otevírají dveře na soutěže mnohem širší skupině závodnic a dělají tento sport mnohem 

atraktivnější pro širší veřejnost. Otázkou ovšem zůstává, zda tyto nové kategorie, které se 

stále více podobají promenádě v plavkách při soutěžích krásy, nedegradují tento sport a 

nejsou právě těmi překážkami, které musí ženy závodící v bodyfitness, physique a na 

zahraničních soutěžích i v kulturistice neustále překonávat a kvůli kterým jsou neustále 

nucené obhajovat i na pódiu svou ženskost a krásu. 

Co by se stalo, kdyby závodnice byly hodnoceny pouze podle svalového rozvoje, 

symetrie, míry odvodnění, tvrdosti a kulatosti svalů, jako je tomu u mužů? Kdyby nikdo z 

porotců neporovnával, která ze závodnic je hezčí nebo působí více jako žena? Jak by 

vypadala prezentace závodnic, kdyby nezáleželo na koketnosti jejich pohybů a dokonalém 

make-upu? A není to právě způsob prezentace, jenž způsobuje problémy, se kterými 

závodnice bojují už několik desítek let? Nebo naopak je to jediná možnost, jak udržet tento 

sport naživu? 
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9. Zlámané vlasy, nehty, kosti 

 

„Nelze mluvit o tom, že existuje jeden sport. Dnes už máme sporty dva. Je to jednak 

sport v tom pravém slova smyslu, tedy sport pro zdraví, pro potěšení a pro celkovou 

harmonii. A pak tady máme takzvaný vrcholový sport, který ale se zdravím už vůbec nic 

společného nemá. Je to sport pro výkon a v konkrétním případě u kulturistiky ten výkon tady 

má objemové parametry. Jde o to, mít co nejvíc svalové hmoty a mít ji co nejvíc 

vyrýsovanou.”26 

Jak jsem již zmiňovala v předešlých kapitolách, tak v kulturistice mohou ženy v ČR 

závodit ve čtyřech disciplínách – bikiny fitness, wellness fitness, bodyfitness a physique. 

Každá z nich má na svalový rozvoj a vyrýsovanost závodnic jiné požadavky, ale jedno mají 

společné – předzávodní dietu. Jejím cílem je odtučnit a odvodnit tělo natolik, aby závodnice 

mohly své těžce získané svaly odprezentovat na pódiu. Ze zdravotního hlediska se u žen za 

zdravý obsah tělesného tuku považuje 20-25 %. (Stackeová 2013: 17) Před závody se 

závodnice snaží dostat až na 5-8 %. 

„Pro tělo je to náročný. Pořád je to ženský tělo a chová se žensky a při tomhle se 

vlastně vzteká, protože ho tlačím spíš do mužskýho směru, což ono určitě nechce.” 

(závodnice, bodyfitness, 17. 1. 2019) 

Celé období přípravy na soutěž je velmi individuální záležitostí. Obecně se dá 

rozdělit do pěti různě dlouhých časových úseků – objemové, rýsovací, týden před soutěží, 

mezi-soutěžní a období po skončení soutěží. Přičemž dieta ve smyslu redukce váhy a 

tělesného tuku se týká především rýsovacího období a týdnu před samotnou soutěží. Při 

rozhovorech, které jsem se ženami vedla, velmi často zaznělo, že jakmile dojde na 

předzávodní přípravu, tak ať se snažíte sebevíc, se zdravým životním stylem tento sport v tu 

chvíli nemá nic společného. Závodnice, a je jedno, jestli se jedná o soutěžící v disciplíně 

bikiny fitness nebo ve physique, trpí zdravotními problémy a těsně před závody se často 

dostávají až na pokraj svých fyzických i psychických sil. 

 

26 MUDR. Jan Hnízdil, TV dokument Chrámy těla 2010, 5:25-6:04 
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Nejčastěji závodnice potká tzv. female athlete triad neboli syndrom trojice příznaků 

u sportovkyň. (Stackeová 2013) „Tvoří jej tři vzájemně související zdravotní problémy: 

změněné stravovací návyky (míněno změněné nevhodným a nezdravým způsobem, takže jej 

lze označit jako porucha příjmu potravy), nepravidelnost nebo absence menstruačního cyklu 

(amenorrhea) a osteoporóza.” (Kleiner 2010 in Stackeová 2013) 

Závodnice mohou také trpět velkou únavou, únavovými zlomeninami a zhoršenou 

funkcí imunitního systému, což zapříčiňuje také častější nemocnost závodnic. Není 

výjimkou, že vlivem nadměrné zátěže, nevhodného dietního programu a snahou o rychlou 

redukci tělesné hmotnosti trpí ženy ztrátou menstruace a dalšími obtížemi. Například právě 

u amenorrhey jde o odpověď těla na snižování podílu tělesného tuku tím, že se sníží 

produkce estrogenu ve vaječnících a menstruační cyklus se tak stává nepravidelným nebo se 

úplně zastaví. (Stackeová 2013) Extrémní hubenost a ztrátu menstruace berou závodnice 

jako atributy sportu, nebo minimálně jako normální věc, která k přípravě prostě patří. 

„Ke konci přípravy, kdy je tělo na minimálním procentu tělesného tuku, je 

‚normální‘, že ztratím menstruaci, ale vždy po sezóně se mi rychle vrátí. S jídlem se musí 

opravdu opatrně. Tělo bylo dlouho ve velkém kalorickém deficitu, takže je třeba jídlo 

přidávat postupně. Ale upřímně den po závodech bývá vždy obžerství a většinou i bolesti 

žaludku a přejedení.” (závodnice, bikiny fitness, 17. 5. 2018) 

 

„Ztrátou menstruace bohužel trpím snad v každé přípravě, jelikož jakmile se moje 

tělo dostane na nějaké mé minimální množství tuku, menstruace se prostě už nedostaví. Mám 

ale zkušenosti, že po závodech, kdy opět naberu nějaké procento tuku, se opět dostaví. 

Problémy s vlasy či lámavostí kostí nemám, nebo spíše o nich nevím. Pleť se mi většinou v 

dietě naopak zlepšuje a mám s ní problémy mimo závodní sezónu, kdy jsem v objemu. 

Zažívání mám v pořádku, pokud dodržuji stravu. I když během dvou diet po sobě, kdy jsem 

vyřadila veškeré mléčné výrobky, jsem si nejspíše vytvořila intoleranci na laktózu.” 

(závodnice, bikiny fitness, 3. 8. 2018) 

 

„Padají mi vlasy po soutěži a teď jsem měla nějaký únavový zlomeniny a myslím si, 

že je to tím, jak je to tělo odvápněný tím odvodňováním a tím extrémním hubnutím… Jako 

nic hroznýho, ale zdravý to není, zatím jsem jinak v pohodě, ale doufám, že si to nevybere 
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daň někdy za chvíli. Zdravý to není, protože u ženský asi není normální, že má kostky na 

břiše.” (závodnice, bodyfitness, 23. 5. 2018) 

Kromě výše zmíněných problémů se závodnice také potýkají často se zhoršenou 

pletí, lámavostí vlasů, nehtů a trávicími problémy. Závodnice se vitamíny a minerály, které 

v jejich dietní stravě chybí, snaží dohnat suplementy. Do jídelníčku tedy zařazují velké 

množství multivitamínů, multiminerálů, ale také rybí tuk nebo jiný zdroj omega kyselin. 

Pokud ovšem závodnice zařadí některé ze zakázaných dopingových látek, což před závody 

bývají nejčastěji diuretika nebo silné spalovače, tak si mohou způsobit opravdu vážné 

zdravotní problémy.  

„Můžou selhat orgány, ale já mám v tomhle celkem inteligentní trenéry, kteří řeknou 

dost. Třeba, když se před závodama dávají diuretika, ta hodnota toho zdraví je pro ně 

důležitější než hodnota tý formy.” (závodnice, physique IFBB Pro, 16. 11. 2019) 

 

„Vnitřní organismus ten trpí, protože jsi nonstop na nějakých bílkovinách. Ta 

strava… já se to snažím mít co nejpestřejší, ale když to potom fakt utáhneš, tak to pestrý 

není. Co se týče vitamínů a minerálů, tak já potom do sebe peru takovejch doplňků. Aloe, 

antioxidanty… aspoň tak se to snažím podpořit, aby člověk před tou soutěží neumřel.” 

(závodnice, bodyfitness, 23. 5. 2018) 

 

„Menstruaci jsem neztratila. Dokonce jsem ji měla jednou i na závodech, takže i 

forma byla zavodněnější. Pleť se mi poslední týdny docela zhorší. A když mám nižší 

sacharidy a navýšené bílkoviny, tak pochopitelně nějaké zažívací problémy mám. Můj trenér 

však dbá na to, abych měla dostatek vitamínů ve formě suplementů, takže žádné vážnější 

problémy u mě naštěstí nenastaly.” (závodnice, bikiny fitness, 26. 6. 2018) 

Pro některé závodnice je dieta obdobím utrpení, pro jiné je to to, co je na tom sportu 

doopravdy baví. Období, kdy v napětí sledují postupně se rýsující formu a čekají, kam až je 

tělo pustí. Jestli správně zareaguje na kalorický deficit, jestli odteče voda, aby vynikla 

struktura svalů a také, zda to bude stačit, aby na pódiu porazily ostatní ženy. Spoléhají se při 

tom na rady a zkušenosti trenéra, svoje vlastní poznatky ohledně svého těla, ale také na 
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zmíněné výživové doplňky, krevní testy a mnohdy i na různé masáže, sauny nebo 

lymfodrenáže.  

Přestože je toto období pro většinu z nich psychicky i fyzicky náročné, většina z nich 

si v dietě připadá nejatraktivnější. Konečně se totiž přibližují jejich ideálu krásy. Začnou 

nosit atraktivní odhalenější oblečení, domluví si focení, aby zdokumentovaly svoje pokroky 

a měly fotografie pro svou prezentaci na období, kdy budou mít opět zpátky zdravé množství 

podkožního tuku. 

 

„V jaké fázi přípravy si připadáš atraktivní? V tý fázi, kdy mám už fakt hlad. To 

znamená, když už jsem fakt v dietě.” (závodnice, bodyfitness, 23. 5. 2018) 

 

„Mě se nejvíc líbí ‚vysušená‘ forma těsně před závody, nemám na sobě ráda objem, 

necítím se tak dobře. Ano, pro mě je ideálem krásy svalnaté tělo.” (závodnice, physique 

IFBB Pro, 16. 11. 2019) 

 

„Dává mi to disciplínu, silnou vůli, sebekázeň. Baví mě, jak se člověk pořádně zničí 

na tréninku a jak dokáže tvarovat tělo.” (závodnice, physique, 6. 1. 2020) 

 

Stav, který závodnice tak milují – tedy štíhlé vyrýsované, svalnaté tělo s minimem 

podkožního tuku a vody, ovšem není dlouhodobě udržitelný. To si všechny závodnice dobře 

uvědomují. I přesto pro ně návrat „k normálu” není jednoduchý a velmi často je psychicky 

náročnější než dieta. Mohou se sice vrátit k rozmanitému jídlu, po kterém se jim dlouho 

stýskalo, ale na druhou stranu jejich subjektivní pocit atraktivity a krásy klesá. Některé z 

respondentek – většinou se to týká fyziček a bodyfitnessek – změní velikost oblečení v 

průběhu roku až o tři čísla. S přibývajícími kily, která tělo začne nabírat ihned po závodech, 

se u závodnic objevuje i frustrace a pokládají si otázku, zda za to ta dřina opravdu stála. 

Stýská se jim po vyrýsovaném těle a přibírání je stresuje. Je to ovšem nevyhnutelné, protože 

pokud by byly v kalorickém deficitu příliš dlouho, riskovaly by jejich zdraví a také možnost 

mít děti. Pro léčbu syndromu trojice příznaků a ztráty menstruace je totiž nezbytné dodržovat 
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zdravé dietní postupy s dostatečným energetickým příjmem, který odpovídá nárokům jejich 

tréninků. Také zajistit dostatečný přísun vápníku a vitamínu D, v průběhu léčby být pod 

dohledem lékařů, snížit intenzitu tréninků, zvýšit podíl tělesného tuku a v neposlední řadě 

zvážit hormonální substituci estrogenu. (Stackeová 2013: 20) 

 

„Jak zvládáš změny svého těla v průběhu roku? Dá se říct, že ten měsíc po 

závodech je nejhorší. Protože máš ještě živě před očima tu suchou proproužkovanou formu 

a teď se musíš srovnat s tím, že přibíráš. Je to v tý hlavě. Mít to srovnaný a bejt v klidu. 

Snažit se najít smysl i v něčem jiným a nejen v tý soutěži.“ (závodnice, physique, IFBB Pro 

16. 11. 2019) 

 

„To je vždycky problém. Záleží na tom, jestli ta holka ukočíruje tu psychiku a řekne 

si, tak ok teď přiberu, to tělo se uklidní a trochu se srovnám. To je cíl v off-season, protože 

čím je to tělo dýl bez toho cyklu, tím je to horší.“ (závodnice, bodyfitness, 23. 5. 2018) 

 

To, co dieta před závody tělu vzala, se mu musí v po skončení závodů zase vrátit. 

Jak jsem již zmiňovala v kapitole Tělo v sociální antropologii, zdraví je něco, co si musí 

závodnice budovat. Jak tvrdí Scheper-Hughes a Lock ve svém textu z roku 1987, nemoc je 

forma komunikace a stejně jako nelze oddělit přírodu a kulturu, tak ani tělo a mysl nelze 

vnímat jako dvě spolu nesouvisející entity. (Scheper-Hughes, Lock 1987: 30-31) Vyčerpání, 

stres a nedostatečná výživa se stejně tak, jako třeba i užívání nepovolených steroidních látek, 

velmi rychle projeví na těle. „In fact, the health-giving functions are always more or less 

strongly associated with what might be called aesthetic functions (especially, other things 

being equal, in women, who are more imperatively required to submit to the norms defining 

what the body ought to be, not only in its perceptible configuration but also in its motion, its 

gait, etc.).“ (Bourdieu, 1978: 839) 

Jak tvrdí Bourdieu v předešlé citaci v textu z roku 1978, krása a zdraví jsou nejen u 

žen spojené nádoby a pokud se nedostatečné zdraví těla a mysli projeví u závodnic na těle, 

může je to znevýhodňovat, a to hned v několika situacích. V první řadě, jak jsem již 

zdůrazňovala v kapitole Den D, u žen je při závodech kladen mnohem větší důraz na čistou 
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pleť, kvalitní vlasy, nehty a ženské rysy. Nedostatečná výživa, odpočinek a doping se 

podepisují na pleti, vlasech, nehtech, ale i na hlasu nebo jemných rysech v obličeji. Za 

každou odchylku se strhávají body hodnocení a dlouhá a náročná příprava může přijít na 

zmar. I proto závodnice před závody užívají velké množství výživových doplňků, vitaminů 

a minerálů, chodí často do sauny a na kosmetiku. Potřebují tělo podpořit a dodat mu to, co 

mu v jejich striktní dietě schází. 

Závodnice často znalosti získané ve fitness a kulturistice využívají k tomu, aby 

pomohly s výživou a cvičením dalším zájemcům a zájemkyním o závodění, a zde hraje jejich 

vlastní vzhled také velmi důležitou roli. Lidé, kteří si vybírají trenéra, většinou nevolí jen 

někoho sympatického, ale rozhodují se i na základě toho, jak vypadá. Chtějí si vybrat 

někoho, kdo bude ideál jejich krásy a symbolizovat tak cíl jejich snažení. I zde může 

fitnessku nebo kulturistku limitovat její vzhled. Pokud bude doporučovat nějaký styl 

stravování nebo tréninku, ale sama bude působit nemocně nebo nebude štíhlá a fit, bude 

klesat její důvěryhodnost.  

„Jo, mám po sezóně, ale snažím se to nějak udržet na uzdě a přibírat pomaleji. Je to 

lepší pro to tělo, ale i na fotky na Instagram a taky kvůli klientům, protože jim se to taky líbí, 

když je trénuje svalnatá ženská, a ne zalitá a zatučněná obryně.“ (závodnice, physique, 

IFBB Pro, 16. 11. 2019) 

Dalším negativním aspektem diety, o kterém se závodnice často zmiňovaly, byl 

jejich pocit vyloučení z kruhu rodiny a přátel ve chvíli, kdy probíhají různé slavnosti, 

společná jídla a setkání. Předzávodní dieta trvá několik týdnů až měsíců. Závodnice mají ale 

celkem striktní pravidla stravování po celý rok a jen málokdy udělají výjimku a povolí si jíst 

a pít úplně všechno. Když potom dojde na Vánoce, Velikonoce, narozeniny a další oslavy, 

závodnice často u své rodiny a přátel narazí na nepochopení nebo nerespektování zásad 

jejich životního stylu.  

 

„Rodina můj životní styl snáší velmi špatně, i když tím vlastně žiju 4 roky. Stále mají 

pocit, že si vlastně jenom ubližuji. Moje mamka už to aspoň přijala, protože ví, že se toho 

jen tak nevzdám, a prostě respektuje, že 24hodinová disciplína a tréninky 5x týdně už ke mně 

patří. Na závody mě ale nejezdí podporovat. Co se týče táty, se kterým nežiju, tam to bude 

nejspíše celoživotní kámen úrazu. Tento sport je časově náročný, a to se podepisuje i na tom, 
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že na rodinu a vůbec veškeré mé okolí nezbývá moc času. Dále prostě nechápe, že si s nimi 

nemohu dát smažený řízek s bramborem, ale že otevřu svou připravenou studenou krabičku 

s kuřecím a rýží. Je to někdy psychicky opravdu náročné, že se jim vlastně nemohu moc 

svěřovat s tím, jak se cítím, ale naštěstí od toho mám své blízké lidi, které jsem získala díky 

tomuto sportu.” (žena, bikiny fitness, 3. 8. 2018) 

 

Rodina a blízcí přátelé se také často bojí o zdraví závodnic a snaží se jim jejich 

životní styl vymluvit. To způsobuje pocit, že se ženy nemohou nikomu blízkému svěřit, cítí 

se nepochopené a je pro ně vyčerpávající neustále obhajovat svá rozhodnutí a vysvětlovat, 

proč jednají tak, jak jednají. 

 

„Rodinu do toho vůbec netahám, protože přeci jenom rodinu mám ráda, mám s nima 

super vztah a často mě i podpoří, třeba finančně nebo gratulujou. To jsem samozřejmě ráda, 

ale vyhovuje mi, že do toho tolik neviděj, protože kdyby se informovali o těch zakázanejch 

látkách, tak by je to semlelo… máma by se z toho třeba mohla zhroutit, a to nepotřebuju.” 

(závodnice, physique IFBB Pro, 16. 11. 2019) 

 

Bodybuilding často závodnicím změní všechny aspekty života – fyzické tělo, 

psychiku, pohled na svět, ale také se změní přátele, často i partnera. Je to z toho důvodu, že 

bodybuilding je náročný na čas, peníze, disciplínu a pro spoustu lidí je naprosto 

nepochopitelný. Závodnice ale vědí, proč to dělají, a chtějí tomu obětovat vše. Je potom pro 

ně jednodušší najít si nový kolektiv mezi lidmi se stejným názorem a ideálem krásy. Je pro 

ně jednodušší bavit se s lidmi, kteří prožívají to samé a podpoří je ve chvílích, kdy si sahají 

na dno. I proto mají závodnice často tak silný vztah se svým trenérem, kterému plně a někdy 

možná až zaslepeně důvěřují.  

 

„Víš co, bylo to fakt docela těžký, protože řekla bych, že všichni moji kamarádi, které 

jsem měla předtím, než jsem začala závodit, tak potom nezůstal ani jeden. A to fakt 

nepřeháním.“ (závodnice, bodyfitness, 17. 1. 2019) 
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Většina závodnic, se kterými jsem mluvila, dietu milují i nesnášejí zároveň. Těší se 

na její výsledky a s napětím očekávají každý sval, žílu a šlachu, které se pod mizejícím tukem 

objeví. S ubývajícími kily také stoupá jejich subjektivní pocit atraktivity a sebevědomí. 

Uvědomují si ovšem, že předzávodní dieta s odvodňováním není pro tělo zdravá. V období 

před závody nebo i po nich trpí špatnou pletí, trávicími problémy, zlámanými vlasy, nehty, 

ztrátou menstruace a mohou se objevit i vážnější problémy, jako jsou únavové zlomeniny 

nebo úrazy svalů a šlach. Proto se po závodech musí vrátit ke zdravému množství tuku v těle 

a vystoupit z kalorického deficitu, který jim zmíněné problémy způsobuje. Dívkám se vrací 

vitalita, energie, mizí zdravotní problémy, ale na druhou stranu málokterá se ve svém těle 

stále cítí atraktivní a krásná. Některé silný prožitek, který z předzávodní přípravy a závodů 

mají, motivuje k další práci, jiné si uvědomí, že tohle pro ně není.  

 

„Jsem hrdá na všechny úspěchy, ale chci žít normální život a být zdravá, a to se mi 

se závoděním skloubit nepodařilo...” (závodnice, bikiny fitness, 30. 8. 2018) 
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10.  Kulturistky z kanceláře 

 

Zkušený trenér, členství ve fitness centru, kvalitní jídlo, doplňky stravy, závodní 

plavky a nástřik, k tomu členské poplatky svazu, startovné, náklady na cestu a ubytování 

před soutěží, to jsou základní věci, do kterých musí každá závodnice v kulturistice 

investovat. Mezi další náklady pak pro většinu patří doplňky diety, kvalitní kosmetika, 

oblečení na sport, prodloužení vlasů, solárium, šperky, umělá prsa, nehty a řasy. Náklady 

spojené se soutěžením v kulturistice se mohou vyšplhat do desítek tisíc za měsíc. 

 

„Jsem bez sponzora, takže závodění je pro mě dost finančně náročné, proto mám dvě 

práce. Naštěstí obě ve fitness oboru. Občas vypomůže rodina, přátelé... Výdaje nemám 

přesně spočítané, k udržení formy je nejdůležitější strava a výdaje za jídlo nepočítám, přece 

bych jedla, i kdybych nezávodila… a v mém případě nejspíš ještě víc... V suplementech se 

výdaje budou pohybovat cca 6 tisíc měsíčně.” (závodnice, physique, 6. 1. 2020) 

 

Na druhou stranu, čím zkušenější závodnice jsou, tím se náklady snižují. Vědí, jak 

správně cvičit, takže trenéra nevyužívají tak často, také vědí, jak se správně stravovat, a tím 

pádem nemusí platit za jídelníčky na míru. Počáteční investici do plavek, bot a šperků už 

mají také za sebou, a navíc díky získaným zkušenostem mohou postupně začít s přípravou 

pomáhat dalším začínajícím sportovkyním, a tím si přivydělat peníze navíc. Podle závodnic 

se ale profesionální kulturistikou uživit nedá, což z ní tím pádem dělá dost drahý a časově 

náročný koníček. Převážná většina závodnic, a to i ty s profesionální kartou, musí chodit do 

práce stejně jako amatérští sportovci, aby pokryly všechny své náklady. Tréninky si obvykle 

plánují brzy ráno před prací nebo ihned po ní.  

Peníze jsou v kulturistice problém hned z několika důvodů – jedním z nich je, že o 

tento sport mezi širokou veřejností není takový zájem, aby přilákal nějaké zajímavé 

sponzory z pohledu výše finančního plnění. Je pravda, že některé závodnice své sponzory 

mají, ale většinou dostávají jen slevu na nákup zboží a výživových doplňků. O větší finanční 

částky, které by alespoň pokryly výdaje na trénink a účast na závodech, většinou nejde.  
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Další důvod nedostatku financí je, že kvůli častým dopingovým aférám se omezují 

nebo úplně ruší dotace, které svazům od státu putují.27 Závodnice se navíc nemohou 

spolehnout na žádné peníze za výhru. Ocenění pro vítěze se na většině závodů skládá z 

diplomu, medaile či poháru a několika výživových doplňků. Jen výjimečně jde o hodnotnější 

ceny nebo dokonce o finanční odměny. Pro doplnění – když se podíváme na zahraniční 

soutěže, tak situace tam není o moc lepší. Finanční odměny jsou tam sice častější, ale částky 

za vítězství tak akorát pokryjí závodníkovi náklady na cestu a ubytování. Důvody, proč tomu 

tak je, jsou víceméně stejné. 

Kde tedy mohou závodnice získat peníze na kvalitní přípravu a závody? Možností je 

několik. Jedna z nejčastějších je být kulturistkou z kanceláře, a tedy nechat si bodybuilding 

jako nákladné hobby a věnovat mu svůj volný čas před a po práci. To je případ většiny dívek 

a žen startujících v kategorii bikiny a body fitness. Další variantou je vybudovat si na 

sociálních sítích silnou fanouškovskou základnu, která závodnici pomůže získat sponzory, a 

když získá dost zkušeností z oblasti fitness a výživy, může sociální sítě využívat k nabízení 

jídelníčků na míru, sestavování tréninkových plánů a online dohledu nad klienty. Musí tomu 

ale obětovat i část soukromí a času. To, jak se na Instagramu prezentují a jaký obsah sdílí, 

je klíčové pro to, jaký typ a hlavně, kolik fanoušků přitahují. To, že úspěšná sportovkyně se 

rovná velké množství fanoušků, zde ale příliš neplatí. Je všeobecně známé, že jedny z 

nejsledovanějších profilů jsou ty, jejichž majitelka se nebojí ukázat trochu holé kůže, a zde 

platí, že čím odhalenější Instagram závodnice má, tím více fanoušků získá.  

„Když tam dáš oblečenou fotku v legínách, tak to nikoho nezajímá. Sponzoři si 

nevybírají podle úspěchů, ale podle followerů. Jim je jedno, jestli závodíš a jsi vždycky pátá, 

šestá, ale máš x desítek tisíc followerů, tak je to pro ně zajímavý.” (závodnice, bodyfitness, 

22. 11. 2019) 

 

„Sociální sítě mi určitě pomáhaj, já jsem nikdy nikde neprezentovala, že trénuju, a 

ty holky se mi vždycky ozvaly samy, a co se týče sponzora, tak teď mám nějakej budget na 

doplňky.” (závodnice, bikiny fitness, 3. 1. 2020) 

 

27 Například v roce 2018 stát kvůli dopingovým aférám utnul státní dotace pro Svaz kulturistiky a fitness ČR 

a zatím je ani neobnovil. (informace z roku 2020) 
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„Pro mě jsou sociální sítě důležitý, protože se živím jako výživový poradce a fitness 

trenér a 90 % svých klientů mám přes sociální sítě, respektive, když na svůj Instagram 

přidám nějakej progres klientů nebo svou práci, tak potom objednávaj lidi nejvíc, takže já 

mám ty sociální sítě hlavně kvůli tomu, že tam prezentuju svoje služby, a vlastně na tom 

vydělávám.” (závodnice, bikiny fitness, 6. 1. 2020) 

Ženy-závodnice, pro které bodybuilding není pouze koníček, ale náročnost jejich 

tréninků se vyrovná zaměstnání, volí další variantu – stanou se přímo trenérkami, nebo si 

otevřou vlastní fitness centrum, kde připravují na závody další mladé sportovce. Většinou 

jde o závodnice, jejichž tréninkový plán už je na úrovni opravdu profesionálního sportovce, 

tzn. mají tréninky i dvakrát denně a zbytek času musí věnovat regeneraci, přípravě jídla 

apod. I ony se ale musí věnovat sociálním sítím. Ty totiž slouží jako nejlepší reklama na 

jejich služby a zároveň jsou ideálním prostředkem pro rozšiřování povědomí o kulturistice 

mezi širokou veřejností. Jednou z možností, jak do kulturistiky dostat více peněz, je totiž 

popularizace tohoto sportu a očištění od dopingových afér.   

Spojením vypracovaného svalnatého těla a sociálních sítí vzniká pro závodnice ještě 

další možnost přivýdělku, o které se často nemluví. Ženy jsou osloveny s žádostí o zaslání 

erotických fotografií a videí výměnou za určitý finanční obnos, případně jsou žádány o 

natočení tzv. flexing videos, tedy videí, na kterých sportovkyně zatíná různé druhy svalů a 

pózuje. Jde o takzvaný muscle worship neboli obdivování až uctívání svalnatého těla. 

Tomuto tématu se věnuje také Tanya Bunsell ve své etnografii Strong and Hard Women 

(2013), kde podrobně popisuje, co to muscle worship je. 

„A useful definition of ‘muscle worship’ comes from the entry for wrestling in The 

Encyclopaedia of Unusual Sex Practices, which lists sthenolagnia (‘sexual arousal from 

displaying strength or muscle’) and cratolagnia (‘arousal from strength’) as paraphilias 

associated with the practice of wrestling for erotic purpose.” (Bunsell 2014: 75) 

„Sessions may include the following services: muscle worship (may include flexing 

or licking and touching the muscle), shirt ripping, strip tease, light domination, posing, 

submission, video production, lifts/carries, personal training, massage, lingerie 

posing/modelling and wrestling (wrestling might include fantasy wrestling, oil wrestling, 

competitive wrestling, headlocks, head scissors, body scissors, grapevine leg holds and so 
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on – see Kaye 2005 for further information). Some sessions also provide a dual act where 

two female bodybuilders will act out the fantasy of the muscle fan.“ (ibidem: 76)28 

Bunsell popisuje sexuální vzrušení, které ctitelům přináší pohled na svalnatá ženská 

těla. To je často spojováno s masochistickou potřebou ovládat nebo být ovládán. K 

sexuálnímu styku však ve většině případů nedochází. Nejčastější je právě kontaktování 

závodnice s prosbou o zaslání fotografií nebo videí, případně online schůzka, při které 

probíhá kontakt skrze webovou kameru. Závodnice, které flexing video využívají jako zdroj 

příjmu, také mohou využít webových stránek, kde zveřejňují svá videa a registrovaní, platící, 

uživatelé se na ně pak mohou dívat. 

„Plus mi s financema pomáhá flexing videos – jsou lidi, kteří jsou ochotní ti zaplatit 

třeba za to, že jim natočíš, jak zatínáš biceps. Díky sociálním sítím, většinou jsou to cizinci, 

tak se to s nima dá nějak vykomunikovat. Musíš ty sociální sítě dopovat podobným obsahem, 

ukázat formu a oni se ti ozvou. Samozřejmě pokud bys byla ochotná se svlíknout, tak oni jsou 

schopný tě dotovat v tisících eurech, ale to je potom s tím, že nevíš, co s tím videem udělaj.  

Člověk na ně musí bejt ale trochu vostrej a nevěřit jim hnedka. Říct jim, hele, nejdřív pošleš 

peníze, to video je připravený. Není to s nima jednoduchý s těmahle lidma.” (závodnice, 

physique IFBB Pro, 16. 11. 2019) 

 

„Oni píšou o fotky, teď ti chtěj poslat peníze nebo chtějí, abys někam přijela, mají 

pro tebe různý honosný nabídky. Některý holky to dělaj jako byznys, ale mě přijde, že za 

těma profilama jsou nějaký fejk chlapi, který ti zpětně stejně nic nedaj. Většinou to byli 

cizinci, ale to je podle mě něco, co oni píšou ctrlc, ctrlv holkám, který teda asi vypadaj 

dostupně, když se fotí polonahý na Instagram.” (závodnice, bodyfitness, 22. 11. 2019) 

 

 

28
 To, co zde popisuje Bunsel, je možné shlédnout v TV dokumentech – například ‘Muscle Worship – 

Hidden Lives’, ‘Super-Size She’ and Louis Theroux’s ‘Weird Weekends’, nebo na webových stránkách 

femalemuscleslave.com, Saradas.org, Wb70, Ironbelles and The Valkyries. (Bunsell, 2014) 
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Stejně jako u ostatních stránek bodybuildingu i zde platí, že závodnice často berou 

zveřejňování své formy, které zahrnuje fotografie například s odhaleným břichem, ve 

sportovní podprsence nebo jen ve spodním prádle, jako nedílnou součást tohoto sportu. 

Navíc z toho pro ně plyne i několik výhod – motivují je pozitivní reakce uživatelů sociálních 

sítí a rostoucí počty fanoušků u nich na profilu. Mají možnost si díky úspěšnému profilu 

vydělat nějaké peníze nebo získat klienty a sponzory a mohou tak znejistit i svoje 

konkurentky. Do určité míry zde sociální sítě slouží i jako mocenský nástroj, díky kterému 

upevňují svou pozici mezi špičkou.  

 

„Já jsem si po skončení strašně promazala Instagram, všechny posilovací fotky i ty 

moje akty a tak... už bych to znova nedělala. Já jsem měla dva strašně zaslepený roky, mi 

přijde. I zpětně jsem se za to vlastně styděla. Prostě chodíš do fitka a teď si tam vyfotíš ten 

zadek a druhej den budeš fotit prsa, potom tu krabičku a bereš to tak, že se prostě připravuješ 

na to svoje sexy tělo, a je to tvůj život a ostatní tomu nerozumí. Zpětně mi to přijde hrozně 

hloupý. Já jsem prostě do toho skočila, jak to bylo nastavený tady v Česku, a já jsem prostě 

začala dělat to samý. V podstatě jak ovce. Je to vlastně laciný...” (závodnice, bodyfitness, 

22. 11. 2019) 

 

Závěrem zde pro představu uvádím náklady jedné z mých klíčových informátorek, 

která se připravovala na soutěže v bodyfitness. Nutno zmínit, že náklady jednotlivých 

závodnic jsou samozřejmě velmi individuální a liší se v závislosti na kategorii, ve které 

závodí a na konkrétních potřebách každé závodnice.  

„Níže zmíněné náklady, jsou moje náklady v přípravě na soutěž, což u mě v poslední 

sezoně bylo od ledna 2019 – května 2019. Náklady v off-season se u mě lišily (neplatila jsem 

trenéra, užívala jsem jiné steroidy), stejně jako náklady v přípravě na mezinárodní soutěže 

byly jiné. Náklady na plavky, bižuterie apod. u mě byly jednorázové, takže ty jsem sem 

nepsala. 

Trenér: 2.500 Kč / měsíc 

Trénink s trenérem: 500 Kč /trénink (já měla osobní trénink jen 1x týdně), takže 

2.000 Kč/měsíc 
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Fitko: 1.000 Kč/měsíc (v přípravě jsem platila členství ve dvou fitkách, tzn. 2.000 Kč) 

Suplementy: cca 3.000 Kč 

Steroidy: 6.000 Kč/měsíc má poslední příprava (když jsem se připravovala na mezinárodní 

soutěže, náklady byly ještě o něco vyšší cca +2.500 až 3.000 Kč/měsíčně) 

Jídlo: To bych neřadila mezi náklady navíc, protože pokud v běžném životě nejíš jen ‚styl 

mekáč‘, tak si jídlo budeš kupovat tak či tak. Samozřejmě, když jsem byla v objemu a měla 

jsem v jídelníčku potraviny jako losos, avokádo atd., tak jsem za jídlo utrácela více. V dietě, 

kdy jím pořád skoro už jen okurku a tresku, tak vlastně i dost ušetřím. Můžeme variabilně 

počítat 4.500 - 5.000 Kč/měsíc. 

Registrace závodníka pro závodní rok v ČR: Nejsem si už jistá přesnou cenou (to se dá určitě 

na stránkách IFBB dohledat) cca 200 Kč/rok. 

Registrace závodníka pro závodní rok na mezinárodní soutěže – cca 40 EUR / rok 

Masáže /sauna: 1000 Kč/měsíc – variabilně“  

(závodnice, bodyfitness, 6. 1. 2020) 
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11.  Závěr 

 

Cílem mé diplomové práce bylo podat ucelený etnografický obraz žen připravujících 

se a závodících v disciplínách bikiny fitness, wellness fitness, body fitness a physique. 

Výzkum ke zvolenému tématu proběhl mezi lety 2017 a 2019 prostřednictvím zúčastněného 

pozorování na závodech ve fitness a kulturistice pořádaných Svazem kulturistiky a fitness 

ČR. Pozorování jsem průběžně doplňovala o rozhovory se závodnicemi, trenéry, dietology, 

členy svazu a dalšími informátory, kteří mi pomohli zkompletovat představu o této 

subkultuře. 

V rámci výzkumu jsem se zaměřovala na vybrané domény a aspekty života závodnic, 

které se projektovaly do tří výzkumných otázek: Co vše v sobě zahrnuje proces stávání se 

závodnicí ve fitness a kulturistických disciplínách? Jakým způsobem fitness kultura 

disciplinuje ženské tělo a jaké má tato disciplinace dopady na zdraví závodnic? Jak se fitness 

kultura projevuje v osobním životě závodnic? Na tyto otázky jsem se pokusila odpovědět v 

rámci kapitol: Ženy bojující o své místo na pódiu; Přibrat shodit, odvodnit, předvést a pak 

zase od začátku; Den D; Kuře, rýže, steroidy; Žena nebo chlap?: svalnatost jako sociální 

marker; Zlámané vlasy, nehty, kosti a Kulturistka z kanceláře.  

Názvy kapitol mohou evokovat to, s čím se musí každá závodnice potýkat. Dá se sice 

říci, že boj o své místo na pódiu ženy už z velké části vyhrály, ale pravdou je, že své místo 

tam zatím našly jen závodnice, které startují v kategoriích, v nichž není kladen důraz na 

velký objem svalové hmoty. Takže zatímco kategorie bikiny fitness se potýká s 

velkým zájmem ze stran závodnic i fanoušků, tak physique a ženská kulturistika stále musí 

bojovat o přežití. 

Odpověď na první otázku se prolíná celou prací. Všechny aspekty, které v sobě 

zahrnuje proces stávání se závodnicí ve fitness a kulturistických disciplínách, najdeme 

napříč všemi kapitolami. Nejvíce se tomu ovšem věnuji v kapitole Den D, ve které popisuji 

den závodů a přidávám reflexe závodnic i své vlastní výpisky z terénního deníku. Tento den 

je pro závodnice velmi důležitý a emotivní. Mají za sebou dlouhé týdny a měsíce diet a 

náročných tréninků, jsou hladové a vyčerpané, ale při pohledu do zrcadla se cítí šťastné a 

plné sebevědomí. To je ten den, kdy ony samy se stávají odrazem ideálu krásy své subkultury 

a je to pro ně velmi silný zážitek.  
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Druhým důležitým bodem mé práce je příprava na závody a s tím související 

nepovolené užívání dopingových látek a dopady tvrdých tréninků a restriktivních diet na 

zdraví závodnic. Tato část také z největší části odpovídá na mou druhou otázku ohledně 

disciplinace těla a jejích dopadů na psychické i fyzické zdraví závodnic. Tělo závodnic je po 

celý rok disciplinováno skrze tréninkové a výživové plány, od kterých se nesmí odklonit. V 

objemové fázi musí nabrat svaly a energii, aby je v následujícím rýsovacím období mohlo 

zvýraznit tím, že se zbaví tuku a vody. To je pro tělo velmi náročné a projevuje se to na 

zdraví závodnic.  Ty však berou tyto zdravotní komplikace, jako jsou ztráta menstruace, 

zlámané vlasy, nehty, ale i kosti, jako součást předzávodní diety. Rizika spojená s tímto 

životním stylem, navíc v kombinaci s častým užíváním steroidů, diuretik a dalších 

zakázaných látek, jsou pro většinu závodnic normou, něčím, co „k tomu sportu prostě 

patří”.   

Další doménou života závodnic a také této diplomové práce je vyjednávání ženskosti, 

které musí závodnice neustále podstupovat. Nezáleží na tom, v jaké kategorii startují. S 

kritikou rodiny, přátel i veřejnosti se kvůli svým tvrdě vybudovaným svalům setkávají 

všechny. Přestože se současné trendy ve vnímání krásy ženského těla mění právě směrem k 

fitness, tak závodnice, které mají svaly perfektně vyrýsované, jsou stále vnímané velmi 

negativně. Nejméně se s tím potýkají ženy závodící v bikiny fitness, ale bodyfitnessky a 

fyzičky jsou stále vnímané většinovou společností jako deviantní. I proto mě zajímalo, jak 

se fitness kultura projevuje v osobním životě závodnic. Jak zvládají tlak rodiny, přátel a 

okolí a jak se staví k nepochopení, které od nich často přichází. V tomto kontextu se v práci 

věnuji také působení žen na sociálních sítích a finanční stránce tohoto sportu.  

Tímto, věřím, jsem pokryla základní témata a aspekty života závodnic a poukázala 

na radosti i strasti tohoto životního stylu, který vyžaduje plnou oddanost a disciplínu. Práce 

by se ovšem dala do budoucna rozšířit o další zajímavé roviny. Jednou z nich by mohl být 

pohled na to, jak se závodnice srovnávají se stárnutím svého těla, jaký je rozdíl mezi závody 

pořádanými SKFČR a dalšími svazy nebo porovnání přípravy závodnic, které si pomáhají 

dopingem versus těmi, které se vydaly cestou naturální kulturistiky. Jistě by se našla i další 

zajímavá témata a rozšíření, to už však ráda přenechám někomu jinému.  
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Závodnice vkládají do pózování značnou porci koketnosti. 
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15. Odměna po závodech  

Největší odměnou je, po dlouhých týdnech diet, oblíbené jídlo. 
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