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Abstrakt  

Název:  

Cviky a motorické testy silových schopností používané k výcviku a testování 

vojenského personálu: systematická rešerše. 

Cíl práce:  

Hlavním  cílem této bakalářské práce bylo zjistit jaké cviky a motorické testy se 

nejčastěji používají pro rozvoj a testování silových schopností u příslušníků vojenského 

personálu a následné porovnání jejich četností a účelu využití v armádních fyzických 

tréninkových programech. 

Metody:  

Tato bakalářská práce byla zpracována formou systematická rešerše literatury a 

studií zabývajících se cviky a motorickými testy určenými pro výcvik a testování silových 

schopností vojenského personálu. Metodický postup zpracování byl zvolen na základě 

mezinárodního doporučení PRISMA. K počátečnímu výběru potencionálně vhodných 

studií byl sestaven  skript,  pomocí  kterého proběhlo vyhledávání vhodných studií v 

databázích Web  of  Science,  Scopus a PubMed. Pro následné doplnění proběhlo 

nesystematické vyhledávání v databázi Google Scholar. U vybraných studií  byla 

posouzena kritéria pro zařazení do systematické rešerše včetně jejich metodické kvality. 

Výsledky:  

U testování silových schopností vojenského personálu byla největší četnost 

zaznamenána u motorických testů, kde odpor tvořila hmotnost vlastního těla (kliky, sedy-

lehy a shyby). Dále byla zjištěna převaha testování silové vytrvalosti nad ostatními druhy 

silových schopností, a to až z 58 %. V tréninkových programech používaných pro rozvoj 

a udržení silových schopností vojáků, byl kladen největší důraz  na oblast dolních 

končetin, a to z 29 % oproti ostatním svalovým skupinám. Též bylo zjištěno, že ve 

výcvikových programech převládá z 56 % zařazování cviků s externí zátěží, což 

umožnuje větší variabilitu tréninků o různé zátěži a intenzitě a na rozdíl od testování se 

zde využívají též cviky na komplexní rozvoj celého těla i konkrétní svalové partie, což 

může mít pozitivní vliv na vyrovnávání svalových dysbalancí. 

Klíčová slova:  cviky, motorické testy, síla, vojenský personál 



 

 

Abstract  

Title:  

Exercises and motor tests used for military personnel training and testing: a 

systematic review. 

Objective:  

The aim of this bachelor thesis was to determine what exercises and motor tests 

are most commonly used to develop and test strength abilities in military personnel and 

then compare their frequency and purpose of use in military training.  

Methods:  

This bachelor thesis was conducted in the form of a systematic review dealing 

with exercises and motor tests designed for training and testing the strength abilities of 

military personnel. The methodological procedure of the study was conducted based on 

the recommendation of PRISMA. To initially select potentially suitable studies, a script 

was constructed and used to search the Web of Science, Scopus, and PubMed databases. 

A non-systematic search of the Google Scholar database was conducted for added other 

studies. The selected studies had to meet predefined inclusion criteria, and all studies were 

checked for risk of bias before inclusion in the systematic review. 

Results:  

When testing the strength of military personnel, the highest frequency was 

recorded in motor tests, where the resistance was formed by the weight of one's own body 

(cranks, seats, and push-ups). Furthermore, strength endurance testing prevailed over 

other types of strength abilities, up to 58%. It was also found that in the training programs 

used to develop and maintain the strength of soldiers, the greatest emphasis was placed 

on the development of muscles in the lower limbs, 29% opposite to other muscle groups. 

It was also found that the development of strength abilities in training programs is 

dominated up to 56 % by the inclusion of exercises with external load, which allows more 

training, variability various loads and intensities, and unlike testing, exercises for 

complex development of the whole body and specific muscles, which may have a positive 

effect on the muscle dysbalance. 

Keywords: exercises, motor tests, strength, military personnel 
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1 ÚVOD 

Obrana státu je jeden ze základních úkolů ozbrojených sil každého národa a je to 

právě armáda, která zabezpečuje suverenitu a nezávislé fungování státu. Armádu bychom 

si mohli proto představit jako komplexní infrastrukturu, kde její základní a nejmenší 

stavební jednotkou je ,,voják“  nebo přesněji podle Normativního výnosu MO č. 12 

(2011): voják z povolání, který mimo jiných služebních úkolů zodpovídá i za svou 

fyzickou připravenost, přičemž je mu provádění fyzické přípravy umožněno v rámci 

služebního poměru.  

Fyzická příprava vojáků má zpravidla několik fází, které se cyklicky opakují 

v kontinuitě s kontrolním hodnocením. Tradičně je dělena na přípravnou, rozvíjející a 

udržující fázi směřující k bojové připravenosti a také k jeho nasazení v rámci 

Severoatlantické aliance (NATO). Navíc, je každá tato výše zmíněná fáze propojena 

s kontrolním hodnocením a je prověřována pomocí motorických testů s cílem 

zaznamenání aktuálního stavu a přijetí možných opatření pro případnou nápravu či další 

progresi. Samotné jednotlivé fáze jsou naplňovány tréninkovými programy skládající se 

z cviků, které se používají v souladu s pohybovými schopnostmi a k rozvoji a upevňování 

specifických dovedností souvisejících s armádními potřebami. Otázkou však zůstává jaké 

cviky by měly být nejčastěji zařazovány do fyzické přípravy, tak aby naplňovaly vedle 

zvyšování fyzické připravenosti i potřebu specifičnosti vojenské připravenosti. 

Cviky jsou zpravidla děleny podle zacílení na svaly a svalové skupiny, počtu 

zapojených svalových vláken a typu použití zátěže nebo vnějšího odporu. Stanovením 

zátěžových parametrů (hmotnost břemene, čas provádění cviků, rychlost provádění cviků, 

vzdálenost atd..) se konkrétně vymezuje jejich zacílení pro požadované morfologické 

změny.  

Standardizací cviků a tím zajištění jejich autentičnosti se také používají za účelem 

motorického testování. Typickými příklady motorických testů je počet sed-lehů za 2 

minuty nebo vertikální skok. Testování motorických schopností u vojenského personálu 

je nezbytné pro určení úrovně motorických schopností a celkové kondice vojáka. 

Motorických testů však existuje nepřeberné množství a každý testuje jinou komponentu 

motorických schopností. V této souvislosti je nutné v armádním prostředí stále hledat 

takové motorické testy, které budou mít výpovědní hodnotu pro efektivní  plnění 

vojenských úkolů. 
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Mnohé vojenské tréninkové programy kladou důraz především na silové a 

vytrvalostní schopnosti a v posledních letech i na schopnosti rychlostní. Navíc je i 

moderním trendem klasické cviky doplňovat o soubory cviků zaměřující se na svalové 

jádro z důvodu svalové vyrovnanosti a předcházení tak zraněním svalového a kosterního 

aparátu. Otázkou však zůstává, jaké cviky budou mít využitelnost v armádním prostředí 

nejenom z odborného pohledu a poté specifické provázanosti s vojenskými odbornostmi, 

ale také v souladu s materiálním zabezpečením a možnostmi jejich realizace ve 

specifickém prostředí armády. 

Kondiční tréninkové programy pro rozvoj fyzické připravenosti vojáků a jejich 

následné testování provází takřka každou větší armádu světa a díky tomu vzniklo na toto 

téma mnoho literatury. Nicméně, s rostoucím počtem zařazovaných cviků do armádních 

tréninkových programů je také nutné věnovat pozornost systematickému přehledu o 

využitelnosti a četnosti zařazení konkrétních cviků a motorických testů v armádním 

prostředí.  

Tato systematická rešerše se zabývá jednotlivými cviky a motorickými testy 

používanými pro rozvoj, udržení a testování silových schopností vojenského personálu. 

Hlavním tématem této práce je zjištění četností cviků a motorických testů v již 

publikovaných vědeckých studiích. 
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2 PŘEHLED LITERATURY 

Práce je koncipována jako systematická rešerše cviků pro rozvoj a udržení 

silových schopností v armádním prostředí. Proto je nutné čerpat literární zdroje, jak 

z armádního prostředí, tak z vědeckých studií zabývajících se silovými schopnostmi. 

Pro vymezení a zakotvení tělesné přípravy v AČR v souladu s fyzickou přípravou 

vojsk jsem čerpal především z Normativního výnosu Ministerstva obrany č. 12 (2011). 

K vymezení a popisu motorických schopností jsem použil knihu Motorické 

schopnosti (2005) od Měkoty a Novosada.  

Problematiku silových schopností (popis, taxonomie, rozvoj, testování) rozebírá 

poměrně mnoho autorů. Ti, kteří mi byli hlavní inspirací jsou Vladimir L. Zatsiorsky  

a Williamem J. Kraemerem, kteří napsali knihu Silový trénink. Praxe a věda (2014). Dále 

také Austin Current s jeho knihou Silový trénink z pohledu ANATOMIE (2021), Radim 

Jebavý a jeho Rozvoj silových schopností na nestabilních plochách (2017), Perič  

s Dovalilem a jejich Sportovní trénink (2010) a mnoho dalších.  

Rozdělení svalů a svalových vláken včetně jejich energetického zabezpečení jsem 

čerpal především knih určených pro lékařské obory, mezi ně patří například Anatomie 1 

třetí, upravené a doplněné vydání (2016) od Radomíra Čiháka, Fyziologie, třetí 

přepracované vydání (2015) od Rokyty Richarda a kol., Memorix ANATOMIE (2021) od 

Hudáka, Kachlíka a Volného, Kondiční trénink pro tenis (2016) od Michala Vágnera a 

Fyziologie sportu pro trenéry (2019) od Sharkeye a Gaskilla. 

Pro rozdělení a kategorizaci cviků jsem čerpal z knih Velká kniha posilování 

(2016) od Stoppaniho a Posilování s náčiním – 306krát jinak (2009) od Jarkovských. 

Metodologické podklady pro sestavení systematické rešerše jsem čerpal ze 

Systematic review and meta-analysis: A primer (2012) od  Impellizzeri a Bizzini. 

Ve výše uvedeném přehledu literatury je zmíněný jen průřez použité literatury, 

všechny zdroje jsou poté uvedeny na konci bakalářské práce v kapitole zdroje. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V teoretické části této práce se budu primárně zabývat silovými schopnostmi a 

teoretickým základem cviků v souladu s cílem systematické rešerše za účelem zjištění 

jejich četnosti a využití v armádním prostředí. Nejprve ale vysvětlím teoretický základ 

legislativy Služební tělesné výchovy, kde budu vycházet z Normativního výnosu 

Ministerstva obrany jakožto z jediného dokumentu nařizujícího služební tělesnou 

výchovu v rezortu Ministerstva obrany (MO). 

3.1 Fyzická příprava vojáků 

Povinnosti vojáků mohou být různorodé a často velice náročné z pohledu fyzické 

a psychické připravenosti. Úspěšné plnění vojenských úkolů  často vyžaduje  odpovídající 

úroveň fyzické zdatnosti, připravenosti i výkonu, což musí být podpořeno opakovaným 

přiměřeným fyzickým tréninkem. Fyzický trénink je v AČR veden buď v rámci přípravy 

celé jednotky či její určité části, nebo jako individuální trénink. Nicméně, fyzická 

připravenost je povinností každého vojáka, a proto musí být schopen pravidelně provádět 

různé druhy fyzické přípravy a v daném období  svou fyzickou připravenost prokazovat 

v rámci periodických kontrol. Důvodem je především fakt, že v určitých situacích by 

mohla absence fyzické kondice zapříčinit nemožnost plnění činnosti, ba dokonce může 

být příčinou ohrožení celé jednotky. Z těchto důvodů musí mít také provádění fyzické 

přípravy danou strukturu tak, aby byla systematicky řízena.  K zabezpečení a naplnění 

výše zmíněných požadavků  je do vševojskového výcviku AČR zařazena tzv. Služební 

tělesná výchova, která je strukturovaně popsána v Normativním výnosu Ministerstva 

obrany č. 12 (2011) a detailně rozpracována v publikacích zabývajícíh se základní a 

speciální tělesnou přípravou.  

3.1.1 Tělesná příprava 

Tělesná příprava je definována jako povinná forma služební tělesné výchovy a 

dále se dělí na základní tělesnou přípravu a speciální tělesnou přípravu (NV MO č. 

12/2011). 

Podle Normativního výnosu MO č. 12 (2011) můžeme úkoly služební tělesné 

výchovy shrnout v těchto bodech: 

• Dosahování a udržování optimální tělesné zdatnosti vojáků; 
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• dosahování stanovených výkonnostních požadavků a ovládání profesních 

pohybových dovedností, důležitých k řádnému plnění úkolů v mimořádných 

situacích a v bojových činnostech; 

• zabezpečování pravidelné pohybové aktivity jako předpokladu tělesného i 

duševního zdraví vojáků; 

• zlepšování psychické odolnosti vojáků; 

Služební tělesná výchova se dále dělí na výběrovou tělesnou výchovu a tělesnou 

přípravu.  

3.1.2 Výběrová tělesná výchova 

Výběrová tělesná výchova je definována jako nepovinná forma organizované 

tělovýchovně sportovní činnosti, která se uskutečňuje nad rámec času určeného pro 

výcvik v tělesné přípravě (NV MO č. 12/2011). Z těchto důvodů se do výběrové tělesné 

výchovy nezařazují žádné tréninkové programy ani jednotlivá cvičení, ale především je 

organizována formou her a soutěží. 

3.1.3 Základní tělesná příprava 

Základní tělesná příprava se zaměřuje na všeobecný pohybový rozvoj z čehož 

vyplývá i její definice: „Základní tělesná příprava se zaměřuje na cílevědomé utváření 

všeobecného pohybového a výkonnostního minima pro další rozvoj tělesné připravenosti 

vojáků. Navazuje na úroveň jejich tělesné výkonnosti a pohybových dovedností, které 

získali před přijmutím do služebního poměru“ (NV MO č. 12/2011).  

V základní tělesné přípravě se využívají postupy a metody shodné nebo velice 

podobné s metodami tělesné výchovy a sportovního tréninku, tedy snaha o co největší 

možný rozvoj základních pohybových schopností i dovedností (NV MO č. 12/2011). 

Jedná se například o (NV MO č. 12/2011):  

• atletické dovednosti (běhy, hody, vrhy, skoky); 

• plavecké dovednosti; 

• základní gymnastické dovednosti; 

• individuální i kolektivní sporty; 

• rozvoj vytrvalostních schopností; 

• rozvoj silových schopností. 
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V základní tělesné přípravě je možné předkládat vojákům různé tréninkové 

programy, a proto je zde velký prostor pro zařazení jednotlivých cviků, a to buď 

samostatně nebo v předem určených tréninkových programech. Z těchto důvodů by výběr 

cviků měl směřovat především do této části přípravy.  

3.1.4 Speciální tělesná příprava 

Tento druh přípravy se zaměřuje především na rozvoj konkrétních pohybových 

dovedností spojených s vojenskými úkoly. Přesná definice zní: „Speciální tělesná 

příprava se zaměřuje na cílevědomé vytváření tělesné a psychické připravenosti vojáků k 

plnění pohybově specializovaných úkolů ve vztahu k systemizovanému místu, na kterém 

jsou služebně zařazeni nebo pro které se připravují“ (NV MO č. 12/2011). 

Výcvik ve speciální tělesné přípravě se uskutečňuje zpravidla v terénu, v polním 

stejnokroji, kdy hlavní náplní jsou cvičení, která se zaměřují především na zvládnutí 

techniky pohybů, získávání dovedností a návyků, rozvíjení pohybových schopností a 

všestranné odolnosti vůči hraničním, tělesným a psychickým zátěžím za nepříznivých 

podmínek (NV MO č. 12/2011). 

Speciální tělesnou přípravu členíme na (NV MO č. 12/2011): 

• překonávání překážek;  

• házení;  

• přesuny;  

• boj z blízka;  

• vojenské lezení;  

• vojenské plavání;  

• základy přežití;  

• vojenský víceboj. 

Pro efektivní plnění výše uvedených témat Speciální tělesné přípravy je zapotřebí, 

aby měli vojáci určitou úroveň fyzické zdatnosti. Toho je možné docílit rozvojem 

pohybových (motorických) schopností pomocí různých tréninkových programů. 
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Obrázek 1: Grafické rozdělení služební tělesné výchovy (Zdroj: NV MO č. 12/2011) 

3.2 Motorické schopnosti 

Jedná se o obsáhlou a diferenciovanou třídu schopností, které přímo podmiňují 

pohybové projevy jednotlivce. Motorické schopnosti se často definují jako souhrn vnitřně 

integrovaných a relativně samostatných dispozic subjektu, potřebných ke splnění 

pohybového úkolu (Čelikovský a kol., 1990). Perič s Dovalilem (2010) definují tyto 

schopnosti jako částečně geneticky podmíněné a relativně samostatné soubory vnitřních 

předpokladů k motorické činnosti. Motorické schopnosti jsou nedílnou součástí každé 

fyzické aktivity i běžného života, které můžeme podle Měkoty a Novosada (2005) dále 

rozdělit na schopnosti kondiční, které jsou determinovány převážně energeticky (patří 

sem schopnosti silové, vytrvalostní a z části rychlostní), koordinační, které jsou 

podmíněny procesy a funkcemi koordinačními (řízení a regulace pohybové činnosti) a 

hybridní, které stojí mezi těmito dvěma skupinami, kam je řazena rychlostní pohybová 

schopnost. Z důvodu možné fyzické náročnosti, které vojenské úkoly vyžadují a jejich 

efektivnímu plnění, je zapotřebí znalost jednotlivých komponent motorických schopností 

a možnost jejich následného rozvoje. 
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Obrázek 2: Taxonomie motorických schopností (Zdroj: Měkota a Novosad, 2005) 

3.3 Silové schopnosti 

Komplex silových schopností, které zkráceně označujeme jako síla, přestavuje 

důležitou součást naší fyzické kondice. Rozvoj silových schopností je nedílnou součástí 

každého kondičního tréninku i v případě, kdy ve sportovní disciplíně dominuje jiná 

motorická schopnost. (Měkota a Novosad, 2005) 

Sílu lze definovat jako schopnost překonávat, udržovat nebo brzdit odpor 

svalovým úsilím při dynamickém nebo statickém režimu svalové činnosti (Zatsiorsky a 

Kraemer, 2014), přičemž svalová síla je funkčně dána stažlivostí svalu a může se projevit 

formou maximálního napětí nebo maximální rychlostí svalové kontrakce (Lehnert a kol., 

2010). 

Nicméně, pojem síla není jednoznačný a můžeme jej chápat dvojím způsobem, 

buď jako fyzikální veličinu, kdy se síla rovná hmotnosti krát zrychlení (F = m . a), nebo 

biologického charakteru (motorické schopnosti spojené s fyziologickými vlastnostmi a 

funkcemi svalu). „Síla jako pohybová schopnost, přesněji komplex silových schopností, 

je souhrnem vnitřních předpokladů pro vyvinutí síly ve smyslu fyzikálním. Její optimální 

rozvoj a využití umožňuje sportovcům realizovat pohybovou činnost a efektivně řešit 

pohybové úkoly spojené s tréninkem a soutěžením“ (Lehnert a kol., 2010, s. 18). 
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3.3.1 Rozdělení silových schopností 

Podle převládajícího způsobu činnosti lze sílu rozdělit na dvě základní skupiny: 

sílu statickou a dynamickou. Statická síla je definována jako schopnost vyvinout sílu 

při izometrické kontrakci (neprojevuje se pohybem) a síla dynamická, se projevuje 

pohybem hybného systému, či jeho částí (Perič a Dovalil, 2010).  

Dynamickou sílu můžeme dále dělit podle Měkoty a Novosada (2005) na sílu: 

maximální, rychlou (kterou dále dělí na startovní a explozivní), vytrvalostní a reaktivní. 

Dále můžeme toto rozdělení rozšířit podle Periče a Dovalila (2010) o sílu maximální a 

relativní a podle Stoppaniho (2016) o sílu akcelerační. Všechny uvedené druhy sil jsou 

přímo závislé na silovém potenciálu neboli síle maximální a jsou tedy úrovni maximální 

síly podřízeny. (Měkota a Novosad, 2005) 

Popis jednotlivých silových schopností podle různých autorů: 

Maximální síla – Perič a Dovalil (2010) uvádí tuto sílu jako schopnost překonávat 

vysoký až hraniční odpor malou rychlostí. Podle Stoppaniho (2016) se jedná o maximální 

množství síly, které je sval nebo skupina svalů schopna vygenerovat při konkrétním 

pohybovém úkolu za jedno opakování.  

Absolutní síla – Stoppani (2016) definuje tuto sílu jako maximální sílu, kterou je 

sval schopný vyprodukovat, jsou-li odstraněny všechny tlumící a ochranné mechanismy.  

Relativní síla – Podle Periče a Dovalila (2010) jde o maximální sílu, která je 

dělená hmotností daného člověka. Stoppani (2016) uvádí, že tato síla udává poměr mezi 

maximální silou a tělesnou hmotností. 

Reaktivní síla – Měkota a Novosad (2005)  uvádí, že tato síla umožňuje svalový 

výkon, při kterém se uplatňuje cyklus protažení a následného zkrácení svalu, který vyvolá 

zvýšení silového impulzu. Mezi reaktivní a rychlou silou je velmi úzká spojitost. 

Rychlá síla – Podle Stoppaniho (2016) je rychlá síla definována jako schopnost 

rychle přesunout své tělo nebo předmět. Měkota a Novosad (2005) uvádí, že je to 

schopnost nervosvalového systému dosáhnout co největšího silového impulzu v časovém 

intervalu, ve kterém se musí pohyb realizovat. Dále tuto sílu rozděluje na sílu startovní 
a explozivní. 

Startovní síla – Měkota a Novosad (2005) tuto sílu definují jako velikost síly, 

která byla dosažena do 50 milisekund od zahájení kontrakce, tedy schopnost dosáhnout 
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vysoké úrovně síly již na začátku kontrakce v co nejkratším čase. Stoppani (2016) 

definuje tuto sílu jako schopnost vytvářet vysoký výkon v počáteční fázi pohybu.  

Akcelerační síla – Stoppani (2016) definuje tuto sílu jako schopnost rychlého 

růstu výkonu v průběhu větší části pohybu. Dále uvádí, že tato síla přímo navazuje na sílu 

startovní. 

Explozivní síla – Podle Sharkeya a Gaskilla (2019) můžeme výbušnou sílu chápat 

jako sílu násobenou rychlostí. Podle Periče s Dovalilem (2010) je charakterizována 

maximálním zrychlením a nízkým odporem. Měkota a Novosad (2005) uvádí, že je to 

schopnost dosáhnout maximálního zrychlení v závěrečné fázi pohybu.  

Vytrvalostní síla – Měkota a Novosad (2005) definují tuto sílu jako schopnost 

odolávat únavě organismu, při dlouhodobém silovém výkonu. Podle Sharkey a Gaskilla 

(2019) může být vytrvalostní síla neboli silová vytrvalost definována jako schopnost 

provádět po delší dobu svalové kontrakce na submaximální úrovni. 

3.3.2 Typy svalové činosti 

Podle Sharkeye s Gaskillem (2019) a Periče s Dovalilem (2010) můžeme rozdělit 

silové schopnosti podle kontrakce svalových vláken na izometrické (statické), kdy se 

nemění délka svalu, ale pouze napětí a izotonické (dynamické), kde se mění délka, ale 

napětí zůstává takřka stejné (ty můžeme dále dělit na koncentrické a excentrické). 

Měkota a Novosad (2005) dále popisují kontrakci auxotonickou, jakožto vzájemnou 

kombinaci koncentrické a excentrické kontrakce. Podrobnější popis svalových kontrakcí 

viz kapitola druhy svalové kontrakce. ,,Síla svalové kontrakce je výsledkem frekvence a 

aktivace počtu motorických jednotek ve svalu“ (Sharkey a Gaskilla, 2019, s. 55). 

,,Největší svalové síly se vyvíjejí za excentrických podmínek, někdy jsou i dvakrát větší, 

než za podmínek izometrických“ (Zatsiorsky a Kraemer, 2014, s. 99 ). 

Běžné cíle silového tréninku spočívají v udržování nebo rozvíjení způsobilosti 

nervosvalového systému rychle vyvíjet svalovou kontrakci, v prevenci před zraněním, 

udržování způsobilosti svalů, zpevňování kloubních a úponových spojení a po výraznější 

pohybové inaktivitě optimalizování úrovně základních silových schopností (Měkota a 

Novosad, 2005). 
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Obrázek 3: Vztah mezi silou a rychlostí svalové činnosti (upraveno podle Hamill a kol., 2009) 

3.4 Pohybová soustava 

3.4.1 Svalová tkáň a její funkce 

Svalová tkáň je jednou z hlavních tkání našeho těla díky své elasticitě. Má 

schopnosti kontrakce a díky přeměně chemické energie (adenosintrifosfát – ATP) na 

energii mechanickou nám svaly umožňující pohyb těla včetně jeho komponent, vnitřních 

orgánů a též nám umožňují vyvíjení tlaků a napětí. Podle Jarkovských (2005) máme v těle 

okolo 600 svalů, z toho kosterní svalstvo tvoří podle Vágnera (2016) okolo  

40 – 50 % hmotnosti lidského těla. Tyto kosterní svaly, umožňující provádět naše 

pohybové projevy, se skládají ze svalových vláken, které jsou tvořeny kontraktilními 

bílkovinami (aktinem a myozinem). U každého svalu můžeme určit jeho začátek a konec, 

neboli místa kde se upíná sval na kost pomocí šlach. Svalová připravenost a trénovanost 

je jedna ze základních předpokladů pro projev motorických schopností. 

Podle Vágnera (2016) a Jarkovských (2009) můžeme svaly z hlediska funkce 

rozdělit na svaly posturální (tonické) a fázické. Svaly posturální jsou tvořeny převážně 

z pomalých svalových vláken, které jsou dobře prokrveny a mají menší práh dráždivosti. 

Díky své rychlé regeneraci a pomalé unavitelnosti se podílejí na držení vzpřímené pozice 

těla, díky tomu jsou také nazývány jako svaly postojové nebo stabilizační a mají  tendenci 
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ke zkracování. Svaly fázické, jinak nazývány také jako rychlé, jsou oproti posturálním 

svalům rychle unavitelné a jsou tvořeny převážně z rychlých svalových vláken. Tyto 

svaly mají vysoký práh dráždivosti, horší cévní zásobení a celkové sklony k ochabování. 

Důležitá je správná vyrovnanost a fungování těchto dvou skupin svalů. V opačném 

případě se mohou tvořit inhibiční odezvy nebo tzv. svalové dysbalance, které mohou mít 

za následek zranění či dlouhodobé zdravotní problémy pohybového aparátu (Vágner, 

2016). 

3.4.2 Nervy a motorické jednotky 

Každý sval je tvořen z velkého počtu svalových vláken, které vstupují do těla 

samotného svalu. Každý z nervů se po vstupu do svalu větví, díky čemuž jsou schopny 

aktivovat vícero svalových vláken. Podle Sharkeye a Gaskilla (2019) Průměrný nerv 

v kosterním svalstvu aktivuje přibližně 150 svalových vláken. Nerv a svalová vlákna, 

která jsou jím ovládány se nazývají – motorická jednotka.  Síla svalové kontrakce se 

odvíjí od velikosti a počtu těchto aktivovaných jednotek. Motorické jednotky se dají ze 

základního pohledu dělit na jednotky s nízkým prahem dráždivosti a s vysokým prahem 

dráždivosti (Sharkey a Gaskilla, 2019). 

Motorické jednotky s nízkým prahem dráždivosti (pomalé, tonické) 

Tyto jednotky jsou přizpůsobeny k vykonávání dlouhotrvající svalové činnosti  

a relativně pomalejším pohybům. Inervují svalová vlákna typu I (slow oxidative) , která 

nejsou schopna generovat velkou sílu, ale dokáží udržet malé napětí po delší časový úsek, 

aniž by docházelo k větším energetickým požadavkům. Při tréninku nemají tyto vlákna 

příliš velkou možnost hypertrofie, tudíž pro jejich efektivní rozvoj má mnohem vyšší 

efekt pomalé a soustředěné provádění cviků. Zastoupení těchto vláken ve svalech bývá 

okolo 50 % (Vágner, 2016; Petr a Šťastný, 2012). 

Motorické jednotky s vysokým prahem dráždivosti (rychlé, fyzické) 

Tyto jednotky jsou přizpůsobeny k vykonávání krátkodobějších svalových 

činností s vysokou intenzitou. Inervují vlákna typu II, která dokáží pracovat při vysoké 

intenzitě a generovat větší síly, ale jsou relativně rychle unavitelná. Svalová vlákna typu 

II můžeme dále rozdělit na vlákna typu IIA (fast oxidative glycolytic), která mají ve 

svalech zastoupení okolo 35 % a vlákna typu IIB (fast glycolytic), která mají ve svalech 

zastoupení okolo 15 %. Motorické jednotky jsou aktivovány podle principu „vše nebo 
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nic“, což znamená, že svalová vlákna buď úplně kontrahují, nebo zůstávají nečinná 

(Jebavý, 2017; Rokyta a kol., 2016).  

Všechny kosterní svaly vykazují za fyziologických okolností určitý stav napětí 

neboli tzv. tonus . Toto napětí nemá za následek únavu, ani nespotřebovává významné 

množství energie. Podle Karase, Otáhala a Sušánka (1990), Jarkovských (2005) a Mourka 

(2006) je toto klidové svalové napětí rozhodujícím faktorem kvalitní svalové kontrakce. 

Výše klidového napětí podléhá řadě vlivů a zpravidla mají vyšší tonus svaly 

antigravitační neboli posturální, pro které je typické značný statický režim činnosti (Karas 

a kol., 1990). 

3.4.3 Druhy svalové kontrakce 

Sval se jako celek může stahovat (kontrahovat) dvěma způsoby: izotonicky a 

izometricky. Izotonická kontrakce je taková, kdy se mění délka svalu, přičemž zůstává 

stejné jeho vnitřní napětí. Izotonickou kontrakci můžeme rozdělit na kontrakci 

koncentrickou, kdy se sval zkracuje a excentrickou, kdy se sval prodlužuje. Naopak při 

izometrické kontrakci sval vykonává činnost statickou, přičemž se jeho délka nemění a 

jeho akce je patrná na změně napětí svalového bříška. Tento druh stahu charakterizuje 

různé výdrže. Sval při tom rychle podléhá únavě, neboť trvající stah zabraňuje průtoku 

krve. Druhy svalových kontrakcí se mohou velmi úzce prolínat a velice rychle se střídat, 

a to i během jediného pohybu. Součinností těchto svalových kontrakcí vzniká pohybová 

činnost (Čihák, 2016). 

3.4.4 Druhy svalů podle funkce 

Jak již bylo zmíněno výše, pohybová činnost je výsledkem střídání kontrakcí 

svalových vláken.  Jelikož mají různá svalová vlákna různá postavení vůči sobě, můžeme 

svaly rozdělit podle jejich vlastní funkce při provádění základních pohybů v kloubech       

(flexe, extenze, abdukce, abdukce, rotace, cirkumdukce, laterální flexe a otáčení těla nebo 

končetin kolem svislé osy) na (Čihák, 2016): 

• Agonisté – svaly, nebo svalové skupiny, které pro určitý pohyb působí jako 

iniciátoři a vykonavatelé pohybu; 

• Synergisté – pomocné svaly, které se spoluúčastní na jednom pohybu; 

• Antagonisté – svaly působící v opačném směru oproti agonistům a proti 

předchozímu pohybu; 
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• Neutralizační svaly – ruší nežádoucí směry pohybů, vykonávané hlavními a 

pomocnými svaly; 

• Fixační svaly – stabilizují určitou část těla při provádění daného pohybu  

Z biomechanického hlediska dokáže každý sval provádět jen jeden pohyb a tím je 

tah. Proto pokud chceme vykonávat složitější pohyby, je zapotřebí součinnosti několika 

svalů zároveň, například tlačení. Při učení nové pohybové dovednosti je naše provádění 

daných pohybů pomalé a ,,trhané“, může za to prvotní neznalost daných pohybů a 

aktivování agonistů a antagonistů zároveň, což tyto pohybové úkoly ztěžuje, či dokonce 

neguje. Postupným opakováním daných pohybů omezujeme tuto nechtěnou činnost 

antagonistických párů a tím jsme postupně schopni vyvíjet větší sílu, rychlost a 

efektivněji provádět dané činnosti (Current, 2021). 

3.5 Svalové skupiny a funkce jednotlivých svalů 

Tato kapitola navazuje na předchozí kapitolu rozdělení cviků a jsou zde popsány 

hlavní svalové skupiny, jejichž posilování je důležité pro efektivní rozvíjení silových 

schopností a následné plnění fyzických úkonů v armádě. Dále jsou zde uvedeny hlavní 

funkce těchto svalů, neboť jejich znalost je nezbytná k pochopení a následnému 

rozebírání cviků. Naše svaly dokáží samostatně vytvořit jen pár základních pohybů, proto 

můžeme chápat pohybové činnosti a plnění fyzických úkolů jako součinnost několika 

těchto svalových skupin (Čihák, 2016). Popis těchto skupin je zde uveden sestupně, jak 

se nacházejí na lidském těle. 

Svaly v oblasti ramen 

Podle Čiháka (2016) patří do skupiny svalů v oblasti ramen mohutný trojhlavý 

sval m. deltoideus obklopující ramenní kloub (který svým klidovým napětím udržuje 

hlavici ramenního kloubu v jamce) a dále svaly, směřující z lopatek na kosti pažní, které 

jsou tímto svalem kryté. Patří sem m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres minor, m. 

subskapularis (tyto 4 svaly tvoří tzv. rotátorovou manžetu, která zapříčiňuje rotaci paže a 

stabilizaci ramenního kloubu, čímž brání jeho vykloubení) a m. teres major (Hudák a kol., 

2021). Všechny zmíněné svaly se vztahují k funkcím ramenního kloubu a doplňují funkce 

prvních dvou vrstev zádových svalů a svalů hrudníku. 

Při silovém projevu ramenních svalů je převážná část síly generována právě 

trojhlavým svalem deltovým, ten můžeme rozdělit na část přední, střední a zadní. 
Přední část nám umožňuje flexi, což nám dovoluje zvedat horní končetinu před tělo. 
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Funkce střední části je abdukce, což nám umožňuje zvednout paži do stran od těla. Zadní 

část umožňuje natažení paže za tělo a její následné otáčení (Current, 2021). 

Cviky pro posilování svalů v oblasti ramen jsou převážně tlakového nebo 

zdvihového charakteru. Tlakové cviky efektivně zacilují na svaly deltové a spolu s nimi 

zde působí významní synergisté (m. triceps brachii a svaly horní části zad). Cviky 

zdvihové zacilují na ramenní svaly téměř izolovaně, jen s malou pomocí trapézových 

svalů (Current, 2021). 

Svaly v oblasti hrudníku 

Podle Hudáka, Kachlíka a kol. (2021) můžeme svaly hrudníku rozdělit do tří 

skupin. První skupinou jsou torakohumerální svaly (s úponem na horní končetině), mezi 

něž se řadí m. pectoralis major, m. p. minor, m. serratus anterior a m. subclavius. Druhou 

skupinou jsou vlastní (autochtoní) svaly hrudníku, které představují hlavní dýchací 

svaly a bránici, která představuje samostatnou jednotku. 

Při silovém tréninku je hlavním úkolem prsních svalů (pektorálů) stahování 

horních končetin přes hrudník a jeho středovou osu. Cviky pro posilování hrudních svalů 

mají tedy převážně charakter upažovacích cviků a horizontálních tlaků. Významnými 

synergisty pro svaly hrudníku jsou svaly deltové a svaly horních končetin (m. triceps 

brachii) (Current, 2021). 

Svaly v oblasti zad  

Podle Čiháka (2016) jsou zádové svaly rozprostřeny ve 4 vrstvách. První vrstva, 

kam patří svaly m. trapezius (sval trapézový) a musculus latissimus dorsi (široký sval 

zádový), se upíná na humerus. Druhá vrstva se upíná na lopatky, třetí na žebra a čtvrtá 

vrstva je složitým komplexem hloubkového zádového svalstva, kde díky svému připojení 

k páteři a díky své funkci vzpřimování trupu jsou tyto svaly často nazývány jako zádové 

vzpřimovače.  

Silné svaly v oblasti zad nám umožňují vykonávat celou řadu pohybových vzorců 

v dokonalé synchronii  (Current, 2021). 

Dále podle Currenta (2021) svaly zad umožňují vertikální i horizontální 

přitahování, zvedání a stahování ramen a také extenzi páteře a její flexi do stran, dále také 

pomáhají při stabilizaci a ochraně páteře. Cviky pro posilování zádových svalů jsou tedy 

primárně stahovacího a přitahovacího charakteru. 
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Svaly v oblasti paží 

Tyto svaly můžeme rozdělit na dvě větší skupiny: nadloktí a předloktí.  

Skupina nadloktí 

Podle Hudáka, Kachlíka a kol. (2021) můžeme tyto svaly rozdělit na skupinu 

přední a zadní. Přední skupinu tvoří svaly m. biceps brachii, m. coracobrachialis a m. 

brachialis. Svaly této skupiny mají funkci flexorů ramenního, či loketního kloubu. Zadní 

skupinu tvoří svaly m. triceps brachii a m. ancouneus, tyto svaly mají funkci extenzorů 

ramenního, či loketního kloubu. 

Skupina předloktí 

Skupina svalů předloktí je tvořena velice složitým a obsáhlým komplexem svalů, 

které jsou navzájem propojené. Tyto skupiny svalů jsou při cvičení velice důležité, 

protože mají funkci uchopovací a následného držení. Hlavní nepostradatelná funkce 

těchto svalů je také umožnění provádět nepřeberné množství cviků, kvůli svému 

uchopovacímu charakteru. (Hudáka, Kachlíka a kol., 2021) 

Svaly v oblasti středu těla 

Podle Čiháka (2016) můžeme svaly břišní rozdělit do 3 skupin: ventrální, 

laterální a dorsální. Všechny tyto skupiny spolu úzce spolupracují a společně s bránicí 

a svaly pánevního dna tvoří břišní lis. Svaly ventrální skupiny zpevňují přední stranu 

břišní dutiny při fixaci hrudníku mění sklon pánve a při fixaci pánve ohýbají páteř směrem 

k hrudníku. Laterální svaly břicha nám umožňují laterální flexi a také nám napomáhají 

s rotacemi trupu a s předklony, dále nám pomáhají stabilizovat trup a slouží také jako 

ochrana páteře. Jediný sval dorsální skupiny m. quadratus lumborum při oboustranné 

kontrakci zaklání bederní páteř a při jednostranné kontrakci bederní páteř uklání. Díky 

možné flexi trupu můžeme efektivně zacílit břišní svalstvo pomocí různých cviků, u 

těchto cviků je velmi důležitý sklon pánve, či její fixace. 

Svaly v oblasti dolních končetin 

Kvůli své obsáhlosti jsou zde dolních končetin rozděleny na: svaly kyčelního 

kloubu, svaly kolem stehenní kosti a na svaly bérce. 
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Svaly kyčelního kloubu 

Podle Hudáka, Kachlíka a kol. (2021) můžeme svaly kyčelního kloubu rozdělit na 

skupinu přední, kam spadá sval m. iliopsoas a skupinu zadní, která se dále dělí na 

povrchovou, která obsahuje svaly hýžďové a na skupinu hlubokou, neboli svaly 

pelvitrochantenrické. Přední svaly kyčelního kloubu jsou funkčně flexory. Svaly zadní 

skupiny kyčelního kloubu a hýžďové jsou abduktory, extensory a rotátory.  

Pelvitrochantenrické svaly jsou převážně rotátory kyčelního kloubu (Čihák, 2016). 

Svaly kolem stehenní kosti 

Podle Čiháka (2016) můžeme svaly okolo stehenní kosti rozdělit do 3 skupin: 

ventrální, mediální, dorsální. Do ventrální skupiny patří svaly m. sartorius a m. 

quadriceps femoris, který je mohutným extensorem kolena. Svaly mediální skupiny 

slouží jako adduktory stehna. Svaly dorsální skupiny jsou flexory kolenního kloubu, které 

jsou zároveň extensory kyčelního kloubu. Do této skupiny spadají svaly m. biceps 

femoris, m. semitendinosus, m. semimembranosus.  

Svaly bérce 

Podle Čiháka (2016) můžeme též svaly bérce rozdělit do 3 skupin: přední, 

laterální, zádní. Svaly přední skupiny jsou funkčně extensory prstů nohy a supinátory 

nohy. Svaly laterální skupiny jsou funkčně pronátory a pomocné flexory nohou. Svaly 

zadní skupiny jsou funkčně flexory nohou a prstů.  

Při cvičení spodní poloviny těla spolu všechny tyto svalové skupiny v různých 

poměrech spolupracují a takřka neexistuje cvik, který by zacílil pouze jednu svalovou 

skupinu. Při provádění komplexních (vícekloubových) cviků je zapotřebí všech svalů 

spodní poloviny těla pro pohyb a zároveň pro kontrolu sil ve všech kloubech, kdežto u 

provádění izolovaných (jednokloubových) cviků bude primárně zacílena jedna skupina 

svalů oproti ostatním. Ovšem i zde se budou ostatní svalové skupiny účastnit stabilizace 

kloubů, které pracují (Current, 2021). 

3.6 Faktory potenciálu svalové síly  

Podle Zatsiorskeho a Kraemera (2014) existují dva základní faktory, které určují 

svalovou sílu: periferní a centrální. 

A) Periferní faktory – mezi nejdůležitější periferní faktory patří rozměry svalů. Je 

známo, že srovnatelné svaly s větším průřezem jsou schopny generovat větší sílu, než 
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ty s průřezem menším, což platí bez ohledu na jejich délku. Průřez každého svalu je 

podmíněn počtem svalových vláken a velikostí jejich průřezů, tudíž silovým 

tréninkem, který vede ke zvětšení průměru svalu (hypertrofii) můžeme 

zvýšit  maximální sílu. Další adaptační změnou v procesu silového tréninku vedoucí 

ke zvýšení maximální síly, je zmnožení svalových vláken (hyperplazie). Poměr 

hyperplazie vláken je však poměrně malý, a tudíž v praxi silového tréninku 

zanedbatelný. (Zatsiorsky a Kraemer, 2014) 

B) Centrální (nervosvalové) faktory – centrální nervový systém má rozhodující úlohu 

v silovém tréninku a při celkovém rozvoji svalové síly. Hlavní úlohu při tomto 

rozvoji hraje proces intramuskulární koordinace neboli množství zapojených 

svalových vláken, které je jedinec během pohybu schopen aktivovat a 

intermuskulární koordinace neboli řízená aktivace vícero svalů během jednoho 

vykonávaného pohybu. Tato koordinace se projevuje již po dvou týdnech silové 

přípravy. Podlle Zatsiroského a Kraemera (2014) v sobě intramuskulární 

koordinace zahrnuje 3 mechanismy, které jsou založeny na existenci motorických 

jednotek a které ovlivňují výsledné silové projevy. Jedná se o:  rekrutaci, frekvenci a 

synchronizaci. 

• rekrutace motorických jednotek (prostorová sumace) – při vědomých 

kontrakcích svalových vláken je pořadí náboru (rekrutace) určováno velikostí 

motoneuronů. Nejprve jsou rekrutovány malé motoneurony s nižším prahem 

vybíjení a následně při vyvíjení větší síly dochází postupně k náboru větších 

motorických jednotek. To znamená, že dosažení plné aktivace pomalých 

motorických jednotek nastává i u netrénovaného jedince, naopak pro nábor 

větších svalových jednotek je potřeba silového trénink (Petr a Šťastný, 2012); 

• frekvence vybíjení motorických jednotek (časová sumace) – je dalším 

důležitým mechanismem kterým mohou být motorické jednotky opět rychleji 

rekrutovány (Zatsirosky a Kraemer, 2014) ; 

• synchronizace – za normálních okolností pracují motorické jednotky 

asynchronně, aby byly schopny vytvořit hladký a plynulý pohyb, jejich 

synchronizací dosáhneme větší svalové síly, za cenu toho, že pohyb ztratí na své 

plynulosti (Petr a Šťastný, 2012). 

Zatsiorsky a Kraemer (2014) dále konstatují, že maximální síly lze dosáhnout, pokud: 

• se rekrutuje maximální počet pomalých i rychlých motorických jednotek; 
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• optimální vybíjecí frekvence v každém motorickém vláknu souhrnně vyvolají 

fúzující tetanii; 

• když motorické jednotky pracují synchronně během vědomého vyvíjení 

maximální síly.  

3.7 Zátěžové parametry 

Základními komponentami při stavbě silového tréninku jsou zátěžové parametry 

neboli (metodotvorné činitele). Petr a Šťastný (2012) uvádějí jako základní zátěžové 

parametry: 

• počet opakování; 

• velikost odporu; 

• rychlost kontrakce; 

• interval odpočinku.  

Perič a Dovalil (2010) dále zařazují charakter odpočinku a Stoppani (2016) řadí 

mezi metodotvorné činitele také výběr a pořadí cviků. 

3.8 Metody pro stimulaci silových schopností 

Různým nastavováním jednotlivých zátěžových parametrů následně vznikají 

metody pro stimulaci silových schopností. Zatsiorsky a Kraemer (2014) rozdělují metody 

silového tréninku do tří základních skupin: 

• maximálních úsilí (maximálními nebo téměř maximálními odpory); 

• opakované úsilí (submaximální odpory a pracuje se do vyčerpání); 

• (submaximální úsilí) – tato metoda se od předchozí liší jen v tom, že práce 

neprobíhá do selhání, ale jen do střední úrovně opakování; 

• dynamických úsilí (submaximální odpory a pracuje se s maximální možnou 

rychlostí). 

3.9 Tréninková zátěž 

Sportovní literatura pojem tréninková zátěž definujedefinuje jako celkový součet 

veškerých tréninkových aktivit za daný časový úsek. Každá tréninková zátěž obsahuje 

dvě hlavní komponenty: objem, který představuje množství vykonané práce (trvanlivější 

adaptační změny) a intenzitu neboli náročnost tréninkové práce (silnější odezva, ale 

pomíjivější). Mezi těmito komponentami funguje nepřímá úměra a pokud jednu z nich 
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navýšíme, automaticky snižujeme komponentu druhou. V silovém tréninku můžeme 

objem chápat jako počet cviků vynásobený počtem opakování a intenzitu jako 

procentuální hodnotu odvozenou od hmotnosti jednoho opakovacího maxima.  

Kvantifikace a měření obou těchto komponent je základním předpokladem pro správné 

řízení tréninku (Petr a Šťastný, 2012). 

3.10 Diagnostika silových schopností  

Diagnostika silových schopností je nutná pro zjištění výchozí silové úrovně 

svalových skupin a síly daného cvičence. Díky této diagnostice svalových schopností 

jsme dále schopni určit efekt daného tréninku, stanovení určitého oslabení svalových 

skupin či určení svalových dysbalancí. K určení velikosti svalové síly se využívají 

laboratorní a terénní testy (Měkota a Novosad, 2005). 

Laboratorní testy – při těchto testech se využívá především biomechanických 

měření. Zde se nejvíce využívá izometrického testování formou dynamometrie, kdy je 

úkolem testovaného jedince vyvinutí co nejvyšší síly proti statickému odporu (zjišťujeme 

maximální a rychlou sílu) a izokinetické testování, které hodnotí svalovou sílu, v předem 

definovaném rozsahu pohybu. (Havel a kol., 2009) 

Terénní testy – u těchto testů se využívají standardizovaná tělesná cvičení a 

hodnocen je výkon, kterého cvičenec dosáhl. Hlavními parametry jsou zde překonaný 

odpor a počet opakování. Uplatňuje se jak testování zaměřené na výkon velkých 

svalových skupin, tak i jednoduchá dynamometrie. Dále se zde užívá různých testových 

baterií (Měkota a Novosad, 2005). 

Havel a kol. (2009) rozděluje testy silových schopností na statické a dynamické. 

Statické testování 

• maximální – ruční dynamometrie, zádová dynamometrie; 

• vytrvalostní – výdrž ve shybu. 

Dynamické testování 

• rychlostně silové – přednožování v lehu na zádech; 

• explozivně silové – skok daleký z místa odrazem snožmo, vertikální skok; 

• vytrvalostně silové – opakované shyby, opakované sedy-lehy  
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3.11   Rozdělení cviků 

Cviků určených k rozvoji silových schopností existuje nepřeberné množství, 

přičemž správná technika provedení těchto cviků je klíčová, jak k dosažení 

požadovaných výsledků, tak ke zdravému fungování lidského těla. V opačném případě 

by mohlo dojít ke zraněním, či dokonce při dlouhodobém užívání špatné techniky 

jednotlivých cviků až k nevratným poškozením pohybového aparátu.  

3.11.1   Cviky podle množství zapojených svalových vláken 

Podle Petra a Šťastného (2012) můžeme rozdělit cviky podle komplexnosti 

daného pohybu na cviky strukturální (komplexí) a na cviky jednokloubní (izolované). 

Izolované (jednokloubní) 

Petr a Šťastný (2012) definují izolované cviky jako cviky, kde se zapojuje pouze 

jeden kloub a kde se snažíme o co největší zacílení a procvičení dané svalové partie, či 

partií a též se snažíme eliminovat různé koordinační a stabilizační prvky, či zapojení 

většího počtu svalových skupin (příkladem mohou být izolované bicepsové zdvihy). Tyto 

cviky jsou ideální, pokud chceme primárně procvičit jen určitou partii, ať už kvůli 

svalovým dysbalancím, či hypertrofickému zvětšení dané partie. Díky svému charakteru 

jsou tyto cviky hojně využívány v kulturistice, ale v armádním výcviku nenajdou  

primární využití, kvůli menšímu počtu zapojených svalových vláken.  

Prvořadým cílem silového tréninku musí být celkový pohybový vzorec, nikoli síla 

jednoho jediného svalu nebo pohyb v jednom kloubu (Zatsiorsky a Kraemer, 2014). 

Z toho vyplývá, že je nezbytné, aby armádní příslušníci využívali jednokloubové cviky 

při silovém tréninku jen jako doplňkové.  

Komplexní (vícekloubové) 

Podle Petra a Šťastného (2012) jsou komplexní cviky takové, kde zapojujeme 

svalstvo v rámci dvou a více kloubů a kde zapojujeme co nejvíce svalových vláken pro 

provedení daných cviků, zde hraje významnou úlohu též koordinační složka. Na rozdíl 

od izolovaných cviků, kde je hlavní cíl zapojit jen určité svalové partie, komplexní cviky 

můžeme chápat jako snahu přemístit břemeno z bodu A do bodu B za použití co nejvíce 

svalových vláken a samozřejmě za použití správné techniky. Tyto cviky jsou díky svému 

silovému charakteru klíčové pro rozvíjení silových schopností a náboru motorických 

jednotek. Petr a Šťastný (2012) dále uvádějí, že čím je cvik komplexnější a čím méně 
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 se spoléhá na pevnou oporu či pevně definovaný pohyb, tím vyšší rekrutace motorických 

jednotek je dosaženo. Díky množství zapojených svalových vláken a síle kterou jsme 

schopni vygenerovat, se musí obzvlášť dbát na techniku daného cviku, protože zde může 

hrozit vysoké riziko zranění. 

3.11.2   Cviky podle kontrakce   

Zatsiorsky a Kraemer (2014) klasifikují cviky podle kontrakcí svalů na statické 

(izometrické) a dynamické (izotonické). Více viz kapitola svalové kontrakce. Seliger 

 a Novák (1960) popisují, že pro cvičení dynamického charakteru bývá typické střídání 

kontrakcí a ochabování. Také u těchto cviků vzniká jen krátkodobé omezení prokrvení 

svalů po dobu kontrakce, vzápětí vystřídané cirkulací krve při ochabnutí svalu (tato 

kontrakce působí příznivě na krevní oběh). Cviky statického charakteru jsou oproti 

dynamickým cvikům únavnější a namáhavější právě kvůli delší době stahu svalových 

vláken a nemožnosti efektivní cirkulace krve. I když bývá celková spotřeba kyslíku  

u těchto cviků menší, vzniká zde velký kyslíkový dluh. Petr a Štastný (2012) také 

poukazují na fakt, že tyto kontrakce se u většiny cviků v průběhu cvičení střídají. Pokud 

máme všechny volní pohyby daného cviku pod kontrolou, můžeme vytvářet pravidelné 

střídání kontrakcí a tím si určovat tempo cvičení, které je právě touto kontrakcí 

podmíněno. 

3.11.3   Cviky podle významu cíle 

Petr a Šťastný (2012) společně se Stoppanim (2016) kategorizují cviky na hlavní 

a doplňkové.  

Cviky hlavní (základní)  

Základní cviky jsou takové, které se zaměřují na cíl posilování, tudíž zatěžují 

hlavní svaly (velké hybače) vzhledem k danému pohybu, u kterých chceme dosáhnout 

zvýšení svalové síly. Pro cviky hlavní je také typické, že jsou zároveň  strukturálními 

(komplexními), protože zajišťují pohyby ve více kloubech a vyžadují zapojení většího 

počtu svalových skupin a větší míru koordinace. Díky své náročnosti je vhodné tyto cviky 

zařazovat na začátek tréninkové jednotky (Petr a Šťastný, 2012; Stoppani, 2016).  

Cviky pomocné (doplňkové)  

Cviky pomocné jsou takové, kdy svalovou činnost zabezpečují menší svalové 

skupiny, které vypomáhají v pohybu velkým hybačům (Petr a Šťastný, 2012). Pohyby 
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pomocných cviků se většinou dějí v jednom kloubu, výjimkou jsou potom cviky 

zaměřené na vzpřimovače zad a svaly břicha, jelikož u nich dochází ke složitým pohybům 

za účasti mnoha kloubů (Stoppani, 2016). 

3.11.4   Cviky podle posilovacího nářadí a náčiní 

Celá tato kapitola vychází ze Stoppaniho (2016). Významným faktorem při 

rozdělování posilovacího nářadí a náčiní je vytvářený odpor či rychlost pohybu, kterou 

nám dané posilovací nářadí a náčiní umožňuje. Rozděluje je na jednoduchy odpor, 

proměnlivý odpor, rychlostní stroje a netradiční (nové) přístroje. 

Jednoduchý odpor – konstantní velikost odporu v celém rozsahu pohybu. 

Spadají sem například činky, různé druhy závaží a břemen, různé druhy posilovacích 

lavic, balanční pomůcky, běžné předměty, jednoduché posilovací stroje. Do této kategorie 

též spadá cvičení s vlastním tělem a nářadím k tomu určeném (bradla, hrazda, 

gymnastické kruhy, atd…), kdy nám naše hmotnost nebo hmotnpst těla jiné osoby 

poskytne dostatečný odpor.  

Proměnlivý odpor – je vytvářen proměnlivý odpor, který je v průběhu pohybu 

měněn kontrolovatelným či nekontrolovatelným způsobem. Do této kategorie spadají 

koncentrické a pákové posilovací stroje, různé typy pružin, elastické posilovací pásy a 

lana či stroje vytvářející odpor v tahu.  

Rychlostní (izokinetické) stroje – tyto stroje dokáží kontrolovat rychlost pohybu 

nehledě na velikost vyvíjené síly. Svalová kontrakce, při které zůstává rychlost pohybu 

stejná, je nazývána kontrakcí izokinetickou, která se ale v běžné praxi nevyskytuje. 

Využití těchto přístrojů je značně omezené a nákladné. Své uplatnění nacházejí převážně 

v různých laboratořích sportovního lékařství, kde jsou užívány ke zjištění velikosti síly 

sportovců.  

Netradiční a nové přístroje – tyto stroje nepatří do žádné z předchozích skupin. 

Odpor je vytvářený novodobým neobvyklým způsobem a četnost těchto přístrojů je oproti 

strojům s jednoduchým a proměnlivým odporem značně menší. Do této kategorie spadají 

například hydraulické, pneumatické, vibrační, elektronické a počítačové stroje či tzv. 

bodyblade.  
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3.12    Praktické využití silových schopností v armádě 

Tato kapitola navazuje na kapitolu fyzická příprava vojáků. Je zde popsáno využití 

silových schopností v základní tělesné přípravě (ZTP) a speciální tělesné přípravě (STP) 

a jejich následný přesah do činnosti vojáků. Jelikož se základní tělesná příprava zaměřuje 

na rozvoj základních tělesných schopností a speciální tělesná příprava na rozvoj 

konkrétních pohybových dovedností, jsou u ZTP uvedeny všeobecné vojenské situace, u 

kterých je zapotřebí silové zdatnosti a u STP je rozvedena potřeba silových schopností 

při konkrétních výcvicích STP. 

3.12.1    Základní tělesná příprava (ZTP) 

Jelikož se základní tělesná příprava zaměřuje na všeobecný rozvoj pohybových 

schopností, hraje zde rozvoj silových schopností významnou úlohu. Rozvoj těchto 

schopností v základní tělesné přípravě nám umožňuje plnit nepřeberné množství 

pohybových úkolu, právě díky svému komplexnímu přesahu a variabilitě. Příkladem 

těchto úkolů v konkrétních vojenských situacích, které by nebylo možné plnit bez určité 

silové úrovně mohou být (Army, 2022): 

• zvedání, přemísťování, či nošení těžkých břemen (ranění vojáci, vojenské 

vybavení, munice); 

• šplhání na překážky různého typu či jejich překonávání; 

• asistování ostatním vojákům při vylézání či překonávání překážek; 

• vytahování, nošení či házení vojenského materiálu přes překážky; 

• odtlačení nebo nadzvednutí překážek menší hmotnosti; 

• odtlačení soupeře během kontaktu muže proti mužům; 

• vyprošťování raněných a následné přemístění do bezpečí, či následná manipulace 

s nosítky; 

• možnost rychlého zaujetí polohy na břiše a následné vrácení se do postoje, či 

plazení se během úhybů a manévrů. 

3.12.2    Speciální tělesná příprava (STP) 

STP je nadstavbou ZTP a jejím hlavním cílem je získaní speciálních pohybových 

dovedností, které může příslušník armády při své činnosti využívat. Rozšířením silových 

schopností vojáků je účinný způsob jak zefektivnit tyto konkrétní pohybové dovednosti. 

Do této skupiny patří (Lašák a kol., 2008): 
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• výcvik boje zblízka (pády, údery, kopy, techniky, aj.), zde nám silové schopnosti 

mohou poskytnout převahu nad protivníkem, ať z hlediska překonávání či 

přetlačování protivníka, tak z hlediska větší destruktivní síly kopů, úderů, 

pákových či jiných technik, právě díky výbušné síle; 

• výcvik vojenského lezení (slaňování, vystupování po laně, jištění, lezení po 

skále), zde silové schopnosti najdou největší uplatnění při samotném pohybu na 

skalách či jiných vertikálních překážkách, kdy pro efektivní zdolávání těchto 

překážek je zapotřebí určité silové úrovně zejména v oblasti dolních končetin, 

zad, paží a také v oblasti předloktí a prstů; 

• výcvik vojenského plavání (plavání v oděvu, brodění, plavání ve skupině, vodní 

záchrana, aj.), oproti sportovnímu plavání je při plavání vojenském vytvářen při 

pohybu ve vodě větší odpor, kvůli vojenskému stejnokroji a tudíž je zapotřebí 

větší vynaložené síly. Určitá silová průprava je zapotřebí i během brodění se 

vodními toky; 

• v překonávání překážek (přelézání, přeskakování, šplhání), zde jsou silové 

schopnosti prvořadé, ať už se jedná o samotné překonávání překážek, 

překonávání překážek se zátěží, či  při dopomoci partnerovi; 

• výcvik v házení (z místa, za pohybu, z okopu), zde platí, že čím má vrhaný objekt 

vyšší hmotnost, tím je zapotřebí většího svalového úsilí; 

• výcvik v přesunech (pěší, na sněhu a ledu, na vodě), přesuny jsou většinou 

chápány jako vytrvalostní disciplína, ale kvůli nesené zátěži a tudíž nutnosti 

stabilizace s většími nároky na dolní končetiny a střed těla, mají přesuny též 

silový charakter; 

• výcvik v základech přežití (pohyb a orientace v terénu, stavění přístřešků, 

rozdělávání ohně, úprava stravy, aj.) i v této kategorii se můžeme dostat do 

situací, kdy je potřeba silových schopností, ať už při práci s přírodním 

materiálem, kopáním úkrytů, či získávání výhodnějších pozic, ale zpravidla se 

zde využíváním těchto schopností snažíme předejít, kvůli jejich energetické 

náročnosti. 

3.13 Vojenské tréninkové programy 

Vojenské tréninkové programy jsou z pravidla soubory jednotlivých činností a 

cvičení, které pomáhají vojákům zvyšovat nebo udržovat úroveň jejich fyzické zdatnosti, 

díky čemuž jsou následně vojáci schopni plnit jejich vojenské úkoly. Každý voják je 
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povinen mít účinnou úroveň motorických schopností a dovedností, kterou si stanovuje 

každá armáda individuálně. Úroveň těchto motorických schopností je hodnocena pomocí 

různých testových baterií.  

Každý voják si během své kariéry musí projít různými druhy tréninků a výcviků. 

Následující kapitola popisuje různé fáze výcviků pro americkou armádu. Zdrojem pro 

celou tuto kapitolu je publikace FM 7-22 (2020) vydaná americkou armádou a oficiální 

web americké armády Army (2022).  

3.14 Zdraví a kondice (Holistic Health and Fitness)    

Holistic healt and fitness (H2F) program je stanoven doktrínou americké armády 

pro výcvik připravenost vojáků. Tento systém formalizuje způsob, jakým armáda cvičí, 

rozvíjí a pečuje o své vojáky. Systém H2F buduje jak základní schopnosti, tak i rozšířené 

schopnosti vojáka. Podobně jako u profesionálních sportovců, musí i vojáci optimalizovat 

svůj individuální výkonnostní potenciál tím, že se stanou silnějšími, rychlejšími a 

připravenějšími ve směru fyzické i psychické připravenosti. Silnější jednotlivci v 

konečném důsledku vytvářejí silnější týmy. Doktrína H2F přesouvá důraz na 

individualizované výcvikové programy s pokračováním ve výcviku v rámci kolektivního 

prostředí. Fyzická připravenost zde zahrnuje následující komponenty: svalovou sílu, 

hypertrofii, svalovou vytrvalost, aerobní vytrvalost, anaerobní vytrvalost a sílu (power). 

3.14.1 Základní bojový trénink (Basic Combat Training) 

Oficiální web Americké armády (Army, 2022) uvádí, že základní bojový výcvik 

(BCT) americké armády probíhá ve třech fázích a trvá přibližně deset týdnů v závislosti 

na vojenské profesní specializaci vojáka. První týdny výcviku se zaměřují na všeobecný 

pokrok ve fyzické připravenosti Fyzická příprava H2F pro BCT zahrnuje následující 

složky: 

• silový trénink; 

• sedmidenní rozvrhy, které zahrnují aktivní regeneraci, kvůli maximalizaci odezvy 

na trénink; 

• rozvoj silových, vytrvalostních a sprinterských schopností; 

• tréninky prováděné v ACU (Army Combat Uniform); 

• trénink běžeckých dovedností; 

• techniky mobilizace měkkých tkání a kloubů pro zotavení; 

• ACFT (Army Combat Fitness Test). 

https://www.army.mil/
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3.14.2 Pokročilý individuální trénink (Advanced Individual Training) 

Po absolvování BCT následuje pokročilý individuální trénink (AIT), kde si voják 

projde další fází výcviku a osvojuje si pracovní dovednosti vyžadované pro jeho 

vojenskou odbornost (MOS). 

3.14.3 Základní bojový výcvik a pokročilý individuální trénink u jedné jednotky 
(One Station Unit Training) 

Základní bojový výcvik a pokročilý individuální trénink u jedné jednotky (OSUT) 

má podobný průběh jako BCT po dobu prvních 10 týdnů a poté pokračuje v počáteční 

fázi činnosti, dokud vojáci nesplní armádní standardy pro udržovací fázi. Činnosti 

udržovací fáze jsou složitější a připravují vojáky na plnění požadavků jejich zařazení do 

MOS a na činnosti operací v různých oblastech. MOS s 22týdenním OSUT jsou 

programovány výkonným týmem H2F v jednotlivých speciálních školách. 

3.14.4 Počáteční zařazení k jednotce (First Unit Of Assignment)  

Po absolvování doby mezi nástupem na náborovou stanici a ukončením 

počátečního vojenského výcviku, tzv. Initial Military Training (IMT), se vojáci během 

několika dnů nebo týdnů dostanou ke své první jednotce. Přestávka mezi IMT a příjezdem 

k první jednotce může způsobit snížení připravenosti vojáků. K výraznému poklesu síly, 

vytrvalosti a pohyblivosti dochází po 14 dnech malého nebo žádného výcviku. Zhoršení 

je výraznější u nově vycvičených vojáků, kteří ještě nemají vysokou úroveň fyzické 

připravenosti. Velitelé IMT a výkonnostní týmy H2F si to uvědomují a povzbuzují a 

motivují vojáky, aby přijali odpovědnost za udržení vlastní připravenosti. Toho jsou si 

vědomi i členové výkonnostních týmů H2F a velitelé jednotek při prvním zařazení 

vojáků, a proto navrhují a organizují kondiční programy, které urychlují aklimatizaci 

nových vojáků u jednotky a přechod do udržovací fáze výcviku. Tyto programy mohou 

trvat od několika dnů až po několik týdnů. 

3.14.5 Udržovací fáze 

Udržovací fáze výcviku H2F staví na základech vytvořených v počáteční fázi. 

Udržovací fáze zahrnuje zvládnutí fyzických a psychických předpokladů pro profesní a 

bojové úkoly. Rozvoj individuálních programů pro vojáky je v udržovací fázi normou, 

která předpokládá udržení fyzické připravenosti vojáka k bojovému nasazení. 
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3.15 Vytváření systematického přehledu a metaanalýz  

Systematický přehled (systematic review) je přehled, který používá explicitní, 

systematické metody ke shromáždění a syntéze výsledků studií, které se zabývají jasně 

formulovanou otázkou (Page a kol., 2021). 

Systematické přehledy plní mnoho důležitých funkcí. Mohou poskytnout syntézu 

stavu poznání v dané oblasti, na jejímž základě lze určit priority budoucího výzkumu. Též 

se mohou zabývat otázkami, které by jinak nemohly být zodpovězeny jednotlivými 

studiemi. Systematické přehledy tedy vytvářejí různé typy poznatků pro různé uživatele 

přehledů. Aby byl systematický přehled pro uživatele cenný, měli by autoři připravit 

transparentní, úplný a přesný popis toho, proč byl přehled proveden, co udělali (např. jak 

byly studie identifikovány a vybrány) a co zjistili (např. charakteristiky přispívajících 

studií a výsledky metaanalýz) (Page, McKenzie, a kol., 2021). 

Samotná systematická rešerše je rozdělena do několika kroků, které jsou 

zobrazeny níže na obrázku (obr. 4). a dále jsou popsány podle Impellizzeri a Bizzini  

(2012). 

 

Obrázek 4: Jednotlivé kroky systematické rešerše (Upraveno podle: Impellizzeri a Bizzini, 2012) 

Prvním krokem je definice vybrané zkoumané otázky a kritérií způsobilosti. Jde 

zde o vyjasnění cíle rešerše a otázky, kterou se dotyčný přehled zabývá. V případě potřeby 

lze širokou výzkumnou otázku rozdělit na konkrétnější otázky. Kritéria pro zařazení by 
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měla být dostatečně přesná, aby umožnila výběr všech studií relevantních pro 

zodpovězení uvedené výzkumné otázky.  

Druhým krokem je strategie vyhledávání, která musí být jasně stanovena a měla 

by umožnit identifikaci všech relevantních studií. Strategie vyhledávání může být 

prováděna například pomocí elektronických databází, čtením referenčních seznamů 

relevantních studií, ručním vyhledáváním v časopisech a konferenčních sbornících, 

kontaktováním autorů, odborníků v dané oblasti a výrobců. V současné době je možné 

snadno prohledávat literaturu pomocí elektronických databází. Použití pouze jedné 

databáze však nezaručuje, že budou nalezeny všechny relevantní studie, a proto je třeba 

prohledávat různé databáze. 

Třetím krokem je výběr relevantních studií, před tímto výběrem je zapotřebí 

sloučit výsledky různých přehledů a odstranit duplicitní hodnoty. Po úvodní kontrole 

názvů a abstraktů, kdy jsou odstraněny zjevně nerelevantní studie, by měly být vyhledány 

plné texty potenciálně relevantních studií, které jsou vybrány na základě předem 

stanovených kritérií pro zařazení a vyloučení. 

Čtvrtým krokem je výběr vhodných dat, které musí být přesné a objektivní. 

Získaná data mohou zahrnovat obecné informace (autor, název, typ publikace, země 

původu atd.), charakteristiky studie (např. cíle studie, design, techniky randomizace atd.), 

charakteristiky účastníků (např. věk, pohlaví atd.), intervence a prostředí, výsledné údaje 

a výsledky (např. statistické techniky, nástroj měření, počet sledovaných osob, počet 

zařazených, přidělených a do analýzy zahrnutých účastníků). 

Pátým krokem je syntéza dat, která by měla začít popisným shrnutím (v 

tabulkové formě) zahrnutých studií. Tato tabulka obvykle obsahuje podrobnosti například 

o typu studie, intervencích, velikosti vzorku, charakteristikách účastníků a výsledcích. 

Rovněž by mělo být uvedeno hodnocení kvality nebo riziko zkreslení.  

Šestým a závěrečným krokem je poté interpretace výsledků. Při interpretaci 

nebo komentování výsledků by měla být diskutována a zohledněna omezení, jako je 

celkové riziko zkreslení a specifická zkreslení studií zahrnutých do systematického 

přehledu a síla důkazů. 
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4 METODIKA 

Tato část bakalářské práce se zaměřuje na popis použitých výzkumných metod, 

informace o způsobu sběru dat a jejich následné vyhodnocení.   

4.1 Cíle  

Na základě rešerše vybrané literatury zjistit jaké cviky a motorické testy se 

nejčastěji používají při tréninku a testování silových schopností u příslušníků vojenského 

personálu a následně porovnat jejich četnosti a účel využití v armádních fyzických 

tréninkových programech. 

4.2 Hypotézy 

Na základě vojenské tělovýchovné literatury předpokládáme: 

1. nižší četnost motorických testů maximální síly ve srovnání s  testy silové 

vytrvalosti. 

2. vyšší četnost cviků cílených na rozvoj a udržení svalových skupin dolních 

končetin ve srovnání s jednotlivými svalovými skupinami horní poloviny těla 

(ramenní svaly, zádové svaly, prsní svaly, břišní svaly). 

4.3 Identifikace studií  

Pro účely této bakalářské práce byla použita metoda systematické rešerše 

na základě výběru vhodných studií, podle vzoru PRISMA (Page a kol., 2020). 

Vyhledávání odborné literatury relevantní pro tento přehled bylo provedeno pomocí třech 

elektronických databází: Web of Science, Scopus a PubMed. Dále prohledáním 

referenčního seznamu literatury s dohledáním pomocí Google Scholar od počátku do 15. 

prosince 2021. První tři databáze byly použity jako hlavní zdroj relevantních studií a 

Google Scholar následně jako zdroj vhodných studií, které nebyly nalezeny sestaveným 

skriptem. V databázi Scopus bylo nastaveno vyhledávání pomocí názvu článku, abstraktu 

a klíčových slov a u databází Web of Science a Pubmed bylo nastaveno vyhledávání ve 

všech možných polích, pro větší možnost nalezení relevantních článků. Klíčová slova 

použitá při vyhledávání a sestavování skriptu byla: cviky (exercises), motorické testy 

(motor tests), síla (strength), vojenský personál (military personnel). 
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4.4 Sestavení vyhledávacího skriptu 

Vyhledávání článků proběhlo pomocí sestaveného skriptu určeného k vyhledání 

studií. To spočívalo v co nejpřesnějším určení a vymezení klíčových slov a následným 

rozvrstvením skriptu a přidáním booleovských operátorů (AND, OR a NOT). 

Sestavovaný skript byl rozdělen do čtyř částí, kdy první část generovala vojenství, druhá 

část silové schopnosti, třetí část články spojené s tréninkem a testováním a čtvrtá část 

byla přidána jako selekční, pro lépe vymezený směr výběru článků. Jelikož cílový vzorek 

probandů je voják schopný plnit úkoly bez omezení, omezuje nám první parametr čtvrté 

části články spojené s netrénovanými jedinci a jedinci po úrazu. Druhý parametr nám 

vyřazuje články, kde se výzkum zaměřoval na vliv suplementů v asociaci se silovými 

schopnostmi a nikoli na samotný fyzický trénink. 

1.část: Military* OR Army*; 2. část: Strength* OR Power* OR Resistance*; 3. 

část: Test* AND Exercise* AND Training*; 4. část: NOT (untrained) NOT 

(rehabilitation) NOT (supplement) 

Výsledný skript:  

(Military* OR Army*) AND (Strength* OR Power* OR Resistance*) AND 

(Test* AND Exercise* AND Training*) NOT (Untrained) NOT (Rehabilitation) NOT 

(Supplement) 

Dále byly prozkoumány referenční seznamy vyhledaných a vybraných článků a 

vyhledány využitím vyhledávače Google Scholar. Poté bylo zhodnoceno a rozhodnuto, 

zda je vhodné vyhledaný článek zařadit do systematické rešerše.   

4.5 Kritéria výběru studií 

Pro zařazení do systematické rešerše musely jednotlivé studie vyhovovat 

zařazovacím kritériím (inclusion criteria) vymezující podmínky, které musejí jednotlivé 

studie splňovat, aby mohly být zařazeny do systematické rešerše. Studie jsou též 

selektovány pomocí vylučovacích kritérií (exclusion criteria), která nám blíže specifikují 

výzkumnou otázku a vyřazují nevhodné studie. 

Zařazovací kritéria (inclusion criteria) 

• články musejí obsahovat výčet cviků, využívaných pro testování, či rozvoj 

silových schopností; 
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• cviky, testové, či tréninkové programy a baterie musí být využívány pro účely 

armády; 

• probandi musejí být vojáci nebo rekruti bez zdravotních omezení; 

• použité cviky musejí mít charakter standardizovaných tělesných cvičení, u 

kterých může být hodnocen výkon cvičence; 

• použité cviky musejí splňovat možnost použití jak pro trénink, tak pro testování. 

Vylučovací kritéria (exclusion criteria) 

• probandi nesmějí užívat přidaných nabuzujících, či jiných látek, které by mohly 

ovlivňovat a zkreslovat jejich výkon; 

• použité cviky nesmějí být prováděny na přístrojích v laboratorním prostředí; 

• nalezené články nesmějí být systematické nebo jiné rešerše. 

4.6 Výběr studií 

Vzhledem ke stanovení problematiky a cíle dané bakalářské práce nebyla u výběru 

daných studií omezena dolní hranice časového rozsahu. Prvním krokem bylo sestavení 

skriptu a následné vyhledání potenciálních vhodných studií ve třech elektronických 

databázích (Web of science, Scopus, Pubmed). V druhém kroku byly odstraněny 

duplicitní hodnoty vyhledaných článků a následně byly tyto studie sloučení se studiemi 

nalezenými nesystematickým vyhledáváním.  V následujících dvou krocích byly články 

selektovány pomocí výše uvedených kritérií. Posledním krokem bylo ověření kvality 

jednotlivých studií pomocí kontroly ,,risk of bias“, které je popsáno v kapitole 

metodologického zhodnocení vybraných studií. 

4.7 Proces sběru dat 

Pro sběr dat z jednotlivých článků byly vytvořeny tři tabulky, které jsou uvedeny 

v přílohách této bakalářské práce. Do první tabulky (příloha 1)  byly sesbírány základní 

informace (autoři a rok studie, počet probandů zapojených v tréninku či testování, 

motorické testy, tréninkové baterie, cíl studie). Data přílohy 1 byly následně rozděleny 

do tabulek (příloha 2)  a (příloha 3) . V příloze 2 byly blíže popsány motorické testy, 

jejich bližší rozdělení a specifikace pomocí základních parametrů (čas, hmotnost, počet 

opakování), také zde byly určeny konkrétní testované oblasti těla, cíl daného testování a 

četnosti použitých cviků v jednotlivých studiích. V příloze 3 jsou následně popsány 

cviky, které byly ve studiích zmíněny v rámci tréninku. Kvůli neúplnosti dat studií nebo 
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absence bližší specifikace vojenského tréninku je tato tabulka (příloha 3) omezena jen na 

následující hodnoty (cviky, jejich rozdělení podle místa zacílení, četnosti jednotlivých 

cviků a typ zátěže). 

4.8 Metodologické zhodnocení vybraných studií 

U studií, které byly byly určeny jako vhodné pro zařazení do systematické rešerše, 

následně proběhlo hodnocení rizika předpojatosti a možného rizika zkreslení výsledků. 

Hodnocení probíhalo na základě vytvoření jasně definovaných otázek, hodnotících 

validitu, tak že vybraným studiím byly přidělovány body za každou otázku v rozmezí 0 

až 2 body. Přičemž 0 bodů bylo přiděleno za nezodpovězení otázky, 1 bod za částečné 

zodpovězení a 2 body za úplné zodpovězení otázky. V grafických znázorněních jsou 

místo bodů přidělovány následující značky     , kdy zelené značky znázorňují 

dva body, žluté jeden bod a červené žádný bod . Po součtu všech přidělených bodů bylo 

následně vytvořeno celkové hodnocení. U každé studie byla určena míra rizika zkreslení 

tzv: ,,risk of bias“, kdy zelená značka znamená nízké riziko zkreslení, žlutá střední riziko 

a červená vysoké riziko zkreslení. Pro toto hodnocení byla vytvořena  sada otázek, volně 

inspirována Bullocem (2010), označená písmenem D.  

Kontrola rizika předpojatosti studií:                               Bodové hodocení:  

D1: Je jasně formulovaný cíl studie?              (ano = 2; ne = 1)                                                                                  

D2: Je jasně uvedeno, o jaký typ studie se jedná?             (ano = 2; ne= 1) 

D3: Je dostatečně popsán zdroj subjektů?   (ano = 2; částečně = 1; ne = 0) 

D4: Jsou uvedena kritéria pro  

zařazení/vyřazení subjektů do studie?   (ano = 2; částečně = 1; ne = 0) 

D5: Byly intervenční skupiny jasně definovány?  (ano = 2; částečně = 1; ne = 0) 

D6: Existuje jasný popis intervence?               (ano = 2; ne= 0)                                  

D7: Byla intervence provedena u většiny účastníků úspěšně? (ano=2; částečně=1; ne=0) 

D8: Jsou jasně definována výsledná data?             (ano = 2; ne = 0)     

D9: Je ve studii uvedeno potvrzení od  

etické komise, či pověřené instituce?             (ano = 2; ne = 0)     
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5 VÝSLEDKY 

Vyhledávání identifikovalo 660 potencionálně relevantních článků (Web of 

Science – 242; Scopus – 239; PubMed – 179). Po odstranění 237 duplicitních článků 

zůstalo 423 článků, ke kterým bylo přidáno 5 nesystematicky vyhledaných článků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1: Schéma výběru studií do systematické rešerše (Vytvořena podle předlohy PRISMA) 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Další záznamy zjištěné    
z   jiných zdrojů ( n = 5)   

Záznamy identifikované  
prostřednictvím   vyhledávání  

v   databázích (n = 660)   

Záznamy po odstranění duplicitních hodnot 
(n = 423) 
  

Články vyřazené na základě  
následujícím parametrů (n = 70) 

 

 

  

  

Cviky či testové baterie nebyly použité  
při tréninku, či testování určeného pro  
armádu 

  

Testované subjekty  nebyly 
  vojáci nebo  

rekruti bez zdravotních omezení  
  

Při testování 
  či tréninku 

  bylo 
  použito 

  
látek, které by mohly ovlivňovat výkon 

  
vojáků 

  či rekrutů 
  

Použité  cviky 
  neměli 

  charakter  
terénních testů neboli  
standardizovaných tělesných cvičení u  
kterých je hodnocen výkon cvičence  

  

Dané cviky či testové baterie  
ne splňova ly 

  možnost použití jak pro 
  

trénink tak pro testování  
  

Dané články nebyly dohledatelné 
  

  

Články posuzované na základě jejich  
názvů a abstraktů (n = 428)   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Články posuzované z   hlediska  
způsobilosti (n = 107)   

 Články vyřazené na základě  
následujícím parametrů   (n = 321)   

  

Články se ne zabývají námi zkoumanou  

 

 Články jsou systematické nebo jiné                   

problematikou 
  

Články nejsou nijak spojeny s armádním  

 

  

rešerše 

sektorem 
  

  

Studie zahrnuté do kvalitativní syntézy   
(n = 37)   

Studie zahrnuté do kvantitativní syntézy   

(n = 37)   

  



 

46 

Společně byly tyto studie zkoumány na základě jejich názvů a abstraktů, kde byly 

vyselektovány články, které nesouvisely se zkoumaným tématem, či nebyly spojovány 

s armádou. Dále byly vyřazeny všechny systematické, či jiné rešerše, z důvodu absence 

původních dat studií a možného rizika zkreslení výsledků. Při této selekci bylo vyřazeno 

321 článků a celkem jich zůstalo 107 vhodných  . Na základě zvolených kritérií bylo 

vyřazeno 70 článků a ke konečnému hodnocení zůstalo 37 studií,. Tyto studie následně 

prošly kontrolou ,,risk of bias“, neboli kontrolou metodologicko-výzkumné kvality. Po 

kontrole metodologicko-výzkumné kvality zůstalo všech 37 studií, které byly následně 

zařazeny do systematické rešerše. Jejich metodologické hodnocení je graficky 

znázorněno na obrázcích 5 – 7 včetně celkového hodnocení. Celý proces od začátku 

výběru až po metodologické hodnocení studií znázorňuje graf 1.  

5.1 Hodnocení jednotlivých studií 

Celkový možný zisk ze všech kritérií (obr. 5 – 7) byl 18 bodů (100 procent), 

přičemž pokud studie dosáhla zisku v rozmezí od 15 do 18 bodů (83 až 100 procent), bylo 

u ní určeno nízké riziko zkreslení. Střední riziko zkreslení odpovídá bodovému rozmezí 

od 11 do 14 bodů (61 až 77 procent) a pokud studie získala 10 a méně bodů (55 procent 

a méně), bylo u ní určeno vysoké riziko zkreslení. U 12 studií vyšlo nízké riziko zkreslení, 

u 23 studií vyšlo střední a u 2 vysoké riziko zkreslení. 

Obrázek 5: Hodnocnení rizika zkreslení (Upraveno podle: McGuinness a Higgins, 2021) 
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Obrázek 6: Hodnocnení rizika zkreslení (Upraveno podle: McGuinness a Higgins, 2021) 
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Obrázek 7: Celkový přehled rizika zkreslení (Upraveno podle: McGuinness a Higgins, 2021) 

5.2 Popis extrahovaných dat 

Pro tuto systematickou rešerši byl proveden následující sběr dat: 

• motorické testy používané pro testování vojenského personálu. Tyto motorické 

testy byly ve studiích používány ke kontrole a určení úrovně silových schopností 

(maximální síly, explozivní síly, vytrvalostní síly) vojenského personálu. 

Všechny cviky používané pro testování jsou popsány v příloze 2;  

• cviky určené pro rozvoj a udržení silových schopností. Tyto cviky byly ve 

studiích  používány pro vojenský personál a byly většinou součástí konkrétních 

tréninkových programů. Všechny cviky používané pro rozvoj silových schopností 

jsou popsány v příloze 3. 

5.2.1 Cviky určené pro testování – motorické testy 

V příloze 2 je zobrazen výčet motorických testů, které byly použity pro testování 

silových schopností. V prvním sloupci přílohy 2  jsou vypsány motorické testy a jejich 

četnosti, které byly použity pro testování silových schopností. V druhém sloupci jsou 

rozděleny a blíže specifikovány podle toho, jak byly v jednotlivých studiích popsány. V 

třetím sloupci jsou vypsány četnosti jednotlivých motorických testů. Čtvrtý sloupec 

znázorňuje, s jakou hmotností měl proband daný motorický test provádět. V pátém 

sloupci je čas testování. V šestém sloupci je uveden počet opakování a v sedmém sloupci 

je uveden cíl testování. Osmý sloupec zobrazuje, jaká část těla byla primárně testována. 

Do přílohy 2 bylo zaneseno celkem 76 různých motorických testů, které byly 

použity při testování silových schopností napříč všemi zkoumanými články. Celková 

četnost všech motorických testů byla 202, kdy u 76 testů byla použita externí zátěž a u 

126 pouze vlastní tělesná hmotnost. Z 202 četností byla u 116 testů testována silová 

vytrvalost, u 37 výbušná síla, převážně tedy dolních končetin, a u 39 maximální síla. U 
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zbylých 10 testů nebylo možno určit cíl testování kvůli neúplnosti dat. Horní polovina 

těla probandů (HPT) byla testována 82krát, dolní polovina těla 46krát, svaly břišního 

svalstva a středu těla byly testovány 38krát a  svaly napříč celým tělem byly testovány 

36krát. Zbylá data a hlubší popis jednotlivých testů jsou uvedena v příloze 2. Grafické 

znázornění výše uvedených parametrů (četnosti cviků, typy zátěže, cíl testování a 

testované svalové skupiny) podle četností jsou zobrazeny v grafech 2, 3 ,4 a 5.

 

Graf 2: Četnosti motorických testů použitých při testování 
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Graf  3: Procentuální zastoupení použitého typu zátěže        Graf 4: Procentuální zastoupení cílů testování 

Graf 5: Procentuální zastoupení testovaných svalových skupin 

5.2.2 Cviky určené pro rozvoj silových schopností  

V příloze 3 je uveden přehled cviků, které byly použity pro rozvoj silových 

schopností. První sloupec rozděluje cviky podle zacílení vybrané svalové partie. 

V druhém sloupci jsou vypsány samotné cviky. V třetím sloupci jsou popsány četnosti 

jednotlivých cviků a ve čtvrtém typ zátěže. 

Do přílohy 3 bylo zaneseno celkem 64 různých cviků, které byly použity při 

rozvoji silových schopností napříč všemi zkoumanými články. Celková četnost všech 

cviků určených pro silový rozvoj byla 117, kdy u 66 cviků byla použita externí zátěž a u 

51 pouze vlastní tělesná hmotnost. Četnosti cviků pro rozvoj daných svalových skupin 

byly následující: svaly v oblasti ramen (9), svaly v oblasti hrudi (19), svaly v oblasti zad 

(13), svaly v oblasti paží (m. biceps brachii) (2), svaly v oblasti paží (m. triceps brachii) 

(5), svaly v oblasti středu těla (15), svaly v oblasti dolních končetin (34), kombinace svalů 

dolních končetin a středu těla (10), kombinace svalů celého těla (10). Procentuální 

zastoupení výše uvedených parametrů (četnosti cviků používaných pro rozvoj silových 
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schopností, typy použité zátěže a rozvíjené svalové skupiny podle četností) naleznete 

v následujících grafech 6, 7 a 8. Kvůli rozsáhlému počtu cviků byly do grafu 5 zaneseny 

pouze ty, které byly ve studiích zmíněny alespoň dvakrát, zbylé cviky naleznete v  

příloze 3. 

Graf 6: Četnosti cviků použitých při rovoji silových schopností 

 

Graf 7: Procentuální zastoupení použitého typu zátěže 
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Graf 8: Procentuální zastoupení rozvíjených svalových skupin 
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6 DISKUZE 

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit jaké motorické testy a cviky se nejčastěji 

používají pro testování a rozvoj silových schopností u příslušníků vojenského personálu 

a následné porovnání jejich četností a účelu využití v armádních fyzických tréninkových 

programech. Informace byly získávány ze 37 článků, které byly shledány jako vhodné 

pro tuto systematickou rešerši.  

V teoretické části práce byly popsány silové schopnosti, jejich rozdělení, způsoby 

rozvoje i testování a jejich význam v rámci armády. Na základě těchto poznatků byly 

vytvořeny dvě tabulky (příloha 2) a (příloha 3), do kterých byla poté zanesena data 

z vyhledaných článků. Za nejdůležitější byly v této práci zvoleny četnosti jednotlivých 

motorických testů a jejich zacílení na silové schopnosti (příloha 2) a četnost cviků, včetně 

jejich zacílení pro rozvoj a udržení silových schopností (příloha 3). 

6.1 Motorické testy 

Nejvíce využívaný motorický test napříč všemi vybranými studiemi byl shledán 

test „kliky“ a jejich jednotlivé varianty. Opakované kliky, ať už s předem definovaným 

časem nebo jen maximálním počtem provedení, jsou jednoduše proveditelným testem, 

nenáročným na zorganizování. Testují silovou vytrvalost horní poloviny těla, přičemž 

využití hmotnosti vlastního těla snižuje logistickou náročnost při použití nářadí a náčiní. 

Tyto parametry splňují i další nejvíce používané testy podle četností, např. sed-leh, který 

testuje silovou vytrvalost břišního svalstva a shyby, které testují dynamicko-silovou 

vytrvalost svalů okolo ramenního pletence, kde je ale nutné použití hrazdy doskočné.  

6.1.1 Porovnání typů využívané zátěže  

Podle grafu 3 je zřetelné, že pro testování silových schopností jsou využívané více 

cviky s vlastní hmotností, a to v poměru ze 62 % ku 38 % s externí zátěží. Již tento poměr 

může naznačovat omezenost testování maximální síly v armádách, ke kterému je téměř 

vždy potřeba externí zátěže. Otázkou je, zda se tento poměr projevuje z důvodu aktuální 

potřeby fyzického profilu vojáka nebo z důvodu obtížnější organizace při hromadném 

testování vojáků, popřípadě z důvodu možného zranění při provedení cviku s externí 

zátěží.  
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6.1.2 Porovnání cílů testování 

Podle grafu 4 je zřejmé, že nejvíce testovaný druh silových schopností v armádách 

je silová vytrvalost (58 %), následně maximální síla (19 %) a nejméně výbušná síla  

(18 %). Tento výrazný nepoměr poukazuje na fakt, že prvořadé testování silové 

vytrvalosti značně upozaďuje testování maximální síly a síly explozivní. K vysvětlení 

této skutečnosti by bylo vhodné zahrnout i typ jednotky včetně jejich zaměření. Nicméně, 

vzhledem k plnění vojenských úkolů i v podmínkách krátkého kontaktu a v uzavřených 

prostorech, včetně nesení vojenského materiálu, je zřejmé, že maximální a explozivní síla 

má své opodstatnění ve výcviku vojáka, a proto by mohla být více testována. 

6.2 Cviky pro rozvoj a udržení silových schopností 

Podle četností se mezi nejvíce využívané cviky při silovém vojenském tréninku 

zařadil bench press (8),  následně dřepy (6), zadní dřepy s činkou (6),  shyby (6),  tlak nad 

hlavu s činkou (6) a mrtvý tah (6). V tréninkových programech můžeme pozorovat 

kladený důraz na rozvoj konkrétních svalových partií (svaly v oblasti paží a ramen apod.). 

Zařazování cviků na rozvoj a udržení svalů dolních končetin by mělo být minimálně ve 

stejné četnosti jako u cviků na rozvoj a udržení svalů horní poloviny těla. 

6.2.1 Porovnání typů využívané zátěže u vojenských tréninkových baterií 

V grafu 7 je znázorněné procentuální zastoupení typů zátěže využívaného při 

rozvoji a udržení silových schopností. U těchto cviků byla zjištěna nižší četnost 

s hmotností vlastního těla (44 %) ve srovnání s cviky s externí zátěží (56 %).  

6.2.2 Nejvíce rozvíjené svalové skupiny v tréninkových programech 

Z grafu 8 je patrné, že největší důraz ve vojenských silových programech je kladen 

na rozvoj síly svalů v oblasti dolních končetin (29 %), dále v oblasti hrudi  

(16 %), v oblasti středu těla (13 %) a v oblasti zad (11 %). Zvláštní pozornost si poté 

z hlediska vojenské služby zaslouží cviky, u kterých se využívá velké množství svalů 

napříč celým tělem (9 %). Tyto cviky mají značný přesah pro zvyšování fyzické kondice 

vojáků z důvodu počtu zapojených svalových vláken. Nicméně, nevýhodou těchto cviků 

může být jejich technicky náročné provedení a tím i vyšší pravděpodobnost zranění (např: 

olympijské zdvihy nebo sumo mrtvý tah s přenesením činky do vysoké pozice).  
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6.3 Hypotézy  

První hypotéza o nižší četnosti motorických testů maximální síly ve srovnání 

s testy silové vytrvalosti byla potvrzena. Nejvíce testovaná silová schopnost byla silová 

vytrvalost, a to až z 58 % oproti ostatním silovým schopnostem. Toto zjištění potvrzuje i 

Nikolaidis a kol. (2019), který konstatuje, že existující baterie testů tělesné zdatnosti se 

zaměřují spíše na svalovou vytrvalost, než na svalovou sílu, proto navrhuje, aby testy 

svalové síly byly zahrnuty do budoucích testových baterií fyzické zdatnosti, kvůli 

účinnému vyhodnocení obsahu vojenského výcviku.  

Zvýšením počtu testů maximální síly, lze lépe docílit nutnosti rozvíjet a udržovat 

více silové schopnosti, což bude mít i pozitivní vliv na rozvoj relativní síly vojáka, kterou 

Stoppani (2016) definuje jako sílu udávající poměr mezi maximální silou a tělesnou 

hmotností. Podle Měkoty a Novosad (2005) jsou všechny druhy silových schopností 

maximální síle podřízeny a funguje zde určitá souvislost. Proto by nedostatečné 

zařazování motorických testů maximální síly mohlo mít za následek nedostatečnou 

validitu motorických testů ke skutečnému plnění vojenských úkolů.  

 Přesto, že tato práce nebrala v potaz laboratorní testy ani žádné jiné testy, kde by 

bylo zapotřebí elektronických přístrojů, absence testů maximální síly u vojenského 

personálu je zde znatelná. 

Druhá hypotéza o vyšší četnosti zařazení cviků cílených na rozvoj a udržení síly 

svalových skupin dolních končetin ve srovnání s jednotlivými svalovými skupinami 

horní poloviny těla u vojenského personálu byla potvrzena. Četnost cviků pro dolní 

končetiny byla  u vojenského personálu 29 %. Dalšími nejvíce rozvíjenými svalovými 

skupinami byly svaly v oblasti hrudi (16 %), středu těla (13 %) a svaly v oblasti zad 

(11 %). To je v souladu se závěrem autorů Orr a kol. (2019), kteří uvádí, že na základě 

posouzení síly nebo výkonu dolní části těla lze odhadnout výkonnost při přenášení 

břemen, přičemž tato činnost je v armádních podmínkách nejvíce potřebná.  

Ze zjištěných výsledků by měla být pozornost více soustředěna na zařazování 

komplexních cviků celého těla, která je pouhých 9 %. To je v souladu s teoretickými 

poznatky, které poukazují na fakt, že při silovém tréninku je prvořadým cílem celkový 

pohybový vzorec, nikoli síla jednoho jediného svalu nebo pohyb v jednom kloubu 

(Zatsiorsky a Kraemer, 2014). Z tohoto hlediska jsou komplexní cviky při tréninku 
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vojenského personálu klíčové, ať už z hlediska množství zapojovaných motorických 

jednotek, tak z hlediska přesahu do plnění vojenských úkolů. 

6.4 Limity bakalářské práce 

Do rešerše byly zahrnuty pouze terénní motorické testy. Běžné armádní podmínky 

převážně neumožňují laboratorní testování a sloučením terénních a laboratorních 

motorických testů by mohly vzniknout zkreslené výsledky. Proto byly do této rešerše 

zařazeny pouze terénní motorické testy. 

Další limitací bylo omezení výběru studií na tři hlavní webové databáze (Web of 

science, Scopus a Pubmed) a jednu doplňkovou (Google Scholar), kdy některé významné 

články mohly být uvedeny mimo tyto databáze.   

Poslední limitací bylo využívání armádních motorických testů pro účely 

jednotlivých studií, kdy použité motorické testy mohly být ve studiích používány na 

základě potřeb studie a nemusí reflektovat skutečný stav. 
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7 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit jaké cviky a motorické testy se nejčastěji 

používají pro rozvoj a testování silových schopností u příslušníků vojenského personálu 

a následné porovnání jejich četností a účelu využití v armádním prostředí. 

Z vybraných studií a jejich výsledků můžeme konstatovat převahu testů silové 

vytrvalosti ve srovnání s testováním maximální síly. Mezi tři nejvíce používané 

motorické testy se zařadily kliky, sedy-lehy a shyby. Ačkoliv je tento poměr v souladu s 

činnostmi armádních potřeb, tak by se i testování maximální síly mělo zařazovat do 

přezkoušení fyzických požadavků. Testování maximální síly se tak promítne i do výcviku 

potřebou přípravy na tento druh testování a v souladu s již zjištěnými poznatky o silových 

schopnostech tak může docházet i ke zvýšení úrovně ostatních silových schopností u 

vojenského personálu.    

Systematická rešerše nám též prokázala nejčetnější zacílení na svalové skupiny 

v oblasti dolních končetin, což je pravděpodobně zapříčiněno charakterem vojenských 

úkolů, jako například přenášení zátěže. Další nejčastěji rozvíjené svalové skupiny jsou 

svaly v oblasti hrudníku a středu těla. Nejvíce využívané cviky při rozvoji a udržení 

silových schopností v jednotlivých tréninkových programech byly: bench press, shyby, 

dřepy, zadní dřepy s činkou, tlaky nad hlavu s činkou a mrtvé tahy.  

Zvláštní pozornost by se měla také věnovat cvikům, u kterých zapojujeme svaly 

celého těla. Tyto cviky by měly být do výcviku zařazovány častěji v souladu s důrazem 

na jejich technické provedení, což bude mít přesah do činnosti vojáka, kde se 

komplexnost při provádění těchto cviků prolne s vojenskými úkoly, jako například zdvih 

muniční bedny na vyvýšenou plošinu apod.  
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Přílohy 

Příloha 1: Extrahovaná data jednotlivých studií 

Tabulka extrahovaných dat jednotlivých studií 

Autor Probandi Motorické testy Tréninkové baterie Cíl studie 

Aandstad 

A., 

Sandberg F., 

Hageberg R. 

a kol. 2020 

Příslušníci 
(kadeti) norské 

armády           

(n = 289) 

 

Muži (n = 260)  

Ženy (n = 29) 

Skok do výšky 

Trčení medicinbalu od 
hrudníku 

Shyby max. počet 
Kliky max. počet 

 

Zkoumaní změn 
antropometrických 
parametrů a tělesné 
zdatnosti norských 
kadetů během tří let 

vzdělávání na 
vojenské akademii 

Burley S., 

Drain J., 

Sampson J. 

a kol. 2018 

Dobrovolníci 
australské 
armády            

(n = 195) 

Kliky za (1 min) 

Sedy-lehy (1 min)          

Zvednutí krabice do výšky 
1,5 (1RM) 

Kliky (2 min) 

 

Zjistit heterogenitu 

fyzické adaptace u 
rekrutů australské 

armády, kteří 
absolvovali 12 

týdenní základní 
vojenský výcvik 

Burley S., 

Drain J., 

Sampson J. 

a kol. 2020 

Rekruti 

australské 
armády           

(n = 214) 

 

Muži (n = 162) 

Ženy (n = 52) 

Zvedání bedny (1RM) 

Kliky (2 min) 

Dřepu (1RM) 
Bench press (1RM) 

Dřep s výskokem 

Zvednutí krabice na 
platformu do výšky 1,5 

(1RM) 

Skoky do dálky 

Kliky 

Dřepy 

Dřep s výskokem 

Mrtvý tah 

Zadní dřep s činkou 

Bench press 

Přitah činky 

Výskok na bednu 

Kliky s vyvýšenýma 
nohama 

Plank 

Určit účinek nového 
tréninkového režimu 
s nízkým objemem, 
vysokou intenzitou a 

souběžným 
tréninkem na 
fyziologickou 

výkonnost a 
muskuloskeletální 

zranění u 
australských rekrutů 

Canino M., 

Foulis S., 

Zambraski 

E. a kol. 

2019 

Příslušníci 
americké 
armády           

(n = 516) 

Kliky (2 min) 

Sedy-lehy  2 min)  

Přetažení simulovaného 
zraněného (123 kg) na 
vzdálenost 15 m za 60 

sekund 

Přenášení 16 pytlů s 
pískem (18,1 kg) na 10 

metrů 

15 bojových výpadů na 
vzdálenost 6,6 m., při 

nichž se cyklicky střídaly 
2 polohy v kleče a 1 

odpočinková poloha v leže 

 

Porovnat fyzickou 

zdatnost a výkonnost 
pracovních úkolů 
cvičenců na konci 
vstupního výcviku 
(IET) s výkonností 

vojáků v aktivní 
službě 



 

II 

 

Autor Probandi Motorické testy Tréninkové baterie Cíl studie 

Carlson M., 

Jaenen S., 

2012 

Vojáci 
kanadských 

ozbrojené síly    

(n = 71) 

 

Muži (n = 46) 

Ženy (n = 25) 

Kliky za (1 min) 

Sedy-lehy (1 min) 

Shyby (max. počet) 
Bench press (1RM) 

Dřep (1RM) 
Skok do výšky 

Sumo mrtvý tah s 
přenesením činky do 

vysoké pozice  
Mrtvý tah s činkami a 

následný horizontální tlak 
nad hlavu  

Zadní dřep s činkou  
Mrtvý tah 

Čelní dřep 

Sumo mrtvý tah 

Bench press 

Kliky s jednou rukou na 

medicimbalu 

Bench press  (úzký úchop) 
Bench press 

Přítah jednoruční činky na 
lavici  

Bulharské dřepy 

Výstupy na plošinu se 
závažím 

Dřep s činkou nad hlavou 

Hindu kliky 

Kliky s činkami v rukách 
a následným přitahováním 

Přítah činky k bradě, 
Kliky s chodidly na 

medicimbalu 

Přítahy velké činky 
v předklonu 

Tlak nad hlavu 

Kliky 

Obrácené shyby 

Kliky s činkami v ruce 

Farmářská chůze 25 m   

Analyzovat fyzickou 

náročnost 
výběrového řízení 

pro příslušníky 
hodnocení 

kanadského pluku 
speciálních operací 

(CSOR) 

da Rosa S., 

Martinez E., 

Marson R.a 

kol. 2018 

Vojáci, kteří 
byli součástí 

24. brazilského 

mírového 
kontingentu na 

Haiti              

(n = 192) 

Kliky 

Shyby 

Sedy-lehy 

 

Ověřit vliv 
vojenského tělesného 
výcviku na svalovou 
sílu horních končetin, 

antropometrické 
proměnné a tělesné 
složení brazilského 

vojenského personálu 
24. mírové mise OSN 

na Haiti 

de Avila 

J.,Lima 

Filho 

P.,Páscoa 
M.a kol. 

2013 

Příslušníci 
(studenti) 

brazilské 
armády            

(n = 287) 

Kliky (max. počet) 
Rotace trupu v leže  

(max. počet)  
Shyby 

 

Ověřit vliv na tělesné 
složení a fyzickou 

výkonnost studentů 
EsPCEx (přípravná 

škola vojenské 
akademie) po 13 

týdnech MET  



 

III 

 

Autor Probandi Motorické testy Tréninkové baterie Cíl studie 

(Military Exercise 

Training) 

de Oliveira 

I., Vila 

M.,Burgos-

Martos F. a 

kol. 2021 

Příslušníci 
(kadeti) 

brazilské 
armády            

(n = 68) 

 

Muži (n = 37)  

Ženy (n = 31) 

Kliky (max. počet) 
Shyby (max. počet) 

 

Analyzovat vliv 

šestiměsíčního 
tělesného výcviku 
(PT) na fyzickou 

zdatnost mladých 
kadetek brazilské 

armády při provádění 
tělesných hodnocení 

poskytovaných v 
rámci vojenského 

výcviku 

De Oliveira, 

Rneves E., 

Da Rosa S. a 

kol. 2021 

Příslušníci 
(studenti) 

španělské 
armády           

(n = 167) 

 

Muži (n =153)  

Ženy (n = 14) 

Kliky (2 min) 

Sedy-lehy (2 min) 

Skok do výskok 

Střihání nohama 

Dřepy 

Flexe ramen 

Flexe trupu na obě strany 

Angličáky 

Zvedání nohou na břicho 

Plank 

Skok do dálky s chodidly 
u sebe 

Analyzovat fyzickou 

zdatnost kadetů 
zařazených do 

vojenského výcviku v 
akademickém roce 

2018-2019 ve 

Vojenské námořní 
akademii v Maríně ve 

Španělsku 

Draicchio 

C., Martin 

J.,Fyock-

Martin M. a 

kol. 2020 

Příslušníci 
(kadeti) 

americké 
armády           

(n = 90) 

 

Muži (n = 72) 

Ženy (n = 18) 

Kliky (max. počet) 
Sedy-lehy (max. počet) 

Skok do dálky 

Silový hod medicimbalem 
vsedě 

Mrtvý tah 

 

Prozkoumat rozdíly 
mezi pohlavími ve 
výkonech APFT 
(Army Physical 

fitness test) a OPAT 

(Occupational 

Physical Assessment 

Test), jakož i vztah 
mezi jednotlivými 
testovými úlohami 

APFT a OPAT 

Drain J., 

Sampson J., 

Billing D. a 

kol. 2015 

Rekruti 

australské 
armády            

(n = 174) 

 

Muži (n = 154)  

Ženy (n = 20) 

Zvednutí krabice na 
platformu do výšky 1,5 

(1RM) 

 

Zkoumat změny ve 
výkonnosti 1 

opakovacího maxima 
v BLP (A box lift and 

place ) v prvních 8 
týdnech 12 týdenního 
armádního výcviku 

u mužů a žen v 
průběhu prvních 8 

týdnů výcviku. 
12týdenního kurzu 

základního 
vojenského výcviku 

Dyrstad S., 

Soltvedt R., 

Hallén J., 

2006 

Norští vojáci   
(n = 84) 

Kliky (max. počet) 
Sedy-lehy (max. počet) 

Shybů podhmatem 

(max. počet) 

 

Vyhodnotit fyzickou 

zdatnost a výcvik 
norských vojáků 
během 10 měsíců 
povinné vojenské 

služby 



 

IV 

 

Autor Probandi Motorické testy Tréninkové baterie Cíl studie 

Groeller H., 

Burley S., 

Orchard P. a 

kol. 2015 

Vojáci 
australské 
armády           
(n = 51) 

 

Muži (n = 45)  

Ženy (n = 6) 

Zvednutí krabice na 
platformu do výšky 1,5 

(1RM) 

Kliky (2 min) 

Sedy-lehy (2 min) 

Jerryho přenášení dvou 
22kg kanistrů naplněné 
kapalinou na vzdálenost 
25 m. rychlostí 1,25 m 

100 sedů-lehů s kadencí 3 
sekundy 

Bench press (1RM) 

Vertikální skok 

 

Zjišťoval relativní 
přínos BMT (basic 
military training) a 

IET (initial 

employment training) 

pro rozvoj fyzických 
schopností vojáků 

Gubata M., 

Cowan D., 

Bedno S. a 

kol. 2011 

Zájemci o 
armádní službu 
(n = 5645) 

Kliky (1 min)  

Fyzická aktivita 
souvisí s fyzickou 

zdatností a může být 
použita k identifikaci 

osob s rizikem 

neúspěšného 
absolvování testu 
fyzické zdatnosti 
před nástupem do 

zaměstnání 

Harman E., 

Gutekunst 

D., Frykman 

P. a kol. 

2008 

Dobrovolníci 
americké 
armády            
(n = 42) 

Kliky (2 min) 

Sedy-lehy (2 min) 

Skok do výšky 

Skok do dálky 

Bench press (1RM) 

Dřep (1 RP) 

Bench press 

Stahování kladky 

Dřep s činkou  
Stahování kladky s 

nataženými pažemi ve 
stoje 

Extenze zad 

Přitahování kolen k hrudi 

ve visu 

Shyby 

Tlaky nad hlavu Výstupy 
na bednu se závažím 

Výskoky na bednu 
Nakloněný bench press 

Kliky 

Shyby 

Výpady 

Shyby s přitahování kolen 
k hrudi 

Prozkoumat hodnotu 

silového programu 
pro krátkodobý 

vojenský výcvik s 
využitím testů 

relevantních pro boj 

Harwood G., 

Rayson M., 

Nevill A., 

1999 

Příslušníci 
armády 

Spojeného 
království 

Velké Británie 
a Severního 

Irska              

(n = 106) 

Sedy-lehy (max. počet) 
Shyby (max. počet) 

Zvednutí muniční bedny s 
držadly do výšky 1,45 

nebo 1,70 m (v závislosti 
na oboru) (1RM) 

Nepřetržitá chůze po 30 
metrové trase předepsanou 

 

Prozkoumat účinnost 
kurzu CC 

(Commissioning 

Course) pro rozvoj a 

udržování standardů 
fyzické zdatnosti, 

hodnocení schopnosti 
vykonávat vojenské 



 

V 

 

Autor Probandi Motorické testy Tréninkové baterie Cíl studie 

 

Muži (n = 68) 

Ženy (n = 38) 

rychlostí 1,5 m/s s dvěmi  
plastovými nádobami (20 

kg) 

Zvednutí muniční krabice 
s držadly o hmotnosti 10, 
22 nebo 44 kg a následné 
přenesení  na vzdálenost 

10 m a zvednutí do výšky 
1,45 m. po dobu 10, 15,  

úkoly a určení vztahu 
mezi fyzickou 

zdatností a rizikem 
zranění u 106 

důstojníků britské 
armády (OCDTS) 

Heard C., 

Willcox M., 

Falvo M. a 

kol. 2020 

Příslušníci 
námořní 
pěchoty 
americké 
armády            

(n = 29) 

 

Muži (n = 25) 

Ženy (n = 4) 

Shyby 

Kliky 

Dřepy s pytlem písku 
Výpady 

Přední plank 

Boční plank 

Dřep s následným tlakem 
činky nad hlavu  

Dřevorubecký zdvih 

Házení medicimbalem do 
boku o zeď 

Poloviční sedy-lehy 

 Kliky s výskokem 

 Čelní dřep s tlakem nad 
hlavu 

 Přítah velké činky k hrudi 
Bench press 

 Tlak nad hlavu,  

Rotace v leže 

 Přetáčení pneumatiky,  
Šplh po laně 

 Kliky 

 Dřepy 

 Extenze zad     

Čelní dřep 

 Zadní dřep  
Přítahy činky 

 Upažování na ramena,  
Hindu kliky 

 Farmářská chůze 

Rumunský mrtvý tah 

Výskoky na bednu 

Plyometrické kliky  
Přitahy kolen k hrudi 

v kliku 

 Pokládání nohou do boku 
v leže 

Sedy-lehy (2 min)   

Zvedání bedny s municí 
(30 kg) nad hlavu 

(2 min) 

Skok do výšky 

Vyhodnotit 

proveditelnost 

pilotního programu 
bojové kondice 
založeného na 

lineární periodizaci 

Heinrich K., 

Spencer V., 

Vojáci 
americké 

Kliky (1 min) 

Sedy-lehy (1 min) 

Olympijské zdvihy  
Dřepy 

Zjistit účinky 
tréninkového 
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Autor Probandi Motorické testy Tréninkové baterie Cíl studie 

Fehl N. a 

kol. 2012 

armády            

(n = 67) 

 

Muži (n = 56) 

Ženy (n = 11) 

Skok do výšky 

Bench press (1RM) 

Skok do dálky 

Bench press 

Shyby 

Chůze se zátěží  
Bicepsove zdvihy s 

expandery 

Plank s nohama na 

medicimbalu 

programu v 

okruhovém stylu 
Mission Essential 

Fitness (MEF) ve 

srovnání se 
standardním 

tréninkem fyzické 
připravenosti armády 

(APRT) na změny 
kondice, fyziologie a 

tělesného složení 

Hofstetter 

M., Mäder 
U., Wyss T., 

2012 

Příslušníci 
(rekruti) 

švícarské 
armády           

(n = 435) 

 
 

Skok do dálky 

Vrh medicimbalu (2 Kg) v 

sedě 

Dřepy 

Plank 

Boční plank 

Zavést program 
venkovního 

kruhového tréninku, 
jako doplněk 

standardního tréninku 
a prozkoumat jeho 

účinky na fyzickou 

zdatnost a míru 
výskytu zranění u 
rekrutů švýcarské 

armády 

Kraemer W., 

Vescovi J., 

Volek J. a 

kol. 2004 

Mužští 
příslušnici 
americké 
armády            

(n = 35) 
 

Kliky (2 min) 

Sedy-lehy (2 min) 

Skok do výšky 

Bench press 

Tlaky nad hlavu 

Bicepsový zdvih 

Stahování kladky 

Mrtvý tah 

Leg press 

Předkopy 

Výpony 

Sedy-lehy 

Zjistit účinky vysoce 
intenzivního 

vytrvalostního 
tréninku (ET) a 

odporového tréninku 
(RT) samostatně a v 
kombinaci na různé 

vojenské úkoly 

Larsson H., 

Tegern M., 

Monnier A. 

a kol. 2015 

Vojáci švédské 
armády            
(n = 57) 

 

Muži (n = 53)  

Ženy (n = 4) 

Bench press 

Dřepy se závažím 

Tlak nad hlavou 

Leg press 

Mrtvý tah s kettelbellem     
Kliky (max. počet) 

Sedy leh (max. počet v 3 

různých pozicích) 
Shyby nadhmatem 

Shyby podhmatem  

Obrácené shyby 

Kliky na bradlech 

Výpady (10 až 50 kg) 
Skok do dálky 

Skok do výšky 

Mrtvý tah s osou 

Zvedání bedny 

Tlak nad hlavou 

 

Prověřit obsahovou 
platnost běžně 

používaných testů 
svalové výkonnosti u 
vojenského personálu 
a zjistit spolehlivost 

navržené testové 
baterie 



 

VII 

 

Autor Probandi Motorické testy Tréninkové baterie Cíl studie 

Boční most  
Plank  

Zádová extenze 

Výdrž ve shybu 

Mrtvý tah  (80 kg) 

Výstupy na bednu 

Niebuhr D., 

Scott C., 

Powers T. a 

kol. 2008 

Rekruti 

americké 
armády 

 

Mužů             
(n = 7,682)  

Žen               
(n = 1,514) 

Výstupy na bednu (5 min) 
Kliky (1 min) 

 

Zkoumání pilotního 
testování, které 

využívá nástroje pro 
screening fyzické 

zdatnosti uchazečů o 
vstup do armády před 
základním výcvikem 

Ojanen T., 

Kyröläinen 

H., 

Kozharskaya 

E. a kol. 

2020 

Vojáci finské 
armády            

(n = 104) 

Leg press 

Bench press 

Skok do dálky 

Sedy-lehy 

Kliky 

Dřepy 

Mrtvý tah 

Bench press 
 

Prozkoumat účinky 
dvou různých 
tréninkových 

programů na silový a 
výkonnostní výkon a 
sérové koncentrace 

hormonů 

Oliver J., 

Stone J., 

Holt C a kol. 

2017 

Příslušníci 
(kadeti) 

americké 
armády            

(n = 19) 

 

Muži (n = 13)  

Ženy (n = 6) 

Kliky (2 min) 

Sedy-lehy (2 min) 

Skok do výšky 

Bench press (1RM) 

Dřepu (1RM) 

Plyometrické skoky Dřepy 

Kliky 

Sedy-lehy 

Výpady vpřed 

Výpad vzad 

Skok do výšky 

Větrník 

Prozkoumat adaptaci 

v rané fázi u kadetů 
bez předchozí 

zkušenosti s PRT 
(Physical Readiness 

Training) 

Pori P., 

Kovčan B., 

Vodičar J. a 

kol. 2021 

Mužští 
příslušníci 

slovinských 

ozbrojených sil  
(n = 201) 

Kliky (2 min) 

Sedy-lehy (2 min) 

Skok do výšky (přidanou 
zátěží) 

Skok do výšky (bez 
přidané zátěže) 

Shyby 

Plank 

Podsazování jednou nohou 
vleže na zemi 

 

Posoudit 

reprodukovatelnost 

SLHBT (single leg 

hamstring bridge test) 

u vojenské populace 
a použít analýzu 
operační křivky 

přijímače (ROC) ke 
zkoumání schopnost 
SLHBT rozlišit mezi 
vojáky se špatnou a 

dobrou výchozí 
kondicí 

Rohde U., 

Sievert A., 

Rüther T. a 

kol. 2015 

Příslušníci 
německé 
armády            

(n = 122) 

 

Muži (n = 104)  

Ženy (n = 18) 

Tažení břemene (50 kg) na 
vzdálenost 40 m 

Přenášení dvo nádob 

(18 kg) na 100 m 

Zvedání břemene (24 kg) 
na 1,25 m vysoký stojan 

 

Vytvořit koncept pro 
hodnocení základní 

vojenské způsobilosti 
před nasazením v 
rámci německých 
ozbrojených sil 
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Autor Probandi Motorické testy Tréninkové baterie Cíl studie 

Savage R., 

Best S., 

Carstairs G. 

a kol. 2014 

Mužští 
příslušníci 
australské 
armády            

(n = 21) 

Zvedání bedny na plošinu 
1,5 metru 

 

 

Zkoumala vztah mezi 

diskrétními a 
opakovanými 
vojenskými 

zvedacími úkony s 
cílem posoudit 

platnost zavedení 
testu diskrétního 

zvedání 

Solberg P., 

Paulsen G., 

Slaathaug O. 

a kol. 2015 

Operátoři 
norského 

námořnictva     

(n = 22) 

Leg-pressu (1RM) 

Bench-pressu (1RM) 

Shyby se závažím (11.25 
kg)  

Vertikální sedy-lehy 

Skok do výšky 

Skoku do dálky 

Trčení medicimbalu od 
prsou proti zdi z kolen   

Přítah činky 

Tlaky nad hlavu 

Mrtvý tah 

Tlaky na vodorovné lavici 
Shyby 

Zádová extenze 

Vertikální sedy-lehy 

Dřep s činkou 

 Bulharské dřepy 

Tlaky na rovné lavici  
Tlak nad hlavou 

Tricepsové tlaky 

  Mrtvý tah 

Rumunský mrtvý tah 
Shyby 

Bicepsové zdvihy 

Clean 

Dřepy 

Shyby 

Vyhodnotit novou 

koncepci výcviku v 
norském námořnictvu 

Sonna L., 

Sharp M., 

Knapik J. a 

kol. 2001 

Rekruti 

americké 
armády            

(n = 350) 

 

Muži (n = 182)  

Ženy (n = 168) 

Kliky (2 min) 

Sedy-lehy (2 min) 
 

Genotyp angiotensin 

I-konvertujícího 
enzymu (ACE) 

koreluje s vyšší 
fyzickou výkonností 
u vysoce vybraných 

populací.  Tato studie 
hodnotila, zda tato 

souvislost existuje u 

heterogenní populace 

Spiering B., 

Walker L., 

Larcom K. a 

kol. 2021 

Vojáci 
z povolání        
(n = 43) 

Skok do dálky se 3 m. 
rozběhem a s bojovou 

zátěží (20,5 kg), 

Zvedání bedny (1RM) na 
plošinu 155cm 

Skok do výšky 155 cm 

Bench press (1RM) 

Leg press (1RM) 

Výbušný bench press 

(30 % 1RM) 

Hod medicimbalem ze 

sedu Skok do dálky 

Skok do výšky 

Kliky (2 min) 

 

Určit spolehlivost a 
konstrukční platnost 

baterie testů určených 
k hodnocení 

výkonnosti vojáků při 
plnění úkolů 



 

IX 

 

Autor Probandi Motorické testy Tréninkové baterie Cíl studie 

Sedy-lehy (2 min) 

Sporiš G., 

Harasin D., 

Bok D. a 

kol. 2012 

Příslušníci 
chorvatských 

ozbrojených sil    
(n = 25) 

Hod medicimbalu ze sedu 

(1 kg) 

Skok do dálky 

Bench press 

Kliky (2 min) 

Sedy-lehy in (2 min) 

Shyby 

Bench press                 

(70 % hmotnosti jedince) 

Vzporu a následný výskok 

 

Zkoumat vliv 

výcvikového 
programu praporu 

speciálních operací 
(SOB) na parametry 

zdatnosti vojáků 

Tomczak A., 

Bertrandt J., 

Kłos A. a 

kol. 2016 

Vojáci polské 
armády            
(n = 60) 

Skok do dálky 

Shyby 

Sedy-lehy (30 vteřin) 

 

Zkoumat vliv 

vojenského výcviku a 
standardizované 

výživy ve vojenské 
jednotce na stav 

výživy a fyzickou 
zdatnost vojáků 

Vaara J., 

Kalliomaa 

R., 

Hynninen P. 

a kol. 2015 

Branci finské 
armády            
(n = 52) 

Sedy-lehy (1 min) 

Kliky (1 min) 

Skoky do dálky 

 

Prozkoumat tyto 

chronické změny u 
výsadkářů během 

11týdenního výcviku, 
včetně akutních změn 

vyvolaných 
namáhavým 
pětidenním 

vojenským polním 
výcvikem 

Vaara J., 

Kokko J., 

Isoranta M. 

a kol. 2015 

Branci finské 
armády            

(n = 25) 

Skok do dálky 

Sedy-lehy 

Kliky 

Shyby 

Bench press 

Sedy-lehy 

Předklon s činkou na 
zádech 

Zadní dřep 

Přítah odporové gumy,  
Sklapovačky 

Explozivní dřepy (50 
procenty hmotnosti 

vlastního těla) 

Zjistit účinky 
přidaného 

odporového tréninku 
na 

tělesnou zdatnost, 
složení těla a 

sérových 

hormonů v průběhu 
osmi týdnů 
speciálního 

vojenského výcviku 

Vantarakis 

A., Vezos 

N., 

Karakatsanis 

K. a kol. 

2021 

Příslušníci 
(kadeti)      

řecké armády  

(n = 185) 

 

Muži (n = 153) 

Ženy (n = 32) 

Sedy-lehy (1 min) 

Kliky (1 min) 

Shyby (1 min) 

 

Prozkoumat účinky 
tréninku 

kombinujícího 
kardiovaskulární 
kondici, kruhový 

silový trénink, 
plavání, týmové 

sporty a překážkovou 
dráhu na fyzickou 
kondici a tělesné 
složení během 

10týdenního období 
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Autor Probandi Motorické testy Tréninkové baterie Cíl studie 

BMT (basic military 

training ) v průběhu 4 
let v Řecké námořní 

akademii (HNA) 

Williams A., 

Rayson M., 

Jones D., 

2010 

Příslušníci 
(rekruti) 

armády Velké 
Británie           
(n = 52) 

 

Muži (n = 43)  

Ženy (n = 9) 

Zvedání naložené bedny s 
municí ze země, přenesení 

na vzdálenost 10 m a 
zvednutí na  1.45 m. 

plošinu 

Asistované shyby  
 Bench press 

Přítah kladky k hrudi 
Tlak nad hlavou 

Mrtvý tah 

Bicepsová flexe s 
kladkami 

Leg press 

Přítah činky k bradě 

Vyhodnotit účinnost 
modifikovaného 

základního výcviku 
britské armády, který 

zahrnoval odporový 
trénink pro zlepšení 

výkonnosti při 
manipulaci s 

materiálem a 

a porovnat 

modifikovaný trénink 
přímo s normálním 

tréninkem 

Wood P., 

Grant C., Du 

Toit P. a kol. 

2017 

Vojáci 
Jihoafrických 

národních 
obranný sil      
(n = 186) 

 

Muži (n = 114)  

Ženy (n = 72) 

Sedy-lehy (2 min) 

Kliky (2 min) 

Skok do výšky 

 

Posoudit rozdíly mezi 
pohlavími před, 

během (12 týdnů) a 
po 20týdenním 
smíšeném kurzu 

BMT (basic militar 

training) a zjistit, zda 

BMT tyto rozdíly 
významně snižuje 

Zkratky použité v tabulce: Max – maximální, RM – opakovací maximum 
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Příloha 2: Motorické testy určené pro testování silových schopností vojenského 
personálu 

Tabulka motorických testů určených pro testování silových schopností u vojenského personálu 

Motorické 
testy 

(celková 
četnost) 

Bližší 
specifikace 

cviků 

Četnost 
Typ 

zátěže 
Hmotnost Čas 

Počet 
opak. 

Cíl 
testování 

Testované 
části těla 

Kliky      

(35) 

Kliky (1) 10 TH TH  Max 
Silová 

vytrvalost 
HPT 

Kliky (2) 7 TH TH 1 min Max 
Silová 

vytrvalost 
HPT 

Kliky (3) 13 TH TH 2 min Max 
Silová 

vytrvalost 
HPT 

Kliky 

s následným 
výskokem 

2 TH TH   
Silová 

vytrvalost 

Kombinace 

svalů celého 
těla 

Plyometrické 
kliky 

1 TH TH   Výbušná 
síla HPT 

HPT 

Kliky na 

bradlech 
1 TH TH    HPT 

Hindu kliky 1 TH TH   
Silová 

vytrvalost 
HPT 

Sedy-lehy    

(28) 

Sedy-lehy (1) 5 TH TH  Max 
Silová 

vytrvalost 

Břišní 
svalstvo 

Sedy-lehy (2) 1 TH TH 
30 

vteřin 
Max 

Silová 
vytrvalost 

Břišní 
svalstvo 

Sedy-lehy (3) 5 TH TH 1 min Max 
Silová 

vytrvalost 

Břišní 
svalstvo 

Sedy-lehy (4) 11 TH TH 2 min Max 
Silová 

vytrvalost 

Břišní 
svalstvo 

Sedy-lehy (5) 1 TH TH 

Kadence 

3 

vteřiny 

100 
Silová 

vytrvalost 

Břišní 
svalstvo 

Zkracovačky 2 TH TH 2 min Max 
Silová 

vytrvalost 

Břišní 
svalstvo 

Vertikální 
sedy-lehy 

2 TH TH  Max 
Silová 

vytrvalost 

Břišní 
svalstvo 

Sedy-lehy s 

diagonálním 
dotykem 

kolen 

1 TH TH  Max 
Silová 

vytrvalost 

Břišní 
svalstvo 

Shyby     

(18) 
Shyby (1) 13 TH TH  Max 

Silová 
vytrvalost 

Svaly 

v oblasti zad 

a paží 
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Motorické 
testy 

(celková 
četnost) 

Bližší 
specifikace 

cviků 

Četnost 
Typ 

zátěže 
Hmotnost Čas 

Počet 
opak. 

Cíl 
testování 

Testované 
části těla 

Shyby (2) 1 TH TH 1 min Max 
Silová 

vytrvalost 

Svaly 

v oblasti zad 

a paží 

Shyby (3) 1 EX 11,25 Kg  Max 
Silová 

vytrvalost 

Svaly 

v oblasti zad 

a paží 

Shyby 

podhmatem 
2 TH TH  Max 

Silová 
vytrvalost 

Svaly 

v oblasti zad 

a paží 

Reverzní 
přítahy 

1 TH TH  Max 
Silová 

vytrvalost 

Svaly 

v oblasti zad 

a paží 

Skok do 

výšky      

(16) 

Skok do 

výšky 

 

14 TH TH  1RM 
Výbušná 
síla DK 

Dolní 
končetiny 

Skok do 

výšky 
s přidanou 

zátěží 

1 EX   1RM 
Výbušná 
síla DK 

Dolní 
končetiny 

Skok do 

výšky 

155 cm 

1 TH TH  1RM 
Výbušná 
síla DK 

Dolní 
končetiny 

Zvedání 
muniční 
bedny     

(13) 

Zvedání 
bedny ze 

země na 
platformu 

2 EX Max  1RM Max. síla 

Kombinace 

svalů celého 
těla 

Zvedání 
bedny ze 

země na 
platformu 

(125 cm) 

1 EX 24 Kg  Max 
Silová 

vytrvalost 

Kombinace 

svalů celého 
těla 

Zvedání 
bedny ze 

země na 
platformu 

(145 cm a 170 

cm) 

2 EX Max  2RM Max. síla 

Kombinace 

svalů celého 
těla 

Zvedání 
bedny ze 

země, 
přenesení na 

10 m. a 

položení na 
platformu 

(145 cm) 

2 EX 
10, 22, 44 

Kg 
 1RM Max. síla 

Kombinace 

svalů celého 
těla 
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Motorické 
testy 

(celková 
četnost) 

Bližší 
specifikace 

cviků 

Četnost 
Typ 

zátěže 
Hmotnost Čas 

Počet 
opak. 

Cíl 
testování 

Testované 
části těla 

Zvedání 
bedny ze 

země na 
platformu 

(150 cm) 

6 EX Max  1RM Max. síla 

Kombinace 

svalů celého 
těla 

Bench press 

(13) 

Bench press 

(1.) 
11 EX Max  1RM Max. síla HPT 

Bench press 

(2.) 
1 EX 70 % TH  Max 

Silová 
vytrvalost 

HPT 

Bench press 

(3.) 
1 EX 

30 % 

1RM 
 Max 

Výbušná 
síla HK 

HPT 

Skok do 

dálky     

(12) 

Skok do dálky 
z místa 

11 TH TH  1RM 
Výbušná 
síla DK 

Dolní 
končetiny 

Skok do dálky 
s rozběhem 3 

m. 

1 EX 20,5 Kg  1RM 
Výbušná 
síla DK 

Dolní 
končetiny 

Dřep       

(12) 

Dřep 1 TH TH  Max 
Silová 

vytrvalost 

Dolní 
končetiny 

Zadní dřep s 
činkou 

6 EX Max  1RM Max. síla 
Dolní 

končetiny 

Čelní dřep s 
činkou 

1 EX Max  1RM Max. síla 
Dolní 

končetiny 

Dřep s činkou 
a následný 

tlak nad hlavu 

 

2 
EX   Max 

Silová 
vytrvalost 

Kombinace 

svalů celého 
těla 

Dřep 
s výskokem 

1 TH TH   
Výbušná 
síla DK 

Dolní 
končetiny 

Dřep s pytlem 

písku na 
zádech 

1 EX   Max 
Silová 

vytrvalost 

Dolní 
končetiny 

Hody 

medicinbale

m              

(7) 

Trčení nebo 
hod 

medicinbalem 

ze stoje 

3 EX 4, 5 , 9 Kg   
Výbušná 
síla HK 

HPT 

Trčení nebo 
hod 

medicinbalem 

ze sedu 

 

3 
EX 1, 2 Kg  1RM 

Výbušná 
síla HK 

HPT 

Hod 

medicinbalem 

do boku o zeď 

1 EX    
Silová 

vytrvalost 
HPT 

Mrtvý tah   

(6) 
Mrtvý tah (1) 3 EX Max  1RM Max. síla 

Kombinace 

svalů celého 
těla 



 

XIV 

 

Motorické 
testy 

(celková 
četnost) 

Bližší 
specifikace 

cviků 

Četnost 
Typ 

zátěže 
Hmotnost Čas 

Počet 
opak. 

Cíl 
testování 

Testované 
části těla 

Mrtvý tah (2) 1 EX 80 Kg  Max 
Silová 

vytrvalost 

Kombinace 

svalů celého 
těla 

Mrtvý tah 
s kettlebelem 

1 EX   Max 
Silová 

vytrvalost 

Kombinace 

svalů celého 
těla 

Rumunský 
mrtvý tah 

1 EX   Max 
Silová 

vytrvalost 

Kombinace 

svalů celého 
těla 

Přenášení 
břemene   

(6) 

Přenášení 
pytlů s pískem 

(10 m) 

1 EX 18,1 Kg  16 
Silová 

vytrvalost 

Kombinace 

svalů celého 
těla 

Farmářská 
chůze 

2 EX    
Silová 

vytrvalost 

Kombinace 

svalů celého 
těla 

Přenášení 
dvou nádob na 

vzdálenost 
100 m 

1 EX 18 Kg  1 
Silová 

vytrvalost 

Kombinace 

svalů celého 
těla 

Jerryho 

přenášení 
dvou kanystrů 
na vzdálenost 

25 m. 

1 EX 22 Kg 1,25 m/s  
Silová 

vytrvalost 

Kombinace 

svalů celého 
těla 

Přenášení 
dvou nádob na 

trase 30 m. 

1 EX 20 Kg 1,5 m/s Max 
Silová 

vytrvalost 

Kombinace 

svalů celého 
těla 

Tlakové 
cviky        

(6) 

Tlak nad 

hlavu 
4 EX Max  1RM Max. síla 

Svaly 

v oblasti 

ramen 

Tlaky na 

vodorovné 
lavici 

2 EX     

Svaly 

v oblasti 

hrudníku 

Plank        

(5) 

Přední plank 3 TH TH  Max 
Silová 

vytrvalost 
Střed těla 

Boční plank 2 TH TH  Max 
Silová 

vytrvalost 
Střed těla 

Leg press  

(3) 

Leg press (1) 1 EX     
Dolní 

končetiny 

Leg press (2) 2 EX   1RM Max. síla 
Dolní 

končetiny 

Zádová 
extenze     

(3) 

 3 TH TH   
Silová 

vytrvalost 
Střed těla 



 

XV 

 

Motorické 
testy 

(celková 
četnost) 

Bližší 
specifikace 

cviků 

Četnost 
Typ 

zátěže 
Hmotnost Čas 

Počet 
opak. 

Cíl 
testování 

Testované 
části těla 

Přetažení 
zraněného 

nebo 

břemene 

(2) 

Tažení 
zraněného na 
vzdálenost 15 

m. 

 

1 EX 123 Kg 
60 

vteřin 
1 

Silová 
vytrvalost 

Kombinace 

svalů celého 
těla 

Tažení 
břemene na 

vzdálenost 40 
m. 

1 EX 50 kg  1 
Silová 

vytrvalost 

Kombinace 

svalů celého 
těla 

Výstupy na 
bednu       

(2) 

Výstupy na 
bednu 

(1) 

1 TH TH  Max 
Silová 

vytrvalost 

Dolní 
končetiny 

Výstupy na 
bednu (2) 

1 TH TH 5 min Max 
Silová 

vytrvalost 

Dolní 
končetiny 

Výpady     

(2) 

Výpady (1) 1 TH TH  Max 
Silová 

vytrvalost 

Dolní 
končetiny 

Výpady (2) 1 EX 10–50 Kg  Max 
Silová 

vytrvalost 

Dolní 
končetiny 

Přítah činky 
k hrudi      

(2) 

 2 EX     
Svaly 

v oblasti zad 

Přetáčení 
pneumatiky 

 1 EX     

Kombinace 

svalů celého 
těla 

Podsazování 
jednou 

nohou vleže 
na zemi 

 1 TH TH   
Silová 

vytrvalost 

Dolní 
končetiny 

Dřevorub-

ecký zdvih 
 1 EX     

Kombinace 

svalů celého 
těla 

Šplh po laně  1 TH TH   
Silová 

vytrvalost 

Kombinace 

svalů celého 
těla 

Rotace 

trupu v lehu 
 1 TH TH   

Silová 
vytrvalost 

Střed těla 

Horizontální 
přítahy 
kladky 

 1 EX     
Svaly 

v oblasti zad 

Výdrž ve 
shybu 

 1 TH TH Max  
Silová 

vytrvalost 

Svaly 

v oblasti zad 

a paží 

Upažování 
na ramena 

 1 EX     

Svaly 

v oblasti 

ramen 



 

XVI 

 

Motorické 
testy 

(celková 
četnost) 

Bližší 
specifikace 

cviků 

Četnost 
Typ 

zátěže 
Hmotnost Čas 

Počet 
opak. 

Cíl 
testování 

Testované 
části těla 

Stěrače  1 TH TH   
Silová 

vytrvalost 
Střed těla 

Bojové 
výpady na 
vzdálenost 

6,6 m 

 1 TH TH  15 
Silová 

vytrvalost 

Kombinace 

svalů celého 
těla 

Přítahy 
kolen k 

hrudi ve 

vzporu 

 1 TH TH   
Silová 

vytrvalost 

Kombinace 

svalů celého 
těla 

Zkratky použité v tabulce: DK – dolní končetiny, EX – externí,  HPT – horní polovina těla,                 

Max – maximální, Min – minuta, RM – opakovací maximum, TH – tělesná hmotnost. 

  



 

XVII 

 

Příloha 3: Cviky určené pro rozvoj silových schopností 

Tabulka cviků určených pro rozvoj silových schopností 

Rozdělení cviků podle 

místa zacílení 
Cviky 

Četnosti cviků 

v jednotlivých 
studiích 

Typ zátěže 

Svaly v oblasti ramen 
 

Tlak nad hlavou 6 Externí 

Upažování 1 Externí 

Přítahy činky k bradě 2 Externí 

Svaly v oblasti hrudi 

Kliky 4 TH 

Kliky s vyvýšenýma nohama 2 TH 

Kliky s jednou rukou na 

medicinbalu 
1 TH 

Kliky s činkami v rukách 1 TH 

Hindu kliky 1 TH 

Bench press 8 Externí 

Nakloněný bench press 1 Externí 

Tlaky na rovné lavici 1 Externí 

 

 

 

 

Svaly v oblasti zad 

Shyby 6 TH 

Reverzní shyby 1 TH 

Asistované shyby 1 TH 

Stahování kladky s nataženými 

pažemi 
1 Externí 

Přítahy velké činky v předklonu 2 Externí 

Přítahy jednoruček v předklonu 1 Externí 

Přítahy odporové gumy 1 Externí 

Svaly v oblasti paží 

(m. biceps brachii) 

Bicepsové zdvihy 1 Externí 

Bicepsová flexe s kladkami 1 Externí 

Svaly v oblasti paží 

(m. triceps brachii) 

Stahování kladky na triceps 3 Externí 

Bench press s úzkým úchopem 1 Externí 

Tricepsové tlaky 1 Externí 

Svaly v oblasti středu těla 
 

Sedy-lehy 4 TH 

Sklapovačky 1 TH 



 

XVIII 

 

Rozdělení cviků podle 
místa zacílení 

Cviky 

Četnosti cviků 
v jednotlivých 

studiích 

Typ zátěže 

Přitahování kolen k hrudi 1 TH 

Zvedání nohou 1 TH 

Střihání nohama 1 TH 

Flexe trupu na obě strany 1 TH 

Extenze zad 1 TH 

Plank 3 TH 

Plank s vyvýšenýma nohama 1 TH 

Boční plank 1 TH 

Svaly v oblasti dolních 

končetin 

Dřepy 6 TH 

Zadní dřep s činkou 6 Externí 

Čelní dřep s činkou 1 Externí 

Bulharské dřepy 2 TH 

Dřepy s výskokem 1 TH 

Explozivní dřepy (50 procenty 

přidané hmotnosti) 
1 Externí 

Plyometrické skoky 1 TH 

Předkopy 1 Externí 

Výpony 1 Externí 

Skok do výšky 2 TH 

Skok do dálky 2 TH 

Leg press 2 Externí 

Výpady 3 Externí 

Výskoky na bednu 2 TH 

Výstupy na bednu se závažím 2 Externí 

Kombinace svalů dolních 

končetin a středu těla 

Mrtvý tah 6 Externí 

Rumunský mrtvý tah 1 Externí 

Sumo mrtvý tah 1 Externí 

Předklon s činkou na zádech 1 Externí 

Přenášení zátěže 1 Externí 



 

XIX 

 

Rozdělení cviků podle 
místa zacílení 

Cviky 

Četnosti cviků 
v jednotlivých 

studiích 

Typ zátěže 

Farmářská chůze 1 Externí 

Kombinace svalů celého těla 

(kombinované pohyby) 

Angličáky 1 TH 

Mrtvý tah s činkou a následný 

vertikální tlak nad hlavu 
1 Externí 

Olympijský zdvih 1 Externí 

Přemístění 1 Externí 

Kliky s činkami v rukách a 

následným přitahováním 
1 Externí 

Shyby s přitahování kolen k 

hrudi 
1 TH 

Zvedání bedny s municí (30 kg) 

nad hlavu 
1 Externí 

Dřep s činkou nad hlavou 1 Externí 

Sumo mrtvý tah s přenesením 

činky do vysoké pozice 
1 Externí 

Windmill 1 Externí 

 Zkratky použité v tabulce: TH – tělesná hmotnost. 

 


