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Abstrakt 

 

 
Název: Street workout jako součást zdravého životního stylu 

 

 

Cíle: Cílem práce je analýza posilování s vlastní hmotností těla a jeho 

zařazení prostřednictvím pohybové formy street workout do 

pravidelné pohybové aktivity v rámci zdravého životního stylu a 

předcházet funkčním poruchám v oblasti zádového svalstva. 

 
 

Metody:  Rešerše relevantní odborné literatury, článků a dokumentů na 

internetu. 

 

 

Výsledky:  Provedenou analýzou posilování s vlastní hmotností těla bylo 

zjištěno, že street workout je za určitých předpokladů vhodnou a 

atraktivní formou cvičení, kterou lze zařadit mezi pravidelné 

pohybové aktivity. Tato forma cvičení spolu s vytvořeným 

zásobníkem cviků by mohla přilákat zájemce o tento druh 

pohybové aktivity nejen z důvodu jeho atraktivnosti a 

dostupnosti, ale také jako prevence řady onemocnění související 

s oblastí zádového svalstva. 

 

 

 
Klíčová slova: street workout, posilování, kalisthenika, vlastní hmotnost, zádové 

svalstvo, držení těla, bolest zad 



Abstract 

 

 
Title: Street workout as part of a healthy lifestyle 

 

 
Objectives: The aim of the work is the analysis of strenghtening with own body 

weight and his inclusion through movement form street workout to 

regular physical aktivity as part of healthy lifestyle and prevent 

malfunctions in the area of the back muscles. 

 

 

 
Methods:   Searches relevant scientific literature, articles and documents on the 

Internet. 

 

 
Results:    Through the analysis of body weight training, it was found that 

street workout is under certain conditions, a suitable and attractive 

form of exercise that can be included among regular physical 

activities. This form of exercise together with the created stack of 

exercises could attract those interested in this type of physical 

activity not only because of its attractiveness and availability, but 

also as a prevention of a number of diseases related to the area of 

the back muscles. 

 

 
Keywords: street workout, strengthening, calisthenics, own weight, back 

muscles, deportment, back pain 
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Úvod 

 

V dnešní době má velká část populace málo podnětů k tělesné námaze, a to je na 

škodu nejen tělu, ale i našemu pocitu pohody a zdraví. Málo chodíme, více sedíme a 

pravidelně nesportujeme. Tímto způsobem a nedostatečným pohybovým režimem se 

dramaticky snižuje aerobní kapacita srdečně-cévního systému, svaly celého těla se 

zkracují a ochabují. Nedostatek pohybu je hlavní příčinou většiny civilizačních chorob – 

od nemoci oběhové soustavy až po nadváhu, problémy s klouby a osteoporózu. (Kolář, 

2018) 

Ve své závěrečné bakalářské práci se budu věnovat prevenci nejrozšířenější 

„civilizační“ choroby, která se týká až 80 % lidí – bolesti zad, převážně krční a bederní 

části páteře. Jedná se o bolest, kde není vždy daná jednoznačná příčina a nemusí být 

vůbec jednoduché ji odhalit. Mezi nejvýznamnější příčiny můžeme zařadit obecně 

nezdravý životní styl. Tím je myšlena nedostatečná pohybová aktivita, jednostěnné 

přetěžování páteře, dlouhé sezení, špatné držení těla, nesprávně prováděné pohyby a 

špatné pohybové návyky. S tím také souvisí obezita, nadváha, stres a vyčerpání. Kromě 

způsobu života je třeba si také uvědomit, že bolestí zad se ohlašuje řada jiných příčin 

převážně anatomického a morfologického charakteru. 

 V této práci bych se chtěl pokusit shrnout všechny základní a důležité informace o 

posilování s vlastní hmotností těla a jeho pozitivnímu vlivu, pomocí kterého můžeme 

předcházet výše zmíněným problémům zádového svalstva. Na základě zjištěných 

informací pak vytvořit zásobník základních cviků, který lze bez problému začlenit do 

denního režimu, kdy hlavním prvkem bude posilování s vlastní hmotností těla 

vykonávané na dnes již dobře dostupných a rozšířených street workoutových hřištích. 

Soubor komplexních cviků bude zaměřen na jednoduché a účinné cviky bez pomůcek 

s minimální časovou dotací, aby cvičení bylo vhodného pro co nejširší skupinu lidí. 

Jedná se o skupinu lidí převážně v produktivním věku s nedostatečnou pohybovou 

aktivitou a sedavým stylem života ať už v zaměstnání nebo mimo něj i ve volném čase, 

kdy jejich novým cílem by mělo být vytvoření nových pohybových návyků pro zlepšení 

a udržení fyzické zdatnosti a předcházení problémům v oblasti zádového svalstva. 

Metodika práce se opírá především o studium relevantní odborné literatury, článků a 

dokumentů na internetu. 
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Současný stav bádání – teoretická východiska 

1. Pohyb je základ 

 

1.1. Kalisthenika a její historický vývoj 

 

Vývoj kalistheniky – posilování s vlastní hmotností těla sahá do období již před 

naším letopočtem, kdy v této době vzniklo slovo kalisthenika spojením řecký slov kálos 

(krása) a sthénos (síla). V této době je možné za kalistheniku označit řecko-římskou 

gymnastiku. Jednalo se o atletická cvičení spojená s posilováním s hmotností vlastního 

těla na jejichž základě se připravovali dnes známí sparťanští bojovníci. Antický historik 

Hérodotos tvrdil, že Sparťané měli vysoce organizované a specializované sportovní 

tréninky pod vedením zkušených trenérů. (Trojovský, 2013). Jedná se o období konání 

prvních olympijských her v roce 776 př.n.l. a následně let 600 až 400 př.n.l. ve 

starověké Spartě, kdy součástí výše zmíněných specializovaných tréninkových jednotek 

byl také např. box, zápas, hod diskem a oštěpem. Vlivem těchto tréninkových jednotek 

měli Sparťané přispět k vítězství v legendární bitvě u Thermopyl (480 př.n.l.). 

Například v Číně podobného způsobu přípravy využívaly Shaolinští mniši, kteří 

následně přípravu, kdy byli již od svých šesti let cvičení k boji za pomocí cvičení 

s vlastní hmotností těla, využívali k obraně svých klášterů proti různým nájezdníkům. 

Podobný způsob přípravy pokračoval až do roku 264 př.n.l., kdy si začínali objevovat 

gladiátorské hry v Římě. 

Další razantní rozvoj cvičení s vlastní vahou těla začal s nástupem gymnastiky. 

V Čechách se začala gymnastika nejvíce rozvíjet v rámci sokolského hnutí. 

Významnými osobami tohoto období jsou například švýcarský pedagog Johann 

Pestalozzi a německý pedagog Johann Guts Muths, kteří položili základy systematiky 

gymnastických cvičení. S nástupem 19. století vznikaly další národní gymnastické 

systémy jako například německý nářaďový tělocvik Friedricha Ludwiga Jahna, 

odvozený sokolský tělocvik Miroslava Tyrše nebo Lingova švédská zdravotní 

gymnastika. Vývoj gymnastiky ovlivnil svou přirozenou metodou tělesné výchovy také 

francouzský námořní důstojník Georges Hébert, odmítající umělé cviky. Ve 20. století 

se začala gymnastika měnit následkem rozmachu rytmické gymnastiky a sportovními 

soutěžemi v různých gymnastických disciplínách. 
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(zdroj:https://cs.wikipedia.org/wiki/Gymnastika) 

Johann Christian Guts-Muths o gymnastice tvrdil: „Gymnastika není účel, ale je 

prostředkem, jak výcvikem těla zušlechtit a zdokonalit člověka, aby byl tělesně a 

duševně harmonický.“ (Skopová, Zítko 2009). Gymnastika má velký vliv na kultivaci 

pohybu především formativního a preventivního charakteru. Podporuje souhru 

svalových skupin, správné držení těla a rovnoměrný rozvoj organismu. Ovlivňuje 

přesnost, účelnost a hospodárnost pohybu, jeho plynulost a rytmičnost. Správně 

technicky zvládnuté pohyby působí esteticky a jsou pro svaly výživné. Pravidelné a 

správně zvolené cvičení ve spojení s dalším vhodným pohybovým režimem není 

přepychem, ale možností každého člověka zlepšit vlastní zdraví. Je to cesta vhodná pro 

každého. (Jarkovská, 2016) 

 

 

Obr. 1 La sierra high school 1963 

(zdroj:https://forums.spacebattles.com/threads/the-la-sierra-program-a-1960s-system-of-physical-

education-in-american-schools.369143/) 

 

 V současné době se ve světě kalisthenika stává čím dál tím populárnějším 

sportovním odvětvím, kdy vzniká spousta nových systémů. Realita je ovšem taková, že 

řada nově vzniklých již v minulosti existovala s jiným jménem, případně se přidala či 

ubrala nová pravidla. Přes její dlouhou existenci již od výše zmíněného období starého 

Řecka a Sparty, však zůstávají základní prvky prakticky nezměněné. Svoji popularitu 
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dnes kalisthenika získává díky medializaci a její vizuální přitažlivosti na fotografiích a 

videích. (Fubo, 2016) 

Jedny ze současně nejpopulárnějších systémů využívající prvky kalistheniky 

jsou například CrossFit, různé funkční tréninky a Street workout, kterému se budu 

věnovat v následující kapitole. Ve všech těchto systémech je využívána hmotnost 

vlastního těla, která tvoří hlavní zátěž při většině cviků. Pro jejich pestrost jsou ještě 

cviky doplňovány o různá náčiní a pomůcky, jako jsou například různě velké činky ať 

už jednoruční nebo obouruční, expandery, kettlebelly, závěsné systémy TRX, 

gymnastické kruhy, míče a další. 

CrossFit je dle Grega Glassmana definován jako neustále proměnlivý funkční 

pohyb, konaný za vysoké intenzity, který zahrnuje devět klíčových aktivit. (CrossFit, 

2020) Jedná se o kardiovaskulární a respirační vytrvalost, výdrž, sílu, flexibilitu, 

rychlost, hbitost, rovnováhu a přesnost. Jeho součástí je cvičení s vlastní vahou těla a 

cílem je zvyšování obecné fyzické zdatnosti. (Crossfit Games, 2014) 

 

 

Obr. 2 CrossFit Games 2012 

(zdroj:https://www.crossfit.com/200929) 

Základními pilíři tréninku jsou rozmanitost, funkční pohyb a vysoká intenzita 

provádění. Důležité je tedy tréninky často obměňovat, protože čím častěji je stejná věc 

vykonávána, tím méně je cvičenec připraven na neočekávané. Aby bylo dosaženo 

maximální variace obsahové části tréninku, je nacvičována technika cviků, která je 

kombinována se vzpíráním a vytrvalostními výkony v rozmanitých podmínkách a 
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kombinacích. (Samara, 2020). Další pilířem je funkční pohyb – veškerá lidská 

lokomoce, kdy je pohyb zajišťován správným průchodem měkkých tkání a nervového 

systému, klouby pracují v přirozeném rozsahu a vhodné aktivaci svalů tak, aby byla 

zajištěna stabilita v daném úkolu. (Lusk, 2017). Mezi základní pohyby lze zařadit dřepy, 

běhání, skákání a házení či zvedání různých předmětů.  

V CrossFitu je využívána široká škála cviků z různých sportovních odvětví, z nichž 

nejvýraznější jsou vzpírání, kalisthenika, gymnastika, plavání a atletika. (CrossFit, 

2020) 

 Dalším systémem jsou různé podoby funkčních tréninků, kde se opět používá 

převážně cvičení s vlastní hmotností těla. Dle Doležala a Jebavého (2013) je úkolem 

funkčního tréninku připravit tělo i hlavu na pohybovou realitu běžného života, práce 

nebo sportu. Jsou zde především použity komplexní cviky, které učí tělo fungovat jako 

celek a využívat jeho pohybový potenciál. Jak dále uvádí, funkční trénink není ničím 

jiným než moderním podáním letitých osvědčených metod – postupy „staré tréninkové 

školy“ se současnými možnostmi. Používané komplexní cviky slouží k rozvoji 

spolupráce různých částí těla k maximálně efektivním pohybovým činnostem. Je kladen 

důraz na vědomé provádění cviků, kontrolované vedení pohybu, snažíme se vnímat 

vlastní tělo a zlepšovat se s každým opakováním. Rozhodujícím faktorem je pak kvalita 

(přesnost) a rychlost provedení. Je důležité udržet koncentraci na pohyb a vyvarovat se 

nucení do vysokého tempa nebo počtu opakování, pokud není splněné jejich správné 

provedení. Funkční trénink formuje správné držení těla a svalovou rovnováhu. (Doležal, 

Jebavý, 2013) 

 Kromě výše zmíněných oblíbených systémů kalistheniky, bych rád věnoval 

pozornost dalšímu systému, který je novou a atraktivní formou kalistheniky – Street 

workout. 

 

1.2 Street workout 

 

Jak již bylo výše psáno, street workout jako druh cvičení vychází z kalistheniky. 

Využívána je opět převážně hmotnost vlastního těla, kdy na první pohled toto cvičení 

nejvíce připomíná gymnastiku. Cvičení je však prováděno na speciálních hřištích, kde 

jsou v různé výšce umístěné hrazdy, bradla, lavičky a podobné části využívané k této 
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formě cvičení. Nejzákladnější používané cviky jsou dřepy, kliky na zemi, kliky na 

bradlech a přítahy na hrazdě, které jsou pro svoji pestrost různě modifikované a 

odlišující se od různých typů cvičení, kde má své zastoupení také kreativita a osobní 

styl daného cvičence. Adama Raw, průkopník tohoto sportu v ČR tvrdí, že „manipulace 

s vlastním tělem v prostoru posiluje tělo jako celek, jako jednu pracující jednotku a 

pomáhá mu sílit na všech frontách. Udržuje ho jak pohyblivé a hbité tak i velmi silné, 

pomáhá vyplavovat největší přirozené množství hormonů a stimuluje zároveň nejlépe 

pálení tuku“. 

(zdroj:https://cs.wikipedia.org/wiki/Workout) 

 

1.2.1  Street workout ve světě 

 

Začátky této sportovní disciplíny se začali objevovat v Americe v 80. letech 20. 

století, kdy průkopníkem byla černošská populace. Tato komunita upřednostňovala 

cvičení s vlastní vahou těla z důvodu finanční nenáročnosti, protože si většina nemohla 

dovolit pravidelně navštěvovat fitness centra. Výsledkem byla praktikovaná 

kalisthenika na místních pouličních hřištích a sportovištích a tím také vznikl pojem 

street workout. Stejně jako kalisthenika tak i street workout zaznamenal v poslední době 

významný vývoj, a to hlavně díky různým médiím a sociálním sítím, kdy spousta 

sportovců dokumentuje svoje výkony a poté je sdílí na internet, kde si mohou ostatní 

mezi sebou porovnávat své výkony. Za hlavního průkopníka se dá považovat Hannibal 

for King, který i v současné době inspiruje a motivuje statisíce lidí po celém světě. 

Důvodem jeho úspěchu je také zapojování různých atraktivních akrobatických prvků 

kombinované se silovými cviky kalistheniky. Další významnou destinací, kde si street 

workout získal velký počet příznivců bylo na území dnešního Ruska a Ukrajiny, kde si 

velmi rychle našel zalíbení v neustále se rozšiřujícímu počtu venkovních hřišť. Na 

Ukrajině se později stal street workout jedním z nejpopulárnějších sportů. Velkou 

zásluhou se na tom podílel muž jménem Denis Minim, který se propagací tohoto sportu 

snaží chránit mládež před alkoholismem a drogami.  

(zdroj:https://streetworkout.cz/clanky/kalistenika-vs-streetworkout-s-vlastnim-telem-se-

cvici-tisice-let) 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Workout
https://streetworkout.cz/clanky/kalistenika-vs-streetworkout-s-vlastnim-telem-se-cvici-tisice-let
https://streetworkout.cz/clanky/kalistenika-vs-streetworkout-s-vlastnim-telem-se-cvici-tisice-let
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Obr. 3 Workoutové hřiště na Ukrajině 

(zdroj:https://www.flickr.com/photos/kmolin/3841598379) 

 

 

1.2.2 Street workout v ČR 

 

Na území České republiky se začal street workout pomalu rozšiřovat kolem roku 

2010. Oproti současné době byla v Česku velká absence tréninkových parků a tento 

sport si získával své oblíbení velmi pomalu. Mezi hlavní osobnosti českého street 

workoutu patří Ladislav Přidal, který ve své době patřil k těm nejlepším a například 

Adam Raw nebo také Matouš Zetek.  

(zdroj:https://kulturistika.ronnie.cz/c-14319-street-workout-zakladni-informace-o-

treninku-s-vlastni-vahou.html) 

Významným milníkem tohoto sportu u nás bylo v roce 2012 založení projetku 

SebeRevolta, který založil Adam Raw společně s Markem Kaletou. Tento projekt, který 

motivoval mladé lidi ke zdravému životnímu stylu se zasloužil o rozvoj workoutových 

hřišť na našem území. Jednotlivé skupiny SebeRevolty začali vznikat postupně 

v různých koutech České republiky, kde se jejich členové sdružují a společně trénují. 

Hlavní myšlenkou projektu byla pomoc lidem dostat se z obtížných životních situací a 

dělat v životě to, co je baví, přičemž u mládeže měla fungovat tak, aby držela lidi od 

alkoholu a drog. (Šopor, 2013). V současné době již SebeRevolta nefunguje, protože se 

oba zakladatelé v jednotné myšlence neshodli a vydali se každý jiným směrem. Adam 

Raw se snaží v myšlence dodnes pokračovat ve své vlastní tréninkové filozofii, která se 

https://kulturistika.ronnie.cz/c-14319-street-workout-zakladni-informace-o-treninku-s-vlastni-vahou.html
https://kulturistika.ronnie.cz/c-14319-street-workout-zakladni-informace-o-treninku-s-vlastni-vahou.html
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soustředí výhradně na komplexní rozvoj celého těla, včetně často opomíjených nohou za 

pomoci čisté kalistheniky nebo kalistheniky s přidanou externí zátěží, kdy po rozpadnutí 

založil projekt RAW Workout. (Fubo, 2016) 

 

 

 

Obr. 4 Adam Raw 2011 

(zdroj:https://kulturistika.ronnie.cz/c-14319-street-workout-zakladni-informace-o-treninku-s-vlastni-

vahou.html) 

 

 

Jednou ze zásadních tělesných a funkčních výhod street workoutu je zlepšení 

držení těla. Pokud cvičíme s vlastní váhou, vnitřní stabilizační systém je zapojován 

téměř u všech cviků, kdy tím docílíme jeho posílení a zvýšíme jeho funkčnost. Skopová 

a Zítko (2008) tvrdí, že základem veškeré hybnosti člověka je posturální aktivita, jejímž 

nejvýraznějším projevem je vzpřímené držení těla ve stoji. 

 

 

 

 



16 ; 

1.3 Fyzická zdatnost 

 

 Fyzickou neboli tělesnou zdatnost lze definovat jako stav organismu, který je 

připravený či adaptovaný na určitý výkon. Pro náš zdravotní stav je tedy nutné, 

abychom si zachovali dobrou tělesnou kondici. (Máček, 1997) 

Pávek (1980) zase uvádí tělesnou zdatnost jako souhrn předpokladů pro 

optimální reakci na náročnou pohybovou činnost, která je závislá na mnoha dalších 

vnitřních i vnějších faktorech. Účinnost a hospodárnost pracujícího organismu považuje 

za hlavní kritérium tělesné zdatnosti. Můžeme též říct, že zdatnost je z velké části 

podmíněna geneticky, ale během života ji můžeme rozvíjet i ovlivnit např. otužování 

nebo pravidelnou stravou. 

Podle Kováře (2001) jsou pohybové projevy člověka velice různorodé, 

proměnlivé a charakterizované výraznými individuálními zvláštnostmi. Jsou také téměř 

vždy spojeny s jistým stupněm zátěže a provádí je aktivní, vědomá účast jedince. 

Tělesná zdatnost je do jisté míry podmíněna geneticky, během života ji 

rozvíjíme a udržujeme prostřednictvím tělesných cvičení, otužováním, přiměřenou 

zdravou výživou a životosprávou. (Měkota, Kuberek, 2007) 

Tělesnou zdatnost můžeme také rozdělit na zdravotně orientovanou zdatnost a 

výkonnostně orientovanou zdatnost. (Vrbas, 2010) 

Zdravotně orientovaná zdatnost 

 Bunc (1995) definuje tuto zdatnost jako způsobilost vykonávat každodenní 

úkoly energicky a bez jakýchkoliv známek únavy. S příjemným pocitem můžeme 

využívat volný čas, čelit nepříznivým jevům, stresu a také přežívat v podmínkách, které 

nejsou vhodné pro nezdatné jedince a museli by je opustit. 

Výkonnostně orientovaná zdatnost 

Projevuje se zejména ve sportovních soutěžích, výkonových testech a pracovních 

výsledcích. Její souvislost se zdravím je omezena a řadíme sem motorické schopnosti, 

které jsou méně významné jako např. hbitost, rovnováha nebo obratnost. Závisí však na 

motivaci, osvojených pohybových dovednostech a na tělesných rozměrech. Její 

koncepce se také uplatňuje při výběru a sledování sportovně talentovaných jedinců. 

(Měkota,Cuberek,2007) 
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1.3.1 Motorické předpoklady 

 

 Pohybové schopnosti se považují za základní kondiční faktor sportovního 

výkonu. V každé pohybové činnosti, která tvoří obsah sportovních výkonů, lze totiž 

identifikovat projevy síly, vytrvalosti, rychlosti aj., přičemž jejich poměr se podle 

pohybových úkolů liší. Předpokládá se, že jde o projevy pohybových schopností 

člověka, o nichž vypovídají určité charakteristiky pohybů jako např. jejich trvání, 

rychlost, překonávaný odpor, složitost pohybu, přesnost provedení apod. (Dovalil a kol., 

2012). Perič a Dovalil (2010) také uvádí a definují motorické schopnosti takto: 

Motorické schopnosti se chápou jako relativně samostatné soubory vnitřních 

předpokladů lidského organismu k pohybové činnosti, v níž se také projevují. 

Měkota zase rozlišuje motorické schopnosti a dovednosti následovně. 

Schopnosti jsou částečně geneticky podmíněné, zatímco dovednosti musí být získané 

učením. Množství schopností, které můžeme rozvíjet je omezené, zatímco dovedností se 

můžeme naučit neomezeně mnoho. (Měkota, 2005) Z první uvedené definice vyplývá, 

že lidé disponují různými předpoklady, díky kterým mohou uskutečňovat nejrůznější 

pohybové činnosti. Zřejmým faktem tedy je, že každý člověk bude směřován jiným 

směrem a bude v daných činnostech různě úspěšný. Osvojení dovedností je také závislé 

na několika schopnostech, kterými člověk oplývá. (Měkota, 2005) 

Měkota a Novosad (2005) motorické schopnosti rozděluje na kondiční (energetické) a 

koordinační (informační). Mezi schopnosti kondiční se řadí právě schopnosti silové a 

dále pak vytrvalostní a rychlostní. Mezi koordinační schopnosti patří schopnosti 

orientační, diferenciační, reakční, rovnováhové, rytmické aj... Pohyblivostní schopnost 

(flexibilita) se neřadí ani do jedné z těchto skupin, jelikož se jedná spíše o systém 

pasivního přenosu energie (Jěřábková, 2019) 
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Obr. 5 Hrubá taxonomie motorických schopností 

(zdroj:https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/js13/balcvic/web/pages/01-motoricke-schopnosti.html) 

 

 

Obr. 6 Hierarchické uspořádání motorických schopností 

(zdroj:https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/js13/balcvic/web/pages/01-motoricke-schopnosti.html) 

 

 

https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/js13/balcvic/web/pages/01-motoricke-schopnosti.html
https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/js13/balcvic/web/pages/01-motoricke-schopnosti.html
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1.3 Cvičení s vlastní hmotností těla 

 

Cvičení s vlastní vahou neboli kalisthenika je druh cvičení, při kterém je jako 

zátěž a prostředek využíváno své vlastní tělo. Cvičení pomáhá rozvíjet všechny 

motorické schopnosti včetně síly, vytrvalosti, rychlosti, koordinace, kdy rozvíjí také 

funkčnost, flexibilitu a mobilitu těla. Jedná se tedy o komplexní cvičení, které má 

mnoho různých variací od jednoduchých k pokročilým a dá se tak využívat napříč 

všemi věkovými kategoriemi. Při tomto typu cvičení není tělesná kondice omezujícím 

faktorem, protože pro tělo je toto cvičení přirozené. Výhodou cvičení je také, že ho lze 

provozovat téměř kdekoliv. Ať už se jedná o domácí či venkovní prostřední, v práci, ve 

škole apod. Cvičení vychází ze základních cviků, jakou jsou kliky, dřepy, výpady, 

stojka na rukou a jejich různé modifikace. Tyto velké základní cviky, které zasahují více 

svalových skupin najednou, jsou z mnoha hledisek pro tělo nejúčinnější a velmi 

pomáhají rozvoji výše uvedených motorických schopností.  U všech cviků, které 

vyžadují pohyb těla ve volném prostoru dochází totiž k výraznému zapojení svalů 

hlubokého stabilizačního systému páteře, silné fixaci centrální nervové soustavy (CNS) 

a tím velkého množství motorických jednotek. K dalším výhodám cvičení s vlastní 

vahou patří snížení možného rizika zranění z důvodu přirozené dráhy pohybu u většiny 

cviků. Snížení možného rizika zranění lze dosáhnout za předpokladu dodržení 

základních principů rozcvičení a rozehřátí před tréninkem a také protažením po cvičení. 

(zdroj:https://body-test.cz/cs/clanky/1-kalisthenika-progresivni-trenink-pro-budovani-

svalu/) 

(zdroj:https://www.adamraw.cz/clanky/weighted-calisthenics/) 

(zdroj:https://streetworkout.cz/clanky/kalistenika-vs-streetworkout-s-vlastnim-telem-se-

cvici-tisice-let) 

Kromě již výše zmíněných výhod cvičení a posilování s vlastní hmotností těla 

bych rád shrnul pozitiva a negativa tohoto cvičení: 

Pozitiva: 

• Nízká cena (žádné pomůcky a speciální vybavení) 

• Nízké nároky na prostor (možnost cvičení v podstatě kdekoliv) 

• Zapojení celého těla 

https://body-test.cz/cs/clanky/1-kalisthenika-progresivni-trenink-pro-budovani-svalu/
https://body-test.cz/cs/clanky/1-kalisthenika-progresivni-trenink-pro-budovani-svalu/
https://www.adamraw.cz/clanky/weighted-calisthenics/
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• Pomáhá celkovému zdraví  

• Komplexnost (rozvoj všech pohybových schopností) 

• Variabilita cvičení (obměna a modifikace cviků) 

Negativa: 

• Složité cvičení při zaměření na skupinu slabých nebo izolovaných svalů 

• Nelze vybudovat velkou svalovou hmotu 

• Obtížná měřitelnost a diagnostik  
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2. Nezdravý životní styl a jeho důsledky 

 

 Zhruba před padesáti tisíci lety odpovídal život člověka potřebám „lovce a 

sběrače“, který běžně trávil velkou část dne v pohybu a to z důvodu, aby si zabezpečil 

dostatečný příjem energie. Při honbě za potravou byla extrémně důležitá souhra mezi 

řadou zabezpečujících systémů a pohybovým systémem, která umožnila člověku „lovit 

nebo být loven“. (Stejskal, 2004) V dnešní době je zejména urbanizovaný člověk ve 

srovnání s „lovcem a sběračem“ vystaven výrazně odlišným podmínkám a masivně se 

objevují poruchy regulačních systémů nastavených na současné životní podmínky, které 

plynou hlavně z nedostatku pohybu a nadbytku energetického příjmu. (Stejskal, 2004) 

Tyto zdravotní poruchy po čase vyúsťují do řady onemocnění. Tato onemocnění se dnes 

často nazývají jako „civilizační“, protože jsou spojována s jistým komfortem, který 

poskytuje život v moderní společnosti na vysokém stupni technologického rozvoje. Aby 

to nevyznělo tak, že za ona civilizační onemocnění může technický pokrok spojený 

s civilizací, je důležité doplnit, že na vině je člověk, který výhod civilizace nesprávně 

využívá a neuvědomuje si, že pohyb je základní biologická potřeba. Samozřejmě 

v některých případech je zvýšená dispozice ke vzniku některých z těchto onemocnění 

dědičná, což zvyšuje pravděpodobnost jejich rychlejšího rozšiřování. (Stejskal, 2004) 

Abychom tomu zabránily, je důležité si uvědomit, že se snižuje fyzické zatížení, kdy 

zároveň stoupá zatížení psychické. Tím, že je pohyb základní biologická potřeba a je 

v současnosti trvale podlimitní, je nutné pohybovou zátěž zvyšovat cíleným cvičením. 

 

2.1 Typické funkční poruchy 

  

Pohybová funkce a její různé komponenty i vnější projevy se vyznačují obzvlášť 

širokým fyziologickým rozpětím. Stačí abychom se rozhlédli kolem sebe a uvědomili si, 

jak značné jsou individuální rozdíly v držení těla, charakteru pohybu a úrovni 

pohybových schopností a také jak rozdílná může být i u zcela zdravých lidí zdatnost a 

výkonnost pohybového systému jako funkčního celku. Bohužel nepoměrně víc je však 

mezi námi při dnešním způsobu života těch, kteří se ohledně kvality pohybové funkce 

ocitají spíše na opačném konci fyziologického rozpětí, někdy i dokonce překračují 

hranici mezi fyziologickým a patologickým. Stejně jako u pohybově nadaných a 

zdatných jedinců lze vystupňovat výkonnost pohybové systému na nejvyšší úroveň za 
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pomoci funkční adaptability, tak naopak v nežádoucí kondici udržování pohybového 

systému lze docílit postupnému ubývání na zdatnosti a výkonnosti na takovou úroveň, 

že se každodenní funkční zatížení stává neúnosným. Oslabení pohybového systému pak 

může vést k různým závažným onemocnění a „civilizačním chorobám“ (Čermák a 

kolektiv, 1998) 

 

2.1.1 Bolest zad 

 

 Bolesti v zádech a celý okruh s nimi spřízněných patologických stavů 

pocházející od páteře jsou nejzávažnějším a z toho důvodu také nejznámějším 

představitelem funkčních poruch pohybového systému. Bolest zad mající svůj původ 

v poruchách funkce páteře jsou celosvětově považovány za jeden z nejzávažnějších 

medicinských, ekonomických a sociálních problémů. Tento problém se projevuje ve 

vysoké pracovní neschopnosti, v jedné z nejčastějších příčin návštěv u lékaře, velice 

častým důvodem hospitalizace či častou příčinou chirurgických zákroků. (Hnízdil, 

Šavlík, Beránková, 2005). Roční náklady tak na léčbu a pracovní neschopnost dosahují 

obrovských částek. S bolestmi zad se v současné době potýká až 80 % lidí 

v produktivním věku nejčastěji mezi 30. až 50. rokem života. Vzhledem k rozsáhlosti 

problému je nutné zaměřit cíleně prevenci, která je součástí této práce a budu se ji 

věnovat v jedné z dalších kapitol.  

Bolesti zad se nejčastěji vyskytují v oblasti krční a bederní, které jsou 

z mechanického hlediska nejvíce namáhány. Mohou za to hlavně podmínky a způsob 

života, ve kterém nyní žijeme. V posledních několika desetiletích se radikálně změnil 

náš způsob života, kdy se vzdalujeme od biologické přirozenosti, jsme mnohem méně 

psychicky a fyzicky odolní, čímž se mění i náš vztah k bolesti. Zjednodušeně by se dalo 

říct, že málo chodíme, více sedíme, pravidelně nesportujeme nebo sportujeme 

dostatečně, ale ve špatném provedení či hodně statickém zatížení. 

Je třeba si uvědomit, že jde hlavně o nedostatek pohybu při nadměrném 

statickém zatěžování pohybového systému, tedy o naprostý nepoměr mezi jeho 

pohybovou a posturální aktivitou. Dále je třeba zmínit všeobecný úbytek fyzicky 

náročnější práce, dlouhé setrvávání v nucených pracovních a nedbalých odpočinkových 

polohách, příliš častě používání dopravních prostředků a zanedbávání přirozených 
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lokomočních pohybů, což znamená přesun úkolů z aktivní složky pohybového systému 

na pasivní a její nadměrné přetěžování. (Čermák a kol., 1998) 

Nedostatek pohybového režimu také výrazně snižuje aerobní kapacitu srdečně-cévního 

systému, kde se následkem svaly celého těla zkracují a ochabují. O funkční stav našeho 

těla se většina lidí začíná zajímat až tehdy, kdy cítíme bolest v některé části pohybového 

ústrojí a věnujeme málo pozornosti prevenci. Zároveň je však důležité nepodceňovat ani 

občasnou bolest, která může odhalit začínající degenerativní změny na páteři nebo 

kloubech. Kromě výše zmíněných bolestí je třeba si také uvědomit, že bolestí zad se 

ohlašuje řada jiných příčin jako metabolické, imunologické, mikrobiologické a 

hormonální. (Červenková, Kolář, 2018) 

 

2.1.2 Svalová dysbalance 

  

Současná medicína poznala, že příčiny nežádoucích změn v kosterním svalstvu, 

které byly přičítány pohybovému deficitu a jednostrannosti moderního způsobu života, 

mají hlubší fyziologický základ, spočívající v odlišnosti svalů s převážnou činností 

tonickou (funkce posturální) od svalů s převážnou činností fázickou. Svaly s tonickou 

činností mají tendenci k hyperaktivitě (nadměrné zapojování do pohybových programů), 

k hypertonii (nadměrné zvyšování klidového napětí) a ke zkracování. Naopak svaly 

s fázickou činností mají sklony k hypoaktivitě (nedostatečné zapojování do pohybových 

programů), k hypotonii (nadměrné snižování klidového napětí) a k oslabení. 

(Kabelíková, Vávrová, 1997) 

Svalovou dysbalanci tedy definuje přítomnost oslabených a zkrácených svalů 

s poruchou držení a pohybu trupu. Jde o velmi často se vyskytující funkční poruchu 

svalů, kterou trpí značná část naší populace a mají s nimi spojené různé zdravotní 

problémy. Je tedy třeba, aby se každý, kdo se potýká s tímto problémem, snažil 

provádět důsledně cílené posilovací a protahovací cvičení.  

Nejzávažnější změnou, s níž se setkáváme při svalové nerovnováze je svalové zkrácení. 

(Čermák a kolektiv, 1998). Kromě odchylky držení postižené části těla se projevuje 

především omezeným rozsahem pohybu, a to pohybu na opačnou stranu kloubu, neboť 

zkrácené svaly mu brání. 
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K výrazným změnám dochází také na této opačné, protilehlé straně kloubu či řetězce 

kloubku (páteř) a funkční útlum těchto svalů přechází brzy v pokles svalového napětí. 

Z činnosti vyřazované, hypotonické svaly se postupně protáhnou, ochabují, ztrácejí na 

hmotnosti a atrofují. Výsledkem je pak snížení svalové síly těchto svalů, které lze 

prokázat při pokusu o vydatný aktivní pohyb ve směru jejich působení, tedy na jejich 

vlastní stranu. 

Nejčastějšími projevy svalové dysbalance jsou: 

• Oslabené svaly 

• Zkrácené svaly 

• „Horní zkřížený syndrom“ 

• „Dolní zkříženy syndrom“ 

• Porucha statiky a dynamiky páteře 

Komplikace svalové nerovnováhy jsou velmi četné. Horní zkřížený syndrom bývá 

nejčastěji provázen svalovým blokem a bolestmi v oblasti krční a hrudní páteře, někdy 

se mohou objevit bolesti ramen a hlavy. Jednou z dalších spolupůsobících příčin 

zvýšeného napětí šíjových, zádových a prsních svalů může být psychické napětí, 

duševní přetížení, úzkost a strach. Dolní zkřížený syndrom zase bývá provázen 

svalovým blokem a bolestmi v oblasti bederní a křížové páteře, někdy také bolestmi 

kyčlí a kolen. Zkrácené a vsedě nebo vstoje staticky přetížené svaly se snaží zvýšeným 

úsilím zabránit dalšímu zhoršování postavení páteře, zvyšuje se tak jejich napětí a 

vznikají v nich ložiska zvýšené citlivosti a dráždivosti, které mají stále větší tendenci ke 

zkracování. 

 

Je důležité zmínit, že velmi často bývají tyto zdravotní problémy léčeny pouze 

protibolestivými léky, které na určitou dobu dokážou utlumit bolest, ale neodstraní 

příčinu a tyto potíže se v budoucnu stále opakují. 
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2.1.3 Posturální vady – vadné držení těla 

 

 Berdychová (1972) tvrdí, že: „Vadné držení těla je špatný návyk, zlozvyk, určitá 

ledabylost v držení těla a lze je vyrovnat“ Dále také podobně jako další autoři rozděluje 

příčiny vzniku vadného držení těla do dvou skupin. První skupinou jsou faktory vnitřní 

(fyziologické) a druhou skupinou faktory vnější (dle prostředí). 

 Hlavními vnitřními faktory způsobující tyto poruchy jsou vlivy dědičné – 

vrozené vady, dispozice po rodičích, dále pak nerovnoměrný růst dítěte, jeho 

konstituční typ, výživa, ale také úrazy nebo nemoci snižující odolnost pohybového 

systému. Proti těmto příčinám můžeme částečně bojovat správným složením stravy a 

péčí o zdraví dítěte.  

Na vnější faktory má přímý vliv prostředí, rodina, škola a celkový režim dítěte. 

Významně se na vzniku vadného držení těla může podílet nedostatek pohybu, dlouhé 

stání, nesprávné sezení, nehygienické lůžko (příliš měkké s vysokým podhlavníkem) a 

další nevhodné pohybové návyky, ale také třeba nedostatečné dýchání. Často je vadné 

držení těla zapříčiněno působením několika faktorů současně a jeho příčinu nelze přesně 

stanovit, ale v žádném případě by to nemělo zůstat bez povšimnutí. 

Vždy je třeba podívat se zpět do dětství, kdy vlivem nesprávného zatěžování 

pohybového aparátu dochází ke svalové nerovnováze, a ta potom může následně vadné 

držení těla způsobit. Již od konce 18. století je tento problém předmětem zájmu mnoha 

odborníků a v posledních letech i předmětem nejrůznějších výzkumů, které ukazují, že 

vadné držení těla je u dětí a dospívajících tím, co bychom u dospělých nazvali 

civilizační chorobou. (ČERMÁK a kol., 1998) 

Vadné držení těla má několik znaků a dle Berdychové (1972) to jsou: 

• Při pohledu ze strany je možné vidět velké zakřivení krční a bederní páteře, kdy 

následkem je povadlé držení hlavy, kulatá záda, odstávající lopatky a většinou 

plochý hrudník a ochablá břišní stěna 

• Opět při pohledu ze strany lze pozorovat nepatrné zakřivení páteře, které má za 

následek plochá záda, špatný sklon pánve a obvykle i plochý hrudník 

• Při pohledu zezadu je jedno rameno výš než druhé, lopatky jsou také nestejně 

vysoko, obrysy těla jsou nesymetrické a jeden bok nápadněji vystupuje 
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Typů vadného držení těla existuje několik a chtěl bych zmínit 4 nejznámější a 

nejčastější: 

• Hyperkyfóza – tzv. kulatá záda je zvětšené vyklenutí hrudní páteře. Typicky 

k tomu dochází při celkové ochablosti svalstva, zejména však při ochabování 

mezilopatkových svalů. 

• Hyperlordóza (bederní) je nadměrné prohnutí bederní páteře. Dochází k němu 

při ochabování břišního svalstva, nebo pokud je nadměrná pohyblivost spojena 

s ochablostí. 

• Plochá záda – současné oploštění bederní, hrudní i krční páteře. Jedná se o 

setrvalý stav, který by se měl napravovat cvičením. 

• Skolióza – vychýlení páteře do strany. Projevuje se hlavně nerovnoměrnou 

výškou ramen a zešikmenou pánví. Bývá buď vrozená, nebo vzniká následkem 

jednostranné zátěže. 

 

2.2 Pravidelní cvičení jako základ prevence 

 

Jak již bylo zmíněno, páteř se bez účinné podpory aktivní složky pohybového 

systému, svého pomocného svalstva, s „problémem“ vzpřímené polohy sama nedokáže 

vyrovnat. A je na každém z nás, aby se o to postaral. Důležité je svou páteř a celý 

pohybový systém správně používat a nevystavovat je zatížení, na které nejsou 

dimenzovány. Protože většina „civilizovaných“ lidí asi není schopna omezit dobu 

strávenou sedavou činností ve škole nebo v zaměstnání, nezbývá než se věnovat cvičení 

s dostatečnými protahovacími a posilovacími prvky ve volném čase. K tomu může 

velmi dobře posloužit vhodně a správně prováděná sportovní tréninková aktivita, jejíž 

návrh a zásobník cviků bude v této práci. 

Musíme si také dát pozor na to, že nelze vykonávat pohybovou aktivitu za 

každých okolností. Trpíme-li nějakým chronickým onemocněním, musíme se o naší 

pohybové aktivitě poradit s ošetřujícím lékařem.  Cvičení musíme také přerušit do doby, 

než se uzdravíme v případě, že onemocníme nějakým akutním onemocněním. Akutní 

onemocnění není dobré podceňovat, protože jeho neléčením si můžeme přivodit další 
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zdravotní problémy. V případě přerušení cvičení musíme dbát na to, abychom při 

návratu k pohybové aktivitě začali v nižším objemu se sníženou intenzitou. Toto 

opatření zajistí vysokou účinnost i bezpečnost našeho cvičení. 

 

2.2.1 Pravidelná cvičení 

 

Pravidelná cvičení a přirozená pohybová aktivita jsou spolu s přiměřeným příjem 

energie nejlepším, nejbezpečnějším a ekonomicky nejméně náročným preventivním 

prostředkem většiny civilizačním onemocnění. Také bylo v několika studiích 

prokázáno, že dlouhodobá pohybová aktivita prodlužuje lidský život a snižuje úmrtnost 

na onemocnění spojená se sedavým životním stylem. Bohužel neexistuje univerzální 

pohybový plán pro všechny, protože variabilita reakce i dlouhodobé adaptace na 

pohybovou aktivitu je ovlivněná řadou faktorů (dědičnost, věk, pohlaví, zdravotní stav, 

trénovanost, intenzita zatížení, trvání, frekvence a druh cvičení atd.). Pravidelná 

pohybová aktivita má také velký význam pro emocionální ladění člověka, které se 

projevuje různými způsoby jako například zvýšeným pocitem důvěry ve své schopnosti, 

zmírněním obav a stresu z každodenního života. Také zvyšuje pružnost a pevnost 

kloubních vazů a úponových svalových šlach, ohebnost kloubů, svalovou sílu, 

vytrvalost a klidové napětí svalu. Rovněž velkou výhodou u trénovaného člověka je, že 

při tělesné práci lépe využívá zásobních tuků a šetří zásobní cukry, kterých má lidský 

organismus relativně nedostatek. (Stejskal, 2004) 

 

Základem pro každého je přirozený pohyb, kdy v počátku stačí pravidelná chůze a 

postupné prodlužování doby pohybu a zvyšování tempa. Již při chůzi se zapojuje velké 

množství svalů a my je tak můžeme pozvolně připravovat na další vyšší zátěž. Je 

vhodné pokud možno co nejčastěji používat jako „dopravní prostředek“ své nohy. 

Následně na tento přirozený pohyb je vhodné navázat kondičním programem 

sestaveným z protahovacích a posilovacích cviků prováděných vlastním tělem. 

(Jarkovská, 2016) 
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2.2.2 Jak si zvolit správnou pohybovou aktivitu 

 

Vzhledem k vysoké variabilitě lidských činností je i spektrum pohybových 

aktivit velmi široké. Patří sem činnosti energeticky nenáročné (např. pomalá chůze po 

rovině nebo z mírného kopce) i sportovní výkony o vysoké intenzitě zatížení. Pokud se 

jedná o množství denní pohybové aktivity, měli bychom hodnotit především tzv. 

habituální (obvyklou) pohybovou aktivitu, která je přirozenou součástí našich denních 

povinností, kam můžeme zařadit např. cestu do zaměstnání, práce v domácnosti, 

obstarávání nákupu, práce na zahradě apod. Bohužel objem této složky denní pohybové 

aktivity s technickým rozvoje dnešní doby klesá a přispívá spolu s koncentrací obyvatel 

do měst a se snížením počtu fyzický náročných zaměstnání ke vzniku řady onemocnění 

souvisejících s nedostatkem pohybu, které jsem již výše zmínil. Jestliže náš zdravotní 

stav vyžaduje zvýšení pohybové aktivity, je nutné začít nejen se cvičením, ale zároveň 

dbát i na zvýšení habituální aktivity. (Stejskal, 2004) Zvýšení této aktivity má pozitivní 

vliv na zdraví člověka a je přirozeným doplňkem pravidelného cvičení. 

Cvičení by mělo obsahovat minimálně tři části – rozcvičení, hlavní část a 

zklidnění. Obzvláště úvodní a závěrečná část má svůj důležitý význam, a to již z výše 

zmíněného důvodu problému oslabených a zkrácených svalů a svalových skupin, které 

pak brání plnému pohybu v jednotlivých kloubech. Z tohoto důvodu bychom opakované 

protahování zkrácených svalů měli zařadit do každodenního režimu a neměli bychom se 

protahování vyhýbat ani při úvodní a konečné části tréninku. Dle Stejskala (2004) 

protahování jakou součást rozcvičení před tréninkem připraví svaly k intenzivní 

pohybové činnosti a významně sníží riziko svalového zranění. Protahování po tréninku 

zase rychle pomůže odstranit některé negativní důsledky intenzivní svalové činnosti a 

zvýší efektivitu cvičení. Pro protahování před a po tréninku je důležité vytvořit 

dostatečný časový prostor a věnovat se všem hlavním svalovým skupinám – 

protahování totiž přispívá nejen k odstraňování svalových dysbalancí, ale i ke 

správnému držení těla. 

U hlavní části se zaměřujeme na rozvoj některé z pohybových schopností (např. 

pohyblivost, sílu, vytrvalost, rychlost nebo obratnost). Přesto, že bychom někdy rádi 

rozvíjeli jen určitou jednu schopnost, musíme si uvědomit, že žádný typ cvičení 

nerozvíjí pouze jedinou schopnost, ale vždy dochází ke kombinovanému účinku cvičení. 

Rád bych v této práci upozornil na účinky optimálního provádění pravidelného cvičení, 
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které by mělo alespoň částečně nahradit přirozenou pohybovou aktivitu, na kterou byl 

lidský organismus po dlouhou dobu vývoje připravován a které je podřízena většina 

jeho regulačních funkcí. 

 

2.2.3 Hlavní část – posilovací cvičení 

 

Cílem posilovacích cvičení je zvýšit funkční zdatnost oslabených či k oslabení 

náchylných svalů. Dle Čermáka (1998) toho lze dosáhnout jen aktivní činností – 

opakovanými vydatnými kontrakcemi svalu, kdy si sval musí vlastní silou překonávat 

určitý odpor. Klasický biologický zákon říká, že „funkce rozvíjí orgán“, a s ohledem na 

už zmíněnou mimořádnou schopnost svalové tkáně adaptovat se na zvýšené funkční 

zatížení je zřejmé, že posilováním se zvětšuje i objem svalu, tedy jeho fyziologický 

průřez. Pozitivními účinky posilovacích cvičení jsou kromě zvýšení síly a objemu 

oslabeného svalu také: 

• Zvýšení jeho základního (klidového) tonusu, jehož hodnota je vždy 

úměrná stupni rozvoje svalstva 

• Upravení tonické nerovnováhy v příslušném pohybovém segmentu, jejíž 

spolupříčinou je právě uvolnění a přílišné vytažení oslabeného svalu čili 

jeho nadměrná základní délka 

• Zlepšení schopnosti svalu ekonomicky pracovat delší dobu (vytrvalost) 

• Odstranění funkčního útlumu oslabeného svalu a zlepšení nitrosvalové 

koordinace a spolupráce tohoto svalu s ostatními svaly 
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Obr. 7 Typy posilovacích cvičení 

(zdroj:https://is.muni.cz/do/fsps/e-learning/ztv/pages/05-vyrovnavaci-cviceni-text.html) 

 

Pro posílení oslabených svalů při vyrovnávání funkčních poruch pohybového 

aparátu jsou nejvhodnější dynamická cvičení pomalá (Čermák a kol., 1998). Jde o 

zvolna, rovnoměrně vykonávané pohyby proti přirozenému, pouze pasivnímu odporu 

gravitace a kolem kloubních útvarů s plynulým zvyšováním úsilí, takže pokud možno 

souběžně stoupá jak napětí ve svalu, tak i intenzita jeho kontrakce. 

 

2.2.4 Základní ukazatelé funkčního posilování s vlastním tělem 

 

V přípravě a organizaci tréninku je potřeba zohlednit několik ukazatelů, kteří 

spolu souvisejí a navzájem se prolínají. (Jarkovská, 2016. Jedná se o: 

• Pohybová úroveň jednotlivce nebo skupiny cvičících 

Z pohledu programu (počtem a výběrem cviků) je třeba dbát na to, jestli je určen 

pro začátečníky nebo pokročilé a zvolit tak správnou náročnost s ohledem 

k věku a zdravotnímu stavu. 

• Celková doba cvičení 

Celková doba cvičení je doba od zahájení tréninku až po jeho ukončení a 

pohybuje se v rozmezí od 60 do 75 minut. Je nutno počítat s tím, že trénink je 

složen z několika důležitých části. Na začátku začínáme úvodní částí – 

rozcvičení a zahřátí organismu, poté následuje hlavní část – funkční trénink a 

nakonec závěrečná část, která spočívá v uklidnění organismu neboli strečinku. 



31 ; 

• Volba metody cvičení 

Co se týká metody tréninku, nejčastěji používáme rozvoj vytrvalostní síly 

s využitím cvičení s vlastní hmotností těla, lehkého náčiní a nářadí. Cílem je 

zlepšení svalové rovnováhy a svalové síly, zlepšení koordinace, snížení váhy a 

protažení celého těla. 

• Pořadí výběru cvičení 

Vhodné pořadí začíná dynamickým rozcvičení zaměřeným na zahřátí celého těla 

a procvičením pohyblivosti velkých kloubů. Poté může následovat posílení 

svalstva dolních končetin, zádového a břišního svalstva a závěrečným 

strečinkem. 

• Doba cvičení 

Doba cvičení je variabilní, nejvhodnější je délka 60–90 minut. Samotnou dobu si 

pak stanovíme podle pohybové vyspělosti, náročnosti, výběru cviků a dle použití 

metody tréninku. 

• Výběr cviků 

Při výběru cviků je vhodné zvolit vyrovnaný poměr zastoupení pro všechny 

svalové partie s lehkým převážením zádových, prsních svalů a paže. 

• Řazení cviků 

Dále musíme myslet na správné řazení cviků. Například si v tréninku odcvičíme 

sérii prvního cviku a přejdeme na další cvik, který částečně fyziologicky 

zatěžuje předcházející svalovou skupinu. Nejčastěji začínáme posilovat nejvíce 

oslabené velké svalové skupiny na dolních končetinách (dřepy, výpady) 

s následnou kompenzací posilovacího cviku menší svalové skupiny. Případně 

můžeme začít posilovat některou problémovou svalovou skupinu, ale pouze 

v případě, že má sval ještě dost energie. Dalším způsobem vhodného řazení pak 

může být ten, že po těžkém namáhavém cviku zařadíme cvik lehký proto, aby si 

namáhaný sval odpočinul. Nebo střídáme mezi sebou antagonistické svalové 

skupiny, svaly se pak lépe prokrví a jejich námaha se znásobí. Je třeba mít stále 

na paměti, že podobným funkčním tréninkem chceme všestranně rozvíjet 

kondici a řazení cviků je závislé mimo jiné na pohybové úrovni a věku cvičících. 
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• Počet cviků 

Počet cviků není vhodné přehánět, protože trénink pak ztrácí svou kvalitu. 

Zpravidla se pohybuje kolem 10 a záleží na zaměření tréninku a časových 

možnostech. 

• Intenzita cvičení 

Je třeba zvolit dostatečně vysokou, aby se naše tělo adaptovalo na vyšší zatížení.  

Dle možností by měla dosáhnout dvou třetin našich maximálních fyzických 

možností. Intenzitu cvičení zvyšujeme různými způsoby. Nejčastěji 

prodlužováním celkové doby cvičení či doby cvičení na stanovištích, 

zvyšováním počtu cviků v sérii, volbou obtížnějších cviků, zvyšování zátěže a 

rychlostí provedení cviků. Také je třeba dodržet podmínky aerobního cvičení. 

Tzn.  cvičit dostatečně dlouhou dobu (20 až 40 min), s tepovou frekvencí 

v rozpětí 120 až 140 tepů za minutu, nepřetržitě a nepřerušovaně, s aktivními 

intervaly odpočinku, pravidelně dvakrát až třikrát týdně. 

• Tempo cvičení 

Tempem cvičení rozumíme zvolenou rychlost provedení cviku. Musíme si dávat 

pozor na příliš vysoké tempo, jelikož může mít negativní vliv na techniku 

provedení daného pohybu – pohyb je zkrácený, proveden v menším rozsahu.  

Příliš pomalé tempo zase nemá pro naše účely žádný efektivní účinek. 

• Počet sérií cvičení 

Počet opakování stejného cviku provádíme, pokud možno bez přerušení. Cvičení 

v sériích je pak závislé na věku, pohlaví, velikosti odporu (váha těla nebo jiné 

zátěže), pohybové vyspělosti, záměru a metodě tréninku.  

• Účinnost a počet opakování cviku v sérii 

Ideálně by si každý měl vyzkoušet sám na sobě, zda a kolikrát uvedený cvik 

s vlastní vahou nebo zvolenou zátěží jeho svaly dokážou zvládnout. Pravidlem 

v tomto případě zůstává, že musíme cvičit do únavy svalu tak dlouho, až sval 

odmítne pokračovat. 
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3. Shrnutí teorie 

 

Kalisthenika a další systémy, které z ní vycházejí včetně street workoutu, je 

tradiční forma cvičení a posilování s vlastní vahou těla. Kalisthenika sahá až do hluboké 

historie před naším letopočtem, kdy se po pauze spolu s gymnastikou opět dostává 

v různých formách do popředí. Jde o soubor základních cviků, které byl měl každý, kdo 

je schopen v dnešní době, kdy je pohybová činnost minimalizována, zařadit do svého 

programu pohybových aktivit. Prostřednictvím těchto základních tělesných cvičení je 

pozitivně ovlivňován podpůrně pohybový systém, který se projevuje ve zlepšené 

pohyblivosti, úpravě rozsahu pohybu, snížení svalového napětí, zlepšení koordinace 

pohybu a zvýšení svalové síly. Udržování základní tělesné zdatnosti by mělo být 

součástí zdravého životního stylu a tím účinně předcházet problémům sv oblasti 

zádového svalstva. 
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4. Cíle 

4.1 Cíl práce 

  

Cílem práce je na základě vlastních zkušeností a studia odborné literatury a 

článků na internetu upozornit na důsledky nedostatku pohybové aktivity a pomocí 

analýzy posilování s vlastní hmotností těla vytvořit zásobník cviků, prováděných v nové 

a atraktivní formě cvičení – street workoutu a zařadit ho jako součást zdravého 

životního stylu a předcházet funkčním poruchám v oblasti zádového svalstva. 

 

4.2 Úkoly práce 

 

Na základě tohoto cíle byly stanoveny následující úkoly: 

• Rešerše a seznámení s dosavadními poznatky týkající se pohybové aktivity, 

zejména posilování s hmotností vlastního těla a jeho pozitivním účinkem na 

oblast páteře a zádových svalů 

• Analýza nejčastějších funkčních poruch se zaměřením na oblast zádového 

svalstva 

• Vyhodnocení pozitivního účinku pomocí pravidelného cvičení s vlastní 

hmotností těla 

• Vytvoření základního zásobníku cviků 

• Vyhodnocení a závěr 

 

4.3 Metodika práce 

Pomocí rešerše relevantní odborné literatury, článků a dokumentů na internetu a 

vlastních dlouholetých zkušeností sestavení základního zásobníku cviků. 
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5. Testování tělesné zdatnosti 

 

Předtím než si každý bude plánovat svůj tréninkový program a sestavovat ho 

z vytvořeného zásobníku cviků, který je součástí této práce, měl by absolvovat nejlépe 

pod odborným vedením vhodný test, kde zjistí svoji aktuální tělesnou zdatnost. 

 

Měkota a Novosad (2005) uvádí, že můžeme rozlišit tři typy testů používaných pro 

účely praxe a výzkumu: 

 

• Sportovně-medicínské, resp. fyziologické testy, kvantifikující odezvu organismu 

na předepsanou zátěž – tzv. zátěžové testy 

• Motorické testy, kvantifikující dosažené výkony 

• Sportovní testy (disciplíny), kvantifikující výkony v soutěži 

 

5.1 Diagnostika silových schopností 

  

V rámci kalistheniky, tedy posilování s vlastní hmotností těla, bychom měli být 

schopni určit výchozí úroveň jednotlivých svalových skupin nebo druhů svalové síly, 

tedy provést diagnostiku. Ta je nezbytná pro zjištění určitého oslabení a svalové 

dysbalance, nebo může posloužit k hodnocení efektivity rozvoje jednotlivých druhů 

svalové síly. K posouzení úrovně silových schopností se využívají laboratorní či terénní 

testy.  

 

Laboratorní testy 

Provádí se izometrické testy formou dynamometrie a izokinetické testy. Úkolem je 

vyvinout maximální sílu proti pevnému odporu. 
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Terénní testy 

Zde se využívají motorické testy zaměřené na výkon velkých svalových skupin i 

jednoduchou dynamometrii. K posouzení silových schopností se kromě samotných testů 

využívá také testových baterií, kde testujeme statické a dynamické silové schopnosti. 

 

5.1.1 Testování statické silové schopnosti 

 

Čelikovský (1990) měří staticko-silové schopnosti těmito testy: 

• Ruční dynamometrie 

• Zádová dynamometrie 

• Výdrž ve shybu na hrazdě podhmatem 

• Výdrž v různých formách přednosů nebo přednožení 

• Sed pokrčmo, chodidla fixována k zemi – záklon trupu svírá se úhel cca 40°, 

ruce v týl 

 

Měkota a Blahuš (1983) ještě k těmto testům dodává test s názvem „sestava čtyř 

výdrží“. Obsahem testů jsou výdrže v lehu na lavičce v polohách: čelem, zády, levým či 

pravým bokem k zemi. Měří se čas výdrží. 

 

5.1.2 Testování dynamicko-silových schopností 

 

Testování rychlostně silové schopnosti (starty, rozběhy) 

• Přednožování v lehu na zádech 

• Sprinty do 10 s 

 

Testování explozivně silové schopnosti (hody, vrhy, kopy, skoky) 

• Skok daleký z místa odrazem snožmo 
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• Výskok z místa odrazem snožmo s dosahováním 

• Vertikální skok 

• Hod míčem 

 

Testování vytrvalostně silové schopnosti 

• Opakované shyby 

• Leh-sed 

• Přednožování v lehu na zádech 

• Přednožování ve visu 

• Kliky ve vzporu 

 

 (Čelikovský, 1990), (Měkota, Blahuš, 1983) 

 

Absolvováním některého z výše uvedených testů budeme pak lépe schopni účelně a 

efektivně sestavit podobu tréninkového programu. 
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6. Street workout jako ideální forma cvičení 

 

Zjištěnými poznatky se street workout jeví jako potencionálně atraktivní forma 

rekreačního sportu, která obohacuje nabídku volnočasových aktivit pro širokou 

veřejnost. Výstavba nových hřišť pro streetworkout ve městech se neustále zvyšuje a 

jsou tak dostupná pro čím dál větší počet lidí. Hřiště se převážně nachází v parcích 

uprostřed zeleně a cvičení na čerstvém vzduchu má mnohem příjemnější efekt než 

přeplněná fitness centra.  

Z hlediska bezpečnosti je důležité upozornit na to, že nedostatečnou informovaností 

cvičence si lze přivodit zranění nesprávným prováděním cviků, přeceněním vlastním sil 

nesprávně zvoleným cvikem nebo nedostatečnou připraveností organismu na zátěž. 

Z toho vyplývá, že cvičení je vhodné a bezpečné pro dostatečně informované jedince. 

Na základě zjištěných informací pak jedinec může přejít k sestavení tréninkové 

programu. 

 

6.1 Sestavení tréninkového programu 

 

Forma cvičení a zásobník cviků jsou zvoleny tak, aby zaujaly co nejširší skupinu 

lidí, převážně v produktivním věku s nedostatečnou pohybovou aktivitou a sedavým 

stylem života a dokázaly si tímto vytvořit nové pohybové návyky pro zlepšení a 

udržování fyzické zdatnosti a preventivně předcházeli problému se zádovým svalstvem. 

Jelikož se jedná převážně o začátečníky, je nutné upozornit na rizika spojená s touto 

formou posilování. 

Melinda Ratini (2014) uvádí několik zásad pro „bezpečný trénink“, kterými jsou: 

• Zahřátí před tréninkem – příprava organismu na zátěž a následné zklidnění 

po tréninku. 

• Před a po cvičení provádět rychlý, dynamický strečink a mobilizaci 

kloubů 

• Přiměřenost – zvolení vhodně obtížnosti naší momentální úrovni 
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• Pestrost cvičení – obměňovat cviky a tréninky (zařazení jiné sportovní 

aktivity) 

• Zaměřit se na slabiny – věnovat jim pozornost a pomalu rozvíjet 

• Naslouchání tělu – pokud cítíme u cviku bolest, neměli bychom pokračovat 

v zátěži a zvolit případně jiné, vhodnější cvičení 

• Dodržování pitného režimu, vhodná a vyvážená strava 

• Využití služeb trenéra 

• Zvolit na trénink vhodné sportovní oblečení 

• Odpočinek – pravidelný spánek a regenerace 

 

6.2 Zásobník cviků 

 

Níže uvedený zásobník cviků byl vybrán podle jeho účinnosti s ohledem na možnost 

jejich provedení na většině workoutových hřišť a je složen pouze ze cviků s hmotností 

vlastního těla. Jedná se o jednodušší a komplexní cviky zaměřené na udržování základní 

tělesné zdatnosti. Jejich obtížnost je možné postupně zvyšovat změnou páky a případně 

malou úpravou cviku. Street workout vychází ze 4 základních cviků a to: klik, shyb, dip 

a dřep. Od těchto cviků se pak rozdělují lehčí případně těžší varianty. Zásobník cviků 

bude rozdělen ve třech kategoriích a seřazen postupně od nejjednodušších variant 

k obtížnějším. 

 

Zásobník cviků bude rozdělen na tři kategorie. Cviky zaměřené na horní část těla, 

které jsem dle oblasti působení rozdělil na tlakové a tahové. Další cviky budou 

zaměřené na oblast středu těla a dolních končetin. Každá kategorie bude obsahovat 

názornou ukázku cviků a bude seřazena dle náročnosti. Od nejlehčích variant pro 

začátečníky, tedy jedince, kteří nemají žádné zkušenosti se cvičením a jsou ve špatné 

fyzické formě, až po obtížnější určené pro pokročilé a zdatné jedince, kteří zvládají 

dokonale techniku základních cviků. U každého cviku bude také uvedena jeho možná 

modifikace obtížnosti.  

 



40 ; 

Počet opakování u začátečníků v rámci jedné série bude při tréninku horních 

končetin v rozmezí 8–12 a u dolních končetin 12 – 15. Počet opakování je zvolen na 

základně optimálního rozvoje svalové atrofie. U méně než 8 opakování pak dochází ke 

specifickému rozvoji svalové síly a u více jak 15 rozvíjíme svalovou vytrvalost. Na 

tento počet opakování je vhodné se zaměřit až v pozdější fázi pravidelného cvičení, kdy 

jedinec bude mít za sebou zvládnutí objemu a techniky základních cvičení. Dále je tento 

trénink pro začátečníky s minimální časovou dotací, kdy počet tréninkových jednotek je 

2-3 za týden. Pro začátečníky je ideální forma kruhového tréninku, tedy nejdříve 

odcvičit první sérii od každého cviku (pauza mezi jednotlivými cviky 15 s) s následnou 

delší pauzou (60 s) a poté pokračovat ve druhé a třetí sérii od všech cviků. Dle teorie 

posilování a fitness (Tlapák, 1996) se v začátečnickém období tréninku zaměříme na 

zpevňovací cvičení, kdy tréninková jednotka by měla být zaměřená na procvičení 

celého těla. 

Až bude jedinec připraven, může přestoupit k modelovému tréninku pro 

pokročilé, kde se zvyšuje jak frekvence cvičebních jednotek, tak i intenzita cvičení. 

Zvyšuje se také počet tréninkových jednotek na 3-4 za týden. Na rozdíl od předchozí už 

tréninky nemusí být zaměřeny na celé tělo, ale rozděleny na konkrétní partie a od 

kruhového tréninku se posuneme ke cvičení po sériích. V tomto typu tréninku už tak 

můžeme volit z obtížnějších modifikací cviků. Při sestavování zásobníku cviků jsem 

využíval níže uvedené zdroje. 

(zdroje: Lauren, 2010, Stackeová, 2008, Delavier, 2001) 

 

 

6.2.1 Cviky zaměřené na horní část těla – tlakové cviky 

 

Jak jsem výše zmiňoval, jedním ze základní cviků je klik, který lze provádět 

v mnoha různých variantách a obtížnostech. V převážné většině variací kliku posilujeme 

právě horní část těla. Podle Kalyma (2016) je klíčové zvládnutí perfektní techniky kliku, 

protože se síla a technika z něj přenáší do mnoho pokročilejších tlakových cviků. 

Klik o bradla nebo konstrukci hřiště 

Cíl cviku: 
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• Posílení ramenního pletence a svalstva trupu 

• Trénink rovnováhy 

• Cvik na celé tělo 

• Cílené budování síly podle stupně tréninku 

Provedeni cviku: 

• Příprava na klasický klik a nejlehčí varianta provedení kliku v poloze stojmo, 

tělo je zpevněno, ruce předpažíme a opřeme se rukama o bradla či konstrukci, 

nohy posuneme trochu vzad. V této poloze následně provádíme klik. Dochází 

k hlavnímu zapojení prsního svalu, trojhlavého svalu pažního a svalu deltového 

za podpory trapézového svalu, břišního svalstva a svalů hýždí.  

 

 

Obr. 8 Klik o bradla 

(zdroj:vlastní) 

Na co si dát pozor: 

• Po celou dobu provádění kliku mít tělo v jedné rovině a celé zpevněné 

• Aby nedošlo k poškození kloubů, mít lokty u těla a musí směřovat dozadu 

• Klik provádět v plném rozsahu pohybu 

Modifikace a úpravy obtížnosti: 

• Postupně se snažíme místo opěru snižovat na čím dál nižší „podložku“, kdy 

cílem by měla být základní pozice kliku na zemi 

Klasický klik na zemi 

Cíl cviku: 

• Posílení ramenního pletence a svalů trupu 

• Trénink rovnováhy 
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• Cvik na celé tělo 

Provedení cviku: 

• Výchozí pozicí je leh na břiše. Dolní končetiny jsou natažené, chodidla u sebe, 

prsty u nohou natažené. Ruce jsou přímo pod rameny, lokty těsně u těla ohnuté 

dozadu. Pohled směřuje k podlaze, šíje v jedné linii s dolními končetinami a 

zády. Následně se odtlačujeme pažemi nahoru, držíme rovná záda. Dochází 

k hlavnímu zapojení prsního svalu, trojhlavého svalu pažního a svalu deltového 

za podpory trapézového svalu, vzpřimovače páteře a svalstva trupu (přímý sval 

břišní).  

 

 

Obr. 9 Klasický klik na zemi 

(zdroj:vlastní) 

Na co si dát pozor: 

• Po celou dobu provádění kliku musí být tělo v jedné rovině a celé zpevněné 

• Lokty směřují dozadu 

• Klik provádět v plném rozsahu pohybu 

Modifikace a úpravy obtížnosti: 

• Obtížnost snížíme tím, že zůstaneme pouze ve výdrži v základní poloze kliku, 

případně může tělo posouvat v základní poloze střídavě dopředu a dozadu 

• Zvýšíme obtížnost tím, že pod chodidla umístíme podložku. Čím větší podložka, 

tím vyšší obtížnost. Případně na záda můžeme upevnit zátěžovou vestu. 

Tricepsový zdvih na nízké hrazdě za zády 

Cíl cviku: 
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• Posílení prsních svalů a ramenního pletence 

• Strečink prsního svalstva 

• Zlepšení koordinace a rovnováhy 

Provedení cviku: 

• Jako pomůcku na podepření použijeme stabilní plochu ve výšce kolen nebo 

boků, např. hrazdu nebo lavičku. Uchopíme ji nadhmatem tak, abychom ji měli 

za zády a nohy posuneme dopředu před sebe až do natažení. Následně 

provedeme klik tím způsobem, že ohneme paže v loktech tak, aby bylo naše 

nadloktí rovnoběžně se zemí. Dochází k hlavnímu zapojení trojhlavého svalu 

pažního za podpory dvojhlavého svalu pažního, deltového svalu, prsního svalu a 

čtyřhlavého svalu stehenního. 

 

 

Obr. 10 Tricepsový zdvih na nízké hrazdě za zády 

(zdroj:vlastní) 

Na co si dát pozor: 

• Být dostatečně rozcvičen, při pohybu dochází k maximálnímu napnutí svalu 

• Dbát na správnou techniku provedení 

Modifikace a úpravy obtížnosti: 

• Obtížnost se dá snížit tím, že ohneme nohy v kolenou, přisuneme chodidla blíž a 

dáme je na plocho na zem 

• Zvýšit obtížnost můžeme podepřením paty na vyvýšenou podložku a podložku, 

která je v úchopu budeme postupně snižovat 

Klik na bradlech (dip) 
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Cíl cviku: 

• Posílení prsních svalů a ramenního pletence 

• Strečink prsního svalstva 

• Zlepšení koordinace a rovnováhy 

Provedení cviku: 

• Výchozí polohou je vzpor na bradlech s propnutými pažemi a depresí lopatek. 

Následuje pohyb s excentrickou fází až dokud nejsou lokty v pravém úhlu nebo 

níže, záleží na mobilitě ramen. Poté následuje koncetrická fáze a vytlačení zpět 

do výchozí polohy. Dochází k hlavnímu zapojení trojhlavého svalu pažního, 

svalu prsního a svalu deltového za podpory dvojhlavého svalu pažního a 

stabilizujícího svalstva hrudníku a zad. 

 

 

Obr. 11 Klik na bradlech (dip) 

(zdroj:vlastní) 

Na co si dát pozor: 

• Neprovádět cvik v příliš velkém rozsahu z důvodu přetížení ramene 

• Koncentrická fáze pohybu by měla začít až po dosažení pravého úhlu v lokti 

• Lokty mít u těla směřující dozadu 

Modifikace a úpravy obtížnosti: 

• Snížení obtížnosti dosáhneme použitím odporové gumy, která nám umožní 

nacvičení přesné simulace klasického kliku na bradlech. Odporová guma je 

umístěna pod koleny. Další možností je negativní klik na bradlech. U tohoto 

cviku začneme ve stejné výchozí poloze a následně budeme provádět 5 sekund 
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dlouhou, kontrolovanou koncentrickou fázi, při které tlačíme lokty neustále 

k tělu. Pohyb končí dosáhnutím nebo prolomením pravého úhlu v lokti. 

• Zvýšení obtížností dosáhneme pomocí přidané zátěže na opasek. 

 

6.2.2 Cviky zaměřené na horní část těla – tahové cviky 

 

Přítahy na hrazdě/bradlech 

Cíl cviku: 

• Tahový cvik na posílení ohýbačů paže a předloktí 

• Cvik na celé tělo 

Provedení cviku: 

• Výchozí polohou je uchycení hrazdy nadhmatem na šíři ramen, nohy pevně 

zapřené o podložku a celé tělo je zpevněné. Pohyb by měl začínat retrakcí 

lopatek a přitáhnutím zpevněného těla pomocí zádových svalů k hrazdě. Po 

dotyku hrudi hrazdy/bradel následuje kontrolovaná excentrická fáze do výchozí 

polohy. Dochází k hlavnímu zapojení dvojhlavého svalu pažního, širokého svalu 

zádového a svalu deltového za podpory svalů předloktí a úchopových svalů, 

trapézového svalu a velkého svalu hýžďového. 

 

 

Obr. 12 Přítahy na bradlech 

(zdroj:vlastní) 

Na co si dát pozor: 

• Tělo musí být po celou dobu pohybu zpevněné a v jedné rovině 
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• Provádění cviku by mělo probíhat převážně za použití zádových svalů. 

• Pohyb by měl začínat z propnutých paží až po přitáhnutí těla k hrazdě a zpět do 

propnutí 

Modifikace a úpravy obtížnosti: 

• Obtížnost tohoto přítahu se dá jednoduše modifikovat pozicí těla při provádění 

cviku. Čím více je tělo ve vertikální pozici, tím je cvik lehčí. Naopak 

horizontální pozice těla dělá cvik těžší. 

• Pokud budeme chtít cvik více zacílit na určitý sval, změníme pozice úchopu. 

Ten můžeme buď více rozšířit nebo naopak zkrátit přiblížením k sobě. Případně 

střídat úchopy pomocí podhmatu a nadhmatu. 

Shyb 

Cíl cviku: 

• Posílení ohýbačů paží a zádového svalstva 

Provedení cviku: 

• Výchozí polohou je vis na hrazdě s rukama o něco více od sebe, než je šíře 

ramen. Z této polohy je pohyb zahájen depresí lopatek a přitáhnutím k hrazdě 

tak, aby se brada dostala až nad hrazdu. Při tomto pohybu by měli lokty 

směřovat od sebe a tělo je zpevněné. Po dosažení brady nad úroveň hrazdy 

následuje kontrolovaná excentrická fáze do výchozí polohy. Dochází k hlavnímu 

zapojení dvojhlavého svalu pažního, širokého svalu zádového a svalu deltového 

(lopatková část) za podpory svalů předloktí, trapézového svalu a břišního a 

zádového svalstva. 
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Obr. 13 Shyb 

(zdroj:vlastní) 

Na co si dát pozor: 

• Správná pozice loktů, které musí směřovat ven tak, aby zajistili správné zapojení 

zádových svalů a snížili riziko jejich zranění. 

• Cvik provádět v plném rozsahu pohybu 

Modifikace a úpravy obtížnosti: 

• Pokud budeme chtít cvik více zacílit na určitý sval, změníme pozice úchopu. 

Ten můžeme buď více rozšířit nebo naopak zkrátit přiblížením k sobě. Případně 

střídat úchopy pomocí podhmatu a nadhmatu. 

• Obtížnost můžeme snížit použitím odporové gumy, která simuluje celý pohyb 

klasického shybu a rozvíjí tak nejen silovou stránku, ale při správném provedení 

naučí jedince využívat i správné svaly. Zvýšit obtížnost můžeme pomocí přidané 

zátěže 

 

6.2.3 Cviky zaměřené na střed těla 

 

Přednožování v leže 

Cíl cviku: 

• Posílení břišního a kyčelního svalstva 

• Uvolnění zádového svalstva 
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• Stabilizace středu těla 

• Vybudování potřebné síly k provádění jiných variant vznosů na hrazdě 

Provedení cviku: 

• Výchozí polohou je leh na zádech, ruce položíme podél těla tak, aby se dotýkali 

minimálně palci a ukazováky, nohy napnuté a zvednuté kolmo k zemi. 

Následuje pomalé a kontrolované pokládání nohou k zemi až dokud nebudou 

chodidla těsně od země. V této pozici lze provést krátkou výdrž a poté zvednout 

nohy zpět do výchozí polohy. Po celou dobu provádění cviku musí být bedra 

přilepená k zemi. Dochází k hlavnímu zapojení přímého svalu břišního (dolní 

část), svalu bedrokyčelního a přímého svalu stehenního za podpory čtyřhlavého 

svalu stehenního a zdvihače hlavy. 

 

 

 

Obr. 14 Přednožování v leže 

(zdroj:vlastní) 

Na co si dát pozor: 

• Na zvedání beder, protože ty částečně vyřadí svaly středu těla a může vést 

k jejich přetížení a zranění. 

• Cvik provádět v plném rozsahu pohybu, tzn. aby byl cvik co nejúčinnější tak 

vykonávat excentrickou fázi až dokud jsou nohy těsně nad zemí 

Modifikace a úprava obtížnosti: 

• Pro snížení náročnosti můžeme nohy mírně pokrčit, což vede ke snížení páky 

• Pro vyšší obtížnost umístíme ruce za hlavu 
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Výdrž ve vzporu ležmo (plank) 

Cíl cviku: 

• Statické procvičování celého těla se zaměřením na stabilizující svalstvo 

• Posílení svalstva ramen, zad a hýždí 

• Strečink ohýbačů kyčlí 

• Stabilizace středu těla 

Provedení cviku: 

• Výchozí polohou je leh na břiše, lokty jsou podél těla, hlava je v neutrální pozici 

a dlaně na podložce. Následuje aktivace středu těla, hýžďových svalů a zvednutí 

těla ze země. Váha by měla být hlavně na předloktí a prstech a tělo po celou 

dobu v jedné rovině. Dochází k hlavnímu zapojení velkého svalu hýžďového, 

dlouhého svalu zádového a krčního a vzpřimovače páteře za podpory svalu 

deltového, ischiokrurální skupiny svalů, přímého svalu břišního a širokého svalu 

zádového. 

 

 

Obr. 15 Výdrž ve vzporu ležmo (plank) 

(zdroj:vlastní) 

Na co si dát pozor: 

• Tělo musí být po celou dobu zpevněné a v jedné rovině. Nesprávné provedení 

může způsobit příliš velkou zátěž na spodek zad a vznik případného zranění. 

• Při výdrži v poloze prkna je důležité hluboké a pomalé dýchání, které vede ke 

správnému zapojení hlubokého stabilizačního systému. 
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Modifikace a úprava obtížnosti: 

• Pro zmenšení obtížnosti můžeme cvik provádět s oporou na kolenou 

• Pro zvýšení obtížnosti provádíme cvik s oporou na dlaních, ve výchozí pozici 

kliku a postupné zvedání některých končetin do vzduchu 

 

Přednos ve visu s pokrčenými koleny 

Cíl cviku: 

• Posílení břišních a kyčelních svalů 

• Stabilizace středu těla 

• Zlepšení koordinace 

Provedení cviku: 

• Výchozí polohou je vis na hrazdě, natažené paže, které jsou od sebe na šíři 

ramen. Tělo je nehybné, nohy u sebe a střed těla je zpevněný. Tělo zůstává po 

celou dobu nehybné a následuje kontrolované zvednutí pokrčených nohou 

pomocí břišního svalstva až do pravého úhlu s pánví. V této pozici je krátká 

výdrž a poté pomalé spuštění kolen zpět do výchozí polohy. 

 

 

Obr. 16 Přednos ve visu s pokrčenými koleny 

(zdroj:vlastní) 

 



51 ; 

Na co si dát pozor: 

• Celý pohyb nahoru i dolů musí být prováděn kontrolovaně a pomalu, nehoupat 

• Po celou dobu provádění cviku musí být vis aktivní (s depresí lopatek) 

• Zpevněné tělo po celou dobu 

Modifikace a úprava obtížnosti: 

• Pro ulehčení můžeme provádět cvik na žebřinách, což zajistí správné zapojení 

břišních svalů a eliminuje možné houpání při provádění přednosů 

• Pro zvýšení obtížnosti můžeme cvik provádět s propnutými koleny a nohy 

zvedat do co nejvyšších pozic, lze až na dotek hrazdy 

• Cvik lze provádět ve stejném provedení také na bradlech 

 

6.2.4 Cviky zaměřené na dolní končetiny 

 

Výpady 

Cíl cviku: 

• Posílení svalstva nohou 

• Procvičení celého těla 

• Budování rovnováhy 

Provedení cviku: 

• Výchozí polohou je stoj s rukama podél těla. Následuje výpad jednou nohou 

vpřed v takovém rozsahu, aby bérec přední končetiny byl kolmo k podložce a 

koleno zadní dolní končetiny se přiblížilo k zemi nebo se ho přímo dotklo. 

Následuje vytlačení pomocí přední nohy zpět do výchozí polohy a výměna 

nohou. Chodidla obou končetin směřují dopředu a trup je po celou dobu 

provádění cviku vzpřímený. Dochází k hlavnímu zapojení svalu čtyřhlavého 

stehenního, bedrokyčelního, velkého hýžďového a svalů ischiokrurální skupiny 

za podpory přitahovače, velké a malého svalu hýžďového, svalstva zad a svalu 

deltového. 
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Obr. 17 Výpady 

(zdroj:vlastní) 

Na co si dát pozor: 

• Pohyb by měl být po celou dobu provádění kontrolovaný, aby nedošlo ke ztrátě 

rovnováhy a vzniku případného zranění 

• Přiměřená délka kroku 

• Během provádění cvičení se snažíme mít rovná záda a hlavu v prodloužení trupu 

Modifikace a úprava obtížnosti: 

• Pro ulehčení obtížnosti je možné pracovat s rozsahem pohybu a tempem 

• Zvýšit obtížnost můžeme pomocí přidaného závaží na zádech nebo v rukou, 

případně modifikací cviku, kdy si můžeme zvolit delší výpadovou chůzi, výpady 

s přeskokem či výpady vzad nebo do stran 

Výpony 

Cíl cviku: 

• Strečink a posílení svalstva lýtek 

Provedení cviku: 

• Výchozí polohou je postavení chodidel na vyvýšené ploše tak, aby paty byly ve 

vzduchu. Můžeme použít hranu schodu, lavičku nebo obrubník. Tělo je 

vzpřímené. Následně poklesneme paty co nejníže do maximálního protažení 

lýtka a poté se dynamicky vypneme na špičky zpět do výchozí polohy, kde 

chvíli vydržíme a poté provádíme dál ve větším počtu opakování. Dochází 

k hlavnímu zapojení trojhlavého svalu lýtkového a předního svalu holenního. 
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Obr. 18 Výpony 

(zdroj:vlastní) 

Na co si dát pozor: 

• Kolena nejsou propnutá, ale mírně ohnutá 

Modifikace a úprava obtížnosti: 

• Snížení obtížnosti dosáhneme pomocí opory, o kterou se budeme moci během 

provádění cviku zapřít. 

• Zvýšení obtížnosti dosáhneme přidání zátěže nebo modifikací cviku, který 

spočívá v provádění cviku na jedné noze , nebo zvýraznění pohybu v horní nebo 

spodní části. 

Dřepy 

Cíl cviku: 

• Posílení svalstva nohou a beder 

• Celotělový cvik na kondici a stabilitu 

Provedení cviku: 

• Výchozí polohou je stoj rozkročný na šířku ramen, chodidla mírně vytočená ven 

v rozsahu cca 30°. Záda zůstávají po celou dobu cvičení rovná, lopatky 

stahujeme vědomě dozadu a pohled směřuje dopředu. Pohyb začíná současným 

pokrčením v kolenních i kyčelních kloubech a spuštěním vzpřímeného trupu do 

dřepu. Chodidla se snažíme mít rovnoměrně zatížená, hrudník vzpřímený a 
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kolena vytlačována směrem ven. Hloubka dřepu pak záleží na mobilitě cvičence, 

ten by měl být hluboký tak, aby nedošlo k ohnutí v bederním úseku páteře. Po 

dosáhnutí této hloubky následuje vytlačení zpět do výchozí polohy. 

 

 

Obr. 19 Dřepy 

(zdroj:vlastní) 

 

 

Na co si dát pozor: 

• Dbát na stabilitu, kdy chodidla by měla být po celou dobu na zemi 

• Dbát na zpevněná záda a vyhnout se ohnutí v oblasti bederní páteře, aby nedošlo 

k jejímu zranění 

Modifikace a úprava obtížnosti: 

• Pro ulehčení provádění cviku je možné předpažit ruce, aby došlo k vyšší stabilitě 

Větší obtížnosti se dá dosáhnout modifikacemi jako je tzv. sumo dřep, bulharský dřep, 

dřep s výskokem nebo dřep na jedné noze. 

 

6.3 Modelový trénink - začátečník 

 

Tabulka č.1 – Modelový trénink – začátečníci (zdroj:vlastní) 

Kategorie Název cviku  PO Série Tempo Pauza (s) 
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DK Klasický hluboký dřep  9 3 3010 15 

Trup Přednos ve visu s pokrčenými 
koleny 

 8 3 2020 15 

Tlaky Klik o bradla  8 3 3010 15 

Trup Výdrž v podporu ležmo  30s 3 X 15 

Přítahy Přítahy na bradlech (podhmat)  8 3 3010 15 
 

 

6.4 Modelový trénink – pokročilý 

 
 

Tabulka č.2 – Modelový trénink 1 – pokročilý (zdroj:vlastní) 

Kategorie Název cviku  PO Série Tempo Pauza (s) 

Přítahy Přítahy na bradlech nadhmatem  15 3 3012 20 

Přítahy Shyb nadhamtem  5 3 3012 60 

Přítahy Přítahy na bradlech podhmatem  15 3 3012 20 

Přítahy Shyb podhmatem  5 3 3 60 

Přítahy Shyb neutrálním úchopem  5 3 3012 60 
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Tabulka č.3 – Modelový trénink 2 – pokročilý (zdroj:vlastní) 

Kategorie Název cviku  PO Série Tempo Pauza (s) 

Tlaky Klik o bradla  15 3 3012 20 

Tlaky Klik na bradlech (dip)  5 3 3012 60 

Tlaky Klasický klik na zemi  15 3 3012 20 

Tlaky Tricepsový zdvih na nízké 

hrazdě za zády 

 5 3 3 60 

Tlaky Klik s nohama na vyvýšené 
ploše 

 10 3 3012 30 
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7. Diskuze 
 

Street workout je relativně nový sport a vzhledem k tomu, že jde převážně o 

posilování s hmotností vlastního těla, bývá také často označován jako kalisthenika, 

což může vyvolat dojem, že jde o dva odlišně sporty. Je důležité si uvědomit, že se 

jedná o stejný způsob cvičení, který využívá hmotnost vlastního těla. Kalisthenika je 

o komplexním rozvoji fyzické zdatnosti a síly, což nám právě Street workout 

umožňuje. Navíc se cvičení provádí ve venkovním prostředí na čerstvém vzduchu a 

na stále více dostupných a rozšiřujících se speciálních hřištích. Jeho atraktivita a 

dobrá dostupnost by mohla v budoucna přilákat čím dál více lidí. A protože v dnešní 

době velká část populace trpí různými civilizačními chorobami z důvodu nedostatku 

pohybové aktivity, je street workout ideální volbou pro, kdo chtějí zařadit více 

pohybové aktivity do svého zdravého životního stylu. Contreras (2016) ve své knize 

píše „Domnívám se, že všichni, kdo začínají s posilování, by měli nejdříve 

zvládnout posilování s hmotností vlastního těla, než začnou s posilováním se zátěží 

či s dalšími formami posilovacích cvičení“. V tomto ohledu zastávám názor, že 

pokud je street workout prováděn správně a přiměřeně, může sloužit jako ideální 

prostředek pro budování základní svalové síly, estetické svalové hmoty nebo 

zlepšení zdraví úplně každému. Pro splnění všech výhod této formy cvičení je 

důležité být dostatečně a správně informován. 
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8. Závěr 

Cílem mé práce bylo na základě vlastních zkušeností a studia odborné literatury 

a článků na internetu upozornit na důsledky nedostatku pohybové aktivity a vytvořit 

zásobník cviků, prováděných v nové a atraktivní formě posilování s hmotností vlastního 

těla – street workoutu, do kterého jsem vybral 12 základních cviků. Hlavním kritériem 

byla jejich účinnost – prevence problémů se zádovým svalstvem a minimální nutné 

vybavení, potřebné k jejich správnému provedení. Cviky jsem v jednotlivých kapitolách 

rozdělil podle pohybové struktury na tahové a tlakové cviky, cviky na střed těla a cviky 

zaměřené na dolní končetiny. 

U každého cviku je vypsána oblast působení, technika správného provedení a 

možnosti modifikace cviku na základě úpravy obtížnosti. Dále jsou u každého cviku 

upozornění na možné prováděné chyby, které mohou výrazně ovlivnit účinnost cviku 

nebo způsobit zranění. Každý cvik je také doplněn vlastním vizuálním provedením.  

Zásobník základních cviku je vytvořen tak, aby ho mohla využít co nejširší 

skupina jedinců a mohla tak účinně předcházet problémům v oblasti zádového svalstva. 

Základní cviky jsou určeny primárně pro začátečníky, ale uvedenými modifikacemi po 

zvládnutí techniky u základních cviků lze zvyšovat obtížnost. 

Street workout je již dnes dostupný sport, který má zázemí téměř v každém 

větším městě. Malou nevýhodou je, že cvičení je prováděno venku na street 

workoutových hřištích a je tak omezeno pouze pro přijatelné vnější podmínky počasí. 

Svou získanou popularitou v poslední době se však začínají objevovat specializované 

posilovny, které jsou určeny k posilování formou street workoutu. Nejčastěji se jedná o 

crossfitové tělocvičny. Pokud bychom v zimním období posiloven využívat nechtěli, či 

si je nemohli dovolit, je tu možnost většinu cviků poměrně obstojně implementovat do 

domácího prostředí. 
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