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ABSTRAKT 

 

Název práce: Kapitoly z vývoje sportovních disciplín utvářejících dnešní podobu fitness. 

 

Cíle práce: Cíl mojí diplomové práce je především v co možném nejširším  náhledu 

představit  sportovní disciplíny a jejich vývoj od počátku civilizace do současnosti, které daly 

základ dnešnímu modernímu trendu fitness ve světě i v České republice. Dále je mým cílem 

shromáždit co nejvíce poznatků a materiálů o těchto disciplínách. Které chci podrobněji 

popsat a představit čtenářovi tak, aby pochopil, že právě zde je historický základ trendu zvaný 

fitness. 

 

Metoda: Při sestavování této diplomové práce jsem čerpal především z literatury, zabývající 

se odvětvím fitness, kulturistikou, vzpíráním, těžkou atletikou, historií, bájemi a mýty. Dále 

jsem čerpal z internetu, z archivních pramenů, statistik, rozhovorů a časopisů. Velmi mi také 

pomohly vlastní zkušenosti v oboru fitness. 

 

Výsledky: Ukazují a popisují historii fitness a podobných sportovních aktivit od počátku 

civilizace ve světě a v České republice. 

 

Klíčová slova: fitness, kulturistika, těžká atletika, historie, tělovýchova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Work title:  Chapters from the evolution of sporting disciplines forming the appearance of 

today's fitness. 

 

Work objectives: Purpose of my thesis is first of all to introduce in the broadest possible 

view sporting disciplines and their evolution, from early civilization to the present, which 

gave the basis for today's modern trend fitness in the world and in the Czech Republic. 

Furthermore, my object is to gather as much pieces of knowledge and materials about these 

disciplines. With which I want more detail and introduce the reader so that he realized that 

right here is historical base of the trend called fitness. 

 

Method: In compiling this work I have drawn mainly from the literature dealing with the 

branch of fitness, bodybuilding, weightlifting, heavy athletics, history, legends and myths. 

Furthermore I drew on the internet, from archival sources, stats, interviews and journals. Also 

my own experience of the field of fitness helped me very much.  

 

Results:  Show and describe the history of  fitness and similar sports activities since the 

beginning of civilization all over the world and the Czech Republic. 

 

Keywords: Fitness, bodybuilding, heavy athletics, history, physical education. 
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spolupráce by tato práce nevznikla.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a použil jsem pouze literaturu 

uvedenou v seznamu bibliografické citace. 

 

                                -------------------------- 

                             Jan Lufinka 



 

Svoluji k zapůjčení své diplomové práce ke studijním účelům. Prosím, aby byla vedena 

přesná evidence vypůjčovatelů, kteří musejí pramen převzaté literatury řádně citovat. 

        Jméno a příjmení:       Číslo obč. průkazu:       Datum vypůjčení:       Poznámka: 

 

 
 



OBSAH 

1 ÚVOD............................................................................................................. 9 

1.1   Definice  termínu „Fitness“ .................................................................... 11 

2    SVĚTOVÝ VÝVOJ ..................................................................................... 14 

2.1    Před prvními civilizacemi...................................................................... 14 

2.2    Čína........................................................................................................ 15 

2.3    Indie ....................................................................................................... 16 

2.4    Egypt...................................................................................................... 17 

2.5    Blízký východ (Mezipotámie, Egypt, Sýrie, Persie) ............................. 18 

2.6    Řecko..................................................................................................... 19 

2.6.1    Athény ............................................................................................ 19 

2.6.2    Sparta .............................................................................................. 20 

2.6.3    Hry.................................................................................................. 20 

2.6.4    Milón z Krotónu ............................................................................. 20 

2.6.5    Trénink a lékařství .......................................................................... 21 

2.7    Řím ........................................................................................................ 24 

2.8    Středověk............................................................................................... 25 

2.9    Renesance .............................................................................................. 26 

2.10    Období raného novověku .................................................................... 27 

2.11    Gymnastika.......................................................................................... 28 

2.11.1    Německé turnérství....................................................................... 28 

2.11.2    Švédský systém ............................................................................ 29 

2.11.3    Dánsko.......................................................................................... 30 

2.11.4    Anglie ........................................................................................... 31 

2.12    Vzpírání ............................................................................................... 31 

6 
 



2.13    Osobnosti světového vývoje cvičení v „posilovnách“ ........................ 36 

2.13.1    Vladimír Francevič Krajevskij ..................................................... 36 

2.13.5    Attila ............................................................................................. 37 

2.14.6    Eugen Sandow .............................................................................. 38 

2.15    Vývoj „fitness“ v Americe .................................................................. 41 

2.15.1    Koloniální období v USA............................................................. 41 

2.15.2    Národní období USA.................................................................... 41 

2.15.3    Období 1865 – 1900 v USA. ........................................................ 41 

2.15.4    Začátek 20. století v USA............................................................. 42 

2.15.5    USA během první světové války.................................................. 42 

2.15.6    Druhá světová válka ..................................................................... 43 

2.15.7    USA v období studené války ........................................................ 43 

2.15.8    USA po roce 1960. ....................................................................... 44 

2.15.9    Berrnar MacFadden ...................................................................... 45 

2.16    Počátky kulturistiky............................................................................. 48 

2.16.1    Historie IFBB, bratři Weiderovi................................................... 50 

2.16.2    Organizace kulturistických soutěží............................................... 51 

2.17    Moderní fitness a wellness .................................................................. 52 

3    VÝVOJ NA NAŠEM ÚZEMÍ...................................................................... 55 

3.1    Slované .................................................................................................. 55 

3.2    Období humanismu ............................................................................... 56 

3.3    Vývoj tělesné výchovy, gymnastiky a Sokola v 19. století ................... 56 

3.3.1    Sokol............................................................................................... 57 

3.4    Historie vzpírání v Čechách .................................................................. 60 

3.4.1    První osobnosti vzpírání u nás........................................................ 61 

3.4.2    Těžkoatletické kluby ...................................................................... 62 

7 
 



3.4.3    Zřejmě první „fitko“ v Čechách ..................................................... 62 

3.4.5    První mistr Čech ve vzpírání .......................................................... 63 

3.4.6    Ukázky starých tréninků, metod a vybavení .................................. 63 

3.5    Vznik kulturistiky V Čechách ............................................................... 64 

3.5.1   Juraj Višný....................................................................................... 68 

3.5.2    Ladislav Filip.................................................................................. 68 

3.5.4    Ženská sportovní kulturistika ......................................................... 70 

3.6    Historie a vývoj fitness v ČR................................................................. 72 

4    ZÁVĚR......................................................................................................... 75 

5    LITERATURA ............................................................................................. 79 

5.1   Internetové zdroje ................................................................................... 81 

 

8 
 



1 ÚVOD 

Tato diplomová práce nese název „Kapitoly z vývoje sportovních disciplín 

utvářejících dnešní podobu fitness“. Na úvod bych chtěl říci, že jsem se snažil k řešení 

problému přistupovat systematicky a kvalifikovaně. Jelikož toto téma je velice obsáhlé 

a u nás dosud nezpracované, tak to nebyl lehký úkol. Ostatně právě zjištění, že u nás 

nebyla doposud sepsána publikace zabývající se uceleně vývojem a historií fitness, mě 

vedla ke zpracování této práce. 

Práce je členěná podle struktury obsahu teoreticky zaměřené práce. Ta je 

vhodná pro diplomové práce z oblasti, která se bude zabývat teoretickými tématy 

z oblastí, jako jsou pedagogika, psychologie a sociologie sportu, historie nebo filosofie 

sportu a další oblasti kinantropologie. Tedy i této práce. Text obsahuje tři základní části 

úvod, hlavní část a závěr. 

Úvod představuje zpracovávané téma nebo problém. Je zde zdůvodnění  volby  

tohoto tématu.  Úvod by měl zodpovědět tyto aspekty: Zdůvodnění tématu (proč je téma 

vůbec důležité?). Výzkumnou otázku nebo specifikaci problému (Jaké téma bude práce 

řešit?). Jak se bude postupovat (jakých metod se využije při řešení otázek?). Jaká bude 

organizace hlavní části práce (stručný popis organizace a obsahu jednotlivých kapitol). 

Hlavní část se organizuje do zvolených kapitol a podkapitol se zpracováním 

jednotlivých částí úkolu. Hlavní část je rozdělena do dvou velkých kapitol 2 a 3. Ta 

první popisuje světové události, druhá to samé na území dnešní České republiky. Snažil 

jsem se informace a fakta řadit podle vzestupné časové křivky a podle obsahové 

stránky, což je logické. Ale občas tyto dvě věci nešli dobře skloubit a stalo se, že 

kapitoly se prolínají. 

V závěru jsem provedl stručný přehled výsledků práce a odpovědí na otázky, 

které byly položeny v úvodu. Zcela na konec se vyjadřuji k možnostem současného 

vývoje fitness a uvádím osobní poznámky. 

Metodou práce bylo vyhledávání a čerpání materiálů z relevantní odborné 

literatury, internetu a časopisů. Dále jsem čerpal z ročenek, almanachů, kronik a jiných 

historických pramenů. Rád bych také poděkoval panu Jiřímu Řehůřkovi za odbornou 

konzultaci. To vše jsem doplnil metodami abstrakce, idealizace, kategorizace, syntézy a 

analýzy. 
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Hlavní internetové zdroje: www.ronnie.cz, www.muscle-fitness.cz, 

www.weightlifting.cz, www.ifbbpro.com a www.ikulturistika.cz Bibliografické 

publikace: Kondiční kulturistika (Kolouch, Kolouchová), Vybrané kapitoli z dějin 

tělesné kultury (Kösel, Štumbauer, Waic), Těžká atletika (Menšík), Kulturistika (Műler, 

Filip, Fiala), Můj systém pro ženy (Műller), Fitness - metodika cvičení ve 

fitnesscentrech (Stackeová), Historie síly (Švub). 

A jaký je cíl této práce a co může nabídnout?  Měla by obohatit čtenáře o nové 

poznatky ve vývoji silových a estetických disciplin, které daly základ zkoumanému 

tématu. Chronologicky jsou zde seřazena všechna důležitá data a skutečnosti, jež 

považuji za zlomová a velmi důležitá pro toto téma. Zmiňuji se také o slavných lidech 

minulých  let (ať už na poli soutěžním nebo politickém či trenérském).  

Tato diplomová práce zmapovat a nastínit čtenářovi vybraná sportovní odvětví, 

které podle mého názoru, stály u zrodu trendu fitness a připravily tak širokou základnu 

plnou poznatků a metod, jež se staly stavebními prvky přirozeného vývoje tohoto dnes 

velmi moderního a zdravého životního stylu. V této diplomové práci dojdeme přes 

rituály a demonstrace síly, zápas, pouťová představení, těžkou atletiku, vzpírání a 

kulturistiku až k pojmu fitness. Fitness se jako módní slovo rozšířilo teprve před 

několika lety, jeho filosofický základ můžeme spatřovat už ve starém Řecku, kde byl 

vyznáván soulad mezi „tělesnem“ a „duševnem“ (Kalokagathia = jednota ducha a těla). 

Naopak ve středověku nastal vlivem křesťanství celkový úpadek přírodních věd a 

lékařství a spolu s tím i tělesné kultury. Péče o tělo se považovala za hříšnou věc. Tento 

úpadek trval až do 16. století, kdy se nejprve oživil zájem o lékařství, později došlo i k 

renesanci ve vědách, umění a posléze i v tělesné výchově. Prudký rozvoj nastal však až 

v 19. století, přičemž velkou roli v našich zemích hrál vznik Sokola v roce 1862. V 

našich zemích byl pro rozvoj tělesné výchovy důležitý rok 1957 (vznik ČSTV), a pro 

kulturistiku rok 1969, kdy vznikl samostatný československý kulturistický svaz, ze 

kterého se v 90. letech vytvořil Svaz kulturistiky a fitness České republiky a Slovenská 

asociácia kulturistiky a silového trojboja. 
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1.1   Definice  termínu „Fitness“ 

Problém zkoumání je bezpochyby téma fitness. Důležitou věcí je, jak vůbec 

fitness definovat. Našel jsem při tvorbě této práce mnoho způsobů, jak autoři tento 

termín vysvětlují. „V globále“ se shodují, ale neexistuje jedna totožná verze, která by 

definovala tento výraz. Proto níže uvádím příklady některých definic.  

Existuje mnoho definic a vysvětlení termínu fitness. Záleží také na tom, z jakého 

pohledu na dané téma nahlížíme. Určitě nemám v úmyslu zabývat se soutěžní formou 

fitness. To by práce zkoumala spíše strukturu sportovní disciplíny, pravidla, výsledky a 

organizaci. Cílem mé práce je popsat vznik a vývoj fitness jako trendu a životního stylu. 

Pojem „fitness“ můžeme dnes chápat v širším slova smyslu jako celoživotní, zdraví 

prospěšnou aktivitu, nebo jako specifické sportovní odvětví (odnož kulturistiky), tedy 

soutěžní sport, který se vyvinul v 90. letech minulého století. Fitness, jako životní styl, 

je podle mých zkušeností, nejzdravější a nejefektivnější sportovní a obecně volnočasová 

aktivita, směřující k dosažení a udržení vysoké fyzické a psychické výkonnosti a 

pevného zdraví. 

Kdybychom měli definovat pojem fitness ve zmírněném smyslu, použili bychom 

definici Tempera (Heinrich Heine Universität Düsseldorf), podle které fitness znamená 

sílu, vytrvalost, pohyblivost, rychlost a koordinaci a ovlivňuje pozitivně zdraví (hladinu 

tuku, tělesnou váhu, krevní tlak, puls, pevnost kostí a vazů atd). Tuto definici bych 

doplnil tím, že nedílnou součástí fitness je právě racionální výživa a dostatečná 

regenerace. 

Kondiční kulturistiku neboli fitness můžeme definovat (podle Koloucha) jako 

cvičení ve fitness centrech, jehož náplní je cvičení s volnými činkami a cvičení na 

trenažerech, doplněné o aktivity aerobního charakteru na speciálních trenažerech, 

dodržování určitého dietního režimu včetně použití doplňků výživy a o celkový životní 

styl, jehož cílem je rozvoj celkové zdatnosti, zlepšení držení těla, zlepšení postavy při 

současném působení na upevňování zdraví a rozvoj síly. [21].  

Podle Daniely Stackeové má fitness počátky v kondiční kulturistice, která 

sleduje rozvoj celkové zdatnosti, zlepšení držení těla, zlepšení postavy při současném 

působení na upevňování zdraví a rozvoj síly. Jako fitness se označují sportovní aktivity 

i celkový životní styl mající za cíl všeobecnou tělesnou kondici, celkovou zdatnost, 

zlepšení držení těla, zlepšení konceptu postavy apod. Působení na upevňování zdraví a 

rozvoj síly. Pro fitness cvičení se používají kromě tradičních činek i různé speciální 
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stroje, trenažery apod., které jsou běžně k dispozici ve fitness centrech. Pod pojmem 

fitness chápe většina z nás kondiční silový trénink provozovaný ve fitness centrech. Ve 

skutečnosti se nejedná pouze o silový trénink, ale o systém cvičení vedoucích 

především k tvarování postavy, zvýšení fyzické výkonnosti a redukci množství 

podkožního tuku, který kromě posilování, jež bychom vzhledem k množství 

prováděných opakování mohli charakterizovat jako silově-vytrvalostní zátěž, zahrnuje 

také aerobní trénink na speciálních strojích, protahovací cvičení a další. V posledních 

letech bývá tento pojem často nahrazován pojmem wellness, který zahrnuje nejen 

fyzickou výkonnost a odolnost, ale i dobrou psychickou kondici, pocit životní pohody a 

pozitivní prožitek při pohybové aktivitě. Mimo cvičení pak zájemci zpravidla dodržují 

určitý dietní režim, případně používají různé doplňky výživy. [41]. 

      Blahušová (2005) popisuje fitness (zdatnost) jako schopnost provádět 

každodenní úkoly svižně, bez přílišné námahy, s dostatkem energie a s dostatečnou 

rezervou pro spokojené prožívání volného času a zvládání nepředvídaných událostí. [4]. 

Fitness (biologická zdatnost) vyjadřuje cenu jedince z hlediska evoluce. Fitness 

vyjadřuje schopnost konkrétního jedince předat své geny dalším generacím, což 

většinou znamená dožít se reprodukčního věku a úspěšně přivést na svět úspěšné 

potomky. Záleží na mnoha faktorech - na vlastnostech jedince i na zdatnosti ostatních 

jedinců v populaci. Určuje se zpětně podle množství potomků, které organismus 

zanechal. Jde o relativní hodnotu sloužící k porovnání úspěšnosti různých jedinců. 

Termín fitness ovšem není základním kamenem evoluční teorie. [8]. 

Fitness neboli tělesná zdatnost je schopnost těla efektivně fungovat s optimální 

účinností a hospodárností. Fitness, jako množina se skládá ze čtyř základních 

podmnožin: flexibilita, složení těla, svalová síla a svalová vytrvalost a kardiorespirační 

vytrvalost. [59]. 

      Slovo fitness znamená v překladu z anglického jazyka - dobrá kondice, zdatnost, 

zdraví, forma, vhodnost. Skopová (2008) uvádí pojmy: Zdatnost je individuální 

připravenost člověka vykonávat práci. Je to rozvinutá komplexní schopnost organismu 

odolávat aktuálním vlivům vnějšího prostředí. Zdatnost tedy chápeme jako nezbytný 

předpoklad pro účelné fungování lidského organismu a tedy i základ pro celkovou 

výkonnost člověka. Tři základní složky zdatnosti jsou: Tělesné složení (morfologické 

parametry, např. somatotyp, výška, hmotnost, kumulace tuku s přihlédnutím k věku a 
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pohlaví). Funkční předpoklady (aerobní = kardiovaskulární a respirační zdatnost, 

svalová síla, vytrvalost a pohyblivost). Držení těla (plus úroveň základních pohybových 

stereotypů). 

      Kondice (fitness) – je specifická připravenost k vybrané pohybové činnosti, její 

úroveň se liší podle druhu konané pohybové aktivity a je součástí obecnějšího pojmu 

zdatnosti. Kondici lze tedy charakterizovat jako tělesný a psychický stav člověka 

vzhledem ke konkrétnímu požadavku na jeho výkon ve sportu. [39]. 

Nabídka fitness služeb je v současné době poměrně vysoká. V posledních 

letech vzniklo velké množství dobře vybavených fitness-center, i když kvalita služeb, 

včetně odborné personální kvalifikace, je mnohdy stále ještě na nízké úrovni. Alexander 

Bačinský, známý propagátor fitness, v současné době fitness konzultant v Německu, 

rozčlenil nabídku fitness služeb do několika základních skupin: 

1) Všeobecný fitness se zaměřením na sílu a rozvoj svalstva, na kondici a vytrvalost, na 

rozvoj svalstva a kondici (kombinace obou předešlých).  

2) Body - forming. Formování těla se zaměřením na ztrátu přebytečných kilogramů, 

resp. získání aktivní hmoty (zdravé přibírání - cíle jsou zdravotní a kosmetické). 

3) Reha - fitness. Zdravotně - terapeutický a preventivně orientovaný trend. Využívá se 

například po zraněních, operacích, při problémech s páteří a při cvičení tělesně 

postižených. 

4) Fitness seniorů. Pravidelná fyzická aktivita přiměřená věku. 

5) Silově kondiční příprava. Pro individuální a kolektivní sporty v tzv. přechodných 

obdobích. 

6) Speciálně cílený fitness. Pro sportovce po ukončení aktivní činnosti. 

7) Skupinové aktivity různých forem. Aerobic, spinning, pilates atd. 

8) Osobní trenérství. Individuální vedení tréninku pro 1 a více osob. 

Uvedený seznam je pouze informativní, protože stále vznikají nové módní druhy aktivit. 
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2    SVĚTOVÝ VÝVOJ 

2.1    Před prvními civilizacemi 

Po celou dobu lidské existence má člověk už od prehistorické doby snahu 

zlepšovat si svoji kondici, ať již cíleně nebo pasivně. Tato diplomová práce má za úkol 

zdůraznit historické události a důležitá fakta. Dále se zde také objeví záslužné počiny 

osobností a první náznaky o pěstování dobrého fyzického stavu, které měly velký vliv 

na podobu fitness v dávných dobách, ale i v dnešních dobách moderního fitness hnutí. 

Primitivní kočovný způsob života vyžadoval pravidelnou fyzickou aktivitu, 

která musela být podložena vysokou úrovní zdatnosti. Většinou šlo o lov a sběr potravy, 

transport, kultovní tance nebo boj. [7]. 

Neolitické období (10 000 – 8 000 před Kristem) bylo ve znamení zemědělské 

revoluce. Primitivní životní styl vystřídal úsvit prvních civilizací. Především musím 

zmínit rozmach zemědělství, pěstování rostlin, chov a domestikace zvířat, vynález 

pluhu a další. Tyto lidské činnosti a vynálezy umožnily člověku získat více potravy a 

tím také více času. Tato éra v historii symbolizuje začátek více sedavého životního 

stylu, který se postupem k přítomnosti bude neblaze stupňovat. Člověk začal zmírňovat 

těžkosti života a zároveň klesala jeho fyzická aktivita. [9]. 
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2.2    Čína  

Jak je možné se dočíst, tak i Konfucius ve svém filosofickém učení podporoval 

fyzickou aktivitu. [29]. Bylo známo, že nedostatek tělesné aktivity byl spojen 

s některými onemocněními (orgánové poruchy, diabetes, problémy oběhové soustavy). 

A právě cvičením a pravidelnou fitness aktivitou se snažili lidé již ve staré Číně předejít 

těmto problémům. Ze stejného důvodu vzniklo Kung-fu cvičení (později bojové umění). 

Původně mělo za úkol udržet tělo a mysl v provozuschopném stavu. Kung-fu program 

se skládal z různých postojů, pohybů a sestav, které mají imitovat jednotlivé druhy 

zvířat. [49]. 

Kung- fu (v překladu umělec-muž) bylo vytvořeno za císaře Owang-ti roku 

2689 p. n. l. Nejprve šlo o systém léčebné gymnastiky, bojové umění se z něho vyvinulo 

později. Centry rozvoje systému byly kláštery a učiteli byli kněží. Vyučovalo se 

správnným postojům a pohybovým vzorcům (stoje, sedy, lehy, cviky v sedu i lehu, 

pohyby paží a dolních končetin, dýchací cvičení a cviky výdrže). [24].  

Již v průběhu 1. tisíciletí p. n. l. vznikl v Číně složitý systém zkoušek duševní a 

fyzické zdatnosti (jako podmínka pro postup v úřednické kariéře). V periodě válek mezi 

státy (375 - 221 p. n. 1.) stoupla potřeba fyzicky zdárných bojovníků a tak vznikl 

zvláštní druh vzpírání: zvedání bronzových kotlů. Kotel se nazýval „ding“, byl opatřen 

dvěma oky a stál na třech nožičkách. Jeden pramen dokonce popisuje způsob zvedání 

kotle - silák musel uchopit držadla a přemístit kotel nad hlavu stylem připomínajícím 

trh. V dynastii Ming lidé provozovali primitivní formu vzpíraní s činkou „schidan“, 

kterou tvořila dřevěná tyč, provlečená otvory ve velkých kamenech. V 7. století našeho 

letopočtu zavedl císař Wu Tse-tien samostatný systém zkoušek fyzické zdatnosti pro 

vojáky (sportovní pětiboj). Vedle střelby z luku (v sedle i na zemi), jízdy na koni a 

rytířských soubojů museli mladí vojáci absolvovat silové testy. Pětimetrovou dřevěnou 

tyč nebo železnou desku o váze 30 kg bylo nutno 10krát vzepřít nad hlavu a poté odnést 

dvacetkrát tam a zpět na vzdálenost 20 metrů. [44]. 

V Číně nalezneme také počátky masáží a akupunktury. Tradiční čínská medicína 

je oblíbená a účinná metoda léčení stále i dnes – v době moderní lékařské péče. 

Vyvinulo se zde mnoho bojových umění se zbraní a beze zbraně. Které se pak později 
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výrazně rozvinuly v Japonsku a Koreji. Vliv čínské tělovýchovy a zdravovědy je patrný 

i v severních oblastech Indie. 

2.3    Indie  

Indie byla hodně ovlivněna náboženskou vírou, a tak se cvičení a pohybová 

aktivita často zanedbávala. Nicméně i zde existoval program, podobný čínskému Kung-

fu, zvaný jóga. Jóga existuje již nejméně 5 tisíc let, v překladu znamená „spojit, 

sjednotit“. A tím poukazuje na systém hinduistické filozofie, kde jde především o 

soulad fyzického rozvoje těla, mysli a ducha. Toto cvičení vzniklo, podobně jako Kung-

fu, napodobováním zvířat, protože právě oni žijí v souladu s přírodou. Jóga kromě 

těchto výše jmenovaných přínosů má také zdravotní význam, který vede ke správnému 

držení těla, dechu, fungování orgánů a celkovému dobrému pocitu zdraví. [49].  Jóga 

usilovala o dokonalost těla i ducha pomocí příkazů, zákazů, koncentrace, meditace, 

dechových cvičení a různých jógových pozic. Indická tělovýchova byla doplněna 

vysokou péčí o tělo, hygienu a o masáže. Z tělesných cvičení pěstovali Indové zvláště 

zápas, skoky, plavání a šerm. [24]. Zvláště zápas našel v Indii velkou oblibu a tak není 

divu, že zde vedle tradiční jógy vynikly i specializované zápasnické školy, v přístupu 

podobné antickým školám. 

Také v Indii se využívalo tělesných cvičení pro přípravu vojáků, pro udržení a 

obnovu zdraví. Rady, týkající se tělesných cvičení lze najít i ve svatých knihách véd, 

zvláště v Ajurvédě. Písemné památky z 12. stolení už velmi podrobně vyjmenovávají 

druhy cviků, dietu i režim nejvyspělejších borců. Trénink probíhal každý druhý den. 

Borci vstávali ve 2:30 v noci, natřeli se olejem a dělali dřepy, takových 1500 - 2 000 

dřepů za 45 minut. Pro zvýšení účinku si někdy nasazovali na krk 30 kg kamenný 

„límec“. V posilovacím programu mělo své místo zvedání těžkých pytlů s pískem, 

cvičení s kamennými kužely (nejtěžší pro obě ruce vážily až 170 kg) a vzpírání 

kamenných desek vleže na zádech. K dalším pomůckám patřily železné luky s řetězem 

místo tětivy, které se různým způsobem napínaly. Velmi populární byly kamenné 

kruhy, s dřevěným držadlem uprostřed, používané místo činek. Není divu, že indičtí 

zápasníci ze začátku století, kteří trénovali podle těchto starých metod, měli vynikající 

kondici, silné nohy a vypracované pektorální svalstvo. [44].
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2.4    Egypt 

V Egyptě byla tělesná výchova důležitou složkou výchovy. Rozvoji tělesné 

zdatnosti byl přikládán velký význam již od dětství. Děti se učily plavat, skákat, běhat, 

zápasit a hrály řadu pohybových her. U dospělých byl oblíben především lov, přetah 

lanem, šplh, běh, plavání, potápění, lukostřelba, šerm, zápas, hod oštěpem a veslování 

(Egypťané vynikali v ovládání říčních plavidel). Důležité místo zaujímal ve výchově i v 

životě tanec. Oblíbená byla i akrobatická cvičení a gymnastika. Zvláště vysoké úrovně a 

dokonalosti dosáhl v Egyptě zápas. Dokládají to četná vyobrazení zápasu a zejména 

malby z hrobky v Bení Hasan z 3. tisíciletí př. n. l., kde se nám dochovalo vyobrazení 

122 zápasnických hmatů, trénink v šermu a ve střelbě z luku. Na reliéfu je skupina 

zápasníků, kteří jsou zachyceni v různých fázích vývoje zápasu. Také bývají zachyceni 

v nejrůznějších pozicích, což by svědčilo o tom, že ovládali speciální chvaty a při boji je 

využívali. Podle dochovaných znaků byl zápas velice populární a byl zřejmě i 

oblíbeným lidovým sportovním kláním. [24]. 

Tělesná příprava králů byla velmi náročná, což se vůbec nedá říci o pozdějších 

vládcích velkých států. Jak je zřejmé z popisu Diodorova: „král Sesostris v chlapeckém 

věku v stálém cviku a otužování byl vychován. Nežli jedl, musel oběhnout 180 stadií. 

Takto jsa vychován, osvojil si prý značnou sílu, duchapřítomnost a odvahu.“ Pro 

tehdejší chápání byl král nemyslitelný jako pouhý divák. Bylo nezbytné, aby veřejně 

prokazoval svoji zdatnost a zvyšoval tím svoji božskou autoritu. Pokud měl Diodoros na 

mysli délkovou míru stadie (cca 186 metrů), pak si Sesostris svoji snídani opravdu 

zasloužil: musel uběhnout 33.5 kilometru. [38]. 

Mezi fyzicky zdárnými faraóny vyniká neobyčejná postava Amenothepa II. 

Faraón veřejně soutěžil se svými vojáky nejen ve veslování, ale i ve střelbě z luku a 

běhu - tak si byl jistý svými schopnostmi. [33]. 

Egypťanky pěstovaly kult krásy, který byl od nejstarších dob poměrně přesně 

definován. Žena měla být štíhlá, měla mít pevné údy, výrazné, ale nikoliv široké kyčle, 

kulatá a spíše drobná ňadra. Sochy a sošky ukazují ženy s hrdým držením těla a také s 

výraznou muskulaturou. Výjevy dochované v hrobkách v Bení Hasan ve středním 

Egyptě nám ukazují, jakým aktivitám se dívky oddávaly. Oblíbená byla gymnastika. Na 

výjevech vidíme ženy, jak se předklánějí, zaklánějí a cvičí svou ohebnost, jiné se 
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chystají k výskoku, nebo se věnují sportu podobnému judu. Tyto příklady ukazují, že se 

egyptské dívky, stejně jako muži, mohly věnovat sportům a hrám. [15]. 

 

2.5    Blízký východ (Mezipotámie, Egypt, Sýrie, Persie) 

Zde hrálo důležitou roli uvědomění si faktu, že dobře připravený voják po 

fyzické stránce, má velkou výhodu nad soupeřem. A proto pěstování zdatnosti bylo 

podporováno v celé společnosti. Snad nejlepším příkladem je Perská říše, kde byly 

zavedeny pevné vzdělávací programy na toto téma. Fyzický trénink nebyl primárně 

určen pro zlepšení kondice, ale spíše vytvářel schopné vojáky. Ovšem fyzická aktivita 

byla také součástí kultovních a rituálních obřadů. [12]. 

Sumerové, Babyloňané a Asyřané byli považováni za vynikající lukostřelce, 

šermíře, později i jezdce a vozataje. V zemích střední Asie (dnešní Irán a Turecko) 

přispívala k bojové a fyzické připravenosti mužů soustava švihových posilovacích cviků 

s těžkými kužely, prováděná ve skupině a za zpěvu písní. Tyto kužely připomínaly 

tvarem dnešní gymnastické kužely a vážily od 10 do 30 kg. Silným a statečným 

národem byli i Židé. Velmi dobře stříleli z luku a praku, (viz David a Goliáš), takže 

jejich koule prorážely štíty i přilby vojáků. Bible se rovněž zmiňuje o loveckém umění 

Židů a jejich vytrvalosti v chůzi či běhu. O silácké tradici židovského národa svědčí 

postavy Samsona a Goliáše. S. H. Hieronymus, znalec hebrejské literatury (kolem 348 - 

420 n. 1.) se zmiňuje o těžkých kamenech, které ležely ve městech staré Palestiny až do 

4. století našeho letopočtu. Bývaly na různých veřejných místech a mladíci je zvedali do 

výše, zkoušeli tak svou sílu. [44]. 

18 
 



 

2.6    Řecko 

Starověké Řecko je pokládáno za matku evropské kultury a civilizace. Snad 

žádná jiná civilizace (později snad jen vývoj fitness v USA) neměla pro vývoj fitness 

takový význam. Právě obyvatelé starověkého Řecka, respektive městských států si 

vysoko cenili tělesnost a výbornou kondici. Oceňovali krásu lidského těla, zdraví a 

zdatnost. Věřili, že péče o tělo a tělesná zdatnost je stejně důležitá jako rozvoj mysli a 

ducha. Jedno bylo nezbytné pro druhé a naopak („silné a zdravé tělo byl přístav pro 

zdravou mysl“). [10]. 

Slovo „kalokagathia“ je pojem vyjadřující spojení nejvyšších duševních hodnot 

s tělesnou dokonalostí. Tělesná cvičení byla upravena do určitých sportovních forem, 

bylo cvičeno dle určitých systémů, byly upraveny řády, rovněž tak boje a soutěže. 

Především zápas byl rozhodujícím činitelem tehdejší tělesné výchovy a sportovní 

ideologie vrcholné klasické doby. Zápas byl nejoblíbenějším a nejvíce pěstovaným 

„sportem“ starého Řecka, vedle něho byla pěstována i jiná další těžkoatletická cvičení 

jako vzpírání, vrhání kamenem, vrhání koulí, hod diskem a oštěpem (nářadí bylo 

podstatně těžší nežli dnes). Teprve v novější době se ujala lehká atletika. Domovem 

atletického sportu bylo staré Řecko, kde je možné hledat první soustavné a pravidly 

usměrněné provozování atletiky a kde také tělesná kultura dosáhla nejvyššího stupně 

dokonalosti síly a krásy.  

2.6.1    Athény 

 Ideální „fitness systém“ nejlépe fungoval v demokratických Athénách. Za 

nejdůležitější disciplíny byla považována gymnastika spolu s hudbou („cvičení pro tělo, 

hudba pro duši“). [49]. Gymnastické odvětví výchovy si nepleťte s gymnastikou, tak jak 

ji známe dnes, ale obsahovalo mnoho disciplín (například: běh, zápas, box, míčové hry, 

hygiena, masáže, koupele.). Prostě šlo o celkovou kultivaci těla. Všichni athénští 

občané byli v 5. století p. n. l. gramotně a fyzicky zdatní. Ideál kalokagathie byl 

realizován v celé sociální struktuře athénského městského státu. Hlavním střediskem 

tělesné a duševní kultury byly gymnázia. Nalezli bychom tam palestru – místo pro 

zápasy, běžecký ovál a různá další sportoviště. Tělesná výchova tvořila elementární 

základ výchovy. [34]. 
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Nejčastěji trénovali na pentathlón (pětiboj: zápas, běh, skok, kopí, disk). Učili se 

používat co nejlépe svoje tělo, nacvičovali postoje, přetahovali se a procvičovali 

jednotlivé svaly. Chlapci cvičili nazí (nahota byla brána, jako určitý výraz stupně 

kultury. Naopak neprocvičená a neopálená těla symbolizovala barbarství) a natření 

olivovým olejem. Řekové posuzovali lidské tělo jako přirozený základ veškeré životní 

energie a radosti, viděli v něm podstatu svého bytí a zdroje své lidské existence. Proto 

mu taky věnovali onu mimořádnou péči. [33]. 

2.6.2    Sparta  

Druhým významným městským státem byla Sparta. Zde byla zdatnost, neboli 

fitness, ceněna mnohem víc než v Athénách. Ale bylo to především z militaristického 

důvodu, nešlo tolik o harmonii ducha a těla, jak tomu bylo u městského rivala. Bojové 

dovednosti byly úzce spojeny s fyzickou kondicí, což vedlo jednotlivce k udržení 

vysoké úrovně zdatnosti. Fitness programy existovali již pro děti ve věku šesti let. Od 

tohoto věku až do dospělosti byla za výchovu občana zodpovědná vláda. Systém 

výchovy byl zacílen na armádu. [1]. 

2.6.3    Hry  

Ke slavným národním závodům u Řeků patřily Isthmické hry na počest boha 

moře Poseidona, pořádané v Korintské úžině. Dále byl uctíván Pythickými hrami 

Apollon, bůh moudrosti a básnického umění. K poctě hrdiny a praotce atletiky Herkula 

se konaly v Nemei Nemejské hry. Nejvýznačnější závody byly pořádány na olympijské 

rovině v Elidě k uctění nejvyššího boha Dia (vždy po 4 letech). První olympiáda se 

počítala od roku 776 p. n. l., kdy byli poprvé označeni vítězové závodů. Olympijská 

soutěž se skládala z pětiboje. Atleti se utkávali ve skoku z místa, běhu, vrhu diskem a 

oštěpem a v zápase. Provozování antické tělesné kultury bylo vymezeno převážně pro 

muže. Jen málo žen se mohlo účastnit veřejného a kulturního života. Nemohly na hrách 

závodit, dokonce ani přihlížet jako diváci. Pro ženy existovaly Héraie - dívčí běžecké 

závody pořádané v rámci náboženských oslav. [24]. 

2.6.4    Milón z Krotónu 

Zajímavé (pro tuto práci o fitness) jsou zprávy o nejslavnějším zápasníkovi 

starověku Milónovi z Krotónu zvaném druhý Herakles. Historie vypráví, že odnesl svůj 

vítězný mramorový sloup na zádech do háje Altis. V mládí byl slabý a své síly dosáhl 

jedině neúnavným cvičením. Rozvíjel sílu tím, že zvedal tele a nosil je na ramenou 
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několikrát okolo arény. Jak tele přibývalo na váze, vzrůstala i Milónova síla. Později 

nosil dorostlého býka. Jde tak o první historicky dochovaný způsob zvyšování odporu 

nebo hmotnosti břemene za účelem zvyšování tělesné zdatnosti. Nevíme, nakolik je 

věrohodný tento nejstarší údaj o použití základního principu kulturistiky - postupného 

zatěžování, historicky je však ověřeno šestinásobné vítězství tohoto starověkého siláka 

na olympijských hrách a mnoho vítězství na jiných řeckých hrách. Pověst dále udává, že 

se Milón živil převážně kozím masem a i v létě se odíval do kozích kůží. Oba údaje 

spolu souvisejí, protože je-li pravdivé první tvrzení, byla to vlastně bílkovinná dieta s 

následným snížením vrstvy podkožního tuku, která má funkci tepelné izolace. Milóna 

prý trénoval sám slavný matematik Pythagoras. Měl tedy již v tehdejší době vědecky 

sestavený trénink. [43]. 

2.6.5    Trénink a lékařství 

Do popředí zájmu u diváků nastoupily brutální těžkoatletické disciplíny - 

pygmé, palé a pankration (všeboj). V zájmu dosažení vítězství za každou cenu začali 

atleti praktikovat neuvěřitelně tvrdý trénink. Protože tato činnost zabírala jejich veškerý 

čas, nemohli se věnovat jinému povolání. Ale to nebylo třeba, protože každý vyhraný 

zápas byl bohatě odměněn. Tak vznikla nová sociální skupina lidí - atleti 

profesionálové. Na základě toho můžeme mluvit o vzniku profesionalismu už ve 4. 

století p. n. l. [44]. 

Přípravu atletů řídili trenéři (často bývalí sportovci). Metodika nepochybně 

navázala na tradice tělesného výcviku aténské a sparťanské mládeže, na myšlenky 

Pythagora ze Samu a dalších. Dobová lékařská věda tuto jednostrannou činnost 

odsuzovala, nesporně však na vývoji metodiky získávání síly a tělesné váhy 

spolupracovala. Kritika výcviku atletů přišla například od lékaře Galéna z Pergamu 

(129 - 199 n. l.). [35].  

Podobným způsobem se vyjádřil i Aristoteles: „atletická stavba těla se nehodí 

ani na dobrý stav obce, ani pro zdraví a plození… Tělo má být otužilé, ale ne násilným 

cvičením, ani ne v jednom směru, jako například tělo zápasníka“. [50]. Kritizoval 

nevšímavost trenérů, kteří nevěnovali pozornost povaze sportovce a jeho duševnímu 

stavu. 

 Koncem 5. století došlo k rozvoji lékařství. To se velmi detailně a vědecky 

zabývalo působením tělesných cvičení na život člověka. Byl položen základ léčebné 

gymnastiky. Nové odvětví medicíny nazývané také gymnastiké. Začal se mu věnovat 

21 
 



lékař Hérodikos ze Sélymbrie. Studoval účinek jednotlivých cviků a zabýval se i 

stravováním při zátěži. Primárním cílem léčebné gymnastiky bylo preventivní 

předcházení a léčení nemocí. Později na něho navázal Hippokratés (460 – 370). Ten 

dokonce hledal „zdravý způsob života“, domníval se, že to souvisí s příjmem potravin a 

fyzickým výkonem. Dnes můžeme bezpochyby jeho domněnku potvrdit. Na základě 

této teorie vznikly přesné tréninkové a stravovací režimy a plány. [34].  

Hippokratovo dílo se stalo základem řecké medicíny a jejího speciálního odvětví 

– lékařské gymnastiky. [32]. 

Zakladatelem přípravy profesionálů byl nejspíš filosof Ikkos z Tarentu, vítěz 

v pětiboji na 84. hrách v roce 444 p. n. l. Jako první zavedl přísný stravovací režim a 

vypracoval téměř vědecký tréninkový cyklus. Základem jeho systému byly čtyřdenní 

cykly, opakované tak dlouho, jak trenér uznal za vhodné. První den byl věnován 

intenzivnímu krátkodobému pohybu (rychlost a síla) s důrazem na výbušnost. Druhý 

den se prováděly testy síly (maximální svalové úsilí), třetí den se objem cvičení snížil 

ve prospěch nácviku techniky. Poslední den cyklu byl volný. [34]. 

Trenéři byli skutečnými znalci svého oboru. Měli rozsáhlé vědomosti z anatomie 

a fyziologie svalů, vyznali se v otázkách hygieny, psychoterapie a diety. Kdykoliv 

mohli zastat práci maséra nebo ošetřovatele. V gymnáziích se rodili mimořádně 

talentovaní jedinci. Základ výcviku spočíval ve stravě, takže dokonce vzniklo i přísloví 

„jíst jako zápasník“. Protože se věřilo, že objemům svalstva prospívá maso, zápasníci i 

boxeři konzumovali kvalitní pečené hovězí a skopové, dále kvanta ryb, sýrů, polévek, 

ovoce a pšeničné pečivo s mákem. Vše bylo individuálně propočteno a odměřeno, 

svěřencovo trávení i stolici sledoval lékař. Sedací koupele, sprchy, krátké parní lázně a 

rychlá ochlazení v bazénu byla na programu každý den. Trenéři závodníkům stanovili 

hodiny k procházkám, určili dobu spánku a vypracovali přesné tabulky tréninkových 

dávek. Celý život atletů se tedy skládal z tréninku, jídla, spánku, masáží a vodních 

procedur. [44]. 

Vlastní trénink obsahoval cviky podobné dnešnímu vzpírání a jako zátěž se 

užívaly kameny, železné koule a dřevěné klády. Téměř jistě už tenkrát znali dřepy, 

možná také kliky a shyby. Atleti rovněž kopali, přehrabávali a přehazovali zeminu, 

přenášeli koše nebo nádoby s hlínou, vrhali na délku těžké kameny. Boxeři nacvičovali 

údery do pytlů z vepřových kůží s obilím nebo s pískem. Zápasníci se věnovali tréninku 

chvatů. Trénovalo se brzy ráno i za slunečního úpalu, při sexuální abstinenci a 

dokonalém soustředění. Při takovém režimu nevyhnutelně došlo k tomu, že těla atletů 
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narostla do přímo kolosálních rozměrů. Jejich kosti obalily spousty svalů a tuku, 

hrudník se mohutně vyklenul, záda rozšířila, krk splynul s rameny a svalnatými pažemi. 

Dalo by se říci, že dokonale atletické a estetické postavy pětibojařů, známé ze soch 

význačných umělců, nahradily hory vytrénovaného masa. [37].  

V antickém Řecku byly provozovány silácké disciplíny, které měly mnoho 

společného se vzpíráním. První variantou bylo zvedání balvanu jednou rukou nad hlavu, 

zakončené jeho přehozením nazad. Ve druhém případě šlo o vzpírání kamenů soupažně. 

Jako zátěž se používaly kameny kuželovitého tvaru. Přibližnou velikost těchto kamenů 

je možno odvodit z maleb na antických vázách: měly velikost lidské hlavy, ty těžší byly 

až dvakrát větší, odhadem padesát až sto kilogramů. Je také zajímavé, že už tenkrát 

používali vzpěrači stahovací opasky. 
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2.7    Řím 

Římská říše byla jakýmsi protikladem řecké civilizaci, budeme-li porovnávat 

tělesnou aktivitu a fyzickou kondici. Fyzická příprava existovala pouze pro vojáky. 

Vojenský výcvik se skládal z běhu, dlouhých pochodů s výzbrojí, skoků a hodů diskem 

a oštěpem. Běžní občané se v době římské expanze a boomu těšili blahobytu a zábavě. 

V podobě her, gladiátorských her, masáží a lázní. [11]. 

Římané skutečně přebírali od Řeků spíše pasivní součásti řecké tělesné kultury. 

Kladli velký důraz na hygienu, masáže, lázně, parní sauny a relaxaci. Vznikaly velké 

stavby, jako veřejné lázně - termy, knihovny, gymnastické sály, sály pro míčové hry. 

Bohatí a pyšní Římané helénské atletice vůbec nerozuměli a chápali ji spíše jako 

vojenský výcvik, z kterého se snažili částečně čerpat. Jejich výcvik se později skládal 

z dlouhých pochodů a nošení těžké výzbroje, běhů, skoků, plavání, šermu a zápasu. 

Někteří císařové se snažili zakládat státní tělovýchovné organizace pro mládež, 

takzvaná Collegia iuvenum. 

Řecký lékař Galenos propagoval v Římě léčebnou gymnastiku, jeho učení 

vycházelo z teorií Hippokratových. [34]. Filozof Seneca (3 - 65 n. l.) doporučuje ve 

spise Ad Lucilium epistulae morales pro zvětšení síly cvičení s břemeny. Z hlediska 

dnešního pohledu na tělesnou výchovu žen je naopak nesprávný názor Junia Juvenalise 

(65 - 128 n. l.). Ve svých Decimus odsuzuje ženy, které navštěvují gymnasia (tehdejší 

tělocvičny) a vyčerpávají se cvičením s břemeny. Dokumentuje to však dlouhou tradici i 

v posilování žen. [44]. 
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2.8    Středověk 

Po zániku římského impéria se v Evropě snažilo o uchopení moci mnoho kmenů 

a přitom likvidovaly poslední zbytky antické civilizace a kultury. Začínala se rodit 

nová, feudální společnost. Základem se stala až v 6. století Francká říše, která dosáhla 

svého vrcholu za vlády Karla Velikého (přelom 8. a 9. století). Křesťanská církev se 

stavěla proti antickým myšlenkám nepřátelsky, současně je však v klášterních 

knihovnách pomáhala uchovávat. Antické tradice přežívaly také v byzantské říši a 

v arabském světě. A odtud se pak v době humanismu šířily zpět do Evropy. Křesťanství 

mělo hluboký odpor k lidskému tělu, k jeho nahotě, k fyzické lásce a tím i k tělesné 

výchově. [24]. 

Ve středověku pěstovali cílený rozvoj kondice převážně rytíři. Obsahem rytířské 

výchovy se stalo sedm rytířských ctností. Pět mělo fyzický charakter a zbylé dvě 

duševní: jízda na koni, zápas (boj), lukostřelba, šerm, lov, hra v šachy, veršování 

(přednes). Výchova rytířů byla zahájena od 7 let. Chlapci se otužovali, museli hodně 

běhat, skákat. Na posílení paží hodně šplhali a cvičili s velkými kusy kamene, pro sílu 

nohou dělali dřepy a výskoky se zátěží na ramenech. Učili se házet kopím, střílet z luku, 

vrhat nožem a zápasit ve dvojicích. Později přibyl výcvik na koni, boj s mečem a štítem. 

Mezi 18 až 20 lety byli pak obvykle pasováni slavnostně na rytíře.  
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2.9    Renesance 

 Renesance (1400-1600) přinesla obnovený zájem o lidské tělo a vycházela 

z řeckých a římských učení. Došlo k návratu antických myšlenek. Nalezneme zde hodně 

společného ve vývoji fitness a tělesné výchovy. Dost spolu tyto dvě disciplíny souvisely 

a navzájem se rozvíjely v Evropě. Opět se prosazoval ideál kalokagathie. Do škol 

pronikala tělesná výchova. Nejznámější byla škola v Mantově (1425). Působil zde 

pedagog Vittorino Ramboldini da Feltre (1378 - 1446), který vycházel z římského 

pedagoga M. F. Quintiliana. Důležitou roli v rozvoji tělovýchovy mělo lékařství.  Čím 

dál více se rozvíjel zájem o zdraví a jeho upevnění, čerpalo se z Hippokrata a Galena. 

Docházelo k rozvoji praktického lékařství, ke studiu svalů a vnitřních orgánů. Rostl 

zájem o prevenci, léčbu pohybem a o léčebnou gymnastiku. Lékař a profesor medicíny 

v Padově Hieronymus Mercurialis (1530 - 1606) se velice zasloužil o rozvoj 

gymnastiky. [24]. 

Leonardo da Vinci (1452 - 1519) se stal průkopníkem umělecké anatomie 

člověka. Kladl velký důraz na svaly a kreslil jejich tvary při kontrakci i protažení. 

Například prohlásil: „síla vzniká zkracováním svalů, nejpoužívanější sval je 

nejviditelnější, méně užívaný sval je méně pohotový k práci a sval, který nedělá nic, 

zůstává pomalý, měkký a nevědomý“ Zde je zřejmé, že Leonardo studoval funkce 

jednotlivých svalů a jejich zapojení v určité fázi pohybu. [44]. 

Můžeme říci, že humanismus požadavky na návrat k systematické péči o tělo 

nesplnil. Vynesl však ze zapomnění antické heslo „Mens sana in corpore sano“ Ve 

zdravém těle zdravý duch. Tento verš se poprvé objevil asi ve 2. století našeho 

letopočtu v díle Satir od římského autora Junia  Juvenalise. Tento výrok se stal mottem 

Johna Locka (1632 - 1704). John Lock byl pro obnovení kalokagathie. Zdraví a dobrá 

kondice byly podle něho základ úspěšného života. Doporučoval otužování, pobyt na 

čerstvém vzduchu, cvičení, životosprávu, tanec, šerm a zápas. Později v roce 1912 

nechal tento výrok s menší modifikací vyrazit baron Pierre de Fredi Coubertin na 

olympijské medaile. 
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2.10    Období raného novověku 

Nacionalismus a nezávislost vytvořily atmosféru pro první moderní „fitness“ 

hnutí, které přišlo v podobě gymnastických programů. Gymnastika se těšila v této době 

ohromné popularitě, obzvláště v Německu, Dánsku, Švédsku a Velké Británii. 

Praktické a teoretické základy tělesné výchovy položil Johann Christian Guts-

Muths (1759 - 1839). Provedl mnoho experimentů a studií, aby mohl položit základ 

didaktiky a metodiky pro hromadnou tělesnou výchovu. Vycházel z antiky a hlavně z  J. 

B. Basedowa. Přidal voltižování, pořadová cvičení a vojenské bojové hry. Sestrojil 

gymnastické nářadí (kladiny, hrazdy). V díle Gymnastik für die Jugend (1793) vytvořil 

základy cvičení pro školy, ale i základy moderní evropské gymnastiky.  

Další důležitý moment v historii fitness nastal, když byla vydána kniha Pokus o 

encyklopedii tělesných cvičení. Autorem je Gerhard Ulrich Anton Vieth (1763 - 1836). 

V tomto díle se zabýval historií tělesných cvičení, druhem cvičení, použitím síly, 

zlepšením tělesného stavu opakovanou činností. Zajímal ho průběh a příčina pohybu, 

konkrétní zapojené svaly a tělesné segmenty, které se pohybu účastnily. Není tedy divu, 

že je považován za jednoho ze zakladatelů nauky o pohybu - kineziologie. Vývoj 

gymnastiky a tělesných cvičení dále pokračoval a velkou zásluhu na tom měl švýcarský 

pedagog Johann Heinrich Pestalozzi (1746 - 1827). Sestavil řadu jednoduchých cvičení, 

dal základy prostným, rozdělil cviky podle tělesných segmentů, cvičil hromadně a 

vytvořil takzvaná kloubová cvičení. Vycházel hodně z Guts-Muthse. [24].
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2.11    Gymnastika 

Gymnastika byla velmi důležitým mezičlánkem při vývoji tělovýchovy a všech 

sportovních disciplín. Co se týká oblasti fitness, tak to platí dvojnásob. 

Název gymnastika vznikl v Řecku ze slov gymnos - nahý a gymnasein - cvičit 

nahý. Obsah gymnastiky ve starověku neodpovídal dnešnímu obsahu gymnastiky, byly 

do něj zahrnuty všechny tehdy známé druhy cvičení, které bychom zahrnuli do 

současného pojmu tělesná výchova. Velký význam měla gymnastika (tělocvik) pro 

výcvik vojáků. [13].  

K největším změnám v obsahu pojmu gymnastika dochází v 19. století, kdy se 

začíná oddělovat z gymnastiky atletika. Téměř na celém světě se používal název 

gymnastika, jen v Německu se nahradil názvy Turnen a Turnkunst a v Čechách názvem 

Tělocvik. V tomto období obsah gymnastiky dostává stále více dnešní podobu, zařazuje 

se do ní zvláště cvičení na nářadích. Před 2. světovou válkou se u nás rovněž začal 

používat název gymnastika, a to zásluhou švédské a dánské gymnastiky, která k nám 

pronikla. Po 2. světové válce byl pod vlivem sovětského systému tělesné výchovy 

definitivně zaveden název gymnastika s přesně vymezeným obsahem. [27]. 

2.11.1    Německé turnérství 

V Německu mají neodmyslitelnou zásluhu na rozvoji gymnastiky Johann guts-

Muths, Fridrich Ludwig Jahn (1778 - 1852) a jeho žák a nejbližší spolupracovník Ernst 

Eiselen. Guts-Muths je označován často jako dědeček německé gymnastiky. Vymyslel 

řadu cvičebních programů, zařízeních a náčiní. Nastavil, tak velmi úspěšně odrazový 

můstek pro svoje následovatele. Naopak titulem otce německé gymnastiky byli 

označováni Jahn s Essienem. Pro tvorbu jejich gymnastických systémů bylo hnací silou 

nacionalistické smýšlení (Německo bylo v té době rozdrobeno, jelikož se 

vzpamatovávalo z Napoleonovy nadvlády). Věřili, že pomocí fyzického výcviku dokáže 

německý lid předejít dalšímu podrobení od potencionálního nepřítele. Vznikal nový 

systém – Turnérství. Cvičilo se především na cvičištích, případně i ve volné přírodě. 

Vznikala nová sportoviště, kde se běhalo, skákalo, vyvažovalo a provozovalo 

horolezectví. Vznikaly nové přístroje, nářadí a náčiní. [28]. Jahn napsal část ideovou a 

organizační, vlastní systematiku tělesných cvičení napsal Eiselen. Cílem tělesných 
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cvičení byla vlastenecká výchova směřující ke sjednocení a obraně německého národa. 

Po roce 1848 musela řada „Turnérů“ emigrovat. Většina jich odešla do Švýcarska a 

USA, kde navázali na své předchůdce, kteří utekli z Německa před metternichovským 

pronásledováním po roce 1817. V USA se zasloužili o zavádění jahnovského tělocviku 

do amerických škol. V druhé polovině 19. století došlo ke sporu mezi turnerským a 

švédským systémem. Tento spor se nakonec ukázal jako užitečný, neboť přispěl ke 

zdokonalování obou systémů. 

2.11.2    Švédský systém 

Švédsko, to znamená hlavně jméno Pér Henrik Ling (1776 - 1839). „Lingův 

systém zdravotního tělocviku“ uváděný též pod označením „severské metody 

tělovýchovné“ byl důležitý revoluční počin. Jelikož je to jeden z prvních novodobých 

pokusů o vytvoření cvičebního systému na zlepšení kondice za účelem zlepšení zdraví. 

Zdraví a dobrý fyzický stav byl prioritou, což do té doby byla spíše brannost. Byl to 

soubor vybraných vědecky zdůvodněných cvičení, které měly zajistit optimální rozvoj 

organismu. Jeho tělesných tvarů, pohybových schopností i funkcí vnitřních orgánů. 

Klade důraz na správné držení těla, na harmonický rozvoj všech svalových skupin. 

Úspěšně tak navazuje na starověké národy (Čína, Indie, Egypt, Řecko), které také 

využívali léčivých a hygienických účinků svých cvičebních systémů. [22]. 

Zakladatel systému Pér Henrik Ling vyvinul vlastní gymnastický program, který 

se skládal ze tří různých částí: 1) pedagogická gymnastika, 2) vojenská gymnastika, 3) 

zdravotní tělocvik. Ling měl silné lékařské zázemí a právě z toho vycházel při tvorbě 

svých systémů. Prosazoval myšlenku, že cvičení je nezbytné pro všechny osoby. Jako 

jeden z prvních tvrdil, že cvičební programy by měly být navrženy na základě 

individuálních schopností, dovedností, kondice a zdravotního stavu. Dále prosazoval, 

aby cvičitelé (instruktoři) měli dostačující znalosti o účincích jednotlivých cviků a 

cvičení na lidský organismus. Ling pomocí lékařské vědy a fyziologie lépe chápal 

význam kondice (fitness). [28]. 

Všechno to začalo v Dánsku, kde studoval v Nachtigalově ústavu a při šermu si 

postupně vyléčil nemocné rameno. To ho přivedlo na teorii, že pravidelným tělesným 

cvičením a fyzickou námahou (sportovní aktivitou) posiluje člověk své tělo fyzicky i 

psychicky. A dokáže předcházet onemocněním i zraněním. Jeho cviky měly výrazně 

zdravotní a léčebný charakter. Velkou pozornost věnoval správnému držení těla. Je 
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pokládán za tvůrce moderní léčby pohybem, pohybové rehabilitace. Zavedl ribstol, 

boom, lavičky, kladiny, lana, stůl, bednu, žebříky. Rozeznával aktivní a pasivní cviky, 

koncentrický a excentrický svalový stah. Každý cvik se snažil zdůvodnit. Také kladl 

důraz na dechová cvičení. Šlo o revoluční poznatky. Růstové a pohybové nedostatky 

bylo třeba korigovat pomocí korektivních cviků. Šlo o jeden z prvních pokusů 

odstranění dysbalancí pomocí speciálních cviků. Učil, že tělesným cvičením lze 

formovat lidské tělo (formativní cviky). Zvyšoval tělesnou zdatnost, pomocí tzv. 

funkcionálního cvičení. Cvičení muselo být prováděno pod dohledem, kontrolovalo se 

pečlivé a správné provedení pohybu. Jednalo se o soubor pohybů s přesně vymezeným 

působením na jednotlivé svalové oblasti. [24]. 

Konstruktivní cvičení paží, dolních končetin a trupu nalézáme až kolem roku 

1820. Do své soustavy zařadil Ling jen ty cviky, o kterých se přesvědčil, že mají 

správný léčebný účinek a správnou funkci. Základním hlediskem se stal účel každého 

cviku. Tomuto účelu bylo přizpůsobeno nejen cvičení, ale i nářadí a pomůcky. Cvičební 

hodinu (lekci) sestavil Ling vždy tak, aby procvičil všechny orgány a svalové skupiny. 

Pravidlem se stalo, že po namáhavém cviku následoval vždy cvik lehčí. Zásady jeho 

metody:  

1. Všestranný rozvoj lidského těla – harmonický poměr rozvoje jednotlivých 

částí, pohybový rozsah, účelné a správné držení těla. 

2. Výše uvedeného cíle mělo být dosaženo tzv. konstruktivními cviky. 

3. Cviky měly být prováděny s mírným stupňováním požadavků. [22]. 

 

2.11.3    Dánsko 

 Frank Nachtigall, pedagog, který zpopularizoval gymnastické programy po 

celém Dánsku. S oblibou je také zařazoval do školního systému. Později vyučoval 

v soukromém zařízení, které bylo zaměřeno výhradně na tělesnou výchovu, chvíli na to 

se stal koordinátorem projektu, pod názvem Učitelství Gymnastiky, jehož cílem bylo 

připravit budoucí cvičitele (instruktory fitness). [28]. 

Dán Niels Bukh (1880 - 1950) vytvořil metodu tzv. primitivní neboli základní 

gymnastiky (prakticky vyrovnávací gymnastiky), která měla za úkol odstraňovat 

negativní účinky jednostranné práce na lidský organismus. Zaměřil se na rozvoj 
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pohyblivosti, síly a obratnosti. Zavrhl statická cvičení, naopak požadoval aktivní 

dynamický pohyb. Při cvičení využíval principu kompenzace, kdy jedním cvikem 

eliminoval únavu předchozího cviku. 

Dalšími dánskými tělovědci byli Josef Gottfrid Thulin (1875 - 1962) a Jorge 

Peder Müller (1866 - 1939). Druhý jmenovaný vydal populární díla: Můj systém pro 

muže (1904), Můj systém pro ženy (1911) a Můj systém pro děti (1912). 

2.11.4    Anglie 

 Student lékařské fakulty Archibald Maclaren začal propagovat pravidelné 

cvičení, podobně jako Ling vycházel z vědeckého pojetí. Byl přesvědčen, že fyzická 

akce odbourává únavu a stres, že rekreační cvičení není dostačující pro udržení dobré 

kondice, a že s přibývajícím věkem se musí změnit druh a velikost zatížení. 

Uvědomoval si stejně jako Ling individuální rozdíly v programech fitness tréninku a 

navíc dokumentoval význam progrese cvičení. [48]. 

 

2.12    Vzpírání 

Lidé se od pradávna pokoušeli ukázat svoji sílu zvednutím nějakého těžkého 

předmětu. Samotná idea vzpírání je tedy stejně stará jako lidstvo samo, ovšem jeho 

současná podoba vznikla až v 19. století. Vzpírání dříve patřilo do řady těžkoatletických 

sportů, kde mají nejstarší historii zápas a box, které se pravidly a vybavením 

zformovaly už v antice. Vzpírání se nazývá sportem silných lidí, ale dnes je učitelům, 

trenérům i lékařům dobře známo, že pomocí vzpírání břemen přiměřené váhy a cvičení 

s činkami je možné rozvíjet slabé tělo, zesílit ho a dát mu pěknou formu v poměrně 

krátkém čase. Proto i cvičitelé a trenéři jiných sportovních oborů doporučovali a 

doporučují ve svých příručkách a tréninkových plánech právě cvičení s činkami. 

V 19. století Jahn, Guths-Muths, Ling, Tyrš a jiní rozšiřují nářaďový tělocvik, 

pro který se konstruuje nové nářadí. S tělocvikem se rozšiřuje i cvičení s činkami. A tak 

vzniká silácké cvičení, čili vzpírání břemen, které na počátku pěstují jenom silní a velcí 

lidé, protože nářadí bylo ještě nedokonalé a špatně ovladatelné. Používalo se nejen 

primitivních kulových činek, ale i balvanů, sudů apod. Jako materiál sloužil zprvu 

kámen, později kov.  
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Předmětem obdivu byla mohutná postava a hrubá síla, nikoli harmonický rozvoj 

postavy. Toho ani nebylo možno tak primitivními prostředky dosáhnout. Varietní artisté 

se začínali organizovat a tvořili kroužky atletů, kteří napodobovali cizí atlety a artisty a 

vymýšleli si nová cvičení, ta se pak usměrňovala pravidly. Vznikají kluby a s nimi 

soutěže domácí, národní a později i mezinárodní. Cvičební nářadí se zdokonaluje a s 

ním i technika vzpírání. Vzpírání se stalo velice populárním sportem a tak se objevilo na 

programu olympijských her, v němž se nachází až doposud. 

Nejsilnější kořeny tenkrát zapustilo vzpírání v Německu, Anglii, Francií, 

Rakousku, Rusku, Dánsku a Holandsku. Důležitou roli sehrály atletické školy, které 

vedli takzvaní profesoři atletiky. Někteří z nich dosáhli mimořádné výsledky a jejich 

žáci proslavili metodiku svých učitelů po celém světě. Mezi nejznámější učitele patřili 

E. Desbonnet a Hippolyte Triat ve Francii, V. F. Krajevskij a A. I. Andruševič v Rusku, 

A. Calvert v USA a O. Siebert v Německu, největším světoběžníkem ovšem byl L. 

Durlacher (zvaný Attila), který měl svá působiště v Německu, Belgii, Anglii a USA. 

Teorie i systémy profesora Attily se úspěšně rozšířily do světa. Jak jsem již psal, tak v 

Rusku z nich čerpal doktor Krajevskij, ve Francii profesor Desbonnet, v Německu T. 

Siebert a v USA Alan Calvert. Například francouz Hippolyte Triat provozoval v Paříži 

fantastickou posilovnu o rozměrech 42 x 20 x 10 metrů, kam chodil trénovat i Napoleon 

III. Triat byl prvním výrobcem koulových činek ve Francii a měl v tělocvičně několik 

sad od 6 kg až do 90 kg. Attilův příklad ovlivnil i otce francouzského siláctví, profesora 

Edmonda Desbonneta (1868 - 1953). Který v roce 1895 otevřel v Lille školu tělesné 

kultury a vypracoval si renomé uznávaného spisovatele, trenéra, organizátora a 

publicisty časopisu „Le Culture Physique“. [44]. 

Dochází ke všeobecnému zakládání spolků a klubů. Tak vzniká v Hamburku 

Vandsbecker Athletenklub (1879), Vídeňsky atleticky klub (1880), Kroužek dr. Kra-

jevského v Peterburgu (1885). V roce 1888 zakládá A. Boesberg vzpěračský klub v 

Talinu a v Miláně otevírá podobný klub hrabě Luigi Monticelli-Obizzi (1890). 

Německá organizace těžké atletiky DASV je založena 1891, v Rakousku se objevuje 

Spolek rakouských atletických klubů a v Čechách Klub atletů Žižkov (1895). Louis 

Attila Durlacher, který do té doby rozesel své školy po celé Evropě, otevírá v roce 1894 

v New Yorku sportovní palác, kde vychovával vzpěrače, zápasníky, boxery a první 

kulturisty. 
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Podle Josefa Švuba v 19. století měla každá země svého národního siláckého 

hrdinu. Téměř každý byl favoritem v některé disciplíně, kterou mistrovsky ovládal, a 

těch disciplín bylo opravdu mnoho. Zde se nabízí příležitost k nástinu rozdělení 

siláckých disciplín z doby, kdy vzpírání bylo samozřejmou součástí silových exhibic. 

Celý repertoár můžeme rozdělit podle dvou hledisek: Podle vybavení (náčiní, nářadí a 

pomůcky) a podle způsobu provedení (působení síly). Kult síly a svalnatého těla se stal 

koníčkem všech společenských vrstev v Evropě i Americe. Pochopitelně, že existovala 

spousta amatérských vyznavačů, kteří provozovali sport ve svém volném čase. Většina 

výkonů amatérských i profesionálních siláků je již překonána, ale mějme na paměti, že 

ve své době byli nejlepší, a že je vždycky snadnější jít prošlapanou cestou. Tito staří 

siláci připravovali půdu dalším generacím, které nyní používají jejich cviky, stejné či 

vylepšené nářadí a těží z jejich metodiky.  

V roce 1896 se již objevuje vzpírání poprvé na programu novodobých 

olympijských her v Athénách. Vzpíralo se ovšem ještě bez rozdělení tělesných tříd. Na 

prvním mistrovství Evropy, které se konalo stejného roku v Amsterodamu, zvítězil 

Němec Hans Beck (po němž se nazývají regulační činky „Hansbekovky“). Vzpěračský 

sport se šířil, protože nevyžadoval velkých finančních nákladů a nebyl náročný na 

prostor. Zavedením více tělesných tříd se vzbudila touha po cvičení také u tělesně méně 

zdatných jedinců, jelikož se v závodě utkávali s vyrovnanějšími soupeři. V 

mezinárodních soutěžích dosahovali největších úspěchů na kontinentu Němci, 

Rakušané, Rusové a Francouzi, V těchto zemích však také nejdříve započal 

profesionalismus ve vzpírání. Mezinárodně bylo vzpírání organizováno teprve po 

světové válce v roce 1920, kdy byla v Paříži založena  FIH - Mezinárodní vzpěračská 

federace (Federation Internationale Haltérophile), ke které se brzy přihlásily skoro 

všechny národní svazy.  

Průmyslová revoluce, probíhající v Evropě od počátku 19. století, ovlivnila 

společenský vývoj kontinentu a díky vystěhovalcům do USA a Kanady také zámoří. V 

Americe totiž vzpírání patřilo už od samého počátku k regulérním sportovním 

aktivitám. Právě díky přistěhovalcům z Evropy. Historik D. P. Willoughby udává, že 

počátkem vzpírání v USA byla profesionální exhibice dr. Georga Barkera Winshipa 

(1834 - 1876) v roce 1860 v Bostonu. 
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2.12.1    Činka a její vývoj 

K vývoji vzpírání, kulturistiky a fitness přispěla i mechanicky dokonalá činka. 

Takže i činky mají svou historii. Asi prvními a praktickými tvůrci činek byli staří 

Řekové. Vytesávali je z kamene nebo odlévali z olova a jejich „baltéry“ (jak Řekové 

činky nazývali) měly držadlo na uchopení a rozšířené okraje. V pozdější době se 

vzpíralo prakticky se vším, co se dalo nějak vzít do rukou - kameny, železné koule, 

nápravy vozů, litinové odlitky, trámy, kolejnice, kovadliny a sudy.  

Podle mého soudu byly nejdříve používány činky jednoruční, odlité z jednoho 

kusu železa či litiny. Měl je ve své tělocvičně Hippolyte Triat už v roce 1840 (zvedl 

jednou rukou 84 kg činku) a v USA se s podobnými činkami cvičilo jistě před rokem 

1850. Triat vyráběl činky sférické - koulové. Historie říká, že je vynalezl Louis 

Durlacher, ale ten podle všeho převzal ideu od Felice Napoliho. Attilovi je spíše 

připisováno zavedení dutých koulí k činkám, které se plnily pískem nebo olověnou drtí. 

Takové činky vážily prázdné 23 - 30 kg, průměr osy měly 38 mm a mohly se naplnit až 

na 45 - 55 kg. 

Nárok na vynález diskových (kotoučových) činek si činili Francouzi M. 

Pelletier, M. Monnier, dále Carl Abs z Německa (1890) a anglický vzpěrač Thomas 

Inch (1881 – 1960). Byl to Inch, který nabídl světu kotoučové nakládací činky s 

otáčivými osami, uloženými v olejové lázni. Thomas Inch působil také jako instruktor 

posilování s činkami a pružinami a v roce 1905 vydal knihu Vědecké vzpírání.  

Vedle zvučných jmen Attily a Inche se poněkud ztrácí postava německého 

lékárníka a vzpěrače Ernsta Bohlinga (nar. 1846), který veřejně demonstroval cvičení s 

činkami vlastní výroby. Jeho činky se rozšířily zejména v Rakousku pod názvem 

„Bohlingovy činky“. 

V roce 1893 Carl Schöbig z Lipska vyrobil činku s diskovými kotouči o váze od 

12 do 160 kg. V roce 1900 jistý Louis Gonnenberg z Chemnitz sestrojil skládací činku a 

nechal si ji patentovat. V té době se objevily další různé modely podle návrhů 

profesionální siláků (G. Lurich, H. Beck), žádný z nich však nesklidil významný ohlas. 

Němec Franz Veltum uvedl v roce 1908 vlastní činku o váze do 150 kg, známou 

jako „systém Veltum“. Vývoj pokračoval dál, Veltum se spojil s výrobcem sportovního 

nářadí ing. Kašparem Bergem a výsledkem společného úsilí byla v roku 1910 dokonalá 
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rekordní činka BERG, s osou na kuličkových ložiskách, brzy uznaná jako oficiální 

činka pro mistrovství světa a olympijské hry.  

Pro rozšíření činky v USA existují dvě verze. První tvrdí, že Bergovu činku 

přivezl do USA německý vzpěrač Heinrich Steinborn někdy v roce 1920. Ačkoliv byla 

chráněna patentem, převzala ji společnost The Milo Barbell Company, z níž v roce 1935 

vznikla známá komerční firma York Barbell Company Boba Hoffmana. Ve druhé verzi 

viděl Alan Calvert, pozdější majitel firmy Milo, v roce 1893 Sandowovu exhibiční 

činku a začal podle ní v roce 1902 vyrábět činky vlastní. Firma York zásobovala svými 

výrobky USA až do 80. let kdy na trh začínaly pronikat kvalitní švédské činky Eleiko. 

Tehdy SSSR vyprodukoval pro své vzpěrače litinovou, chrómem se lesknoucí činku 

„Košelevku“, dodávanou do většiny východoevropských zemí. U nás vyráběl poměrně 

kvalitní činku Ladislav Bubeníček z Prahy. Rozměry dnešní činky se ustálily na těchto 

parametrech: délka osy 220 cm, průměr největších kotoučů 45 cm, průměr osy 28 mm. 

Jak se vyvíjely disciplíny? Protože na začátku byly činky s krátkými osami, logicky 

první disciplínou bylo zvednutí činky nad hlavu jednou rukou. S prodloužením osy 

vznikla velká činka a mohlo se vzpírat soupažně. Koncem minulého století vzpěrači 

soutěžili v pestré směsici zdvihů, které se často měnily. Na olympiádě roku 1896 to 

byly dvě disciplíny: zdvih jednoruč a soupažný tlak. Bývalo rovněž zvykem vzpírat na 

počet opakování s fixní váhou, např. zvednout dvě činky ze země nad hlavu nejméně 

6krát a nejvíce 10krát, přičemž rozhodčí mohli ohodnotit způsob provedení bodovou 

prémií. Na MS 1898 ve Vídni už bylo na programu 10 disciplín, na OH 1904 dokonce 

dvanáct. [44]. 
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2.13    Osobnosti světového vývoje cvičení v „posilovnách“ 

 

2.13.1    Vladimír Francevič Krajevskij  

V roce 1885 navštívil St. Peterburg francouzský silový artista Charles Ernst.. 

Peterburgský lékař Vladimír Francevič Krajevskij pozval Ernsta k sobě. Oba muži 

dlouho do noci diskutovali o zdravotních problémech, o tréninku síly a o metodice. 

Netrvalo to dlouho a Krajevskij založil Kroužek ruské těžké atletiky. 

Jeho program byl určen následovně: cvičit pro sílu a uchování zdraví. Pro-

středky: gymnastika, vzpírání a zápas. Tento „kroužek“, který se nacházel ve vile dr. 

Krajevského byly otevřeny všem a zdarma, třikrát týdně. Trénink začínal gymnastikou, 

potom přišla na řadu tlaková cvičení, následovali „tempy“ (švihy, trhy, nadhozy), závěr 

patřil pozvedům, dřepům a úklonům s činkou. Po dvou hodinách práce s činkami museli 

borci pod sprchu a na masáž. Popularita Kroužku dost rostla. 

Krajevskij byl osobním lékařem cara Alexandra II. Sám na sobě blahodárné 

účinky posilování vyzkoušel. Cvičit začal teprve ve 44 letech, ale dosáhl slušného 

výsledku a až do své smrti udivoval okolí silou, elánem a energií. Roku 1897 Krajevskij 

napsal dílo Vliv těžké atletiky na organizmus člověka. Krajevskij zval do Peterburgu 

známé siláky ze zahraničí, ale také sám hodně cestoval a sbíral zkušenosti v Berlíně, 

Vídni, Miláně, Budapešti, Paříži a Ženevě. Doma pak z bývalých vynikajících závodní-

ků vychoval celou řadu trenérů neboli instruktorů. Tak došlo k prvnímu cílenému 

pěstování síly ve větším měřítku v Rusku, navíc pod dohledem trenéra a lékaře v jedné 

osobě. 
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2.13.5    Attila 

Ludwig (Louis) Durlacher, (2. 7. 1844 v Karlsruhe -  14. 3. 1924). Kdybychom 

měli označit jistého člověka za otce či zakladatele vzpírání, pak by to mohl být právě 

Durlacher. Většinou, když se mluví o zakladateli kulturistiky, tak padne jméno Eugen 

Sandow. Mimochodem otázka, kdo založil kulturistiku, zůstane asi bez odpovědi. Ale 

dnes již víme, že právě Durlacher byl velmi důležitou osobou v pozadí vzniku 

kulturistiky a vzpírání. Začínal jako asistent italského profi-siláka Felice Napoliho 

(1821 - 1887), brzy se ale osamostatnil, vytvořil vlastní program a zvolil pseudonym 

Attila. Později se stal kondičním trenérem mnoha známých siláků (Sandow, Cyr, 

Strongfort, Corbett, Pandour) a osobní kondiční poradce králů a evropské šlechty 

(anglický král Edvard, norský princ Frederik, car Nikolaj II.). Bylo to díky jeho 

výsledkům trenéra, manažera a mecenáše. Procestoval celý svět, hovořil plynně sedmi 

jazyky a často se usazoval ve velkém městě, kde otevíral salón tělesné kultury. V roce 

1893 odjel do USA a v New Yorku uvedl do provozu tělocvičnu, pro niž předvídavě 

použil název „studio“. Je zajímavé, že termín „studio“ se v branži ujal teprve po 

padesáti letech. Otevření studia bylo skvěle načasováno s americkým turné E. Sandowa 

a nesmírně zvýšilo popularitu cvičení a zájem o kulturu těla. Attila celý život pilně 

trénoval, vymyslel disciplínu nazvanou šroubový tlak a zřejmě byl i prvním, kdo takto 

zvedl přes 90 kg. Ještě v 77 letech vytlačil v zápasnickém mostu 100 kg. Navrhl první 

římskou lavičku, naučil Sandowa cvičit zvedání trupu ve visu hlavou dolů na břišní 

svaly a zavedl do sportu činky s dutými koulemi. Předtím se používaly jednoruční činky 

z jednoho kusu, kdežto do dutých koulí bylo možno házet kusy železa nebo přidávat 

vlhký písek. Attila rovněž zpopularizoval gumové expandéry a silácký trik trhání 

balíčků karet. V oblasti metodiky přinesl další krok vpřed. V době, kdy se doporučovalo 

trénovat s lehkými váhami, Attila začal jako jeden z prvních používat při tréninku těžké 

váhy, které lépe rozvíjejí svaly a sílu. Abych to na závěr shrnul, Attila vylepšil místo i 

nářadí pro trénink, sestavil metodiku a ještě sám dohlížel na trénink. Základy 

bodybuildingu tak byly položeny. 
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2.14.6    Eugen Sandow 

Vznik kulturistiky je neodmyslitelně spjat se jménem Eugen Sandow. Tento muž 

spoluvytvářel systém posilovacího tréninku, tento systém na sobě vyzkoušel a dokázal 

ho i zpopularizovat. Jeho jméno příliš často nenajdeme v odborných knihách, 

nepřednáší se o něm na univerzitách, zná ho pouze pár nadšenců.  

Eugen Sandow se narodil jako Friedrich Wilhelm Müller 2. dubna 1867 v 

Královci na pobřeží Baltského moře. Trávil mnoho času v cirkusu, kde obdivoval 

akrobaty a cvičením v místní tělocvičně. Díky iniciativě Friedricha Ludwiga Jahna mělo 

Německo v tehdejší době velmi impozantní systém tělesné výchovy. Jahnovy metody 

mu k dosažení vynikající fyzické kondice nestačily, proto opustil Královec a připojil se 

k cirkusu. Navštívil Rusko, cestoval po Evropě. Bankrot cirkusu ho přiměl zůstat v 

Bruselu. [6]. 

Po určité době potkal Sandow nejdůležitější osobu ve svém životě: profesora 

Attilu. Ten nebyl znám pro své vlastní silové výkony, ale díky svým žákům. Attila ho 

najal jako svého asistenta. Pod Attilovým vedením začal Sandow rozvíjet své tělo na 

vědecké bázi, ale jeho učitel měl větší ambice, než pouze pracovat na tělesném rozvoji. 

Stejnou pozornost jako tělesnému rozvoji věnoval také eleganci pohybů a celkovému 

estetickému dojmu na jevišti. Zkrátka Attila nastartoval Sandowovu kariéru. V roce 

1887 se tito dva stali partnery a Friedrich přijal umělecké jméno Eugen Sandow.  

Největší Attilův přínos jak pro Sandowa, tak i pro světovou kulturistiku spočívá 

v používání těžkých vah. Jeho důraz na těžký trénink šel proti tehdejšímu všeobecnému 

mínění, podle kterého zvedání vah větších než pět nebo deset liber, vede k jevu, 

nazývaném “svázání svalů,” díky němuž se ubohý sportovec nemohl ani pohnout. Attila 

byl jeden z prvních učitelů, kdo si uvědomil nesmyslnost tohoto názoru. Věřil, že pouze 

progresivní těžký trénink vede k muskularitě a síle. Díky jeho metodám se Sandowovo 

tělo transformovalo z těla akrobata na tělo kulturisty.  

Na radu Attily začal Sandow pracovat jako předloha pro sochaře. Odjel proto do 

Paříže, kde působil jako model. Tato práce mu přinesla zkušenosti s pózováním a věhlas 

mezi jinou skupinou lidí. Zde se také spřátelil s artistou jménem Francois a zahájil 

epizodu jako zápasník.  
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Sandow si postupně vybudoval jméno i mezi mladými atlety v Bruselu. Získal si 

obdiv nejen pro svalový rozvoj, ale i pro svůj smysl pro svalovou vyváženost a 

harmonii.  

V roce 1893 odjel Eugen do USA. Informace od samého počátku přinášely 

výrazy obdivu k jeho síle a báječné postavě, která neunikla ani anatomům a lékařům. 

Podrobnou studii Sandowovy postavy provedl na žádost časopisu New York World 

doktor Dudley A. Sargent z Harvardské university. Řekl, že jeho svaly jsou mimořádně 

kvalitní a skládají se z mnoha drobných vláken, kterých je o mnoho více než u běžného 

sportovce. Svaly paží a zad byly rozvinuty do obrovských dimenzí, nohy a trapézy 

taktéž. V porovnání s bicepsy a tricepsy chyběl rozvoj prsním svalům. Byl 174 cm vy-

soký a vážil 91 kg, obvod jeho krku byl 45,5 cm, hrudníku 127 cm, pasu 76 cm, pánve 

107 cm, stehna 66 cm, lýtka 44 cm a bicepsu 49 cm zápěstí 20 cm. Rozdíl mezi 

vydechnutým a nadechnutým hrudníkem činil na obvodu neuvěřitelných 35 cm. [29].  

Za jeho největší slávy existovali borci s větší silou, než měl Eugen (Louis Cyr, 

Louis Huni, bratři Saxonové atd.), existovali dokonce muži s lepšími postavami (Bobby 

Pandour, Monte Saldo, Max Milian,…), ovšem Sandowova kombinace síly a svalové 

hmoty spolu s představením, choreografií a produkcí vytvořily číslo, jaké z hlediska 

divácké a veřejné atraktivity nepřekonal nikdo. Sandow týdně pobíral 3500 dolarů a 

jednou tolik měl ještě z reklamních aktivit. Sandow nebyl ryzí vzpěrač, byl to varietní 

umělec a silák. Byl první bodybuilder. V Londýně 1891 vytvořil rekord ve šroubovém 

tlaku jednoruč 122,1 kg. 

Propagační cesty zavedly Sandowa do Indie, Kanady, Austrálie, Jižní Afriky, na 

Nový Zéland, atd. Rozhodnutím prince Edvarda II. se stal Angličanem a v roce 1911 ho 

Jiří V. jmenoval profesorem vědecké tělesné kultury. Sandowovo jméno zakoupily 

různé firmy a užívaly ho k propagaci (voda, boty, pivo, bicykly, doutníky a dokonce i 

suspenzory). E. Sandow zemřel 14. října 1925 ve věku 58 let.  

Za zakladatele kulturistiky tedy můžeme považovat Němce žijícího v Anglii, 

který vystupoval jako Eugen Sandow (1867 - 1925). Na rozdíl od ostatních siláků své 

doby byl v mládí slabý a neduživý a touha stát se zdravým a silným ho přivedla nejen k 

tělesným cvičením, ale i ke studiu medicíny. Proto mohl vypracovat na svou dobu 

velice pokrokovou soustavu tělesných cvičení se zátěží, v níž věnoval velkou pozornost 

rozvoji svalových skupin a zlepšení funkce organismu. Vycházel ze zásady postupného 
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zvětšování zatížení zvyšováním počtu opakování příslušného cviku při současném 

zvyšování váhy břemene. Důraz kladl také na uvědomělé ovládání stahů svalstva vůlí a 

na úsilí potřebné k překonávání odporu při cvicích. Svou sílu dokazoval pozoruhodnými 

výkony. [43]. 

Kromě silových výkonů vynikal Eugen Sandow krásnou postavou. Napsal 

knihy, které obsahovaly schémata cvičení s činkou vlastní konstrukce (napsal i knihy 

pro ženy a děti), a opatřil je nákresy s označením hlavních svalů a jejich funkcí. 

Již na konci minulého století razil myšlenku o odstranění nedostatků tělesné 

konstrukce a doporučoval cvičení s břemeny pro dosažení harmonicky utvářené 

postavy. V jedné ze svých knih, vydané roku 1903 v Londýně (Body-Building), 

vyzdvihl pojem stavby těla a zásady, které se staly základem kulturistiky nejen v 

Evropě, ale ve 30. letech i v Americe. Název knihy dal jméno celému hnutí a ve většině 

zemí se ho dosud oficiálně užívá. [29]. 
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2.15    Vývoj „fitness“ v Americe 

Dovoluji si tvrdit, že vývoj trendu fitness v USA měl ohromný vliv na budoucí 

podobu a propagaci tohoto fenoménu v celosvětovém měřítku.  

2.15.1    Koloniální období v USA (1700 – 1776). Ačkoliv fyzická kondice 

hrála důležitou roli v daných těžkých podmínkách, nebyl zde žádný organizovaný 

systém tělovýchovy. Bylo to zapříčiněno převážně absencí poptávky, jelikož v nově se 

rozvíjející zemi měli lidé dostatek fyzické práce a málo volného času. [18]. 

2.15.2    Národní období USA (1776 – 1860). „Fitness“ v USA bylo ovlivněno 

evropskými kulturami. Přistěhovalci importovali do Ameriky poznatky z německé a 

švédské gymnastiky. Avšak tyto dva systémy nedosáhly stejně dobré popularity, jako 

v těchto zemích. Příčinu lze hledat především v tom, že ve Státech nebylo takové 

nacionalistické smýšlení. [1]. 

Brzy si však politické špičky začaly uvědomovat důležitost dobré kondice a 

fyzického stavu svých občanů. Prezident Thomas Jefferson prohlásil: „ne méně než 2 

hodiny denně by se jedinec měl věnovat výkonu a péči o sebe. Je-li slabé tělo, tak 

nemůže být ani mysl silná.“. Také Benjamin Franklin doporučoval pravidelnou fyzickou 

aktivitu (běh, plavání, odporové cviky a vzdělávání na podporu udržení zdraví). [17]. 

V Evropě byly školy významným prostředkem pro šíření fitness do společnosti, 

díky tělesné výchově. Amerika však ze začátku tělesnou výchovu na školách postrádala. 

I přes relativní nezájem o fitness v této éře publikovali J. C. Warren a Catherina 

Beecherová zajímavé články o budoucnosti fitness v USA. Lékařský profesor na 

Harvardově universitě Dr. J. C. Warren byl velkým zastáncem fyzické aktivity. Jako 

lékař si dobře uvědomoval nutnost pravidelného cvičení. Přednášel o nutnosti provádění 

rozcviček, gymnastice a o cvičení pro ženy. [49]. 

Catherina Beecherová navrhla specifické fitness programy pro ženy. Mezi jejími 

mnoha programy byla i rozcvička na hudbu. Ačkoliv to není oficiálně uznaný název, tak 

Beecher-programy z poloviny 19. Století byly významně podobné modernímu aerobiku. 

2.15.3    Období 1865 – 1900 v USA. Průmyslová revoluce – významné období 

pro moderní fitness. Nastávají kulturní změny, mechanické technologie nahrazují 

pracovní nasazení občanů. Začíná období městského životního stylu. To znamená 

samozřejmě méně pohybu a práce a v důsledku toho se snižovala úroveň fyzické 
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aktivity. Dříve byly nejčastější příčiny úmrtí chřipka, zarděnky, obrna a jiné infekční 

onemocnění. Ale s objevem penicilinu byla rizika postupně eliminována. Avšak 

industrializace a urbanizace daly základ novým příčinám nemocí a úmrtí. Jednalo se 

především o kardiovaskulární choroby, rakovinu a diabetes. [14]. 

Tělesná výchova, švédská a německá gymnastika zažily mírný nárůst 

v popularitě po skončení občanské války v roce 1865. Toto jsou jedinci, kteří hráli 

důležitou úlohu ve vývoji fitness během tohoto období: Dioclesian Lewis, William 

Anderson, Edward Hitchcock a Dudley Sergent. Hitchcock představil koncepci využití 

antropometrických měření k posouzení pokroku během provádění fitness aktivit. Jeho 

kombinace rozcviček a gymnastiky byly uznávané. Sergent se zabýval vědeckým 

výzkumem ve fitness výuce a rozvíjel organizovanou metodiku pro instruktory. 

Anderson se zase zabýval problematikou tělesné výchovy. [36]. 

2.15.4    Začátek 20. století v USA odstartovalo éru fitness „vůdců“ v podobě 

prezidentů Spojených států. Theodore Roosevelt poznal, že je důležité cvičení a fyzická 

aktivita a chtěl podporovat občany USA ve fyzické aktivitě. Chtěl se přiblížit ideologii 

starověkého Řecka. Jeho obrovská touha po tělesné zdatnosti se vyvinula v dětství, kdy 

bojoval s astmatem pomocí přísného cvičebního programu. I jako prezident se nadále 

zabýval turistikou, jízdou na koni a outdoorovými sporty. I když ne všichni prezidenti 

po Rooseveltovi dbali na tak vysokou popularizaci fitness, uznali, že jejich pozice 

vyžaduje závazek vůči občanům Spojených států v této oblasti. [17]. 

2.15.5    USA během první světové války … 1. sv. válka začala roku 1914, 

USA do ní vstoupily roku 1917. Po válce byl zjištěn nedostatek ve fyzické přípravě 

vojáků na základě statistik údajů o fitness úrovni. Bylo nutné přepracovat koncepci 

nevhodného vojenského výcviku. Dokonce se musel přepracovat i program fyzického 

vzdělávání ve veřejných školách. [49]. 

Po válce ve dvacátých letech v období deprese se zájem o cvičení vytratil a 

místo toho se společnost přeorientovala na relaxaci, užívání si života, jídlo, pití a jiné 

formy zábavy. Fitness úroveň během hospodářské krize klesla. [16].  

Ekonomika se postupně začala zase zvedat poté, co USA vstoupily do 2. sv. 

války v roce 1941. A společně se zase zvedal zájem o oblast fitness. Jack LaLanne, 

jeden z průkopníků fitness v USA, začal svojí kariéru jako mediální instruktor. 

Přednášel o zdravém životním stylu, odolnosti a propagoval tělesnou aktivitu. V roce 
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1950 začal Jack LaLanne vysílat v televizi. Stál u zrodu nových fitness programů včetně 

aerobiku a vodního aerobiku. Představil i nové stroje a zařízení určené ke cvičení, 

například první kladkový stroj nebo stroj, který dnes známe pod názvem „Smith“. Ve 

své době byl LaLanne nadčasový a využíval moderní výzkum při sestavování svých 

idejí a projektů. Dnes zpětně mohu říct, že předcházel svoji dobu v některých oblastech 

i o tři desetiletí. 

2.15.6    Druhá světová válka nadále potvrzuje pravidlo, že válečné konflikty 

měli a mají zásadní dopad na vývoj fitness. Vliv druhé světové války a později studené 

války na fitness hnutí v USA byl obrovský. S vyhlášením války 7. prosince 1941 (Pearl 

Harbor) přišla nutnost rozšíření vojenského personálu. Ale mnozí z nich se nehodili pro 

boj, jelikož jejich fyzický stav byl přímo chatrný. Po skončení války byla vypracována 

studie, která uvedla, že zhruba polovina branců byla odmítnuta nebo zařazena na 

nebojové pozice. [36]. 

Tyto znepokojivé statistiky pomohly získat pozornost země s ohledem na 

význam fitness. Důležitou roli sehrály příspěvky od doktora Thomase K. Curetona 

z University of Illinois. Cureton úspěšně aplikoval výzkumu do oblasti fitness. Snažil se 

zlepšit výkon jednotlivce a dát mu jasná doporučení. Kromě prosazování pravidelné 

tělesné aktivity a rozšiřování souborů poznatků o tělesné zdatnosti, se snažil odpovědět 

na otázky týkající se frekvence cvičení a typu zatížení s ohledem na jednotlivce. Mezi 

jeho nejvýznamnější příspěvky patří rozvojové fitness testy na kardiorespirační 

vytrvalost, svalovou sílu a flexibilitu. Jeho závěry vyústili v několik doporučení pro 

zlepšení kardiorespirační kondice, včetně identifikace hlavních směrů intenzity cvičení 

nutné pro lepší kondici. Jeho návrhy se staly základem pro budoucí cvičební programy. 

(CSU CLASS PROJECT REFERENCE FOR THOMAS CURETON) [53]. 

2.15.7    USA v období studené války (1950) … Důležitým faktorem, který 

ovlivňuje moderní fitness hnutí, je studie „minimální svalové fitness testy u dětí“ od 

Krause a Hirschlanda. [25].  Tato studie využívá testy k měření svalové síly a flexibility 

svalstva trupu a dolních končetin. Výsledek byl takový, že 60% dětí selhalo alespoň 

v jednom testu. Oproti 9% z evropských dětí to byl obrovský rozdíl. Tato zarážející 

informace donutila politické představitele země k akci na podporu zdraví a fitness. 

Jakmile se Kraus-Hirschland studie dostala k prezidentovi Eisenhowerovi, tak na 

konferenci v Bílém domě (červen 1925) vytvořil Radu prezidenta pro mládež a fitness a 

jmenoval Poradní výbor pro Fitness americké mládeže. [31].  
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A to byl první krok, jak získat pozornost národa, aby si uvědomil význam fitness 

a zdraví. Mezi několik agentur, které byly zapojeny do podpory fitness v USA, patří 

Americká zdravotnická asociace (AHA), Americká lékařská asociace (AMA), Americká 

asociace pro tělesnou výchovu, rekreaci a tanec (AAPHERD). American College 

tělovýchovného lékařství (ACSM) byla založena roku 1954 a stala se jednou z předních 

organizací podporující zdraví a fitness v americké společnosti i ve světě. [1]. 

             2.15.8    USA po roce 1960. Prezident John F. Kennedy byl velkým zastáncem 

fitness, podporoval Radu pro mládež a fitness. Změnil její název na Radu o fyzické 

kondici a jmenoval Buda Wilkinsona jako předsedu Rady. Kennedy mluvil otevřeně o 

životě amerických občanů, říkal, aby zlepšili svoji fitness úroveň. Dokonce psal články 

do Sports Illustrated, například uvedu jeden název článku: „The soft Americans“. Líbila 

se mi zde věta, která vystihovala lenost občanů, napsal: „jsme neaktivní jako národ, 

místo hry se jen díváme a místo chůze se raději necháme vézt.“ Dále vyzval federální 

vládu, aby se více zapojila do národní fitness propagace, a aby se zaměřila prioritně na 

mládež. [19]. 

Doktor Ken Cooper je obecně znám jako „otec moderního fitness hnutí“. 

Obhajoval filosofii, která byla založená na prevenci chorob a ne na jejich léčbě. Tvrdil, 

že je snazší a šetrnější udržovat dobrý zdravotní stav pomocí cvičení a fyzické aktivity, 

než je znovu získat, jakmile je ztratíme. Shromažďoval a poté využíval databázi o 

jednotlivcích (tisíce), která se stala základem pro jeho aerobní koncepty. Kniha Aerobic 

(vydaná r. 1968) obsahovala revoluční poselství americkému lidu, které mělo zabránit 

rozvoji chronických onemocnění. A myslím si, že to zvládl velice úspěšně, jelikož jeho 

poznatky a teorie jsou nadále základním kamenem moderního fitness. [52].
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2.15.9    Berrnar MacFadden 

Berrnar MacFadden, jedna z nejdůležitějších osob vývoje fitness v USA, se 

narodil 16. Srpna 1868 v Mill Spring, státě Missouri. Od dětství byl velmi slabý a 

nemocný, což za každou cenu chtěl změnit. Poté co začal pracovat od svých 11 let na 

farmě, začal pozorovat, jak jeho tělo roste a mohutní, díky práci a námaze. Časem 

odešel za prací do kanceláře a zde ztrácel sílu a jeho zdraví opět chátralo. Sám se 

popisoval jako fyzická troska a cítil, jak jeho svalový aparát atrofuje. Tyto všechny 

zkušenosti z mládí mu pomohly formovat jeho představy o zdraví a fitness. 

Na cvičení si koupil sadu činek, se kterými cvičil každý den až do konce života. 

Dále pěstoval chůzi, ušel každý den 3 až 6 mil. Zkoušel na sobě různé metody, jak 

zlepšit kondici a udržet si dobrý zdravotní stav. Začínal si uvědomovat, že tělo má 

velkou schopnost léčit samo sebe s ohledem na řádné podmínky. 

Postavou nebyl vysoký (6 stop) a vážil 140 kilogramů, měl velkou sílu a 

kondici. Oplýval neotřesitelným sebevědomým, houževnatostí a odhodláním. Pracoval, 

jako gymnasta a později pod vedením Georga Baptisteho nahlédl do zápasnického 

prostředí, kde byl také dost úspěšný. V roce 1887 otevřel ateliér pod názvem „Bernard 

MacFadden – Kinestherapist – Učitel Vyšší tělesné kultury“. Byl vůbec první, kdo 

použil slovo „kinestherapist“. V roce 1889 začal pracovat jako trenér na Vojenské 

akademii v Bunker Hill. Trénoval fotbal a zápas. Důvodem, proč zde začal pracovat, 

bylo to, že si zde chtěl doplnit vzdělání. A i zde začal shromažďovat poznatky o zdraví, 

kondici a výživě. Jeho terapie zahrnovaly speciální diety, půsty, cvičení, hydroterapie, 

systém masáží a manipulací. V roce 1893 navštívil světovou výstavu v Chicagu, kde 

měl možnost se setkat s proslulým silákem a estétem Sandowem a to na něho velmi 

zapůsobilo.  

Stále soutěžil jako zápasník a zápas také vyučoval, a tak začal vydávat vlastní 

letáky a brožury na téma zápas, zdraví a tělesná výchova. Ve snaze najít větší trh pro 

svoje výrobky, odcestoval na dva roky do Anglie (1897 – 1898). Zde přednášel a 

presentoval svoje produkty a teorie. Spolupracoval také se Sandowem a jeho 

představení měla úspěch. V tomto okamžiku byl v Anglii větší zájem o kulturistiku a 

fitness než v USA. Prodával různé posilovače, gymnastické náčiní a nářadí, odbornou 

literaturu (časopisy a letáky). 
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V roce 1899 se MacFadden vrátil do New Yorku. Pokračoval v přednáškovém 

turné a v několika městech po celé zemi založil „kluby tělesné kultury“. Během 

následujících 12 let vydal 14 knih o zdraví, které si z části i sám vydával. Kromě knih 

vydával i časopisy. A právě jeden měsíčník zůstal v publikaci více než 50 let, byl to 

nejvíce populární časopis o zdraví té doby. Šlo nesporně o předchůdce dnešních 

časopisů o zdraví, fitness a kulturistice. Název časopisu byl Tělesná kultura. První 

vydání bylo v březnu v roce 1899 a zaměřoval se především na kulturistiku. Časem byly 

přidány články o zdraví a fitness. Časopis měl ohromný úspěch. V roce 1903 se 

prodávalo přes 100 000 kopií. Přidal články o přírodní medicíně a léčení chorob. Stal se 

prvním vydavatelem, který použil do knih a magazínů fotografie. Byly zde kresby či 

fotografie vysportovaných atletů, často spoře oděných. Díky tomu se také několikrát 

soudil za mravní pohoršování. Dále vydával časopis pro ženy pod názvem Beauty and 

Health. Vydával ho jen několik let, ale poukazuje to na to, že velmi podporoval fitness 

nejen pro muže. 

MacFadden začal organizovat a podporovat kulturistické soutěže mužů a žen. 

On velmi podporoval cvičení žen, přestože to bylo v rozporu se standardy tehdejší doby. 

Chtěl je povzbudit k tělesné aktivitě, k účasti na outdoorových sportech, k tenisu, 

plavání atd. Bojoval proti korzetům, které brání přirozenému pohybu, proti podpatkům 

a přílišnému líčení. Byl první osoba, která na daný problém takto veřejně a hlasitě 

poukazuje. MacFadden byl zcela oddaný svému životnímu poslání – vzdělávat lidi o 

tom, jak je důležité si zachovat dobré zdraví. 

V roce 1905 investoval velký obnos do projektu, kterým bylo otevření 

komplexu budov a sportovišť v New Jersey, kde žila komunita asi 200 lidí, nazýval to 

Physical Culture City. Roku 1906 napsal knihu Svalová síla a krása. V níž vysvětluje a 

popisuje, jak využít napětí ve svalech, jak rozvíjet svalovou hmotu. 1907 – 1909, během 

této doby provozoval sanatorium v Battle Creek. Praktikoval zde svoje léčebné metody, 

prodával vlastní výživu. Jsou zde první zmínky o snídaňových cereáliích, potravinách 

vyrobených z pšenice a ovsa. Po roce 1909 založil „Bernarr MacFadden institut“. 

Studenti se zde učili jeho metody tělesné kultury, které nazýval „physcultopathy“. 

V osnovách se objevily základy anatomie, hygieny, tělesné výchovy a výuky léčení 

pomocí přírodních metod. Absolventi se poté uplatnili jako školitelé, trenéři nebo 

terapeuti. Po určité době tento institut sloučil se sanatoriem a přesunul vše do Chicaga 

pod názvem „Healthatorium“. Tento ústav se poté rozdělil na American College of 
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Physical Education a na International College of Drugless Physicians. Vedle toho všeho 

začal ještě provozovat restaurace se zdravou a levnou stravou. Roku 1911 vydal první 

vydání jeho stěžejního díla – MacFaddenovu  Encyklopedii Tělesné Kultury. Dále začal 

publikovat ve svém časopise Tělesná kultura články o jídle a recepty. Kde vysvětloval 

důležitost používání celozrnné mouky namísto bílé rafinované. Pak také propagoval 

přírodní a čerstvé potraviny. Hlavním specialistou a „dietologem“ v jeho vydavetelství 

byl Milo Hastings.  

MacFadden nadále propagoval zdravý životní styl. Na rozdíl od ostatních 

takovýchto propagátorů, on sám všechno vyzkoušel a praktikoval na sobě nebo na 

svých klientech. Měl ohromné možnosti a kapacitu. Zabýval se imunitou, obsahem 

živin v krvi a možnostmi, jak ho ovlivnit. Kritizoval drogy, léky, tabák, alkohol, 

dlouhodobý pobyt v místnostech. Učil, že strava by se měla skládat z čerstvého ovoce a 

zeleniny, z celozrnného pečiva – to byla v té době revoluční myšlenka v USA. 

Standardem té doby byla teorie, že lidé musejí přijmout co nejvíc kalorií. A právě on 

toto dokázal dostat úspěšně mezi širokou veřejnost. Dnes víme, že jeho učení bylo již 

tehdy přesné a účinné. Při léčení chorob se zaměřoval na prevenci a odstranění příčiny. 

Ordinoval mimo jiné tělesnou aktivitu a cvičení. Předepisoval kvalitní spánek, 

rozcvičky, procházky, cviky se zátěží, vodoléčbu a volné lehké oblečení. Učil, že sex je 

přirozený, mentálně a zdravotně prospěšný. Což bylo velmi odvážné tvrzení v určeném 

období. Podílel se na založení prvního „Polar Bear“ klubu, který propaguje otužování a 

léčbu chladem. 

MacFadden měl velké bohatství a byl vlivným občanem na politickém i společenském 

poli. Mezi jeho blízké přátele patřili vysocí úředníci, celebrity, sportovci, politici a 

filmové hvězdy. Dokonce prezident Roosevelt psal články pro jeden z jeho časopisů. 

Díky těmto kontaktům a vysokým stykům vzrůstala jeho popularita a věrohodnost. Byl 

důležitou osobou v historii zdraví a fitness v Americe, ale i v celosvětovém měřítku. 

Otec tělesné kultury v USA, jak ho často nazývali, zemřel 12. října 1955.    

(čerpáno z www.bernarrmacfadden.com) [51]. 
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2.16    Počátky kulturistiky 

Slovo kulturistika vzniklo z francouzského názvu culturistique (kultura těla). 

Slovo kultura (la culture) je latinského původu a znamená vzdělávání, pěstování, 

zušlechťování. 

Ve dvacátém století se postupně oddělili kulturisté od vzpěračů. Jedni usilovali o 

dosažení nejlepších výkonů v olympijských disciplínách, druzí o rozvoj svalstva a 

harmonicky vyvinutou postavu.   

Největšího ohlasu se dostalo směru „body-building“ v USA. Tento systém se 

počal šířit koncem třicátých let zároveň se vzpíráním. Po druhé světové válce se ve 

Spojených státech „body-building“ masově rozšířil. Počet cvičících vzrostl na několik 

set tisíc (silová cvičení začala přitahovat i ženy, které se snažily zbavit tloušťky a získat 

ladnou postavu). To si vynutilo jednak nová zařízení a jednak odbornou literaturu, ve 

které byla vysvětlována metodika a režim cvičení, popisována stavba a funkce svalů a 

uveden režim výživy.  

Kulturistika je poměrně mladé sportovní odvětví. První soutěže o „nejlépe 

rozvinutého muže“ organizoval v USA Berrnard McFadden již na počátku 20. Století. 

Větší úspěch měla soutěž o titul Mr. Amerika, kterou poprvé zorganizoval roku 1939 při 

národním mistrovství USA vzpěračů John Hardines. O rok později se opakovala, 

schválena atletickou amatérskou unií, a stala se tak první oficiální soutěží o nejlépe 

harmonicky rozvinutého sportovce. A tato soutěž (Mr. America) se v USA pořádá 

pravidelně od roku 1940. Po prvých dvou ročnících, které vyhrál John Grimek, se stalo 

pravidlem, že vítěz se této soutěže již nemůže zúčastnit. 

Prvním vynikajícím kulturistou stal vzpěrač J. Grimek, původem ze slovenské 

rodiny, která emigrovala do Ameriky. S jeho jménem je spojena celá historie vzniku a 

rozvoje kulturistiky v USA. Vyhrál ještě v roce 1948 titul Mr. Universe a má pro rozvoj 

kulturistiky v USA v poválečných letech velký význam nejen jako závodník, ale i jako 

uznávaný teoretik, zejména v otázkách pózování. Grimekovým nástupcem na trůně Mr. 

Universe se stal Steve Reeves (později známý z filmu Romulus a Remus). Stejně jako 

Grimek byl i Reeves zastáncem harmonie postavy proti nadměrné hypertrofii některých 

svalových skupin. Jeho postava s úzkým pasem kontrastujícím s krásně klenutým 

hrudníkem je stále ideálem mnoha kulturistů. 
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V důsledku vzrůstu kvality tréninkového procesu, dnes založeného na 

vědeckých základech, jsou rozměry svalů Reevesových nástupců stále mohutnější. 

Výkonnost kulturistů se však neměří pouze objemem svalů, ale také hustotou svalstva a 

jeho vyrovnaností, a to je při soutěži mezi stejně rozvinutými závodníky často 

rozhodující. Světový trend kolísá mezi představiteli maximálního svalového rozvoje 

dosaženého i za cenu menší souměrnosti a mezi představiteli symetrie a elegance. 

Impozantních postav kulturistů si brzy povšimli filmoví producenti a další 

přední kulturisté přijali stejně jako Reeves role v různých velkofilmech.  

Ve druhé polovině čtyřicátých let vzrostl zájem o kulturistiku ve Francii a v 

Anglii, o něco později ve Švédsku, Belgii a Holandsku. Současně se začala kulturistika 

rozšiřovat do zemí Latinské Ameriky a oblasti blízkého východu. V Polsku o ni 

podnítila zájem hlavně mezinárodní soutěž Mr. Universe, pořádaná při mistrovství světa 

a Evropy ve vzpírání roku 1959 ve Varšavě. Úspěšný rozmach zaznamenala kulturistika 

i v tehdejším SSSR, NSR a v dalších letech u nás. Ve většině zemí, kde byla kulturistika 

oficiálně uznána, byla řízena národními vzpěračskými federacemi, které měly svou 

zvláštní komisi pro kulturistiku (stejně tomu bylo i u nás). V Anglii např. patřila pod 

BAWLA (British Amateur Weight  Lifting Association). [29]. 

Vrcholná řídící světová organizace FIHC (Fédération Internationale Haltérophile 

et Culturiste - Mezinárodní federace vzpírání a kulturistiky) vznikla roku 1949. Tato 

organizace měla zvláštní komisi kulturistiky (předseda, sekretář a pět členů). 

Podle mezinárodních pravidel, která tato mezinárodní organizace vydala, byla 

každoročně pořádána světová soutěž Mr. Universe. Vítězové této soutěže získávali titul 

„Mr. Universe“ a „Mr. Europe“. Ve většině případů se tato soutěž konala současně s 

mistrovstvím světa a Evropy ve vzpírání. Soutěž se skládala z části silové (se třemi 

disciplínami: síla bicepsu, tah vleže na vodorovné lavici a dřep s činkou za hlavou). A z 

přísného hodnocení proporcionálního tělesného rozvoje u závodníka, tato druhá část 

soutěže byla neveřejná. Před veřejností proběhlo pouze představení závodníků, kteří 

provedli několik krátkých gymnastických cviků, při nichž zvlášť vynikne mohutnost 

jejich svalstva.  
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2.16.1    Historie IFBB, bratři Weiderovi 

Hlavně v USA existovaly podniky, které vyráběly speciální kulturistické nářadí 

a vydávaly ve velkých nákladech odborné časopisy rozšiřované po celém světě. 

Nejznámější z nich byla a je firma bratří Weiderů, která pronikla také do Evropy a 

celého fitness světa. V Anglii založila sportovní středisko, které vydává časopisy 

Muscle Power a Mr. Universe, ze kterých čerpali ostatní evropské časopisy. Weiderův 

mnohostranný, velmi dobře propracovaný systém bylo možno úspěšně aplikovat i v 

našich poměrech. Sport dla wszystkich, časopis vydávaný v Polsku, byl oblíben i u nás. 

[29]. 

Američtí podnikatelé bratři Weiderové začali sdružovat kolem sebe přední 

světové kulturisty. Jejich konkurentem byl Bob Hoffman, který vedl a podporoval 

americké národní mužstvo vzpěračů. Obě firmy založily mnoho perfektně vybavených 

středisek, začaly vyrábět různé náčiní i potřeby pro kulturisty a vydávat časopisy, které 

sloužily k propagaci jejich výrobků. Časopisy vydávané Weiderovou firmou, v 

současné době zejména Muscle and Fittness, jsou vydávané v Evropě. Takže řada 

metodických materiálů byla přetištěna i u nás. Metodika je dobře propracována, ale 

nesmíme zapomínat, že vydavatelům jde o obchod. Jejich metodika většinou počítá již u 

začátečníků a kondičních kulturistů s využitím různých druhů činek, posilovacích 

přístrojů a doplňků výživy. K dosažení solidní úrovně nejsou rozhodující. [43]. 

Není to tak časté, že jedna či dvě osobnosti ovlivní některé odvětví lidské 

činnosti natolik, jako se to povedlo Joeovi Weiderovi ve spolupráci se svým bratrem 

Benem Weiderem (1923 - 2008). V říjnu roku 1946 založili Joe a Ben Weiderovi v 

kanadském Montrealu Mezinárodní federaci kulturistiky (IFBB). Prvními dvěma 

zúčastněnými zeměmi byly Kanada a USA. Následujících 24 let bratři Weiderovi 

cestovali po světě, aby rozšířili působnost a jméno IFBB. Společně propagovali svoji 

organizaci ve více než 130 zemích. Ředitelé jednotlivých sekcí IFBB byli pečlivě 

vybíráni, aby správně rozvíjeli myšlenku IFBB ve své zemi. Joeovy časopisy, Your 

Physique (1940 - 1952) a Muscle Builder (1953 - 1980), hrály důležitou roli v rozvoji a 

šíření informací, týkajících se IFBB nejenom v USA. Časopisy se prodávaly po celém 

světě. První profesionální soutěž proběhla v roce 1965. Do té doby se Ben jako 

prezident a Joe jako šéf IFBB koncentrovali výhradně na budování amatérské větve 
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tohoto sportu. První IFBB Mr. America se konala jako jednorázová akce roku 1949. Po 

desetileté přestávce se pak soutěž konala znovu v roce 1959 a od té chvíle pak 

pravidelně až do roku 1977. První oficiální IFBB Mr. Universe se konala v roce 1959 a 

tato soutěž se pořádá i dnes, přičemž jde o nejprestižnější amatérskou kulturistickou 

soutěž světa. V roce 1976 se změnil oficiální název soutěže na IFBB Men’s World 

Amateur Bodybuilding Championships. Ve skutečnosti se termín IFBB Mr. Universe 

naposledy objevil v roce 1974 na MS v italské Veroně, v roce 1975 (Pretoria, jižní 

Afrika) a v roce 1976 (Montreal, Canada) se již používal termín World Bodybuilding 

Championships. První IFBB Mr. World se konala v roce 1962 až do roku 1976. V 

dubnovém čísle časopisu Muscle Builder z roku 1965 Joe Weider oficiálně oznámil 

vytvoření soutěže IFBB Mr. Olympia, první profesionální soutěže. Joe chytře poukázal 

na potřebu vyšší soutěže tohoto typu, která by následovala po Mr. America, Mr. World 

a Mr. Universe. Joe správně rozpoznal, že již existující pravidla vlastně zabraňují v 

individuálním rozvoji závodníků (pokud totiž sportovec vyhraje Mr. America, World 

nebo Universe, už nemůže svůj titul obhajovat). Larry Scott se stal první Mr. Olympia 

19. září 1965 v Brooklyn Academy of Music (New York). V roce 1970 se v 

jugoslávském Bělehradě konal první IFBB International Congress společně s IFBB Mr. 

Universe. Ben usiloval o začlenění bodybuildingu do programu letních olympijských 

her a v roce 1988 pro něj obdržel provizorní status. [56]. 

            2.16.2    Organizace kulturistických soutěží 

Obchodní zájmy dlouho zabraňovaly sjednocení světového kulturistického hnutí 

a jednotnému systému soutěží. Nejvýznamněji federací je IFBB (International 

Federation of Body Building). Každoročně pořádala mnoho soutěží, především Mr. 

America, Mr. Universe, Mr. World a k porovnání nejlepších Mr. Olympia. Mr. Olympia 

je nejdéle trvajícím, nejprestižnějším a každoročně nejočekávanějším kláním 

profesionálních kulturistů. V roce 2009 se konal 45. ročník soutěže. 

Druhá asociace NABBA (National Amateur Body Builders Asociation) se 

sídlem v Londýně, pořádá rovněž soutěže o Mr. Universe, a to v rozporu se svým 

názvem i pro profesionály. V minulých letech organizovala kulturistické soutěže při 

mistrovstvích světa a Evropy ve vzpírání také mezinárodní vzpěračská federace (FIHC). 

Toto rozdělení umožňuje předním kulturistům manévrovat tak, aby se vyhnuli těžké 

konkurenci. 
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Od roku 1971 byly zrušeny soutěže a tituly Mr. Universe a Mr. World a 

nahrazeny mistrovstím světa a mistrovstvím Evropy a tituly mistr světa a mistr Evropy. 

Do tehdy socialistických zemí se začala kulturistika šířit především přes Polsko, k její 

popularitě významně přispěla soutěž o Mr. Universe FIHC 1959 pořádaná ve Varšavě 

souběžně s mistrovstvím světa ve vzpírání. Také v SSSR se začal tento sport rozvíjet, a 

to pod názvem atletická gymnastika. První soutěž se uskutečnila roku 1961 ve 

Sverdlovsku z iniciativy olympijského vítěze ve vzpírání, vedoucího katedry těžké 

atletiky Státního ústředního ústavu tělesné výchovy D. A Voroběva. Důraz se kladl na 

silové disciplíny, avšak přední sovětští závodníci dosahovali úspěchy i v úrovni 

svalového rozvoje. Atletickou gymnastiku řídily komise při Federaci těžké atletiky 

SSSR. Podobný charakter měla kulturistika i v dalších socialistických státech. [39]. 

Rozmach kondiční kulturistiky po revoluci, ale hlavně v posledních letech, 

dokazuje, že cvičení není jen módním výstřelkem, ani sportem jedinců. Je to nejen 

prostředek ke zlepšení postavy, zdraví, ale hlavně celého životního stylu.  

 

2.17    Moderní fitness a wellness 

Do Evropy však přišlo fitness a wellness ve formě klubového členství, stejně 

jako většina trendů, z Ameriky někdy v 70. letech. Nešlo ani tak o výsledek přání 

klientů a zákazníků, jako si ho vynutila ekonomická nutnost a bouřlivý rozvoj fitness v 

80. letech. Dříve si stačilo pronajmout tělocvičnu, přinést si magnetofon a provozovat 

tehdy tzv. muzikgymnastiku (předchůdce dnešního aerobiku). Náklady nebyly tak 

vysoké. 

Obdobně se na druhé straně v levných sklepních místnostech rozvíjel body-

building, tedy cvičení s činkami a podomácku svařenými posilovacími přístroji. V 80. 

letech bylo však nutné přejít na klubové členství, protože náklady na organizaci různých 

hodin pro různé věkové skupiny a náklady na posilovací stroje rostly. Stroje začaly 

pomalu odpovídat zdravotním požadavkům a staly se nákladnějšími. Sokolská tradice se 

ukázala jako nedostačující, bylo potřeba razit trend: „přijďte v jakoukoli dobu, jsme tu 

pro Vás.“ Aby tento trend bylo možné udržet celoročně, bylo jasné, že příjmy 

provozovatele musí být pravidelné, hlavně pak v létě, kdy lidé celkem oprávněně 

vyhledávají pohyb ve volné přírodě. Provozovatelé prvních klubů začali pociťovat 

potřebu pravidelného zdroje příjmů, aby mohl pokrýt své náklady, rozvíjet cvičící park, 

honorovat instruktory a obměňovat organizační bázi klubu. Tak se začalo platit formální 
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zápisné a pravidelné měsíční příspěvky, většinou na měsíc, půl roku nebo na rok 

dopředu. 

Tato situace narážela na určitou nevoli klientů, kteří poměrně logicky 

argumentovali tím, že jsou sice ochotní platit, ale jen tehdy, když si přijdou skutečně 

zacvičit. Nicméně i ti, kteří zprvu odmítali tuto formu členství, se po krátké době vrátili, 

protože ocenili jeho nesporné výhody. 

Právě klubové členství a placení poměrně vysokých příspěvků umožnilo v 80. 

letech vznik fitness paláců či domů, zaměřených pouze na fitness. Tento trend současně 

koresponduje s vlnou wellness. Fitness přechází nejen ke klasickému aerobiku a 

posilování, ale věnuje se více relaxaci a přechází tak v určitý individuální životní styl. 

Ten v sobě zahrnuje také mentální trénink, moderní způsob stravování, tedy obecně life 

style. Jedině klubové členství tedy umožnilo, aby se fitness stal životním stylem a 

součástí moderního života. 

V dnešní době jsou navíc wellness a fitness kluby významným elementem, který 

přispívá k boji se stále přibývajícími civilizačními nemocemi. Asi dvě třetiny všech 

úmrtí se připisují infarktu, obezita se šíří téměř geometrickou řadou a potýkáme se s tzv. 

průmyslovým stravováním. Ukázalo se, že fitness je jednou z mála možností, jak těmto 

civilizačním chorobám čelit. Moderní doba nám stále více dává najevo, že zdraví není 

tak samozřejmá věc a že je potřeba se o zdraví pravidelně starat. A zde právě vzniká 

prostor pro klubové členství. 

Nový sportovní trend - fitness se vyvinul ze silového sportu jako je kulturistika, 

gymnastika a vzpírání. Když se podíváme zpět o jedno století, zjistíme, že se člověk 

odjakživa snažil nějakým způsobem zlepšit svoji fyzickou výkonnost. Lidé používali 

svoji fyzickou zdatnost v dřívějších dobách ke zlepšení bojového potencionálu a hlavně 

k přežití v přírodě, výjimečně k udržení nebo zlepšení zdraví. Později bylo tělesné 

cvičení výsadou zámožných, kteří do toho vložili múzu nebo bojové úmysly. Ani v 

dnešní době to není jiné. Fitness trénink se provozuje v zemích, kde to dovolují časové a 

ekonomické podmínky. Ve fitness centrech se dnes cvičí více z preventivních a 

zdravotních důvodů. Nový trend vede k uvědomělé výživě, udržení a zlepšení tělesných 

funkcí a z toho následné zlepšení životních kvalit. Stále přibývající znečištění životního 

prostředí a stoupající kriminalita vede k hromadnému útěku do sportovních zařízení, ve 
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kterých klimatizace zlepšuje vzduch, nikoho při běhání či joggingu neobtěžují psi, 

dopravní prostředky ani devianti. 
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3    VÝVOJ NA NAŠEM ÚZEMÍ 

3.1    Slované 

V 5. a 6. století se Slované objevili na našem území, ale z písemných pramenů 

Byzantské říše a Říma o nich víme pramálo. Na počátku 7. století Slované trpěli pod 

nátlakem Avarů. V té době přišel do země franský kupec Sámo, který se v následném 

povstání ke Slovanům připojil, po vítězství byl zvolen vladařem a panoval 35 let.  

Po pádu Avarské říše se suverénním státem stala Velká Morava, ta na počátku 

10. století zanikla, do popředí vystoupily Čechy s knížecí dynastií Přemyslovců. Pro 

nejstarší dějiny máme málo spolehlivých dokladů, takže je nutno využívat kroniky a 

legendy pozdějšího data. I ty nejstarší legendy však vznikly až desítky let po 

popisovaných událostech a jejich účelem rozhodně nebyla konkrétní informace. 

Ze zpráv arabských a byzantských cestovatelů se dozvídáme, že Slované 

vynikali obratností, mužností, silou a tělesnou výškou. Jako válečnici byli bojovní a 

krutí. Slované se velmi pyšnili svým válečnickým uměním a statečností. [2]. 

A právě k těmto slovanským kmenům, proslulým bojovnou povahou a silou, 

patřili i staří Čechové. Přímé zprávy o jejich způsobu fyzického výcviku nemáme, jisté 

ale je, že existoval. Obranné i útočné boje v lesích vyžadovaly vysokou kondici, kterou 

Slované (u nás Čechové a další) rozvíjeli cílevědomou aktivitou - zápasy a pěstním 

bojem, plaváním a potápěním, jízdou na primitivních člunech a na koních, házením 

oštěpu, střelbou z luku a bojovými hrami s tanci. Slované uměli zimu, horko, hlad i 

žízeň prý lépe snášet nežli jejich sousedé, proto bývali i otužilejší, obratnější a vy-

trvalejší v nesnázích a bídě. Byli známí jako dobří plavci a potápěči. Moderní 

archeologické výzkumy potvrzují, že staří Čechové měřili nejčastěji okolo 170 cm, ale 

dosahovali i výšky přes 180 cm, ženy pak mívaly kolem 160 cm. Tělesná stavba mužů 

byla středně robustní až robustní, s dobře vytvořeným svalstvem. [23].
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3.2    Období humanismu 

Humanizmus pronikl i do Čech. První zprávy o snahu na zlepšení fyzické 

kondice jsou z roku 1535, kdy vyšel v Praze takzvaný Gruntovní a dokonalý regiment 

zdraví, přeložený z němčiny Hynkem Krabice z  Weitmile. Cvičení se v textu nazývá 

„hybání, usilování a ohbitost těla“, které neuškodí, ale „obnovuje a posilňuje“. Až 

úsměvně působí názory na účinky tělocviku: 

           „Všeliké pak cvičení činí tělo lehké, přirozenou horkost rozmnožuje a audy těla 

ztužuje. Skrze práci síly tělu více přibývá, všickni audové bývají mocnější a silnější, 

kteříž proti tomu zahálkou chřadnou a mdlejí“   

I přesto, že repertoár doporučovaných aktivit je vlastně výčtem oblíbených cvičení 

našich předků (kámen házeti, skákati, zápasiti, šermovati, choditi, běhati, bidlem házeti, 

na těžce klusajících koních jezditi, po schodech rychle nahoru a dolů běhati), tak 

výsledky takové činnosti, popsané výše, nápadně připomínají efekt cíleného cvičení 

nebo posilování.  [26]. 

3.3    Vývoj tělesné výchovy, gymnastiky a Sokola v 19. století 

Tělocvik a sport zůstávaly především výsadou šlechty a zámožnějšího 

měšťanstva. Od 30. let devatenáctého století se začalo cvičit v soukromých tělocvičných 

ústavech. Veřejný spolkový tělocvik byl zakázán rakouskou vládou. Ta povolovala jen 

zvláštní soukromé, případně zemské ústavy, kde se cvičilo především podle Lingova 

nebo Jahn-Eiselenova systému. 

Do Čech se poprvé turnerský tělocvik dostal roku 1837, kdy v Jablonci nad 

Nisou začala cvičit skupina nadšenců pod vedením Kajetána Jäckla. Dva roky poté 

(1839) zřídil lékař Johan J. Hirsch ortopedický ústav v Praze ve Spálené ulici. Cvičil 

podle Lingovy metody. Neuspěl a roku 1842 jej přenechal Rudolfu Stephanymu (1817 - 

1855). Stephany (žák Ernsta Eiselena) přivezl do Prahy německý systém. Na výzvu 

zástupců Zemských stavů přišel roku 1842 do Prahy a roku 1843 zřídil v Ledeburském 

paláci soukromý tělocvičný ústav. V roce 1843 byl Stephany jmenován prvním 

zemským učitelem tělocviku s povinností vyučovat bezplatně dvanáct stipendistů, kteří 

se měli po dvou letech studia stát učiteli tělesné výchovy. Po odchodu Stephanyho roku 

1845 do Vídně na Tereziánskou rytířskou akademii převzal vedení ústavu na krátko 

Gustav F. Stegmeyer (1812 - 1883).  
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Jeden ze stipendistů, Jan Malypetr (1815 - 1899), se po praxi ve Vídni roku 1848 

vrátil do Prahy a založil tělocvičný ústav v Panské ulici, který se stal brzy proslulým. 

Prvním českým propagátorem a učitelem nářaďového tělocviku byl Jan Malypetr. V 

jeho ústavu byl mezi prvními cvičiteli i Miroslav Tyrš. Roku 1849 ho pro vynikající 

výsledky jmenovalo místodržitelství prvním českým učitelem tělocviku na 

staroměstském gymnáziu. Ve dvou oddílech cvičili u něho odděleně Češi a Němci. 

Protože počet cvičenců stoupal, zřídil brzy cvičitelský sbor. Cvičilo se především na 

bradlech, hrazdě a koni, dále využíval i kruhy, kozu a žebříky. Součástí cvičení byl i 

běh a chůze, vytvořil také první české tělocvičné názvosloví. Řadu prvků z něho později 

převzal při tvorbě svého názvosloví právě dr. Miroslav Tyrš (1832 - 1884). 

 Zpočátku Malypetr vycházel především z Jahn-Eiselena, později ze Spiesse. 

Cviky byly jednoduché. Malypetr má velké zásluhy o vznik a rozvoj naší tělesné 

výchovy. Byl i učitelem dr. M. Tyrše a stál u počátků Sokola Pražského. Mezitím 

nástup Bachova absolutismu potlačil jakékoliv snahy o reformu školství. Od roku 1855 

byly školy opět podřízeny církvi. To ještě více ztížilo zavádění tělesné výchovy do škol. 

[24]. 

3.3.1    Sokol 

Po pádu Bachova absolutismu se uvolnil společenský i národní život a vytvořily 

se podmínky pro založení českého tělocvičného spolku. Tak tedy 16. února roku 1862 

byl založen český spolek Tělocvičná jednota Pražská (ještě téhož roku vzniklo dalších 

osm jednot), který od listopadu roku 1864 vystupoval pod názvem Sokol. V roce 1865 

bylo registrováno již 25 jednot (klubů) a v roce 1871 dokonce 131 klubů. Mezi vedoucí 

zakládající osobnosti tohoto spolku patřil náčelník dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner 

(1822 - 1865), který byl starosta. Tyrš vychoval mnoho dalších cvičitelů, vytvořil 

teoretické základy české tělovýchovy, sokolskou tělocvičnou soustavu a původní české 

názvosloví, které bylo reformováno až v 50. letech 20. století. 

Sokol se snažil o všestrannou tělesnou výchovu spojenou s výchovou estetickou, 

mravní a vlasteneckou podle antických tradic. 80. léta přinášejí další rozvoj a rozmach 

Sokola. Významnou událostí se stal 1. sokolský slet, který se uskutečnil v roce 1882. Po 

smrti Tyrše začalo v Sokole převládat cvičení na nářadí. Vypisovaly se závody a bylo 

dovoleno startovat i v jednotlivých disciplínách. To však často vedlo k jednostrannosti. 

Proto byly v 80. letech 19. století zaváděny víceboje, které obsahovaly také cvičení v 

prostných, šplh a vzpírání. Dříve převážně statická a silová cvičení byla nahrazována 
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nebo doplňována švihovými prvky. Spolek Sokol se postupně stal základem největší 

tělovýchovné organizace. V roce 1889 byl vytvořen ústřední orgán Česká obec sokolská 

(ČOS). Po stránce cvičební metodiky se sokolské tělocvičné soustavy staly základem 

všech pozdějších tělovýchovných spolků.  

Abych to shrnul, tak k největším změnám v obsahu pojmu gymnastiky došlo v 

19. století, kdy vznikaly různé systémy tělesné výchovy. Rychlý nástup tělesné výchovy 

u nás je spojen se založením českého tělocvičného spolku a prováděná cvičení pod 

názvem nářaďový tělocvik. Po první světové válce vzrůstá počet sokolských jednot a 

jejich členů. Od roku 1934 se u nás zavádějí pod vlivem světové gymnastiky čistě 

nářaďové závody. Za druhé světové války byl Sokol i další organizace rozpuštěny. Z 

tělocvičných organizací zůstaly jedině DTJ, kam se postupně soustředili špičkoví 

závodníci a pořádali závody nebo vystoupení. Proto po osvobození naší vlasti bylo 

možno plynule navázat na předválečnou činnost. Mezníkem v obsahu pojmu 

gymnastika je rok 1949, kdy FIG (Federation Internationale de Gymnastique) svým 

usnesením rozhodla, že nadále závody, nejen olympijské, ale i všechny ostatní, tj. 

mistrovství světa a mistrovství Evropy, budou bez lehkoatletických disciplín. Po 2. 

světové válce byl pod vlivem sovětského systému tělesné výchovy definitivně zaveden 

název gymnastika s přesně vymezeným obsahem. [27]. 

Ze soutěží se v roce 1949 vypouštějí všechny lehkoatletické disciplíny. Název 

sportovní gymnastika se u nás zavádí roku 1951. Sportovní gymnastika zvolna 

krystalizuje ve formu, takovou jak ji známe dnes. Od MS 1954 v Římě mají muži 

šestiboj (bradla, hrazda, kruhy, kůň na šíř, přeskok přes koně nadél a prostná). Závodí se 

obvykle v povinných i volných sestavách na každém nářadí. Charakter ženských závodů 

je dán jinou volbou nářadí (bradla o nestejné výši žerdí, kladina, přeskok přes koně na 

šíř a prostná). [22]. 

Tyrš disponoval rozsáhlou tělovýchovnou odborností. Tyršovou nejdůležitější 

prací, ve které podal výklad sokolské tělocvičné soustavy, byly Základové tělocviku. 

Tyrš dělil tělesná cvičení do čtyř skupin:  

1) cvičení bez nářadí a bez pomoci nebo odporu jiných. 

2) cvičení nářaďová. 

3) cvičení toliko pomocí jiných proveditelná (skupinová).  

4) úpolová (odpory, zápas, rohování, šerm). [24].  

58 
 



Jako ctitel antiky Tyrš sám zápasil a trénoval s činkami, takže nebylo náhodou, 

když do svého systému zařadil i zápas a mezi cviky s nářadím včlenil činky, koule a 

břemena. V roce 1870 bylo ještě možné, aby na závodech sokolských jednot více než 

tisícovka účastníků vzpírala 28 kg činku. [44]. 

Koncem března 1862 byl vypracován rozvrh cvičení, který byl rozvržen na osm 

týdnů a v něm vyjádřeny časové úseky věnované jednotlivým tělocvičným a sportovním 

disciplínám. Překvapivě velká část byla věnována těžké atletice (cvičení s činkami a 

zápasu). Dr. Tyrš rozdělil vzpírání do tří kategorií:  

            1.    činky - cvičení s malými činkami (ručinky) 

            2.    břemena - vzpírání těžkých činek a ostatních břemen 

            3.    odpory - přetahy lanem a přetlaky     [61]. 

Z této doby se zachovala sokolská definice činky: „činka sestává ze dvou 

železných koulí, opatřených čtyřhrannou dírou a spojených dřevěnou rukojetí“. Těžká 

atletika se za života Dr. Tyrše stala nedílnou součástí sportovního dění v Čechách. Po 

jeho smrti v roce 1884 se vedení Sokola rozhodlo zaměřit na tělocvičnou soustavu a 

sportovní disciplíny byly ze Sokola vytlačovány. V roce 1892 proti sportu ostře 

vystoupila část vedení Sokola a kriticky hodnotilo snahu vyznavačů sportovních 

disciplín o dosažení maximálních výkonů. Kritizována byla především jednostranná 

příprava, která byla zaměřena na konkrétní sportovní výkon. Zatímco v tělocvičných 

jednotách se cvičilo všestranně s důrazem na souměrný vývoj těla a ducha (jako v 

antice) a s rozvojem vlastenectví. 
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3.4    Historie vzpírání v Čechách 

Historii vzpíraní u nás musíme chápat v mnoha souvislostech. Je třeba zejména 

mít na paměti, že Čechy a Morava byly až do roku 1918 součástí velkého Rakouska - 

Uherska. Informace o vzpírání z Anglie, USA i Ruska se stékaly do centrální části 

Evropy, kam vedle Německa, Rakouska, Švýcarska a Itálie patřily také Čechy. 

Opomenout nelze ani tehdejší symbiózu vzpírání se zápasem, pojmenovanou těžká 

atletika. 

Rozvoj sportu v českých zemích a samostatných sportovních svazů se realizuje 

po roce 1885 (cyklistika, tenis, kopaná, šerm). Dne 8. 5. 1897 vzniká Česká atletická 

amatérská unie (ČAAU), která se stává ústředím sdružující kluby, které kromě lehké 

atletiky prováděly také bruslení, lyžování, plavání, šerm, kopanou, jachting, tenis a 

pochopitelně těžkou atletiku, která zastřešovala vzpírání břemen, zápas, box, přetah 

lanem, hody a vrhy, které dnes řadíme do lehké atletiky. Pro těžkou atletiku byla v 

rámci této organizace zřízena zvláštní sekce. O vážnosti těžké atletiky v té době svědčí 

fakt, že jedním z prvních předsedů této organizace se stali František Malý a arch. 

Rudolf Schindler, oba hlásící se k těžké atletice. V tomtéž roce byl vypracován první 

soutěžní řád pro vzpírání.  

Dne 4. 12. 1903 se od ČAAU odtrhla část klubů a založila pod vedením 

Františka Malého samostatný těžkoatletický svaz Český atletický svaz pro Království 

České (ČAS). Vedení ČAS nepřipouštělo zbylé kluby registrované v ČAAU ke svým 

soutěžím. Český sport se tímto aktem rozdělil do dvou konkurenčních svazů. Vzniká 

oboustranná žárlivost mezi oběma skupinami, které si přetahovaly vzájemně závodníky 

a vyhlašovaly shodná mistrovství. V těžké atletice došlo k těžkému rozkolu. Kladnou 

stránkou této rivality bylo častější pořádání závodů a zakládání nových klubů, neboť 

obě složky chtěli mít co největší počet členů. Stále trvající rozpory při obesílání závodů 

té či oné složky přimělo zbývající těžkoatletické kluby sdružené v ČAAU k tomu, že v 

roce 1911 zakládají ústředí pod názvem Ústřední svaz těžké atletiky (ÚSTA). 

Předsedou byl arch. Rudolf Schindler, kterému se částečně podařilo zmírnit napětí, 

avšak shody v zájmu celku docíleno nebylo. Až po vzniku Československé republiky v 

roce 1918 se oba konkurenční svazy sloučily pod Československý svaz těžké atletiky 

(ČSTA). [61]. 
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Vzpírání k nám pronikalo ze sportovně rozvinutějších zemí (jak je uvedeno 

výše). Vzpírání v Čechách mělo koncem osmdesátých let 19. století formu převážně 

vytrvalostní a varietní. Klasický trojboj tvořil vrh (břemene), vzpírání na vytrvalost a 

volné vzpírání. Přitažlivými čísly veřejných cvičení byly antické skupiny, pyramidy, 

živé mosty, kolotoče a žonglování s koulemi jednotlivcem i ve skupinách. Činky byly 

koulové železné, kamenné, betonové, kýble a pytle naplněné pískem, osa činky se 

pochopitelně neprotáčela, traversy, dvojkolí hornických vozíků, atd. Fantazii se meze 

nekladla. Vzpíralo se většinou na vytrvalost, bez omezení tělesné váhy vystupujících. 

Siláci si sami vymýšleli cviky, ve kterých ostatní vyzývali k soutěži. Začátkem 20. 

století byly tyto prvopočátky nahrazeny moderním vzpíráním. Změnu ve vývoji 

zaznamenáváme s rozvojem pravidel, tréninkových metod, rozvojem mezinárodních 

sportovních styků. Pro další rozvoj těžké atletiky v Čechách měla velký význam 

výměna zkušeností, exhibice a propagace špičkových těžkých zahraničních atletů 

v Praze. Uvedu několik jmen: Karl Swoboda, Georg Hackenschmidt, Jakub Koch, Josef 

Grafl, Josef Steinbach, Karel Witzelsberger, Georg Lurich, Trio Rasso, Paul Pons, 

Vladimír Pytlišinski, Kara Ahmed a Wilhelm Türk. 

3.4.1    První osobnosti vzpírání u nás 

Josef Balej (1864 - 1906) a Fridolin Hoyer (1868 - 1941) se považují za 

průkopníky vzpírání v Čechách. Oba se věnovali siláckým cvičením již od roku 1883. V 

sokolské organizaci v Praze se nepohodli, a proto se rozhodli vytvořit v roce 1893 

samostatný oddíl těžké atletiky, kde se převážně vzpíralo, zápasilo, boxovalo, ale do 

tréninkového procesu byly zařazeny i lehkoatletické disciplíny (hody, skoky a sprinty). 

Tento akt je považován za vznik organizovaného vzpírání v Čechách (v roce 2009 

oslavil Český svaz vzpírání 116. výročí svého založení). V roce 1895 z iniciativy obou 

jmenovaných a Antonína Bíny (1865 - 1956) bylo v Praze založeno první samostatné 

těžkoatletické sdružení Klub atletů Žižkov 1895. Fridolin Hoyer, Josef Balej a Antonín 

Bína dokázali převzít z tělovýchovné organizace Sokol metodiku, dokázali vytvořit 

základní vzpěračské tréninkové prostředky, v tomto spojení vzniká specifická česká 

škola vzpírání a jsou dodnes uznávány za stvořitele „české školy vzpírání“. V roce 1910 

zavedl vzpěračský oddíl Žižka Praha v soutěži družstev hodnocení „na relativ“, kdy se 

od vzepřené hmotnosti činky odečítala hmotnost závodníka a byl vydán závazný pro 

všechny kluby a soutěže. [44]. 
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 3.4.2    Těžkoatletické kluby 

K nejstarším klubům, které provozovaly těžkou atletiku v Čechách, společně s 

jinými sporty jsou: ČKS Karlín (1885), AC Praha (1890), ČAC Královské Vinohrady 

(1893), AC Plzeň (1894), Žižka Plzeň (1899), Herkules Brno (1899), SK Slávia Praha 

(1894), AC Sparta Praha (1895). Ve Spartě Praha se začalo cvičit, podle anglické 

Attilovy metody, malými činkami. Dne 13. 10. 1897 díky Richardu Hromadovi vzniká 

v Brně Český atletický klub Hellas Brno. Se jménem brněnského Hellasu je spojeno 

jméno Gustava Frištenského, našeho prvního mistra Evropy v zápase. Frištenský se stal 

několikrát i mistrem Čech ve vzpírání a držel řadu národních rekordů. To jsou nejstarší 

české kluby, kde se členové věnovali vzpírání. Z těchto klubů již pod jiným názvem se 

v činnosti zachovali pouze ČAK Královské Vinohrady, dnes Bohemians Praha a Klub 

atletů, dnes Slavoj Plzeň 1899. [61]. 

3.4.3    Zřejmě první „fitko“ v Čechách 

Svůj „Sportovní ústav“ otevírá Fridolín Hoyer v Praze na Václavském náměstí U 

Zlaté husy dne 4. 9. 1908. Stává se tak prvním profesionálním trenérem v Čechách. 

Škola dokázala zájemcům nabídnout v té době nebývalý luxus. Elektrické osvětlení, 

tekoucí teplá a studená voda, při zaplacení nepatrného poplatku samostatnou skříňku na 

převlek. S překvapením zjišťujeme, že se Hoyer zabýval nejenom výchovou špičkových 

atletů ve vzpírání, zápase a boxu, ale také cvičením veřejnosti všech věkových 

kategorií. Mottem cvičení byla tato dvě hesla: „Pevná vůle najde sílu ke všemu“ a 

„Stálý klid, nepřítel zdraví“. Dlouhou dobu byla Hoyerova škola jediná nejen v 

Čechách, ale v celém Rakousku. Zavedl jednu z prvních metodik (k prvnímu pokusu o 

jednotnou metodiku v přípravě došlo v roce 1907, kdy rozeslal ČAS těžkoatletickým 

klubům v Čechách rozvrh cvičení s malými činkami, závodního vzpírání a zápasu), 

podílel se na vzniku pravidel, řídil soutěže, založil sportovní školu. Vykonával 

reprezentačního trenéra v prvních letech 20. století. Cvičení pro veřejnost bychom z 

dnešního hlediska mohli definovat jako posilovnu v kombinaci se základním tělocvikem 

ale také rehabilitačním cvičením pro děti i dospělé. Na špičkové úrovni zde Fridolín 

Hoyer vychovával přední lehké a těžké atlety v zápase, vzpírání, atletice, gymnastice, 

šermu, plavání a boxu. Ve své době byla tato škola pojmem v celých Čechách. Mnoho 

vynikajících zápasníků a vzpěračů prošlo jejím výcvikem. I nejlepší atleti a tehdejší 

české sportovní špičky běžně začínali přípravu na sezónu tréninkovými dávkami 

(soustředěními) v Hoyerově škole. Fridolín Hoyer zavedl a vedl tělesnou přípravu u 
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tajné policie, Československé stráže bezpečnosti, Vojenské policie, Vojenské policie 

legionářské, Důstojnické škole tělocvičné a Československé finanční stráže pohraniční. 

Byl najímán nejpřednějšími sportovními kluby včele s SK Slávie Praha, SK Smíchov 

Praha, VK Blesk Praha, a mnohými dalšími. U Hoyera si objednávali hodiny cvičení 

příslušníci pražských diplomatických a šlechtických kruhů. Cvičit a trénovat u Hoyera 

patřilo ve své době k prestižní záležitosti. Školu v roce 1941 převzal jeho syn Jiří a 

provozoval ji až do roku 1948. [61]. [44]. 

3.4.5    První mistr Čech ve vzpírání 

Dne 22. 7. 1894 se konaly atletické závody, které uspořádal ČAC Královské 

Vinohrady na Střeleckém ostrově v Praze. Na programu bylo 14 čísel mezi nimi též 

vzpírání o „Mistrovství Čech“. Titul získal Josef Soukup (ČAC Královské Vinohrady. 

Bez uvedení výkonu je Soukup uváděn mistrem Čech i za rok 1893. Josef Soukup se 

stal historicky prvním mistrem Čech ve vzpírání. Od roku 1893 se mistrovství Česka 

koná bez přerušení. Uplynulo již 116 let (2009) od tohoto historického okamžiku. [61]. 

3.4.6    Ukázky starých tréninků, metod a vybavení 

Zde uvádím ukázku pojetí tréninku a pochopení adaptace těla na tréninkové 

metody z tehdejší doby: 

          „Těžký trening má v prvé řadě za účel přeškolení skupin svalových, to znamená, 

že musí zmizeti tam, kde jsou zbytečnou přítěží a naproti tomu musí mimořádně 

vyniknouti tam, kde musí konati zvláštní služby. Tak najdeme u hubeného běžce, dobře 

vytrenovaného, dobře vyvinuté svaly na nohou, při skromném a málo vyvinutém 

hrudníku. U veslaře shledáme vyvinuté svalstvo krku, paží a boků na úkor ostatního 

svalstva. U zápasníků, zvláště u profesionálů, pozorujeme úmyslnou nadvýživu za 

účelem získání tělesné váhy a rozměrů, aby mohli klásti větší odpor, pákovým chvatům 

soupeře a sami svou tělesnou vahou a proporcemi snáze zdolali své soupeře. Atletický 

sport lze provozovati v každém věku, je-li tomuto přizpůsoben, jelikož nekladena srdce a 

nervy takové požadavky, jako některé jiné sporty. Atletika potřebuje nejméně 

pomocných prostředků k dosažení svého cíle a přináší tam, kde je poctivá snaha, dobré 

ovoce.“ [40]. 
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3.5    Vznik kulturistiky V Čechách 

          Zajímavým datem byl rok 1946, kdy vydalo nakladatelství Kodym v 

Praze knihu Dr. Ambrože „Systém pěstění těla“, která zahrnuje podrobné informace 

nejen o silových cvičeních, ale i o významu stravy a životosprávy. 

          Vlastní kulturistika se k nám dostává postupně z Polska v šedesátých 

letech a to prostřednictvím tréninkových programů a dalších informací v časopisu 

„Sport dla wsyztskych“. Potom také ze slovenského časopisu Štart a později z časopisu 

Trenér. Pro hodně mladých byl obrovským motivačním prvkem italský film Romulus a 

Rémus s americkými kulturisty Stevem Reevsem a Gordonem Scottem. (Řehůřek – 

konzultace). 

Zájem o kulturistiku v Československu si tedy vynutil její zařazení do 

socialistického systému naší tělesné výchovy. Dne 13. dubna 1964 sekretariát ÚV 

ČSTV v Praze rozhodl, aby byla přičleněna jako samostatná pohybová aktivita k 

ústřední sekci vzpírání. Kde byla pro její organizační, metodické a sportovně technické 

řízení ustavena pětičlenná komise. Více a podrobně to je rozebráno níže. V důsledku 

toho byla československá kulturistika zprvu začleněna do mezinárodní organizace 

FIHC. Již tehdy existovalo mnoho kulturistů, kteří čerpali poznatky především ze 

zahraničních západních a polských materiálů.  

          Ustavující konference Československého svazu kulturistiky se konala 13. 

září 1969 v Brně a přijala profesorem Bulvou navrženou koncepci rozvoje, stanovy a 

programové vyhlášení. Tyto materiály pak formulovaly rozvoj kulturistiky a posilování 

v následujících dvou desetiletích. Většina oddílů kulturistiky vznikla při jednotlivých 

tělovýchovných jednotách a postupně si dle svého vlivu a aktivity budovala různě 

kvalitní posilovny. (Řehůřek - konzultace) 

Při krajských sekcích vzpírání se zřizovaly krajské komise pro řízení 

kulturistiky v krajích a okresech. Základní organizační jednotkou byly kroužky 

zřizované při oddílech vzpírání nebo přímo u tělovýchovných jednot. Soutěže se 

organizovaly pouze v místním rozsahu (např. v Košicích a Bratislavě) s hodnocením 

estetického rozvoje a silového výkonu soutěžících v těchto třech disciplínách: 

1. tah vleže na vodorovné lavici. 

2. síla bicepsu. 

3. dřep s činkou za hlavou. 
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Úkolem komise kulturistiky bylo rozšířit tyto soutěže a na základě zkušeností 

vypracovat pevný soutěžní řád. Dále komise kulturistiky definovala podobu tohoto 

sportu: kulturistika v ČSSR měla hlavní cíl ve vypěstování harmonicky rozvinutého 

těla, což se ovšem už tehdy nesmělo chápat jednostranně. Vyspělý kulturista musel mít 

tuto tělesnou dokonalost podloženu pevným zdravím a vysokým stupněm funkčních 

schopností organismu. Musel být silný a obratný tak, aby mohl těchto tělesných 

vlastností využít i v jiných sportech, jestliže kulturistiku považoval za průpravu pro 

sportovní činnost. [29]. 

Zprávy o bodybuildingu k nám tehdy pronikaly z Anglie, Německa a Polska. 

Bylo veřejným tajemstvím, že do vzpěračských činkáren chodili cvičit i nečlenové, 

mnozí měli činky doma, nebo posilovali v Sokole. Zpočátku se jednalo většinou o velmi 

malé a nedokonale vybavené prostory, umožňující cvičení pouze pro omezený okruh 

zájemců. I v těchto nekvalitních podmínkách však začali vyrůstat vynikající sportovci. 

Od roku 1968 byly pravidelně pořádány celostátní i lokální soutěže. Pravidla byla 

koncipována profesorem Bulvou, později byla Jiřím Zajíčkem upravována tak, aby se 

maximálně blížila mezinárodním pravidlům IFBB. (Řehůřek - konzultace) 

Ale bylo pár průkopníků, kteří tuto situaci hodlali změnit: Milan Jablonský, 

Alexander Bačínsky Juraj Višný, Ladislav Filip, Vojtěch Fiala, Emil Müller a další.  

Bylo jim jasné, že socialistický stát nemůže převzít bodybuilding v západní, 

kapitalistické verzi, nýbrž že se od ní musí takticky a diplomaticky distancovat. Jako to 

kupříkladu učinili autoři knihy Kulturizmus (Sport Bratislava, 1965): „Některé 

profesionální konkurzy dostaly v důsledku komerční snahy nezdravý, pokřivený 

charakter. K takovým projevům se nehlásíme, plně je odsuzujeme a nikdy nedovolíme, 

aby pronikly až k nám.“ [30]. 

Věřil, že kulturistika mohla přinést lidem to, co dříve přinášel Sokol - aktivitu 

pro všechny věkové skupiny. Také ze společenského hlediska mohla být pomůckou k 

rozvoji a udržování společenských vztahů lidí, což za komunismu nebylo (Sokol i 

tramping zakázali). Když bylo po pár letech jasné, že kulturistika v rámci vzpírání 

nemůžeme existovat, založili proto svaz kulturistiky. Osamostatnění nebylo jednoduché 

a nikdo si dnes nedokáže představit, jak se muselo bojovat s ideologií a funkcionářem. 

Jako absolvent ITVS se specializací na atletické vrhy a hody začal Emil Müller 

vyučovat na Ústřední škole tělesné výchovy při ÚV ČSTV a později se stal vedoucím 

katedry úpolových sportů. Sám trénoval ve vzpěračském oddíle na Malé Straně. 
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Po celé Praze bylo dost čekáren a tělocvičen, ale často se jednalo doslova o 

zdravotně závadné prostory v podzemí. Jednu provozovali bratři Ondříčkovy v ulici na 

Žižkově, brzy na to otevřel posilovnu Jiří Horký, Vojťech Fiala a Karel Tuháček, další 

byla na Vyšehradě a při Rudé hvězdě. Další se nacházely v Brně (profesor František 

Bulva, Zbyněk Janoud, Eva Franzlová), v Mariánských lázních (dr. Luděk Nosek, Jiří 

Zajíček), v Chomutově (František Talpa), v Ostravě (Dalibor Toman, Ing. Alexander 

Winkler). V Bratislavě v činkárně na Belehradské působil Ing. arch. Juraj Višný, Andy 

Hanzlík, Juraj Pipasík, Dušan Seliga a Ivan Uríček, v Košicích Šaňo Bačinský a Milan 

Jablonský. Emil Müller trénoval v suterénu ITVS, kde nebylo topení ani ventilace. Po 

určité době začal spolupracovat s Václavem Pšeničkou mladším, Karlem Lambertem a 

dvěma gymnasty. Společně se pustili do nového projektu. V Týnské ulici našli starý 

kostel. Po rekonstrukci a vybudování sprch, WC a šaten, začali dvakrát týdně s kurzy 

kondiční kulturistiky. A měli úspěch. 

Tenkrát nebylo snadné získat místo trenéra v atletice, proto Emil Müller zahájil 

kurzy vzpírání, zápasu a boxu. Přednášel věci, kterým druzí moc nerozuměli, revoluci 

vyvolal zavedením rozcvičování a strečinku. Ve své profesi stoupal závratně rychle 

nahoru. Pak přešel do metodické rady zápasu a vzpírání, za rok už byl členem předsed-

nictva vzpěračského svazu. Každoročně strávil skoro šest měsíců na školeních trenérů v 

Nymburce. 

Jako téměř všude - od USA až po Polsko - byla také u nás kulturistika spjata se 

vzpíráním. Ústřední sekci vzpírání ČSTV řídil vynikající činovník Bedřich Poula. 

Vzpírání mělo tenkrát asi 2300 aktivních členů. Bedřich Poula byl pro Emila Müllera 

vzorem, rádcem a hodně mu pomáhal. V předsednictvu se rovněž seznámil s Vojtěchem 

Fialou, expertem na mezinárodní vztahy. Dali se dohromady a Vojtěch Fiala brzy začal 

Emila lákat ke kulturistice. Bedřich Poula tomu nebránil, protože oba stále velmi dobře 

pracovali v trenérské radě, ale jeho jedinou obavou bylo, že kulturistika ochudí 

vzpěračskou základnu. 

Skupina iniciátorů prosazení nového sportu se postupně rozšířil a figurovali v 

něm v Čechách Vojtěch Fiala a Emil Müller z Prahy, Ladislav Filip z Berouna, na 

Slovensku zase Milan Jablonský, Alexander Bačínský a Juraj Višný. Odpor většiny 

členů sekce vzpírání k vytvoření samostatného svazu kulturistiky byl veliký. Pobu-

řovalo je už jen slovo „kulturistika“ a doporučovali názvy jako: činková gymnastika 
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(podle ruského gantelnaja gymnastika), budování těla (překlad bodybuilding) nebo 

silová cvičení. 

Přes všechny překážky nakonec k oficiálnímu uznání kulturistiky přece jen 

došlo, stalo se tak 13. dubna 1964. Ústřední komisi kulturistiky při vzpěračské sekci 

vedl Vojtěch Fiala a po něm funkci převzal Emil Müller. Vzhledem ke svým kontaktům 

byl zodpovědný za prosazování návrhů nového svazu na ÚV ČSTV Na Poříčí, později 

za vyškolení trenérů a rozhodčích.  

Kurzy kulturistických trenérů se odbývaly ve školicím středisku Nymburk. Ko-

mise kulturistiky podala návrh na Ústřední školu ČSTV, kde pracoval Emil Müller, a ta 

jeho zásluhou návrh přijala. Účastníci nic neplatili, vše, včetně refundace mzdy, šlo z 

rozpočtu ČSTV. Většinou tam nebyli přední závodníci, spíše lidi, kteří organizovali a 

měli zájem kulturistice pomoci. Během pár let vyškolili na 200 trenérů a rozhodčích. 

Dále hojně pořádali semináře a školení v terénu. Tyto aktivity podnikali v Čechách a na 

Moravě zejména Vojtěch Fiala, Luděk Nosek a Jiří Zajíček z Mariánských Lázní, 

František Bulva z Brna a Emil Müller. 

 Dodnes zůstává záhadou, jak se podařilo přesvědčit předsednictvo ÚV ČSTV, 

aby svaz kulturistiky dostal povolení ke členství v IFBB. V květnu 1969 přijel na 

pozvání svazu prezident IFBB Ben Weider. Zúčastnil se II. mistrovství ČSSR v Brně 

(premiéra byla v roce 1968 v Bratislavě) a překvapila jej jak organizace, rozhodování a 

úroveň závodníků. Byl tak nadšený, že mistra ČSSR Ladislava Szalaye pozval na soutěž 

Mr. Universe do USA. Později Ben Weider nabídl Emilovi Müllerovi, aby byl 

obchodním zástupcem značky Weider pro ČSSR, eventuálně pro celý východní blok. 

Jednalo se o tom na ministerstvu zahraničního obchodu. 

ČSSR vstoupila do IFBB v roce 1969, na žádost samotného Bena Weidera, 

jemuž tento návrh chytře vnukla dvojice Müller - Jablonský. V ČSSR tehdy fungovala 

asi stovka oddílů a IFBB měla 50 členských států. 

Emil Müller. se v lednu 1969 oženil a legálně odstěhoval do Kanady. Po 

příjezdu do Kanady v říjnu 1969 pracoval Emil Müller pro Weider Company v 

Montrealu. Ben Weider jej požádal, aby udělal návrh nových stanov a pravidel IFBB, 

protože jej ovlivnilo to, co viděl v ČSSR. Použil tedy modelu naší konstituce i pravidel, 

upravených na kanadské poměry. Na zasedání výkonného výboru IFBB, kde byl na dva 

roky zvolen generálním tajemníkem, svůj návrh předložil a snažil se jej obhájit. 

Souhlasili však jen tři z osmi členů, ostatním se to zdálo příliš futuristické a moc 
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revoluční (např. pózování na hudbu s profesionální choreografií, která je nyní 

neodmyslitelnou součástí kulturistických závodů). [30]. 

   3.5.1   Juraj Višný 

Juraj Višný se narodil 7. 6. 1937. V mládí hrál basketbal za dorost Slovan 

Bratislava a působil jako juniorský reprezentant Slovenska ve volejbalu. Historicky 

prvním absolutním vítězem prvního mistrovství ČSSR v Bratislavě roku 1968 byl Ing. 

Arch. Juraj Višný. Stal se taktéž absolutním vítězem první kulturisické soutěže v ČSSR 

- Velké ceny Mladé gardy v Bratislavě v roce 1964. Ve své kategorii obsadil v letech 

1965 a 1966 druhé místo na I. a II. ročníku soutěže o putovní pohár Trenéra a cvičitele. 

V roce 1966 vyhrál II. ročník soutěže o Cenu Sandow v Mariánských Lázních a III. 

ročník Velké ceny Mladé gardy v Bratislavě. Byl prvním předsedou komise kulturistiky 

při sekci vzpírání SV ČSTV na Slovensku. Zvítězil ve čtenářských anketách v časopisu 

Štart v letech 1966 a 1967. Po emigraci do Švýcarska (kde žije dodnes) ho nechali 

vyškrtnout ze všech československých kulturistických tabulek od roku 1968. V roce 

1966 vystoupil v roli Supermana ve scifi-komedii „Kdo chce zabít Jessii?“ Jeho filmové 

angažmá pokračovalo ještě několika rolemi v jiných filmech. 

Juraj Višný je spoluautorem dvou knih o kulturistice, včetně ilustrací a autorem 

mnoha odborných článků v časopisech Trenér, Svet socialismu a deníku Smena. Také 

byl autorem plakátů na první kulturistické soutěže (například na 1. MR ČSSR 1968). 

Ve svých 73 letech hraje příležitostně tenis, plave a samozřejmě cvičí. V roce 

2006 převzal z rukou prezidenta EFBB Rafaela Santonji Zlatou medaili za dosavadní 

přínos kulturistice. 

3.5.2    Ladislav Filip   

Ladislav Filip (narozen 8. 7. 1928) vystudoval vysokou školu v Praze – Ústav 

pro vzdělání profesorů tělesné výchovy při Karlově univerzitě. Po odchodu Emila 

Műllera, (historicky prvního předsedy nově vzniklého Československého svazu 

kulturistiky) do Kanady převzal profesor Ladislav Filip v roce 1968 funkci předsedy 

svazu kulturistiky. Tehdy vedeného při Svazu vzpírání ČSSR. Jako předseda svazu 

svazu pak s dalšími nadšenci zorganizoval mistrovství Československa v kulturistice v 

Brně v roce 1969, které bylo sice již druhým ročníkem kulturistické soutěže v ČSSR, 

historicky však první kulturistickou akcí pod záštitou mezinárodní IFBB. Tehdy se jí 

zúčastnil i Ben Weider, který byl profesionální organizací akce tak nadšený, že 
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jmenoval Ladislava Filipa supervisorem pro následující mistrovství světa amatérských 

kulturistů IFBB 1970 v Bělehradě. Hlavním důvodem byla inovace Čechoslováků, šlo o 

pózování na vybranou skladbu. IFBB do té doby využívalo hudbu jen jako pozadí. Na 

tuto akci odjel prof. Filip s tehdejším šéftrenérem Alexandrem Bačinským, který zde 

působil jako mezinárodní rozhodčí. Po nátlaku ČSTVS a tehdejších funkcionářů musel 

prof. Filip odmítnout jak odborné angažmá a další studium při IFBB v Kanadě, tak i 

jmenování do pozice zástupce IFBB pro Evropu. 

Podílel se na vydání tří knih o kulturistice a publikoval na 40 odborných článků. 

Je držitelem nejvyššího vyznamenání ČSTV za významný a výjimečný přínos tělesné 

výchově a sportu. 

Od svých 60 let zahájil éru seniorského atleta, kdy po roce 1989 už v barvách 

USA získal 3 tituly mistra světa, 4 tituly olympijského vítěze a víc než 5x překonal 

světový rekord. Nyní ve svých 82 letech 4x týdně trénuje znovu v rodném Berouně a 

zřejmě se chystá na některé z blízkých mistrovství světa seniorů v atletice. 

 

3.5.3    Další vývoj od roku 1975 

V dalších letech u nás nastal neočekávaně prudký vzestup. Ukázalo se, že v 

předsoutěžním období, zaměřeném na vyrýsování, je nemožné udržet maximální úroveň 

síly. Proto se pravidla vyvíjela od zdůrazňování silové disciplíny k dnešnímu pojetí, 

které je v souladu s celosvětovým trendem. Sbor rozhodčích hodnotí svalový rozvoj a 

souměrnost závodníkovy postavy a jeho pohybový projev. Síla ovšem zůstávala 

důležitou složkou projevu každého kulturisty. Proto byla hodnocena v přebornických 

soutěžích dorostu i v náborových soutěžích, jako je například akce „Hledáme 

nejsilnějšího učně a nejzdatnější učnici“. 

Ukázalo se, že tato cesta byla správná. Roku 1975 způsobilo na mistrovství 

Evropy senzaci suverénní vítězství „neznámého“ závodníka z Československa Petra 

Stacha, O rok později prokázali Petr Tlapák a Alois Pek vítězstvím ve svých kategoriích 

na mistrovství Evropy v Helsinkách, že Stachův úspěch nebyl náhodný. Od té doby 

patří českoslovenští kulturisté mezi evropskou špičku a musí se s nimi počítat i na 

světových soutěžích. 

Kulturisté v Evropě nedosahovali takových kvalit, jako kulturisté v zámoří. Ale 

mezi těmi evropskými naši kulturisté vynikali. Jména československých kulturistů 
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Stacha, Peka, Tlapáka, Dantlingera, Petera Uríčka, Holiče, Minaříka a dalších 

reprezentantů jsou ještě dnes v kulturistickém světě pojmem. Nebylo to jen zásluhou 

jejich přístupu k tréninku, ale také velmi dobré úrovně trenérského kolektivu v čele s dr. 

Noskem. 

Prvním výrazným úspěchem na mezinárodních soutěžích bylo vítězství Petra 

Stacha v roce 1975 na ME v Holandsku, kde zvítězil ve své hmotnostní kategorii i v 

boji o absolutního vítěze. V následujících letech se pod vedením trenérů Dr. Luďka 

Noska, Dr. Pavla Zobače a MUDr. Zdeňka Černého postavili na nejvyšší stupeň v 

Evropě závodníci Dr. Petr Tlapák, Alois Pek, Robert Dantlinger, Anton Holič, Ing. arch. 

Peter Uríček, MVDr. Libor Minařík, Miroslav Jastrebzski, Pavol Jablonický, Zuzana 

Kořínková, Eva Sukupová a Štefan Orosz. Titul mistra světa pak získal Pavol 

Jablonický, Zuzana Kořínková, Eva Sukupová, Zdena Tvrdá-Gottvaldová a další. 

Mezi vynikající výsledky je možné přiřadit i čtvrté místo Petra Stacha na MS v 

Montrealu (1976), třetí místo z MS v Nimes (1977) a druhé místo, po těsné porážce od 

jednoho z nejslavnějších kulturistů Toma Platze, na MS v Accapulcu v roce 1978. 

Prvním „československým“ mistrem světa byl v roce 1985 Slovák Jozef Grolmus, který 

jako emigrant startoval za NSR. V témže roce byl na nejprestižnější soutěži 

Mr.Olympia na 10. místě. 

 Některé posilovny, např. Sandow Mariánské Lázně, se díky obětavosti a 

pracovitosti členů změnily v moderní fitcentra. Zásadní změna v kvalitě posiloven a 

posilovacích strojů však nastala až po roce 1990, kdy pád komunismu v naší zemi 

otevřel cestu podnikavosti a během krátké doby došlo k prudkému růstu fitnesscenter a 

posiloven. 

3.5.4    Ženská sportovní kulturistika 

 Rozvoj ženské kondiční kulturistiky v Československu zaznamenal v 

posledních letech prudký rozmach. Také o ženskou sportovní kulturistiku vzrůstá mezi 

ženami zájem. Dokladem byly i první neoficiální závody ve sportovní kulturistice žen 

pořádané podle platných pravidel IFBB v roce 1983 v Mariánských Lázních. V této 

premiérové mezinárodní soutěži zvítězila Diana Švingerová z pořádajícího oddílu TJ 

Mariánské Lázně. 

Na kulturistiku žen je třeba se dívat a posuzovat ji jako kulturistiku mužů. V 

žádném případě se nejedná o soutěž krásy, tanec či gymnastiku, ale kulturistiku podle 

70 
 



všech pravidel. To znamená, že rozhodčí posuzují a hodnotí postavu soutěžících žen 

podle stejných kritérií, která platí pro kulturistické soutěže mužů. Takže hodnotí 

svalový rozvoj, proporcionalitu, souměrnost, tvar a předvedení. 

Svalový rozvoj je termín, který se bude zdát mnohým v souvislosti s ženami 

jako něco nepřirozeného, ale je zapotřebí ji vždy posuzovat spolu s tvarem. Proporce 

znamenají rovnováhu mezi jednotlivými partiemi těla. Jsou vyjádřeny formou a 

velikostí jednotlivých svalových skupin v poměru k tělu. Jsou důležitým faktorem k 

dosažení harmonického a estetického celku. Souměrnost u ženské kulturistiky znamená 

soulad mezi linií postavy a formou jednotlivých svalů. Pokud ženě chybí souměrnost a 

proporcionalita ženského těla, nemůže se dobře umístit v soutěži, ať je jakkoli dobře 

svalově rozvinuta. Později se vytvořila kategorie fitness a bodyfitness.  (Řehůřek - 

konzultace) 
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3.6    Historie a vývoj fitness v ČR 

            Po osamostatnění kulturistiky došlo k rozdělení na 3 směry. A to na kondiční 

kulturistiku, sportovní kulturistiku a silový trojboj. Silový trojboj se později oddělil. 

Sportovní kulturistikou se rozumí vlastní systém závodů a soutěží. Došlo později 

k vytvoření nových disciplin, jako fitness, bodyfitness. Kondiční kulturistiku dnes 

můžeme přiřadit k pojmu fitness, jako formu udržení kondice v rámci běžné populace. 

Nejprve se cvičilo převážně podle Weiderových tréninkových principů. Jejich aplikace 

 byla ale možná pouze pro zkušené cvičence a ne pro běžnou veřejnost. Což se časem 

ukázalo, jako chyba. Tyto principy byly stavěny pro vrcholové kulturisty a měly 

zapříčinit maximální svalový a silový rozvoj, avšak na které tělo začátečníka nebylo 

stavěno. Docházelo k celkovému přepětí a přetrénování, zátěž byla extrémní a technika 

cviků neodpovídala ideálu. Z toho pak plynuly problémy, jako vytvoření svalových 

dysbalancí, kloubní devastace nebo dokonce zranění či úrazy. 

Rok 1989 přinesl ohromné změny i na poli kondiční kulturistiky, svět fitness 

v tehdejším Československu se začal formovat pod vlivem toku informací ze 

zahraničních periodik, publikací a především vstoupily na náš trh firmy, které měli svoji 

marketingovou strategii založenou na propagaci fitness. Postupně vznikaly i české firmy 

a začaly se vydávat odborné časopisy a knihy. Pořádaly se trenérské kurzy pro trenéry 

kulturistiky a instruktory fitness.  Ale tím, že fitnesscentra nemusejí být organizována 

Svazem kulturistiky, zanikl systém jednotného školení trenérů. Takže vzniká více 

školících zařízení, pochopitelně má každé svojí metodiku a systém. V tom vidím velký 

nedostatek, protože teorie není ucelená. Na druhou stranu tak vzniká konkurenční boj a 

to může vyústit ke zlepšení výuky a případně k progresi ve výzkumu v oblasti fitness. 

Obávám se však, že nastal pravý opak a rozdíly mezi jednotlivými trenérskými školami 

jsou často veliké a trenérskou licenci někdy dostane kdokoli, kdo si ji zaplatí.  

Podle Stackeové řada dopingových skandálů v soutěžní kulturistice zapříčinila 

vznik soutěží ve fitness. Nastal problém s přesným vymezením pojmu „fitness“. Fitness 

jako sportovní disciplína se staví na stejnou rovinu, jako je kulturistika, ale soutěže ve 

fitness se od soutěží v kulturistice odlišují důrazem na pohybový projev, je omezena i 

tělesná hmotnost soutěžících s důrazem na kvalitu svalové hmoty, namísto 
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hmotnostních kategorií jsou kategorie výškové a soutěžní postoje jsou pouze 

čtvrtobraty. 

Změna nastala i v oblasti provozování fitnesscentra. Do roku 2000 mohl 

živnostenský list na provozování fitnesscentrum získat prakticky každý. Jelikož to 

spadalo pod nevázané živnosti. Avšak nastala změna a k získání živnostenského 

oprávnění je dnes potřeba vysokoškolské vzdělání tělovýchovného zaměření a pro 

trenérskou či instruktorskou práci pak absolvování kursu u školicího zařízení 

s akreditací MŠMT ČR. V poslední době byla zaznamenána snaha Svazu kulturistů a 

fitness ČR o striktní oddělení kvalifikace trenér kulturistiky a instruktor fitness centra, 

přičemž školení trenérů kulturistiky by bylo výsadou sportovního svazu. [60]. 

Dnes už nechodí lidé cvičit jen z estetických důvodů s cílem přiblížit se 

kulturistům z časopisu nebo akčním hrdinům. Ale lidé si začali uvědomovat potřebu 

pohybové aktivity, jelikož takzvaný sedavý styl života má neblahý vliv na zdraví celé 

populace. Důvod k návštěvě posilovny je často preventivní, terapeutický a neposlední 

řadě jde také o prestiž. 

Dnešní koncepce posilovacích cvičení vychází vzhledem k tomuto faktu nejen 

z metodiky kulturistického tréninku (dříve tomu bylo pouze takto), ale také 

z fyzioterapie, kineziologie, neurofyziologie, tělovýchovného lékařství, psychosomatiky 

a dalších oborů. 

V současné době shledávám trh s fitness centry a fitness instruktory dost 

přesycený.  Avšak kvalita trenérů a center je dost odlišná. Důvodem často bývá právě 

již zmíněná nesjednocenost školících center a trenérských škol. Poté také lehčí 

dostupnost získání potřebné licence, často i s minimální praxí v oboru. Což považuji za 

velkou chybu. Moderním trendem převážně v zahraničních společnostech, které u nás 

provozují wellness a fitness centra ve velkých městech, se stávají interní školení, 

certifikáty a trenérské licence. Těchto společností je v současné době více a 

pochopitelně nastává zmatek a nejednotnost v odborném proškolení instruktorů. Určitě 

to je způsobené také rychlým vývojem nových směrů a druhů fitness aktivit. Často jde o 

nové trenažery nebo technologie, na které je potřeba získat licenci od výrobce. Podle 

mého názoru, jde ale pouze o marketingový boj o klienty, protože obvykle se jedná o 

jen modifikaci již známého druhu fitness aktivity.  

Co se týká nabídky produktů a služeb pro klientelu, tak ta se stále zlepšuje. A to 

díky velké konkurenci a přílivu technologií a tréninkových postupů ze zahraničí a 
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v posledních letech i z tuzemska. Mezi nové směry patří například kranking, vacu 

shape, program human sport, systém kinesis atd. Z nově aerobních vznikajících směrů 

bych uvedl například ropeskipping, bosu, fitbox, jumping atd. 

V dnešní době je celkem zvykem využít služeb osobního trenéra. Určitě 

v počátcích tréninkového cyklu jde o velice dobrou volbu. Klient se tak vyhne 

případným zdravotním problémům a nenaučí se špatné motorické návyky a provedení 

cviků. Důležitá je zde zpětná vazba, kterou při cvičení podle příruček a časopisů 

nezískáte.  
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4    ZÁVĚR 

Technický pokrok s sebou nese mnoho výhod, které činí náš život snazším a 

pohodlnějším. Tento pokrok je však bohužel rychlejší, než vývoj lidského druhu a náš 

organismus není připraven na nový styl života, v důsledku čehož se vyskytuje stále větší 

počet civilizačních chorob. Je potěšující, že stále větší počet lidí si uvědomuje nutnost 

bránit se nežádoucím důsledkům dnešního sedavého způsobu života a životním a 

pracovním stresům, které ohrožují naše zdraví. Podle nejnovějších průzkumů lze na 

vrub hypomobility připsat až třetinu úmrtí na srdeční cévní příhody, cukrovku a 

rakovinu tlustého střeva. 

Pro svoji diplomovou práci jsem si vybral pojednání o historii aktivního 

životního stylu, pomocí kterého můžeme těmto nežádoucím jevům účinně čelit, a který 

označujeme jako „fitness“. Tento způsob života stojí na třech pilířích, kterými jsou 

pohybová aktivita, racionální výživa a regenerace. Cílem fitness aktivit je zlepšení, 

popřípadě udržení dobrého zdravotního stavu, zlepšení fyzické, psychické a pracovní 

výkonnosti a celkového pozitivního životního pocitu. To ve svém důsledku vede k 

naplnění společenské potřeby ve smyslu zdravého a spokojeného obyvatelstva. 

Cílem této práce bylo zmapovat vývoj sportovních disciplín, ze kterých později 

vznikal trend fitness, od počátku lidské civilizace až po současnost. Což se mi myslím 

povedlo, avšak téma je velmi rozsáhlé a měl by se mu věnovat větší prostor. 

V první kapitole, v úvodu, jsem se zabýval uvedením do problému a 

jednoduchým popisem daného trendu. A to především uvedením několika definic slova 

„fitness“. Tento termín není nikde přesně formulovaný, ačkoliv se při popisu tohoto 

termínu autoři shodují, tak každý definuje fitness trochu odlišně. Proto jsem použil 

v úvodu definice z různých zdrojů. Ve druhé kapitole se věnuji historii a vývoji fitness 

ve světě. Postupuji chronologicky a detailněji rozebírám období, o kterých si myslím, že 

do jisté míry ovlivnily daný vývoj. Třetí kapitola se zabývá tuzemskou historií. 

Většinou jsem čerpal z odborné literatury zabývající se historií a vývojem 

tělovýchovy, z kulturistických encyklopedií a příruček, ze starých časopisů a ročenek, 

z kronik a almanachů.  Mnoho informací se dalo najít i na internetu. Přestože je 
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v dnešní době fitness styl života velmi populární a k dispozici je mnoho literatury, tak 

historické podklady pro moji práci se hledaly velmi obtížně. O kvalitě použité literatury 

by se dalo polemizovat, určitě šlo někdy o velmi starý zdroj, nebo autor nebyl 

považován za odborníka na dané téma (např. Scheiner). V některých kapitolách cituji i 

ze starých kronik a pověstí, kde mohou být neověřená fakta a data, tudíž je nutno brát 

tyto informace s rezervou a měly by tedy pouze nastínit klima a tehdejší „sportovní“ 

život dané doby. Abych byl objektivní, ale hlavně mi nic jiného nezbývalo, jelikož u nás 

nebyla odborná literatura k dispozici, tak jsem musel nastudovat mnoho zahraniční 

literatury (např. kapitola 2.15). S překladem nebyl zas tak velký problém, tím se jevil 

spíše nedostatek a špatná dostupnost zahraničních publikací. Velkým problémem pro 

mě nejprve bylo shromáždění literárních pramenů, ale postupem času se jich objevilo 

dostatek. A právě to vyústilo v problém druhý. A tím je bezesporu velký záběr této 

práce. A to ze dvou důvodů. Tím prvním je časové období. Popisuji vývoj od počátku 

lidstva až po současnost a to ještě ve dvou dimenzích (světové a tuzemské). A druhým 

je velká souvislost dnešního fitness s mnoha sporty, disciplínami, teoriemi, vědami a 

kulturami. Které ovlivnily pasivně i aktivně vývoj tohoto trendu. Myslím a konstatuji, 

že téma je velice obsáhlé a jen s obtížemi se mi podařilo vtěsnat všechny důležité 

informace. Při výběru tohoto tématu jsem netušil, že tvorba této práce bude tak 

komplikovaná. Čtenář může nabýt dojmu, že zde chybí podstatné věci a data, na druhou 

stranu se mu zase může zdát, že některé kapitoly obsahují zbytečně mnoho informací 

(často až detailních). To už však záleží na názoru a individuálním pohledu na daný 

problém. Může se objevit i kritika na uvedení několika osob, kterým jsou v práci 

věnovány celé kapitoly. Ale to je zase věcí názoru. Prostě autor považuje tyto osoby za 

stěžejní a velmi důležité, protože se velmi zasadili o propagaci a dnešní podobu fitness a 

cítil tak potřebu tyto osobnosti představit. 

 Fitness má své kořeny už v dobách, kdy člověk začal vnímat svoji sílu a moc. 

V pravěku to byly ukázky síly, zastrašovací rituály, lov, přizpůsobení se klimatickým 

jevům a boj o přežití. Tyto činnosti však byly prováděny necíleně a tedy pasivně, aniž 

by si to člověk tehdy uvědomoval. Cílenou péči o tělo a první známky tréninku 

pozorujeme až ve vyspělých civilizacích starověku (Egypt, Mezopotámie, Indie, Čína, 

Řím a především Řecko). Hlavně antické Řecko položilo základní myšlenku trendu 

fitness. Už staří Řekové rozpoznali blahodárné účinky tělesných cvičení na jejich těla i 

psychiku. Podle mého názoru Římané posunuli myšlenky kalokahgatie do jiných sfér. 
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Šlo jim především o zábavu a tělesná cvičení prováděli jen osoby k tomu určené. 

Naopak se zasadili o rozvoj hygieny a regenerace (lázně, masáže). Ve středověku došlo 

k potlačení všeho antického a pozornost se z lidského těla přesunula radikálně na 

lidskou duši a do nebeských výšin. Rozumné procitnutí nastalo za období renesance, 

což vedlo k návratu antických myšlenek. Avšak katolická církev nenápadně situaci 

kontrolovala. Ačkoliv se to zdá nemožné, tak velký vliv na rozvoji disciplín, které dříve 

daly základ dnešnímu fitness, měla brannost a vojenský výcvik. Ve starověkých, 

středověkých, ale i za dob novověku vznikaly propracované programy a teorie, které se 

často opíraly o tehdejší vědu a lékařství. Ti nejlepší odborníci sestavovali tréninky a 

výcvik a posunovali tak vývoj zlepšování kondice rychle dopředu. Ovšem, šlo o pasivní 

pojetí dnešního fitness, ale to není podstatné. Vývoj a přínos zde je a to je důležité. 

Dalším mezníkem historie fitness byl postupný vývoj lékařství (anatomie, fyziologie), 

vědy, vojenství a sportu. Důležitý byl vznik gymnastiky. Pak postupně těžké atletiky, 

vzpírání, kulturistiky a aerobiku. Na základě zjištěných údajů jsem došel k závěru, že 

historie fitness je spojena s celkovým vývojem tělovýchovy a k postupnému odštěpení 

došlo až v 19. století. Abych to shrnul, tak největší zásluhy a přiblížení se k dnešnímu 

fitness nalézáme ve starém Řecku. Jednalo se o nadčasové a velmi přesné pojetí 

tělesnosti a stylu života, jako v dnešní době 21. století. Samozřejmě můžeme vést 

diskuzi, zda nešlo o náhodu. Další důležité období je vznik léčebné gymnastiky ve 

Švédsku. Ta oproti nářaďovému tělocviku, který měl spíše branný charakter, považuje 

za prioritu udržení si dobrého zdraví. Následuje vývoj v USA, který měl ohromný vliv 

na moderní podobu fitness. Jednalo se o neskutečně velkou propagaci a popularizaci 

aktivního životního stylu, do kterého byla zapojena vláda, president a kongres. To do té 

doby nemělo obdoby. Osobnosti a koncerny v USA přímo a nepřímo ovlivňují směr, 

trend a podobu dnešního fitness na celém světě. 

Vznik a historie daného trendu v České republice kopírovaly celkem pravidelně 

křivku světového vývoje. I když v určitých fázích bylo znát mírné zpoždění. Protože 

systémy a metodika tělesných cvičení byly často importovány ze zahraničí. Mezi 

největší mezníky v historii fitness v ČR patří bezesporu vznik Sokola, těžké atletiky, rok 

1964 a 1969. Je obdivuhodné, jak se za tehdejšího režimu dostala kulturistika do 

popředí zájmu. Za krátký časový úsek se ze „sklepních tělocvičen“ dostali naši 

závodníci a funkcionáři do nejvyšších pater světa kulturistiky a fitness. Už 

v sedmdesátých letech jsme patřili ke světové velmoci. Je to s podivem a zůstává to 
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velkým otazníkem. Můj názor je takový, že za tehdejšího politického klimatu chtěli lidé 

zažít něco „západního, amerického“, a proto byli velmi zapálení a aktivní. Což 

posunovalo vývoj v tehdejším Československu neskutečně rychle dopředu. Jelikož bylo 

stále co dohánět. Po roce 1989 došlo k otevření trhu a začaly nás ovlivňovat směry ze 

západu (především z USA). Docházelo k propagaci různých fitness aktivit, pomůcek, 

strojů a doplňků výživy. Často jejich užitek a účelnost převyšoval obchodní zájem. Stali 

jsme se tak žádaným hráčem v oblasti trhu s fitness zbožím. 

Celkově mě tvorba diplomové práce obohatila o vědomosti v oboru, který mi je 

velmi blízký. A doufám, že tomu tak bude i pro ostatní příznivce fitness. 
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