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Abstrakt

Název: Posilování dolních končetin ve fitness centru.

Cíle práce: Cílem bakalářské práce je vytvořit přehled pro posilování dolních končetin ve 

fitness a pro lidi, kteří se rozhodli tomuto posilování věnovat.

Metody: V práci byla použita analýza odborné literatury a dotazování. Cílová skupina 

dotazování bylo 20 žen a 20 mužů, kteří navštěvují fitcentrum.

Výsledky: V práci bylo zjištěno, že ženy posilují dolní končetiny častěji, déle a více než 

muži. U dotazovaných osob jsou v drtivé většině dolní končetiny posilovány alespoň nějakým 

způsobem.

Klíčová slova: Dolní končetiny – silové schopnosti - metodika posilování -  aplikace cviků.
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Abstract

Title: Strengthening of the lower limbs in fitness center.

Objectives: The aim of thesis is to create an overview for strengthening the legs in fitness and 

for people who have decided to devote this strengthening.

Methods: The paper has been used the literature analysis and interviews. Target group

interviews were 20 women and 20 men who attend fitness center.

Results: In this work it was found that women strengthen the lower limbs more often and

longer than men. The lower limbs are overwhelmingly strengthened at least in some way.

Keywords: Lower limbs - strength abilities - methodology of the strengthening – exercises 

application
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1 Úvod

Základní filozofií fitness je dosažení stavu, odpovídajícího starořeckému pojmu „kalogathia“, 

což znamená soulad fyzické a duševní krásy (Fořt, 2005).

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

trenažérech, doplněné o aktivity aerobního charakteru na speciálních trenažérech, 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 (Kolouch, 1990).

V dnešní době dochází k obrovskému rozmachu fitness center a s jejich stoupající oblibou,

stoupá i počet návštěvníků fitcenter, kteří jdou do fitcentra s tím, že naberou svalovou hmotu, 

zpevní své tělo a zredukují podkožní tuk. Nejdříve ze všeho by si měli vybrat kvalifikovaného 

trenéra, který jim vysvětlí základní principy a metody posilování a provede jim vstupní 

diagnostiku, díky které lze rozpoznat různé zdravotní obtíže, dysbalance apod. a tím poté 

předejít jejich zhoršování výběrem vhodného tréninkového procesu. Stejně tak slouží jako 

zpětná vazba pro ověření správného postupu trenéra.

Svaly zabírají na lidském těle asi  40% celkové tělesné hmotnosti, 56% z těchto svalů se 

vyskytuje na dolních končetinách. Posilovaní dolních končetin není často středem zájmu  

cvičení obzvláště u začátečníků. Dolní končetiny jsou často zanedbávány a pozornost je 

zaměřena na více viditelné svalové skupiny horní poloviny těla. Lidé, kteří přicházejí do 

fitness center, tam jdou ve snaze udělat něco pro své zdraví a kondici, ale často dochází k 

pravému opaku. Volbou nevhodných cviků a jejich nesprávným prováděním si mohou 

přivodit různé zdravotní potíže. Chyby a špatné návyky ze začátku posilování se pak špatně 

odstraňují. Nejprve si cvičící musí vybudovat správný a pevný základ kolem svalů páteře a 

trupu, nazývaný jako svalový korzet trupu. Až po dostatečném posílení a zpevnění svalového 

korzetu může přejít na posilování svalů končetin – posilování od centra k periferii. V 

opačném případě se páteř zhroutí a cvičenec se bude potýkat s častými bolestmi, především v 

oblasti zad (Stackeová, 2004).

Při posilování dolních končetin je třeba brát zřetel na správný výběr cviků, důležité je také 

pořadí cviků. Na začátek tréninkové jednotky zařadíme komplexní cviky na dolní  končetiny a 

až poté se věnujeme izolovanému posilování určitých svalových skupin na dolních 
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končetinách. Dále je důležitý počet sérií, velikost odporu, frekvence cvičení a doba přestávek 

mezi jednotlivými sériemi. Toto volíme podle pokročilosti cvičence a cíle cvičení.



12

Teoretická část

2 Posilování svalstva dolních končetin

Svaly zabírají na lidském těle asi  40% celkové tělesné hmotnosti, 56% z těchto svalů se 

vyskytuje na dolních končetinách.V rámci jednoho svalu rozlišujeme cviky podle jejich 

účinku na posilovací cviky ve zkrácení či v prodloužení svalu. Jestliže posilujeme ve 

zkrácení, tvarujeme a působíme více na mediální (střední) část svalového bříška. Působíme-li 

na část svalu blíže k šlachám, tvarujeme bříško do délky, a tudíž posilujeme sval 

v prodloužení.Obecně platí, že při zvedání zátěže vydechujeme a při jejím spouštění se 

nadechujeme. Nejdříve musíme vždy protáhnout svaly zkrácené a potom teprve posilovat 

svaly oslabené.Posilování svalstva dolních končetin je z hlediska rozvoje síly, svalové hmoty 

a zlepšení oběhové a dýchací soustavy nejefektivnější. Přesto mu hodně cvičenců (i ti 

vyspělejší) nevěnuje dostatečnou pozornost (Stackeová, 2008).

Dolní část lidského těla bývá často hodnocena jako nejvíce problémová. Větší starosti s touto 

oblastí mají především ženy. Nelibí se jim tvar jejich hýždí a dolních končetin. Jelikož jsou to 

ženy a předpokládá se, že jednou z nich budou matky, tak už od přírody mají širší pánev a 

kolem pánve a hýždí se ukládá větší množství tuku. Hodně žen proto touží mít pevné hýždě a 

štíhlé boky. Proto je pro ně důležité začít konzumovat správnou stravu, posilovat problémové 

partie a provozovat aerobní aktivity, které pomáhají odstranit přebytečný tuk (Jarkovská, 

2005). 

Svaly na dolní končetině jsou téměř stejně uspořádané jako na horní končetině, ale jsou 

silnější, objemnější a hrubší. Dolní končetina nemá tolik volnosti jako horní, přesto musí být 

spojení pohyblivé a zároveň schopné plnit nosnou funkci (Jarkovská, 2005).
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3 Výčet hlavních svalů na DK

3.1 Hýžďové svalstvo

Velký sval hýžďový (musculus glutaeus maximus) začíná zeširoka od zadní části lopatky 

kyčelní, od kosti křížové a od kostrče a jde na zadní a zevní stranu proximálního konce těla 

femuru. Provádí extensi a zevní rotaci kyčelního kloubu a abdukci stehna. Je velmi důležitým 

činitelem při udržování vzpřímené postavy a hlavním extensorem kyčelního kloubu (Čihák, 

2001).

Je to sval fázický s tendencí k ochabování.

Střední sval hýžďový (m. glutaeus medius) je z části kryt průběhem m. gluteus maximus. 

Možností akce ve více směrech je tento sval významný při chůzi a při udržování rovnováhy 

stojícího těla, neboť se účastní flexe a extense kyčle. Provádí obě rotace a hlavně abdukci 

kyčelního kloubu (Čihák, 2001).

Malý sval hýžďový (m. glutaeus minimus) je zcela kryt středním svalem hýžďovým. Má 

stejnou funkci s m. gluteus medius, výraznější je však vnitřní rotace v kyčelním kloubu 

(Čihák, 2001).

Napínač stehenní povázky (m. tensor fasciae latae) je nejventrálnější z gluteálních svalů. Je 

to pomocný flexor, abduktor a vnitřní rotátor kyčelního kloubu (Čihák, 2001).

3.2 Přední strana stehna, flexory kyčle

Přední stranu stehna a flexory kyčle zapojujeme v běžném životě téměř neustále. Při chůzi, 

běhu, výpadech, podřepech, atd. Tuto svalovou skupinu bychom měli protahovat po každé 

sportovní činnosti. Po delším zatěžování těchto svalů je nutné vykompenzovat zatížení a 

protáhnout svaly na přední straně stehna.

Sval bedrokyčlostehenní (m. iliopsoas) se skládá ze dvou svalů (m. psoas major a m. 

iliacus). Je to hlavní flexor kyčelního kloubu a je to sval posturální.

Čtyřhlavý sval stehenní (m. quadriceps femoris) má čtyři hlavy. Přímý sval (m. rectus 

femoris), dva postranní svaly (m. vastus medialis, m. vastus lateralis) a hluboký sval (m. 

vastus intermedius). Hlavní funkcí je extense v kolenním kloubu. Je významným článkem při 

udržování vzpřímené postavy (Čihák, 2001).

Sval krejčovský (musculus sartorius) je dlouhý štíhlý  sval jdoucí po přední straně stehna na 

vnitřní stranu kolena. Funkcí je pomocná flexe v kloubu kyčelním a kolenním. Provádí hlavně 

zevní rotaci dolní končetiny (Čihák, 2001).
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3.3 Zadní strana stehna

Dvojhlavý sval stehenní (m. biceps femoris) má dvě hlavy, dlouhou hlavu (caput longum) a 

krátkou hlavu (caput breve), které se spojují ve společné bříško, jdoucí zevně ke kolennímu 

kloubu, kde přechází v úponovou šlachu. Provádí flexi kolenního kloubu a zevní rotaci bérce 

při flektovaném kolenu (Čihák, 2001).

Sval poloblanitý (m. semimembranosus) a sval pološlašitý (m. semitendinosus) jdou na 

mediální stranu kolena. Funkcí je flexe kolenního kloubu, vnitřní rotace bérce při ohnutém 

koleni. Pomocná extense a pomocná addukce kyčelního kloubu (Čihák, 2001).

Zadní strana stehna má velké tendence ke zkracování. Proto ji je třeba věnovat pozornost a 

důkladně ji protahovat.

3.4 Vnitřní strana stehna

Mediální skupina svalů (vnitřní strana stehna) se jedním slovem nazývá adduktory neboli 

přitahovače stehna.

Štíhlý sval stehenní (m. gracilis), sval hřebenový (m. pectineus), krátký přitahovač (m. 

abductor brevis), dlouhý přitahovač (m. abductor longus) a velký přitahovač (m. abductor 

magnus). Mediální skupina svalů stehna souborně funguje jako adduktory stehna. S výjimkou  

m. gracilis provádí zevní rotaci v kyčelním kloubu (Čihák, 2001). 

Tyto svaly jsou z větší části posturální, mají tendenci ke zkracování, ale spodní část má 

tendenci k ochabování.

3.5 Zadní skupina svalů bérce

Trojhlavý sval lýtkový (m. triceps surae) má tři hlavní složky. Dvě hlavy na povrchu (m. 

gastrocnemius), tj. hlava vnitřní (caput mediale) a hlava vnější (caput laterale). Třetí hlava (m. 

soleus) je hluboká složka trojhlavého svalu. Sval lýtkový se upíná Achillovou šlachou na 

tuber calcanei. Funkcí trojhlavého svalu lýtkového je plantární flexe nohy. M. gastrocnemius -    

pomocná flexe kolena. M. triceps surae zdvihá tělo při chůzi a udržuje správnou posici bérce 

vůči noze (posturální sval) (Čihák, 2001).

Do hluboké vrstvy na zadní straně bérce patří m. tibialis posterior, m. popliteus, m. flexor 

digitorium longus a m. flexor halluicis longus – provádí zejména flexi a plantární flexi nohy.
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3.6 Přední a zevní strana bérce

Přední sval holenní (musculus tibialis anterior), dlouhý natahovač prstů (m. extensor 

digitorium longus) a dlouhý natahovač palce (extensor hallucis longus) jsou svaly patřící do 

přední skupiny svalů bérce. Jsou uloženy vpředu, laterálně od přední hrany tibie. Tyto svaly 

provádějí hlavně dorsální flexi nohy (Čihák, 2001).

Dlouhý sval lýtkový (m. peronaeus longus) a krátký sval lýtkový (m. peronaeus brevis) 

patří do laterální skupiny svalů bérce. Začínají na laterální ploše fibuly a zahalují proximální 

část fibuly. V distální části bérce přecházejí v dlouhé šlachy, které jdou zevním kotníkem ke 

svým úponům. Jejich funkcí je pronace nohy a pomocná plantární flexe a abdukce nohy 

(Čihák, 2001).
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4 Vyšetření a testování svalů na DK 

4.1.1 Svaly na DK s tendencí ke zkrácení

Jsou to tyto svaly: flexory kyčelního kloubu – bedrokyčlostehenní sval (m. iliopsoas), přímý 

sval stehenní (m. rectus femoris), krejčovský sval (m. sartorius), napínač stehenní povázky 

(m. tensor fasciae latae), adduktory kyčelního kloubu,  flexory kolenního kloubu – dvojhlavý 

sval stehenní (m.  biceps femoris), sval pološlašitý (m. semitendinosus), sval poloblanitý (m. 

semimembranosus), trojhlavý sval lýtkový (m. triceps surae) a sval hruškovitý (m. piriformis).

4.1.2 Svaly na DK s tendencí k oslabení

Jsou to svaly, které je třeba přednostně posilovat: hýžďové svaly, čtyřhlavý sval stehenní a 

přední sval holenní.

4.2 Vyšetření

Vyšetření provádíme v klidném, tichém a dostatečně teplém prostředí. Vyšetřovaná osoba by 

měla být svlečena do plavek nebo spodního prádla a bosa. Věnujeme se zde pouze vyšetření 

svalů na dolních končetinách a hodnotíme celkovou symetrii postavy, somatotyp, množství 

podkožního tuku a jeho rozmístění, svalový tonus, držení těla a stabilitu postoje (Stackeová, 

2008).

Dle Stackeové (2008) detailně hodnotíme dolní končetiny ze tří pohledů:

Při pohledu zepředu hodnotíme:

- postavení dolních končetin – kyčelní a kolenní kloub, pravolevou symetrii

- rozvoj svalstva stehen – celkový rozvoj, symetrii vnitřní a vnější hlavy čtyřhlavého svalu 

stehenního ( převaha vnitřní hlavy způsobuje mediální postavení pately ), pravolevou symetrii

- postavení nártů a chodidel – nožní klenbu, eventuálně plochou nohu, rozvoj předního svalu 

holenního, pravolevou symetrii.

Při pohledu zboku hodnotíme:

- rozvoj a tonus hýžďových svalů

- rozvoj a tonus svalstva na zadní straně stehna

- rozvoj a tonus lýtkových svalů.



17

Při pohledu zezadu hodnotíme:

- rozvoj a symetrii hýžďových svalů

- rozvoj a tonus svalstva na zadní straně stehna

- rozvoj a tonus lýtkových svalů, poměr vnitřní a vnější hlavy dvojhlavého svalu lýtkového

- postavení chodidel, eventuálně zevní vytočení a tvar nožní klenby.

4.3 Testování

Testování provádíme v teplém a klidném prostředí. Vyšetřovací pohyby jsou plně pasivní. 

Vyšetřovaný by neměl být po intenzivní fyzické zátěži ani psychickém stresu (Stackeová, 

2008).

Test č. 1.

Pozice, kde testujeme tři svaly s tendencí ke zkrácení. Je to sval bedrokyčlostehenní (m. 

iliopsoas), napínač stehenní povázky (m. tensor fasciae latae) a přímý sval stehenní (m.rectus 

femoris).

Test provedeme tak, že položíme vyšetřovaného na kraj stolu tak, že je hýžděmi těsně u jeho 

okraje. Jedno koleno si vyšetřovaný přitáhne oběma rukama co nejvíce k břichu, druhá 

(testovaná) končetina volně visí ze stolu dolů.

U bedrokyčlostehenního svalu hodnotíme, zda se osa stehna dostane pod horizontálu. Pokud 

pod ni neklesne je tento sval zkrácený.

U přímého svalu stehenního hodnotíme, zda holeň a lýtko visí svisle dolů. Pokud ano, je 

sval v pořádku. Pokud je tato část končetiny šikmo dopředu, tak je sval zkrácený.

U napínače stehenní povázky hodnotíme, zda stehno vybočuje do strany. Pokud ano, je sval 

zkrácený (Tichý, 2000).

Test č. 2.Pozice, kde testujeme přitahovače stehna (adduktory).

Test provádíme vleže na zádech. Jednu končetinu pokrčíme v kyčli a v koleni a necháme ji 

padnout do strany. Pokud jsou adduktory v pořádku, dolehne stehno až na podložku. Pokud se 

to nepodaří, jsou svaly zkrácené a to tím více, čím výše zůstane koleno viset nad podložkou 

(Tichý, 2000).
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Test č. 3.

Pozice, kde testujeme zadní stranu stehna (hamstringy).

Jako rychlý test se používá sed se zcela rovnými zády a s křížovou kostí kolmo k podložce. 

Jsou-li zkrácené hamstringy, klient tuto polohu nedokáže zaujmout. Pánev se mu vyklenuje 

vzad a má kulatá záda (Tlapák, 1999).

Test č. 4.

Pozice, kde testujeme trojhlavý sval lýtkový.

Testem tohoto svalu je sed na bobku. Nohy jsou u sebe a chodidla se musí celá dotýkat 

podložky. Horní končetiny jsou složené u kolen. Pokud se testovaný na bobku neudrží a 

přepadá na záda, je trojhlavý sval zkrácený (Tichý, 2000).

Test č. 5.

Pozice, kde testujeme hruškovitý sval.

Vyšetřovaný leží na břiše, dolní končetiny flektovány v kolenním kloubu do pravého úhlu. 

Uchopíme je v oblasti nártů z vnitřní strany a pomalu táhneme do vnitřní rotace (od sebe) –

minimálně 90 stupňů mezi bérci. Při omezení pohybu dochází velmi brzy k souhybu pánve 

(Stackeová, 2008).

Test č. 6.

Pozice, kde testujeme ochablé velké hýžďové svaly.

Test provádíme vleže na břiše. Vyšetřovaný pokrčí jednu dolní končetinu v koleni do pravého 

úhlu. Tlačí koleno proti našemu odporu pomalu a plynule dolů. Pokud nás přetlačí, je sval 

dosti silný. Pokud ne, je oslabený. Totéž provedeme na druhou nohu (Tichý, 2000).



19

5 Silové schopnosti

Při posilování dolních končetin je velice důležité, jakým způsobem je cvičenec připraven po 

silové stránce.

Sílu člověka definujeme jako schopnost překonávat odpor vnějšího prostředí pomocí 

svalového úsilí (Měkota, Novosad, 2005).

Knuttgen a Kreamer (1987) popisuje tělesnou sílu jako maximální fyzikální veličinu, kterou 

dokáže sval nebo skupina svalů vyprodukovat při určitém pohybovém projevu danou 

rychlostí.

Podle Pavlíka (1996) rozdělujeme silové schopnosti na:

1)     Staticko – silové

- krátkodobá (jednorázová) staticko- silová schopnost

- vytrvalostní staticko- silová schopnost

2)      Dynamicko – silové

    - explozivně - silová schopnost

    - rychlostně - silová schopnost

          - vytrvalostně - silová schopnost

Moravec (2004) dělí silové schopnosti na maximálně silové a rychlostně silové. To jsou

schopnosti, které jsou úzce spjaty s relativně malým objemem práce, malými metabolickými 

požadavky, ale s maximální intenzitou. Dále na silově - vytrvalostní schopnosti, které jsou 

obyčejně spojené s příznaky únavy a s velkým objemem zatížení. Maximální sílu určuje 

velikost největšího brzdícího nebo překonávaného odporu a nebo nejvyšší tenze při statickém 

svalovém režimu. Hovoříme o maximální síle v překonávajícím, ustupujícím a statickém 

režimu.

Podle Čelikovského (1979) rozdělujeme silové schopnosti na:

- Staticko – silové

- Dynamicko – silové

- Explozivně – silové

Staticko – silovou schopností rozumíme překonávání odporu nebo hmotnostní zátěže beze 

změny polohy těla nebo jeho částí (Čelikovský, 1979).

Statická síla může být také vymezena jako síla, kterou může vyvinout svalová skupina proti 

pevnému odporu (Měkota, Blahuš, 1983).
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Dynamicko – silová schopnost spočívá v opakovaném překonávání odporu nebo hmotností 

zátěže (Čelikovský, 1979).

Dynamická síla může být vymezena jako síla, kterou může svalová skupina vyvinout oproti 

odporu v průběhu určitého pohybu (Měkota, Blahuš, 1983).

Explozivně – silovou schopností překonáváme odpor nebo hmotnostní zátěž jednorázovým, 

maximálně zrychleným pohybem (Čelikovský, 1979).

Dynamická síla explozivní, tj. síla výbušná, zaujímá v rámci dynamické síly zvláštní postavení. 

Může být vymezena jako schopnost vyvinout sílu v co nejkratším čase (Měkota, Blahuš, 1983).

Dle Stackeové (2008) je síla základní pohybovou schopností, bez které není možný žádný 

pohyb. Je charakterizována stupněm napětí, které vyvíjejí svaly při kontrakci. Svalovou silou 

rozumíme sílu potřebnou k natažení svalu kontrahovaného nebo ke kontrakci svalu nataženého. 

Vyjadřuje se hmotností břemene, které sval zvedne. Důležitou roli v rozvoji síly tedy hraje 

gravitace.

Stackeová (2008) rozlišuje druhy síly:

- z hlediska druhu pohybu sílu statickou a dynamickou

- z hlediska trvání pohybu sílu rychlostní a vytrvalostní 

- z hlediska oblasti účinku sílu celkovou a lokální.

5.1 Determinanty silového výkonu

Dovalil a kol. (2002) říká, že projevy absolutní, rychlé a vytrvalostní síly spolu poměrně složitě 

souvisejí. Je možné mezi nimi zjišťovat určité korelace, což svědčí o jistém obecnějším 

základu (v morfologii svalu, inervaci, nitrosvalové koordinaci aj.). Adaptační změny, 

podmiňující zvyšování úrovně silových schopností, se dotýkají všech limitujících 

biochemických, fyziologických a morfologických činitelů. Účinek silového tréninku se tak 

spojuje se zvětšením příčné plochy svalu, se změnami energetických zásob svalu a jeho 

enzymatickou aktivitou. Silové působení svalu je rovněž důsledkem elastických složek svalu a 

šlachy. Uvažuje se rovněž o zmnožení (dělení) svalových vláken (hyperplazii). Podstatnou roli 

hraje přizpůsobení nervového systému ve smyslu frekvence budivých vzruchů a rychlosti jejich 

provedení. Mění se tím nitrosvalová koordinace, počet aktivovaných motorických jednotek a 

různých typů svalových vláken. Každý, i ten nejjednodušší pohyb, je výsledkem aktivity řady 

svalů i celých svalových skupin. Další cestou je proto také zdokonalování mezisvalové 
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koordinace. Souhra činných svalových skupin se optimalizuje, jde spíše o koordinační proces 

zajišťující současně energetickou ekonomii.

Dle Vobra (2006) je velikost svalové kontrakce dána především příčným průměrem svalu, 

který je částečně dán dědičně (hyperplazie svalových vláken – zvětšení počtu), ale z větší části 

jej lze ovlivnit (hypertrofií svalových vláken – zvětšení průřezu vláken). To je důvodem, proč 

se silová schopnost obecně považuje za nejlépe ovlivnitelnou. Senzitivní období pro rozvoj 

silových schopností je těsně po dokončení růstového sprintu (PHV) tedy přibližně v období 

adolescence.

Seliger, Choutka (1982) rozlišují v zásadě dva druhy svalových vláken:

1) ST (Slow-Twitch): červená pomalá oxidativní vlákna s vysokým aerobním výkonem, 

tmavě zabarvená s pomalou reakcí na podnět (100 m/s). S malou velikostí neuronů, které 

ovládají 10-180 vláken.

2) FT (Fast-Twitch): rychlá bílá vlákna s vysokým anaerobním výkonem, zabarvená světle -

glykolytická (FTa) nebo šedě – oxidativní (FTb) s rychlou reakcí na podnět (50m/s). S velkými 

neurony, které ovládají 300-800vláken.

         

Rozdělení svalových vláken podle Plachety (1999):

1) Typ I – SO (slow oxidative) pomalá oxidační „červená“ vlákna s vysokým obsahem 

myoglobinu, velkou oxidační kapacitou a pomalou unavitelností se uplatňují především při 

vytrvalostních zátěžích nižší intenzity.

2) Typ II A – FOG (fast oxidative glycolytic) rychlá oxidační glykolytická se střední 

oxidační kapacitou, vysokou glykolytickou kapacitou, rychlou kontrakcí a středně rychlou 

unavitelností se uplatňují při zátěžích střední až submaximální intenzity, které provází aerobní i 

anaerobní způsob úhrady energie.

3) Typ II B – FG (fast glykolytic) rychlá glykolytická vlákna s nízkou oxidační kapacitou, 

nejvyšší kapacitou glykolytickou, rychle se kontrahující, ale rychle unavitelná jsou zapojena 

při silových a rychlostních výkonech maximální intenzity s převahou anaerobního 

energetického metabolismu.
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5.2 Činnosti svalu a její druhy 

Obecně platnou podmínkou ovlivňování silových schopností je vyvolání vysoké tenze (napětí) 

v zatěžovaném svalu. Opakované podněty tohoto typu v podobě posilovacích cvičení pak 

mohou vyvolat potřebné přizpůsobovací reakce, projevující se ve strukturálně funkčních 

změnách nervosvalového systému. Důsledky těchto změn navenek pozorujeme jako změny 

v úrovni silových schopností. Hlavním problémem posilování jsou proto možnosti navození 

vysokého svalového napětí. Nejčastěji se tak děje prostřednictvím vnějšího odporu břemenem, 

jeho různou hmotností, rychlostí přemisťování a dobou jeho působení při opakovaných 

kontrakcích a relaxacích (Dovalil a kol., 2002).

Stoppani (2008) uvádí, že v průběhu typické tréninkové jednotky dochází k desítkám až  

stovkám svalových stahů (kontrakcí), které pohybují tělem nebo náčiním. Zkrácení svalu 

způsobují kontraktilní svalové útvary podrážděné nervovou stimulací. Svalový stah 

nepředstavuje jen zkrácení svalových vláken. V závislosti na velikosti odporu a síle, kterou 

svaly produkují, mohou při svalovém stahu nastat tři různé typy kontrakce:

1) Koncentrická kontrakce-  nastane, pokud svalová síla převyšuje velikost odporu. 

V takovém případě dochází k pohybu v kloubu a ke zkracování svalu. Koncentrická 

kontrakce je taková kontrakce, při níž se svalové vlákno při překonávání odporu 

zkracuje.

2) Excentrická (brzdivá) kontrakce- se vyskytuje tehdy, je-li odpor vnějšího břemene větší 

něž síla vyvíjená svaly. Dochází k pohybu v kloubu, ale sval se prodlužuje. Přestože se 

svalová vlákna prodlužují, nacházejí se v kontrakci a kontrolují pohyb břemene do 

výchozí pozice.

3) Izometrická kontrakce- nastává, vyvíjí-li sval sílu, ale poloha těla ani délka svalu se 

nemění. Izometrickou kontrakci si můžeme představit jako pokus pohnout předmětem, 

kterým pohnout nelze nebo který je příliš těžký. Svaly sice vyvíjejí sílu a snaží se 

břemenem pohnout,ale protože se břemeno nepohybuje, nedochází ke změně délky 

svalu.
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5.3 Metody posilování

Klasifikace a terminologie metod posilování nemá všeobecně přijímaná kritéria. Metody se 

označují podle druhu svalové činnosti, podle převážného posilování v určitých sportech, podle 

účinku na jednotlivé silové schopnosti atd. Důležitým činitelem stimulace silových 

schopností, ať jde o jakékoliv metody posilování, je aplikovaný odpor a jeho velikost (Dovalil 

a kol., 2002).

Dle Dovalila a kol. (2002) dělíme metody posilování následovně:

1) Metody s maximálním odporem:

 Metoda těžkoatletická

 Metoda izometrická

 Metoda excentrická

2) Metody s nemaximálním odporem:

A. Metody s nemaximální rychlostí pohybu

 Metoda opakovaných úsilí

 Metoda intermediární

 Metoda izokinetická

 Metoda vytrvalostní

B. Metody s maximální rychlostí pohybu

 Metoda rychlostní

 Metoda kontrastní

 Metoda plyometrická

1) Metoda těžkoatletická (m. krátkodobých napětí, m. maximálních odporů)

Svalová činnost překonávající velké odpory: 95 – 100% maxima, rychlost pohybu malá, počet 

opakování cvičení v sérii 1 – 3, odpočinek 2 – 3 minuty. Celkový počet sérií v tréninkové 

jednotce nelze určit. Závisí na trénovanosti, aktuálním individuálním stavu,  silový podnět 

velmi krátkého trvání 2 – 7s. Vysoká hodnota odporu klade značné nároky na nitrosvalovou 

koordinaci, menší na mezisvalovou koordinaci. Je spíše pro trénovanější jedince, aplikace 

vyžaduje předchozí silovou přípravu svalového systému jinými postupy, je nepřípustná pro 

trénink dětí.
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2) Metoda izometrická (m. statická)

Svalové působení (tlak, tah) proti pevnému odporu. Velikost odporu se stupňuje postupným 

zvyšováním volního úsilí po několik sekund a poté setrvat v kontrakci 5 – 12 s. Doba 

odpočinku je 2 – 3 minuty. Počet cvičení není pevně vymezen. Obecně dobré zkušenosti jsou 

s výběrem 4 – 5 obsahově různých cvičení, každé z nich se opakuje třikrát. Dobré možnosti 

lokálního působení, chybí moment mezisvalové koordinace

3) Metoda brzdivá (m. excentrická)

Násilné protažení kontrahovaných svalů, pohyb segmentů těla vyvolávaný               

nadmaximálním odporem je bržděn, zpomalován. Počet opakování 1x, trvání podnětu 2 – 3 s, 

doba odpočinku kolem 3 minut. Počet cvičení tohoto typu není pevně vymezen, celkově není 

příliš veliký. Aplikace umožňuje dosažení nejvyšší možné tenze ze všech metod posilování. 

Jed třeba důsledně dbát na pravidla bezpečnosti a na dopomoc. Aplikace předpokládá 

předchozí silový rozvoj jinými metodami, není vhodná pro trénink dětí.

4) Metoda opakovaných úsilí (m. kulturistická, m. submaximálního odporu)

Odpor je 60 – 80% maxima, rychlost provedení nemaximální, počty opakování 8 – 15, 

odpočinek 2 – 3 minuty. Déle trvající silový podnět: 10 – 30 s. Po jeho skončení dochází 

v zotavné fázi k intenzivnější syntéze bílkovin. Jsou zde nároky na nitrosvalovou i 

mezisvalovou koordinaci. Praktická aplikace má často podobu „pyramidy“ (pyramidová 

metoda). Manipulace s velikostí odporu a počty opakování: se zvyšováním počtu opakování se 

velikost odporu v uvedeném rozsahu mění, tj. klesá, a opačně.

5) Metoda intermediární

V průběhu cvičení se střídá dynamická a statická činnost zúčastněných svalových skupin. 

Pohyb při cvičení se  v několika polohách na asi 5 s opakovaně zastavuje až do dokončení 

celého rozsahu. Odpočinek 2 – 3 minuty, nároky na nitrosvalovou a mezisvalovou koordinaci.

6) Metoda izokinetická

Předpokládá odpor, který je modelován speciálním posilovacím zařízením. Překonávaný odpor 

se v průběhu cvičení mění podle dosaženého úsilí. Jedna série 6 – 8 opakování, celkově 5 – 8 

sérií, odpočinek 2 – 3 minuty. Pohyb je třeba provést co nejrychleji.
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7) Metoda silově-vytrvalostní

Dominujícím parametrem je vysoký počet opakování cvičení s nižším odporem, tj. do  30 –

40% maxima. Rychlost pohybu nehraje zásadní roli. Uplatňují se zásady vytrvalostního 

zatížení - zatížení intervalového nebo nepřerušovaného.

8) Metoda rychlostní (m. rychlostně silová, m. dynamických úsilí)

Dominantní charakteristikou je rychlost provedení pohybu: vysoká až maximální. Požadavku 

na rychlost odpovídá velikost odporu 30 – 60 % maxima, představuje současně silový aspekt i 

podmínky pro vysokou rychlost pohybu jako stimul rychlých vláken. Doba cvičení je 2 – 15 s. 

Tomu podle povahy cvičení odpovídá počet opakování. Interval odpočinku vymezují 

požadavky na obnovu energetických rezerv a udržení nervosvalové vzrušivosti. Celkový objem 

cvičení není jednoznačně vymezen: závisí na trénovanosti, období cyklu. Definuje se kapacitou 

reprodukce opakování cvičení při zachování rychlosti provedení, její větší pokles je signálem 

k ukončení.

9) Metoda kontrastní (m. variabilní, m. variabilního působení)

Základní charakteristiky jsou stejné jako u metody rychlostní. V rámci téhož cvičení se 

obměňuje velikost odporu v rozmezí asi 30 – 70 % maxima. Provedení je vždy s úsilím o co 

nejvyšší možnou  rychlost.

10) Metoda plyometrická (m reaktivní, m. rázová)

Bezprostředně předcházející excentrické protažení svalu umožňuje dosáhnout vysoké tenze a 

silového projevu v následující koncentrické činnosti. Zvýšenou tenzi před aktivním pohybem 

navozuje také předcházející statická činnost svalu (několik sekund). Efekt určuje výška pádu a 

hmotnost břemene. Důraz se klade na rychlý přechod k aktivnímu pohybu a na provedení ve 

vysoké rychlosti.

11) Metoda elektrostimulace

Aktivita svalů se podněcuje elektrickými impulsy, zprostředkovanými elektrodami na  povrchu 

svalu. Doporučuje se stejnosměrný proud, frekvence je 50 – 200 Hz. Intenzita se používá podle  

individuální snesitelnosti. Možnosti uplatnění jsou v klidu (pasivní) i při pohybu (aktivní).
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Účinnost a úspěch posilování není obvykle zajištěn pouze jedinou metodou, ale jejich 

vhodným promyšleným spojováním podle více nebo méně definovaných požadavků 

specializace, individuálních zvláštností a aktuálního stavu. Znovu je nutné zdůraznit, že „sílu“ 

jako celek nelze ovlivňovat současně. Jedná se o převážný možný účinek, přitom nejsme s to 

jednoznačně určit, kdy ještě rozvíjíme jednu a kdy již jinou silovou schopnost, protože nejsou 

přesná rozhraní. Zlepšením jedné schopnosti se částečně zlepší i jiná (Dovalil a kol., 2002).
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6 Tréninkové proměnné

Při posilování se používají různá cvičení, v nichž se stimulační efekt zakládá na kombinaci 

velikosti odporu, rychlosti pohybu a počtu opakování. Ty jsou spolu s dobou odpočinku mezi 

cvičením a jejich sériemi hlavními metodotvornými komponenty posilování (Dovalil a kol., 

2002).

Tabulka č. 1

Metodotvorné komponenty posilování a jejich pravděpodobný tréninkový efekt

(Dovalil a kol., 2002)

Tréninkový 

efekt

síla absolutní síla výbušná

síla 

vytrvalostní

Velikost odporu

maximální až 

střední střední nižší

Rychlost pohybu malá vysoká střední

Počet opakování nízký nízký vysoký

6.1 Počet sérií, počet opakování

Počet sérií provedených v rámci jedné tréninkové jednotky spoluurčuje celkový objem tréninku 

(počet sérií x počet opakování x velikost odporu). Proto musí počet sérií odpovídat cíli tréninku 

a aktuálnímu stavu trénovanosti ( Stoppani, 2008).

Při maximálním zatížení (100 % maximální svalové síly) opakujeme cvičení jednou, při 

cvičení blízkém maximu (90 %) 2-3 krát. Při intervalovém způsobu posilujeme v sériích, počet 

opakování se řídí velikostí zatížení a procvičovanými svalovými skupinami. Velké svalové 

skupiny vyžadují větší počet opakování než malé, kde vzniká rychleji lokální únava. Při 

vysokém zatížení (70-80 %) se počet opakování v jedné sérii pohybuje mezi 5 až 10, při 

středním (50-60 %) mezi 15 až 25 a při tréninku vytrvalosti 30 a více opakování. Počet sérií 

závisí na vyspělosti cvičenců a celkový počet sérií v jedné tréninkové jednotce se obvykle 

pohybuje mezi 12 až 30 (Stackeová, 2008).
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Dle Pavlucha a Frolíkové (2004) počet sérií částečně závisí na pokročilosti cvičícího. U 

začátečníků je cílem seznámit se s technikou cvičení a svalovou reakcí, tudíž na jednu 

svalovou partii stačí dva cviky po dvou sériích. U vyspělejších cvičenců počet cviků a sérií 

roste. Důležité je, aby byla zachována intenzita cvičení. Počet opakování se u malých 

svalových skupin pohybuje mezi 8 až 12, u komplexních cviků na dolní končetiny se může 

počet opakování zvýšit na 12 až 15. Je nutno připomenout, že tato rozmezí nejsou pevně 

ucelená, vždy záleží na charakteru tréninku. Někteří sportovci využívají pro stimulaci 

vytrvalostních předpokladů gigantické série až o padesáti opakováních. Čím se zátěž cvičícího 

blíží jeho maximu, tím počet opakování klesá. Časem se svaly adaptují na danou zátěž a síla 

vzroste a je potřeba zátěž postupně zvyšovat a tím poklesne i počet opakování zpět do rozmezí 

8 až 12.

Tabulka č. 2

Možnost manipulace s velikostí odporu při posilování – opakovací maximum ve vztahu k 

% maxima (orientační hodnoty)

(Dovalil a kol., 2002)

Opakovací maximum % maxima

1 100%

2 až 3 90 až 99%

4 až 6 80 až 89%

7 až 10 70 až 79%

20 kolem 50%

50 kolem 30%

6.2 Výběr a pořadí cviků

Pro rozvoj svalové síly lze všechny cviky v tréninkové jednotce rozdělit na základní a 

doplňkové. Základní cviky jsou takové cviky, které se zaměřují na cíl posilování a musejí 

působit na svalové skupiny, u nichž chceme dosáhnout zvýšení svalové síly. Pro vrcholové 

sportovce platí, že základní cviky nejen ovlivňují svalové skupiny využívané při sportovním 

výkonu, ale musejí být voleny tak, aby napodobovaly pohyby prováděné při sportovním 
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výkonu. Základní cviky obvykle zahrnují pohyby ve více kloubech a vyžadují koordinované 

použití většího počtu svalových skupin, lze při nich zdvihat těžká břemena. Základní cviky by 

měly být zařazovány na začátek tréninkové jednotky, dokud nejsou svaly unavené. Při 

doplňkových cvicích se pohyb děje většinou pouze v jednom kloubu. Tyto cviky zatěžují 

pouze jednu svalovou skupinu, proto se obvykle provádějí s mnohem lehčím břemenem než 

cviky základní. Pro svalovou hypertrofii lze cviky rozdělit na cviky se zapojením více kloubů a

cviky, při nichž se pohybuje pouze jeden kloub. V kulturistice se používají termíny 

kombinované (komplexní) a izolované cviky. Izolované cviky jsou cviky v jednom kloubu, při 

nichž se posiluje izolovaně jedna svalová skupina, která překonává odpor bez pomocí jiných 

svalových skupin (Stoppani, 2008).

Pořadí cviků v tréninkové jednotce ovlivňuje kromě efektivity cvičení i typ adaptací, které 

trénink vyvolává. Proto je nutné, aby pořadí cviků odpovídalo cíli posilování. V tréninku 

zaměřeném na rozvoj síly začíná tréninková jednotka základními cviky a teprve poté následují 

cviky doplňkové. Základní cviky se zařazují na začátek tréninkového programu, dokud nejsou 

velké svalové skupiny unavené. V tréninku zaměřeném na svalovou hypertrofii se na začátek 

tréninkové jednotky zařazují kombinované cviky a až následně kombinované cviky. Protože 

kombinované cviky umožňují cviky provádět s vyšším odporem, vedou k rychlejšímu růstu 

svalové tkáně (Stoppani, 2008).

6.3 Velikost zatížení

Dle Stoppaniho (2008) je velikost odporu po výběru cviků jedním z nejdůležitějších 

metodotvorných činitelů. Velikost odporu je nepřímo úměrná počtu opakování. Čím vyšší je 

odpor, tím menší počet opakování lze s tímto odporem provést. 

Stackeová (2008) uvádí, že při zatížení pod 20 % maximální svalové síly se svalová síla 

postupně vytrácí a sval atrofuje. Při zatížení mezi 20-30 %maximální svalové síly se udržuje 

svalová síla na stále stejné úrovni. V tomto rozsahu se pohybuje normální denní zatížení, na 

které je organismus přizpůsoben. Zatížení mezi 30-45 % maximální svalové síly zvyšuje 

zvolna trénovanost. Při zatížení odpovídajícím 45% maximální svalové síly je přírůstek síly 

maximální, to znamená, že zůstává stejný i při zvýšení zatížení nad tuto hranici. Toto platí pro 

jednotlivý sval. V praxi, kde vždy procvičujeme více svalových skupin najednou, používáme 

pro zajištění přírůstku síly daleko větší zatížení a to mezi 70 až 90 % maximální svalové síly, 

při rozložení na jednotlivé svaly představuje oněch 45 %. Pro rozvoj maximální síly 

používáme vysokého zatížení, 90-100 % maximální svalové síly. Pro rozvoj brzdivé síly 
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používáme i nadmaximálních hodnot 120-160 %. Dynamickou sílu rozvíjíme v rychlosti 

poměrně velkým zatížením, 70-80 %, vytrvalost v rychlosti středním zatížením, 50-60 %, a 

vytrvalost nízkým zatížením, 30-40 %.

Jedním z hlavních předpokladů je podmínka, že všechna opakování musejí být prováděna 

střední rychlostí. Změna rychlosti pohybu bude mít dramatický vliv na svalovou adaptaci. 

Obecně platí, že rychlá opakování s malým odporem jsou vhodná pro rozvoj rychlé síly a to za 

podmínky, že dojde jen k malému počtu opakování. Naopak pomalý až středně rychlý pohyb 

se submaximální velikostí odporu je vhodnější pro rozvoj svalové vytrvalosti a hypertrofie, 

protože se tím prodlužuje doba zvýšeného svalového tonu (Stoppani, 2008).

6.4 Rychlost pohybu

Rychlost pohybu je informačním parametrem o koncentraci svalového úsilí v čase. Přichází 

v úvahu zvláště v metodách posilování, v nichž je žádoucí vyvíjet vysokou až maximální 

úroveň rychlosti nebo dosahovat co nejvyšší akcelerace. Také zde se v praxi musíme spokojit 

a odhadem na základě vizuálního hodnocení trenéra nebo subjektivního pocitu sportovců. 

Trvalým požadavkem zůstává konstrukce a využívání speciálních zařízení trenažérového 

typu, mnohé z existujících trenažérů posledních let již tyto nároky splňují (Dovalil a kol., 

2002).

Tabulka č. 3

Intenzita pro silová cvičení

(Dovalil a kol., 2002)

Intenzita Procento maximálního odporu

Nízká 30 až 50%

Sřední nižší 50 až 70%

Střední vyšší 70 až 80%

Submaximální 80 až 90%

Maximální 90 až 100%

Supramaximální přes 100%
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6.5 Interval odpočinku 

V rámci tréninku lze rozlišit dva druhy odpočinku. Prvním z nich jsou pauzy mezi jednotlivými 

sériemi cviků. Tento druh odpočinku poskytuje částečnou úlevu zatěžovanému organismu jako 

celku (stabilizace dechu, krevního tlaku). Odpočinek mezi sériemi by měl trvat 1-1,5 minuty, 

tak, aby se udržel dostatečný svalový tonus. U těžkých cviků, jako jsou například dřepy, je 

možné přestávku zdvojnásobit. Druhým typem je odpočinek mezi tréninkovými dny. 

Regenerace musí být dostatečná. Není příliš vhodné absolvovat silový trénink více než 2 dny 

po sobě. Dennodenní posilování se může stát jednotvárné a díky vysoké frekvenci tréninků 

vzrůstá možnost zranění a celkové únavy organizmu (Pavluch, Frolíková, 2004).

Dovalil a kol. (2002) říká, že doba odpočinku při posilování vychází odvykle z dynamiky 

kreatinfosfátu  jako hlavního energetického zdroje několikasekundových cvičení silového 

charakteru. Za optimální se považují intervaly v délce 2 až 3 minut, případně delší. Výjimka

může nastat při stimulaci vytrvalostní síly, při které se uplatňují delší i kratší intervaly 

odpočinku.

Obecné pravidlo říká, že nižší počet opakování (neboli vyšší odpor) znamená delší přestávky. 

Při tréninku zaměřeném na zvýšení maximální síly se mezi sériemi zařazují delší přestávky, 

protože zdvihání velkých hmotností s malým počtem opakování vyžaduje energii získanou 

z ATP-CP systému. Pro trénink svalové hypertrofie, kterou lze nejlépe trénovat při počtu 

opakování od 8 do 12, se zdají být vhodné spíše kratší přestávky. Sportovci, kteří se zaměřují 

na zvýšení svalové vytrvalosti, by měli trénink plánovat tak, aby se odehrál v nízké intenzitě 

s velkým počtem opakování (15 a více) a krátkými přestávkami (méně než 1 minuta) 

(Stoppani, 2008).

6.6 Cvičební plány

  U začátečníků, kteří posilují celé tělo v jedné cvičební jednotce, se nejprve zaměříme na 

posílení břišních a hýžďových svalů. Ty jsou nezbytné pro udržení správné polohy pánve a až 

poté zařazujeme jeden komplexní cvik na dolní končetiny. U pokročilejších začátečníků, kteří 

cvičí dělený trénink na horní a dolní polovinu těla, přidáváme ke komplexnímu cviku ještě 

izolované cvičení na procvičení přední a zadní strany stehna. U pokročilých cvičenců,

posilujících svalstvo stehen v jedné cvičební jednotce, zařadíme na úvod cvičení jeden až dva 

náročnější komplexní cviky. Dále izolované procvičení přední a zadní strany stehna, hýžďové 

a lýtkové svaly. U žen zařadíme více cviků na hýžďové svaly. Pokročilí kulturisté procvičují 
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zvlášť svaly na přední straně stehna a svalstvo na zadní straně stehna. Počet opakování cviků 

je různý podle cílů cvičení. Pokud chceme zvýšit svalovou sílu a nabrat svalovou hmotu, 

provádíme u svalstva stehen 8 až 10 opakování. Pokud usilujeme o nárůst svalové hmoty a 

tvarování svalu, provádíme okolo 12 opakování. Ženy by měly provádět více opakování než 

muži, přibližně 15 až 20, a měly by procvičovat dolní končetiny jen ze střední zátěží, aby se 

nevytvořil nepoměr mezi horní a dolní polovinou jejich těla (Stackeová, 2008).

Příklad cvičební lekce pro muže: hacken dřep, leg press, předkopávání, zakopávání vleže, 

mrtvý tah s propnutými koleny, roznožování na přístroji, výpony na přístroji vstoje, výpony 

na přístroji v sedě. Pro ženy: leg press, výpady ve vedení vzad, předkopávání, zakopávání na 

přístroji vleže, mrtvý tah s propnutými koleny, roznožování na přístroji, zanožování ve vzporu 

klečmo se zátěží, výpony na přístroji vsedě (Stackeová, 2008).
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7 Cvičení žen

Dle Pavlucha a Frolíkové (2004) je pro ženy prioritním požadavkem úprava hmotnosti a 

tvarování postavy. Ženy se většinou na dolních končetinách zaměřují na oblast hýždí a stehen. 

Častou obavou žen  při posilování dolních končetin je přílišný nárůst svalové hmoty. 

Důsledkem toho je, že trénink žen probíhá víceméně nahodile. U žen je obava ze zvětšení 

objemu svalu neopodstatněná a posilování představuje pro ženy velmi efektivní metodu 

k dosažení pevné a štíhlé postavy. Dalším problémem je, že se některé ženy i několikrát denně 

váží a podrobují se různým dietám. Nízkoenergetické diety ale způsobují kromě částečné 

redukce tukových zásob i drastické ztráty svalové hmoty. Žena tím sice zhubne několik 

kilogramů, ale díky velkému úbytku svalů může být procento tělesného tuku vyšší než před 

zahájením diety. Následně pak může dojít k jo-jo efektu, kdy jsou nabyté kilogramy tvořeny 

převážně vodou a tukem. Výsledkem toho často bývá ochablejší postava.

Aby ženy předešly těmto neblahým vyhlídkám, měly by se zaměřit na sledování množství 

podkožního tuku, nikoliv hmotnosti. Jde o to, aby cílenou změnou stravovacích návyků a 

pravidelným cvičením upravily poměr aktivní svalové hmoty a tělesného tuku. Trénink 

dolních končetin by měl být u žen zařazen dvakrát týdně. Pokud by dolním končetinám 

dopřály delší odpočinek, měly by větší tendenci nabývat na objemu, než je tomu u zbylých 

svalů, a většině žen jde přece o to, mít nohy pevné a štíhlé. K tomu by měl dopomoci i větší 

počet opakování u cviků na posílení dolních končetin. Trénink žen by měl být postaven na 

kombinaci posilování, strečinku a aerobních cvičení (chůze na stepperu, jízda na ortopedu). 

Silový trénink přispěje k dosažení pevné postavy, strečink zlepší pružnost svalů a aerobní 

aktivity napomohou ke snížení množství tělesného tuku a ke zlepšení srdečního oběhu 

(Pavluch, Frolíková, 2004).
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8 Zásobník cviků a praktické rady

8.1 Komplexní cviky na dolní končetiny

Všechny tlakové cviky typu legpress, dřep, dřepy ve výpadu, vzpěračské výpady aj. působí 

současně na stehenní i hýžďové svaly. Změnou postavení dolních končetin a trupu se však 

může účinek nasměrovat více na jednu nebo druhou z těchto dvou uvedených svalových 

skupin. Přiřazení těchto cviků vyloženě k hýždím nebo stehenním svalům je proto obtížné 

(Tlapák, 1999).

Začínáme takovým komplexním cvikem ( tedy cvikem, při kterém se zapojují všechny 

důležité svalové skupiny na dolních končetinách najednou), při kterém nedochází k zatížení 

osového orgánu (dřepy s činkou), nejlépe cvičením na některém z trenažerů (hacken dřep

vleže nebo legpress v sedě). Při provádění těchto cviků klademe důraz na udržení neustálého 

napětí svalů, nemělo by docházet k úplné extenzi v kolenním kloubu. Stejně důležitá je i 

výchozí poloha cviku, obzvláště na legpressu má řada cvičenců tendenci ke zvedání hlavy nad 

podložku a jejímu držení v předsunu v průběhu cviku. Postupně pak přecházíme 

k náročnějším cvikům a stále klademe důraz na správné postavení pánve v průběhu cviku, tj. 

aktivní podsazení pánve s vědomou aktivací břišního svalstva (Stackeová, 2008).

Zásobník cviků

Dřepy s velkou činkou za hlavou

Vykonávají se s volnou velkou činkou položenou na horní části trapézu, nejčastěji 

s podloženými patami a chodidly mírně od sebe na šíři pánve. Trup je držen co nejsvisleji, 

pohled směřuje stále vpřed. Tato technika se lépe dodržuje při cvičení na multipressu. Chybou 

je předklon hlavy a nadměrné vysazování pánve. Pohyb kolen je směřován nad špičky. Při 

brzdění nádech, při zvedání ze dřepu výdech. Začátečníkům se doporučuje cvičit bez zátěže 

(Tlapák,1999).

Osa činky nesmí nikdy ležet na krčních obratlích. Krční páteř je v protažení a brada je tažena 

vzad. Dřepy se provádí s rovnými zády až do polohy, kdy je kost stehenní vodorovně 

s podložkou. Při hlubším dřepu dochází k zatížení kolenních kloubů (Stackeová, 2008).

Variace:

- s jednoručními činkami – vhodné pro začátečníky k nácviku správného provedení cviku, při 

použití vetší zátěže hrozí riziko zapojení horní části trapézového svalu
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- do sedu na lavici – pro kondiční cvičení je nevhodné

- ve vedení

- s velkou činkou vpředu – zamezí se předklánění trupu, ale dochází k zatížení ramenních 

kloubů (Stackeová, 2008).

Legpress na horizontálním přístroji

Cvičící leží stále celou plochou zad na podložce, hlava je v prodloužení páteře (při flexi 

v kyčli se neodlepuje pánev). Základní postavení chodidel je rovnoběžné a v šířce pánve 

(Tlapák, 1999).

Pohyblivá deska se dolními končetinami odtlačuje. Brada je zde zatažena vzad. Kolena jsou 

v závěrečné části pohybu v semiflexi. Pokud umístíme chodidla výše na desku, dochází 

k větší aktivaci velkého hýžďového svalu. Pokud umístíme kolena níže, dochází k vyšší 

aktivaci čtyřhlavého svalu stehenního, ale k vyššímu zatížení kolenních kloubů. Kolena jsou 

stále v ose dolní končetiny. V pracovní fázi pohybu výdech, v excentrické fázi pohybu nádech 

(Stackeová, 2008).

Variace:

- šikmý legpress.

Hacken dřep na horizontálním přístroji

Platí zde stejná pravidla jako u legpressu. Deska je zde zafixována a je pohyblivá pouze horní 

část stroje. Je zde malé zatížení kloubního a vazivového aparátu.

Izolovaný cvik s opřenými zády. Páteř je stále opřena o opěrku, pánev se nesmí v nízké 

poloze vysazovat. Svaly zůstávají v napětí během celého cviku. Při pohybu vzhůru je výdech, 

při brzdění nádech (Tlapák, 1999).

Variace:

- vestoje.

Výpady s velkou činkou vpřed

Stoj. Činka je umístěna v oblasti šíje na horní části trapézového svalu. Při výpadu vpřed jsou 

záda stále rovně bez elevace ramen až do polohy, kdy je kost stehenní rovnoběžně 

s podložkou. Při větším rozsahu dochází k velkému zatížení kolenních kloubů. Poté návrat do 

výchozí polohy a výpad druhou končetinou. Pánev by měla být v průběhu celého pohybu 

dostatečně fixována laterálními fixátory pánve, nesmí dojít k jejímu vychýlení do boku. 
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V pracovní fázi pohybu výdech, v excentrické fázi pohybu nádech. Chybou je  příliš rychlé 

provedení výpadu při pohybu zpět a nadměrné prohýbání beder (Stackeová, 2008).

Variace:

- s jednoručními činkami vpřed – vhodné pro nácvik správné techniky cviku u začátečníků, 

při použití větší zátěže hrozí nežádoucí aktivace horní části trapézového svalu (Stackeová, 

2008).

Výpady s velkou činkou vzad

Jsou zde stejná pravidla jako u předchozího cviku. Jen není těžiště přenášeno dozadu, ale jen 

nahoru a dolů. Tento cvik je velmi náročný na techniku a proto je velmi obtížný.

Variace:

- s jednoručními činkami vzad – stejná pravidla jako při výpadech s jednoručními činkami 

vpřed

- výpady ve vedení vzad – velmi účinný tvarovací cvik pro pokročilé cvičence, je třeba se 

vyvarovat nežádoucích pohybů pánve do boku, které mohou být příčinnou bolestí bederní a 

křížové oblasti (Stackeová, 2008).

8.2 Přední strana stehna

Natahovače v kolenním kloubu jsou nejmohutnější svaly na lidském těle. Hlavy quadricepsu 

mají tendenci ochabovat a proto se jejich posilování zařazuje i začátečníkům. Pro kolenní 

kloub obecně platí, že začátečník nebo cvičící s problémy v této oblasti nepřekračuje pravý 

úhel ve spodní části pohybu. Teprve postupně může být rozsah zvětšován. Kolenní kloub je 

také citlivý na rotace, při všech cvicích musí být kolena stále v linii nad špičkami (Tlapák, 

1999).

K izolovanému procvičení těchto svalů slouží přistroj na provádění extenze v kolenním 

kloubu proti odporu v sedě – předkopávání. Při vytočení chodidel zevně se u tohoto cviku 

aktivuje laterální část čtyřhlavého svalu stehenního, při vytočení chodidel dovnitř více část 

mediální. U zdravotního posilování je vhodnější, pokud je na těchto strojích posilována každá 

končetina zvlášť (Stackeová, 2008).
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Zásobník cviků

Předkopávání na přístroji

Jedná se o izolovanou extenzi v koleni. Provádí se pomalým přednožováním až do úplné 

extenze a spouštění zpět do výchozí polohy (brzdivý pohyb je pomalejší). Doporučuje se 

jednak dotahovat extenzi v kolenním kloubu a jednak na okamžik vydržet v této horní úvrati 

pohybu (Tlapák, 1999).

Nárty jsou zde zapřené o opěrné válce, záda i hlava opřeny o lavici, ruce na místech k tomu 

určených (zabraňuje se tak zvedání pánve v průběhu pohybu). V pracovní fázi pohybu 

výdech, v excentrické fázi pohybu nádech. Chybou je švihové provedení pohybu, zkrácený 

rozsah pohybu, souhyby hlavy a trupu a nedostatečné brzdění pohybu v excentrické fázi 

(Stackeová, 2008)

Variace:

- jednonož – při provádění cviku jednou nohou se lépe zaměřuje ohnisko zatížení. Tento cvik 

je velmi užitečný při asymetrii stehen nebo při rehabilitaci, když je noha zraněná (Evans, 

2007).

8.3 Zadní strana stehna

K procvičování svalů na zadní stehna slouží především přístroj na provádění flexe v kolenním 

kloubu – zakopávání. U začátečníku je nutné dodržovat striktně techniku tohoto cviku, kdy je 

třeba v průběhu celého pohybu aktivací hýžďových a břišních svalů udržovat pánev 

v podsazení a zabránit tak extenzi bederního úseku páteře. Trenažéry na procvičování tohoto 

cviku v sedě jsou pro začátečníky daleko vhodnější. Pro pokročilejší můžeme použít i trenažér 

ve stoje, ale je třeba udržet pánev v podsazení v průběhu celého pohybu. Pokud  se chceme 

zaměřit na procvičování svalů na zevní straně stehna (dvojhlavý sval stehenní), vytočíme při 

zakopávání špičky zevně. Při vytočení špiček dovnitř se aktivuje sval pološlašitý  a sval 

poloblanitý, které jsou uloženy na vnitřní straně stehna (Stackeová, 2008).
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Zásobník cviků

Zakopávání na přístroji v lehu na břiše

Cvičící leží na břiše, hlava je položena na čele nebo na straně a nesmí být v záklonu. Kolena 

jsou zapřena o válcovou opěrku na spodní části bérce. Lomená lavička dostává hamstringy do 

většího počátečního prodloužení a zároveň podporuje fixaci pánve ve správné poloze (Tlapák, 

1999).

Brada tažena vzad, chodidla ve středním postavení bez rotace. Provádíme flexi v koleni. 

Pohyb musí být pomalý a plynulý, bez souhybů pánve. Ve fází maximální kontrakce pohyb 

zastavíme a pomalu se vracíme do výchozí polohy. V pracovní fázi pohybu výdech, 

v excentrické fázi nádech. Dáváme si také pozor na elevaci ramen a prohýbání beder. Pohyby 

při tomto cviku nesmí být švihové (Stackeová, 2008).

Variace:

- jednonož – vhodné u stranové asymetrie, volíme však nižší zátěž, aby byl cvičenec schopen 

udržet polohu těla bez souhybů pánve (Staceková, 2008).

Zakopávání na přístroji vstoje jednonož

Používá se, pokud se má procvičit sval blíže k hýždím, kdy dochází k většímu zkrácení svalu 

díky extenzi v kyčli v závěru pohybu. Pánev je celou dobu v podsazení, aby co nejméně 

zabírala bedra. Technika provedení, chyby a dýchání jsou stejné jako u předešlého cviku 

(Tlapák, 1999).

Zakopávání na přístroji v sedě

Je cvičení bezpečné a vhodné pro začátečníky. Je velmi šetrné k bedrům. Bohužel se tento 

stroj vyskytuje ve fitcentrech jen zřídka, patří do rehabilitační řady (Tlapák, 1999).

Končetiny jsou pevně fixovány v dolní části stehen, aby nedocházelo k flexi v kyčelním 

kloubu v průběhu pohybu. Chodidla jsou rovnoběžně bez zevní rotace. Záda a hlava jsou 

rovně opřeny o lavici (Stackeová, 2008).

Provedení cviku a dýchání je stejné jako u předchozích cviků na tyto svaly. Cvičíme bez 

souhybů ramen a hlavy.
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Mrtvý tah s nataženými koleny

Tento cvik je určen pro pokročilé a není vhodný pro začátečníky. Chodidla jsou v šíři pánve, 

dolní končetiny jsou propnuté. Činka se zvedá z poměrně hlubokého předklonu. Hlava se 

záměrně nepředklání ani nezaklání a je stále v prodloužení trupu. Cvičí se do vzpřímené 

polohy, ale nikoliv do záklonu (Tlapák, 1999).

Ramena jsou zde tlačena dolů a vzad, záda jsou rovná a brada tažena vzad. Při vyšší zátěži je 

vhodné provádět tento cvik na stupínku, aby kotouče naložené na činku nebránily provádění 

cviku v dostatečném rozsahu pohybu. Kolena jsou v průběhu pohybu stále v extenzi a  

pomalým plynulým pohybem zde provádíme rovný předklon a návrat do výchozí polohy.

Dáváme si pozor, abychom neměli kulatá záda, nezvedáme ramena a nezadržujeme dech. 

Cvik se provádí pomalu se zpomalením v excentrické fázi pohybu. Velkou činku zde můžeme 

nahradit činkami jednoručními (Stackeová, 2008).

8.4 Adduktory kyčelního kloubu

Posilování těchto svalů není příliš vhodné. Tyto svaly jsou ve vysokém napětí a mají 

výraznou tendenci ke zkrácení. Především u začátečníků se soustředíme na antagonistickou 

svalovou skupinu abduktorů kyčelního kloubu (Stackeová, 2008) – abdukce v lehu na boku, 

abdukce v sedě na stroji – zapojují se i svaly hýžďové.

Pokud tyto svaly procvičujeme, musíme je důkladně protahovat před a po ukončení cvičení. 

Jeví-li příznaky zkrácení, je vhodné posilovat ve velkém rozsahu s malou zátěží. Přitahovače 

stehen se snadno přetíží a natáhnou. Při náznaku přetížení se musí snížit zátěž nebo cvičení 

přerušit. Na strojích se nikdy necvičí švihem (Tlapák,1999).

Zásobník cviků

Snožování na přístroji vsedě

Přinožování na přístroji vstoje jednonož (kyvadlo)

8.5 Hýžďové svaly

Funkcí hýžďových svalů je extenze v kyčelním kloubu. Nejvýraznější tendenci k oslabení 

mají vlákna velkého svalu hýžďového, která jsou uložena mediálně – aktivace při extenzi 

v kyčelním kloubu ve středním postavení nebo v mírné vnitřní rotaci. K výraznějšímu 
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oslabení velkého hýžďového svalu dochází častěji u žen, u mužů k oslabení středního a 

malého hýžďového svalu. Časté bývá přetížení laterální části hýžďového svalu, abduktorů 

kyčelního kloubu a svalu hruškovitého. Je to způsobeno převahou cviků, při kterých je 

extenze či abdukce  v kyčelním kloubu prováděna ve vnější rotaci. Další častou chybou je 

extenze bederní páteře, která nahrazuje extenzi v kyčelním kloubu a funkci oslabených 

hýžďových svalů tak přebírají zkrácené extenzory bederní páteře. Proto se snažíme o 

důkladnou fixaci trupu v průběhu pohybu s výdechem spojeným s aktivací břišních svalů 

v průběhu pohybu (Staceková, 2008).

Hlavním cílem začátečníku je navození správného postavení pánve a harmonizace svalového 

tonu – posílení mediálních vláken velkého svalu hýžďového a spodní části břišních svalů. 

Svalové skupiny zde pracují v synergii a proto je nejvhodnějším cvikem podsazování pánve 

vleže. Posilování hýžďových svalů dřepy, výpady či výstupy je vhodné pro pokročilejší 

cvičence. Tradiční výpady vpřed výrazně zatěžují páteř a kolenní klouby, pro posilování 

hýžďových svalů u žen (či začátečníků) považujeme za vhodnější výpady vzad, u 

pokročilejších ve vedení (Stackeová, 2008).

U všech abdukčních cviků je třeba dbát na přesný směr pohybu. Nesmí dojít k vnější rotaci 

stehna, úklonům trupu, nebo k vysazení pánve s přednožením v kyčli. V tomto případě 

zabírají nevhodně ohybače kyčle.

Zásobník cviků

Podsazování pánve

Je cvik vhodný a velice důležitý pro začátečníky a má velký vliv na správné držení těla.

Cvičenec leží na zádech. Pokrčené dolní končetiny jsou pevně zapřené o chodidla, která jsou 

na šíří pánve od sebe. Horní končetiny volně podél těla, ramena a krk leží volně na podložce, 

brada je mírně zatažena vzad. Bedra jsou přitlačena k podložce. Provádíme retroverzi pánve 

s vědomou aktivací břišních a hýžďových svalů. Tato část se několikrát opakuje a 

prodlužujeme izometrickou kontrakci procvičovaných svalů. Dále zvedáme pánev směrem 

vzhůru – páteř postupně odvíjíme od podložky a poté postupně pokládáme na podložku zpět. 

Cvičení provádíme ve velmi pomalém tempu. Tempo cviku je velmi pomalé a proto se 

soustředíme na to, abychom při cviku dech nezadržovali. Dýcháme průběžně při cviku. 

Musíme se vyvarovat souhybů na horní polovině těla,což je především protrakce a elevace 

ramen a zvedání ramen na podložku (Stackeová, 2008).
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Zanožování na spodní kladce

Cvičení je třeba provádět striktně správnou technikou, jinak hrozí riziko prohloubení svalové 

dysbalance hýžďového svalu.

Tohle cvičení je pro pokročilé cvičence, kteří zvládnou pevné držení trupu s podsazenou 

pánví. Pohyb dolní končetiny provádíme tahem, ne švihem. Trup je vhodné fixovat rukama o 

rám stroje. Cvičíme do zanožení s kontrakcí hýžďového svalu, aniž by se prohýbala bedra. Při 

zanožení je výdech (Tlapák, 1999).

Při pomalém zanožení necháváme koleno v mírné flexi, aby se nezapojovaly flexory 

kolenního kloubu. Pohyb neprovádíme ve vnější rotaci dolní končetiny (Stackeová, 2008).

Variace:

- zanožování jednonož na přístroji.

Unožování na spodní kladce ve stoji

Cvičící stojí bokem ke spodní kladce, trup je fixován úchopem paže za rám kladky a stojná 

noha je mírně pokrčená, aby nedošlo k vysazení pánve. Pohyb je veden patou bez přednožení 

ve směru čisté abdukce (Tlapák, 1999).

Dolní končetina může být i mírně před tělem, těžiště můžeme přenést mírně vpřed, koleno je 

v průběhu pohybu v semiflexi. Pánev je v průběhu pohybu v aktivním podsazení. Unožení 

provádíme jen do takové polohy, aby nedošlo k souhybům pánve. V pracovní fázi výdech, 

v excentrické fázi pohybu nádech (Stackeová, 2008).

Variace:

- unožování jednonož na přístroji.

Tyto cviky jsou vhodné pro pokročilé cvičence.

Roznožování na přístroji v sedě

V sedu na přístroji jsou záda pevně zapřená o opěrku, ramena tlačíme dolů a vzad. Hlava je 

v prodloužení trupu a brada je tažena vzad. Roznožování provádíme pomalým plynulým 

pohybem. V maximální kontrakci pohyb zastavíme a vracíme se pomalu zpět do výchozí 

polohy. Neprohýbáme bedra a nekulatíme záda (Stackeová, 2008).
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8.6 Lýtkové svaly

Při procvičování lýtkových svalů vstoje má při extendovaném kolenním kloubu větší podíl 

dvojhlavý sval lýtkový. Vsedě při flektovaném kolenním kloubu se více zapojuje šikmý sval 

lýtkový. Při vnější rotaci chodidel se více zapojuje mediální část svalu, při vnitřní rotaci 

laterální část svalu (Stackeová, 2008).

Při posilování těchto svalu je vždy základním pohybem výpon – plantární flexe v hlezenním 

kloubu.

Zásobník cviků

Výpony na přístroji ve stoji

Zátěž zde spočívá na ramenou cvičícího. Tento cvik zatěžuje páteř ve svislém směru. Není 

vhodné tento cvik provádět se začátečníky s nezpevněným svalovým korzetem trupu, nebo se 

cvičícími, kteří mají problémy s páteří (Tlapák, 1999).

Výpon začíná co nejnižším spouštění pat dolů s propnutými koleny. Výška výponu by měla 

být maximální, aby došlo k co největší kontrakci, kde je možné krátce setrvat (Tlapák, 1999).

Trup musí být zpevněný. Cvičíme, aniž bychom se prohýbali v bedrech.

Variace:

- oslí výpony – používáme, když není k dispozici stroj. Chodidla jsou umístěna na okraji 

vyvýšené plochy, provedeme předklon a rukama se přidržujeme pevné opory. Sparing partner 

sedí v oblasti beder a kříže a v této poloze provádíme výpony

- výpony na legpressu – tento cvik se provádí obdobně jako výpony na přístroji ve stoji, pouze 

se zde opíráme zády. Proto je cvik vhodnější pro začátečníky, u kterých se snažíme vyvarovat 

zatížení páteře ve svislém směru (Stackeová, 2008).

Výpony na přístroji v sedě

Při cvičení s pokrčenými koleny se lýtka procvičují v kratším postavení než ve stoji. V této 

poloze se kontrahuje trojhlavý sval lýtkový z velkého počátečního zkrácení – větší posílení 

svalu blíže ke kolenu. Výpony provádíme v celém rozsahu pohybu (Tlapák, 1999).

Sed na přístroji a stehna jsou zapřeny na místech tomu určených. Ve fázi maximální 

kontrakce pohyb zastavíme, v excentrické fázi pohyb zpomalíme (Stackeová, 2008).
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Výpony jednonož se zátěží

Jednou nohou stojíme na okraji stupínku s extenzí v kolenním kloubu, druhou dolní končetinu 

pokrčíme v koleni a zpevníme trup. Výpony provádíme v plném rozsahu pohybu pouze na 

jedné dolní končetině. Zpomalíme pohyb v excentrické fázi pohybu. V pracovní fázi pohybu 

výdech, v excentrické fázi nádech (Stackeová, 2008).

8.7 Přední sval holenní

Posilování tohoto svalu je vhodné u lidí, kteří mají oslabenou nožní klenbu. Tonus tohoto 

svalu se podílí na udržení nožní klenby. Můžeme také volit cviky na uchopování různých 

předmětů do prstů u nohou. Tento sval se výrazně zapojuje při běhu, především v náročnějším 

terénu (Stackeová, 2008).

Po posilování tohoto svalu je dobré zařadit po tréninku kompenzační strečink. Ten spočívá 

v protahování nohy za nárt ve směru plantární flexe (Tlapák, 1999).

Zásobník cviků

Zvedání špiček proti odporu

Cvik provádíme v sedě na rovné lavici nebo vleže na zádech. Odpor klade druhá osoba buď 

vlastníma rukama (možná regulace síly odporu v koncentrické i excentrické fázi pohybu) 

nebo omotaným ručníkem. Pokud provádíme cvik v sedu, můžeme použít jednoruční činku a 

postavit ji na hřbet nohy. Zvedáme špičky do extenze a palcovou hranu zvedáme vzhůru bez 

souhybů v kolenních a kyčelních kloubech (Stackeová, 2008).
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9 Strečink dolních končetin

Pokud chceme posilovat dolní končetiny, měli bychom určitý čas, před a po vlastním 

posilování, věnovat jejich strečinku, zejména svalům s tendencí ke zkrácení.

Strečink svými účinky připravuje tělo na fyzickou zátěž, na náročnější výkon, proto je 

nezbytnou součástí každé pohybové aktivity. Zkrácené svaly působí tlumivě na svaly 

oslabené a to je hlavní příčinou vadného držení těla. Pravidelným cvičením strečinku můžeme 

velmi ovlivnit správné držení těla a odstranit tak svalovou dysbalanci, která je častou příčinou 

funkčních poruch a bolestí. Úkolem strečinku je optimálně protáhnout svaly a rozvíjet kloubní 

pohyblivost bez vedlejších nepříznivých účinků, snížit svalové napětí po pohybové činnosti a 

udržet svaly v pružnosti. Dále strečink slouží k prevenci před poraněním – natažení nebo 

natržení svalu, k prevenci některých svalových onemocnění – zánět šlach apod. Přispívá 

rovněž k prevenci poškození kloubů, zlepšuje rovnováhu a držení těla, zabraňuje též řídnutí 

kostí (osteoporóza). Zdraví mladí jedinci mohou provádět cvičení dle svých možností a 

pocitů, dle sportovního zaměření a sportovní orientace. Starší člověk by měl provádět cvičení 

na protažení zkrácených svalů, které mu znepříjemňují pohyb v každodenním životě nebo 

způsobují bolesti (Buzková, 2006).

9.1 Fáze rozcvičení

A. Zahřátí

Cílem zahřátí je připravit organismus na tréninkovou zátěž. Nejčastěji se začátek rozcvičení 

odehrává na stacionárním kole, šlapadle, veslovacím trenažeru nebo běhacím pásu 

s postupným zvyšováním odporu. V chladnějším prostředí je úvodní zahřívací část nutná a 

trvá kolem deseti minut (Tlapák, 2007).

Cílem předehřátí je zvýšení funkce krevního oběhu a dýchání, zvyšuje se přísun kyslíku 

k pracujícím tkáním (Stackeová, 2008).

B. Strečink

Strečink by měl v ideálním případě obsáhnout svaly celého těla. V případě časové nouze je za 

minimum považováno protažení svalů, které má cvičenec zkrácené, nebo těch, které bude 

v tréninku posilovat (Tlapák, 2007).

Strečink začínáme pozvolným protažením svalu do polohy, v níž cítíme mírný tah. Výdrž 20 

až 30 sekund, povolit a relaxovat asi 3 sekundy a opět následuje výraznější protažení s výdrží 
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20 až 30 sekund. Nesnažíme se o maximální rozsah za cenu překonání bolesti, mohlo by dojít 

k reflexnímu stažení a k následnému poškození svalu nebo šlachy ( Stackeová, 2008).

C. Dynamické rozcvičení

Po strečinku následuje rozcvičení se zvyšující se rychlostí pohybu. Od pomalejších 

krouživých, rotačních a obloukových pohybů se postupně přechází k pohybům rychlejším, 

které navozují připravenost svalů a celého těla na náročnější činnost. Začínáme rotačními 

pohyby trupu, následuje rozcvičení krční páteře, pak rozcvičení ramen a horních končetin a na 

závěr kyčlí a končetin dolních (Tlapák, 2007).

Vzhledem k tomu, že protažení je při švihu časově velmi krátké, musejí se cvičení 

mnohonásobně opakovat (15 až 30krát). Účinky se obtížněji lokalizují. Rychlý švihový pohyb 

může vyvolat napínací reflex, který působnost cvičení omezuje. Platí to zvláště v případě 

trhavých a tvrdých pohybů, provedení by mělo být pokud možno měkké (Dovalil a kol., 

2009).

9.2 Soubor cviků na protažení svalstva DK (Buzková, 2006)

9.2.1 Velký sval hýžďový

1. cvičení

V lehu na zádech skrčit přednožmo pravou. Ruce položit na koleno. S výdechem přitáhnout 

koleno k hrudníku. Totéž cvičení opakovat na druhou nohu. 

2. cvičení

V lehu na zádech skrčit přednožmo pravou. Upažit pravou, dlaň k zemi. Levou rukou                

uchopit pravé koleno. S výdechem přitáhnout koleno k zemi vlevo a hlavu otočit vpravo. 

Ramena zůstávají na zemi. Protahuje se rovněž prsní, šikmé břišní a zádové svalstvo. 

Opakovat na druhou stranu.

3. cvičení

V lehu na břiše vzpažit, dlaně k zemi. Pokrčit obě nohy, kolena tlačit k sobě. Bérce nechat 

vlastní vahou klesnout k zemi směrem od sebe ven. Volně dýchat a výdrž.
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9.2.2 Střední sval hýžďový – boky

1. cvičení

V sedu pokrčmo zvednout levou nohu od země a chodidlo opřít o pravé koleno. Levé koleno 

vytočit vlevo směrem ven k zemi. Obě ruce položit volně na kolena. S výdechem se mírně 

předklonit, rovná záda. Opakovat na druhou stranu.

2. cvičení

V lehu na zádech pokrčit levou a pokrčit přednožmo i pravou. Chodidlo pravé nohy opřít o 

levé koleno. Pravé koleno vytočit vpravo ven. S výdechem zvednout levou nohu od země, 

spojit ruce a proplést prsty pod stehnem levé nohy. Přitáhnout koleno k hrudníku. Opakovat 

na druhou nohu.

3. cvičení

Posadit se do sedu zkřižného skrčmo pravou přes (turecký sed). Mírně se předklonit , 

předpažit dolů poníž a opřít se dlaněmi o zem. S výdechem pomalu sunout dlaně po zemi 

vpřed a kulatě se předklonit. Hlava je uvolněná.

9.2.3 Přední strana stehna 

1. cvičení

V lehu na břiše skrčit pravou. Zapažit a oběma rukama uchopit pravé chodidlo. S výdechem 

stáhnout hýždě, podsadit pánev a přitáhnout patu k hýždím. Opakovat na druhou stranu. 

Cvičení na extenzory kolenního kloubu.

2. cvičení

V kleku na levé předpažit dovnitř poníž a oběma rukama se opřít o pravé koleno. Napnout 

levé koleno. Levou nohu sunout vzad a zastavit se v takové poloze, ve které jde cítit napětí 

s ohledem na vlastní dispozice. S výdechem tlačit pánev vpřed. Cvičení na flexory kyčelního 

kloubu. Opakovat na druhou nohu.

3. cvičení

Ve vzporu klečmo odtáhnout bérce směrem ven. Sednout si na zem tak, aby kolena zůstala u 

sebe a chodidla ležela vedle hýždí. Obě nohy leží na zemi vnitřní stranou. Podpor za zády na 

předloktích. S výdechem stáhnout hýždě, podsadit pánev a lehce zvednout hýždě od země. 
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Intenzivnější protažení získáte tím, že přejdete až do lehu na zádech. Hýždě v tomto případě 

nezvedat od země. Cvičení není vhodné pro osoby, které mají problémy s koleny, protože je 

kladen velký tlak na kolenní kloub. Cvičení na extenzory kolenního kloubu.

4. cvičení

Postavit se do stoje rozkročného, pravá noha vpřed. Zvednout levou patu od země a opřít se o 

špičku levého chodidla. Pokrčit levé koleno, stáhnout hýždě a podsadit pánev. Pokrčit 

zapažmo a obě ruce položit na hýždě. S výdechem tlačit pánev vpřed. Váha těla je na zadní 

noze. Opakovat na druhou stranu. Cvičení na flexory kyčelního kloubu.

9.2.4 Zadní strana stehna

1. cvičení

V lehu na zádech přednožit. Předpažit poníž a rukama uchopit nohy za lýtka. S výdechem 

přitáhnout obě stehna k hrudníku. Hlavu nechat na zemi a nezvedat pánev od země.

2. cvičení

V sedu roznožném se mírně předklonit. Předpažit dolů poníž a opřít se dlaněmi o zem. 

S výdechem pomalu sunout dlaně po zemi vpřed a s rovnými zády se předklonit. Zastavit se  

v takové poloze, ve které jde cítit napětí s ohledem na vlastní dispozice.

3. cvičení

Posadit se do překážkového sedu levou vpřed. S nádechem vzpažit a s výdechem se s rovnými 

zády předklonit k levé noze. Rukama uchopit kotník nebo chodidlo, přitáhnout hrudník ke 

stehnu a hlavu ke koleni. Opakovat na druhou nohu.

4. cvičení

Ve stoji rozkročném otočit trup vpravo. S výdechem se pomalu hluboce kulatě předklonit 

k pravé noze. Rukama uchopit kotník, hrudník přitáhnout ke stehnu a hlavu ke koleni. Obě 

kolena jsou napnutá. Opakovat na druhou nohu.
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9.2.5 Vnitřní strana stehna

1. cvičení

Posadit se do sedu skrčmo, kolena položit na zem vně, bérce dovnitř, chodidla k sobě. Oběma 

rukama uchopit chodidla. S výdechem tlačit chodidla k zemi. Sedět zpříma s rovnými zády, 

volně dýchat a chvíli vydržet.

2. cvičení

Široký stoj rozkročný, pokrčit levé koleno a přenést váhu těla vlevo. Ruce v bok. S výdechem 

tlačit vnitřní stranu stehna k zemi. Obě chodidla směřují vpřed a dotýkají se celou plochou 

podložky. Totéž cvičení opakovat na druhou stranu.

3. cvičení

V sedu na zemi široce roznožit. Mírně se předklonit, připažit dolů poníž a opřít dlaně o zem. 

S rovnými zády tlačit pánev vpřed a chodidla vzad tak, aby se zvětšil rozsah roznožení.

Zastavit se v takové poloze, ve které jde cítit napětí s ohledem na vlastní dispozice.

9.2.6 Sval lýtkový

1. cvičení

Postavit se do stoje zánožného pravou nohou asi půl metru před zeď. Předpažit a dlaněmi se 

opřít o zeď. Pokrčit levé koleno. S výdechem tlačit patu pravé nohy k zemi. Pravé koleno je 

propnuté. Opakovat na druhou nohu. Cvičení na m. gastrocnemius.

2. cvičení

V sedu skrčmo se opřít pažemi za tělem. Vzepřít se na pažích, zvednout hýždě od země a 

přejít do vzporu dřepmo na celých chodidlech. Váhu těla přenést vpřed na špičky, paty nechat 

na zemi. Volně dýchat a chvíli vydržet. Cvičení na m. soleus.

3. cvičení

V sedu pokrčit kolena. Přetáhnout ručník přes chodidla a pomalu napnou kolena. S výdechem 

přitáhnout prsty nohou k tělu směrem k sobě.



49

9.2.7 Přední a zevní strana bérce

1. cvičení

V úzkém sedu roznožném vtočit chodidla dovnitř. Předklonit se a uchopit rukama špičky 

nohou. S výdechem tlačit chodidla dolů k zemi.

2. cvičení

Ve stoji spojném předsunout pravou nohu. Postavit chodidlo na zevní malíkovou stranu. 

S výdechem tlačit zevní kotník směrem k zemi. Opakovat cvičení na druhou stranu.
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10 Aerobní trénink

Dle Pavlucha a Frolíkové (2004) by se měl aerobní trénink stát nedílnou součástí silového 

tréninku. Aerobní aktivity příznivě ovlivňují oběhový systém a snižují tak riziko srdečně–

cévních onemocnění. Podstatným faktorem aerobního tréninku spalování kalorií, které vede 

k redukci tuku. Čím je cvičení delší, tím hlouběji se pronikne do tukových zásob. Záleží na 

době a především na intenzitě cvičení. Pro snadnější kontrolu intenzity je u aerobních aktivit 

zaveden termín cílové zóny cvičení. V té se zohledňuje aktuální věk cvičícího a srdeční 

frekvence. Díky jednoduchému výpočtu se stanoví optimální hladina (zóna srdeční 

frekvence), ve které by se měl cvičící pohybovat. Zóna je učena počtem tepů za minutu.

K určení optimální cílové srdeční zóny je potřeba odečíst od čísla 220 věk cvičence (tím se 

získá maximální tepová frekvence) a z tohoto výsledku se určí 60 až 75%. Ke kontrole 

srdeční frekvence může posloužit například sportester.

10.1 Frekvence aerobního tréninku

Čím déle cvičenec trénuje v oblasti cílové zóny, tím více tuku spálí. To samé platí o frekvenci 

tréninků. Četnost aerobních cvičení by měla být podřízena zdravotnímu stavu cvičícího, jeho 

pokročilosti a cílům, jichž chce dosáhnout. Smyslem aerobního tréninku není pouze hubnutí 

ve smyslu snížení tělesné hmotnosti, ale především změna složení těla. Za hubnutí se 

považuje redukce tělesného tuku bez ohledu na výkyvy tělesné hmotnosti. Ideálním způsobem 

jak vybudovat srdeční kondici a spálit tuky, je absolvování tří aerobních jednotek týdně. Doba 

tréninkové jednotky je závislá na pokročilosti cvičícího. Měla by se pohybovat mezi 15 až 45 

minutami. Prvních deset minut cvičení dochází ke stabilizaci organismu. Aerobní trénink je 

třeba absolvovat po silovém tréninku, kde dochází k vyčerpání glykogenových zásob ze svalů 

a jater nebo zařadíme aerobní trénink v jiný den, než je absolvováno posilování (Pavluch, 

Frolíková, 2004).

10.2 Formy aerobního tréninku

Při aerobním tréninku ve vybavených fitness centrech mají cvičenci obvykle na výběr ze čtyř 

variant aerobních činností:

 jízda na stacionárním kole,

 běh nebo rychlá chůze na běhátku,
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 stepper,

 veslovací trenažér.

Pro začátečníky a netrénované jedince je vhodné začít trénink na stacionárním bicyklu. Zde 

lze velmi citlivě dávkovat zátěž a pohyb je naprosto nenáročný na koordinaci. Důležité je 

vždy správně nastavit výšku sedadla řídítek. Nevýhodou stacionárního kole je fakt, že tzv. 

problémové partie u žen, tzn. hýždě a boky, se na tomto pohybu příliš nepodílejí. Z tohoto 

hlediska je vhodnější stacionární kolo vsedě se šlapáním před tělem. Pro zdravé jedince 

s vyššími výkonnostními cíli je vhodné běhátko, kde je zpočátku možné střídat běh s chůzí.

Pro ty, jejichž hlavním cílem je tvarování problémových ženských partií, hýždí, boků a 

stehen, je z tohoto hlediska nejvhodnější stepper. Při tom musí být dbáno na přesnou 

techniku provedení pohybu – musí být prováděn v celém rozsahu a nesmí při něm docházet 

k extenzi v bederním úseku páteře a k pohybům pánve do stran. Veslovací trenažéry jsou 

velmi náročné na kondici a na přesné provedení pohybu, při kterém se zapojuje mnoho 

svalových partií. Nejčastější chybou je provádění pohybu s kulatými zády, protiakcí ramen a 

hyperextenzí bederního úseku páteře. Při správném provádění pohybu dochází k zapojení 

dolních fixátorů lopatky a extenzi hrudního úseku páteře (Stackeová, 2008).

Během doby, kdy jsou aerobní tréninky prováděny, si tělo vytvoří velmi účinnou schopnost 

spalování tuků. Bohužel při dlouhodobější absenci aerobních činností tuto výhodu rychle 

ztrácí. Chceme- li udržovat kondici a úroveň tělesného tuku pod kontrolou, je nutné se 

některým aerobním aktivitám věnovat celoročně (Pavluch, Frolíková, 2004).
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11 Shrnutí teoretické části

Teoretická část slouží jako základ pro část praktickou. V teoretické části jsou uvedeny klíčové 

informace o:

1) Stavbě a uspořádání svalstva na dolních končetinách.

2) Silových schopnostech a determinantech silového výkonu.

3) Tréninkových proměnných – počet sérií, počet opakování, velikost zatížení a intervaly 

odpočinku.

4) Používaných cvicích na posilování dolních končetin.

5) Strečinku dolních končetin.

Těchto informací využívá část praktická. Informace byly získány z odborné literatury 

převážně z oblasti fitness a posilování. Rovněž byly využity informace z předmětů 

vyskytujících se na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.
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12 Cíle práce

Cílem práce je zjistit stav dolních končetin návštěvníku fitcenter, tj. četnost návštěv fitcentra, 

četnost posilování dolních končetin, důvody posilování, počet sérií, počet opakování, výběr 

cviků a spokojenost se stavem dolních končetin. K tomuto výzkumu poslouží teoretické 

informace, jež jsou uvedeny v teoretické části. Dále se budou porovnávat výsledky mezi 

dotazovanými soubory – muži a ženy.
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13 Praktická část

13.1 Cíle práce

Hlavní cílem práce je zjistit, jakým způsobem a jak často se návštěvníci fitcenter věnují 

posilování dolních končetin - četnost návštěv fitcentra, četnost posilování dolních končetin, 

důvody posilování, počet sérií, počet opakování, výběr cviků a spokojenost se stavem dolních 

končetin. Druhým cílem je porovnání mužů a žen posilujících dolní končetiny ve fitness 

centrech. K obecným  zjištěním poslouží studium literatury a dále použitý dotazník poskytne 

informaci o posilování dolních končetin.

13.2 Hypotézy práce

1) Jaký je Body mass index u dotazovaných jedinců?

2) Jaká je četnost návštěv fitcentra a četnost posilování dolních končetin u dotazovaného 

souboru?

3) Jak zkoumaný soubor posiluje dolní končetiny v tréninku?

Dílčí úkoly bakalářské práce:

1. Shromáždění informací z oblasti fitness zaměřených primárně na posilování dolních 

končetin.

2. Sběr informací ohledně posilování dolních končetin.

3. Zpracování získaných informací.

4. Vytvoření a vyplnění dotazníků.

5. Zpracování dat z dotazníků a následné vypracování analýzy získaných výsledků.

6. Komparace získaných dat z dotazníků s informacemi z literárních zdrojů.

7. Vytvoření grafů.

8. Vyhodnocení závěru šetření.

13.3 Dílčí kroky

Dílčí kroky

1) Zvolení tématu a následná konzultace s vedoucím práce.

2) Stanovení cílů a hypotéz. 

3) Získání informací v tištěné formě.
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4) Nastudování literatury, výtah informací potřebných pro bakalářskou práci.

5) Zpracování získaných informací, formulace definic, charakteristik.

6) Rozdání dotazníků.

7) Sběr dat pomocí dotazníků od zkoumaného souboru.

8) Vyhodnocení dat, vytvoření grafů.

9) Vyhodnocení praktické části, vyvození závěrů.

13.4 Metodologie práce

13.4.1 Charakteristika souboru

Testovaný soubor se skládal z návštěvníků fitcenter. Testovaných osob je celkem 40, z toho 

bylo vybráno 20 mužů a 20 žen. Výběr všech 40 návštěvníku posiloven byl zcela náhodný.

Na klienty fitcenter bylo apelováno, aby vyplnění dotazníku proběhlo co nejvíce korektně ve 

snaze eliminovat nepravdivé údaje. Dotazník je strukturován zcela anonymní formou.

13.4.2 Metodika výzkumu

K výzkumu slouží dotazník s uzavřenými otázkami. Navštíveny byly celkem 2 fitcentra 

v Olomouci a ve Valašském Meziříčí. Po vyplnění dotazníku testovaným souborem byla 

zpracována data z oblasti posilování a fitness. 

13.4.3 Analýza odborné literatury

Pro bakalářskou práci byla využita literatura především z oblasti posilování a fitness.

13.4.4 Dotazování

Pro dotazování byla využita kvantitativní metoda, která využívá strukturované dotazování 

s uzavřenými otázkami. Dotazníky byly mnou řízené a ověřil jsem si, že dotazované osoby 

otázkám rozumí. Získávání dat strukturovaným dotazováním má rychlejší průběh a lze získat 

mnoho odpovědí od řady osob. Ze získaných dat jsou následně vytvořeny grafy znázorňující 

výsledky dotazování.



56

13.4.5 Struktura dotazníku

Dotazník se skládá ze 14 otázek zaměřených na posilování dolních končetin ve fitness. 

Otázky byly vytvořeny na základě nabytých informací a zkušeností z oblasti fitness.

Otázky:

1) Pohlaví.

2) Věk, tělesná výška a hmotnost.

3) Jaké je Vaše zaměstnání? Kolik hodin průměrně denně pracujete?

4) Kolikrát týdně navštěvujete fitness centrum?

5) Jak dlouho navštěvujete pravidelně fitness centrum?

6) Kolikrát týdně je Váš trénink zaměřen na posilování dolních končetin?

7) Jak dlouho trvá Váš trénink zaměřen na posilování dolních končetin?

8) Věnujete se aktivně nějakému sportu? Kolik hodin týdně?

9) Jakým svalovým partiím na dolních končetinách věnujete při posilování největší 

pozornost?

10) Z jakého důvodu posilujete dolní končetiny?

11) Kolik sérií zvládnete během tréninku zaměřeného na posilování dolních končetin?

12) S jakým počtem opakování průměrně v jedné sérii posilujete dolní končetiny?

13) Jaké cviky preferujete při posilování dolních končetin?

14) . Jste spokojeni se stavem Vašich dolních končetin?

13.4.6 Zaměření dotazníku

1) První část dotazníku je zaměřena na věk, tělesnou výšku a tělesnou váhu návštěvníků 

fitcenter.

2) Druhá část dotazníku se zaměřuje na četnost návštěv fitcenter, na četnost posilování 

dolních končetin u mužů a žen a na jejich pohybovou aktivitu.

3) Poslední část dotazníku se skládá z otázek týkajících se tréninku posilování dolních 

končetin, tréninkových proměnných a důvodů pro posilování dolních končetin.

13.5 Postup šetření

Rozdáno bylo celkem 40 dotazníků, zkoumaný soubor se skládal z návštěvníků fitcenter. 20 

dotazníků bylo náhodně rozdáno mužům a zbylých  20 ženám. Navštíveny byly celkem 2

fitcentra v Olomouci a ve Valašském Meziříčí.
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Získaná data byla převedena do elektronické podoby v programu Microsoft Excel. Do tabulek 

byly uvedeny odpovědi  zkoumaného souboru. Dotazník se může rozdělit do tří částí. První 

část se zabývá věkem cvičenců, tělesnou výškou a hmotností. Druhá část je zaměřena na 

četnost navštěvování posiloven, četnost posilování dolních končetin a pohybovou aktivitu. 

Třetí část obsahuje otázky zaměřené na posilování dolních končetin v tréninku.

13.5.1 Věk, tělesná výška a tělesná váha

Nejprve byly vytvořeny průměrné hodnoty a četnost z naměřených dat, které byly získány 

v dotaznících. Hodnoty BMI můžou být obzvláště u mužů zkreslené, jelikož muži 

navštěvující fitcentra na sobě mají více svalové hmoty než u běžné populace. Proto je třeba 

brát výsledky tohoto měření s dostatečnou rezervou.

Pro uvedené hodnoty věku, tělesné výšky a tělesné váhy byly požity statistické funkce 

v programu Microsoft Excel.

1) Modus

2) Medián

3) Průměr

4) BMI – tzv. body mass index, vznikne vydělením aktuální tělesné hmotnosti číslem, 

které vznikne umocněním výšky v metrech na druhou.

5) Průměr BMI.

13.5.2 Četnost návštěv a četnost posilování dolních končetin

Zde se zaměříme na vyhodnocení toho, jak často zkoumaný soubor navštěvuje fitcentrum a 

jak často a dlouho dolní končetiny posiluje za týden. Dále jsou zde informace, kolik hodin 

týdně dotyční sportují.

13.5.3 Posilování dolních končetin v tréninku

Tato část dotazníku je zaměřena na tréninkové proměnné s nimiž zkoumaný soubor posiluje, 

tj. počet sérií a počet opakování. Dále zde jsou informace proč a jakým svalovým partiím se 

dotazování nejvíce věnují a informace o nejpoužívanějších cvicích na dolní končetiny u 

zkoumaného souboru.
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13.6 Výsledky šetření

13.6.1 Výsledky prvního testovaného souboru

Jedná se o soubor 20 mužů, náhodně vybraných z různých fitcenter.

13.6.1.1 Věk, tělesná výška a tělesná hmotnost

Věk

Věk mužů se pohyboval v rozmezí od 20 do 42 let. Nejmladší muž měl tudíž 20 let a nejstarší 

42 let. Modus, tedy nejčastější zjištěná hodnota, je 27 let. Medián, střední hodnota řady, má 

stejnou hodnotu 27 let. Průměrný věk byl vypočítán na 29,7 let. Směrodatná odchylka byla 

vypočtena na hodnotu 5,1.

Tělesná výška

Tělesná výška se u mužů pohybovala v rozmezí 175 až 195 cm. Modus tělesné výšky je 180 

cm a medián 182 cm. Průměrná hodnota tělesné výšky je 182 cm a směrodatná odchylka má 

hodnotu 5,3.

Tělesná hmotnost

Tělesná hmotnost se u mužů pohybovala v rozmezí od 75 do 125 kg. Modus tělesné 

hmotnosti je 85 kg a medián 85,5 kg. Průměrná hmotnost mužů je 84,4 kg. Směrodatná 

odchylka má hodnotu 13,2. 

BMI

Díky výše z míněným hodnotám bylo možné vypočítat body mass index každého muže.

Hodnoty BMI se pohybují v rozmezí od 21,6 do 33,7. Modus je 26,2 a medián 26,3. Průměrná 

hodnota BMI je 26,9 a směrodatná odchylka má hodnotu 2,9. Z průměru vyšlo, že většina 

těchto mužů trpí mírnou nadváhou, ale výsledek je zkreslen, protože tito muži na sobě mají 

větší množství svalové hmoty než u běžné populace. 

13.6.1.2 Četnost návštěv a četnost posilování dolních končetin

Z výsledků bylo zjištěno, že 55% mužů navštěvuje fitcentrum 4x týdně a více, 40% 

dotazovaných chodí do posilovny 2x až 3x týdně a 5% 1x týdně. Dále vyšlo, že 70% mužů 

posiluje více než 2 roky, 15% cvičí 6 až 18 měsíců, 10% posiluje méně než 6 měsíců a 

zbylých 5% nechodí do fitcentra pravidelně. 40% mužů posiluje dolní končetiny 1x týdně, 

25% neposiluje dolní končetiny pravidelně, 15% posiluje dolní končetiny alespoň 3x týdně, 



59

10% mužů posiluje dolní končetiny 2x týdně a zbylých 10% neposiluje dolní končetiny 

vůbec. Muži věnují tréninku na posilování dolních končetin průměrně 31 minut. Ve svém 

volném čase se věnuje 60% dotazovaných mužů aktivně dalším sportům a 40% mužů chodí 

pouze do fitcentra a další sporty neprovozuje. Z 20 dotazovaných mužů se muži věnují dalším 

sportům průměrně 4,85 hodin týdně.

Graf č.1

Procentuální vyjádření četnosti posilování dolních končetin u mužů za týden

DK týdně - muži

3x a více 15%

2x týdně 10%

1x týdně 40%

neposilující  

10%

nepravidelně 

25%

13.6.1.3 Posilování dolních končetin v tréninku

Bylo zjištěno, že 65% mužů posiluje dolní končetiny komplexně, 30% věnuje největší 

pozornost posilování stehen a 5% posiluje převážně hýždě. 52,2% mužů posiluje dolní 

končetiny z důvodu zvýšení svalové síly, 26,1% chce nabýt na svalové hmotě, 4,3% mužů 

posiluje dolní končetiny z důvodu úbytku tuku a 17,4% posiluje dolní končetiny z jiných 

důvodů- zlepšení koordinace, obratnosti, zvýšení kondice, z důvodu lepší stability a ze 

zdravotních důvodů. Při posilování dolních končetin zvládne 40% mužů 8 až 16 sérií v jedné 

tréninkové jednotce, 25% udělá méně než 8 sérií při tréninku dolních končetin, 25% cvičí 

v rozmezí 16 až 24 sérií, 5% udělá 24 a více sérií. 5% dotazovaných neodpovědělo. V počtu 

od 6 do 10 opakování v jedné sérii cvičí 40% mužů při tréninku na posilování dolních 

končetin, 35% udělá 10 až 15 opakování, 15% více než 15 opakování, 5% potřebuje méně než 

6 opakování v jedné sérii a 5% dotazovaných mužů neodpovědělo. Mezi nejvíce oblíbené a 

využívané cviky při posilování dolních končetin u mužů patří předkopávání, tento cvik cvičí 
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90% dotazovaných mužů, dále jsou to dřepy, leg press a výpady s 60%. Dalšími oblíbenými 

cviky u dotazovaných mužů jsou výpony a zakopávání. Například přinožování a roznožování 

na přístroji necvičí ani jeden z dotazovaných mužů. 55% mužů je spokojeno se stavem svých 

dolních končetin, 40% spokojeno není a 5% mužů neodpovědělo.

Graf č. 2

Procentuální vyjádření svalových partií, jež jsou nejvíce posilovány u mužů

dolní končetiny 

komplexně 

65%

stehna 30%

 lýtka 0%hýždě 5%

13.6.2 Výsledky druhého testovaného souboru

Jedná se o soubor 20 žen, které byly náhodně vybrány v různých fitcentrech.

13.6.2.1

Věk

Věk žen se pohyboval v rozmezí od 21 do 50 let. Nejmladší žena měla tudíž 21 let a nejstarší 

50 let. Modus, tedy nejčastější zjištěná hodnota, je 23 let. Medián, střední hodnota řady, má  

hodnotu 25 let. Průměrný věk byl vypočítán na 28,35 let. Směrodatná odchylka byla 

vypočtena na hodnotu 8,1.
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Tělesná výška

Tělesná výška se u žen pohybovala v rozmezí 156 až 178 cm. Modus tělesné výšky je 165 cm 

a medián 168 cm. Průměrná hodnota tělesné výšky je 168 cm a směrodatná odchylka má 

hodnotu 6,1.

Tělesná hmotnost

Tělesná hmotnost se u žen pohybovala v rozmezí od 52 do 83 kg. Modus tělesné hmotnosti je 

65 kg a medián 60 kg. Průměrná hmotnost žen je 61,4 kg. Směrodatná odchylka má hodnotu 

8,5. 

BMI

Díky výše z míněným hodnotám bylo možné vypočítat body mass index každé ženy. Hodnoty 

BMI se pohybují v rozmezí od 18,4 do 26,2. Medián je 21,7. Průměrná hodnota BMI je 21,7 a 

směrodatná odchylka má hodnotu 2. Z průměru vyšlo, že drtivá většina těchto žen má BMI 

v normě a netrpí podváhou ani nadváhou.

13.6.2.2 Četnost návštěv a četnost posilování dolních končetin

Z výsledků bylo zjištěno, že 40% žen navštěvuje fitcentrum 1x týdně, 40% dotazovaných 

chodí do posilovny 2x až 3x týdně a 20% 4x týdně a více. Dále vyšlo, že 40% žen posiluje 

více než 2 roky, 30% posiluje 6 až 18 měsíců, 20% cvičí méně než 6 měsíců a 10% nechodí 

do fitcentra pravidelně. 40% žen posiluje dolní končetiny 2x týdně, 35% 1x týdně, 20% 

posiluje dolní končetiny alespoň 3x týdně, 10% žen posiluje dolní končetiny nepravidelně a 

zbylých 5% neposiluje dolní končetiny vůbec. Ženy věnují tréninku na posilování dolních 

končetin průměrně 38 minut. Ve svém volném čase se věnuje 95% dotazovaných žen aktivně 

dalším sportům a pouze 5% žen chodí jenom do fitcentra a další sporty neprovozuje. Z 20 

dotazovaných žen se ženy věnují dalším sportům průměrně 5,2 hodin týdně.
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Graf č.3

Procentuální vyjádření četnosti posilování dolních končetin u žen za týden

DK týdně - ženy

neposilující 5%

1x týdně 35%

2x týdně 40%

nepravidelně 

10%

3x a více 20%

13.6.2.3 Posilování dolních končetin v tréninku

Z dotazníků bylo zjištěno, že 45% žen posiluje dolní končetiny komplexně, 35% věnuje 

největší pozornost posilování hýždí, 15% posiluje nejvíce stehna a 5% posiluje převážně 

lýtka. 40% žen posiluje dolní končetiny z důvodu redukce tuku a tělesné hmotnosti, 30% chce 

zvýšit svalovou sílu, 10% žen posiluje dolní končetiny z důvodu růstu svalové hmoty, 10% 

posiluje dolní končetiny z jiných důvodů- zlepšení tvaru, zpevnění a ze zdravotních důvodů. 

Posledních 10% žen na tuto otázku neodpovědělo. Při posilování dolních končetin zvládne 

30% žen 8 až 16 sérií v jedné tréninkové jednotce, 25% udělá méně než 8 sérií při tréninku 

dolních končetin, 25% cvičí v rozmezí 16 až 24 sérií, 5% udělá 24 a více sérií. 15% 

dotazovaných žen neodpovědělo. 45% žen udělá v jedné sérii 15 a více opakování, v počtu od 

6 do 10 opakování v jedné sérii cvičí 20% žen při tréninku na posilování dolních končetin, 

15% udělá 10 až 15 opakování, 5% potřebuje méně než 6 opakování v jedné sérii a 15% žen

neodpovědělo. Mezi nejvíce oblíbené a využívané cviky při posilování dolních končetin u žen 

patří výpady, tento cvik cvičí 60% dotazovaných žen, dále jsou to dřepy, zakopávání, výstupy 

a předkopávání s 50, 45, 40 a 35 procenty. Dalšími oblíbenými cviky u dotazovaných žen jsou 

výpony, přinožování a roznožování na přístroji. Ani jedna z dotazovaných žen necvičí leg 

press a Hacken dřepy. 30% žen je spokojeno se stavem svých dolních končetin, 65% 

spokojeno není a 5% žen neodpovědělo.
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Graf č. 4

Procentuální vyjádření svalových partií, jež jsou nejvíce posilovány u žen

dolní končetiny 

komplexně 

45%

lýtka 5% stehna 15%

hýždě 35%

13.7 Porovnání výsledků šetření

Níže uvedené porovnání sleduje a porovnává hodnoty z obou souborů. Do porovnání byla 

uvedena data, která se nejvíce týkají tématu práce. Z tohoto důvodu zde nejsou porovnány 

některé naměřené hodnoty, které jsou uvedeny výše.

Věk, Body Mass index

Věk náhodně vybraných mužů a žen navštěvujících fitcentra se příliš nelišil. Průměrný věk 

byl nepatrně vyšší u mužů, kde byl 29,7 let. U žen byl průměrný věk 28,4 let.

Body mass index byl vypočítán na základě tělesné výšky tělesné hmotnosti. Díky těmto 

údajům bylo zjištěno, že muži vykazují v průměru 26,9, což je těsně nad normální normou, 

kvůli tomu, že na sobě mají více svalové hmoty než běžná populace. U žen byl BMI v normě 

21,7.

Četnost návštěv a četnost posilování dolních končetin

Z výsledků plyne, že z dotazovaných osob chodí do fitcenter častěji muži než ženy. Až 55% 

mužů navštěvuje posilovnu 4x a vícekrát týdně. Oproti ženám, kterých chodí 4x a vícekrát za 

týden jen 20%. 70% z dotazovaných mužů chodí do fitcenter déle než 2 roky, u žen to je 40%. 

Z toho plyne, že dotazovaní muži vydrží o něco déle u cvičení než ženy. Naproti tomu ženy 

posilují dolní končetiny častěji než muži. Až 85% z dotazovaných žen cvičí dolní končetiny 

alespoň 1x týdně. U mužů je to 65%, ale z toho 40% cvičí dolní končetiny pouze jednou za 

týden. Když dotazované ženy posilují dolní končetiny, tak jejich trénink trvá o něco déle než 
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u mužů. U žen je to necelých 38 minut, muži posilují dolní končetiny v tréninku průměrně 31 

minut. Velký rozdíl je v ostatních sportech, které dělají dotazovaní muži a ženy navštěvující 

fitcentra. 40% mužů chodí jen do fitcentra a přitom se aktivně nevěnují žádnému jinému 

sportu. U žen je to pouhých 5%. Ženy průměrně kromě posilování sportují 5,2 hodiny týdně, 

muži věnují ostatním sportům 4,85 hodin týdně.

Graf č. 5

Průměrná délka tréninku na posilování dolních končetin v minutách u mužů a žen

trénink DK v min.
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Posilování dolních končetin v tréninku

Z výsledku dotazování vyplývá, že muži i ženy nejvíce posilují dolní končetiny komplexně. U 

mužů to je 65% dotazovaných a u žen 45%. Muži se pak dále nejvíce zaměřují na posilování 

stehen - 30%. Ženy pak na posilování hýždí - 35%. Muži posilují převážně z toho důvodu, 

aby zvýšili svalovou sílu - 52,2% odpovědí, dále také chtějí nabýt na svalové hmotě. Naproti 

tomu 40% žen cvičí dolní končetiny kvůli redukci tuku a redukci tělesné hmotnosti. Dalších 

30% dotazovaných žen posiluje dolní končetiny, protože chtějí zvýšit svalovou sílu. Počet 

sérií při tréninku dolních končetin je v průměru u mužů a žen téměř shodný. Rozdíl 

zaznamenáváme v počtu opakování. Muži v jedné sérii udělají kolem 10 opakování, ale až 

45% dotazovaných žen udělá v jedné sérii více než 15 opakování. Dotazovaní muži mají 

nejvíce v oblibě předkopávání, dále jsou to dřepy, leg press a výpady. Nejpoužívanější cviky 

u žen jsou výpady, dřepy, výstupy, předkopávání a zakopávání. 55% mužů je spokojeno se 

stavem svých dolních končetin, u žen je to pouze 30%.
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Graf č. 6

Procentuální vyjádření spokojenosti mužů a žen se stavem dolních končetin
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14 Diskuse

V diskusi jsou stručně shrnuty mnou nalezené výsledky. Diskuse již není tak obsáhlá, jelikož 

jsem hlavní vyhodnocení nasbíraných dat provedl v kapitole Výsledky šetření.

14.1 Body Mass Index

Body mass index u žen byl v normálních hodnotách, jelikož dotazované ženy chodí 

pravidelně do posilovny, pravidelně sportují a zdá se, že většina z nich má dostatečné 

informace o správném cvičení a posilování. Muži měli hodnoty těsně nad běžnou hodnotou, 

což je ale dáno větším množstvím svalové hmoty na jejich tělech.

14.2 Četnost návštěv a četnost posilování dolních končetin

Muži chodí do fitcenter častěji a vydrží u posilování déle než dotazované ženy. Naproti tomu 

jsou u žen více posilovány dolní končetiny než u mužů, protože ženy více dbají na tvar a 

štíhlost jejich těla a navštěvují posilovny právě z těchto důvodů. Až 95% dotazovaných žen se 

aktivně věnuje dalším sportům a tím celkově zlepšují stav jejich pohybového aparátu. U mužů 

se ostatním sportům aktivně věnovalo jen 60%, 40% mužů kromě fitness žádný další sport 

neprovozuje.

14.3 Posilování dolních končetin v tréninku

Muži i ženy posilují dolní končetiny nejčastěji komplexně a až poté se věnují menším 

svalovým partiím. Muži se pak nejvíce věnují posilování stehen - 30% a ženy posilování 

hýždí - 35%. Ženy cvičí s větším počtem opakování než muži. To je dáno tím, že usilují o 

redukci tuku a redukci tělesné hmotnosti a s větším počtem opakování toho lze snáz 

dosáhnou.
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15 Závěry práce

V této práci jsem se věnoval posilování svalstva dolních končetin ve fitness centru. Práce je 

určena pro návštěvníky fitcenter, kteří se rozhodli, že se v tréninku budou věnovat posilování 

dolních končetin. Jsou zde popsány svaly z anatomického hlediska a dále je zde uvedeno 

jejich vyšetření a testování zkrácených, popřípadě ochablých svalů. V práci jsou praktické 

rady, metodotvorné komponenty a různé metody posilování, jimiž by se mohli cvičící řídit a 

využívat je. Jsou zde základní informace o provádění strečinku dolních končetin a zásobník 

důležitých cviků na jejich protažení. Soubor nejpoužívanějších cviků pro posilování dolních 

končetin může sloužit zejména začátečníkům, kteří s posilováním začínají.

Po zhodnocení výsledků šetření, se ukázalo, že posilování dolních končetin není u 

návštěvníků posiloven zas tak zanedbáváno, jak jsem před tvorbou této práce předpokládal. 

Výsledky porovnání mezi muži a ženami se liší podle zaměření na určité svalové partie na 

dolních končetinách a podle toho, co cvičící od posilování očekávají a jaké jsou jejich cíle. 

Z výsledku je dále patrné, že se ženy věnují posilování dolních končetin častěji, déle a více 

než muži. Ženy se spíše zaměřují na úbytek tělesného tuku a zpevnění postavy. Muži se 

soustřeďují na zvýšení svalové síly a růst svalové hmoty. U některých dotazovaných osob je 

z odpovědí v dotazníku patrné, že neví a nemají dostatek informací jak dolní končetiny 

správně posilovat a některé metodotvorné komponenty mají nastaveny takovým způsobem, že 

se  neztotožňují s jejich cíly pro v tréninku.

Práce splňuje cíle, které měla za úkol zjistit. Může sloužit jako materiál pro porovnání mužů a 

žen, kteří se věnují posilování dolních končetin ve fitness centru. Výsledky, ke kterým jsem 

dospěl v praktické části, jsou již z velké části vyhodnoceny a rozebrány v kapitole Výsledky

šetření a ty jsou dále stručně shrnuty v kapitole Diskuse. Zaměření práce bylo realizováno 

z obecnějšího hlediska. Pokud by probíhalo další šetření, tak by bylo potřeba rozšířit velikost 

zkoumaného souboru a práci by bylo potřeba doplnit o další otázky, aby byly výsledky 

spolehlivější a přesnější a práce tak nabyla na větší reliabilitě.
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Příloha č. 1: Dotazník pro bakalářskou práci

Fitness dotazník
- vybrané odpovědi zakroužkujte, případně odpověď dopište
1. Pohlaví
    a) muž                          b) žena

2. Věk…..                 let                                                
    Výška…..              cm
    Váha…..                kg

3. Jaké je Vaše zaměstnání? Kolik hodin v průměru denně pracujete?
…………………………………………………………………………………………………..
4. Kolikrát týdně navštěvujete fitness centrum?
    a) 1         b) 2 až 3 krát          c) 4 a více

5. Jak dlouho navštěvujete pravidelně fitness centrum?
    a) méně než 6 měsíců     b) 6 až 18 měsíců     c) 2 roky a více    d) nechodím pravidelně

6. Kolikrát týdně je Váš trénink zaměřen na posilování dolních končetin?
    a) DK neposiluji vůbec        b) 1        c) 2        d) 3 a více     e) DK posiluji nepravidelně 
   - v případě odpovědi za A napište důvod: …………………………….....................................
…………………………………………………………………………………………………...
7. Jak dlouho trvá Váš trénink zaměřen na posilování dolních končetin?
   Uveďte v minutách:…………...............................................

8. Věnujete se aktivně nějakému sportu? Pokud ano…kolik hodin týdně?
   1………………………………………………………………………………………………
   2………………………………………………………………………………………………
   3………………………………………………………………………………………………   

9. Jakým svalovým partiím na DK věnujete při posilování největší pozornost?
   a) hýždě          b) stehna          c) lýtka          d) DK posiluji komplexně        e) jiné

10. Z jakého důvodu posilujete dolní končetiny?
   a) chci zhubnout        b) chci nabrat svalovou hmotu        c) chci zvýšit svalovou sílu  d) jiné
V případě odpovědi D uveďte důvod:…………………………………………………………..

11. Kolik sérií zvládnete během tréninku zaměřeného na posilování dolních končetin?
   a) méně než 8          b) 8 až 16          c) 16 až 24          d) 24 a více

12. S jakým počtem opakování průměrně v jedné sérii posilujete dolní končetiny?
   a) do 6 opakování          b) do 10 opakování         c) do 15 opakování         d) více než 15

13. Jaké cviky preferujete při posilování dolních končetin? (vyberte 3,4)
   dřepy     Hacken dřepy     Leg press     výpady     výstupy     předkopávání     zakopávání  
   mrtvý tah  výpony  zanožování  přinožování na přístroji  roznožování na přístroji unožování

14. Jste spokojeni se stavem Vašich dolních končetin? Popřípadě co by jste chtěli zlepšit?
   a) ano        b) ne           ……………………………………………………………………
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