
1 
 

Univerzita Karlova 

Pedagogická fakulta 

Katedra tělesné výchovy 

 

 

 

 

Diplomová práce 

 

 

 

KULTURISTICKÁ PŘÍPRAVA NA SOUTĚŽ - POROVNÁNÍ 

SOUTĚŽNÍCH KATEGORIÍ A JEJICH ODLIŠNOSTI V 

PŘÍPRAVĚ 

BODYBUILDING PREPARATION FOR A COPETITION - 

COMPARATION OF THE COMPETITION CATEGORIES AND 

DIFFERENCES IN THE PREPARATION 

 

Bc. David Jirkovský 

 

 

 

 

Vedoucí bakalářské práce : PaedDr. Ladislav Pokorný  

Studijní program : Učitelství pro střední školy  

Studijní obor : Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání a základy společenských 

věd se zaměřením na vzdělávání - navazující studium 

 

2017 



2 
 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Kulturistická příprava na soutěž - porovnání 

soutěžních kategorií a jejich odlišnosti v přípravě vypracoval pod vedením vedoucího 

diplomové práce samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále 

prohlašuji, že tato diplomová práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.  

 

 

Praha 30.11.2017 

  .......................................................... 

    Podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Rád bych touto cestou vyjádřil poděkování Ladislavu Pokornému za jeho rady a trpělivost při 

vedení mé diplomové práce. Velký dík rovněž patří Tomáši Burešovi, kterého považuji za 

největšího odborníka na poli kulturistiky v České republice. Právě jeho považuji za svého 

učitele a člověka, který mě o tomto sportu naučil nejvíce.   

 

 

30.11.2017 

  .......................................................... 

             Podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Abstrakt : V následující práci, bych se rád zaměřil na kulturistickou přípravu se závodními 

ambicemi, popsal celou závodní přípravu, její posloupnost, hlavní části, fázování, správné 

pózování či nejčastější chyby. Chtěl bych též porovnat odlišnosti jednotlivých soutěžních 

kategorii či druhy soutěží od kondičních až po profesionální v rámci organizace IFBB 

(International Federation of Bodybuilding and Fitness). Záměrně upozorňuji na konkrétní 

organizaci, jelikož je možné, že se má práce bude rozcházet s pravidly či druhy kategorii         

u organizací jako je NABBA (National Amateur Body-Builders´ Association), INBA 

(International Natural Bodybuilding Association) a dalších. Za tímto účelem jsem pátral          

v publikacích, probíral dané téma s významnými osobnostmi české kulturistické a fitness 

scény či využíval vlastní zkušenosti, které jsem získal jako trenér či závodník v několika 

kulturistických kategoriích. Chtěl jsem tak přiblížit tento sport, který se stal mým životním 

stylem i širšímu publiku. 

 

Klíčová slova : Kulturistika, soutěžní příprava, kulturistické kategorie, fitness, IFBB  
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Abstrakt: In the following theses, I would like to focus on bodybuilding preseason with 

competitive ambitions, describe the preparation in detail, explain the sequence, main 

attributes, synchronization, correct posing and common mistakes. In addition, I aim to 

compare variances of individual categories and particular competitions from amateur to 

professional level under the rules of IFBB (International Federation of Bodybuilding and 

Fitness). My thesis might clash with rules and categories of other organizations such as 

NABBA (National Amateur Body-Builder’s Association), INBA (International Natural 

Bodybuilding Association) and others, therefore IFBB was purposefully mentioned. I 

searched thru publications, discussed the given topic with Czech bodybuilding and fitness 

stars, and utilized my personal experience which I collected as competitive bodybuilder and 

trainer in variation of bodybuilding categories. I wished to introduce the sport that has become 

my lifestyle to the wider audience. 

 

Key word : Bodybuilding, proeparation for competition, bodybuilding categories, fitness, 

IFBB 
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1 Úvod 

Při výběru tématu pro mou diplomovou práci jsem hledal takové téma, které by mi bylo 

nějakým způsobem blízké a které bych zkoumal s radostí a nadšením. Jelikož je můj celý 

život ovlivněn sporty, bylo jasné, že se zaměřím právě na toto odvětví. Sport je mou nedílnou 

součástí již od raného dětství, kdy jsem se věnoval tenisu, hokeji, fotbalu, squashi a mnoha 

dalším aktivitám a bez pohybu si svůj život nedovedu představit.  

Jako téměř každý sportovec jsem jednoho dne navštívil fitness centrum s posilovnou               

a postupně mě toto místo očarovalo natolik, že jsem se přestal věnovat většině ostatních 

sportů a zaměřil celou svou pozornost jen na fitness a zdravý životní styl se vším, co k tomu 

patří. 

Kulturistice jako takové se věnuji již více než sedm let. Jako závodník jsem se v posledních 

třech letech zúčastnil několika závodů na kondiční i mistrovské úrovni a mohu se pyšnit 

titulem vícemistra Čech. Dlouhou dobu působím rovněž jako trenér kondičních cvičenců         

i závodníků, se kterými se mi podařilo uspět na velkém množství pohárových soutěží. 

Soutěžní přípravu jsem měl tedy možnost poznat na vlastní kůži i jsem své znalosti úspěšně 

aplikoval na další závodníky. Tyto zkušenosti jsem tak mohl využít při tvorbě této práce.  
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2 Cíle práce a problémové otázky 

Cíle práce 

Cílem diplomové práce je zmapování a popis soutěžní kulturistické přípravy od jejího začátku 

tzv. objemové fáze, až k samotnému vystoupení na podiu. Zmapovat všechny kulturistické        

a fitness kategorie, jejich odlišnosti v přípravách, v pravidlech či vystupování před 

rozhodčími. Analyzovat druhy zneužívaných zakázaných látek, které sportovci nejčastěji 

zapojují do svých závodních příprav. Rozebrat druhy soutěží, kterých se mohou závodníci 

zúčastnit a zároveň získat informace o přístupech ke kulturistické přípravě z rozhovorů s 

profesionálními českými závodníky a jejich trenéry. 

Problémové otázky 

 Jak je důležité rozfázování kulturistické přípravy? 

 Jak vypadá a na co se zaměřuje správný průběh objemové fáze přípravy od 

tréninkových jednotek, jídelníčku až k suplementaci? 

 Jakým způsobem se odlišuje předzávodní fáze přípravy a jakým způsobem závodníci 

řeší ochranu svalových buněk v období restrikce? 

 Na co se zaměřuje a v čem je odlišný závěrečný týden před závody označovaný jako 

tzv. "týden superkompenzace"? 

 Jaké je propojení kulturistiky a zakázaných podpůrných látek? 

 Jakých fitness a kulturistických soutěží se závodníci mohou zúčastnit a jaký je v nich 

rozdíl mezi amatérskou a profesionální úrovní? 

 Jaká specifika mají jednotlivé soutěžní kategorie v ženských i mužských disciplínách     

a odlišuje se jejich příprava na soutěž? 
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3 Úkoly práce 

Pro úspěšné splnění výše zmíněných cílů jsem si vymezil tyto úkoly: 

 Sběr co největšího množství informací o kulturistické přípravě 

 Získání informací o druzích kulturistických a fitness kategoriích 

 Získání informací o druzích kulturistických a fitness soutěží 

 Rozhovory s trenéry profesionálních závodníků a s profesionálními závodníky české 

kulturistické scény 
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4 Kulturistická příprava na soutěž 

Celá kulturistika a fitness svět je ovlivněný velikostí, estetikou a kvalitou vybudovaných svalů 

a množstvím podkožního tuku, který za normálních okolností znemožňuje viditelnost              

a separaci těchto svalových skupin. Není tedy náhodou, že celá práce bude zaměřena na 

situace, během nichž je umožněný co největší možný progres sportovce v podobě budování 

svalové hmoty a redukce podkožního tuku. V následujících kapitolách se zaměříme na 

jedince, jejichž kroky směřují k jasnému cíly a to vystoupení na závodním pódiu - tedy je        

k tomuto nutné přihlížet, jelikož některé kroky se tím pádem budou rapidně odlišovat od 

postupů u běžných kondičních cvičenců.  

 

4.1 Posloupnost kulturistické přípravy 

Jedním z nejdůležitějších principů v kulturistické přípravě je posloupnost. Bez ní se nedá 

očekávat, že jedinec bude schopný pravidelného zdokonalování těla, ať už je jeho cílem 

budování nové svalové hmoty či redukce podkožního tuku v předsoutěžní přípravě. Tato 

posloupnost se týká všeho, čím může závodník ovlivňovat svou přípravu, typem tréninkových 

jednotek, výživy i suplementace. 

V úplném začátku totiž tělo jedince reaguje velice kladně na jakýkoliv podnět, který je mu 

předkládán v podobě tréninku či zdravého stravování. Výsledkem je pak pro začínající 

sportovce žádoucí rychlý nárůst svalové hmoty u chlapců nebo úbytek tělesného tuku u dívek. 

Bohužel tělo si na první impulzy velice rychle zvykne a přestane na ně po určité době 

reagovat, což vede k nežádoucí stagnaci. Je tedy nutností na to reagovat a přejít                          

k propracovanějším tréninkovým jednotkám, začít s ještě kvalitnějším stravováním či využít 

pomoc suplementů k tomu určených.  

V případě, že posloupnost není zachována, může dojít k tomu, že jedinec již pokročilejší 

tréninkové metody či užívání suplementů podstoupil v době, kdy jich nebylo vůbec potřeba,   

a vyplýtval tak jejich pozitivní účinky na tělo a svaly. Jako příklad si můžeme představit 

začínajícího chlapce, jehož první návštěvy posilovny mají pozitivní odezvu u jeho těla, které 

je schopné „růst i na rohlíku s máslem“, který zapije skleničkou CocaColy. Následným 

krokem v posloupnosti by tak byla úprava jídelníčku na zdravé a především dostatečné 

množství potravin. On ale zvolí nákup proteinového nápoje společně s kreatinem a to z toho 

důvodu, neboť to viděl u ostatních a pokročilejších návštěvníků fitness centra. Výsledkem 
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nebude zvýšený a extrémně rychlý nárůst svalové hmoty, ale znemožnění jejího pravidelného 

a dlouhodobého růstu.  Tělo se vždy dostane do stádia, kdy již nemá tendenci se posouvat 

dále, a z tohoto důvodu je nutné mít v záloze další metody, jak jej přinutit k novému rozvoji. 

Je nutné mít v záloze takové postupy, které tělo natolik šokují, že jej přimějí k dalšímu růstu 

či spalování nežádoucích tukových zásob a zabrání tak setrvání ve stavu stagnace, které bývá 

u začínajících jedinců tím největším nepřítelem - během nich dochází nejčastěji ke ztrátě 

zájmu o toto sportovní odvětví. Právě o tom je celá posloupnost, protože v kulturistice zkratky 

neexistují a je to běh na dlouhou trať, při které se po nedodržení návaznosti vysněný cíl 

vzdaluje. (Roubík, 2012) 

 

4.1.1 Fázování kulturistické přípravy 

Fázování je důležitou složkou kulturistické přípravy z toho důvodu, že tělo je od přírody 

nastaveno tak, aby směřovalo k sebezáchově, aby bylo schopné vykonávat běžnou práci 

vedoucí k přežití. Kulturistické nároky jdou proti tomuto pudovému nastavení. Nadbytečnou 

svalovou hmotu, která je ve fitness budována a požadována, je třeba prokrvovat, okysličovat, 

vyživovat, regenerovat, což je tedy pro organismus zátěží navíc. Dalším požadavkem fitness, 

je co nejnižší procento podkožního tuku. Pro tělo je to ovšem za normálních okolností 

zásobárna energie, tepelná izolace a ochrana vnitřních orgánů před mechanickým 

poškozením. Opět se tedy snažíme o něco, co je tělu nepřirozené, to se bude proto bránit        

a snažit navrátit do původního stavu. Lidské tělo je totiž organismus schopný adaptace na 

obrovskou škálu vlivů, jež na něj působí, a to jak kladných, tak těch záporných. 

Právě kvůli těmto důvodům je nutné kulturistickou přípravu rozdělit do několika odlišných 

cyklů, které budou mít za následek neustále nové impulsy pro tělo. To na ně bude muset 

reagovat a tím se zabrání stagnaci v určitém bodě, jelikož je tělu zabráněno zcela se adaptovat 

na danou zátěž či intenzitu tréninku nebo množství přijímaných živin. (Roubík, 2012) 

 

4.1.1.1 Hlavní fáze kulturistické přípravy 

Nejčastějším typem kulturistické přípravy je roční příprava. S přihlédnutím k faktu, že by pro 

českého začínajícího kulturistu mělo být vrcholem mistrovství ČR, které se obvykle koná       

v květnu, bude rozpis fází následující: 
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 Odpočinková a zotavovací fáze - začátek června - konec srpna (3 měsíce) 

 trénink po soutěži (4 týdny) 

 odpočinková fáze (8-10 týdnů) 

 Objemová příprava - začátek září - konec ledna (5 měsíců) 

 rekondiční příprava (4 týdny) 

 silová příprava (6 týdnů) 

 silově-objemová příprava (6 týdnů) 

 objemová příprava (6 týdnů) 

 Předsoutěžní příprava - začátek února - květen (3-4 měsíce) 

 první fáze předsoutěžní diety (4-6 týdnů) 

 druhá fáze předsoutěžní diety (6-8 týdnů) 

 sacharidová superkompenzace a odvodnění (2x1 týden) 

 

4.1.2 Odpočinková a zotavovací fáze 

O odpočinkové fázi mluvíme tehdy, pokud závodník absolvuje závody a ukončí závodní 

sezonu s cílem připravit se na sezonu následující. Odpočinková fáze je stejně důležitá, jako 

fáze objemová či předsotěžní, ale na to velká většina závodníků zapomíná. Tělo totiž není 

bezchybný stroj, který by dokázal perfektně fungovat roky a roky po sobě. Celá dieta, 

předsoutěžní příprava i superkompenzace s odvodněním působí na tělo velice nepříznivě a je 

potřeba dát celému organismu nějaký čas na regeneraci a nastartování všech jeho funkcí na 

původní úroveň. Bez celkového zotavení těla může nastat stagnace, která je hlavním 

nepřítelem všech závodníků.  

Slyšel jsem o velké řadě vynikajících sportovců, kteří se trápili několik let na stále stejné 

úrovni, a jejich progres byl velice pomalý. Po nucených pauzách v přípravě zapříčiněných 

především zdravotními či rodinnými důvody však došlo k rapidnímu zlepšení po všech 

stránkách a oni byli schopni se dostat až za úroveň stagnace. Jako konkrétní případ uvedu 

mého kamaráda, kolegu a profesionálního českého kulturistu Milana Šádka. Ten v roce 2014 

vybojoval absolutní prvenství na soutěži Olympia Amateur Prague a získal tak profesionální 

kartu a možnost soutěžit s těmi nejlepšími. O rok později se ve svém debuty prezentoval 

kvalitní formou, ale progres za uplynulý rok nebyl tak markantní. Vinou dlouhodobé nemoci 

v roce 2016, ke které se následně přidala ještě nucená operace kýly, byl Milan mimo 
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kulturistickou přípravu téměř půl roku. Zdálo by se, že něco takového může profesionálnímu 

kulturistovi velice ublížit, opak je ovšem pravdou. Odpočatý organismus začal na následnou 

přípravu reagovat tak rychle a tak kvalitně, že Milan byl schopný na jaře roku 2017 vystoupit 

na podiu americké soutěže Charlotte Pro. Jeho nově získané svalové objemy a nepřekonatelná 

tvrdost svalů jej vedla až na samotnou nejvyšší příčku, která ho automaticky nominovala na 

největší kulturistickou soutěž světa Olympia Weekend v Las Vegas. 

Zotavovací fáze je tedy nutno zařazovat pravidelně, aniž by bylo nutné se strachovat o ztrátu 

již tak pracně vybudovaných svalů. (Roubík, 2012) 

 

4.1.2.1 Tréninkové a výživové postupy v odpočinkové fázi 

Toto období tedy následuje po ukončení závodní sezony, ale nikoliv však ihned. Po náročné 

dietě je tělo vyprahlé a jako houba vstřebává veškeré živiny, které mu jsou předkládány. Toho 

je třeba využít a přibližně 3-4 týdny po závodech ještě zařazovat těžký kulturistický trénink     

s vysokými zátěžemi. Díky tomu se tělu podaří získat zpět svalovou hmotu, o kterou mohlo    

v průběhu těžké diety přijít nebo se dokonce posunout za tuto hranici a získat i nějaké ty svaly 

navíc.  

Po tomto období je tedy na řadě již zmiňovaná odpočinková fáze, ve které by mělo dojít         

k téměř naprostému vyřazení návštěvy posilovny nebo tyto návštěvy eliminovat na minimum. 

Místo toho je vhodné zařadit jiné sportovní aktivity, jako jsou plavání, in-line bruslení, 

cyklistika, turistika, fotbal, tenis a další. Pohyb společně se strečinkem zabezpečí to, že se 

nemusíme strachovat o ztrátu nějakého příliš velkého procenta svalů. Dále rovněž svalová 

paměť zabezpečí, že po návratu k tréninku a dostatečné stravě se během chvíle svalová hmota 

obnoví a následně se může budovat hmota nová.  

Co se týká stravování, platí u ní stejná zásada jako u tréninku. Měli bychom přestat přijímat 

velké množství bílkovin a nechat tak odpočinout i trávicí trakt, ledviny a játra. Strava by měla 

být pestrá, ale zároveň si můžeme dopřát i jídla, která jsme si během přípravy odpírali a měli 

na ně chuť. Suplementace by měla být vysazena úplně, a to ze stejného důvodu. (Roubík, 

2012) 
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4.1.3 Objemová příprava 

Objemová fáze je tou nejdelší v průběhu celého roku a její hlavní náplní je budování nové 

svalové hmoty. Má sice jednoduchý a jasný cíl, ovšem v jejím průběhu může nastat mnoho 

chyb, které nám svalový rozvoj zpomalí nebo úplně zastaví. Příkladem může být nevhodně 

zvolená tréninková metoda. Tou nejčastěji používanou je metoda klasického kulturistického 

tréninku s 5 tréninkovými jednotkami během týdne, v nichž je procvičena každá svalová 

partie jedenkrát. Klinické studie posledních let ovšem ukázaly, že svalový růst trvá mezi      

24-36 hodinami po ukončení tréninku a pokud jedinec trénuje každou partii pouze jedenkrát   

v týdnu, tato partie roste právě jen těch 24-36 hodin. Po zbytek týdne není nucena vůbec         

k žádnému progresu. Pro růst je tedy daleko vhodnější zvolit takovou metodu, při níž se každá 

partie zapojí do tréninku 2-3x týdně. 

Další častou chybou při budování svalové hmoty je fakt, že velká většina cvičenců využívá 

metodu tzv. pyramidového tréninku, což znamená, že každá série cviku je prováděna na 

začátku s nižší váhou a počtem přibližně 15 opakování. V následujících sériích se váha vždy 

zvedne a počet opakování naopak ubere na cca 12, pak 10, a v poslední sérii na 6-8 

opakování. Následují další cviky ve stejném provedení. Problémem je, že pro růst svalu má 

nejlepší předpoklady cvik prováděný právě s vyšší váhou a počtem 6-8 opakování v sérii.       

Z toho vyplývá, že tímto způsobem tréninku jsme stimulovali růst svalu pouze v jedné sérii 

každého cviku. Oproti tomu využití vyšší zátěže v průběhu všech sérii vede k daleko většímu 

růstovému impulsu pro daný sval. 

"V případě budování svalové hmoty musíme znát určité principy, a proto je nyní zavítáme na 

pole fyziologie lidského těla. Lidský sval (podobně jako maso dalších savců) obsahuje (pouze) 

cca 25% bílkovin - právě tyto bílkoviny jsou zodpovědné za vlastní svalovou kontrakci a jsou 

stimulovány těžšími váhami v nižším rozsahu opakování. Zbylý objem svalu je tvořen dalšími 

buněčnými organelami a zásobními látkami, z nichž je pro nás nejdůležitější nárůst zásob 

glykogenu, adenosintrifosfátu (ATP), počtu mitochondrií atd., tedy těch částí, které svalovou 

buňku zásobují a které reagují na trénink s vyšším počtem opakování či na vyšší celkový 

tréninkový objemů." (Roubík, 2012, s. 19) A právě z tohoto důvodu je potřeba tréninkové 

metody volit tak, aby stimulovali růst kontraktilních bílkovin svalu, stejně tak jako nárůst 

objemu energetických zásob svalu. 

Vzhledem k výše uvedeným faktorům se dají využít tréninkové metody v objemové fázi např. 

kulturistický těžko-lehký splitu (viz dále), kdy se v těžkých dnech využívají těžší zátěže         
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v nižším rozsahu opakování a v lehkých dnech naopak nižší zátěže s vyšším počtem 

opakování a intenzivnějším tempem tréninku. Tím jsou pokryty nároky jak na budování 

kontraktilních bílkovin svalu, tak na zvyšování energetických zásob svalu. Dalšími příklady 

tréninkových metod zaměřených na budování svalové hmoty s ohledem na dvě zmíněná 

kritéria jsou ,,Korte" a ,,Bear routine", ve kterých se provádí během tréninku sice velký počet 

pracovních sérii ale s nižším počtem opakování (kolem 5-6 opakování). (Roubík, 2012) 

 

4.1.3.1 Schéma fázování objemového tréninku 

4.1.3.1.1 Rekondiční příprava 

Po odpočinkové fázi je nutné organismus znovu připravit na následující dlouho trvající 

přípravu, na pravidelnou zátěž a regeneraci. Díky svalové paměti dojde během 4 týdnů            

k obnově ztracené svalové hmoty, o kterou jedinec přišel v průběhu odpočinkové fáze a může 

se následně navázat na budování svalové hmoty nové. V tomto období je ideální tréninkovou 

metodou klasický kulturistický split, který za normálních okolností nesplňuje požadavky     

pro objemovou fázi, ale zcela odpočatý organismus se potřebuje pomalu nastartovat a v úvodu 

bude tato metoda pro něho zcela dostatečnou. Společně s kvalitním objemovým jídelníčkem 

tak dosáhnete přesně stanoveného postupu v rámci posloupnosti přípravy. Tréninkový split     

v tomto období by tedy mohl vypadat nějak takto: 

Tabulka č. 1: Tréninkový rozpis - rekondiční příprava 

Pondělí prsa, biceps 

Úterý záda, triceps 

Středa Volno 

Čtvrtek stehna, hamstringy, lýtka 

Pátek ramena, břicho 

Sobota Volno 

Neděle Volno 

Zdroj: vlastní 

Bez ohledu na rozložení jednotlivých partií v týdnu, musí mít tento split následující 

charakteristiky: 
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 Frekvence tréninku - nízkofrekvenční trénink (k procvičení každé partie dojde 

pouze jednou týdně) 

 Tréninkový objem - velmi vysoký (na každou partii s ohledem na její velikost 

použití 10-15 sérií v rozsahu 8-12 opakování 

 Tréninková intenzita - tempo tréninků by mělo být poměrně vysoké, pauzy 

mezi sériemi kolem 90-120 s, série by měly být prováděny do selhání                

a poskládány do pyramidového systému. 

 

4.1.3.1.2 Silová příprava 

Tato fáze následuje ihned po rekondiční přípravě a tím, že se jedná o zcela opačný tréninkový 

přístup, než tomu bylo v předešlých týdnech, má na tělo obrovský vliv a je pro svaly silným 

impulsem k růstu. Jak již z názvu vyplývá, je zaměřena na zvýšení celkové síly společně        

s budováním hrubé svalové hmoty za použití základních cviků a full-body tréninku. Tato 

kombinace má nejvyšší vliv na zvýšení přirozené produkce anabolických hormonů a na 

potenciální růst svalů. Nejvhodnější tréninkovou metodou je tzv. Korte trénink (viz dále),     

ale lze využít i jiné druhy full-body tréninků. Důležitým faktorem je to, aby byla každá partie 

těla procvičena minimálně 2x v týdnu za použití 1-2 základních cviků na partii v rozsahu 4-8 

opakování. Charakteristiky takového tréninku jsou následující: 

 Frekvence tréninku - vysokofrekvenční trénink, každá velká svalová skupina je 

procvičena 3x týdně 

 Tréninkový objem - nízký tréninkový objem (nejčastěji 5-6 pracovních sérií po 5-6 

opakováních na partii) 

 Tréninková intenzita - zátěž je střední a mění se v jednotlivých trénincích v týdnu, 

každá partie je tak procvičena 3x do týdne vždy s jinou zátěží, série nejsou nikdy 

prováděny až do selhání a mezi sériemi je přestávka 120s 

 

4.1.3.1.3 Silově-objemová příprava 

Cílem této fáze je opět tělo šokovat a nepřipustit tak nástup stagnace. Nové přístupy               

k tréninku tak nutí organismus ke stálé tvorbě nové svalové hmoty. Ideální volbou pro toto 

období je trénink typu těžko-lehký split. Ten simuluje v těžkých dnech kontraktilní bílkoviny 

svalu za použití vyšších zátěží s nižším počtem opakování a v lehkých dnech naopak nárůst 
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energetických zásob svalových buněk použitím cviků o vyšším počtu opakování i vyšší 

tréninkové intenzitě. Charakteristiky tohoto období jsou: 

 Frekvence tréninku - vysoká tréninková frkvence, všechny svalové partie jsou 

procvičeny 2x týdně (1x těžce, 1x lehce) 

 Tréninkový objem - střední tréninkový objem, 6-7 pracovních sérií na partii s převahou 

opakování 3-8 v těžkých dnech a 8-12 v lehkých dnech 

 Tréninková intenzita - v těžkých dnech vysoké použití zátěže s nižší relativní intenzitou 

(pauzy 120s a série neprováděné až do selhání), v lehkých dnech nízké použité zátěže     

s vysokou relativní intenzitou (pauzy do 90s a série prováděny až do selhání) 

 

4.1.3.1.4 Objemová příprava 

Poslední fází objemové přípravy je již ryzí objemová fáze, během níž se využívá pokročilý 

objemový kulturistický trénink 3+1, jehož cílem je budování finální kvalitní svalové hmoty. 

Charakteristiky objemového kulturistického tréninku jsou: 

 Frekvence tréninku - vysoká tréninková frekvence, všechny partie jsou procvičeny 

každé 4 dny následované dnem volna 

 Tréninkový objem - velmi vysoký tréninkový objem, 12-15 sérií na velké a 8-10 sérií 

na malé svalové partie v rozsahu 6-12 opakování 

 Tréninková intenzita - zátěž je používána střední, a to vzhledem k vysoké frekvenci, 

rozsah opakování by nikdy neměl být nižší než 5 a série je možné provádět až do selhání, 

pauzy mezi sériemi by se měly pohybovat mezi 90-120s 

 

4.1.3.2 Typy tréninkových metod 

4.1.3.2.1 Korte 

Jako první si rozebereme vůbec nejúčinnější tréninkovou metodu pro nabírání hrubé svalové 

hmoty a síly - Korte. "Jedná se původně o powerlifterský trénink určený pro nabírání síly       

v základních cvicích, který byl upraven pro použití v kulturistické přípravě. Vše stojí na třech 

základních cvicích (dřep, mrtvý tah a bench-press), které jsou prováděny v každém tréninku 

3x týdně." (Roubík, 2012, s. 25) Právě tato "omezenost" ve výběru cviků velkou řadu 

cvičenců odradí, aniž by tento účinný systém vyzkoušeli.  
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Při tréninku všech tří základních cviků 3x týdně ovšem není možné použití maximálních 

zátěží, jako v případě kulturistického splitu, kdy jsou jednotlivé cviky prováděny 1x týdně a je 

tedy možné použití maximální zátěže. V tomto případě se ale využívá přibližně 60% 

zátěžového maxima v rozsahu pěti opakování. Právě to může být obrovský nezvyk pro 

kulturisty, kteří jsou zvyklí každou sérii odcvičit s maximem až do selhání - zde   je to ovšem 

nepřípustné. Právě tato menší intenzita tréninku dovoluje tělu „odtrénovat“ kvalitně každý 

cvik třikrát týdně bez jakéhokoliv přetížení rizikových partií (jako jsou např. spodní záda). 

Pro některé sportovce může být obrovský nezvyk odložit činku právě ještě před svalovým 

selháním a dosažením pouze lehkého napumpování svalu. Ovšem díky masivní přirozené 

hormonální odpovědi po tomto full-body tréninku lze sledovat velice rychlý svalový progres.  

Tabulka č. 2: Tréninkový rozpis - Korte 

Pondělí Dřep 6x6 

  Mrtvý tah 5x5 

  Bench-press 5x5 

Úterý volno   

Středa Bench-press 6x6 

  Dřep 5x5 

  Mrtvý tah 5x5 

Čtvrtek volno   

Pátek Mrtvý tah 6x6 

  Bench-press 5x5 

  Dřep 5x5 

Sobota volno   

Neděle volno   

Zdroj: vlastní 

K výše uvedeným cvikům se mohou dále připojit doplňkové cviky zaměřené na partie, kterým 

se tento způsob cvičení vyhýbá, jako jsou ramena, biceps, triceps, lýtka a břicho. V tomto 

případě se bude jednat pouze o několik cviků, které se budou každý trénink měnit tak, aby     

se dostalo během týdne na každou zmiňovanou partii.  

Korte trénink je tedy založen na využití tří základních cviků, ale druhou velice podstatnou 

důležitou stránkou je progresivní zatížení, kterého dosáhneme pečlivým navyšováním zátěže 

na začátku každého týdne. Pro maximální efekt se doporučuje navyšování o 2,5 kg týdně       

na bench-pressu a 5 kg týdně u dřepu a mrtvého tahu. V rámci jednoho týdne se všechny série 
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provádí s konstantní vahou. Z tohoto důvodu je tedy nutné počáteční zhoršení, kdy záměrně 

volíme menší váhy, aby bylo následně během několika týdnů možné neustálé navyšování. 

Pokud má jedinec z dřívějších let problémy s bederní částí zad, které mu znemožňují 

provádění mrtvých tahů, lze je zcela nahradit například přítahy velké osy v předklonu 

podhmatem. Pokud je omezení pouze částečné, lze jednou v průběhu týdne nahradit mrtvé 

tahy za shyby, a to bez větších následků pro výsledek celého tréninkového období. 

Nezbytností je také vysvětlení pojmu mrtvý tah, jelikož se nejedná o klasický silový cvik, 

který je zaměřený čistě na zvednutí co nejvyšší zátěže bez ohledu na to, jaké svaly jsou 

zapojeny. V kulturistickém tréninku je mrtvý tah podobný rumunskému provedení s jen 

částečně pokrčenými koleny. Je to z toho důvodu, že při klasické variantě mrtvého tahu          

je z velké části využito svalstvo dolních končetin, v našem případě je ale na nohy zaměřený 

cvik dřep a mrtvým tahem tedy cílíme na komplexní procvičení zádových svalů. Z tohoto 

důvodu je tedy nutné využití správné techniky, aby bylo během tréninku docíleno procvičení 

skutečně celého těla. (Roubík, 2012) 

 

4.1.3.2.2  Kulturistický těžko-lehký split 

Druhým a velice oblíbeným typem tréninku je kulturistický těžko-lehký split, který stimuluje 

organismus k růstu hned dvojím způsobem. V „těžkých“ tréninkových dnech působí na 

stimulaci nárůstu kontraktilních bílkovin svalů za použití vyšších vah v nižším rozsahu 

opakování a v „lehkých“ tréninkových dnech na nárůst energetických zásob svalových buněk 

za použití cviků s vyšším rozsahem opakování i celkovou vyšší tréninkovou intenzitou. 

Současně je dodržena frekvence procvičení partie dvakrát za týden a díky „lehkým“ 

tréninkovým dnům, kdy dochází k vysokému napumpování a prokrvení tréninkových partií, 

se zlepšuje a urychluje regenerace pojivých tkání i samotných svalů namožených                  

po „těžkých“ dnech tréninku. 

V případě tohoto tréninku je možné být více variabilní, než tomu bylo u tréninku Korte. 

Můžeme zvolit provedení dvou „těžkých“ dnů v řadě, dne volna, dvou „lehkých“ dnů v řadě   

a dvou dnů volna pro ty, kteří chtějí mít volný víkend. Alternativou pak bude vložení volného 

dne mezi oba „těžké“ tréninky pro dosažení menšího stresu na spodní záda, která jsou hodně 

namáhanou částí těla při provádění dřepů první den a mrtvých tahů ihned den následující. 
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Tabulka č. 3: Tréninkový rozpis – kulturistický těžko-lehký split 

Pondělí Dřep 6x10,8,6,4,3,3 

Stehna, prsa,triceps, lýtka Bench-press 6x10,8,6,4,3,2 

(těžce) Tricepsové dipy 4x8 

  Výpony na stroji na lýtky 4x8 

Úterý volno   

Středa Mrtvý tah 6x10,8,6,4,3,2, 

Záda, hamstringy, ramena, Výtahy VČ k bradě 6x12,10,8,6,6,6 

biceps, břicho Bicepsové zdvihy VČ ve stoje 4x8 

(těžce) Zvedání nohou ve visu 4x12 

Čtvrtek volno   

Pátek Tlaky s JČ na nakloněné lavice 4x15,12,10,10 

Prsa, triceps, stehna, lýtka Peckdeck 3x12 

(lehce) Stahování provazů (triceps) 4x15,12,10,10 

  Legpress 4x15,12,10,10 

  Předkopávání 3x12 

  Výpony vsedě 4x15  

Sobota Stahování horní kladky širokým úchopem 4x15,12,10,10 

Záda, biceps, ramena,  Veslovámí ma stroji 3x12 

hamstringy, břicho Bicepsová spodní kladka úzkým úchopem 4x15,12,10,10 

(lehce) 
Upažování s JČ (*jednoruční činka) v 
předklonu (zadní delty) 3x12 

  Výpady s VČ (*velká činka) na místě 4x15,12,10,10 

  Skracovačky na balónu  4x12 

Neděle volno   

Zdroj: vlastní 

Na rozdíl od tréninku Korte se zde již uplatňuje klasický systém pyramidy, a to jak                 

v „těžkých“, tak i v „lehkých“ tréninkových dnech. Snížení počtu opakování v následující 

sérii tedy znamená navýšení zátěže. (Roubík, 2012) 

 

4.1.3.2.3 Pokročilý objemový kulturistický trénink 

Posledním tréninkovým stylem objemové fáze je pokročilý objemový trénink, jehož hlavním 

cílem, jak již název napovídá, je finální ryzí budování maximálních svalových objemů. Pro 

tento druh tréninku je typická vysoká tréninková frekvence 3+1 (tedy 3 tréninky v řadě            

a 1 den volna). Kvůli vysoké frekvenci již nemůže být zařazen mrtvý tah, který by celkově 

zpomalil regeneraci, přetížil bederní část zad a zároveň i centrální nervovou soustavu. Ze 

stejného důvodu jsou vyřazeny i série s nízkým počtem opakování 1-5. Pro tuto část tréninku 
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se cvičenec musí zaměřit na takové váhy, se kterými je schopný provézt 6-8 opakování (až na 

hranici svalového selhání) a následně redukovat odpočinkový čas mezi sériemi na maximálně 

90-120 s.  

Tabulka č. 4: Tréninkový rozpis – pokročilý objemový kulturistický trénink 

Trénink č. 1 Dřep 5x10,8,6,6,6 

Stehna, lýtka, břicho Legpress s chodidly u sebe 4x10,8,8,8 

  Předkopávání 4x12,10,10,10 

  Výpady s VČ v chůzi 3x12 

  Výpony ve stoje na stroji 5x12,10,8,8,8 

  Výpony vsedě 3x10 

  Břicho   

Trénink č. 2 Tlaky s JČ na rovné lavici 5x10,8,6,6,6 

Prsa, ramena, triceps Bench-press na nakloněné lavici 4x10,8,8,8 

  Střihy protisměrných kladek 4x10  

  Military press s VČ 4x10,8,8,8 

  Upažování s JČ 4x10,8,8,8 

  Obrácený peckdeck (zadní delty) 4x10 

  Bench-press úzkým úchopem 5x12,10,8,8,8 

  Tlaky s JČ za hlavou vsedě 4x10 

Trénink č. 3 Přítahy VČ v předklonu 5x10,8,6,6,6 

Záda, hamstringy, biceps Shyby širokým úchopem 4x10,8,8,8 

  Veslování na stroji širokým úchopem 4x12,10,10,10 

  Mrtvý tah s nataženýma nohama 4x10,8,8,8 

  Zakopávání vleže 3x10 

  Scottova lavice 5x12,10,8,8,8 

  Zdvihy JČ ve stoje 4x10 

Zdroj: vlastní 

(Roubík, 2012) 

4.1.3.3 Výživa v objemové fázi přípravy 

V této podkapitole se budeme zabývat jak obecně výživou v objemové fázi přípravy společně 

s jejími specifiky, tak i konkrétními případy objemových jídelníčků. Cílem objemové fáze je 

nabrat co největší množství svalů, které je nezbytné pro následné posuzovaní na soutěži. Hned 

v úvodu bychom měli zdůraznit, že objem může být různý. Je sice pravda, že základním 

pravidlem této fáze je „kolik toho jedinec sní, o tolik povyroste“, ale je třeba si uvědomit,      

že je nezbytné dbát na množství, a na kvalitu přijímaných živin. Pokud nebude strava během 

tohoto období složena z kvalitních surovin, může nastat několik nežádoucích situací. Může to 

být nedostatečná rychlost svalového přírůstku společně se špatnou kvalitou získané svalové 
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hmoty nebo naopak obrovské množství přibrání na váze, přičemž složení nově nabytých 

objemů bude tvořit převážně tuk. Ani jedna varianta není pro závodníka žádoucí, a proto 

kvalitu jídla zdůrazňujeme již v úvodu. 

Pojďme si tedy rozebrat podrobně, na čem celý jídelníček a vůbec strava člověka stojí. 

Základem jsou makroživiny (bílkoviny, sacharidy, tuky) a mikroživiny (vitamíny, minerály, 

stopové prvky) a jejich správné poskládání do každodenní stravy, která je nezbytná pro 

správné fungování celého těla. (Roubík, 2012) 

 

4.1.3.3.1 Bílkoviny 

Ideální množství bílkovin je závislé na stupni vyspělosti a hmotnosti (velikosti aktivní tělesné 

hmoty) jedince. Z tohoto důvodu je rozmezí široké, a to mezi 1,5-2,5 g bílkovin na 1 kg 

tělesné hmotnosti a den. Dále je třeba brát v úvahu také posloupnost kulturistické přípravy. To 

znamená, že jedinci, kteří přecházejí z odpočinkové fáze do fáze objemové, bude stačit menší 

množství bílkovin na den, než jedincům, kteří se blíží ke konci objemové přípravy trénující 

velmi intenzivně stylem 3+1 bez zvýšeného množství bílkovin. Do tohoto množství se 

započítávají pouze plnohodnotné živočišné zdroje bílkovin.  

Mezi hlavní zdroje bílkovin patří především hovězí a krůtí maso, dále maso kuřecí, ryby, 

vejce, mléčné výrobky (především tvaroh, sýr Cottage, bílý jogurt) a samozřejmě kvalitní 

proteinové preparáty v různých formách (syrovátkové WPC, vícesložkové a noční proteiny). 

Pokud se bavíme o doporučeném množství bílkovin, je třeba varovat před překračováním této 

hodnoty. Záměrně se zmiňujeme pouze o překračování horní hranice, jelikož většina 

začínajících sportovců se chce přiblížit co nejrychleji svým vzorům, a proto volí stejné 

množství jako tito profesionální kulturisté. V tomto případě ovšem platí, že méně je někdy 

více. Je třeba si uvědomit, že tito sportovci mají mnohdy i o 50kg svalové hmoty více než 

začátečníci (musí tedy „nakrmit“ větší množství buněk), a především je jejich metabolismus 

zrychlený ještě používáním anabolických steroidů - těm se budeme věnovat v jedné 

z následujících kapitol. 

Striktní kopírování profesionálních kulturistů a jejich jídelníčků tedy může být 

kontraproduktivní. "Pokud totiž dojde k překročení maximálního množství enzymatických 

kapacit organismus, dojde k nestrávení všech kousků potravy a ty se tak dostávají do dalších 
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etáží trávicího traktu, kde by v této nenatrávené podobě neměla být, a způsobují hnilobnou 

dyspepsii." (Roubík, 2012, s. 34) Ta se projevuje především plynatostí, bolestmi břicha           

a častou frekvencí stolice. Staré kulturistické pořekadlo říká, že kulturista „musí být cítit“. Ve 

skutečnosti ovšem při převládání hnilobných procesů vznikají nejen karcinogenní látky (které 

mohou z dlouhodobého hlediska vést až k rakovině střev), ale zejména v 

důsledku kulturistické přípravy dochází ke sníženému vstřebávání bílkovin i dalších živin ze 

střev, k nadměrnému zatížení ledvin, jater a vyčerpání některých vitamínů (např. vitamínů 

skupiny B a zinku, které se podílejí na metabolismu bílkovin). Pokud nastává pravidelně 

převýšení množství přijatých bílkovin, tělo se primárně zaměřuje na odbourávání vznikajících 

toxických látek, než aby se plně věnovalo anabolickým procesům ve svalech. Je tedy nutné 

volit množství bílkovin v optimální výši. 

Dalším důležitým faktorem u bílkovin je skutečnost, že tělo při jejich dlouhodobém 

konstantně zvýšeném příjmu začne s jejich využitelností plýtvat právě z důvodu přílišného 

nadbytku. Z tohoto důvodu je nutné s výší bílkovin v rámci jednoho tréninkového týdne 

hýbat, aby byla umožněna maximální možná vstřebatelnost a maximální efekt. V tréninkové 

dny by měla být výše bílkovin na již zmiňované hranici 1,5-2,5 g, ale ve dny volna by se měla 

tato hranice snížit o 0,5-0,7 g, a zároveň o stejné množství navýšit příjem komplexních 

sacharidů. V některých publikacích se dokonce uvádí, že je pro tělo vhodné jedenkrát týdně 

v netréninkový den snížit hladinu bílkovin až na hodnotu pro běžně nesportujícího člověka 

(tedy 1 g bílkovin / kg).  

Je třeba vyvrátit často využívanou, ale mylnou myšlenku začínajících kulturistů, že tělo 

potřebuje navýšit sacharidy v tréninkový den (domněnka, že tělo potřebuje energii na trénink 

a energie se získává ze sacharidů), a zároveň navýšit bílkoviny v netréninkový den (kvůli 

regeneraci a růstu svalů). Opak je ale pravdou, jelikož je třeba si uvědomit, že trénink 

v posilovně je zcela odlišný od ostatních druhů sportů, při kterých je využívána především 

aerobní aktivita. Kulturistický trénink v posilovně spotřebovává především svalové bílkoviny 

a aminokyseliny, zatímco většina glykogenu se tvoří až v den po tréninku. Z těchto důvodů je 

tedy nutné navyšovat množství sacharidů ve dny volna, kdy si tělo připraví dostatek energie 

na následující trénink a bílkoviny navyšovat v den tréninkový. (Kleinerová, 2015) 
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4.1.3.3.2 Sacharidy 

Na rozdíl od bílkovin a jejich doporučenému rozmezí, jsou sacharidy mnohem více 

individuální. Vše je závislé na množství aktivní svalové hmoty, tělesném typu, typu tréninku, 

rychlosti metabolismu či využívání podpůrných látek. Pokud ale chceme mít stanovenou 

orientační hranici, pak to bude 5-6 g sacharidů / kg tělesné hmotnosti cvičence a den. Důležité 

je stanovení optimální výše sacharidů z toho důvodu, že při příliš vysokém množství bude 

organismus „přibírat do tuku“, zatímco při příliš nízkém množství nebude mít energii pro 

kvalitní trénink. Chce to tedy určitou praxi a znalosti svého vlastního těla každého sportovce, 

aby byl zaručen dostatečně rychlý a zároveň kvalitní přírůstek svalové hmoty.  

Dále je třeba zdůraznit také kvalitu přijímaných sacharidů, které by se měly skládat především 

z kvalitních komplexních sacharidů, protože - vyjma tzv. anabolického (inzulínového) okna - 

v období ihned po tréninku se každá vyšší dávka jednoduchých sacharidů vzhledem 

k odpovědi inzulínu uloží ve formě tuku. Jinými slovy lze říct, že přijímáním jednoduchých 

sacharidů se nevytvoří sacharidové rezervy společně se zvýšeným objemem svalových buněk, 

ale vytvoří se pouze tuk. Z tohoto důvodu tedy není moudré v objemové fázi přijímat 

jednoduché sacharidy ve formě sladkostí, slazených nápojů či glukózy/maltodextrinu ve 

vyšších dávkách v období mimo trénink. 

Když je řeč o kvalitních komplexních sacharidech, je nutné uvést jejich nejčastější zdroje. 

Kulturisté nejčastěji využívají ovesné vločky, rýži, brambory, batáty (sladké brambory), 

celozrnné těstoviny, celozrnné pečivo a samozřejmě ovoce. Ovoce sice obsahuje jednoduché 

sacharidy, ale je veliký rozdíl v kvalitě těchto sacharidů z ovoce a ekvivalentu množství 

jednoduchých sacharidů přijmutích např. z čokolády. Posledním zdrojem kvalitních sacharidů 

jsou nejnovější generace gainerů, které obsahují vyvážený poměr glukózy, maltodextrinu        

i isomaltulózy (palatinózy), čím že zajištěno postupné uvolňování po tréninku, ale i během 

dne bez obav z toho, že by se mohli ukládat ve formě tuku. Důležité je ovšem zkontrolovat 

složení těchto suplementů, jelikož starší typy byly složené především z glukózy a jednalo se 

tak prakticky o předražený cukr, který neměl nijak výborné výsledky. (Kleinerová, 2015) 

 

4.1.3.3.3 Tuky 

Pokud jsme u sacharidů mluvili o individuální výši každého sportovce, zcela stejné to je          

i v případě tuků. Doporučené množství je 1 g tuku/ kg tělesné hmotnosti a den, ale velké 
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rozdíly budou například mezi sportovci endomorfního a ektomorfního typu. Zatímco 

endomorf bude nucen k neustálému hlídání se v počtu přijatých tuků a jako svůj primární 

zdroj energie musí volit kvalitní komplexní sacharidy, ektomorf naopak nebude mít problémy 

i s několikanásobně vyššími dávkami tuků. Tito sportovci mohou využít zásady 

„testosteronové výživy“ a cíleně tak zvýšit příjem těch tuků, které podporují přirozenou 

tvorbu testosteronu v lidském organismu, což jsou nasycené a mononasycené mastné 

kyseliny. Ty jsou obsaženy především ve všech druzích ořechů, avokádu, olivách, olivovém 

oleji, červeném mase, vaječných žloutcích a mléčných výrobcích. Důležité ovšem je, aby 

tento příjem byl rovnoměrně rozdělen do celého dne. Neznamená to tedy návštěvu fastfoodu, 

kdy příjem tak velkého množství tuků najednou způsobí efekt zcela opačný, a to snížení 

aktuální hladiny testosteronu o 30%.(Kleinerová, 2015) 

 

4.1.3.3.4 Energetický příjem 

"Objemová příprava má jednoduchý zákon – „pro dosažení nárůstu svalové hmoty musí být 

energetický výdej převýšen energetickým příjmem“. Jak jsme již zmiňovali, přesná hodnota se 

bude vždy lišit sportovec od sportovce, a to v závislosti na hmotnosti, podílu aktivní tělesné 

hmoty, somatotypu i typu tréninku, ale obecně by měl objemový jídelníček obsahovat přibližně 

40-44 kcal (tedy 167-184 kJ) /kg tělesné hmotnosti a den." (Roubík,  2012, s. 37) 

 

4.1.3.3.5 Vitamíny a minerální látky 

Veškeré metabolické reakce účastnící se budování svalové hmoty a regenerace probíhají 

v závislosti na aktivitě enzymatických drah, kterou ovlivňuje dostatečné množství vitamínů      

a minerálu, neboť jsou součástí tisíců jednotlivých enzymů. Tělo kulturistů je oproti běžnému 

nesportujícímu člověku nuceno zpracovat mnohem větší množství živin a je tedy logické, že 

bude nutné pro tyto metabolické procesy dodat i zvýšené množství vitamínů všech skupin       

a minerálních látek. Doporučuje se tedy zdvojnásobit množství vitamínů a minerálů pro 

zajištění maximální funkce enzymatických drah oproti dávkám doporučených pro běžnou 

nesportující populaci. Současně ale není příliš vhodné konzumovat kvůli vitamínům 

v objemové fázi velké množství ovoce a zeleniny, jelikož velký obsah vlákniny zpomaluje      

a snižuje vstřebatelnost živin ze střev. Objemová fáze vyžaduje vstřebatelnost živin na 

maximální možné úrovni, a proto je vhodnější konzumovat pouze relativně běžné množství 
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ovoce a zeleniny a zvýšené potřeby příjmu vitaminů a minerálu hradit za použití 

suplementace. Zejména dávka příjmu vitamínu C by měla činit alespoň 500 mg na den            

a dávky ostatních vitamínů a minerálů by měly být zdvojnásobené oproti doporučeným 

denním dávkám pro běžnou populaci. Z tohoto důvodu by měl být kulturisty využíván kromě 

samostatného vitamínu C ještě kvalitní multivitamínový a multiminerální preparát 

s chelátovými vazbami, které zaručí maximální využitelnost takto synteticky připravených 

látek lidským organismem. 

Z vlastní zkušenosti fitness trenéra mohu říci, že téměř většina začínajících cvičenců hledá 

zázračný doplněk stravy, který by jim dopomohl k jejich vysněné postavě. Nejprve tedy 

sáhnou po proteinu, kreatinu, BCAA, tribulusu, atd. - jenže jsou to právě vitamíny a minerály, 

které jsou po kvalitním stravování tím nejdůležitějším suplementem pro každého sportovce. 

(Roubík, 2012) 

 

4.1.3.3.6 Pitný režim 

Všechny metabolické procesy také probíhají ve vodním prostředí, proto je nutné nezapomínat 

na dostatečnou hydrataci těla. Dostatečný pitný režim také chrání před problémy s ledvinami, 

které jsou extrémně namáhané při konzumaci velkého množství bílkovin. Doporučuje se proto 

vypít denně mezi 3-4 l tekutin, v kulturistice jde pak především o čistou vodu. 

Objemová příprava má za cíl vybudování co největšího množství svalů v co možná nejvyšší 

kvalitě. Jak se ale stravovat po celou dobu tohoto dlouhého období tak, aby se dosáhlo 

požadovaného cíle a zároveň aby se běžný smrtelník se svými chutěmi „nezbláznil 

z každodenní striktní a omezené stravy“? Jeden z nejpoužívanějších postupů, který využívá     

i velká většina profesionálních závodníků je ten, že v průběhu týdne, kdy zároveň tvrdě 

trénují, přijímají pouze kvalitní suroviny a striktní stravu téměř jako v předsoutěžní dietě, jen 

s tím rozdílem, že množství jídla je větší. Víkend je pak ve znamení odpočinku, a to jak od 

tréninku, tak i od striktní stravy. V tyto dny si tedy dopřávají vše, na co mělo tělo v průběhu 

celého týdne chuť, a to včetně fastfoodu, pizzy či kachny s knedlíkem. Tento den či dva 

nemohou nijak zhatit práci v průběhu celého týdne, ba naopak. Jeden kladný efekt je ten,       

že metabolismus je neustále šokován a je nucen k trávení i nekvalitních surovin se zcela 

odlišnou energetickou hodnotou a nemůže tak „zlenivět“ při trávení pouze masa s rýží, na 

které už je zvyklý. Druhým výrazným faktorem je kladné ovlivnění mozku člověka. Pokud 
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cvičenec dopřeje tělu i „zakázané“ pochutiny, uspokojí tak jeho chutě a je poté schopen lépe    

a hlavně dlouhodobě zvládat i období striktně dodržované stravy. Toto se mi výrazně 

osvědčilo při tvorbě dietních plánu pro ženy, u kterých hraje mozek obrovskou roli. Pokud se 

žena cítí dobře a cvičení společně se zdravým životním stylem ji baví, pak se výsledky 

dostavují prakticky okamžitě. Pokud bychom ale takové ženě předepsali striktní dlouhodobou 

dietu, přestane se cítit dobře, dostaví se stres z nemožnosti uspokojit svoje chutě a výsledky 

jsou pryč. Takže občasných pár čtverečků čokolády může mít až neskutečně velký vliv na 

hubnutí. (Kleinerová, 2015) 

 

 4.1.3.3.7 Inzulínové okno 

Velmi důležitým bodem kulturistické přípravy je správné využívání tzv. „inzulínového okna“. 

Z tohoto důvodu je nutné klást největší důraz z celého dne na potréninkový nápoj a první 

pevné jídlo po tréninku. Pro plné pochopení tohoto jevu je nutné nejprve využít poznatků        

z fyziologie sportovní výživy. Při tréninku je tělo ve stavu katabolismu, což nutně nemusí 

znamenat rozpad svalové tkáně. "Katabolismus je totiž děj, při kterém dochází k přeměně 

složitějších látek jako glykogen (složený z několika tisíc glukózových jednotek), tuk (složený 

z mastných kyselin a glycerolu) a za určitých podmínek i svalové bílkoviny (složené z tisíců na 

sebe navázaných více jak 20 druhů aminokyselin)které se přeměňují na jednodušší látky 

využívané při tréninky jako zdroj energie. Opačným procesem je pak anabolismus, při kterém 

organismus přetváří jednoduché látky (např. glukózu a jednotlivé aminokyseliny) na látky 

složitějších a zabudovává je do tělesných struktur." (Roubík, 2012, s. 39) Tímto způsobem se 

tedy vytváří nová svalová hmota a zvyšují se glykogenové zásoby svalů z přebytku energie ze 

sacharidů a tuků nebo se ukládají jednoduché látky ve formě tuku. Při tréninku tedy musí 

vždy docházet ke katabolickým procesům, tedy k rozpadu složitějších látek pro zajištění 

dostatku energie pro svalovou činnost. Rčení, že svaly nerostou v posilovně, ale v posteli je 

tedy pravdivé, jelikož až po tréninku a správné potréninkové stravě může nastat proces 

regenerace a budování nového svalstva. Sval si nyní můžeme představit, jako houbu, kterou 

tvrdým tréninkem vymačkáváme až na maximum. Po uvolnění se houba vrací do svého 

původního stavu tím, že nasává vše kolem sebe. Sval se po tréninku chová zcela stejně, snaží 

se doplnit všechny energetické zásoby, o které v průběhu tréninku přišel, a zároveň zabudovat 

aminokyseliny do tvorby nových svalových bílkovin, k čemuž byl tréninkem stimulován. Je 

to období s největším anabolickým potenciálem. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby v krevním 
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řečišti bylo dostatečné množství živin, které by mohl sval „nasát“ a využít je k budování 

nového svalstva.  

Jako hlavním faktor, který výše zmíněné ovlivňuje, je hormon inzulín, jenž je nejvíce 

anabolickým hormonem vůbec. Je to právě inzulín, který způsobuje ukládání jednoduchých 

látek (glukózy a aminokyselin) do buněk, aby zde tvořily energetické zásoby svalu i svalové 

bílkoviny. A právě uvolňování inzulínu je největší v době po tréninku, čímž chce tělo co 

nejrychleji nastartovat anabolické regenerační procesy. Toto období trvá přibližně 60 minut 

bezprostředně po tréninku a je nazýváno jako tzv. „inzulínové okno“. Jelikož se jedná             

o nejvíce anabolickou část dne, je potřeba v tuto dobu tělu dopřát ty nejkvalitnější možné 

živiny. 

Vzhledem k tomu, že v tomto období ihned po tréninku se veškerá krev nachází ve svalech, 

plicích, mozku či játrech nikoliv však v trávicí soustavě (průtok krve v této oblasti je snížen 

až o 80%), je nezbytné dodat tělu tekutou výživu, která zastaví katabolismus a její rychlejší 

strávení a vstřebání do krve umožní i následné anabolické procesy. Z tohoto důvodu se 

využívá ihned po tréninku proteinovo-sacharidový koktejl, který by měl být složený z 25-50 g 

80% syrovátkového proteinu WPC a 40-80 g rychle vstřebatelných sacharidů, jako je glukóza 

či maltodextrin. Pro ještě rychlejší vstřebatelnost je možné WPC protein vyměnit za protein 

hydrolyzovaný (tzn. předtrávený), kde je syrovátková bílkovina již rozštěpena na krátké 

rychle vstřebatelné peptidy, popřípadě je možné tyto dva proteiny kombinovat společně. 

Pokud ale budeme chtít svalům v tomto období dopřát naprosto vše potřebné pro 

maximalizaci efektu inzulínového okna, pak bychom měli přijmout ještě 5-10 g kreatin 

monohydrát a glutamin ve stejném množství. V takovém případě se bude jednat o zcela 

bezchybnou potréninkovou výživu.  

Stejnou pozornost si pak vyžaduje první pevné jídlo, které by se mělo uskutečnit nejpozději 

do 1-1,5 hodiny od tréninku. Pro toto jídlo je tedy vhodné volit ty nejkvalitnější zdroje živin, 

jako je hovězí maso nebo krůtí prsa společně s rýží či brambory a zároveň je třeba se 

vyvarovat tuků a velkého množství zeleniny, které zpomalují trávení a vstřebávání přijatých 

živin, což je v tomto období obzvláště nežádoucí. (Kulštejn, 2015) 
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4.1.3.4 Objemový jídelníček  

Druhů objemových jídelníčků může být celá řada a nejčastějším faktorem, který jej ovlivňuje, 

jsou finanční možnosti a čas jedince. My si uvedeme tu nejzákladnější variantu, která je 

ovšem určena již pro sportovce s dostatkem financí a času pro kvalitní složení jídla. Ti si tak 

mohou dopřát mnohem pestřejší škálu zdrojů kvalitních živin než v případě studenta, který se 

bude muset při výběru surovin omezit na ty nejméně finančně náročné, jako je kuřecí maso     

a rýže. V tomto případě jídelníčku se ale jedná o kvalitnější druhy masa, vejce a mléčné 

výrobky, ovoce či brambory. Kostra jídelníčku bude popsána níže, je však třeba opět myslet 

na individuální přístup u každého cvičence. 

Tabulka č. 5: Objemový jídelníček 

Snídaně omeleta z 6 vajec (pouze 1 žloutek), 2ks žitného pečiva 

7:00 teplý nápoj 

Svačina 1 proteinová tyčinka / odměrka 80% proteinu (25g) a banán 

9:30   

Svačina 2 velký bílý jogurt 400g, ovesné vločky 100g 

11:00 lžička skořice či kakaa na dochucení 

Oběd 200g krůtích prsou, 100g rýže, zeleninová obloha 

13:30   

Svačina 3 150g sýru cottage, 2 ks žitného pečiva 

15:30   

17:00 - 18:00 TRÉNINK 

Po tréninku 2 odměrky 80% proteinu (50g), 60g glukózy / maltodextrinu 

18:30   

Večeře 1 200g hovězího zadního, 150g brambor, zeleninová obloha 

19:30   

Večeře 2 250g polotučného tvarohu 

22:00   

Zdroj: vlastní 

Celkem tento jídelníček obsahuje cca 240 g bílkovin, 540 g sacharidů a 70 g tuků. Hlavní 

výhodou je jeho pestrost zdrojů živin, které s sebou ovšem nesou i podstatně vyšší finanční 

náklady na což je třeba brát ohled.  
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4.1.3.5  Suplementace v objemové fázi přípravy 

 V následující kapitole budou rozebrány suplementy vhodné do objemové části přípravy, 

jejich použití a dávkování. Jejich seřazení bude sestupné dle významu a efektivnosti pro 

kulturistickou přípravu.  

 

4.1.3.5.1 Vitamínové a minerálové preparáty 

Jak již bylo uvedeno výše, nejdůležitějšími a zároveň nejvíce opomíjenými doplňky stravy 

jsou vitamíny a minerální látky, a to z důvodu zapojování se do enzymatických drah, kde 

umožňují maximální efektivitu trávení. Proto je důležité při zvýšených nárocích na regeneraci 

a anabolické procesy nutné na prvním místě nejen zvedat množství přijatých živin (zejména 

bílkovin a sacharidů), ale především vitamínů a minerálů, jejichž pomocí se tyto živiny 

zpracovávají a dále zabudovávají do svalových buněk. Logicky z toho vyplývá, že o kolik je 

zvýšený příjem živin, o tolik je třeba zvýšit i příjem vitamínů a minerálů oproti běžné 

nesportující populaci. U kulturistů se doporučuje přibližně dvojnásobek běžné doporučené 

denní dávky. Tento příjem je nutné hradit jak z ovoce a zeleniny, tak i ve formě suplementace. 

Pokud by chtěl sportovec přijímat zvýšené množství vitamínů a minerálů pouze z ovoce          

a zeleniny, docházelo by zároveň i k příjmu velkého množství vlákniny, která zpomaluje 

trávení a vstřebávání živin ve střevech, což je v objemové fázi zcela nežádoucím jevem. 

V dnešní době je na trhu velké množství vysoce kvalitních a komplexních preparátů, které 

jsou dobře vyvážené a ve formách maximálně využitelných pro lidský organismus (např. 

v chelátových vazbách). Vedle komplexních multivitamínů a multiminerálů je ještě vhodné 

přijímat zvlášť ještě vitamín C, jako hlavní antioxidant v množství 0,5-1 g denně. Mezi 

dalšími bychom ještě mohli jmenovat např. komplex vitamínu B, vitamín D, zinek, hořčík atd. 

(Kleinerová, 2015) 

 

4.1.3.5.2 Proteinové preparáty 

Dalším nenahraditelným pomocníkem v objemové i předsoutěžní dietě je proteinový 

suplement. Ten má důležitou roli jako tekutá výživa při využívání „inzulínového okna“ po 

tréninku, i jako doplněk objemového jídelníčku, aby bylo dosaženo zvýšeného celkového 
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množství bílkovin za den. V obou případech je nutno volit odlišný druh proteinových 

preparátů.  

Pro potréninkové využití je potřeba rychle se vstřebatelných zdrojů bílkovin, kterými jsou 

např. syrovátkový koncentrát (WPC), izolát (WPI) či předtrávený hydrolyzát. Využití těchto 

typů bílkovin je pro tělo snadné a rychlé, a proto perfektně vyhovují potřebám kulturistů 

bezprostředně po tréninku. Pro využívání proteinových preparátů v průběhu dne se ovšem 

hodí spíše suplementy vícesložkové, které obsahují mix bílkovin s odlišnou délkou 

vstřebatelnosti do krve (např. rychlý syrovátkový hydrolyzát, pomalejší vaječný protein          

a nejpomalejší kasein). Tyto vícesložkové mixy jsou ideální jako náhrada menšího pevného 

jídla, i jako snadný způsob zvyšování celkového denního příjmu bílkovin. Samostatným 

druhem jsou pak noční proteiny, které obsahují převážně pomalu se vstřebatelný micerální 

kasein a jejichž účelem je, jak již název napovídá, zásobovat tělo aminokyselinami v průběhu 

celé noci.  

Ačkoli se proteinové preparáty dají využít jako snadná náhražka pevné stravy, je nutné 

celkové množství bílkovin za den hradit převážně z přírodních zdrojů (např. maso, vejce, 

mléčné výrobky). Přírodní zdroje by měly vždy tvořit převážnou většinu jídelníčku cvičence, 

ačkoliv v krátkodobém horizontu se dají proteinové suplementy využít až do 50% celkového 

denního příjmu bílkovin. (Roubík, 2012) 

 

4.1.3.5.3 Sacharidové preparáty 

Pro řadu sportovců je nepostradatelný suplement, jenž využívají především jedinci 

s ektomorfním typem postavy, a to z důvodu nutnosti navýšení celkového energetického 

denního příjmu. V minulosti tyto preparáty nedosahovaly vysoké kvality, jelikož jejich 

složení bylo založeno především na glukóze a maltodextrinu a kvůli čemu byla jejich 

využitelnost omezena pouze na období kolem tréninku. V opačném případě jedinec musel 

počítat s ukládáním energie získané tímto způsobem rovnou do tuků. V dnešní době ovšem 

výrobci podobných suplementů navýšili využitelnost tím, že se nyní jedná o mix vyváženého 

množství glukózy, maltodextrinu i isomaltulózy (palatinózy). Tím je zajištěn rychlý nástup 

energie i další postupné uvolňování. Je také zvykem, že moderní gainery obsahují rovněž 

vícesložkové proteiny, které tělo zásobují postupně se uvolňujícími aminokyselinami. Díky 

vyššímu celkovému podílu bílkovin je tak glykemický index podobného koktejlu nižší            
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a nezpůsobuje nežádoucí hyperglykémii s následným ukládáním této energie do tuků. 

(Kulštejn, 2015) 

 

4.1.3.5.4 Glutamin 

Velice důležitým suplementem v objemové i předsoutěžní fázi přípravy je glutamin, který má 

jako neesenciální aminokyselina na organismus hned dva kladné účinky. Je to přirozeně 

nejvíce zastoupená aminokyselina ve svalové tkáni (ze všech více než 20 aminokyselin 

v lidském těle je svalová hmota tvořena přes 60% z glutaminu), proto při tvrdém tréninku, 

kdy vznikají mikroskopické trhlinky svalových vláken, glutamin výrazně urychluje regeneraci 

a nárůst nové svalové hmoty. Druhým účinkem glutaminu je skutečnost, že jeho užívání 

podporuje funkci buněk střevní sliznice, kde je situováno cca 70% imunity lidského těla. Díky 

tomu je zlepšena funkce střevní sliznice při odolávání nežádoucím látkám a naopak 

vstřebávání živin. Právě posílení imunity je mimo jiné hlavním důvodem, proč by se měl 

glutamin využívat i v předsoutěžní dietě. Dávkování je nejlepší ihned po tréninku (vzhledem 

k vstřebatelnosti buněk) a na noc v dávce 5-10 g. (Roubík, 2012) 

 

4.1.3.5.5 Kreatin 

Je to látka s anabolickým efektem, která je legálním doplňkem stravy. Nejčastěji využívanou 

formou je pak kreatin monohydrát, který způsobuje zvýšení síly, a velice rychle umožňuje 

stimulaci svalů v tréninku vyššími zátěžemi, větším množstvím opakování i kratšími pauzami. 

Dále zrychluje i vlastní nárůst objemu svalových buněk a zkracuje dobu nutnou k regeneraci. 

Ze všech „anabolizérů“ má nejlepší vlastnosti a zároveň je i velice výhodný v poměru 

cena/výkon. Dávkování je doporučováno různými způsoby. Před 10 lety bylo nejčastější 

využívání tzv. „nasycovacího“ prvního týdne, v níž závodníci užívali 25-30 g kreatinu v pěti 

dávkách za den, načež pokračovali další 3-4 týdny užíváním tzv. „udržovacích“ dávek             

o velikosti 5-10 g ve dvou dávkách za den. V posledních letech se ovšem velice často využívá 

dlouhodobější varianta užívání 10-15 g kreatinu ve dvou dávkách v období 8 týdnů.  

Podmínkou pro maximální efekt kreatinu je užívání dávky společně s glukózou nebo jinými 

jednoduchými sacharidy, které zvyšují vstřebatelnost a využitelnost kreatinu organismem. 

Ideálním způsobem je tedy užívání kreatinu společně s 10g glukózy ihned po tréninku v rámci 
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proteino-sacharidového koktejlu. Dále bychom měli myslet na odstranění užívání kofeinu 

v rámci kreatinového cyklu, jelikož jeho působením kreatin degraduje a snižuje jeho 

vstřebatelnost organismem. (Roubík, 2012) 

 

4.1.3.5.6 Trávicí enzymy 

Tento přípravek již mnozí sportovci považují za nadstandard a zbytečně utracené peníze, 

avšak mnohým jedincům mohou usnadnit a zpříjemnit přípravu. Jejich cílem je pomoci 

organismu s trávením jednotlivých složek potravy a jejich maximálním využitím. Vhodné je 

proto zařadit takový suplement, který se zaměřuje na více složek potravy, ideálně na všechny 

základní (bílkoviny, sacharidy, tuky).  

 

4.1.4 Předsoutěžní příprava 

Předsoutěžní fáze kulturistické přípravy je jednou z nejdůležitějších částí, která musí být 

provedena správně, pokud chce sportovec uspět na soutěžním pódiu. Cílem této fáze je          

co nejlépe zpracovat množství vybudované svalové hmoty z předešlé objemové přípravy či 

z předchozích let cvičení. Hlavními faktory, které ovlivňují úspěch či neúspěch na soutěžích, 

jsou maximální vyrýsovanost, tvrdost, hustota a separace svalstva a právě k tomu je potřeba 

projít kvalitně promyšlenou předsoutěžní přípravou. V následujících kapitolách se tedy 

zaměříme na posloupnost, specifika, tréninkové či dietní metody a suplementaci, aby bylo 

výše zmíněných cílů dosaženo.  

V předchozích kapitolách jsme se zmínili o specifikách pro každou část objemové přípravy     

a nejinak tomu musí být i u předsoutěžní fáze. Není totiž možné dosáhnout vyrýsování svalů 

při užívání stejného množství jídla a při stejném stylu cvičení. I v této části přípravy platí 

pravidlo posloupnosti, a tak je v jejím úvodu ještě žádoucí ponechat v trénincích těžké 

základní cviky, zatímco v závěru je nutné tyto cviky vyřadit. Důvodem je kalorická restrikce, 

která nedovoluje svalům, šlachám a vazům dostatečně rychlou regeneraci, a riziko zranění se 

tak výrazně zvyšuje. Navíc je i mnohem efektivnější volit takové typy tréninku, které mají 

vysokou frekvenci, relativní intenzitu i objem, a tím se lépe hodí pro potřeby předsoutěžní 

přípravy.  
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Jak jsme se zmínili výše, jedním z hlavních cílů rýsovací fáze je i separace svalů a nikoho asi 

nepřekvapí, že toho je možné dosáhnout jen jejich separovaným procvičováním. Důraz na 

techniku, izolaci a procítění jednotlivých svalů je tedy v tomto období obzvláště důležitý,        

a rovněž i z tohoto důvodu jsou v závěru vynechávány základní vícekloubové cviky, při nichž 

kooperuje velká řada svalových skupin.  

V předsoutěžním tréninku je rovněž velice důležité zařazení izometrické zátěže, která má 

největší podíl na závěrečném příčném pruhování partií, jako jsou stehna, prsní svaly, tricepsy 

či reliéf svalů zad. "Izometrickou zátěží lze také dosáhnout celkově většího vyrýsování             

a definice svalů a zároveň i lepší separace svalových partií s jejich závěrečnou hustotou          

a tvrdostí. Tato intenzifikační metoda se nepoužívá pouze u základních cviků (dřep, bench, 

atd.), ale je vhodné ji zařadit například u posledního cviku na procvičovanou partii, při nichž 

se provede zastavení pohybu při každém vrcholu opakování na půl až jednu sekundu a dojde 

současně k mohutné kontrakci dané partie." (Roubík, 2012, s. 52) Tato kontrakce je 

nezbytnou součástí této metody.  

Základní charakteristikou předsotěžního tréninku je nutnost velmi vysoké relativní intenzity    

a provádění intenzifikačních technik. V praxi to znamená výrazně kratší pauzy mezi sériemi, 

než tomu bylo v objemové přípravě, maximální izolace pohybu opakování společně s plným 

rozsahem, zvýšení celkového objemu tréninku, zařazení izometrické zátěže (princip vrcholné 

kontrakce) i využívání shazovaných sérií. Tento princip je totiž mnohem efektivnější než 

využívání stejného kulturistického splitu po celý rok s přidáním aerobní aktivity. Tréninky 

s vyšší intenzitou mají totiž mnohem větší vliv na zvýšení bazálního metabolismu (rychlost 

metabolismu) než klasický trénink s aerobní aktivitou. Příkladem může být i fakt, že během 

60 minut aerobní aktivity tělo spaluje tuk jen asi 45 minut, zatímco trénink s vysokou 

intenzitou má schopnost zvýšit bazální metabolismus nad normál v následujících 48 hodinách. 

To má za následek spalování tuků po mnohem delší časový úsek. Další výhodou je také 

schopnost těla udržet mnohem větší množství svalové hmoty s její plností, než je tomu při 

zařazení velkého množství aerobní aktivity. 

Pokud je v přípravě nutné zvýšit energetický výdej, a cvičenec nechce zároveň riskovat 

spálení svalové hmoty extrémně velkým množstvím aerobní aktivity, je možnost využít 

metodu HIIT (high intensity interval training). Tato metoda je založena na tom, že na daném 

druhu aerobní aktivity (běžecký trenažer, rotoped, orbitrack, schody) provádíme aktivitu 

určitou dobu s maximální intenzitou (běh, vysoký převod na rotopedu atd.) a poté provádíme 
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tuto aktivitu se střední až nízkou intenzitou. Poměr mezi oběma typy by měl být 1:2 (1 

maximální intenzita, 2 nízká intenzita). Příkladem můžeme uvést nejčastěji využívanou 

metodu 20 s sprint a 40 s lehké vyklusání až rychlejší chůze. Těchto cyklů je pak obvykle 

provedeno 8-15 v závislosti na trénovanosti cvičence. (Roubík, 2012) 

Celkově je třeba nahlížet na předsoutěžní fázi zcela odlišně než na zbytek celé kulturistické 

přípravy, jelikož vystoupení na závodním podiu je již v dohlednu. Chyby jsou tedy v tomto 

období zcela nepřípustné, mohou být fatální, a když si uvědomíme, kolik dřiny, času a peněz 

stojí za celým uplynulým rokem přípravy, byla by obrovská škoda něco podcenit. Pro úplnost 

si tedy uveďme charakteristiky předsoutěžních tréninků: 

 Frekvence tréninku – vysoká tréninková frekvence procvičení každé partie 2x do 

týdne, či systémem 3 + 1  

 Tréninkový objem – velmi vysoký tréninkový objem s použitím 12-15 sérií na 

svalovou partii v rozsahu 6-15 opakování 

 Tréninková intenzita – velmi vysoká tréninková intenzita s použitím krátkých 

přestávek mezi sériemi (maximálně 45-90 s) a využívání intenzifikačních metod 

(izometrická zátěž, shazované série, supersérie), důraz kladen na izolovanost a plný rozsah 

cviků 

 

4.1.4.1 Předsoutěžní intenzifikační trénink 

Tato metoda je tou zřejmě vůbec nejvíce využívanou v průběhu soutěžní diety. Spojuje 

nutnost ponechat v tréninku ještě nějaké cviky s vyšší zátěží a rovněž cviky s vysokým 

efektem prokrvení. Základem této metody je již výše zmíněný těžko-lehký split, který je 

upraven pro potřeby předsoutěžního období a to tak, že je do tréninku zahrnuto i velké 

množství intezifikačních technik. Tyto změny jsou účinným stimulem pro spalování tuků a s 

tím spojeným vyrýsováním všech svalových skupin. Takový tréninkový plán by pak mohl 

vypadat následovně: 
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Tabulka č. 6: Tréninkový rozpis – předsoutěžní intenzifikační trénink, část 1 

Pondělí Hacken dřep 6x15,12,10,8+6,6+6,6+6 

Stehna, lýtka Předkopávání  3x8+8 

  Výpady s VČ na místě 3x15+15 

  Výpony ve stoje na stroji 4x6+6+6+6 

  Orbitrack / HIIT 20 min 

Zdroj: vlastní 

V tréninku je využíváno velké množství supersérií, které jsou prováděny v rozsahu 6-8 

opakování s maximální váhou, následně je zátěž snížena o 40 - 50% a je provedeno dalších 6 

opakování. 

Tabulka č. 7: Tréninkový rozpis – předsoutěžní intenzifikační trénink, část 2 

Úterý Tlaky s JČ na rovné lavici 6x12,10,8,6+6,6+6,6+6 

Prsa, triceps, břicho Peckdeck 4x8+8 

  Bench-press s úzkým úchopem 5x12,10,8,6+8,6+8 

  Koncentrovaná stahování provazů (triceps) 3x15 

  Břicho   

Zdroj: vlastní 

U tréninku prsou je velice oblíbenou intenzifikační technikou série se stop-pauzou na vrcholu 

kontrakce první části supersérie a následně je opět snížena váha o 40 - 50% s následnými 6-8 

opakováními. 

Tabulka č. 8: Tréninkový rozpis – předsoutěžní intenzifikační trénink, část 3 

Středa T-osa 6x15,12,10,8,8,8 

Záda, hamstringy, biceps Stahování horní kladky širokým úchopem 3x8+6 

  Stahování horní kladky s berany 3x15 

  Legpress s chodidly na široko 5x15,12,10,8,6 

  Zakopávání vleže 3x15 

  Zdvihy JČ v sedě 5x15,12,10,8,6 

  Přítahy bicepsové spodní kladky na úzko 3x8+8 

  Orbitrack / HIIT 20 min 

Zdroj: vlastní 

U tréninku zad se opět můžeme zaměřit na shazované supersérie, ale pro finální vzhled 

hlubokých a vyrýsovaných svalů jsou nejpodstatnější půl sekundové zatnutí svalů na vrcholu 

kontrakce. 
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Tabulka č. 9: Tréninkový rozpis – předsoutěžní intenzifikační trénink, část 4 

Čtvrtek Volno   

Pátek Hacken dřep s chodidly u sebe 4x15,12,12,10 

Stehna, ramena, lýtka Sisi dřepy 3x12 

břicho Předkopávání 3x8+8 

  Tlaky na multipressu 3x10 

  Upažování s JČ ve stoje 3x6+6+6 

  Upažování s JČ v předklonu 3x12 

  Výpony vsedě 4x8+8+8 

  Břicho   

Zdroj: vlastní 

U tréninků stehen musíme dbát na správnou techniku a nikdy nedovolit nohám kompletní 

propnutí, při kterém by mohlo dojít k vážnému zranění. Naopak můžeme jednotlivá 

opakování na sebe co nejrychleji navázat bez zastavení pohybu v nejvyšším bodě. Ramena 

pro změnu velice dobře reagují na několikanásobné shazované série. 

Tabulka č. 10: Tréninkový rozpis – předsoutěžní intenzifikační trénink, část 5 

Sobota Bench-press na multipressu 4x8+6 

Prsa, záda,  Rozpažování s JČ na nakloněné lavici 3x8+8 

hamstringy Střihy protisměrnými kladkami 3x12 

  Přítahy VČ v předklonu 4x12,10,8,8 

  Veslování na stroji 3x12 

  Stahování horní kladky s nataženýma rukama 3x12 

  Mrtvý tah s propnutýma nohama 4x10 

  Výpady s JČ v chůzi 3x12 

  Orbitrack / HIIT 20 min 

Neděle Volno   

Zdroj: vlastní 

V tyto dny můžeme zvolit např. techniku, kdy 3 vteřiny trvá pohyb činek dolů a 1 vteřinu 

nahoru. Tím dosáhneme společně se shazovanými sériemi opravdu mohutného napumpování. 

(Roubík, 2012) 

 

4.1.4.2 Specifika kulturistické předsoutěžní diety 

Stravu můžeme považovat za alfu a omegu celé kulturistické přípravy, ovšem v závěrečné 

fázi předsoutěžní diety je její význam ještě mnohem větší. Kvalitní strava v předem 
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stanoveném a striktně dodržovaném množství se následně projeví v délce i kvalitě finální 

závodní formy. I v tomto období je důležité myslet na posloupnost jednotlivých kroků, které 

vedou až k cílené vyrýsovanosti svalstva. Důležitým faktorem je doba, kterou jsme si na 

dietní období vyhradili. Ta musí být zvolena vhodně s ohledem na znalosti vlastního těla, 

množství tukových zásob a zároveň by mělo být myšleno na možné neplánované komplikace, 

které mohou nastat, a které mohou prodloužit dobu přípravy.  Obvykle se tedy využívá období 

dlouhé 9-15 týdnů.  

V předsotěžní dietě máme možnost využití několika metod, které nám pomohou                       

s odstraňováním tukových zásob. Tyto metody mají vždy odlišnou účinnost a s ohledem na to 

je dobré volit jejich využití v průběhu dietních týdnů. Po předešlém objemovém období je tělo 

velice citlivé k jakýmkoliv změnám ve stravě a tréninku a z tohoto důvodu není vhodné volit 

např. metodu sacharidových vln, která patří mezi to nejúčinnější. Naopak tělo bude dobře 

reagovat i na lehké snížení energetického příjmu, zkvalitnění zdrojů potravy a zařazení 

aerobní aktivity navíc k tréninku, aby bylo docíleno spalování tuků.  

"Celá dieta je založena na principu energetické bilance a ta je složena z energetického příjmu 

a energetického výdeje. Obě tyto složky mají stejný vliv na množství tuku v podkoží, na což 

velká řada závodníků zapomíná". (Roubík, 2012, s. 64) Z toho vyplývá, že nejen omezení 

příjmu živin povede k odstraňování tuku, ale zároveň i navyšování intenzity tréninku               

a aerobních aktivit. Není tedy nutné a ani žádoucí trápit se za každou cenu hladem                   

z nedostatku jídla, pokud by se stejných výsledků dosahovalo jen zvýšením energetického 

výdeje v rámci tréninkových jednotek.  

Dávkování živin se v tomto období zcela liší od objemové fáze, a to ve všech ohledech. 

Přestože se bavíme o dietním období, které má za cíl celkovou energetickou restrikci, je 

nutné, v případě příjmu bílkovin naopak jejich množství navyšovat. Je to z toho důvodu,        

že svalové bílkoviny jsou vzhledem ke zmíněné energetické restrikci náchylné k rozpadu a 

my se je snažíme zachovat pomocí zvýšeného množství bílkovin. Proto se jejich množství 

pohybuje v rozmezí 2,5-3,2g/kg tělesné hmotnosti a vybíráme z těch nejkvalitnějších zdrojů 

(kuřecí či krůtí prsa, hovězí zadní, ryby, vejce, hydrolyzované proteinové preparáty). Opět je 

nutné přihlédnout ke kvalitnímu trávení, které je indikátorem vhodného množství přijatých 

bílkovin. V případě nadýmání, řídké stolice či křečích v oblasti břicha je nutné množství 

bílkovin snížit. Oproti tomu příjem tuků je v tomto období nutné snižovat na co nejmenší 

hodnoty, nikdy však na úplnou 0. Doporučené množství je 30-70g na den s ohledem na 
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jednice, množství tuku v podkoží a doby zbývající do závodů. Za zdroj těchto tuků můžeme 

považovat převážně skrytý tuk v rybách a hovězím mase, ve vaječném žloutku, tvarohu, 

ořechách či avokádu. Třetí makroživinou jsou sacharidy, jejichž množství je ovšem nejvíce 

variabilní. Oproti objemové fázi jsou jednoznačně na celkově nižší úrovni, ovšem např. při 

využívání již zmíněných sacharidových vlnách je jejich množství cyklováno a v rámci 

vrcholu vlny mohou jednorázově přesahovat i původní objemové množství. Pokud bychom 

měli stanovit alespoň přibližnou hranici, pak můžeme uvést množství 2-4g/kg hmotnosti 

jedince. Jako zdroj volíme již převážně ovesné vločky, rýži, brambory, batáty či rýžové Racio 

chlebíky. (Roubík, 2012) 

 

4.1.4.3 Principy vlnění sacharidů 

Jak již bylo řečeno dříve, po přechodu z objemového období stačí tělu ke spalování 

podkožního tuku i ty nejmenší podněty v podobě zkvalitnění zdrojů potravy a zařazení 

aerobní aktivity. Lidský organismus je ovšem perfektně zařízen k adaptaci na jakékoliv 

životní události s cílem přežít. To v našem případě povede k tomu, že se zpomalí 

metabolismus těla a rychlost odbourávání tuku v podkoží se sníží nebo úplně zastaví. 

V předsotěžním období je toto ovšem zcela nepřípustné a je proto třeba zpomalení 

metabolismu zabránit. Princip vlnění sacharidů je právě tím prostředkem, který nám v tomto 

případě pomůže.  

Metoda sacharidových vln spočívá v neustálém navyšování a snižování množství přijatých 

sacharidů za den, které na sebe v průběhu týdne navazují. Základním pravidlem bývá celkové 

množství sacharidů za 7 dní, které by mělo odpovídat přibližně 2-3g/kg tělesné hmotnosti 

jedince. Toto pravidlo je však velice variabilní a je třeba brát ohled na množství podkožního 

tuku, výkonnost a somatotyp jedince či zbývající čas do závodů. Vždy je ovšem lepší zvolit 

více aerobní aktivity či HIIT trénink.), než mít příjem sacharidů dlouhodobě na nízké úrovni. 

Důvodem, proč vlnění sacharidů perfektně funguje na spalování podkožního tuku je ten,       

že nedovolí metabolismu zpomalit či stagnovat. Jak jsme již zmínili výše, organismus je 

schopný se adaptovat na dlouhodobé období hladomoru a s ním spojený nízký příjem potravy 

tím, že zpomalí metabolismu. Sportovci ovšem v rámci vlnění přijímají odlišné množství 

sacharidů v nepravidelných intervalech a tím organismu překazí možnost adaptovat se. Jeden 

den se jedinec musí spokojit např. jen na 50 g sacharidů, zatímco den následující přijme již 
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200g sacharidů a organismus musí na tento „šok“ reagovat a nechat metabolismus stále na 

vysoké úrovni. Ve dny s nižším příjmem sacharidů pak rychlý metabolismus nemá dostatek 

živin, a tak sáhne opět k energetickým rezervám v podobě podkožního tuku, což je přesně to, 

co je třeba k závěrečné závodní formě. 

Před přibližně 10 lety, kdy sportovci začali prvně využívat metodu vlnění sacharidů, bylo 

obvyklé dodržování sedmidenních vln. (příklad je uveden v gramech sacharidů na daný den) 

50 – 100 – 100 – 150 – 200 – 250 – 450 

Postupem času se ovšem ověřila mnohem větší účinnost takových sacharidových vln, které 

v sobě obsahují v rámci jednoho týdne hned dva vrcholy.  

50 – 100 – 300 – 50 – 100 – 200 – 450 

Sacharidové vlny by měli být vždy kooperativně upraveny i s ohledem na tréninkové 

jednotky, jelikož i v tomto období platí princip vyššího množství sacharidu v netréninkové 

dny spolu se snížením množství bílkovin. S blížícím se datem závodů je ovšem nemožné toto 

zcela dodržet s ohledem na formu a typ využívaného tréninkového plánu, proto toto pravidlo 

nelze považovat za neporušitelné dogma. (Kulštejn, 2015) 

 

4.1.4.4 Suplementace v předsoutěžní fázi přípravy 

V předsoutěžní fázi přípravy dochází rovněž ke změnám ve využívání suplementace, která 

byla podrobněji popsána výše. Nyní se zaměříme právě na ony odlišnosti a zařazení jiných 

přípravků, bez kterých by předsoutěžní období nemohlo být úspěšné. 

 

4.1.4.4.1 Komplexní aminokyseliny a větvené aminokyseliny BCAA 

Komplexní aminokyseliny jsou zdrojem všech esenciálních i neesenciálních aminokyselin, 

jejichž zdrojem bývá nejčastěji syrovátka nebo hovězí maso. Jsou to enzymaticky natrávené 

bílkoviny, které jsou složeny z tisíců volných jednotek aminokyselin. Toto rozštěpení na 

jednoduché aminokyseliny způsobí to, že nedojde k zatížení trávicího traktu, velice rychlému 

vstřebání ze střeva do krve a následnému vyživení dietou unavených svalů. Větvené 

aminokyseliny BCAA jsou pak z celé škály aminokyselin výběrem tří, které jako jediné 
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projdou po vstřebání do krve játry ve zcela nezměněné podobě a mohou tak být velice rychle 

vstřebány z krve svalovými buňkami. Jedná se konkrétně o aminokyseliny – valin, leucin        

a izoleucin. Jejich rychlost vstřebání je důležitým faktorem právě v závěrečné fázi přípravy, 

kdy vysoce roste riziko rozpadu svalové hmoty na tvorbu energie pro svalové buňky. 

Metabolismus je ovšem schopen přetvořit větvené řetězce BCAA na molekuly glukózy přímo 

uvnitř buňky, čímž zajistí dostatek energie svalovým buňkám a tím ochranu svalovým 

bílkovinám před jejich rozkladem na potřebnou energii. (Roubík, 2012) 

 

4.1.4.4.2 Proteinové izoláty a hydrolyzáty 

V předsoutěžním období se využívání proteinových preparátů omezuje pouze na preparáty 

izolované nebo hydrolyzované, které svým složením nezatěžují trávicí trakt a jejich rychlost 

využití organismem je mnohem vyšší. Využívají se pak téměř výhradně v období po tréninku, 

aby se pomocí nich maximálně využilo období inzulínového okna. (Kleinerová, 2015) 

 

4.1.4.4.3 Vitamíny, minerály a glutamin 

Tyto preparáty již byly podrobněji rozebrány v kapitole o suplementaci v objemovém období, 

ale jejich využití v období před závody má rovněž své důležité postavení. Tělo oslabené 

závodní dietou je mnohem náchylnější jak k nemocem, tak k rozpadu svalové hmoty                

a nekvalitní regeneraci, a z tohoto důvodu lze množství těchto doplňků stravy výrazně 

navýšit. V případě glutaminu se může jednat o zdvojnásobení dávek a v případě vitamínu či 

minerálů až ztrojnásobení s přihlédnutím na únavu celého organismu. 

 

4.1.5 Závěrečná fáze přípravy 

Závěrečnou fází přípravy se rozumí poslední týden před závody, kterému se rovněž říká 

sacharidová superkompenzace. Toto období je zcela rozhodující pro kvalitu závodní formy, 

ostrosti a definici svalstva. Existuje řada cest, které vedou ke kýženému cíli, ovšem i malé 

přešlapy mohou vést ke zcela opačnému efektu a tím je zmaření celé roční kulturistické 

přípravy, kdy se závodník prezentuje na pódium „plochý“, se setřenými detaily a plný vody      
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v podkoží, se ztracenou definicí a separací svalstva. A právě z tohoto důvodu je závěrečný 

týden tím nejdůležitějším momentem přípravy a zároveň tou největší "alchymií".  

Jedinec by měl tedy do sacharidové superkompenzace vstupovat již perfektně nachystaný a s 

co nejmenším množstvím podkožního tuku, jelikož žádný postup v závěrečném týdnu již 

nijak nepomůže zakrýt nedostatky při shazování tohoto tuku. "Hlavním cílem v posledním 

týdnu je několikanásobné navýšení glykogenu ve svalech a tím plnost a objem svalových partií 

a zároveň odstranění veškeré podkožní vody a její přesunutí do svalových buněk, díky čemuž 

se dále zvýší jejich objem a zlepší se vyrýsování i separace svalů." (Roubík, 2012, s.80) 

Jinými slovy řečeno, jde o krátkodobou snahu svaly ještě více zvětšit a vyrýsovat, přesunutím 

podkožní vody do svalových buněk, kde se voda váže na tvořící se glykogen. Díky tomu je 

sacharidová superkompenzace těsně spjata s odvodněním organismu. Tento proces a jeho 

vrchol má však trvanlivost pouze několika hodin a jeho přesné načasování je tedy alfou           

a omegou úspěchu.  

K pochopení sacharidové superkompenzace je nutné brát v potaz opět evoluční reakci 

organismu. S podobným efektem se můžeme například setkat u tzv. "jojo efektu" při nabírání 

tuku. V první části superkompenzace jde totiž o snížení množství sacharidů na teoretickou 0    

a upravení tréninkových jednotek. To povede k naprostému vyčerpání glykogenových zásob   

a organismus se bojí, že se tato situace může opakovat, a proto ve zvýšené míře následně 

nahromadí do zásoby glykogen jakožto zásobní formu sacharidů v lidském organismu. Tím 

dojde pochopitelně i ke krátkodobému zvýšení objemu všech svalových partií a zvýšení 

plnosti svalů. Následně sehraje roli i odvodňování organismu a při následném navyšování 

glykogenových zásob s sebou strhne i zbylou podkožní vodu, která se naváže na nově 

příchozí glykogen, čím dojde k finálnímu objemu a vyrýsovanosti svalstva. (Roubík, 2012) 

 

4.1.5.1 Specifika tréninkových jednotek v závěrečné fázi 

Stejně jako všechny předešlé fáze měly upravené tréninkové jednotky s ohledem ke svým 

cílům a nejinak je tomu i u závěrečné fáze přípravy. Jak již bylo zmíněno, v posledním týdnu 

je vše zaměřeno na kompletní vyčerpání glykogenových zásob svalů a tréninky jsou tomu 

přizpůsobeny. Je tedy nutné trénovat s vysokou relativní intenzitou, čemuž napomohou série    

s nižší použitou zátěží, vyšším počtem opakování a dodržování velice krátkých pauz mezi 

nimi (max. 30-45 vteřin). Z vlastní praxe se mi ovšem nejvíce osvědčilo ponechání alespoň 
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jednoho cviku na danou svalovou partii, prováděného s vyšší zátěží a počtem opakování mezi 

8-10. Zbytek tréninku pak pokračovat již ve více intenzivním duchu. Dále můžeme tyto 

tréninky ještě obohatit o využívání principu vrcholné kontrakce, shazovaných sérii či 

supersérií, čímž ještě navýšíme vyčerpávání glykogenových zásob svalů.  

Velkou změnou je ovšem rozdělení tréninkových jednotek v průběhu závěrečného týdne. 

Tréninky totiž přirozeně způsobují retenci vody v podkoží, což je přesným opakem toho,       

co vyžadujeme. Z tohoto důvodu je nutné tréninkové jednotky situovat do začátku týdne          

s následným kompletním odpočinkem v posledních dvou dnech před soutěží. Začíná se vždy 

od největších svalových partií a postupuje se k menším s tím, jak se blíží den závodů. Pokud 

bychom předpokládali za den závodu sobotu (což je nejčastěji volený den pro konání závodů 

IFBB), pak bychom měli odtrénovat nohy nejpozději v pondělí, aby došlo k jejich kompletní 

regeneraci a dostatečné ostrosti na pódiu. Nesmíme opomenout, že nevhodnou činností pro 

regeneraci nohou jsou i aerobní činnosti. Následovaly by záda, prsa, ramena, břicho, biceps     

a triceps. Rozložení tréninkových jednotek by mohlo vypadat následovně: 

Tabulka č. 11: Tréninkový rozpis – závěrečná fáze přípravy  

Pondělí ráno Stehna + poslední aerobní aktivita 

Pondělí večer Hamstringy, lýtka, břicho 

Úterý ráno Záda 

Úterý večer Prsa 

Středa ráno Ramena, břicho 

Středa večer Biceps, triceps 

Zdro: vlastní  

Ve zbylých dnech (čtvrtek a pátek) již není doporučené provádět jakýkoliv trénink                   

v posilovně. Naopak se může sportovec věnovat ve zvýšené míře pózování, kdy během 

izometrické kontrakce při výdržích v jednotlivých pózách dojde ke zvýšenému přítoku krve 

do svalů, která je v tyto dny již obohacena o přijaté sacharidy. (Roubík, 2012) 

 

4.1.5.2 Sacharidová superkompenzace - první část (pondělí, úterý, středa) 

Tato část přípravy již správně začíná den předem (tedy v neděli), kdy by měl jedinec přijmout 

vyšší množství sacharidů (300-500g v závislosti na hmotnosti jedince), aby byl připraven na 
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následující třídenní snížení na relativní 0. Rovněž na 0 by mělo být množství přijatých tuků,    

a co se týká bílkoviny, ty by se měly snížit na 2-2,2 g/kg. Ke snížení dochází z toho důvodu, 

že v extrémních případech je tělo schopno nedostatek sacharidů kompenzovat tím, že přetváří 

nadbytečně přijaté bílkoviny právě na potřebné sacharidy, což je v tomto období zcela 

nepřípustné. Druhou změnou v tomto období je úplné omezení příjmu soli v jakékoliv podobě 

(ať už solení jídla na talíři, solení vody pro přípravu masa nebo rýže, či používání koření         

s přídavkem soli, atd.), jelikož sůl podporuje retenci vody v těle. Následně je nutné navýšení 

množství přijímaných tekutin a v tomto případě již zcela výhradně čisté vody. Jedná se 

nejčastěji o množství mezi 6-8 l vody v závislosti na hmotnosti jedince i jeho dosavadním 

příjmu tekutin, ale zaznamenal jsem extrémní případy, kdy se toto množství navyšovalo až k 

hranici 14 l. Nápoje s umělými sladidly totiž rovněž způsobují retenci vody v těle podobně 

jako sůl, a je tedy nutné přestat využívat i je. Současně dochází k vysazení i všech suplementů 

s výjimkou vitamínu C, který má sám o sobě lehké diuretické účinky, tudíž lze jeho množství 

v posledním týdnu navýšit. (Roubík, 2012) 

 

4.1.5.3 Sacharidová superkompenzace - druhá část (čtvrtek, pátek) 

Ve druhé části superkompenzace se již dostáváme do stavu, kdy je nutné zcela bezchybné 

dodržování přesně stanovených pravidel pro metodu, kterou jsme se rozhodli použít. Vždy se 

jedná v největší míře o hospodaření s vodou a typem přijatých sacharidů. Dvě nejpoužívanější 

metody jsou manipulace s vodou s použitím komplexních sacharidů a totální odvodnění za 

použití jednoduchých sacharidů.  

Při metodě manipulace s vodou nedochází k retenci vody v podkoží, jelikož tomuto jevu 

napomáhají jednoduché sacharidy, sůl, bílkoviny a umělá sladidla. Ty ovšem jedinec 

nepřijímá z žádného zdroje, a tudíž nemá vodu v podkoží co podržet. Množství přijaté vody se 

tedy zcela nezastaví, ale jen postupně sníží na 4 l ve čtvrtek a 2 l v pátek. Naprostou 

nezbytností je tedy proces "cukrování" provádět pouze za použití komplexních sacharidů ve 

formě, rýže, brambor, batátů, vloček či Racio chlebíků. Optimální množství sacharidů          

ve čtvrtek se pak pohybuje v rozmezí 500-1000g v závislosti na jedinci. Toto množství se v 

pátek lehce snižuje v důsledku předešlého extrémního příjmu sacharidů, plnění 

glykogenových zásob a reakci inzulínu. To může způsobovat pocit únavy závodníka               

a množství pátečních sacharidů tedy činí jen 400-800g. V sobotu, den soutěže, se postupuje 

zcela stejně s přijímáním komplexních sacharidů, až do období půl hodiny před začátkem 
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semifinále, kdy je možné přijmout první jednoduché sacharidy ve formě rozinek nebo 

sušených meruněk, které slouží jako pohotovostní energie pro pumpování svalů v rozcvičovně 

a vlastní pózing na pódiu. Po semifinále jedinec pokračuje v přijímání pouze komplexních 

sacharidů, kdy si hlídá především přejedení a s ním spojené vypouklé břicho, které by před 

porotou nepůsobilo dobře. Jednoduché sacharidy přicházejí opět půl hodiny před finále, kdy 

se vše opakuje. 

Druhá metoda totálního odvodnění je spojena s velmi extrémním omezením příjmu tekutin na 

téměř 0. Ve čtvrtek tedy jedinec může ještě v průběhu dopoledne až do 14. hodiny přijmout 

0,6 l urologického čaje, který je běžně v prodeji v lékárnách. Následuje však pátek zcela bez 

tekutin a vše pokračuje až do soboty do období těsně před vstupem na semifinálové pódium, 

kdy je možné přijmout malé množství vody. Následně je pak sportovec opět „na suchu“ až do 

dalšího doušku vody před finále. V této variantě, kdy tělo přijde o téměř veškerou vodu, je 

ovšem možné využívat k "cukrování" i jednoduché sacharidy. Ve čtvrtek může jedinec 

přijmout 700-1000g sacharidů ve formě rýžových chlebíků potíraných tenkou vrstvou 

marmelády či marmeládu přidávat do uvařené rýže. Pátek se toto množství ještě navyšuje na 

1000g již převážně z piškotů namazaných marmeládou, sušených meruněk či hroznového 

vína. V den soutěže se pak postupuje stejně jako v předešlé variantě ovšem s použitím 

jednoduchých sacharidů. 

V obou variantách bychom měli zmínit i množství přijatých bílkovin a tuků. Většina publikací 

uvádí 0g bílkovin a 0g tuků, i když mně se v praxi osvědčilo u bílkovin nikdy nezacházet až 

na krajní hranici 0g. Naopak příjem menšího množství bílkovin (150g krůtího masa ve čtvrtek 

a 200g hovězí steak v pátek večer) nikdy nezpůsobilo zhoršení závodní formy oproti úplnému 

vyřazení bílkovin, na které mohou někteří jedinci špatně reagovat. (Roubík, 2012) 
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5 Hypotézy 

H1: Předpokládám, že bez dostatečného a předem uváženého fázování kulturistické přípravy 

nemůže být závodník v rámci soutěží úspěšný a očekávám, že více než 80% z dotázaných 

bude stejného názoru.  

H2: Předpokládám, že důraz objemové fáze přípravy ve všech svých fázích bude kladen na co 

největší možný váhový přírůstek závodníka. V tomto případě očekávám shodu                         

s korespondenty v přibližně 90% případů. 

H3: Předpokládám, že minimálně v 75% případů bude nedílnou součástí předsoutěžní 

přípravy profesionálních závodníků dostatečné množství větvených aminokyselin a BCAA, 

které jsou nezbytné pro ochranu svalových buněk. 

H4: Předpokládám, že v průběhu "superkompenzace dojde k rapidním změnám v rámci 

využívání tréninkových metod, za účelem zisku finální soutěžní formy. Shodu                          

s korespondenty očekávám ve více než 90% případů. 

H5: Předpokládám, že propojení kulturistiky a zakázaných podpůrných látek bude na velmi 

vysoké úrovni a tato domněnka bude dle mého názoru potvrzena ve 100% případů. 

H6: Předpokládám, že kulturistické soutěže budou rozděleny dle výkonnostních stupňů 

založených především na množství svalové hmoty závodníků, která bude rovněž hlavním 

prvkem odlišujícím amatérské a profesionální soutěže. Očekávám, že tento fakt bude potvrzen 

minimálně 75% dotázaných.  

H7: Předpokládám, že jednotliví závodníci v odlišných soutěžních kategoriích budou 

vyžadovat odlišný přístup v metodách přípravy na soutěž. Shodu očekávám ve více než 80% 

případů. 
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6 Použité výzkumné metody 

 Studium pramenů 

 Analýza získaných informací 

 Interwiev - rozhovor 

 

6.1 Charakteristika výzkumného vzorku 

V následující části bych rád představil jednotlivé osobnosti, které jsem podrobil interwiev. 

Jelikož je celá tato práce zaměřená na co nejúspěšnější přípravu jedince v rámci 

kulturistických soutěží, záměrně jsem zvolil závodníky, kteří se jako jedni z mála mohou         

v České republice pyšnit vlastnictvím profesionální karty. Dále jsem vyzpovídal i ty, kteří 

jsou u nás v tomto tématu nejpovolanější a tím jsou státní trenéři - dohlíží na adekvátní 

závodní formy všech, kteří chtějí Českou republiku reprezentovat na mezinárodních 

soutěžích. 

 Tomáš Bureš 

Tomáš Bureš je jedním z nejúspěšnějších kulturistů v historii České a Československé 

republiky. Sám je stále aktivním profesionálním kulturistou, ačkoliv jeho poslední start se 

konal již téměř před dvěma lety, tedy na jaře roku 2016. V současné době působí jako státní 

trenér SKFČR, trenér profesionálních kulturistů, trenér reprezentantů i závodníků na 

pohárových úrovních. Je velice úspěšným podnikatelem, jelikož je majitelem a zakladatelem 

proslulých posiloven Olympia fitness. (příloha č. 1)  

Vybrané úspěchy jako závodník:  

 Absolutní vítěz MR. Universe 2006 

 Absolutní vítěz ME 2006 

 MR. Universe 2007 

 Absolutní vítěz MS Feredace NABBA 2008 

 MR. Olympia Amateur 2011 (zisk Pro Card) 

Vybrané úspěchy jako trenér: 

 Milan Šádek - 6. místo MR. Olympia Las Vegas 2017, kulturistika kategorie do 212lbs 

 Milan Šádek - 1. místo Charlotte Pro 2017,  kategorie kulturistika do 212 lbs 
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 Milan Šádek - 3. místo New York Pro 2017, kategorie kulturistika do 212 lbs 

 Vojtěch Koritenský - 1. místo Dallas Pro 2016, kategorie kulturistika do 212 lbs 

 Vojtěch Koritenský - 5. místo Charlotte Pro 2017,  kategorie kulturistika do 212 lbs 

 Vojtěch Koritenský - 1. místo Olympia Amateur Europe 2014, kategorie kulturistika 

mužů do 90kg 

 Veronika Javorská - zisk Pro Card - Diamond Cup Malta 2017,  kategorie Physique 

žen 

 

 Vladimír Pajič 

Vladimír Pajič je jedním z neúspěšnějších trenérů v České republice a skvělým podnikatelem, 

když je zakladatelem Pajic Trainings. Působí jako státní trenér i trenér závodník na všech 

úrovních, od profesionálů, až po kondiční cvičence. Je proslulý úspěchy svých svěřenců na 

domácí a především mezinárodní scéně, kde dopomohl k zisku profesionálních karet velkému 

počtu českých i zahraničních závodníků. (příloha č. 2) 

Vybrané úspěchy jako trenér: 

 Daniela Bečková - zisk Pro Card - Olympia Amateur Asia 2016,  kategorie Bikiny 

fitness žen 

 Filip Šteflovič - zisk Pro Card - Diamond Cup Greece 2016, kategorie Physique mužů 

 Miroslav Přibáň - zisk Pro Card - EVLS Prague Amateur 2017, kategorie Physique 

mužů 

 Shepol Lopehs - zisk Pro Card - EVLS Prague Amateur 2017, kategorie Physique 

mužů 

  

 Milan Šádek 

Milan Šádek patří momentálně k tomu nejlepšímu, co může česká kulturistická scéna 

nabídnout. Na letošním MR. Olympia v Las Vegas se prezentoval s tak kvalitní formou, že se 

probojoval až do finále kategorie do 212 lbs a nakonec obsadil 6. místo, což je nejlepším 

umístěním českého či československého závodníka v historii kulturistiky. Zároveň byl             
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v průběhu celého roku schopný konkurovat závodníkům z nejužší světové špičky na několika 

prestižních soutěžích, což ho společně s relativně nízkým věkem předurčuje k velice úspěšné 

kariéře. (příloha č. 3) 

Vybrané úspěchy: 

 6. místo MR. Olympia Las Vegas 2017, kategorie kulturistika do 212 lbs 

 1. místo Charlotte Pro 2017, kategorie kulturistika do 212 lbs 

 3. místo New York Pro 2017, kategorie kulturistika do 212 lbs 

 

 Vojtěch Koritenský 

Vojtěch Koritenský je závodníkem v kategorii kulturistika do 212 lbs a velice významnou 

postavou české kulturistické scény. V posledních letech soutěžil na velkém počtu 

profesionálních soutěží a vždy patřil k nejlépe připraveným závodníkům, což ho dovedlo        

k několika úspěchům. Za úspěch největší můžeme považovat vítězství na profesionální 

soutěži v Dallasu, které jej automaticky nominovalo na soutěž Mr. Olympia v Las Vegas, kde 

se tak mohl porovnávat s absolutní světovou špičkou. (příloha č. 4) 

Vybrané úspěchy: 

 1. místo Dallas Pro 2016, kategorie kulturistika do 212 lbs 

 5. místo Charlotte Pro 2017, kategorie kulturistika do 212 lbs 

 1. místo Olympia Amateur Europe 2014, kategorie kulturistika mužů do 90kg 

 

 Miroslav Přibáň 

Miroslav Přibáň zvítězil absolutně v kategorii Physique mužů na říjnovém EVLS Prague 

Amateur 2017 a je tedy čerstvým držitelem profesionální karty. Soutěžních startů má však na 

svém kontě již celou řadu, ovšem k nejvyšším příčkám mu vždy scházel pomyslný krůček. 

Následná spolupráce s Vladimírem Pajičem ale přinesla i zlepšenou závodní formu, která jej 

posunula do boků mezi elitu. V současné době je v přípravě na svůj profesionální debut. 

(příloha č. 5) 
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Vybrané úspěchy: 

 absolutní vítězství -  EVLS Prague Amateur 2017, zisk Pro Card, kategorie Physique 

mužů 

 2. místo Diamond Cup Ostrava 2017, kategorie Physique mužů 

 2. místo EVLS Prague Amateur 2016, kategorie Physique mužů 

 

 Daniela Bečková 

Daniela Bečková je závodnicí v kategorii Bikiny fitness žen, ve které se jí podařilo zvítězit na 

několika prestižních mezinárodních soutěžích. Vrcholem pro ni byl Arnold Classic Asia, na 

které vybojovala absolutní vítězství a zisk profesionální karty. V českém fitness průmyslu je 

známá svým odlišným přístupem k závodní přípravě, která je ovlivněna velkým množstvím 

životních situací. Jako modelka si prošla anorexií společně se všemi druhy 

nízkosacharidových diet. V poměrně nízkém věku se stala matkou a následně přišlo období 

šesti závodních sezón za sebou, což znamenalo extrémní zatížení organismu. Následkem toho 

byl zcela zničený metabolismus a nekontrolovatelné kolísání váhy. V dnešní době jako jedna 

z mála trenérů u nás poukazuje na negativní vlivy soutěžní kulturistiky na ženské tělo a snaží 

se hledat ty nejšetrnější možné metody závodní přípravy. (příloha č. 6) 

Vybrané úspěchy: 

 absolutní vítězství - Olympia Amateur Asia 2016, zisk Pro Card, kategorie Bikiny 

fitness žen 

 1. místo Olympia Amateur Spain, 2015, kategorie Bikiny fitness žen 

 1. místo Nathalia Melo Classicc, 2015, kategorie Bikiny fitness žen 

 

 

 Veronika Javorská 

Veronika Javorská se pohybuje na poli kulturistiky již řadu let. Začínala jako závodnice 

Bikiny fitness a propracovala se přes Bodyfitness až do kategorie Physique žen, kde hned při 

svém debuty získala profesionální kartu. Momentálně je v přípravě na nadcházející závodní 
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sezonu, pro kterou si dala za cíl nabrání většího množství svalové hmoty, která bude nezbytná 

pro úspěch na profesionální úrovni. (příloha č. 7) 

Vybrané úspěchy: 

 absolutní vítězství - Diamond Cup Malta 2017, zisk Pro Card, kategorie Physique žen 

 2. místo GP PEPA Opava 2014, kategorie Bodyfitness žen 

 2. místo GP Fitness 2014, kategorie Bodyfitness žen 
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7 Využívání zakázanýchpodpůrných látek 

Jakákoliv práce zabývající se kulturistickou tématikou nemůže být kompletní, kdyby v ní 

chyběla alespoň zmínka o zakázaných látkách. Toto téma je sice na samostatnou a velice 

obsáhlou práci, ale neuškodí znát alespoň základy. Znalosti a skutečné základní informace      

o tomto tématu totiž chybí - troufnu si odhadnout - více než 90% populace, která za pojmem 

doping vidí záměrně vytvořené látky sloužící ke zvětšení množství svalstva, síly, snížení 

podkožního tuku a zlepšení výkonů bez ohledu na negativní vedlejší účinky. Pravdou ovšem 

zůstává, že každá původní látka, která je v kulturistice či jiných sportech užívána jako doping, 

je primárně lék vytvořený k léčbě určitého onemocnění a jehož účinky, často i vedlejší, jsou 

vhodné pro sportovní využití.  

Rozhodně zde nechci tvrdit, že se jedná o látky, které jsou pro tělo neškodné! Mou snahou je 

pouze poukázat na fakt, že steroidová hysterie založená na mylných informacích vedla            

k tomu, že je na tyto látky v jistých aspektech pohlíženo zcela nesprávně. 

Ve světě fitness a kulturistiky se nejčastěji setkáme s pojmem anabolických steroidů, jakožto 

jednotného označení pro všechny využívané podpůrné látky, což je omyl, avšak tvoří jejich 

velkou část. Steroidy jako takové jsou syntetické verze hormonů, které lidské tělo přirozeně 

produkuje (jako kortison, který podporuje tělo, aby zvládlo zánět, antikoncepční pilulky jsou 

také steroidy vyrobené z ženských pohlavních hormonů – estrogenu a progesteronu, atd.). 

Anabolické steroidy jsou výsledkem více než 100 let trvajícího výzkumu zaměřeného na 

hormonální kontrolu. Původně se ovšem jednalo o výzkum a hledání "elixíru mládí", který 

zpočátku vedl k aplikaci extraktu z psích varlat nebo dokonce k transplantaci opičích varlat do 

mužského těla – tyto pokusy ovšem nevedly ke kýženému cíli, nýbrž u jedinců po 

transplantaci vedla pouze k onemocnění opičí formou syfilititidy. Průlomem byl až rok 1935 

kdy německý farmakolog Dr. Ernst Laqueur izoloval krystalky z býčích varlat a látka byla 

pojmenována jako testosteron, který se v následujících letech podařilo syntetizovat.  

S postupem času se ukázalo, že má testosteron anabolické účinky (tedy že dopomáhá k růstu 

svalové hmoty), a proto se začal využívat ve sportu. První případy se objevují již v 40. letech 

20. století, kdy byl lék s obsahem testosteronu využíván u švédských sportovců. První 

ověřenou studii ovšem přinesl Dr. John Bosley Ziegler, který spolupracoval se vzpěračským 

týmem USA, když se dozvěděl o užívání derivátů testosteronu u sovětských sportovců.         

Ke kulturistice je to od vzpěračských sportů velmi blízko, a tak se tyto látky začaly využívat    

i v tomto odvětví. Za úplně prvního, kdo prokazatelně využíval steroidy v kulturistice, 
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můžeme považovat Mr. Universe Billa Pearla, který po vzoru Sovětských sportovců začal      

s aplikací Nilivaru, což je veterinární steroid určený pro léčbu dobytka. Jeho snaha byla 

úspěšná, když byl schopný přibrat 12 kg svalové hmoty za tři měsíce užívání této látky. Jeho 

výsledky vedly následně k využívání anabolických látek celou kulturistickou špičkou, které    

v průběhu 60. a 70. let přerostlo hranice veškeré možné kontroly. (kulturistika.com, 

8.11.2017) 

Právě v tomto období získaly anabolické látky svou pověst jedů, které si do těla může 

aplikovat jen naprostý šílenec. Bylo to výsledkem propagandy USA, která nebyla schopna 

konkurovat ve sportovních odvětvích sovětským sportovcům a tento neúspěch svalovala na 

zneužívání steroidů ke sportovním výkonům na úkor zdraví. Pravdou ovšem zůstávalo,          

že i američtí sportovci využívali podpůrné látky, jen byli v této době za Sověty o krok pozadu. 

V televizi i novinách se proto objevovaly zprávy o katastrofálních účincích steroidů na lidský 

organismus, akné, plešatost, růst ochlupení, zvýšenou agresi, šílenství, závislosti na 

steroidech, zvýšený cholesterol, trvalou sterilitu spojenou se zmenšením varlat, selhávání 

orgánů vždy v té nejextrémnější formě zakončené zpravidla smrtí. Převážná většina vedlejších 

účinků se ovšem po ukončení užívání steroidů vrací do původního stavu. 

Každá syntetická látka má své vedlejší účinky, tudíž se vždy může vyskytnout nějaký 

problém u jedince, který bude náchylný právě na onen vedlejší účinek. Jako příklad nám 

poslouží i běžný vitamín C, který využívá obrovské množství lidí. Dr. Carlon Colker, který je 

odborníkem na medicínu na Michiganské univerzitě potvrzuje, že vedlejší účinky se mohou 

vyskytnout po užívání jakékoliv látky bez ohledu na její primární funkci. Deprese, křeče, 

úzkost, žloutenka, infarkt myokardu, ekzém, absces a mnoho dalších, to je jen část následků, 

které mohou nastat při užívání vitamínu C. Řadu negativních vedlejších účinků nalezneme 

rovněž u velice často používaných antibiotik, která slouží k potlačování běžných nemocí, jako 

je například angína. U těchto léčiv je přímo vypsána škála možných vedlejších účinků             

v příbalovém letáku - deprese, svědění, žaludeční vředy, krvácení, žloutenka atd. Všechny 

tyto problémy mohou nastat po použití látky námi i lékaři označovaném jako lék, a v krajním 

případě mohou vyústit až v smrt. O těchto účincích se ovšem v novinách tak často nedočteme 

i kvůli loby farmaceutických firem.  

Odsuzování podpůrných látek ve sportu má i svou etickou stránku, na kterou se často apeluje. 

Sportovec by měl být čestný a předvést své nejlepší výkony bez pomoci nějakých podpůrných 

látek. Sport je v dnešní době ale obrovský byznys, do kterého přináší peníze diváci. Ti diváci 
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ale za své peníze nestojí o nějaké průměrné představení, nýbrž očekávají od sportovců více     

a více, chtějí aby byli rychlejší, silnější, aby házeli dále, skákali výše, dávali více branek, 

předvedli více svalů, atd. Faktem zůstává, že genetický materiál člověka je již vyčerpán a není 

v jeho silách být lepší bez podpůrných látek, což vede právě k dopingu. 

Etickým aspektem je i to, že sportovec nečestným způsobem zvýhodňuje sebe oproti 

ostatním, a to je špatné. Když si stejnou situaci převedeme například do orchestrálního 

prostředí, zjistíme, že hudebníci velice často využívají látky s obsahem beta-blokátorů, které 

zabrání nervozitě, a oni jsou tak schopni odehrát vše bez chyb, ať už se jedná o konkurz či 

samotný koncert. Podobně jsou na tom i piloti leteckých stíhačů, kteří potřebují klid na svou 

práci, a nervozita je zcela nežádoucí. V takových případech je používání podpůrných látek 

vnímáno zcela kladně, aniž by to kohokoliv pohoršilo nebo by poukazovala na možné vedlejší 

účinky. 

Pokud se užívání steroidů ve sportu bere jako podvádění, jelikož zvýhodňují uživatele oproti 

ostatním, proč je nahlíženo na zvýhodňování odlišnými způsoby? Například jeden                   

z nejlepších golfistů světa Tiger Woods má laserovou operaci očí, čímž je jeho zrak mnohem 

lepší než u běžného smrtelníka. Floyd Landis, který vyhrál Tour de France v roce 2006, spí ve 

vlastnoručně vyrobené podtlakové komoře, čímž své tělo stimuluje k produkci většího 

množství červených krvinek. To samozřejmě zvyšuje i množství kyslíku, které je jeho 

organismus schopen využít a přináší tak větší výdrž na cyklistických dlouhých tratích. Kde je 

tedy ona etická hranice toho, co je přípustné a co už nikoliv? 

Je tedy používání anabolických steroidů v pořádku a bez rizik? Zcela určitě ne! Ještě jednou 

bych uvedl, že se touto kapitolou nesnažím popsat anabolické steroidy jako látky vhodné pro 

lidský organismus, nýbrž pouze o to, nahlédnout toto téma z jiného úhlu pohledu. Problémem 

anabolických látek je jejich zákaz. Dr. Norm Fost, profesor lékařské etiky, provádějící 

průzkum zaměřený na povzbuzující drogy, nepopírá, že existují vážné vedlejší účinky 

steroidů. Jejich absolutní zákaz je ovšem důsledkem toho, že pak nejsme schopní tyto vedlejší 

účinky prokázat, protože je nestudujeme. Jedním z problémů se zákazem steroidů je to, že je 

nemožné udělat takový výzkum, který by přinesl odpovědi. Zákaz pak dále způsobuje jejich 

zvýšenou cenu, která vede k výrobě těchto látek pouze za účelem zisku bez ohledu na 

dodržování kvalit surovin, ze kterých se připravují a postupů, které je třeba dodržet pro vznik 

kvalitního produktu. Následně dojde k jejich pašování a užití sportovci na druhém konci 
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světa, kteří si logicky nemohou být jisti původem ani kvalitou. Vedlejší účinky se tak zvyšují 

a s nimi i negativní vlivy na lidský organismus.  

Dalším problémem je nejen špatná informovanost uživatelů, ale i snadná dostupnost. Mladí 

lidé ve věku 15-20 let se snaží vypořádat s trendem dnešní doby, který jasně hlásá, že muži 

musí být silní a svalnatí, zatímco ženy hubené s vypracovaným pozadím a velkými ňadry. 

Tento nátlak společnosti na jedince vede k potřebě se těmto trendům přizpůsobit a všechny 

odlišnosti co nejrychleji odstranit. Snaží se tak hledat co nejjednodušší cestu k těmto ideálům, 

což znamená plastické operace převážně u žen, a pokud se zaměříme na muže, pak to jsou 

steroidy. Konkrétně ve fitness centrech si tito jedinci kvůli špatné informovanosti najdou 

jakýkoliv zdroj podpůrných látek a nechají si doporučit typ i množství. A zde nastává onen 

zmíněný problém. Pro překupníka není v jeho zájmu prodat to, co mladík skutečně potřebuje, 

nýbrž to, co se hodí jemu, v co největším množství a s co největším ziskem. Tito nováčci tedy 

začínají na dávkách a kombinacích látek, které několikanásobně překračují skutečnou 

počáteční hranici - tu by tělo ještě dokázalo zpracovat, ale výsledkem jsou pouze problémy 

organismu, namísto kýženého zlepšení svalového rozvoje. Nezřídka tedy v posilovnách 

potkáme mládež zcela „obsypanou“ akné po celém obličeji a stavba jejich těla ani vzdáleně 

nenapovídá, že by se mohlo jednat o sportovce. Organismus těchto jedinců skutečně trpí a v 

případě jejich pokračování ve steroidních kůrách je nutností dávky ještě navyšovat, kvůli 

zanesení receptorů předchozím užíváním, což rizika projevu vedlejších účinků stále zvyšuje. 

Ačkoli si myslím, že bez využívání podpůrných látek v dnešní době není 99% jedinců 

schopných konkurence, jejich užívání s sebou nese spoustu rizik. Proto by se měl každý před 

jejich zneužíváním dobře rozmyslet a hlavně zvážit, co je hlavním důvodem k jejich použití. 

Je opravdu nutné riskovat dlouhodobé poškození svého těla kvůli jedné účasti na závodním 

pódiu? Mají moje závodní ambice potenciál, který by mě v budoucnu mohl uživit? Chci být 

profesionálním kulturistou na plný úvazek, nebo chci jen okusit pocit postavit se před dav lidí 

a prezentovat svou práci v posilovně? Tyto otázky by si měl položit každý, kdo uvažuje          

o použití steroidů. V ideálním případě by si jedinec měl vyzkoušet závodní přípravu zcela na 

čisto, aby v první řadě vůbec poznal, co vše se za tím skrývá, a zda je to něco, co ho baví a v 

čem chce v budoucnu pokračovat. Následně by měl být schopný sebekritiky a realisticky si 

přiznat, zda má na to stát se kvalitním závodníkem na mistrovské či profesionální úrovni, 

nebo zda chce závodit vždy jen na soutěžích pohárového typu. Poté by se měl pokusit vytěžit 

maximum ze svého genetického potenciálu bez použití zakázaných látek. Pokud vše výše 

uvedené splnil a zároveň dosáhl věku minimálně 23 let (což je velice důležité kvůli 
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přirozenému růstovému potenciálu těla, kdy tělo kompletně ukončuje růst končetin i vnitřních 

orgánů včetně srdce), teprve pak by mohl závodník uvažovat o možnosti zneužívání 

podpůrných látek. I přes dodržení zmíněného postupu tu stále hovoříme o užívání látek, které 

jsou zakázané dopingovým výborem, a tudíž minimálně neetické. 

 

7.1 Druhy podpůrných látek 

V následující části si uvedeme nejčastěji využívané zakázané látky v kulturistice, jejich klady 

i zápory (pro lepší představu o tomto tématu) a pro pochopení jejich využívání u různých 

kulturistických kategorií. 

 

7.1.1 Růstový hormon hGH 

Jedná se o látku, která nepatří mezi anabolické steroidy, ale jejíž využívání je v posledních 

letech na vzestupu. Je to z toho důvodu, že je jen velice těžko testovatelný pro antidopingové 

ústavy, a ještě navíc dopomáhá k obtížnějšímu odhalení ostatních užívaných látek. Hlavní 

devizou růstového hormonu je ovšem to, že jako jediný je schopný zvyšovat počet svalových 

buněk oproti anabolickým steroidům, které svalové buňky stimulují pouze k jejich růstu 

nikoliv množení. Právě hGH ve spolupráci s inzulínem je tím hlavním faktorem, který 

způsobil tak markantní posun z maximální váhy kulturistů v 70. letech minulého století z 80-

100kg na dnešních běžných 120-150kg závodní váhy. Další jeho výhodou je urychlení 

regenerace po kulturistických trénincích, ale i po zranění pohybového aparátu, spalování tuku 

v důsledku zrychlení metabolismu či udržování svalové hmoty v průběhu drastických diet. 

Jeho cena je ovšem velmi vysoká, a tak si jej nemohou dovolit všichni sportovci. V malých 

lékařských dávkách jsou i jeho vedlejší účinky celkem zanedbatelné oproti ostatním druhům 

látek. Ospalost, bolest v kloubech, zadržování vody či plynatost nejsou zásadním problémem, 

jenže skutečně využívané dávky výrazně převyšují ty lékařské. S tím samozřejmě narůstá         

i riziko vedlejších účinků jako jsou růst vnitřních orgánů, cukrovka, podporování růstu 

rakovinových buněk či srdeční choroby. (vsetkooanabolikach.sk, 9.11.2017) 
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7.1.2 Inzulín 

Inzulín je nejvíce anabolickým hormonem v lidském těle (opět se tedy nejedná o anabolický 

steroid), protože dopravuje aminokyseliny a sacharidy do svalových buněk a tím stimuluje 

jejich růst. Zároveň se ovšem jedná o látku, u které je jasně dokázáno, že její nesprávné 

užívání může způsobit až smrt. Původně si organismus vytváří inzulín sám ve slinivce břišní, 

a to vždy z toho důvodu, aby mohl reagovat na hladinu cukru v krvi, který následně 

transportuje do buněk. Pokud ovšem po aplikaci inzulínu za účelem nabírání svalové hmoty 

nepřijmeme dostatečné množství sacharidů z jídla, může dojít k úplnému vyčerpání zásob 

glykogenu, hypoglykemickému šoku, ztrátě vědomí a následně i smrti. Z tohoto důvodu je pro 

začínající experimentátory s podpůrnými látkami tou největší možnou hrozbou. Jeho výhodou 

jsou při správném užívání opravdu extrémní přírůstky svalové hmoty i redukce tuku, ovšem 

zároveň může vést k závislosti na užívání inzulínu z lékařského důvodu, akumulaci tuku a již 

zmíněné smrti. (vsetkooanabolikach.sk, 9.11.2017) 

 

7.1.3 Testosteron  

Testosteron je mužský pohlavní hormon, který je přirozenou látkou mužského těla 

vytvářeného ve varlatech a částečně v kůře nadledvinek. Účinkem testosteronu dochází v těle 

k vytváření bílkovin potřebných k růstu svalové hmoty. Mladí chlapci mají před pubertou 

problém s nabíráním svalové hmoty, během puberty se ale situace mění, a to právě v důsledku 

stoupající hladiny testosteronu. Existuje velká řada poddruhů testosteronu, které jsou 

využívány vždy v odlišných fázích přípravy vzhledem k jejich odlišným vlastnostem. 

Využívá se několik druhů testosteronu. 

Testosterone enanthate - jedná se o čistě objemový anabolický steroid, který vyvolává 

vysokou retenci vody v těle. Sportovci je zneužíván se zaměřením na vysoký nárůst svalové 

hmoty, vysoké stavy "napumpovanosti" svalstva a má vynikající regenerační účinky zejména 

pro sportovce, kteří trpí vlivem dlouholetých těžkých tréninků chronickými bolestmi kloubů   

a obratlů. Jsou tu však i negativní účinky, a to především tzv. feminizační projevy projevující 

se obalováním se tukem na bocích a zvětšení prsní žlázy (gynekomastie), prudce snižuje 

endogenní produkci testosteronu, dále je běžný vzrůst krevního tlaku, akné na zádech, 

hrudníku a ramenou.  
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Testosterone suspension  byl prvním testosteronovým prostředkem používaným v medicíně    

a později jako podpůrná látka. V 2. světové válce vojáci Werrmachtu využívali tento 

prostředek k udržení síly a agresivity, po válce sloužil pak k léčbě vězňů vracejících se            

z koncentračních táborů. Je tzv. krystalický, vodou rozpustný testosteron. Zneužívá se             

v objemovém období, ale také v přípravě na soutěž s cílem udržet potřebnou svalovou 

velikost, sílu a zajistit dostatečné naplnění svalstva glykogenem v posledních 3 dnech před 

dnem soutěže. Produkuje všechny známé vedlejší účinky udávané u ostatních 

testosteronových prostředků, ale nejčastějším projevem je vypadávání vlasů. Již po krátké 

době aplikace dochází k prudkému snížení produkce těla vlastního testosteronu, negativně 

působení na prostatu, vznik gynekomastie a také prudký vzrůst sexuální žádostivosti, který 

nastupuje prakticky okamžitě po aplikaci první dávky 

Testosterone propionate, který je ve srovnání s Testosterone enanthate a suspension  má 

výrazně nižší dobu účinnosti, pouze 1-2 denní působení oproti 5 dennímu v případě enanthatu 

a jeho účinky se dostavují pozvolna. Propionate má velmi rychlý nástup účinků, které se 

projevují již po dvou dnech výrazně silnějším pumpovým efektem, nárůstem tréninkové 

energie, síly, zvyšuje dále chuť k jídlu a nezpůsobuje zadržení vody v těle. Využívá se spíše 

v období diet. Je vhodný tedy více do diety. Nežádoucí účinky při zneužívání Testosterone 

propionate jsou výrazně nižší a vzácnější, ale při dlouhodobějším podávání nebo při 

zneužívání vyšších dávek tu je riziko vzniku masivního akné, vypadávání vlasů, nárůst 

tělesného ochlupení, zhrubnutí hlasu. Vznik gynekomastie je minimální, stejně tak jeho 

toxický vliv na játra. (vsetkooanabolikach.sk, 9.11.2017) 

 

7.1.4 Boldenon undecylenat 

Užívá se jak v objemové fázi, tak v dietě. Je to anabolický steroid vyvinutý pro veterinární 

užití, především pro léčbu koní a psů. Přináší pomalé, kvalitní a dlouhotrvající přírůstky bez 

nadměrného zadržování vody.  Má nízkou schopnost aromatizovat, proto se u jedinců 

užívajících Boldenon minimálně vyskytuje gynekomastie. Při dosáhnutí nízkého procenta 

tělesného tuku se objevuje nadměrná žilnatost. Vedlejšími účinky jsou však mírné akné           

a vypadávání vlasů. (vsetkooanabolikach.sk, 9.11.2017) 
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7.1.5 Drostanolon 

Drostanolon se objevuje jak ve formě injekční (Drostanolon propionate, Drostanolon 

enanthate), tak ve formě orální (Methyldrostanolon). U cvičenců způsobuje svalovou tvrdost, 

a nízké procento tělesného tuku. Při extrémních dietách pomáhá překonat tvrdé tréninky. 

Eliminuje estrogenní příznaky - gynekomastii a nezvyšuje krevní tlak, vedlejšími účinky jsou 

však masivní akné, a to v obličeji, na krku, prsou, zádech a ramenou, zvětšení prostaty              

a vypadávání vlasů. Ženy by se mu měly raději zcela vyhnout. (vsetkooanabolikach.sk, 

9.11.2017) 

 

7.1.6 Methandienon 

Methandienone je považován za nejlepší steroid, který byl kdy vyrobený, dříve byl označován 

za „Snídani šampiónů“.  Je vhodný do objemové fáze pro získání síly a svalové hmoty, tělo 

avšak hodně zavodňuje a není tedy doporučován u diety. Na rozdíl od Drostanolonu jsou 

častými vedlejšími účinky retence vody, vysoký krevní tlak a gynekomastii. Při dlouhodobém 

užívání může být toxický pro játra. (vsetkooanabolikach.sk, 9.11.2017) 

 

7.1.7 Nandrolon dekaonát 

 V kulturistice je využíván při objemových i rýsovacích fázích. Produkuje vysoce kvalitní 

objem hmoty a síly, léčí zranění kloubů a šlach, pomáhá při regeneraci. Obecně je považován 

za velmi bezpečný steroid. Jako jeden z mála anabolických steroidů nezpůsobuje vypadávání 

vlasů, při vysokém dávkování ale podporuje činnost ženských hormonů, tvoří se tedy 

gynekomastie. Potlačuje tvorbu vlastního tělesného testosteronu, zejména po vysazení kúry 

může vést k dočasné impotenci. U žen se mohou při vyšších dávkách dostavit virilizační 

příznaky jako prohloubení hlasu, zvýšené ochlupení těla, akné, růst libida atd. 

(vsetkooanabolikach.sk, 9.11.2017) 

 

7.1.8 Trenbolon 

Nejčastěji je používán pro nárůst síly bez nadměrného přírůstku na hmotnosti - z toho 

vyplývá, že téměř vůbec nezadržuje vodu v těle. Jeho velkou zvláštností je, že spaluje 
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současně tuky, přičemž souběžně s tímto účinkem buduje velké, silné a tvrdé svalstvo. 

Trenbolon je vysoce toxický, vykazuje značné vedlejší účinky, jako jsou akné, bolesti hlavy, 

zmenšení varlat, vypadávání vlasů, zvětšení prostaty, u některých jedinců i výkyvy nálad        

a zvýšená agresivita. Ovlivňuje tvorbu vlastního testosteronu a může tedy vést k sexuální 

disfunkci, nespavosti a nočnímu pocení. Při nadměrném užívání vykazuje velké zatížení pro 

ledviny, v extrémních případech se může v moči objevit krev. (vsetkooanabolikach.sk, 

9.11.2017) 

 

7.1.9 Oxandrolon 

Oxandrolon způsobuje výrazné zvýšení síly bez nadměrného zvýšení hmotnosti, ale 

nezadržuje vodu v těle. Výrazně neovlivňuje změnu svalové hmoty, pomáhá ji však 

dlouhodobě udržovat, při vyšším a dlouhodobém užívání neovlivňuje produkci testosteronu. 

Je vhodný do objemové i redukční fáze, tlumí pocit hladu a má mírné tuk spalující účinky. 

Někteří sportovci trpí pravidelným průjmem - má totiž vliv na zažívací ústrojí. Vedlejší 

účinky prakticky nemá a jedná se tedy o velice čistý steroid, čemuž odpovídá i vyšší cena. 

(vsetkooanabolikach.sk, 9.11.2017) 

 

7.1.10 Stanozolol 

Stanozolol je označován za horší formu Oxandrolonu. Vyvolává sice menší, zato však 

poměrně trvalé přírůstky svaloviny s velkým přírůstkem síly. Mezi sportovci Stanozolol 

užívají především siloví atleti, skokani a sprinteři. U kulturistů je to oblíbená látka                   

k závěrečnému rýsování postavy. Spolu s Methandionem, Boldenonem či Trenbolonem,          

a s Testosteronem může mít velký efekt na sílu i objem hmoty. Možnost poškození jater se     

u injekční formy považuje za velmi nepravděpodobnou, při vysokých dávkách se však mohou 

zvýšit jaterní hodnoty. (vsetkooanabolikach.sk, 9.11.2017) 

 

7.1.11  T3 a T4 

Levothyroxine Natrium je synteticky vyráběný hormon štítné žlázy, který se svým působením 

vyrovná přirozenému L-thyroxinu (L-T4). Kulturisti jej využívají jako prostředek zlepšující 
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spalování kalorií - výsledkem je úbytek tuků i při kaloricky bohatší stravě. Jeho účinek je 

však výrazně slabší než Liothyronin Natrium (L-T3), z čehož vyplývá pouze omezená forma 

zneužití. Liothyronin Natrium (L-T3) má oproti tomu až 5x vyšší účinnost, a proto je 

zneužíván mnohem častěji. Vysoké účinky s sebou ale nesou i vysokou míru nežádoucích 

účinku a těmto látkám by se měli zcela vyhnout jedinci s poruchami štítné žlázy, na kterou 

mohou mít obrovský dopad. Rizikem je pak dlouhodobé užívání nebo navyšování dávek, při 

kterých mohou nastat problémy se vznikem osteoporózy, snižování tělesné hmotnosti, riziko 

vzniku srdeční arytmie, třes, nespavost, neklid, poruchy termoregulace atd. 

(vsetkooanabolikach.sk, 9.11.2017) 

 

7.1.12 Clenbuterol a Salbutamol 

Clenbuterol je využíván pro jeho schopnost pálit tuky a zároveň má lehce anabolický efekt, 

což vede k jeho užívání v průběhu dietního období. Dokáže zároveň pozitivně ovlivnit 

intenzitu tréninků. Problémem je jeho nestabilita při dlouhodobějším užívání, kdy se jeho 

anabolický efekt mění na katabolický, což je zcela nežádoucí. Salbutamol má podobné účinky 

jako Clenbuterol, s tím rozdílem, že má o mnoho kratší poločas rozpadu (1,5-4 h) a proto je 

ho nutné dávkovat častěji. Oproti Clenbuterolu však ani jeho dlouhodobé užívání nemůže 

zapříčinit jakékoliv katabolické účinky. V průběhu steroidové kůry také ovlivňuje hladinu 

cholesterolu v těle nebo pomáhá po vysazení dostat hladinu cholesterolu k normálu. 

Nejčastější vedlejší účinky jsou chvění, bušení srdce, zrychlený tep, arytmie, návaly horka či 

poruchy spánku. Zároveň jsou obě látky mírně toxické pro játra. (vsetkooanabolikach.sk, 

9.11.2017) 

 

7.1.13 Efedrin 

I Efedrin je využíván pro jeho schopnost pálit podkožní tuk a zároveň má velice pozitivní vliv 

na tréninkové jednotky. Navozuje totiž pocit zvýšené energie a jedinec je tak schopný 

zvládnout i velice náročné tréninkové plány za sníženého příjmu živin v období předzávodní 

diety. Za negativa můžeme považovat třes rukou, střídání pocitů chladu a horka, zrychlený 

srdeční tep, či zvýšený krevní tlak - je tedy velice nebezpečný pro jedince s jakýmkoliv 

onemocněním srdce. U efedrinu může nastat velice rychle fyzická i psychická závislost, 
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jelikož je velice podobný účinkům adrenalinu a amfetaminům. (vsetkooanabolikach.sk, 

9.11.2017) 

 

7.1.14 Diuretika 

Diuretika jsou látky podporující vylučování vody a solí z těla. Mezi nejznámější zástupce 

patří hydrochlorthiazid, furosemid, chlorthalidon, amilorid a další. Pro výkon sportovce 

nemají nikterak zásadní vliv, ale jelikož hlavním cílem kulturisty je předvést na podiu 

každičkou žilku či svalové vlákno, je pro něho nutností zbavit se i podkožní vody, která 

vytváří podkožní film stírající detaily svalového rozvoje. V tom mu právě dopomáhají 

diuretika, způsobují vyplavování minerálů (sodík a draslík), které na sebe vážou vodu a tím 

odvádějí tekutiny z podkoží a celkově z organismu. Kromě vlivu na finální formu jedince, se 

diuretika používají ještě ze dvou dalších důvodů. Jednak úbytek vody vede k výraznému 

snížení váhy, čehož závodníci využívají pro splnění váhových limitů různých kategorií - je 

vždy výhodnější startovat jako svalnatý kulturista v nižších váhových kategoriích, a druhou 

výhodou je fakt, že diuretika ředí moč a tím i znesnadňují práci dopingovým laboratořím         

v identifikaci zakázaných látek. Mezi rizika patří při nadměrném užití extrémní úbytek 

elektrolytů, následné křeče či ztráta vědomí nebo tak extrémní dehydratace organismu 

vedoucí k selhání orgánů a následné smrti. (vsetkooanabolikach.sk, 9.11.2017) 

Tento seznam zakázaných látek je pouze zlomkem zneužívaných látek v kulturistice, a pokud 

bychom rozšířili oblast zkoumání na sport jako takový, jednalo by se zřejmě jen o onu 

pomyslnou kapku v moři. Nicméně se jedná o soupis těch skutečně nejčastěji zneužívaných 

látek, se kterými se v oblasti kulturistiky můžeme setkat a o kterých je třeba se zmínit. 
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8 Historie vzniku kulturistických soutěží 

Za kolébku moderního fitness a kulturistiky můžeme považovat USA, kde již na začátku 20. 

století tehdejší prezident Theodore Roosevelt povzbuzoval americké občany k fyzické 

aktivitě. Skutečnou nutnost rozvoje pohybových schopností však ukázala první světová válka, 

při které bylo mnoho občanů odvedeno a cvičeno k boji. Ukázalo se, že každý třetí voják 

nemá dostatečnou fyzickou kondici. V důsledku toho vláda nařídila, že se musí zlepšit tělesná 

výchova ve veřejných školách. Totéž prokázala i druhá světová válka, kdy fyzická kondice 

občanů stále nedosahovala potřebných kvalit, a hlavně lidé v reakci na hrůzy, kterými 

společnost prošla, sami začali tíhnout k potřebě být silnější a odolnější.  

V 50. letech byly provedeny testy na školácích zaměřené na svalovou sílu a pružnost trupu      

a svalů na nohou. 60 % dětí v Americe testy neprošlo, v Evropě to bylo pouhých 9 %. 

V důsledku toho byla zahájena nová kampaň na podporu zdraví a na zvýšení kondice mezi 

mladými. Vznikla spousta organizací zabývajících se fitness a zdravým životním stylem.  

Kulturistika zažívala své počátky na začátku 20. století, ovšem již v roce 1893 proběhla první 

veřejná prezentace svalstva Eugenem Sandowem na Světové kolumbijské výstavě. Později 

stál Eugen Sandow za vznikem krátkého filmu o kulturistickém pózování i za sepsáním knihy 

s názvem Bodybuilding. Následné snahy o budování svalové hmoty z estetického hlediska 

vedly k prvním kulturistickým soutěžím. 1901 se konala malá oblastní soutěž v Londýně a o  

3 roky později první velká kulturistická soutěž v New Yorku.  

Soutěží přibývalo a byla tedy nutné zavést mezi ně potřebný řád a nějak je strukturovat.         

Z tohoto důvodu vznikla první federace AAU, která pořádala svou první soutěž Mr. America. 

Tato federace ale akceptovala pouze amatérské závodníky, a tak mnoho z nich odcházelo do 

placeného olympijského vzpírání. Na toto reagovali bratři Weiderové Joe a Ben. Ti tak 

vytvořili novou federaci IFBB (International Federation of Bodybuilding) a s ní spojenou         

i vlastní soutěž Mr. America, která byla otevřena jak pro amatérské závodníky, tak                   

i profesionály. Z této soutěže poté vznikla soutěž Mr. Olympia, dnes nejvýznamnější               

a závodníky nejvíce oceňovaná soutěž na světě. V roce 1950 začala pracovat další nová 

federace, a sice National Amateur Bodybuilders Association (NABBA). Ta začala provozovat 

svou vlastní soutěž Mr. Universe, která se konala ve Velké Británii. V dnešní době se 

můžeme setkat s dalšími federacemi spojenými s fitness a kulturistikou, které ovšem 

nedosahují prestiže ani finančního zázemí jako IFBB. (e-kulturistika, 10.11.2017) 
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9 Druhy kulturistických soutěží 

Závodní kulturistiku můžeme rozdělit na amatérskou a profesionální. Ačkoliv se v poslední 

době v ČR i ve světě objevilo několik nových asociací, které mají obvykle status soukromých 

společností, jedinou oficiální kulturistickou asociací v ČR je Svaz kulturistiky a fitness České 

republiky (SKFČR), který spadá pod mezinárodní asociaci IFBB (International Federation of 

Body Building and Fitness).  

 

9.1 Kulturistické soutěže v ČR 

Prvním typem soutěží v ČR, kterých se jedinec může zúčastnit, jsou soutěže v kondiční 

kulturistice pořádané převážně v listopadu. Tyto závody jsou určené pro začínající cvičence, 

kteří by rádi vyzkoušeli, co to znamená projít si kompletní kulturistickou přípravou a postavit 

se na soutěžní pódium. V případě zájmu o účast na kondičních závodech nemusí být soutěžící 

registrován pod SKFČR. Jedinou podmínkou ovšem zůstává fakt, že závodník nesoutěžil na 

žádných mistrovských či pohárových soutěžích v onom kalendářním roce. To je dáno snahou 

omezit přístup na tyto soutěže závodníkům s vyšší úrovni, kteří by si mohli chtít jít tzv. 

"zvednout sebevědomí" mezi začínajícími sportovci. V praxi to tedy znamená, že např. 

závodník se zaregistruje pod svaz SKFČR, absolvuje byť jen jediný pohárový závod konaný 

nejčastěji v říjnu a tím pádem, již nemůže startovat na kondičních soutěžích. 

Druhým typem soutěží v ČR jsou soutěže pohárové, které se konají nejčastěji v květnu a říjnu. 

Pro tento typ soutěží již musí být závodník registrován pod SKFČR. Z těch nejprestižnějších 

pohárových závodů můžeme jmenovat GP Pepa Opava, Partner Cup Čelákovive či BFC Cup 

Česká Lípa, na nichž se soutěží o pohárová vítězství a také o věcné nebo finanční odměny. 

Třetím typem soutěží v ČR jsou soutěže mistrovské a jedná se o vůbec nejprestižnější závody 

konané pod hlavičkou SKFČR. Soutěže jsou rozděleny na mistrovství oblastní (Mistrovství 

Čech a Mistrovství Moravy a Slezska), ze kterých se jedinci mohou nominovat na mistrovství 

národní (Mistrovství České republiky). Nominační klíč je jednoduchý - na MČR postupují 

všichni závodníci, kteří se na oblastních mistrovstvích probojovali ve svých kategoriích do 

finálové šestice. Závodníci tak soupeří o titul mistra Čech, Moravy a Slezska nebo titul 

nejvyšší mistr ČR. 
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9.2 Mezinárodní kulturistické soutěže 

Pohárové mezinárodní soutěže můžeme rozdělit podle toho, zda se na nich soutěží o zisk 

profesionální karty či nikoliv. Převážná většina mezinárodních pohárových soutěží nabízí 

stejné podmínky a ceny jako pohárové soutěže v ČR. S rostoucí prestiží jednotlivých 

pohárových soutěží ovšem roste i jejich úroveň, a tím i možnost organizátorů rozdělit určitý 

počet profesionálních karet, které následně své držitele opravňují k možnosti soupeřit s těmi 

nejlepšími v profesionální lize. Mezi tyto soutěže patří především Arnol Classic, Mr. Olympi 

Amateur, EVLS Prague Amateur nebo Diamond Cup. Pod hlavičkou těchto soutěží pak 

probíhají závody ve všech koutech světa, jako je např. Arnold Classic Australia, Mr. Olympia 

Amateur Hong Kong, Diamond Cup Malta atd. Co se týká počtu udělovaných profesionálních 

karet, pak každá soutěž dopředu avizuje, kolik těchto karet a v jakých kategoriích bude 

udělovat. Nejčastěji profesionální kartu obdrží absolutní vítězové svých kategorií,                

což znamená, že např. v Bikiny fitness žen se soutěží v pěti výškových kategoriích a vítězky 

těchto kategorií se ještě utkají mezi sebou o titul absolutní vítězky Bikiny fitness, která má 

následně nárok na zisk profesionální karty. Zcela stejným způsobem toto funguje i u ostatních 

disciplín, pokud pořadatel neurčí jinak. 

Nedílnou součástí amatérských soutěží jsou i Mistrovství Evropy konané na jaře a Mistrovství 

světa konané na podzim. Těchto mistrovství se závodník nemůže zúčastnit bez absolvování 

nominačního závodu v rámci národní asociace. V posledních letech v ČR ovšem již zcela 

vymizely nominační závody a podmínkou tak zůstává pouze absolvování tzv. "nominačních 

srazů", na kterých státní trenéři určí, kdo může reprezentovat Českou republiku na 

mezinárodní mistrovství. 

Posledním typem jsou profesionální soutěže, které se vyznačují tou nejvyšší možnou úrovní 

závodníků. Tyto soutěže již nemají rozdělení kategorií a soutěžící tak soupeří vždy jen            

v jedné. Výjimku tvoří pouze kulturistika, která je rozdělena na dvě váhové kategorie, a to do 

212 lbs (96,1 kg) a Open (nad 212lbs). Jednotliví výherci profesionálních soutěží jsou svým 

prvenstvím automaticky nominováni na soutěž Mr. Olympia v Las Vegas, která je 

považována za absolutně nejprestižnější a nejsledovanější kulturistickou soutěž světa. 
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10 Druhy kulturistických kategorií a jejich odlišnosti 

V následujících řádcích bychom se zaměřili na jednotlivé kulturistické kategorie, popsali si 

jejich charakteristiku, rozdělení v rámci kategorie, odlišnosti v objemové fázi i v dietě, 

odlišnosti v prezentaci na pódiu, typické pózy pro hodnocení rozhodčími i podpůrné látky, 

které jsou typické pro danou kategorii. Seřazení jednotlivých kategorií je zvoleno vzestupné 

podle nutnosti svalového rozvoje jedinců v nich soutěžících. Rovněž je nutné rozdělení na 

ženské a mužské kategorie s následným ohledem na věk soutěžících. 

Ve fitness je možné začít se závodní kariérou již v útlém věku, kdy pro děti ve věku 6-15 let 

je možné soutěžit ve fitness dětí. Pravidla jsou u nich stejná jako u fitness žen či mužů, což 

znamená volná sestava s prvky akrobacie a porovnávání svalového rozvoje v předepsaných 

postojích. Závodníci ve věku 16-18 let jsou vedeni jako závodníci dorostu a již mohou 

soutěžit i kulturistických kategoriích jako je Bikini fitness či kulturistika. Ve věku 19-23 let se 

jedná o kategorii juniorů a podmínky jsou stejné jako u dorostu, ovšem záleží vždy na 

pořadateli soutěže, zda vypíše tyto mládežnické kategorie či nikoliv. V rámci mládežnických 

kategorií je povoleno závodit rovněž i v kategorii o jedno vyšší, což znamená, že dorostenci 

mohou závodit jak mezi svými vrstevníky, tak i mezi závodníky staršími, tedy juniorskými. 

Rovněž junioři mohou závodit v kategoriích seniorských, ať už se jedná o ženské nebo 

mužské. Po dovršení věku 24 let jsou závodnické kategorie vedeny jako muži a ženy. Toto se 

mění u žen po dovršení 35 let a u mužů 40 let, kdy se mohou účastnit i kategorií masters, 

ovšem není to povinností a oni mohou i nadále působit v kategoriích seniorských. Všichni 

dorostenci a junioři mají vždy jednu společnou kategorii bez ohledu na výšku či váhu.  
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10.1 Kategorie pro obě pohlaví 

10.1.1 Fitness a atletické fitness (mužů a žen) 

Obrázek č.1: Pětinásobná vítězka Mr. Olympia ve Fitness žen Oksana Grishina při volné 

sestavě. 

 

(Zdroj: eastlabs.sk, 15.11.2017) 

Kategorie fitness patří mezi jedny z původních kategorií, které se na závodních pódiích 

objevují. V minulosti se těšila obrovské popularitě srovnatelné s kulturistikou, bohužel           

v posledních letech tato disciplína upadá a nahrazují ji kategorie nové. V disciplíně fitness 

(mužů i žen) je vyžadován přiměřený svalový rozvoj, symetrie i vyrýsovanost a zároveň zde 

ale startující předvádějí 90 sekund trvající volnou sestavu zaměřenou na silové, gymnastické 

či akrobatické prvky. Hodnocení volné sestavy tvoří významnou část z rozhodování                

o výsledném umístění závodníka. Oproti tomu kategorie atletického fitness (mužů i žen) je 

disciplínou velice mladou, a to v ČR jen dva roky. Tato disciplína je zaměřena na svalový 

rozvoj a symetrii i vyrýsovanost postavy, kde ale soutěžící provádějí fyzické výkony složené 

ze shybů, kliků na bradlech, veslování na trenažéru, a tyto výsledky se započítávají se do 

výsledného hodnocení.  
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 Limity 

u žen i mužů bývá kategorie vždy jedna, ale zatímco ženy nemají žádné výškové ani váhové 

omezení, u mužských kategorií jsou předem stanovené váhové limity vztahující se k výšce 

závodníka. Fitness junioři nesmí překročit svou tělesnou hmotnost, která se rovná tělesná 

výška mínus 100 cm (např. výška 165 cm = 65 kg, výška 185 cm = 85 kg). Fitness muži má 

limity následovné (muži do 170 cm výšky nesmí překročit svou tělesnou hmotnost o víc než   

2 kg nad svou tělesnou výšku mínus 100 cm, muži do 178 cm výšky nesmí překročit svou 

tělesnou hmotnost o víc než 4 kg nad svou tělesnou výšku mínus 100 cm a muži nad 178 cm 

výšky nesmí překročit svou tělesnou hmotnost o víc než 6 kg nad svou tělesnou výšku mínus 

100 cm – např. muž měřící 173 cm nesmí vážit víc než 77 kg, muž měřící 180 cm nesmí vážit 

víc než 86 kg). (http://www.skfcr.cz/_img/dokumenty/2016-03-17-soutezni-rad-a-

pravidla.pdf, 16.11.2017) 

 

 Objemová fáze přípravy  

vzhledem k tomu, že se ve fitness a atletickém fitness hodnotí především volná sestava, 

popřípadě schopnost provedení určitých cviků v maximálním možném počtu a rychlosti a s 

přihlédnutím na velmi nízké váhové limity, je u mužských kategorií celá objemová příprava 

brána spíše jako fáze udržovací. Závodění ve fitness není pro sportovce až tak prestižní,          

a proto neexistuje velké množství jedinců, kteří by se připravovali konkrétně na tuto danou 

kategorii a soutěž. Jedná se spíše o závodníky v jiných sportech, kteří rádi kombinují mírně 

osvalený estetický vzhled těla a funkčnost svalů. Tito jedinci proto nevyhledávají posilovnu     

z důvodu zvětšování svalového rozvoje, nýbrž pro udržení těla ve formě a kondici. Následné 

soutěže jsou pro tyto sportovní nadšence spíše vyžitím než cíleným záměrem, ke kterému by 

směřovali roční přípravu. Objemová fáze se tedy spíše rovná zdravému životnímu stylu           

a zdravému stravování. 

 Dieta 

jak jsme se již zmínili, závodní prkna nejsou většinou prioritou jedinců v této disciplíně, pro 

které je spíše důležité udržovat tělo ve formě a kondici po celý rok, a tudíž ani dietní období 

není až tak odlišné od jejich způsobu běžného stravování. Samozřejmě není vhodné nazírat na 

tuto kategorii, jako na neplnohodnotnou či lehčí pro získání kýžených cílů. Závěr přípravy 

mají závodníci fitness naopak o to složitější, že kromě silových tréninků musí zařazovat           

i nácvik volné sestavy obsahující mnohdy akrobatické prvky, a tudíž náročnost přípravy ještě 

stoupá. Vybičovat se k pravidelnému nácviku svého vystoupení je v tomto období, kdy je 
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organismus natolik vyčerpaný a bez energie, že mu dělá problém i vstát ráno z postele, 

opravdu těžkou zkouškou. Zároveň při gymnastických či akrobatických prvcích může při 

jejich podcenění dojít k vážným úrazům mnohem snáze, než je tomu u silových tréninků         

v posilovně. 

 Úbor  

u mužů musí být plavky černé barvy s nohavičkou, která na bocích měří minimálně 15 cm,      

a jsou bez obuvi. Nejsou povoleny žádné ozdoby a doplňky. Úbor žen se skládá                       

z dvoudílných plavek a společenské obuvi. Soutěžící mohou mít náušnice a jakkoliv esteticky 

upravené vlasy nezakrývající partie zad. Plavky typu tanga jsou striktně zakázány,               

což znamená, že dolní okraj plavek musí zakrývat minimálně polovinu hýžďových svalů 

během celé doby hodnocení a porovnávání. 

 Povinné postoje  

soutěžící předvádějí čtvrtobraty ve stoji spatném bez a s vytočením těla, které jsou základem 

pro hodnocení svalového rozvoje od rozhodčích. (http://www.skfcr.cz/_img/dokumenty/2016-

03-17-soutezni-rad-a-pravidla.pdf, 16.11.2017) 

Obrázek č.2: Ukázka povinných postojů - základní čtvrtobraty 

 

 Podpůrné látky 

vzhledem k tomu, že jsme si tyto dvě kategorie popsali spíše jako zdravý životní styl, který 

závodníci vyznávají, je jasné, že se budou ve většině případů zcela vyhýbat jakýmkoliv 
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dopingovým látkám ne ani tak z etického či podobného hlediska, nýbrž čistě z hlediska 

zdravotního. Již jsme si tyto látky popsali jako ne tělu zcela prospěšné s přihlédnutím k 

rizikům spojeným s vedlejšími účinky - jsou tedy zcela v rozporu s ideologií zdravého 

životního stylu závodníků ve fitness. Samozřejmě bychom ale jako vždy našli zcela určitě 

výjimky. 

 

10.2 Ženské kategorie 

(příloha č. 8) 

10.2.1 Bikiny fitness 

Obrázek č. 3: Nejlepší 4 závodnice Bikiny fitness na Mr. Olympia 2017 

 

(Zdroj: eastlabs.sk, 15.11.2017) 

Bikiny fitness je dnes bezesporu tou nejoblíbenější ženskou kategorií vůbec. Tato disciplína je 

poměrně mladou, ovšem počty Bikiny závodnic již v dnešní době leckdy přesahují počty 

závodníku v ostatních kategoriích dohromady. Důraz je kladen na sportovní postavou, avšak 

bez výrazného osvalení a bez většího vyrýsování. Celá postava by měla být symetrická           
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a laicky řečeno "lahodící oku". U Bikiny fitness je důležitá celková prezentace na pódiu, kde 

by závodnice měly předvést kromě sportovní postavy i kvalitně upravenou pleť s příjemnou 

barvou, make-upem a vlasy upravenými od kadeřníka. Pedikúra a manikúra nejsou 

povinností, avšak téměř všechny závodnice využívají i těchto služeb. Zároveň do prezentace 

na pódiu spadá i ladná chůze v botách na podpatku, postoj a osobní projev závodnic.  

 Limity 

u Bikiny fitness se jednotlivé disciplíny odlišují pouze výškou závodnic bez ohledu na jejich 

hmotnost či jiná kritéria. Máme tedy kategorie do 164 cm, do 168 cm a nad 168 cm. 

(http://www.skfcr.cz/_img/dokumenty/2016-03-17-soutezni-rad-a-pravidla.pdf, 16.11.2017) 

 Objemová fáze přípravy  

je vzhledem k závěrečným požadavkům na finální prezentaci zcela odlišná, a to především      

v množství přijímaných živin a v náročnosti a typu tréninkových jednotek. Závodnice se 

nesnaží za každou cenu přibrat co největší množství svalové hmoty, nýbrž se pouze snaží 

udržet si vzhled svěží sportovní postavy a tomu je přizpůsoben i jídelníček. Ten tedy zahrnuje 

především živiny z kvalitních surovin ale v množství, které je o poznání menší, než je tomu 

například u sportovců v kategorii kulturistika. Závodnice tedy přijímají množství 

doporučované pro aktivně sportující obyvatelstvo a vyhnou se tak stavům neustálého boje       

s velkým množstvím jídla v ostatních kategoriích. V případě tréninkových jednotek je nutné 

brát v potaz komplexní rozvoj postavy a tím pádem i její komplexní procvičování v průběhu 

jednotlivých tréninků. Bohužel je možné se v dnešní době setkat s případy, kdy dívky              

s vidinou vítězství na Bikiny fitness soutěžích dávají namísto komplexnímu rozvoji těla 

přednost zaměřování se na nejvýznamnější partie, které mohou rozhodčí posuzovat - ramena    

a zadek. Výsledkem pak bývá nevyváženost postavy a zároveň zdravotní problémy 

vycházející z asymetrie a odlišnosti síly jednotlivých svalových partií. 

 Dieta  

je rovněž odlišná od těch typicky kulturistických, a to především kvůli tomu, že se závodnice 

nesmí prezentovat s příliš vyrýsovanou formou. Dalo by se tedy říci, že se bude jednat o něco 

jednodušší předsoutěžní přípravu, ale ne vždy tomu tak je. Problémem často bývá                    

u začínajících závodnic, že si během dospívání projdou již velkou řadou vychvalovaných        

a zaručených dietních plánů typu "nejez a budeš hubnout". Výsledkem je ovšem zcela 

zastavený metabolismus, který v průběhu diety již nedokáže fungovat tak, aby spaloval 



74 
 

požadovaný podkožní tuk a je poté nutností snižovat přijaté množství živin na úplné 

minimum. To je pak opravdu velice náročné a do úplného konce to vydrží jen hrstka závodnic 

nebo se požadované formy vůbec nepodaří dosáhnout ve stanoveném termínu. 

 Úbor  

mají závodnice v podobě dvoudílných plavek, u kterých zadní část spodního dílu musí být ve 

tvaru písmene V, avšak plavky tangového střihu nejsou povoleny. Pravidlem zůstává,            

že závodní plavky musejí zakrývat polovinu hýžďových svalů závodnic, čímž je Česká 

republika výjimkou ve světovém fitness průmyslu. Na poli mezinárodních závodů se toto již 

nevyžaduje a závodnice tak mohou využívat spodní díl plavek, který je vykrojený souběžně      

s hýžďovými svaly. Co se týká obuvi, soutěžící musí mít lodičky s vysokými podpatky, které 

jsou ve předu i vzadu otevřené. Platforma u takovýchto bot nesmí být vyšší než 1 cm a výška 

podpatku nesmí přesahovat 13 cm. U této kategorie je povoleno nošení doplňků a bižuterie      

a jakkoliv esteticky upravené a přiměřeně ozdobené vlasy. 

 Povinné postoje 

soutěžící předvádějí čtvrtobraty, kdy při čelním a zadním postoji stojí závodnice s nohama na 

šíři ramen, váha je na jedné noze a jedna libovolná ruka je v bok. U bočních postojů jsou nohy 

těsně u sebe s váhou na zadní a mírně pokrčená přední nohou. Trupem se závodnice snaží 

vytočit na rozhodčí a zadní ruka se dotýká boku. (http://www.skfcr.cz/_img/dokumenty/2016-

03-17-soutezni-rad-a-pravidla.pdf, 16.11.2017) 

Obrázek č.4: Ukázka povinných postojů - základní čtvrtobraty 
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(Zdroj: eastlabs.sk, 15.11.2017) 

 Podpůrné látky 

vzhledem k tomu, že je po závodnicích vyžadována pouze sportovní postava bez extrémního 

osvalení, nemělo by být využívání podpůrných látek potřebné. Ovšem ve skutečnosti se 

většina závodnic Bikiny fitness pouze vyhýbá látkám, které by měly za následek zvýšený 

svalový růst a které by mohly hormonálně ovlivnit jejich tělo, což jsou látky na 

testosteronovém základu. Naopak látky zaměřené na spalování tuků a látky bez hormonální 

odezvy organismu jsou využívány poměrně často. Mezi tyto látky patří především 

Oxandrolone na udržení svalů v dietě a mírné vytvrdnutí vzhledu svalstva na pódiu, T3 a T4, 

Efedrin, Salbutamol a Clenbuterol na spalování tuků, Yohimbine zaměřující se na spalování 

podkožního tuku z problémových partií, kterými u žen bývají zadek a nohy a v neposlední 

řadě též diuretika v období těsně před závody pro stažení vody z podkoží.  

 

10.2.2 Wellness fitness 

Obrázek č.5: Závodnice ve Wellness fitness na EVLS Prague Amateur 2017 

 

(Zdroj: ronnie.cz, 15.11.2017) 
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Wellness fitness je doposud nejmladší ženskou kategorií, která se na soutěžích objevuje 

teprve necelé dva roky. Za vznikem této disciplíny stojí enormní nárůst popularity závodění    

v Bikiny fitness a obrovského počtu závodnic v ní soutěžící. Na pódiu se tak střetávaly 

závodnice s velice odlišnou stavbou těla a svalovou rozvinutostí a vznik Wellness fitness má 

tak přinést možnost diferenciace těchto odlišností. V dnešní době je trendem vybírat Bikiny 

fitness vítězky z řad dívek a žen s velice úzkým pasem, hubenou postavou a minimálním 

svalovým rozvojem. Naopak u Wellness fitness se vybírají takové závodnice, jejichž svalový 

rozvoj je podstatně větší s výrazně osvalenější spodní polovinou těla. Závodit a hlavně uspět 

tak mohou závodnice s odlišným přístupem ke cvičení i odlišným geneticky vrozeným 

potenciálem, který jim byl dán. 

Kategorie Wellness fitness nemá momentálně žádné výškové ani jiné rozdělení. Celková 

příprava se u této kategorie od Bikiny fitness téměř neliší, snad bychom jen nalezly rozdíly     

v náročnosti a intenzitě tréninkových jednotek, které bývají u Wellness fitnessek vyšší. 

Veškerá pravidla týkající se úboru, obuvi, povinných postojů či využívání podpůrných látek 

zůstávají stejná. 

 

10.2.3 Bodyfitness 

Obrázek č. 6: Závodnice v Bodyfitness žen 

 

(Zdroj: ronnie.cz, 15.11.2017) 
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Kategorie Bodyfitness navazuje na Bikini fitness a Wellness fitness co do rozvoje svalových 

partií účastnic. I přesto by tělesná stavba neměla být přehnaně muskulaturní, avšak se 

zřetelným vyrýsováním, dobrou symetrií a vyváženou horní a spodní polovinou těla. Kvalita 

aktivní tělesné hmoty, úroveň podkožního tuku, celkový svalový tonus a vyrýsování, zdravý 

vzhled, make-up, kvalita a barva pokožky (pokožka musí být oholená, opálená, zdravá bez 

kožních onemocnění), to vše je faktorem ovlivňující hodnocení rozhodčích. Tato disciplína je 

vhodná pro závodnice, které našly zalíbení v osvalené postavě, které s sebou ale stále nese 

půvab ženských křivek. 

 Limity  

u Bodyfitness se opět rozlišují pouze výškové kategorie a to do 160cm, do 164 cm a nad 164 

cm.(http://www.skfcr.cz/_img/dokumenty/2016-03-17-soutezni-rad-a-pravidla.pdf, 

16.11.2017) 

 Objemová příprava  

se liší od příprav Bikiny a Wellness fitness už i v množství přijímaných živin v průběhu 

celého roku. Je to dáno tím, že bodyfitnessky disponují větším množstvím svalové hmoty, 

která již sama o sobě vyžaduje větší porci živin k běžnému životu. S tímto množstvím se 

zvyšuje rovněž náročnost silových tréninků, které stimulují svaly k rychlejšímu růstu. Musíme 

brát však v potaz, že ženské tělo není primárně stavěno k budování velkého množství svalstva 

a získání byť jen jediného kilogramu svalové hmoty znamená pro ženu daleko větší úsilí, než 

je tomu u těla mužského.  

 Dieta 

 ještě stále nepatří k těm nejradikálnějším, jelikož závěrečná maximální vyrýsovanost stále 

není požadavkem při hodnocení. V případě bodyfitnessek bývá jen zřídka kdy problémem 

zpomalený metabolismus, protože v této disciplíně startují převážně závodnice, které již mají 

za sebou závody v kategoriích Bikiny nebo Wellness fitness, a tudíž znají svoje tělo lépe         

a zároveň metabolismus bývá z uplynulých předsoutěžních příprav ve zcela funkčním stavu. 

To znamená, že závodnice s plně rozeběhnutým metabolismem bude spalovat tuky bez 

problému již při hodnotách kolem 200 -250g sacharidů na den, zatímco zmiňovaný 

zpomalený metabolismus bude fungovat obdobně až při hodnotách 50-75g sacharidů na den. 

Tento fakt rovněž ulehčuje zvládání celé předsoutěžní diety, kdy závodnice netrpí tolik hlady 

a psychicky je na tom o poznání lépe. 
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 Úbor  

závodí se opět ve dvoudílných plavkách v barvě dle vlastního uvážení, přiměřeně ozdobené    

a v libovolných botách na maximálně 1 cm vysoké platformě a maximálně 13 cm vysokém 

podpatku. Soutěžící mohou mít prsteny, náramky, náušnice a jakkoliv esteticky upravené 

vlasy nezakrývající partie zad. Plavky musí splňovat obecné normy vkusu a slušnosti a rovněž 

jsou plavky typu tanga (G-strings) striktně zakázány. Vnější okraj plavek musí zakrývat 

minimálně polovinu hýžďových svalů během celé doby hodnocení a porovnávání. Odlišností 

oproti Bikiny a Wellness fitness závodním plavkám je v zadním šněrování horního dílu 

plavek, který u Bodyfitness vytvoří překřížení ve středu zad, a posléze dojde k napojení se na 

spodní díl plavek. 

 Povinné postoje  

soutěžící předvádějí čtvrtobraty ve stoji spatném bez a s vytočením těla stejně, jako je tomu 

při porovnávání v kategoriích fitness. (http://www.skfcr.cz/_img/dokumenty/2016-03-17-

soutezni-rad-a-pravidla.pdf, 16.11.2017) 

Obrázek č. 7: Ukázka povinných postojů - základní čtvrtobraty 

 

(Zdroj: eastlabs.sk, 15.11.2017) 
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 Podpůrné látky 

jsou již mnohem častější, než tomu bylo u předcházejících disciplín. Vzhledem ke zvyšujícím 

se nárokům na množství svalové hmoty již není výjimkou, že závodnice volí i takové látky, 

které mohu narušit jejich hormonální rovnováhu, ale většinou se v takových případech jedná    

o velice nízké dávky, aby tak co nejvíce eliminovaly nežádoucí vedlejší účinky. Můžeme se 

tedy setkat s využíváním Nandrolonu, Boldenonu či Oxandrolonu a celou paletu látek 

podporující spalování podkožního tuku včetně diuretik v závěru přípravy. 

 

10.2.4 Physique žen 

Obrázek č. 8: Pět nejúspěšnějších závodnic ve Physique žen na Mr. Olympia 2017 

 

(Zdroj: eastlabs.sk, 15.11.2017) 

Physique žen je mezikategorií oddělující od sebe Bodyfitness a Kulturistiku žen. Jedná se 

tedy o závodnice již s vysoce osvalenou postavou s celkově atletickým vzhledem. Rozhodčí    

u této disciplíny hodnotí celou postavu, symetrii, stav pokožky a pleti a zároveň schopnost 

sportovce se na pódiu prezentovat. U povinných postojů se sledují konkrétně demonstrované 
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svalové skupiny, prohlíží se objem svalů, vyváženost jejich utváření, jejich hustota a kresba. 

Hodnotí se celkový svalový tonus, svalové skupiny by měly mít plný a pevný vzhled s malým 

množstvím tělesného tuku. Rovněž se neopomíjí tón pleti, který by měl mít hladký a zdravý 

vzhled. Rozhodčí také hodnotí celou prezentaci sportovce od okamžiku, kdy vejde na pódium 

až do okamžiku, kdy odejde do zákulisí.  

 Limity 

i v tomto případě probíhá rozdělování závodnic pouze na základě výškových parametrů, ale u 

této kategorie se již rozdělují pouze na dvě, a to do 163 cm a nad 163 cm. 

(http://www.skfcr.cz/_img/dokumenty/2016-03-17-soutezni-rad-a-pravidla.pdf, 16.11.2017) 

 Objemová příprava 

se již zcela odlišuje od objemových příprav předešlých ženských disciplín, jelikož je pro 

závodnice v této kategorii naprostou nezbytností dostatečný svalový objem, který však musí 

být vhodně rozprostřen do celého těla, aby byla zachována estetika a symetrie těla. Z tohoto 

důvodu již nelze využívat jen metody zdravého stravování a doufat, že společně s vhodnou 

genetikou bude závěrečný výsledek dostatečný. V tomto případě je nezbytný plnohodnotný 

objemový jídelníček s vysokým obsahem živin, které dopomůže ke kýženému růstu. Rovněž 

tréninkové metody je třeba volit uvážlivě s ohledem na jasný cíl. Závodnice tak mají bohaté 

zkušenosti s využíváním tréninkových metod typu Korte, či mají za sebou pokročilý 

kulturistický trénink. Využívání základních více kloubových cviků je na denním pořádku. 

 Dieta 

Physique žen patří již mezi vysoce náročné kategorie z hlediska vyrýsovanosti a definice 

svalstva, což znamená nutnost zbavení se téměř veškerého podkožního tuku, který by 

znemožňoval perfektní prezentaci formy na závodním pódiu. Záměrně jsem použil spojení 

"téměř veškerého podkožního tuku", jelikož je nutné říci, že ani ti nejlépe připravení 

závodníci a závodnice v jakýchkoliv kategoriích se nedostávají pod hranici 5% podkožního 

tuku v těle, neboť se tato hodnota uvádí jako hraniční pro přežití organismu. Na to je třeba 

brát ohled, a navíc ani nižší procento podkožního tuku již není potřebné pro bezchybnou 

viditelnost separací, definice a tvrdosti svalstva. 
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 Úbor 

je vždy volený pouze z dvoudílných plavek jednotné barvy, která je společně se zvoleným 

materiálem na uvážení každé závodnice. Plavky musejí odhalovat břišní svaly, dolní svalstvo 

zad a nesmí mít žádné volánky nebo krajku. Zadní šněrování je stejné, jako u závodních 

plavek v Bodyfitness, tedy jsou propojeny vázáním spodní a horní díly plavek. Kalhotky 

plavek samozřejmě musí splňovat obecné normy vkusu a slušnosti (zepředu i zezadu), musí 

zakrývat alespoň polovinu hýžďových svalů a rovněž plavky typu tanga jsou i v této kategorii 

striktně zakázány. Soutěží se bez obuvi a nejsou povoleny žádné šperky (řetízky, prsteny, 

atd.), výjimku tvoří pouze náušnice, náramky a snubní prsten.  

 Povinné postoje 

jedná se o první disciplínu, v níž je třeba zhodnotit konkrétní svalové partie, nikoliv pouze 

celkovou symetrii a estetiku postavy, a tudíž došlo k přidání dalších porovnávacích postojů.   

V začátku soutěžící předvádějí totožné čtvrtobraty ve stoji spatném bez a s vytočením těla, 

stejně jako je tomu při porovnávání v kategoriích Fitness nebo Bodyfitness. Následně však 

předvádějí pózy oba bicepsy zepředu a oba bicepsy zezadu (kdy je vždy jedna noha v unožení 

do boku, paže v upažení s ohnutými lokty a ruce musí být otevřené), hrudník z boku (kdy je 

zadní noha v mírném pokrčení a noha přední je přednožená se špičkou dotýkající se země, 

ruce jsou spojeny před tělem a trup je mírně vytočený směrem k rozhodčím) a nakonec triceps 

z boku (u kterého je stejné postavení nohou jako u hrudníku z boku, jen ruce jsou spojeny za 

tělem a vytočení trupu již není tak velké). (http://www.skfcr.cz/_img/dokumenty/2016-03-17-

soutezni-rad-a-pravidla.pdf, 16.11.2017) 
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Obrázek č. 9: Ukázka povinných postojů - zleva hrudník zboku, základní postoj, triceps zboku 

 

(Zdroj: eastlabs.sk, 15.11.2017) 

Obrázek č. 10: Ukázka povinných postojů - dvojitý biceps zepředu a zezadu 

 

(Zdroj: eastlabs.sk, 15.11.2017) 
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 Podpůrné látky 

jsou již nezbytnou součástí přípravy Physique žen. Mezi těmito látkami bychom zřejmě 

nalezli absolutně celý výčet všech zakázaných podpůrných látek od derivátů testosteronu až 

po závěrečné využití diuretik. Zvyšuje se rovněž i dávkování těchto látek, což má většinou 

fatální následky pro ženské tělo, od hormonálních problémů až k trvalé sterilitě. Je již tedy 

zcela určitě nutností zvážit, zda za tyto možné celoživotní zdravotní problémy stojí pár 

soutěžních sezón. 

 

10.2.5 Kulturistika žen 

Obrázek č. 11: Česká závodnice v kulturistice žen Jana Bendová 

 

(Zdroj: ronnie.cz, 15.11.2017) 
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Kulturistika žen je vrcholnou kategorií, v níž je snaha závodnic dosáhnout těch největších 

možných svalových objemů, definice, separace a vyrýsovanosti svalstva. Jedná se o snahy 

docílit maximálního extrému ve všech těchto aspektech. Pro laickou veřejnost bývá tato 

kategorie velice těžko pochopitelnou a při pohledu na ženské tělo s mužskými proporcemi 

vznikl již léty zažitý stereotyp, že pokud ženy sáhnou na těžkou činku, okamžitě se z nich 

stanou právě tyto kulturistky, k čemuž se nikdy nechtějí ani přiblížit. Faktem ovšem zůstává, 

že pro tyto extrémy není ženské tělo absolutně uzpůsobené a bez obrovského množství 

podpůrných látek po velmi dlouhou dobu by nebylo nikdy schopné se k těmto výsledkům 

dopracovat. Na tento fakt poukazuje i počet závodnic, které v této disciplíně startují a který je 

velice nízký. Například na území České republiky se za běžných podmínek nekoná ani jedna 

soutěž v této kategorii a závodnice, které by v ní chtěly startovat, musejí vyhledat zahraniční 

mezinárodní soutěže.  

 Limity 

vzhledem k výše zmíněným nízkým počtům závodnic bývá tato disciplína otevřena jen 

sporadicky, a to vždy jen v jedné kategorii bez ohledu na výškové či váhové dispozice 

jednotlivých závodnic. (http://www.skfcr.cz/_img/dokumenty/2016-03-17-soutezni-rad-a-

pravidla.pdf, 16.11.2017) 

 Objemová část přípravy 

je stejná, jako u všech mužských kulturistických kategorií, které jsme již podrobněji rozebírali 

v předchozích kapitolách této práce. Snaha o dosažení extrémních objemů je podmíněna 

extrémním množstvím přijatých živin ve vysoké kvalitě a extrémně náročnými tréninkovými 

plány.  

 Dieta 

se opět nikterak neliší od té kulturistické v mužském podání.  

 Úbor 

je kompletně stejný jako u kategorií Physique či Bodyfitness žen, a tudíž se jedná o dvoudílný 

typ plavek jednotné barvy. Plavky musejí odhalovat břišní svaly, dolní svalstvo zad a nesmí 

mít žádné volánky nebo krajku. Zadní šněrování propojuje spodní a horní díly plavek. 

Kalhotky plavek samozřejmě musí splňovat obecné normy vkusu a slušnosti (zepředu             

i zezadu), musí zakrývat alespoň polovinu hýžďových svalů a rovněž plavky typu tanga jsou   
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i v této kategorii striktně zakázány. Soutěží se bez obuvi a nejsou povoleny žádné šperky 

(řetízky, prsteny, atd.), výjimku tvoří pouze náušnice, náramky a snubní prsten.  

 Povinné postoje 

mají základ opět u porovnávacích postojů mužské kategorie kulturistiky. Počáteční pózou je 

základní postoj zepředu, při němž jsou nohy postaveny na šíři ramen a ruce v mírném 

pokrčení svěšené podél těla. Následuje základní postoj zezadu ve stejném provedení. Třetím 

postojem je dvojitý biceps zepředu (soutěžící stojí obličejem k rozhodčím v mírném 

rozkročení, jedna z nohou je unožena do boku, paže v upažení s ohnutými lokty, pěsti sevřené 

a stočené dolů). Stejné postoj se předvádí i v pozici zezadu. Široký sval zádový zepředu (nohy 

jsou v mírném rozkročení bez unožení, následně závodnice opře ruce sevřené nejlépe v pěst    

o pas a lokty se snaží protlačit co nejvíce dopředu, čímž zatne široký sval zádový). Rovněž      

i tento postoj má svou obdobu zezadu. Triceps z boku (závodnice stojí levou nebo pravou 

nohou k rozhodčím dle vlastního výběru, obě paže jsou umístěny za zády s propletenými 

prsty, zadní noha je v mírném pokrčení a noha přední je přednožená se špičkou dotýkající se 

země) a na závěr póza břicho a stehna (během ní závodnice umístí paže za hlavu a jednu dolní 

končetinu přednoží, současně zatne břišní svaly a stehenní sval přednožené nohy). 

(http://www.skfcr.cz/_img/dokumenty/2016-03-17-soutezni-rad-a-pravidla.pdf, 16.11.2017) 

Obrázek č. 12: Ukázka povinných postojů - zleva dvojitý biceps zepředu a zezadu, široký sval 

zádový zepředu, břicho stehna 

 

(Zdroj: ronnie.cz, 15.11.2017) 
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Obrázek č. 13: Ukázka povinných postojů - zleva hrudník zboku, široký sval zádový zezadu, 

základní postoj, triceps zboku 

 

(Zdroj: ronnie.cz, 15.11.2017) 

 Podpůrné látky 

jak již bylo zmíněno, ženské tělo není geneticky přizpůsobeno k budování velkého množství 

svalové hmoty, a to především kvůli absenci mužského pohlavního hormonu testosteronu. 

Využíváním látek obsahující deriváty testosteronu tak u žen mohou způsobit navýšení 

schopnosti růstu svalů, ovšem za přítomnosti velikého množství vedlejších efektů. Tělo 

závodnice tak téměř úplně ztrácí ženské rysy, dochází k zhrubnutí hlasu, růstu chlupů, 

kompletní hormonální destrukci vedoucí k trvalé sterilitě, zvětšení klitorisu a mnoha dalším 

extrémním vlivům. Pokud budeme považovat mužskou vrcholovou kulturistiku za nezdravý 

sport kvůli nutnosti užívání podpůrných látek, pak v případě ženské kulturistiky se dá hovořit 

o náročnosti ještě několikanásobně vyšší. 

 

10.3 Mužské kategorie 

(příloha č. 9) 
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10.3.1 Physique mužů 

Obrázek č. 14: Pět nejúspěšnějších závodníků ve Physique muži na Mr. Olympia 2016 

 

(Zdroj: eastlabs.sk, 15.11.2017) 

Jedná se o disciplínu velice mladou, která vznikla ze snahy přiblížit závodní pódium                 

i jedincům, kteří s fitness či kulturistikou teprve začínají. Původní myšlenkou bylo soutěžení 

pohledných mladíků z pláže tzv. beachboy, kteří kromě příjemného vzhledu mají rovněž          

i sportovní postavu. Vyplývá z toho i důvod, proč tato kategorie soutěží v plavkách 

trenýrkového typu s prodlouženými nohavičkami, které běžně vídáme na prosluněných 

plážích. Nároky na svalovou rozvinutost by tak měly být na nízké úrovni, avšak toto tvrzení 

platí v případě, že se budeme bavit o začínajících závodnících, kteří se účastní soutěží 

kondičního typu. Se stoupající prestiží jednotlivých závodů však stoupá i úroveň svalové 

rozvinutosti jednotlivých závodníků. Například mistrovské soutěže již vyžadují značnou 

osvalenost postavy, a pokud se podíváme na nejlepší světové závodníky, dalo by se hovořit     

o kulturistech v šortkách. Záměrně je toto nutné uvést, jelikož se jedná pravděpodobně           

o nejvíce rozdílnou kategorii při porovnávání požadavků na kondiční cvičence a na 

profesionální závodníky. Rozhodčí pak hodnotí celkový dojem z postavy, tzn. přiměřená 

svalnatost, vyrýsování, symetrie, kondice a tvar postavy. Bere se také v úvahu stav a barva 

pokožky, vlasy a rysy obličeje dotvářející celkový vzhled postavy, která by měla být estetická 
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a sportovní. Rovněž je důležitý projev soutěžícího na pódiu, jeho osobnost, držení těla či 

kontakt s publikem. Tato kategorie je optimální pro začínající závodníky, jelikož její 

náročnost patří k těm nižším a zároveň prezentace na pódiu a především povinné postoje jsou 

snadněji k zapamatování a není jich tolik. 

 Limity 

jsou u této disciplíny rozděleny podle výšky závodníků, ale zároveň se rozlišují jinak 

juniorské a mužské kategorie. Juniorské kategorie se rozdělují dle výšky do 178 cm a nad 178 

cm, zatímco u mužů je to do 174 cm, do 178 cm, do 182 cm a nad 182 cm. 

(http://www.skfcr.cz/_img/dokumenty/2016-03-17-soutezni-rad-a-pravidla.pdf, 16.11.2017) 

 Objemová příprava 

nebývá pro závodníky v této disciplíně nikterak obtížná vzhledem k výše zmíněným 

požadavkům, ovšem s přibývající prestiží závodů roste samozřejmě i náročnost přípravy. U 

kondičních cvičenců bývá objemová příprava tou první, se kterou se seznamují a teprve se 

učí, jak správně jíst a cvičit. Zkoušejí stále nové metody a hledají, co pro ně bude to 

neefektivnější. U profesionálů již objemová fáze přípravy obsahuje všechny aspekty běžné 

pro ostatní kulturistické kategorie.  

 Dieta 

je opět odlišná u začínajících závodníků, kteří se prvně seznamují s tím, co skutečně znamená 

přísná a striktní dieta. Bývá to období, kdy si jedinec uvědomuje, jaké jsou reálné a nezbytné 

požadavky vedoucí k úspěchu a zda je ochoten toto podstoupit, či zůstat jen u kondičního 

cvičení. Pokročilejší závodníci to mají opět složitější, jelikož se po nich vyžaduje již 

dostatečná vyrýsovanost a separace svalstva. Oproti ostatním kulturistickým kategoriím se ale 

například pruhování na svalových partií považuje za nevhodné, a tudíž by se na pódiu nemělo 

objevit. Od tohoto trendu se ovšem v posledních letech postupně upouští a kvalita 

připravenosti jednotlivých závodníků tak stoupá. 

 Úbor 

soutěžící musejí závodit pouze v plavkách typu šortky (trenýrky s prodlouženými 

nohavičkami), přičemž volba barvy a materiálu je na každém z nich. Šortky nesmí být těsné, 

elastické, materiál nesmí být lesklý a akceptovatelná jsou pouze loga výrobce (jako je Nike, 
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Adidas, Fox apod.), nikoliv však loga vlastních sponzorů. Soutěží se bez obuvi a nejsou 

povoleny žádné ozdoby, šperky, náušnice s výjimkou snubního prstenu. 

 Povinné postoje 

jsou opět tvořeny čtyřmi čtvrtobraty vpravo. Při přední a zadní póze musí soutěžící stát na 

libovolné noze a druhá noha je unožení se špičkou dotýkající se podlahy, zároveň se libovolná 

paže dotýká boku a druhá je podél těla v mírném pokrčení. Během bočních postojů stojí 

soutěžící na přední noze a zadní noha je v mírném zanožení postavená na špičku. Přední ruka 

je pokrčená, dotýká se boku, zatímco zadní ruka je propnutá a závodník se celým trupem 

snaží vytočit směrem k rozhodčím. (http://www.skfcr.cz/_img/dokumenty/2016-03-17-

soutezni-rad-a-pravidla.pdf, 16.11.2017) 

Obrázek č. 15: Ukázka povinných postojů - základní čtvrtobraty 

 

(Zdroj: eastlabs.sk, 15.11.2017) 

 Podpůrné látky 

vzhledem k jedné z předcházejících kapitol zaměřené na podpůrné látky bychom měli 

konstatovat, že u začátečníků pro které je tato kategorie ideální, je využívání těchto látek 

zcela zbytečné a proto se tedy nevyužívají. Bohužel opak je pravdou – začátečníci jsou často 

netrpěliví a dychtiví po rychlých výsledcích a stejně jako se seznamují s novými metodami 

tréninku a jídelníčků, rovněž tak se seznamují i s efekty anabolických steroidů a ostatních 

látek. Na počátku neznají správné fungování svého těla při tréninku, živiny ani podpůrné 
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látky, a tak velice často začnou s užíváním anabolik čistě z neznalosti. Velice důležitým 

faktorem bývá v tomto ohledu správně zvolený trenér, který jim vše vysvětlí a od užívání 

zakázaných látek alespoň na dostatečně dlouhou dobu odradí. U pokročilejších závodníků 

ještě není potřebná velká svalová rozvinutost, a tudíž využívají spíše látky s menšími 

vedlejšími účinky - Oxandrolone, Stanozole, Testosteron propionate, Nandrolone dekaonát, 

Salbutamol a Clenbuterol či diuretika. Na profesionální úrovni se už setkáme se všemi druhy 

zakázaných látek. 

 

10.3.2 Muscular physique 

Obrázek č. 16: Finálová šestice závodníků Muscullar physique na Diamond Cup Ostrava 2017 

 

(Zdroj: ronnie.cz, 15.11.2017) 

Muscular physique vznikl přibližně před třemi lety a jedná se tedy o jednu z nejmladších 

kategorií. Důvodem byl opět velice rychlý nárůst závodníků v kategorii Physique mužů           

a střetávání se závodníků s velice odlišným množstvím svalové hmoty, které bylo na pódiu 

velice těžké hodnotit. Stávalo se tak běžným jevem, že například závodník s většími 

svalovými objemy se sešel na pódiu s řadou soutěžících s kvalitní formou, ale poněkud 

subtilnějšími tvary. V takovém případě býval tento osvalenější jedinec hodnocen až na konci 
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startovního pole bez šance na úspěch. Na soutěži o týden později již však soutěžní pole bylo 

tvořeno převážně závodníky s většími svalovými objemy a v této sestavě soutěžících byl tento 

jedinec schopný bojovat o příčky nejvyšší. Z tohoto důvodu byla nutnost zařazení těchto 

závodníků do samostatných kategorií.  

V dnešní době nemá tato kategorie žádné výškové ani váhové rozdělení a i veškerá pravidla 

týkající se úboru, povinných postojů či celkové přípravy se nikterak neliší od klasického 

Physique mužů. 

 

10.3.3 Klasická kulturistika mužů 

Obrázek č. 17: Dva čeští závodníci v klasické kulturistice (druhý zleva Jan Páleníček - mistr 

republiky 2016, třetí zleva Jakub Prchal juniorský mistr světa 2017) na GP Pepa Opava 2017 

 

(Zdroj: ronnie.cz, 15.11.2017) 

Klasická kulturistika, co se týká svalových rozvojů, bývá mezistupněm mezi úplnými 

začátečníky a závodníky soutěžícími ve váhových kategoriích kulturistiky. U této disciplíny 

musejí závodníci splňovat vždy dané váhové limity vztahující se k výšce. To samozřejmě 
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pomáhá závodníkům, kteří nechtějí závodit v kategoriích Physique mužů nebo Muscular 

physique, kteří ještě nemají dostatečný svalový rozvoj a kteří by nebyli konkurence schopní 

mezi soutěžícími o mnoho kilogramů těžšími. V této disciplíně jsou však nastaveny takové 

limity, které zde dovolují závodit jen jedincům, kteří jsou menšího vzrůstu a nižší váhy nebo 

jedincům sice vyšší váhy, ale zároveň vyššího vzrůstu. To opticky vyrovnává hendikepy obou 

typů postavy. U klasické kulturistiky se rozhodčí při svém hodnocení zaměřují na tvary 

jednotlivých svalů, jejich objem, hustotu a kresbu při současném sledování celkové 

vyrovnanosti a vyváženosti rozvoje postavy. Současně hraje roli kvalitní vyrýsovanost             

a separace jednotlivých svalových skupin. 

 Limity 

jsou tedy velice striktní a na jejich dodržování se velice dbá. Odlišně se ale přistupuje              

k závodníkům juniorským a mužským. Mezi juniory se soutěží vždy v jedné kategorii              

a závodníci nesmí překročit hmotnostní omezení dle následujícího klíče: 

 do 168 cm: max. váha [kg] = (výška [cm] – 100) + 0 [kg] 

 do 171 cm: max. váha [kg] = (výška [cm] – 100) + 1 [kg] 

 do 175 cm: max. váha [kg] = (výška [cm] – 100) + 2 [kg] 

 do 180 cm: max. váha [kg] = (výška [cm] – 100) + 3 [kg] 

 do 190 cm: max. váha [kg] = (výška [cm] – 100) + 4 [kg] 

 do 198 cm: max. váha [kg] = (výška [cm] – 100) + 4,5 [kg] 

 nad 198 cm: max. váha [kg] = (výška [cm] – 100) + 5 [kg] 

 (např. výška 173 cm = maximálně 75 kg, výška 180 cm = maximálně 83 kg) 

oproti tomu mužští závodníci jsou rozděleni do dvou kategorií a to do 180 cm a nad 180 cm    

a zároveň nesmí překročit hmotnostní omezení dle následujícího klíče: 

 do 168 cm: max. váha [kg] = (výška [cm] – 100) + 0 [kg] 

 do 171 cm: max. váha [kg] = (výška [cm] – 100) + 2 [kg] 

 do 175 cm: max. váha [kg] = (výška [cm] – 100) + 4 [kg] 
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 do 180 cm: max. váha [kg] = (výška [cm] – 100) + 6 [kg] 

 do 190 cm: max. váha [kg] = (výška [cm] – 100) + 8 [kg] 

 do 198 cm: max. váha [kg] = (výška [cm] – 100) + 9 [kg] 

 nad 198 cm: max. váha [kg] = (výška [cm] – 100) + 10 [kg] 

 (např. výška 173 cm = maximálně 77 kg, výška 180 cm = maximálně 86 kg) 

(http://www.skfcr.cz/_img/dokumenty/2016-03-17-soutezni-rad-a-pravidla.pdf, 16.11.2017) 

 Objemová příprava 

je u této kategorie poněkud složitější. Pokud by totiž závodník chtěl záměrně soutěžit pouze     

v této kategorii, musel by si hlídat svůj maximální limit vztažený k výšce, a tudíž si nemůže 

dovolit nabírat svalovou hmotu neomezeně. S tímto případem se ovšem nesetkáme až zas tak 

často, jelikož pro většinu závodníků bývá klasická kulturistika pouze přechodnou kategorií. 

Jejich snahou tedy zůstává stále se zvyšující svalový přírůstek, který v okamžiku překročení 

limitů klasické kulturistiky vede pouze k přestupu do kulturistiky váhové. 

 Dieta 

jedná se o první mužskou kategorii, u které je jednoznačně vyžadována co nejvyšší možná 

vyrýsovanost a separace svalstva s co nejmenším množstvím podkožního tuku. Pokud jsme 

hovořili o kategoriích Physique mužů a Muscular physique jako o částečně snadnější, kvůli 

nutnosti absence pruhování svalstva, pak u klasické kulturistiky tato podmínka neplatí, a tudíž 

si závodníci nemohou dovolit nejmenší chybičky v závěrečné předzávodní přípravě. Zároveň 

je kvalita formy velkým faktorem, který ovlivňuje rozhodnutí rozhodčích, a to z toho důvodu, 

že u této disciplíny chybějí přehnané svalové objemy, které by mohly opticky dopomoci méně 

kvalitně připraveným závodníkům. 

 Úbor 

mají klasičtí kulturisté daný, a to jednobarevné nezdobené čisté pózovací plavky, které musí 

být na bocích široké nejméně 1 cm a musí zakrývat alespoň polovinu hýžďových svalů. 

Plavky typu „tanga“ jsou opět zakázány. Materiál plavek musí být zvolen z textilního 

materiálu (žádné plastové, pogumované nebo kožené materiály) a zároveň jsou zakázány 

veškerá zdobení, jako jsou kamínky nebo flitry. Soutěžící nesmí nosit na pódiu obuv, 
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hodinky, prsteny, náušnice, řetízky a náhrdelníky a nesmí žvýkat. Vlasy by měly být upraveny 

tak, aby nezakrývaly svalstvo ramen a horní části zad. Posledním pravidlem je, že startovní 

číslo musí být připevněno na levé straně plavek. 

 Povinné postoje 

u klasické kulturistiky se závodníci musejí naučit hned 11 povinných postojů, které jsou 

rozhodčími hodnoceny, což je nejvíce ze všech kulturistických kategorií. Začíná se s již 

zmíněnými čtvrtobraty ve stoji spatném bez a s vytočením těla, které jsou základem pro 

hodnocení svalového rozvoje od rozhodčích.  

Dvojitý biceps zepředu i zezadu, který následuje po čtvrtobratech (nohy jsou v mírném 

rozkročení, jedna z nohou je unožena do boku, paže jsou v upažení s ohnutými lokty, pěsti 

sevřené a stočené dolů). Navíc se soutěžící pokusí zatnout co nejvíce frontálních popřípadě 

posteriorních svalů.  

Široký sval zádový zepředu i zezadu (soutěžící stojí v mírném rozkročení bez unožení, opře 

ruce sevřené nejlépe v pěst o pas a zatne široký sval zádový). Současně se pokusí zatnout co 

nejvíce frontálních popřípadě posteriorních svalů, aby co nejlépe demonstroval „V“ tvar 

trupu.  

Hrudník z boku, u kterého může závodník zvolit kteroukoliv stranu tak, aby demonstroval 

svou lepší paži a prsa (závodník tedy stojí bokem k rozhodčím ohne přední paži do pravého 

úhlu a sevře pěst, druhá paže ji uchopí v zápěstí, dolní končetina bližší rozhodčím je pokrčená 

a opírá se špičkou o zem a vzdálenější noha může být opřena o nohu bližší k rozhodčím, opírá 

se celým chodidlem o zem). Soutěžící rozvine hrudník tlakem ohnuté přední paže                   

a maximálně zatne biceps společně se stehenními svaly. 

Triceps z boku, u kterého závodník opět volí kteroukoliv stranu tak, aby rozhodčím 

demonstroval svou lepší paži (dolní končetina bližší rozhodčím je propnuta nebo mírně 

pokrčena a opírá se celým chodidlem o zem, zatímco noha vzdálenější může být opřena          

o nohu bližší k rozhodčím, je pokrčená, opírá se špičkou o zem a je vytrčena vzad, obě paže 

jsou umístěny za zády s propletenými prsty). Přední paže je zatnuta tak, aby byl kontrahován 

triceps. Dále lze vyklenout hrudník a zatnout svalstvo břišní stěny, stehen a lýtek. 
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Břicho a stehna (soutěžící umístí paže za hlavu a jednu dolní končetinu přednoží, současně 

zatne břišní svaly mírným předklonem horní části těla a také stehenní sval přednožené nohy). 

(http://www.skfcr.cz/_img/dokumenty/2016-03-17-soutezni-rad-a-pravidla.pdf, 16.11.2017) 

Obrázek č. 18: Autor na Mistrovství ČR - ukázka povinných postojů - zleva základní postoj, 

břicho stehna, dvojitý biceps zepředu, dvojitý biceps zezadu  

 

(Zdroj: ronnie.cz, 15.11.2017) 

Obrázek č. 19: Autor na Mistrovství ČR - ukázka povinných postojů - zleva hrudník zboku, 

triceps z boku, široký sval zádový zezadu, čtvrtobrat vpravo 

 

(Zdroj: ronnie.cz, 15.11.2017) 
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 Podpůrné látky 

jak již bylo zmíněno u objemové části přípravy klasického kulturisty, velice záleží na tom, 

zda je tato kategorie pro jedince tou primární, nebo je pouze průběžnou při snaze dosáhnou 

větších svalových objemů. V případě setrvání u této disciplíny je využívání podpůrných látek 

téměř zbytečné a velká řada soutěžících ji volí právě z toho důvodu, že mohou zůstat 

naturální, a přesto v konkurenci dosahovat nejvyšších umístění. Z mého osobního hlediska je 

klasická kulturistika právě onou hranicí mezi naturálním sportem bez nutnosti využívání 

zakázaných látek a vrcholným sportem, ve kterém bez těchto látek není možné uspět. Zároveň 

bych chtěl ale uvést, že podobně jako ve všem existují výjimky a já jsem byl svědkem 

absolutního vítězství nad celým startovním polem zkušených kulturistů dvěma mladými 

závodníky - ač byli v té době stále naturální - nedali svým soupeřům šanci. Vše je tedy 

možné, ovšem bez naprosto perfektních genetických předpokladů by se to nemohlo těmto 

dvěma mladým závodníkům podařit. 

 

10.3.4 Classic physique 

Obrázek č. 20: Ukázka závodníků v Classic physique na Mr. Olympia 2017 

 

(Zdroj: eastlabs.sk, 15.11.2017) 
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Jedná se opět o velice mladou kategorii, která vznikla teprve v polovině roku 2016,               

ale odborníci jí již teď předpovídají obrovskou budoucnost. Je to především z toho důvodu,      

že v posledních letech se největší oblíbenosti těšila královská kategorie nejtěžších kulturistů 

zároveň s estetickými a oku lahodícími závodníky ve Physique mužů. Stále se zvyšující počet 

účastníků s sebou přinesl i příliv laické veřejnosti, která se o kulturistiku jako o sport začala 

zajímat. Pro toto publikum byly obrovské objemy kulturistů příliš velkým extrémem a pro 

změnu kategorie Physique mužů nedisponovala dostatečnou svalovou rozvinutostí. Classic 

physique vznikl právě jako potřebné přemostění mezi těmito dvěma kategoriemi. Tato 

disciplína je opět omezena váhovými limity vztahujícími se k výšce závodníků, ovšem oproti 

klasické kulturistice jsou tyto limity posunuty směrem nahoru, což je dostatečný prostor pro 

svalový rozvoj. Soutěžící se ale nemusí honit za přehnanými svalovými objemy, tudíž mohou 

svou postavu tvarovat pomaleji s ohledem na estetiku, ke které je u této disciplíny velmi 

zřetelně přihlíženo. Celá ideologie vzniku této kategorie byla nastavena na znovuzrození tzv. 

"zlaté éry" kulturistiky, v níž závodily takové legendy, jako byl Larry Scott, Frank Zane či 

všemi známý Arnold Schwarzenegger. V této době byla kulturistika spíše snahou docílit 

krásné a estetické postavy na rozdíl od poslední dekády, kdy extrémní svalové objemy zcela 

vymýtily onu estetičnost. Tento styl se i mnohem více zamlouvá jak diváckému publiku,            

tak jednotlivým závodníkům a právě proto dochází k onomu rapidně velkému nárůstu 

oblíbenosti této kategorie.  

 Limity 

váhové jsou rovněž jako u klasické kulturistiky ovlivněny výškou závodníka, ale jelikož se 

tato kategorie doposud objevila pouze na soutěžích v Americe, jsou tyto limity přesně 

stanoveny pouze v librách a na počet palců. Následující tabulka je tedy pouhým převodem do 

soustavy SI a nejedná se tedy o přesně stanovené evropské limity. Classic physique je tak 

rozdělen do čtyř kategorií a to do 170 cm, do 178 cm, do 183 cm a nad 182cm, když zároveň 

soutěžící nesmí překročit hmotnostní omezení dle následujícího klíče: 

 do 163 cm: max. váha [kg] = 70 

 do 165 cm: max. váha [kg] = 73 

 do 168 cm: max. váha [kg] = 75 

 do 170 cm: max. váha [kg] = 77 
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 do 173 cm: max. váha [kg] = 80 

 do 175 cm: max. váha [kg] = 84 

 do 178 cm: max. váha [kg] = 87 

 do 180 cm: max. váha [kg] = 91 

 do 183 cm: max. váha [kg] = 94 

 do 185 cm: max. váha [kg] = 98 

 do 188 cm: max. váha [kg] = 102 

 do 191 cm: max. váha [kg] = 105 

 do 193 cm: max. váha [kg] = 109 

 do 195 cm: max. váha [kg] = 112 

 do 198 cm: max. váha [kg] = 116 

 do 201 cm: max. váha [kg] = 119 

 nad 201 cm: max. váha [kg] = 122 

(http://www.skfcr.cz/_img/dokumenty/2016-03-17-soutezni-rad-a-pravidla.pdf, 16.11.2017) 

 Objemová příprava 

je u závodníků v Classic physique odlišná pouze v nutnosti kontroly nad závěrečnou váhou, 

která nesmí překročit stanovené limity. Zároveň se tito soutěžící mohou vydat cestou 

postupného kvalitního přibírání svalové hmoty. Tímto způsobem tak není nutné každodenní 

obrovské množství přijímaných živin, které by mohlo mít za následek rozšiřování pasu a tím   

i ztráty estetiky. 

 Dieta 

však pro soutěžící v této disciplíně nikterak nevybočuje ze zásad využívaných kulturisty ve 

váhových kategoriích.  
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 Úbor 

je pro tuto kategorii zvolen rovněž jako střední cesta mezi kulturistikou a Physique mužů, což 

v praxi znamená, že závodníci musí mít šortky s krátkými nohavičkami podobné pánskému 

spodnímu prádlu. Nesmí se tedy jednat ani o plavky slipového typu jako v případě kulturistů, 

ani o šortky s dlouhými nohavičkami, které se využívají ve Physique. Tyto závodní plavky 

musí být elastické a pouze v černé barvě. 

 Povinné postoje 

se opět snaží poukázat na celkovou estetičnost postavy závodníků, a tudíž jsou mírně 

uvolněna pravidla v přesném dodržování jednotlivých póz. Závodníci tak často volí úpravy 

převzaté ze "zlaté éry" kulturistiky, což postojům dává znovu svěží nádech po desítkách let 

strohého opakování stále stejných předepsaných prvků. Navíc rozhodčí dávají dobrý pozor       

i na plynulost pohybů, které soutěžící provádí během přemisťování se z jednoho postoje do 

druhého. Tyto pohyby by měly být ladné a dokazující perfektní koordinaci těla i mysli 

závodníka. Jedná se o veliký rozdíl oproti kulturistice, kde je nejvíce důležité umět správně 

provádět jen základní postoje a na přechody mezi nimi, se až tolik nehledí. 

Závodníci Classic physique rovněž využívají dvojitý biceps zepředu i zezadu, které mají 

stejné požadavky jako u váhové či klasické kulturistiky (nohy jsou v mírném rozkročení, 

jedna z nohou je unožena do boku, paže jsou v upažení s ohnutými lokty, pěsti sevřené            

a stočené dolů). Rozdílností bývá velice často uvolnění trupu, který se mírně nakloní do 

strany, obě paže zaujmou odlišnou pozici, kdy jedna je ve výši ramen a druhá ve výši hlavy            

a zároveň se prsty u vyšší ruky rozevřou z obvyklé pěsti do otevřené dlaně. 

Hrudník z boku, u kterého může závodník zvolit kteroukoliv stranu tak, aby demonstroval 

svou lepší paži a prsa (závodník tedy stojí bokem k rozhodčím ohne přední paži do pravého 

úhlu a sevře pěst, druhá paže ji uchopí v zápěstí, dolní končetina bližší rozhodčím je pokrčená 

a opírá se špičkou o zem a vzdálenější noha může být opřena o nohu bližší k rozhodčím, opírá 

se celým chodidlem o zem). Běžnou změnou bývá u tohoto postoje neuchopení se rukama 

navzájem, ale dojde pouze k těsnému přiblížení obou pěstí závodníky, přičemž zápěstí 

směřuje dolů. 

Břicho a stehna (soutěžící umístí paže za hlavu a jednu dolní končetinu přednoží, současně 

zatne břišní svaly mírným předklonem horní části těla a také stehenní sval přednožené nohy). 

Zde závodníci nejčastěji obměňují klasický postoj o tzv. "vakuum", což znamená, že se 
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nesnaží demonstrovat své dobře vyrýsované břicho a na něm svaly připomínající kostičky, 

nýbrž poukazují vtažením stěny břišní co nejhlouběji, na perfektní svalovou koordinaci                

a rovněž posílení svalů vnitřního stabilizačního systému, mezi něž patří i hluboké svalstvo 

břicha.  

Oblíbený klasický postoj - dává možnost závodníkovi předvést libovolnou pózu vycházející 

ze "staré školy", nebo přijít s něčím zcela novým. Jediným omezením je nemožnost využití 

postoje "most muscular" v češtině označován jako "gorila".                                       

(http://www.skfcr.cz/_img/dokumenty/2016-03-17-soutezni-rad-a-pravidla.pdf, 16.11.2017) 

Obrázek č. 21: Ukázka povinných postojů - zleva dvojitý biceps zepředu, dvojitý biceps 

zezadu, břicho stehna, hrudník zboku 

 

(Zdroj: eastlabs.sk, 15.11.2017) 
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Obrázek č. 22: Ukázka povinných postojů - 2x odlišný libovolný postoj 

 

(Zdroj: eastlabs.sk, 15.11.2017) 

 Podpůrné látky 

jsou jednoznačně užívány ve všech svých formách, jelikož svalový rozvoj závodníka je nutný 

na velmi vysoké úrovni. Jedinou výjimku můžeme vidět u růstového hormonu hGH. Tato 

látka má totiž za vedlejší účinek růst vnitřních orgánů a tím rozšiřování pasu, který si 

závodníci v Classic physique musejí udržet co nejužší pro zachování vysoké estetiky těla. 

Zneužívání této látky by tak bylo kontraproduktivní vůči jejich hlavním cílům. Jeden               

z hlavních problémů posledních let byl fakt, že vrcholoví závodníci v kulturistice mají 

extrémně vypouklá břicha a působí tak na pódiu téměř jako těhotní. Je to právě následek 

užívání růstového hormonu hGH, a tudíž se tato látka absolutně nehodí pro kategoriiClassic 

physique. 
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10.3.5 Kulturistika mužů 

Obrázek č. 23: Ukázka nejúspěšnějších závodníků v kulturistice na Mr. Olympia 2017 

 

(Zdroj: eastlabs.sk, 15.11.2017) 

Kulturistika mužů je vrcholnou disciplínou všech soutěží zabývající se fitness a kulturistiky. 

Je to právě ona, která dala postupem času vzniknout všem kategoriím, které jsme si probrali 

výše. Laická veřejnost si ve většině případů představí pod pojmem soutěžní kulturistika 

jedince ohromných svalových objemů a o hmotnostech přesahující 120kg. Pravdou ovšem je, 

že vhodným rozdělením do velikého počtu kategorií je kulturistika určena pro jedince 

jakéhokoliv svalového rozvoje či závodní hmotnosti. Ve všech hmotnostních kategoriích se 

ale požaduje od závodníků totéž a tím jsou plné a kulaté svaly, hustota, maximální 

vyrýsovanost a separace svalstva. Pokud bychom se ovšem podívali na hodnocení na 

profesionálních soutěžích, setkáme se častěji s faktem, že rozhodčí dávají přednost trendu 

mohutnějších svalových objemů na úkor perfektní připravenosti a vyrýsovanosti postavy 

soutěžících. Amatérský závodník má tedy za cíl perfektní formu s maximální vyrýsovaností, 

zatímco profesionál má za cíl maximální objemy. 
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 Limity 

jsou v tomto případě rozděleny pouze za pomocí váhy závodníků. Od sebe se pak ještě 

odlišují v závislosti na věku soutěžících následovně: 

  mladší dorostenci do 65 kg a nad 65 kg 

 starší dorostenci do 65 kg, do 72 kg a nad 72 kg 

 junioři do 70 kg, do 77 kg a nad 77 kg 

 muži do 67,5 kg, do 75 kg, do 82,5 kg, do 90 kg a nad 90 kg 

 masters muži 40 až 49 let do 80 kg a nad 80 kg 

 masters muži 50 až 59 let jedna kategorie 

 masters muži 60 až 64 let jedna kategorie 

 masters muži nad 65 let jedna kategorie 

Tyto limity jsou využívány při konání všech amatérských soutěží. V případě soutěží 

profesionálních je ovšem kulturistika rozdělena pouze do dvou kategorií a to do 212 lbs (96,1 

kg) a Open (nad 212 lbs). (http://www.skfcr.cz/_img/dokumenty/2016-03-17-soutezni-rad-a-

pravidla.pdf, 16.11.2017) 

(příloha č. 10) 

 Objemová příprava i dieta 

se řídí všemi zmíněnými pravidly, principy a postupy, které byly podrobně popsány v 

předešlých kapitolách. 

 Úbor 

 mají kulturisté soutěžící ve váhových kategoriích stejný, jako kulturisté klasičtí, jsou to 

jednobarevné nezdobené čisté pózovací plavky, které musí být na bocích široké nejméně 1 cm 

a musí zakrývat alespoň polovinu hýžďových svalů. Plavky typu „tanga“ jsou opět zakázány. 

Materiál plavek musí být zvolen z textilního materiálu (žádné plastové, pogumované nebo 

kožené materiály) a zároveň jsou zakázány veškerá zdobení, jako jsou kamínky nebo flitry. 

Soutěžící nesmí nosit na pódiu obuv, hodinky, prsteny, náušnice, řetízky a náhrdelníky                 
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a nesmí žvýkat. Vlasy by měly být upraveny tak, aby nezakrývaly svalstvo ramen a horní části 

zad. Posledním pravidlem je, že startovní číslo musí být připevněno na levé straně plavek. 

 Povinné postoje 

byly utvářeny v průběhu let od počátku kulturistických soutěží s jasným cílem, a to možnost 

hodnocení komplexního svalového rozvoje závodníků. V dnešní době jsou ustanoveny tyto 

povinné postoje: 

Dvojitý biceps zepředu i zezadu, který následuje po čtvrtobratech (nohy jsou v mírném 

rozkročení, jedna z nohou je unožena do boku, paže jsou v upažení s ohnutými lokty, pěsti 

sevřené a stočené dolů). Navíc se soutěžící pokusí zatnout co nejvíce frontálních popřípadě 

posteriorních svalů.  

Široký sval zádový zepředu i zezadu (soutěžící stojí v mírném rozkročení bez unožení, opře 

ruce sevřené nejlépe v pěst o pas a zatne široký sval zádový). Současně se pokusí zatnout co 

nejvíce frontálních popřípadě posteriorních svalů, aby co nejlépe demonstroval „V“ tvar 

trupu.  

Hrudník z boku, u kterého může závodník zvolit kteroukoliv stranu tak, aby demonstroval 

svou lepší paži a prsa (závodník tedy stojí bokem k rozhodčím, ohne přední paži do pravého 

úhlu a sevře pěst, druhá paže ji uchopí v zápěstí, dolní končetina bližší rozhodčím je pokrčená 

a opírá se špičkou o zem a vzdálenější noha může být opřena o nohu bližší k rozhodčím, opírá 

se celým chodidlem o zem). Soutěžící rozvine hrudník tlakem ohnuté přední paže                     

a maximálně zatne biceps společně se stehenními svaly. 

Triceps z boku, u kterého závodník opět volí kteroukoliv stranu tak, aby rozhodčím 

demonstroval svou lepší paži (dolní končetina bližší rozhodčím je propnuta nebo mírně 

pokrčena a opírá se celým chodidlem o zem, zatímco noha vzdálenější může být opřena               

o nohu bližší k rozhodčím, je pokrčená, opírá se špičkou o zem a je vytrčena vzad, obě paže 

jsou umístěny za zády s propletenými prsty). Přední paže je zatnuta tak, aby byl kontrahován 

triceps. Dále lze vyklenout hrudník a zatnout svalstvo břišní stěny, stehen a lýtek. 

Břicho a stehna (soutěžící umístí paže za hlavu a jednu dolní končetinu přednoží, současně 

zatne břišní svaly mírným předklonem horní části těla a také stehenní sval přednožené nohy). 

Most muscular, při kterém má závodník možnost zvolit z několika variant tu, jež považuje za 

svoji nejlepší a nejoblíbenější, která mu dovoluje prezentovat mohutnost svalového rozvoje 
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přední části těla (soutěžící si může zvolit postoj nohou u sebe, jedné nohy unožené a na špičce 

nebo jedné nohy přednožené a na patě, ruce pak má možnost spojit a opřít o sebe v oblasti 

břicha, opřít je o kyčle, či je jen nechat předpažené poníž s mírným pokrčením). Závodník se 

snaží maximálně roztáhnout široký sval zádový a zároveň zatnout co nejvíce frontálních 

svalů, což vede k již zmiňovanému efektu mohutnosti těla a zároveň je možné prezentovat 

pruhování v oblasti prsních, ramenních či stehenních svalů. 

(http://www.skfcr.cz/_img/dokumenty/2016-03-17-soutezni-rad-a-pravidla.pdf, 16.11.2017) 

Obrázek č. 24: Ukázka povinných postojů - zleva most muscullar, základní postoj, dvojitý 

biceps zezadu, dvojitý biceps zepředu 

 

(Zdroj: eastlabs.sk, 15.11.2017) 
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Obrázek č. 25: Ukázka povinných postojů - zleva triceps zboku, hrudník zboku, široký sval 

zádový zepředu, široký sval zádový zezadu 

 

(Zdroj: eastlabs.sk, 15.11.2017) 

 Podpůrné látky 

využívané kulturisty váhových kategorií se budou odlišovat nejčastěji v závislosti na stáří 

závodníka a druhu soutěží, na kterých se chce prezentovat. Můžeme ale s jistotu konstatovat, 

že u této disciplíny nalezneme kompletní paletu zakázaných prostředků i látek, které ještě ani 

na antidopingovém seznamu nejsou a dopingové laboratoře o jejich zneužívání zatím netuší. 

Touha jedinců dosáhnout maximálních svalových objemů, touha publika tyto extrémy vidět          

a touha porážet soupeře na soutěžním pódiu bude vždy dostatečně silná na to, aby tito jedinci 

neváhali využívat jakýchkoliv prostředků, které jim k tomuto cíly dopomohou. 
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11 Rozhovory s trenéry profesionálních kulturistů a profesionálními kulturisty ČR 

Seznam položených otázek: 

1. Jaké typy tréninkových jednotek využíváš? (klasický kulturistický split, Korte, těžko-

lehký split, Heavy duty, atd.) 

2. Jaké tréninkové metody nejčastěji používáš? (pyramida, supersérie, vynucená 

opakování, neúplná opakování, atd.) 

3. Využíváš při tréninku moderní pomůcky, jako je bosu, expandery, TRX, atd.? 

4. Trénuješ v průběhu roku stále stejně? 

5. Rozlišuješ způsoby tréninku u sebe a svých závodníků? 

6. Na co kladeš důraz v objemové fázi přípravy? 

7. Na co kladeš důraz v dietě? 

8. Na co kladeš důraz v superkompenzaci? 

9. Jaké typy potravin nejčastěji používáš? 

10. Kolik toho v průběhu dne vypiješ a jak důležitý je pro tebe pitný režim? 

11. Jaké suplementy jsou pro tebe nepostradatelné v objemové fázi přípravy? 

12. Jaké suplementy jsou pro tebe nepostradatelné v dietě? 

13. Jaké suplementy jsou pro tebe nepostradatelné v superkompenzaci? 

14. Jakým způsobem se u tebe mění tréninkové jednotky během superkompenzace? 

15. Zařazuješ plánovaně odpočinkovou fázi po závodech? (myšleno zcela bez cvičení v 

posilovně) 

16. Kolik věnuješ času pózingu a jak velkou mu přikládáš důležitost? 

17. Jak se díváš na moderní typy diet a používáš je? (ketodieta, bezlepková dieta, 

přerušované hladovění, sugarfree, atd.) 

18. Jaké vidíš největší rozdíly mezi amatérskými a profesionálními soutěžemi? 

19. Jaká je podle tebe největší deviza kvalitního závodníka v kulturistice? 

20. Co považuješ na soutěžní kulturistice za nejtěžší a co za nejkrásnější? 
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Odpovědi na položené otázky: 

11.1 Tomáš Bureš 

1. Přibližně z 90% celého roku využívám klasický kulturistický split, který se mi nejvíce 

osvědčil. Nebráním se však využívání prakticky jakýchkoliv tréninkových postupů         

a většinu z nich jsem si také sám vyzkoušel. 

2. Nejčastěji využívám metodu pyramidy, kterou následně v předsutěžním období střídají 

supersérie a shazované série. 

3. Ano využívám velice často expandery a vzhledem k mým dlouholetým problémům          

s koleny zařazuji do tréninkových jednotek rovněž bosu. 

4. V průběhu roku určitě stále stejně netrénuji, ale vše se u mě i mých svěřenců odvíjí od 

aktuální formy.  

5. Zcela určitě, každý sportovec vyžaduje úplně odlišný přístup. 

6. V objemové fázi přípravy kladu důraz na základní cviky, vyšší tréninkové váhy             

s menším množstvím opakování. 

7. V dietě jsou pro mě nepostradatelné shazované série. 

8. V případě období superkompenzace je můj přístup opět závislý na kvalitě formy, která 

určuje styl tréninkových jednotek v posledním týdnu před soutěží. Pokud forma není 

zcela hotová, pak jsou tréninkové jednotky velice dlouhé se snahou „vyždímat“ ze 

svalů maxim. Pokud je ale forma hotová, pak jdu do posilovny jen na krátkou chvíli, 

během níž svaly pouze napumpuji a jdu domů odpočívat. V obou případech ovšem 

kladu důraz na kontrakci svalových partií na vrcholu všech opakování. 

9. Jsem ze staré školy, a proto je pro mě zcela nepostradatelné maso s rýží. 

10. Pitný režim má dle mého názoru obrovský vliv na celé fungování lidského organismu 

a já tedy dbám na vysokou hydrataci. V průběhu roku vypiji kolem 5 l vody, ovšem           

s přibývajícím počtem tréninkových jednotek a intenzity tréninků v závěru přípravy se 

toto množství zvyšuje až k 7-8 l vody za den. 

11. V objemové fázi přípravy pro mě neexistuje žádný suplement, který bych označil za 

nepostradatelný.  

12. V dietě si potrpím na užívání komplexních aminokyselin, zvýšeného množství 

vitamínů a minerálů. 

13. Superkompenzace je již zcela bez doplňků stravy. 

14. Jak jsem již zmiňoval, celkový styl přípravy se vždy odvíjí od aktuální formy, a která 

pak ovlivňuje další postupy. 
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15. Ano, odpočinkovou fázi přípravy zařazuji pravidelně, jen s rozdílnou délkou trvání. 

Pokud mi po závodech začíná ihned příprava na následující sezónu, pak volím 

odpočinek 1 týden, pokud mám do následujících závodů čas rok a více, pak toto 

období prodlužuji. Vždy ale nejprve využiji pozávodní schopnosti těla přijímat 

obrovské množství živin, což znamená, že ještě tak měsíc dodržuji závodní režim se 

stravou a tréninkovými jednotkami, a až poté následuje odpočinková fáze. 

16. Správný pózing má obrovský vliv na konečné umístění závodníka, jelikož vhodnou 

úpravou postoje může jedinec zdůraznit své přednosti, a naopak zakrýt nedostatky. 

Své svěřence tedy vždy vedu k co nejčastějšímu tréninku závodních postojů. Co se 

ovšem týká mé osoby, velice tuto stránku zanedbávám a například volnou sestavu 

jsem nikdy v životě neměl dopředu vymyšlenou, ale pouze jsem na pódiu 

improvizoval.  

17. Označení moderní typy diet nemám rád, jelikož všechny tyto metody se již dávno 

využívaly ve světě kulturistiky pouze pod jiným označením. Jsou to tedy jen 

restartované staré postupy s novým názvem. Tyto postupy občas využívám, ale vždy          

s ohledem na to, čeho chci docílit.  

18. Hlavní rozdíl vidím v množství hmoty, kterou se závodníci prezentují. V poslední 

době se ovšem i amatérští závodníci přibližují ve svalových objemech profesionálním 

závodníkům. 

19. Kvalitní závodník by měl mít vyváženou postavu, symetrii, vysokou vyrýsovanost        

a hlavně bez vypouklého břicha, což je v posledních letech obrovský nešvar 

profesionální kulturistiky. 

20. Za nejtěžší a zároveň nejkrásnější na kulturistice považuji možnost a nutnost stále 

překonávat sám sebe a svoje hranice. 

 

11.2 Vladimír Pajič 

1. Ke každému svěřenci přistupuji odlišně a na každého bude působit něco jiného,              

z tohoto důvodu volím vždy odlišné tréninkové postupy. 

2. Opět vycházím z předpokladu, že každý je originál a potřebuje odlišný přístup, jelikož 

každý jedinec má jiné složení svalových vláken, jinou dobu regenerace a od toho se 

odvíjí i použité metody. 
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3. Ano, využívám všechny výše zmíněné pomůcky, ovšem nejčastěji zařazuji svým 

klientům do tréninku Bosu, který je velice opomíjen. Jeho výhodou je schopnost 

předcházení zdravotním potížím, tělesným disbalancím a všem problémům 

vycházejícím ze špatného posílení hlubokého stabilizačního systému. 

4. Styl tréninku se vždy odvíjí od formy závodníka a datu závodů, na kterých chce 

soutěžit. 

5. Ano, jednoznačně. 

6. V objemu kladu důraz na kvalitní nabírání svalové hmoty, nemám rád „oteklé“ 

kulturisty v tzv. "off season" 

7. V dietě je důležitý postupný a plynulý úbytek podkožního tuku, nikoliv nucené 

drastické změny v závěru přípravy. 

8. Superkompenzace je tou nejdůležitější částí přípravy, kde se dá vše vyladit do 

perfektního stavu, nebo také vše pokazit. Já tedy v tomto období hlídám své závodníky 

prakticky hodinu po hodině, aby vše dopadlo dle našich představ. 

9. Zcela vynechávám kuřecí masa, a to vzhledem k jejich extrémním hormonálním 

úpravám během jejich růstu za cílem co největšího zisku. Volím tedy pro své 

závodnice krůtí maso či ryby a u svých závodníků hovězí, které může být až do konce 

přípravy. Vše je ale opět závislé na formě klienta. 

10. S ohledem na zvýšený příjem bílkovin kulturistů je to velice důležitým faktorem. Já 

proto doporučuji 4dcl vody/10kg váhy jedince.  

11. Nepostradatelné jsou pro mě v objemové fázi větvené aminokyseliny, HMB a kreatin. 

12. V dietě jsou to pak BCAA a glutamin. 

13. V superkompenzaci ponechávám vše až do chvíle, kdy se závodníky začínáme 

„odsolovat“. V ten okamžik vyřazuji veškeré suplementy. 

14. Objem a tréninková intenzita se rapidně zvyšuje, pro maximální vyčerpání 

glykogenových zásob. 

15. Opět záleží na konkrétním případu. Závodníky, kteří mají za sebou dlouhodobou 

přípravu již třeba i několik let v řadě, nechávám zcela bez tréninku po dobu 3-4 týdnů. 

Ovšem u 80% jedinců pouze velice snížím tréninkové zatížení. 

16. S přibližujícím se termínem soutěže se i mnohem více zaměřuji na pózování, a to z 

hlediska procvičení, ale i z důvodu zvětšení hustoty svalstva díky izometrické 

kontrakci. 

17. Neexistují žádné moderní typy diet, lidské tělo se vývojově nezměnilo za posledních 

20000 let, a tudíž je k němu tímto způsobem nutno přistupovat. To že se nějaké diety 
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nazývají moderní, je jen dnešními trendy. Já jsem zastáncem toho, že tělo musí 

přijímat všechny makroživiny, jinak nemůže správně fungovat. Sám jsem vyzkoušel 

např. ketodietu, která u někoho může dobře fungovat, ovšem z dlouhodobého hlediska 

to může být problém ze zdravotního hlediska. 

18. Amatérské soutěže jsou plné pomluv a závodníkům zcela chybí jakákoliv pokora. 

Oproti tomu profesionální kulturisté už si tzv. "na nic nehrají", nemusí nikomu nic 

dokazovat a to vede k mnohem příjemnější a přátelštější atmosféře v rámci soutěží. 

19. Nejdůležitější je symetrie a připravenost. Z tohoto důvodu vidím největší budoucnost 

v nové kategorii Classic physique, která je skutečnou "sochařinou". 

20. Kulturistika je nádherná v tom, že dokáže vytvářet skutečná přátelství v rámci naší 

komunity, ovšem zároveň člověka zcela izoluje od reálného života. 

 

11.3 Milan Šádek 

1. Využívám prakticky pouze klasický kulturistický split 

2. Vždy začínám a zahřívám se pomocí pyramidové metody, ale jakmile dojdu                 

k  potřebné váze, zůstávám na ní a s ní provádím několik pracovních sérií. 

3. Ano, velice často využívám expandery a v minulosti jsem zařazoval do svého 

tréninkového plánu i bosu a TRX, ovšem v poslední době již jen velice málo. Opakem 

jsou pak tréninkové jednotky mých klientů, u kterých tyto pomůcky využívám 

mnohem častěji než u sebe. 

4. Mění se doba tréninku, doba mezi sériemi, intenzita tréninku i frekvence tréninkových 

jednotek, a to vždy v závislosti na blížícím se datu soutěže. V objemu je vše na nižší 

úrovni a s postupem času se přidává. 

5. Jednoznačně, kondiční cvičenci potřebují zcela odlišný přístup než profesionální 

závodník.  

6. Velký důraz v objemové fázi přípravy kladu na odpočinek. 

7. V dietě se naopak snažím o udržení tréninkových vah a zvyšující se intenzitu tréninků. 

8. Superkompenzace je období, kdy je třeba svaly vyčerpat a ne je stimulovat k růstu, 

tudíž na toto myslím v závěrečných tréninkových jednotkách s cílem maximální 

prevence zranění.  

9. To je snadné a stále stejné kuřecí maso, rýže, tvaroh a vejce. 
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10. Pitnému režimu přikládám obrovský význam a vypiji kolem 4-5 l vody za den. Snažím 

se dopíjet i před tréninkem, kdy větší množství vody v těle způsobí lepší pumpovací 

efekt předtréninkových stimulantů a mně se tak lépe trénuje. 

11. V objemové fázi přípravy se neobejdu bez kvalitního syrovátkového proteinového 

přípravku, multivitaminového a multiminerálního přípravku a kreatinu. 

12. V dietě měním syrovátkový protein za hydrolyzovaný. 

13. V superkompenzaci se snažím vyhnout již téměř všem doplňkům stravy. 

14. Měním pouze intenzitu a frekvenci tréninkových jednotek. V objemové fázi trénuji 

nejčastěji stylem 1+1 nebo 2+1 a v dietě pak měním tento systém na 3+1 nebo 4+1. 

15. Těsně po závodech je tělo schopné enormního růstu a tohoto efektu tedy ještě 

přibližně 2 měsíce využívám. Následně ovšem zařazuji 2 týdny celkového odpočinku. 

16. Pózing je velice důležitý, a proto se mu věnuji co nejčastěji. V závěrečném měsíci 

bych rád řekl, že každý večer, ovšem s rostoucí únavou je to někdy složité. 

17. Žádné tyto moderní diety nevyužívám, jelikož si myslím, že je to pouze výmyslem 

dnešní doby. 

18. Největším rozdílem je jednoznačně přátelská atmosféra na závodech. Mám z toho nyní 

pocit, že se jedná pouze o závodění kamarádů mezi sebou. 

19. Dobrý kulturista musí být cílevědomý, pokorný, musí mít respekt k ostatním a chuť se 

stále zlepšovat. 

20. Na kulturistice mám rád to neustále hledání a posouvání hranic mého těla a sledování 

toho, jak se člověk zlepšuje. Obrovskou nevýhodou je ovšem zanedbávání mé rodiny. 

 

11.4 Vojtěch Koritenský 

1. Využívám nejčastěji klasický kulturistický split. 

2. Hlavní metodou jsou pro mne pyramidy, ovšem rád svým tréninkům dodávám určitou 

variabilitu a obměňuji je. Zařazení supersérií, shazovaných sérií či vynucených 

opakování je pro tuto změnu ideálním způsobem.  

3. Ano, používám občas expandery. 

4. Trénovat v průběhu roku stále stejně není možné a v dietě je nutností navýšení 

intenzity i počtu tréninkových jednotek. Já osobně v předsoutěžní části přípravy 

nejraději trénuji šest dní v řadě s precizním dodržováním stravy a následuje den 

tréninkového volna spojený s uvolněním stravovacího režimu, kdy jím na co mám 
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chuť. Tento jeden volný den nikterak nemůže ohrozit moji závěrečnou formu a naopak 

udrží mou psychiku a chutě "na uzdě" po celou dobu přípravy. 

5. Ano, je to nutné. 

6. Velký důraz kladu na dostatečné množství přijímaných živin, které se u mne pohybuje 

okolo 1 kg masa a 800g sacharidů na den. Rovněž je důležitým faktorem kvalitní 

odpočinek. 

7. Podstatné je pro mne v dietě udržet tréninkové váhy po co nejdelší možnou dobu            

a dostatečně k tréninkovým jednotkám i odpočívat. V jídelníčku pak oproti ostatním 

závodníkům zcela vynechávám zeleninu, která mi nechutná. 

8. Snažím se být s formou připravený již přibližně čtrnáct dnů před závody, protože  

superkompenzace by nemělo být obdobím, ve kterém se jedinec snaží na poslední 

chvíli dohnat nedostatky své formy. 

9. Hovězí svíčková, losos a rýže. 

10. Pitný režim je významným faktorem, jež ovlivňuje fungování celého těla, a proto si ho 

velmi hlídám. Vypiji přibližně 5l vody za den. 

11. V objemové části přípravy se neobejdu bez kvalitního syrovátkového proteinu               

a probiotik. 

12. V dietě rád využívám glutamin, BCAA a isolovaný protein. 

13. Do superkompenzace již nezařazuji žádné doplňky stravy kromě vitamínů. 

14. Jak jsem již zmínil výše, snažím se být na soutěž připravený zhruba dva týdny 

dopředu a to znamená, že pokud jsem byl schopný dosáhnout finální formy s tímto 

předstihem, není nutností již cokoliv měnit. 

15. Ano, jezdím pravidelně na 14 denní rekreační dovolenou. 

16. Správná prezentace na pódiu má veliký význam a může mnohé ovlivnit. Z tohoto 

důvodu se snažím věnovat pózingu každý den v průběhu diety. 

17. Nemám je rád a nepoužívám je. 

18. Nejvyšší amatérská a profesionální úroveň se v posledních letech velice přiblížili                  

a rozdíly jsou minimální. Největší odlišnost vidím v rozhodování rozhodčích, kdy na 

amatérské úrovni rozhoduje především kvalitní forma a připravenost, zatímco 

profesionální rozhodčí dávají přednost větším svalovým objemům. 

19. Důležitá je vůle a disciplína. V dnešní době bohužel i peníze. 

20. Za nejtěžší považuji konzistentnost, která je nezbytná pro dlouhodobý úspěch. 

Nejkrásnější je možnost stálého zdokonalování a překonávání sám sebe. 
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11.5 Miroslav Přibáň  

1. Vyzkoušel jsem za svoji závodní kariéru prakticky všechny typy tréninkových 

jednotek, ale nejvíce se mi osvědčil klasický kulturistický split. 

2. V tréninkových jednotkách využívám principy pyramidy a supersérií. 

3. Opět mohu říci, že jsem si vyzkoušel téměř všechny pomůcky pro trénink, ale nyní 

jsem je již delší dobu nevyužíval. 

4. Ne, naprostou nutností je pro mě změna intenzity v období diety, bez které bych nebyl 

schopný dosáhnout potřebné formy. 

5. Ano, každý je unikátní v tom co na něho bude fungovat, a je proto nutností přijít právě 

na onu nejúčinnější metodu pro každého závodníka. 

6. V objemové části kladu důraz na použití dostatečných tréninkových vah a kvalitní 

regenerace. 

7. Dieta je obdobím, ve které je nezbytné vybudovanou svalovou hmotu udržet, a proto            

i nyní kladu důraz na dostatečně vysoké tréninkové váhy. Zároveň je ale potřeba 

navýšit i tréninkovou intenzitu a počty tréninkových jednotek, kvůli dostatečně 

rychlému spalování podkožního tuku. 

8. V superkompenzaci se snažím o maximální možné "vyždímání" svalů                           

z glykogenových zásob, které je z mého pohledu velice důležité pro finální formu. 

9. Volím krůtí a kuřecí maso, ryby, rýži a brambory. 

10. Snažím se vypít přibližně 3-4 l vody za den, jelikož považuji dostatečný pitný režim za 

významný. 

11. Používám proteinový koncentrát, HMB, větvené aminokyseliny a kreatin. 

12. V dietě se neobejdu bez vitamínů a minerálů, BCAA, isolovaného proteinu                    

a spalovačů tuku. 

13. V období těsně před závody již vyřazuji kompletně všechny doplňky stravy. 

14. Superkompenzace není místem pro zkoušení nových postupů, tudíž se držím 

osvědčené klasiky, kterou mám na sobě několikrát ozkoušenou a je vždy závislá na 

aktuální formě. 

15. Ano, zařazuji ale pouze na dobu maximálně 1 týdne. 

16. Myslím si, že kvalitní pódiová prezentace může hlavně na amatérské úrovni mnohé 

ovlivnit a věnuji se mu tak poměrně často. V období před závody každý den. 
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17. Využívám často ketodietu, která mi neuvěřitelně dobře funguje, a cítím se na ní přímo 

skvěle. Z dlouhodobého hlediska je ale neudržitelná a to především ze zdravotních 

důvodů. 

18. Největší rozdíl vidím v přístupu lidí a organizátorů k jednotlivým závodníkům              

a zároveň přístup závodníků mezi sebou a k fanouškům. Jsou to zkrátka 

profesionálové. 

19. Určitě je to úzký pas a široká záda společně s rameny. Estetika daná těmito atributy je 

pak velice těžko k poražení. 

20. Nejtěžší je projít si celkovou závodní dietou, která je velice přísná. Za ten 

nepopsatelný pocit na pódiu to ovšem stojí. 

 

11.6 Daniela Bečková 

1. Nejčastěji trénuji stylem klasického kulturistického splitu, ovšem velice ráda zařazuji 

do své přípravy i kruhové tréninky.  

2. Během tréninkových jednotek pak volím supersérie a shazované série, jelikož si 

myslím, že pro závodnice v Bikiny fitness není až tak důležitá použitá váha, jako spíše 

precizní technika a procvičení celého těla. 

3. Ano velice ráda využívám bosu a expandery, co se týká TRX, tak to jen velmi zřídka. 

4. Určitě ne, jelikož je třeba odlišovat období, ve kterém se závodník zrovna nachází.          

S blížící se soutěží nabývají mé tréninkové jednotky na intenzitě a zvyšuje se zároveň           

i samotný počet tréninků v týdnu. Zároveň pak přidávám i aerobní aktivitu. 

5. Ano, a to vždy. Důležité je si rovněž uvědomit, že jedna metoda se nedá aplikovat na 

všechny a každý vyžaduje individuální přístup. 

6. Momentálně už nezařazuji do přípravy objemovou fázi v jejím pravém slova smyslu. 

Naopak se snažím u sebe i svých svěřenkyň o udržení relativně kvalitní formy po celý 

rok a to z důvodů zdravotních - neustálé vysoké výkyvy tělesné hmotnosti v průběhu 

roku není pro tělo vůbec zdravé - i z důvodů psychické pohody, která je zvláště            

u mladých závodnic velice podstatná.  

7. Na to, abych dietu stupňovala postupně a měla jsem dostatek času tělo kvalitně 

připravit. Co se týče tréninků, tak určitě kladu důraz na hamstringy a zadek.  

8. Superkompenzace je velice variabilní a odlišná v závislosti na závodnici. Pokud je 

forma kvalitní a jde to, snažím se o to, abych nemusela stahovat vodu úplně. Zároveň 

zohledňuji i aktuální trendy v rámci kategorie, a vše upravuji tak, abychom se co 
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nejvíce přiblížili ideálu rozhodčích. Například, když má závodnice více svalů                 

a  moderním trendem Bikiny fitness jsou hubenější soutěžící, nesnažím se svaly u své 

svěřenkyně úplně "naplnit". 

9. U mě osobně to je kuřecí maso, losos, pohanka, rýže a avokádo.  

10. Pitný režim je obrovsky důležitý a to jak v objemové fázi přípravy, tak v dietě. 

Průměrně vypiji kolem 3-4 l vody za den a velice si toto množství hlídám. 

11. Jak jsem již zmínila, čistě objemovou část přípravy nedělám, každopádně v tzv. "off 

season" používám glutamin, protein, esenciální aminokyseliny, multiminerál                

a multivitamín. 

12. V dietní fázi pak zařazuji glutamin, protein iso, esenciální aminokyseliny, BCAA, 

multiminerál a vitamín, Vitamín C po tréninku a CLA. 

13. V superkompenzaci již není místo pro jakékoliv suplementy s vyjímkou vitamínu C           

a kafe. 

14. V podstatě se u mě tréninkové jednotky příliš neliší, stále využívám buď klasický 

kulturistický split nebo kruhové tréninky, pouze upravuji intenzitu v závislosti na 

formě. 

15. Dříve jsem kompletní odpočinkovou fázi zařazovala, ale dnes již ne. Nyní pouze 

snížím intenzitu a počet tréninkových jednotek do týdne, společně se snížením aerobní 

aktivity. 

16. U bikini fitnessky je pozig velmi důležitý takže minimálně 30-60 minut denně.  

17. Těmto typům diet se zcela vyhýbám a nepoužívám je. 

18. Největší rozdíl vidím v připravenosti jednotlivých závodnic a v prezentaci na pódiu, 

která je u profesionálních závodnic na mnohem vyšší úrovni. 

19. Jako ve všem je důležitý talent, který musí být spojen s disciplínou a velice odolnou 

psychikou. Bez těchto atributů nemůže žádná závodnice dosahovat pravidelných 

úspěchů. 

20. Nejtěžší je, že je to sport na 24 hodin, trénink je jen zlomkem tvrdé práce                      

a nejnáročnější část vždy čeká v kuchyni. A nejkrásnější je právě vůle k překonávání 

vlastních hranic.  

 

11.7 Veronika Javorská 

1. Využívám prakticky pouze klasický kulturistický split. 

2. Mou nejoblíbenější tréninkovou metodou jsou jednoznačně supersérie, které také 

využívám ve většině případů. 
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3. Velice ráda zapojuji do tréninkových jednotek expandery a bosu, naopak TRX 

nepoužívám vůbec. 

4. Neustále měním jednotlivé cviky, každopádně styl tréninku neměním. 

5. Samozřejmě, každý vyžaduje něco odlišného. 

6. V objemové fázi přípravy kladu důraz na zvýšený příjem bílkovin a stále stejné váhy               

v tréninkových jednotkách. 

7. V dietě se zcela vyhýbám aerobním aktivitám. 

8. Superkompenzace je strašně individuální, jelikož se vždy řídí připraveností jedince. 

Od toho se pak odvíjí i množství živin a tréninkové jednotky, které však volím 

většinou už jen lehčí se snahou předejít jakýmkoliv zraněním. 

9. Můj jídelníček se skládá z kvalitního masa všech druhů, bramborech, rýže, tvarohu, 

ořechů, vajec a avokáda. 

10. Pitný režim je velice důležitý! Já vypiji kolem 6-7 l za den. 

11. V objemové části přípravy využívám BCAA, glukopur, glutamin, CLA, proteinový 

koncentrát a k tomu občas spalovače tuku či anabolizéry. Spalovače tuku                      

a anabolizéry však velice omezuji a to z toho důvodu, že mi nepůsobí dobře na 

žaludek a často mě z nich pálí žáha. 

12. V dietě omezuji pouze příjem glukopuru, jinak většina zůstává beze změn. 

13. V superkompenzaci již nepoužívám nic kromě vitamínů. 

14. Ano upravuji, ale vždy v závislosti na formě. 

15. Odpočinek po závodech mívám tak 3 dny a následně se ihned vracím do běžného 

režimu jak stravovacího, tak tréninkového. 

16. Popravdě pózování necvičím tak, jak by bylo vhodné. Poslední závodní přípravu jsem 

se učila správně pózovat jen týden před soutěží. 

17. Z moderních typů diet využívám častěji pouze ketodietu, ostatním nevěřím. 

18. Hlavní rozdíl vidím v množství peněz, které je nutné investovat do přípravy na 

profesionální soutěže, kde tato částka rapidně narůstá. 

19. Největší devizou je dle mého názoru vytrvalost a odhodlání. Bez toho by v kulturistice 

nemohl soutěžit prakticky nikdo. 

20. Pro většinu závodníků bývá nejkrásnějším okamžikem chvíle strávená na závodním 

pódiu, já to tak ale nemám. Pro mne je to odměna formy, na které měsíce pracuji,              

a nakonec se k ní po dlouhém boji propracuji. Nejtěžší jsou pak dietní stavy 

absolutního vyčerpání 
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12 Vyhodnocení výsledků plynoucí z interwiev: 

V této kapitole bychom rádi shrnuli odpovědi získané z interwiev s profesionálními českými 

závodníky v odlišných kulturistických kategoriích a jejich trenéry. Vytvoření grafů má mít za 

cíl větší přehlednost.  

Graf č. 1: Je považováno za nutnost fázování kulturistické přípravy? 

 

 

Graf č. 2: Na co je kladen důraz v objemové fázi přípravy? 
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Graf č. 3: Využívání větvených aminokyselin a BCAA v rámci předsoutěžní přípravy. 

 

 

Graf č. 4: Změna metod využívaných v tréninkových jednotkách při "superkompenzaci". 
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Graf č. 5: Jak velké je propojení kulturistiky a zakázaných podpůrných látek? 

 

 

Graf č. 6: Jaký je hlavní rozdíl mezi amatérskou a profesionální soutěží? 
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Graf č. 7: Je nutný odlišných přístupů k přípravě různých závodníků v odlišných soutěžních 

kategoriích? 
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13 Diskuze 

Tématem této práce bylo zmapování kulturistické přípravy na soutěž a nahlédnutí tohoto 

fenoménu posledních let ze všech možných úhlů pohledu. Vzhledem k tomu, že se 

kulturistikou a vůbec zdravým životním stylem začíná zabývat stále větší množství lidí, bylo 

zapotřebí popsat vše podstatné od úplných začátků - základní pravidla správného vedení 

jednotlivých tréninkových jednotek i jídelních plánů, posloupnost v přípravě i správná volba 

doplňků stravy. Následně pak bylo možné zaměřit se na soutěžní přípravu z hlediska její 

maximální možné úspěšnosti a od koho jiného se snažit získat tyto informace, než od těch 

nejzkušenějších - českých profesionálních závodníků. Za tímto účelem jsem provedl analýzu 

získaných informací z rozhovorů s těmito významnými osobnostmi české kulturistické scény, 

které jsou tak dobře známé u nás i v zahraničí. 

Pro splnění cílů jsme si stanovili několik hypotéz. V hypotéze H1 jsme předpokládali nutnost 

rozfázování kulturistické přípravy do několika částí, aby mohl být závodník úspěšný. Tato 

hypotéza se nám kompletně potvrdila, jelikož všichni dotázaní uvedli, že využívají alespoň 

nejzákladnější rozdělení kulturistické přípravy na tři etapy - objemovou, předsoutěžní               

a "superkompenzační". Následné dělení těchto etap na kratší "podfáze", během nichž by 

využívali odlišné tréninkové nebo dietní postupy, se však již nepotvrdila. Je to především              

z toho důvodu, že dotázaná skupina elitních českých kulturistů volí především klasický 

kulturistický split, jako dominantní metodu svých tréninkových postupů. Zařazování např. 

pokročilých objemových kulturistických tréninků či tréninků korte u nich představuje pouze 

zanedbatelné procento v rámci všech odcvičených tréninkových jednotek, ačkoliv jejich 

využívání se nikterak nebrání. Co se týká dietních plánů, pak u těch jen zřídka kdy volí 

moderní typy. Naopak jsou v některých případech zcela proti oněm zmíněným novým 

trendům ve výživě, nebo je považují pouze za dávno vymyšlené dietní postupy s novým 

názvem. Jak řekl Tomáš Bureš: "Neexistuje nic jako moderní typy diet, je to pouze 

marketingový tah, jak nalákat lidi k určitým produktům. Vždyť tolik zmiňovaná keto dieta je 

ve skutečnosti 40 let stará Attkinsnova dieta, nic víc." 

Hypotéza H2 byla založena na předpokladu, že v objemové fázi kulturistické přípravy jedince 

je důraz kladen na maximální možný váhový přírůstek, který by bylo dále možné zpracovávat 

v následujících fázích přípravy. Hypotéza byla zcela vyvrácena, jelikož ani jeden                           

z respondentů nepovažoval za vhodné, bezmyšlenkovité nabírání závodníka na váze.                    

Z výsledků vyplývá, že 20% dotázaných považuje váhu pouze za vedlejší ukazatel, který hraje 
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roli až v posledních týdnech před soutěží u těch kategorií, kde je nutností splnění určitých 

váhových limitů a mnohem významnější je pro ně kvalitní nabírání čisté svalové hmoty bez 

nechtěného podkožního tuku.  V objemové fázi přípravy je pro profesionální závodníky 

mnohem důležitější důraz kladený na využívání základních cviků, společně s vyššími 

tréninkovými váhami, které zabezpečí dostatečný stimul k růstu všech svalových partií. Pro 

tuto možnost se kladně vyjádřilo 30% respondentů. Za stejně důležitý můžeme považovat v 

objemové části přípravy i kvalitní odpočinek, jenž dává svalům naopak prostor k růstu po oné 

kvalitní tréninkové jednotce. Rovněž i odpočinek získal 30% hlasů. Za neméně významné 

považují čeští reprezentanti příjem dostatečně velkého množství kvalitních živin, bez kterých 

by organismus neměl šanci regenerovat stávající svalovou hmotu, natož pak vytvářet 

svalovou hmotu novou - tento fakt získal 20% z hlasů. Výše zmíněné druhy odpovědí spolu 

perfektně potvrzuje myšlenku zmíněnou v jedné z předchozích kapitol - svaly nerostou                 

v  posilovně, ale doma v kuchyni. 

Předpokladem hypotézy H3 bylo využívání větvených aminokyselin a BCAA v průběhu 

předsoutěžní fáze přípravy za účelem ochrany svalových buněk, které jsou v období restrikce 

velmi náchylné k rozpadu. Očekávané množství 75% bylo respondenty překonáno a za zcela 

nezbytné považuje větvené aminokyseliny a BCAA celých 86%. Zbylých 14% nepopírá 

dobré účinky při užívání těchto doplňků stravy, ovšem není to pro ně prioritou. Zároveň 

můžeme zmínit, že někteří závodníci rádi využívají větvených aminokyselin a BCAA             

v průběhu celého roku, nikoliv pouze v předsoutěžním období. 

U hypotézy H4 se nám nepotvrdil předpoklad, že budou profesionální závodníci měnit 

tréninkové metody v rámci tréninkových jednotek určených pro závěrečný týden před soutěží. 

Předpoklad 90% pro volbu zcela odlišných tréninkových metod byl mylný, jelikož pouze 29% 

dotázaných uvedl za vhodné tyto změny provádět. Naopak 71% respondentů se vyjádřilo 

kladně k nutnosti zhodnocení kvality soutěžní formy a až posléze zařazení případných změn 

do závěru přípravy. V situaci, kdy je ale forma již zcela perfektní, není zapotřebí žádných 

změn, které by naopak mohli mít neblahý vliv na závěrečnou prezentaci. Jelikož se jedná              

o zcela zásadní období, které rozhoduje o úspěchu či neúspěchu celé soutěžní přípravy je 

nutné veškeré kroky a případné změny provádět s rozmyslem a bez chyb. Případné změny 

jsou pak směřovány nejčastěji na délku a intenzitu tréninkových jednotek. V případě kvalitní 

formy bývají závěrečné tréninkové jednotky velice krátké pouze s cílem napumpování 

požadované svalové partie. Důvodem je větší časové období pro odpočinek, který je v závěru 

přípravy důležitým faktorem a zároveň snaha předejít jakémukoliv zranění již výrazně 
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zesláblého a unaveného organismu. V situaci, kdy ale nejsou závodníci a jejich trenéři             

s formou spokojení, tréninkové jednotky se prodlužují a intenzita prudce stoupá, aby došlo            

k maximálnímu možnému vyčerpání glykogenových zásob svalů, která následně ovlivní 

výslednouformu. 

Předpoklad hypotézy H5, že propojení kulturistiky a zakázaných podpůrných látek je na velmi 

vysoké úrovni, nebylo možné verifikovat ani falzifikovat. Důvodem byla nevhodnost tohoto 

tématu k rozboru s konkrétními závodníky. Jak jsme již zmínili v jedné z předchozích kapitol, 

v případě zakázaných podpůrných látek se jedná o nepovolený doping trestaný dopingovými 

úřady a žádný ze závodníků si nepřeje být spojován v souvislostech s tímto tématem, což je 

nutné respektovat. Faktem zůstává, že jsou zakázané podpůrné látky v čele s anabolickými 

steroidy opředeny řadou mýtů a legend o jejichž korektnosti můžeme jen spekulovat. Bez 

změny zákonů, které by dovolovaly užívání těchto látek pod laboratorním dohledem za 

účelem vytvoření validních studií, však nebude nikdy možné určit, co jsou skutečná fakta a co 

nikoliv. 

Hypotéza H6 přepokládá rozdělení kulturistických soutěží z hlediska výkonnostní úrovně 

založené především na množství svalové hmoty. Právě toto kritérium bylo považováno za 

hlavní odlišnost mezi amatérskými a profesionálními soutěžemi. Respondenti ovšem tuto 

myšlenku potvrdili pouze ze 43%, což se ani nepřibližuje odhadovaným 75% autora. Tito 

respondenti uvedly právě zmiňované množství svalové hmoty u obou typů soutěží za 

nejvýznamnější odlišnost a připojili k němu ještě rozdílnou kvalitou připravenosti 

jednotlivých závodníků. Jako stejně markantní rozdíl - tedy ze 43% - byla zmíněna zcela 

odlišná atmosféra soutěží, když profesionální soutěže označili za mnohem více přátelské. 

Společně s tím zmínili i naprostou profesionalitu chování závodníků, které vede ke zmíněné 

změně atmosféry profesionálních soutěží. Milan Šádek na toto téma řekl: "Ten rozdíl je 

okamžitě patrný, všichni se usmívají, debatují, vtipkují, nikdo nemusí nikomu nic dokazovat          

a nikdo si na nic nehraje - jsou to profíci". Zbylých 14% dotázaných považovalo za největší 

rozdíl množství peněz, které je nutné vynaložit na přípravu jednoho či druhého typu soutěží.          

S přihlédnutím k faktu, že většina profesionálních soutěží se koná mimo evropský kontinent, 

je tento fakt pochopitelný. 

Závěrečná hypotéza H7 předpokládá, že pro úspěšné zvládnutí soutěžní přípravy bude nutné 

přistupovat individuálně ke každému jedinci společně s přihlédnutím na kategorii, ve které se 

chystá soutěžit. V odpovědích na tuto otázku se shodlo 100% dotázaných na zcela jistě nutné 
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individualizaci přístupu k přípravě, společně s ohledem na typ kulturistické kategorie, jež je 

hlavním cílem. Tento fakt je zmiňován velice často a není proto překvapením potvrzení 

původní hypotézy. Oba státní trenéři potvrdili, že při své práci se setkávají s obrovským 

množstvím méně či více kvalitních závodníků a nikdy neexistuje stejná cesta pro dva jedince. 

Dokonce ani v případě stále stejného závodníka se vyskytují odlišnosti v každé z jeho 

kulturistických příprav a je nutné mít dostatek zkušeností, které dopomohou vybrat tu 

optimální cestu ke kýženému cíly v onu potřebnou chvíli. Práce dobrého trenéra tak spočívá   

v intuici a schopnosti umět se správně rozhodnout. 
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14 Závěry 

Za cíl této práce jsem si zvolil zmapování a popis soutěžní kulturistické přípravy. Bylo nutné 

seznámit čtenáře se základním rozfázováním soutěžní přípravy, bez kterého by nebylo možné 

dosáhnout požadovaných cílů. Zanalyzovali jsme tedy správné tréninkové postupy, dietní 

plány, výživu, pitný režim a suplementaci v průběhu kulturistické sezóny. Došly jsme k 

závěru, že bez dodržení určité posloupnosti v každé z etap, nemůže být jedinec úspěšný. 

Z rozhovorů s českými profesionálními závodníky jsme došly k řadě závěrů týkající se právě 

úspěšné soutěžní přípravy. Za zcela neochvějný fakt č. 1 můžeme považovat nutnost 

fázování kulturistické přípravy na minimálně tři základní etapy a to objemová část, 

předsoutěžní část a "superkompenzace". Ačkoliv se většina odpovědí v nutnosti 

následného rozdělení těchto tří etap již neshoduje, hlavní fáze jsou nepostradatelné pro 

všechny elitní české závodníky. 

Po utvrzení se v nutnosti fázování přípravy bylo na shodě, zeptat se na právě ony hlavní 

etapy. Závěrem č. 2 směřovaným k objemové části přípravy je fakt, že nikdo záměrně 

nesměřuje k maximálnímu možnému váhovému přírůstku, který by v následujících fázích 

zpracovával. Naopak byla zmíněna nutnost postupné a kvalitního přibírání čisté svalové 

hmoty bez zbytečného ukládání podkožního tuku, které by bylo nutné pracně odstraňovat v 

průběhu diety. Ono nabírání čisté svalové hmoty je pak přisuzováno hlavně dostatečnému 

množství živin z kvalitních zdrojů a odpočinku, které jsou pro zmíněné závodníky prioritou. 

Předsoutěžní fáze přípravy je náročná pro svou restrikci živin spojené s potřebou ochrany 

pracně vybudované svalové hmoty, jež má v tomto období tendenci k rozpadu. Z tohoto 

důvodu byla zaměřena pozornost na větvené aminokyseliny a BCAA, které mají kladný vliv 

na ochranu svalové hmoty. Za závěr č. 3 můžeme považovat fakt, že tyto doplňky stravy 

využívají téměř všichni elitní čeští reprezentanti.  

Za nejpodstatnější fázi kulturistické přípravy můžeme považovat závěrečný týden před 

soutěží též označovaném jako "superkompenzace". Toto období je velice důležité z hlediska 

nutnosti zvolení správných postupů. Bezmyšlenkovité dodržování všeobecně platných zásad 

však není tím, čím by se profesionální kulturisté řídili. Za nejdůležitější fakt je považována 

aktuální forma, která následně ovlivňuje jejich další postupy. V případě nutnosti volí 
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adekvátní změny v tréninkových či jídelních plánech, ovšem pokud je forma již 

perfektní, nemění vůbec nic. Tento fakt můžeme považovat za závěr č. 4. 

V případě propojení kulturistiky a zakázaných podpůrných látek nemůžeme vyvodit žádný 

závěr č. 5, jelikož závodníci nechtějí být spojováni s tímto tématem. Pokud by tomu tak 

nebylo, hrozili by jim sankce spojené se ztrátou sponzorů, zákazu sportovní činnosti či trestní 

stíhání a je tedy pochopitelné, že se o dopingových látkách nechtějí bavit. Jak jsme již zmínili 

výše, anabolické steroidy bychom mohli označit pojmem "veřejné tajemství" tedy, že o něm 

společnost ví, ale zároveň o něm mlčí. Tento trend nemůže být změněn až do té doby, kdy 

bude někdo schopný vytvořit validní studie, které by zrušily informační embargo. Do té doby 

ovšem budou všechny závěry pouze nepodloženými domněnkami. 

Při popisu jednotlivých typů soutěží jsme chtěli poukázat na jejich odlišnosti. V případě 

porovnávání amatérských a profesionálních soutěží jsme došly k závěru č. 6, že hlavními 

faktory ovlivňujícími jejich specifika jsou především množství svalové hmoty a kvalita 

připravenosti jednotlivých závodníků, společně se zcela profesionálním přístupem 

závodníků mezi sebou, který s sebou přináší pocit přátelské atmosféry. 

Při zkoumání toho nakolik se budou odlišovat přípravy různých jedinců v souvislosti            

s odlišnými kulturistickými kategoriemi, byl závěr č. 7 zcela jasný - individuální přístup 

je kritériem pro jakoukoliv úspěšnou soutěžní přípravu. Tento fakt byl potvrzen všemi 

dotázanými. 

Tato práce zaměřená na všeobecná pravidla úspěšné přípravy na soutěže byla primárně určena 

pro laickou veřejnost, které jsem chtěl touto cestou přiblížit kulturistický sport jako celek. 

Vzhledem k tomu, že jsme zde zmínili všechny tréninkové i dietní postupy od úplných 

základů, až po pokročilé praktiky českých profesionálních závodníků, je tato práce vhodná 

pro začínající cvičence s myšlenkou svých prvních soutěží, stejně jako pro zkušenější jedince, 

závodníky a jejich trenéry.  
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16 Přílohy 

16.1 Seznam příloh 

 Seznam českých kulturistických osobností spojených s interwiev 

 Seznam obrázkových příloh 

 

Seznam českých kulturistických osobností spojených s interwiev: 

Tomáš Bureš - státní trenér a profesionální závodník  

Vladimír Pajič - státní trenér 

Milan Šádek - profesionální závodník 

Vojtěch Koritenský - profesionální závodník 

Miroslav Přibáň -  profesionální závodník 

Daniela Bečková - profesionální závodnice 

Veronika Javorská - profesionální závodnice 

 

Seznam obrázkových příloh: 

Příloha č. 1: Tomáš Bureš 

Příloha č. 2: Vladimír Pajič a Daniela Bečková 

Příloha č. 3: Milan Šádek 

Příloha č. 4: Vojtěch Koritenský 

Příloha č. 5: Miroslav Přibáň 

Příloha č. 6: Daniela Bečková 

Příloha č. 7: Veronika Javorská 

Příloha č. 8: Porovnání všech ženských kategorií 



131 
 

Příloha č. 9: Porovnání všech mužských kategorií 

Příloha č. 10: Ukázka nejúspěčnějších závodníků v kategorii do 212 lbs 

 

Obrázkové přílohy: 

Příloha č. 1: Tomáš Bureš v přípravě na PBW Championchip 2013 

 

(Zdroj: ronnie.cz, 15.11.2017) 
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Příloha č. 2: Daniela Bečková a Vladimír Pajič na Olympia Amateur Asia 2015 

 

(Zdroj: ronnie.cz, 15.11.2017) 

Příloha č. 3: Milan Šádek v přípravě na Mr. Olympia 2017 

 

(Zdroj: ronnie.cz, 15.11.2017) 
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Příloha č. 4: Vojtěch Koritenský na Dallas Pro Show 2016 

 

(Zdroj: eastlabs.sk, 15.11.2017) 

Příloha č. 5 : Miroslav Přibáň na Diamond Cup Malta 2017 

 

(Zdroj: eastlabs.sk, 15.11.2017) 
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Příloha č. 6: Daniela Bečková na Olympia Amateur Asia 2015 a EVLS Prague Amateur 2015 

 

(Zdroj: ronnie.cz, 15.11.2017) 

Příloha č. 7: Veronika Javorská Na Diamond Cup Ostrava 2017 a Diamond Cup Malta 2017 

 

(Zdroj: eastlabs.sk, 15.11.2017) 
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Příloha č. 8: Porovnání ženských kategorií - zleva Bikiny fitness, Bodyfitness, Physique a 

kulturistika 

 

(Zdroj: eastlabs.sk, 15.11.2017) 

Příloha č. 9: Porovnání mužských kategorií - zleva Physique, klasická kulturistika, Classic 

physique, kulturistika 

 

(Zdroj: eastlabs.sk, 15.11.2017) 
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Příloha č. 10: Tři nejúspěšnější závodníci posledních let v kategorii kulturistika do 212 lbs 

 

(Zdroj: eastlabs.sk, 15.11.2017) 
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