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Úvod 

Pohybová aktivita lezenie môže byť vnímaná ako voľnočasová aktivita, druh súťažného 

športu a pre niektorých aj cieľom a zmyslom života. V súčasnosti zahŕňa širokú škálu lezeckých 

činností a disciplín, ktoré pútajú pozornosť stále väčšieho množstva ľudí. Narastá aj záujem  

o aktuálne poznatky a účinné tréningové programy s cieľom zvýšiť lezeckú výkonnosť 

a zefektívniť pohybovú činnosť. Rôzne lezecké disciplíny majú spoločné podobné pohyby  

pri postupe vo vertikálnom teréne. Výkonnosť lezca okrem lezeckej techniky môžu 

ovplyvňovať aj ďalšie faktory, ako napr. pohybové schopnosti (silové, vytrvalostné, ohybnosť 

a iné), psychické vlastnosti, telesná výška, dĺžka paží, telesná hmotnosť. Doterajšie výskumy 

ukázali, že najväčšia rozdielnosť vo výkonnosti je ovplyvnená premennými faktormi, ktoré sú 

trénovateľné. Medzi podstatné premenné faktory patrí aj svalová sila a vytrvalosť, ktoré sú 

špecifické pre športové lezenie a mali byť zahrnuté do tréningového režimu. 

Keď lezci hovoria o silových schopnostiach, zvyčajne hovoria o potrebe rýchleho, 

namáhavého dohmatu alebo kroku v strmom teréne. Rozvíjať silové schopnosti môžeme  

pri samotnej špecifickej činnosti, akou je v našom prípade lezenie a bouldrovanie. Za najlepší 

nešpecifický tréningový prostriedok rozvoja sily v lezení  sa považuje campus board 

a tréningová doska. Ako ale môžeme rozvíjať všeobecné silové schopnosti ak nemáme  

k dispozícií ani jednu z vyššie uvedených prostriedkov? Čo ak ešte nie sme dostatočne celkovo 

silní na to, aby sme vykonávali cvičenia na campuse? 

V práca sa zaoberám rozvojom všeobecných silových schopností nelezeckými 

prostriedkami a funkciou silových schopností v lezení, ako aj každodennom živote. 

Vysvetľujem čo sú silové schopnosti, definujem jednotlivé druhy, rozoberám metodiku rozvoja 

a uvádzam príklady tréningových jednotiek a cvičení pre rozvoj všeobecnej sily. 

 Verím, že táto práca sprostredkuje poznatky potrebné na doplnenie a zefektívnenie 

rozvoja všeobecných silových schopností potrebných u lezcov začiatočníkov, pokročilých ale 

aj výkonnostných a pomôže  eliminovať riziko zranení nielen pri lezení, ale aj v bežnom živote.  
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1 Faktory determinujúce výkon v športovom lezení 

Športové lezenie je z fyziologického hľadiska unikátne. Lezecká činnosť si vyžaduje 

kontinuálnu a prerušovanú izometrickú kontrakciu svalov predlaktia. Počas lezenia sa zvyšuje 

spotreba kyslíka a srdcová frekvencia, čo vyžaduje využitie významnej časti aeróbnej kapacity 

tela. So zvyšujúcou sa obtiažnosťou lezenia sa zvyšujú požiadavky na anaeróbne energetické 

krytie, čo spôsobuje nárast laktátu v krvi a neprimeraný nárast srdcovej frekvencie vo vzťahu 

ku spotrebe kyslíka. Determinanty výkonnosti pri lezení nie sú doposiaľ úplne preskúmané, ale 

môžu byť pripisované skôr trénovateľným premenným ako špecifickým antropometrickým 

charakteristikám (Sheel 2004). 

Sledovaním antropometrických ukazovateľov lezcov na výkon v športovom lezení sa 

zaoberalo viacero výskumných prác. Štúdie Mermier et al. 2000 a Watts et al. (1993)  zistili,  

že semifinalisti svetového pohára v lezení (18 žien, 21 mužov) mali nízke percento  

tuku (4-14% u mužov a 10-20% u žien). Zdá sa, že úspešní vrcholoví lezci majú nižšie percento 

tuku v porovnaní s nešportujúcou populáciou. V porovnaní s vrcholovými športovcami iných 

športových disciplín sa však ich hodnoty telesného tuku výrazne nelíšia. Výskumná práca Grant 

et al. (2001) nepotvrdila rozdiely percenta tuku a súčtu kožných rias medzi výkonnostnými, 

vrcholovými, rekreačnými lezcami a nelezeckou populáciou. V lezeckom spoločenstve je 

všeobecne známe, že zníženie telesného tuku môže prispieť k zlepšeniu výkonnosti v lezení. 

Treba však zdôrazniť, že doposiaľ žiadne výskumy nepreukázali zlepšenie výkonnosti  

pri lezení po znížení percenta telesného tuku. Ani v ďalších antropometrických ukazovateľoch 

ako dĺžka horných a dolných končatín, rozpätie horných končatín a pomer rozpätia horných 

končatín a výšky neboli v doterajších štúdiách preukázané výrazné rozdiely medzi bežnou 

populáciou, rekreačnými a športovými lezcami (Grant et al. 2001, Mermier et al. 2000, Watts 

et al. 1993). 

Viacero štúdií sa zaoberalo vplyvom svalovej sily a vytrvalosti pre výkon v lezení. Grant 

et al. (1996) a Grant et al. (2001) preukázali výrazne vyššiu svalovú silu, najmä silu prstov  

a stisku ruky u výkonnostných a vrcholových lezcov v porovnaní s rekreačnými lezcami. 

Výskumná práca Watts et al. (1993) zistila výrazné rozdiely medzi lezcami a bežnou 

populáciou v testoch výdrž v zhybe, počte zhybov a sile stisku ruky. Štúdie potvrdili, že 

vytrvalostná sila svalov chrbta a horných končatín, sila prstov a stisku ruky značne ovplyvňujú 

lezecký výkon. Štúdia Mermier et al. (2000) sledovala 44 lezcov (24 mužov a 20 žien) rôznych 

výkonnostných úrovní. Sledované boli antropometrické ukazovatele (telesná výška, telesná 

hmotnosť, dĺžka dolnej končatiny, percento telesného tuku), lezecká úroveň, periodizácia 
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tréningového zaťaženia a fyziologické ukazovatele (extenzia kolena a ramena, flexia kolena, 

stisk a sila prstov, výdrž v zhybe, vytrvalosť stisku ruky, kĺbová pohyblivosť bedier a ramien  

a anaeróbna sila horných a dolných končatín tela). Potvrdilo sa, že trénovateľné premenné 

ovplyvnili až 58,9 % celkovej odchýlky výkonu v lezení, zatiaľ čo antropometrické premenné 

a ohybnosť ovplyvnili iba 0,3 % a 1,8 % celkovej odchýlky výkonu v lezení. Zistilo sa,  

že variabilita v lezeckom výkone môže byť determinovaná najmä trénovateľnými premennými 

a lezci nemusia nutne spĺňať špecifické antropometrické charakteristiky, na dosiahnutie výkonu 

v športovom lezení. 

 Z dôvodu, že lezci počas lezenia prekonávajú značný odpor (svoju telesnú hmotnosť) je 

pre nich z kondičných schopností dôležitá aj vytrvalosť. Doterajšie výskumné práce potvrdili, 

že práve silová vytrvalosť sa preukázala ako najviac determinujúci faktor ovplyvňujúci 

výkonnosť lezcov (Michailov et al. 2009, España-Romero et al. 2009). Dôkladnejšie 

preskúmanie tejto schopnosti je dôležité pre návrh tréningových metód. Namáhavé prerušované 

izometrické kontrakcie a nepriaznivo krátky interval odpočinku počas lezenia indukujú 

arteriálnu oklúziu vyvíjajúcich sa svalov a limitujú obnovu kyslíka a paliva v bunkách. Ukázalo 

sa, že lezci sú adaptovaní čeliť týmto negatívnym vplyvom zvýšenou vazodilatačnou 

schopnosťou predlaktia a zvýšenou schopnosťou obnovy kyslíka v bunkách. V praxi to 

znamená, že síce lezci nedokážu udržať trvalé izometrické kontrakcie dlhšie ako bežná 

populácia (merané pri intenzite zaťaženia 100% a 40% maximálnej svalovej kontrakcie), ale 

vedia sa lepšie vysporiadať s rytmickými kontrakčnými úlohami s prerušovaným zaťažením 

(merané pri intenzite zaťaženia 100% a 40% maximálnej svalovej kontrakcie). V niektorých 

prípadoch u lezcov nastane fáza vyčerpania neskôr a v iných prípadoch vyvíjajú vyššie 

oscilačné sily (Ferguson et al. 1997, MacLeod et al. 2007, Macdonald a Callender 2011). 

Viacerí autori zaoberajúci sa lezeckou problematikou (Fleck 2004, Glowacz a Pohl 1999, Grant 

et al. 2003, Tefelner 1999, Vomáčko a Boštíková 2003, Zaťko 1985 a i.)  poukazujú na veľký 

význam dynamickej a statickej vytrvalostnej sily pletenca ramena a ohýbačov horných 

končatín, predovšetkým však statickej vytrvalostnej sily flexorov prstov a rúk. 

Okrem silovej vytrvalosti, výkon v lezení determinujú z kondičných a koordinačných 

schopností najmä: športovo špecifická maximálna sila svalov predlaktia vo vzťahu k telesnej 

hmotnosti, silový gradient (rýchlosť nárastu sily) svalov ohýbačov prstov, výbušná sila svalov 

ohýbačov hornej a aj dolnej končatiny, maximálna sila hlbokého stabilizačného systému (core 

svalov), ohybnosť a kĺbová pohyblivosť najmä bedrových kĺbov (Macdonald a Callender 

2011, Grant et al. 1996, Michailov 2006, Fanchini et al. 2013, Laffaye et al. 2014, Muehlbauer 

et al. 2012) a rovnováhové schopnosti (Aras et al. 2018, Arazi et al. 2018, Zemková 2008). 
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Lezecký výkon môže ovplyvniť aj úroveň orientačnej, reakčnej a kinesteticko-diferenciačnej 

schopnosti (Vomáčko a Boštíková 2003). 

Pohybové schopnosti (kondičné a koordinačné) sú v lezení veľmi dôležité a nevyhnutné 

(obr. 1), avšak lezecká technika a taktika lezenia (myšlienková analýza; situačné využitie 

schopností, zručností, vedomostí a skúseností) sú v niektorých momentoch kľúčové. Lezec, 

ktorý je lepšie technicky pripravený, prelezie cestu s menším úsilím. Aj z psychologického 

aspektu je lezenie veľmi zložitou pohybovou aktivitou. Z psychických vlastností sú dôležité 

najmä poznávacie procesy (vnímanie, predstavivosť, pozornosť), emócie (strach, radosť), 

motivácia a vôľové procesy (cieľavedomosť, sebaovládanie, sebadôvera, odvaha a ďalšie) 

(Glowacz a Pohl 1992, Vomáčko a Boštíková 2003, Tefelner 2012). 

 

 

Obr. 1. Faktory výkonu v športovom lezení 
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 2 Silové schopnosti 

Silové schopnosti sú základné a rozhodujúce schopností jedinca, bez ktorých sa  

pri pohybovej činnosti nemôžu ďalšie pohybové schopnosti prejaviť. Považujú sa za dôležitý 

činiteľ športovej výkonnosti a rehabilitácie.  

 Silovými schopnosťami sa v minulosti zaoberalo viacero autorov (Zaciorskij 1971, 

Měkota – Blahuš 1983, Hamar 2002, Elhenz et al. 2003). Podľa Harre (1994) sú silové 

schopnosti predpoklady  na prekonávanie vonkajšieho odporu prostredníctvom vonkajšieho 

úsilia. Sú to energetické predpoklady na pôsobenie proti vonkajšiemu odporu (statický aspekt) 

a na prekonávanie pohybujúcich sa odporov (dynamický aspekt). Dovalil (2002) definuje silové 

schopnosti ako predpoklady nervovo-svalového aparátu svalovou kontrakciou prekonávať, 

brzdiť alebo udržať odpor. 

Poznanie štruktúry komplexu silových schopností je nevyhnutný predpoklad k ich 

diagnostike a racionálnemu rozvoju. Štruktúra komplexu je tvorená rôznymi silovými 

schopnosťami, ktoré sú podmienené svalovou kontrakciou. Svalová kontrakcia pracuje  

v nasledujúcich režimoch svalovej činnosti: 

 

- izometrická (statická), kde sa dĺžka svalu neskracuje (alebo len minimálne), ale 

vnútorné svalové napätie narastá (napr. výdrž v zhybe),  

- izokinetická - koncentrická (dynamická), prejavujúca sa skracovaním svalu a zmenou 

svalového napätia (napr. z polohy vis na hrazde do zhybu),  

- izokinetická - excentrická (dynamická), prejavujúca sa naťahovaním svalu a zmenou 

svalového napätia (napr. zo zhybu pomaly do polohy vis na hrazde).  

 

Statické úsilie má za výsledok moment sily, impulz. Dynamické úsilie má za výsledok 

mechanickú prácu, pohyb. Perič a Dovalil (2010) ďalej diferencujú dynamickú silu v súvislosti 

s veľkosťou odporu a s rýchlosťou pohybu na:  

- výbušnú (explozívnu) silu, ktorá je charakteristická maximálnym zrýchlením 

pohybu, nízkym odporom a čo najrýchlejšou svalovou kontrakciou. V lezení sa využíva  

na vykonávanie dynamických krokov, napr. skok.  

- rýchlu silu, ktorá spočíva v nemaximálnom zrýchlení a nízkym odporom. Využíva sa  

v rýchlostnom lezení. 

- vytrvalostnú silu, ktorá pracuje s nízkym odporom dlhšiu dobu a neveľkou stálou 

rýchlosťou. Je charakteristická vysokým počtom opakovaní. Cvičenie je zvyčajne vykonávané 
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do úplného svalového vyčerpania. Vytrvalostná sila sa využíva najmä v športovom lezení  

na obtiažnosť. Pri vytrvalostnej sile vzniká vo svaloch laktát, ako produkt anaeróbnej glykolýzy 

(Hörst 2008). 

- maximálnu silu, ktorá prekonáva vysoký až hraničný odpor malou rýchlosťou. 

Maximálna sila tvorí základ pre ostatné druhy silových schopností (výbušnú, rýchlu  

a vytrvalostnú silu). V lezení je dôležitá maximálna sila svalov hornej časti tela, najmä svalov 

chrbta, predlaktia, paží, pletenca ramena a prsných svalov. Podľa Hörsta (2008) vykonávajú 

maximálnu silu pri lezení svaly flexorov prstov v izometrickom (statickom) režime.  

Niektorí autori preferujú delenie silových schopností na: maximálne silové schopnosti, 

rýchlostno-silové schopnosti a silovo-vytrvalostné schopnosti (Moravec et al. 2007, Sedláček 

a Lednický 2010). 

 

2. 1 Rozvoj silových schopností 

Podľa Hörsta (2008) na rozvoj silových schopností v lezení využívame špecifické, 

nešpecifické, izolované a synergické prostriedky. Medzi špecifické prostriedky patrí rozvoj sily 

samotným lezením (napr. lezenie na umelej stene, bouldering). Nešpecifické prostriedky 

rozvíjajú silové schopnosti cvičeniami, ktoré sú blízke lezeniu (napr. campus board, tréningová 

lišta). Ako pri každom športe je aj pri lezení dôležitý doplnkový tréning zameraný na všeobecný 

rozvoj sily, vytrvalosti a ohybnosti, so zámerom odstránenia svalových disbalancií, 

kompenzácie lezeckého zaťaženia a prevencie lezeckých zranení (Schöffl et al. 2020, Perič a 

Dovalil 2010).  

 

Silové zaťaženie ovplyvňujú najmä tieto faktory:  

- objem: celkové množstvo tréningovej činnosti, kt. býva zväčša určené súčinom počtu 

opakovaní a hmotnosti náčinia, no niekedy aj celkovým časom cvičenia 

- intenzita: úsilie, kt. sa opakovanie vykonáva 

- organizácia podnetu: časový interval medzi cvičeniami a sériami, ale aj výber cvičení, 

prostriedkov a poradia 

- zložitosť: rozličný stupeň koordinačnej náročnosti cvičení  

- stupeň špecifickosti a simulácia súťažných podmienok 

- psychická náročnosť 

- frekvencia: počet tréningových jednotiek za určitý čas (zvyčajne týždeň) 

- séria: skupina cvičení alebo opakovaní (počet sérií) (Moravec et al. 2007) 
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- tempo: rýchlosť predvedenia pohybu, kt. je definovaná štyrmi číslami. Napr. pri tempe 

2011 znamená prvé číslo trvanie excentrickej kontrakcie (2 sekundy), druhé číslo trvanie fázy 

zastavenia v spodnej (,,krajnej,,) úvrati pohybu (0 sekúnd), tretie číslo trvanie koncentrickej 

kontrakcie - aktívnej časti pohybu (1sekunda) a štvrté číslo trvanie zastavenia pohybu v polohe, 

kde sú momenty síl najmenšie (1 sekunda). Na vyjadrenie čo najrýchlejšieho pohybu sa používa 

písmeno X (eXplosive power - výbušná sila). Bežné tempo pre maximálny silový tréning je 

4021, pre výbušný silový tréning 10X1 a pre rýchlu silu X0X0 (Kampmiller et al. 2012).  

- opakovanie: koľko krát vykonať určené cvičenie stanovenou technikou. Pri počte 

opakovaní sa predpokladá nižší odpor ako je maximálne zaťaženie, resp. jednorazové 

maximum - 1RM (tab. 1). V praxi to znamená, že ak športovec vykoná 1 drep s najvyššou 

možnou hmotnosťou činky 100 kg, jeho 1RM pre drep bude 100 kg. Pri jeho 2RM (požadovanú 

hmotnosť je schopný drepnúť najviac dvakrát po sebe) je hmotnosť činky na úrovni 90-95 % 

jeho 1RM, v prípade nášho športovca to je 90-95 kg (Perič a Dovalil 2010). 

 

Tab. 1 Orientačný počet opakovaní cvičenia pri určitej intenzite (Perič a Dovalil 2010) 

počet opakovaní 
intenzita zaťaženia 

(% 1RM) 

1 100 

2-3 90 

3-5 80 

5-7 70 

7-10 60 

25 50 

35 40 

50 30 

 

 

Rozvoj silových schopností je diferencovaný pohlavím. Maximálny svalový výkon je  

u žien o 20-25% menší ako u mužov (Seminigovský, 1988). V priebehu tréningu narastá 

svalová sila u žien pomalšie. Pri rovnakom silovom podnete sú u žien prírastky o 45% nižšie 

ako u mužov. Pre kategóriu začiatočníkov nie sú vhodné metódy maximálneho úsilia, 

excentrická, plyometrická a intermediálna (Choutka, 1991). U detí preferujeme komplexný 

rozvoj sily horných končatín, trupu, veľkých svalových skupín a rozvoj svalov podporujúcich 

správne držanie tela (Laczo et al. 2013). 
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Rozvoj silových schopností závisí na druhu svalovej sily, ktorú chceme stimulovať 

(Zatsiorský 2000). Dovalil a Perič (2010) tvrdia, že prvé zmeny nastávajú po silovom tréningu 

vykonávanom 4 x týždenne, po 4 až 6 týždňoch. Rozvoj silových schopností možno rozdeliť 

do viacero období, pričom každé by malo trvať približne 1 mesiac (4-6 týždňov). Z hľadiska 

periodizácie v mezocykloch kondičnej prípravy nielen lezenia ale aj iných športových odvetví 

sa zvyčajne začína rozvojom všeobecnej sily. Ide o harmonický rozvoj všetkých (veľkých) 

svalových skupín (sarkoplazmatickú hypertrofiu) spojený s počtom opakovaní okolo 10 

v minimálne troch sériách, s počtom cvičení 8 až 10 a veľkosťou odporu približne na úrovni  

70 - 80 % 1RM (dynamická pomalá sila v tab. 2 a 3). Nasleduje postupné zvyšovanie veľkosti 

odporu a počtu sérií so súčasným znižovaním počtu opakovaní a cvičení (napr. ,,Abagijevov 

systém,, 6x6; maximálnej sily II v tab. 2 a 3.). Týmto sa postupne smeruje k obdobiu 

prekonávania takmer maximálne veľkých odporov na úrovni 90 - 100 % 1RM, kt. rozvíja 

maximálne silové schopnosti (maximálna sila I v tab. 2 a 3) všetkých svalových skupín. 

Obdobie rozvoja maximálnej sily stimulujeme najmä neuroregulačné mechanizmy (zapájanie 

väčšieho počtu motorických jednotiek a ich zvýšená aktivácia) a miofibrilárnu hypertrofiu 

(nastáva zhrubnutie svalových vlákien, zväčšenie prierezu svalu). Za týmto obdobím nasleduje 

obdobie rozvoja špeciálnej sily svalových skupín, ktoré sú pri danej športovej činnosti (lezení) 

zaťažované najviac. Zväčša ide o rozvoj výbušnej a rýchlej sily (tab. 2 a 3) špecifickými 

cvičeniami (Kampmiller et al. 2012). V tomto období zohráva v lezení významnú funkciu aj 

dynamická a statická sila vo vytrvalosti (tab. 2 a 3) svalových skupín využívaných najviac 

(Glowatz a Pohl 1999, Vomáčko a Boštíková 2008).  

Dôležitou úlohou silového tréningu je aj kompenzácia špeciálneho a jednostranného 

zaťaženia (v predo-zadnej, bočnej alebo vertikálnej rovine tela) ktorých negatívny vplyv sa 

môže prejaviť skrátením alebo oslabením určitých svalových skupín, zlou vyváženosťou 

posturálneho (oporného) systému, nesprávnym držaním tela a zlými pohybovými vzorcami.   

Je potrebné venovať zvýšenú pozornosť posilňovaniu hlbokého stabilizačného systému 

(core), kt. je dôležitý pre techniku cvičení a budovanie správne zafixovaných pohybových 

vzorcov (aj lezeckého pohybu). Medzi hlavné svaly hlbokého stabilizačného systému patrí 

priečny brušný sval, dlhé a krátke hlboké svaly chrbta a svaly panvového dna (Kampmiller et 

al. 2012). Medzi hlavné skupiny kompenzačných cvičení okrem silových cvičení patria aj 

mobilizačné, relaxačné a dychové cvičenia. Využívajú sa náčinia ako Fitball, BOSU, expander, 

malá mäkká lopta, penový valec, TRX, kettlebell a iné. 
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Tab. 2 Metodické zásady rozvoja silových schopností (Kampmiller et al. 2012) 

Typ 

zaťaženia 

s prevažným 

rozvojom 

Intenzita Objem IO Frekv. 

Prevažný adaptačný efekt % 

1RM 

% 

Pmax 
opak. série min. 

počet TJ  

v týždni 

Maximálnej 

sily I 
95-100 50-60 1-2 3-6 1-2 2-3 

zvýšenie počtu zapojených 

MJ a ich väčšia aktivácia;  

lepšia vnútrosval. a 

medzisval. koordinácia 

Maximálnej 

sily II 
85-95 60-80 3-6 3-6 2 3-4 

zvýšenie počtu zapojených 

MJ; lepšia vnútrosval. 

koordinácia; hypertrofia 

Rýchlej sily 45-65 90-100 5-8 3-4 2-3 2 

väčšia frekvencia aktivácie 

MJ; väčšia EMG;  

medzisval. koordinácia; 

synchronizácia (balistika) 

Rýchlej 

opakovanej 

sily 

30-45 80-90 
15-

30 
3-4 2-3 1-2 

väčšia frekvencia aktivácie 

MJ; väčšia EMG;  

SSC (pružnosť a reflexy); 

synchronizácia (balistika) 

Výbušnej  

sily I 
60-80 80-100 5-10 3-4 2-3 1-2 

väčšia elastická energia 

a pružnosť; lepšia 

vnútrosval. a medzisval. 

koordinácia 

Výbušnej 

 sily II 
0-30 60-90 

10-

20 
3-4 2 2-3 

SSC (pružnosť a reflexy); 

vnútrosval. a medzisval. 

koordinácia;  

synchronizácia (balistika) 

Dynamickej 

pomalej sily 
60-80 50-70 8-15 3-4 1-2 2 

hypertrofia; neurálna 

inhibícia (len I a IIc 

vlákna); vnútrosval. 

koordinácia 

Dynamickej 

sily  

vo vytrvalosti 

20-40 40-60 
15-

40 
3-4 2-3 3 

transformácia typu IIB na 

IIA; lokálna sval. 

vytrvalosť; medzisval. 

koordinácia  

Legenda: 1RM - jednorazové maximum, Pmax - maximálny výkon, IO - interval odpočinku,  

MJ - motorická jednotka, EMG - elektromiografická aktivita, SSC - cyklus natiahnutia a skrátenia 
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Tab. 3 Príklady tréningu na rozvoj silových schopností v kondičnej príprave (Kampmiller et 

al. 2012) 

Typ 

zaťaženia 

s prevažným 

rozvojom 

Príklady tréningových jednotiek 

Maximálnej 

sily I 

4-6 cvičení na stanovištiach, 95 % 1RM, 2 opakovania, 6 sérií, tempo 3022 

alebo 3121, interval odpočinku 2-3 min., napr. drep s činkou, tlak na lavičke 

(bench press), príťahy v ľahu na lavičke, mŕtvy ťah, pullover, premiestnenie na 

prsia 

Maximálnej 

sily II 

nie viac ako 8 cvičení na stanovištiach, 85-95 % 1RM, 6 opakovaní, 6 sérií, 

tempo 2011 alebo 2122, interval odpočinku 2-3min., napr. drep s činkou, tlak na 

lavičke, výpony, príťahy v ľahu na lavičke, tlak v stoji za hlavu, mŕtvy ťah, 

pullover 

Rýchlej sily 

nie viac ako 10 cvičení na stanovištiach, 50-70 % 1RM, 6 opakovaní, 3-4 

série, tempo 10X0 alebo X0X0, interval odpočinku 2 min., napr. rýchlo 

opakované drepy s činkou, rýchle príťahy v ľahu na lavičke, tlak na lavičke, 

rýchle výpony, ľah sed so záťažou, výrazy spoza hlavy, výmeny vo výkroku 

(výskoky do stoja výkročného), zanožovanie a prednožovanie na kyvadlovom 

trenažéri 

Rýchlej 

opakovanej 

sily 

nie viac ako 10 cvičení aj kruhovou metódou, 30 % 1RM, 20 opakovaní, 3 

série, tempo 00X0, interval odpočinku 3 min., napr. rýchlo opakované drepy 

s činkou, rýchle príťahy v ľahu na lavičke, tlak na lavičke (bench press), rýchle 

výpony, ľah sed so záťažou, zanožovanie a prednožovanie na kyvadlovom 

trenažéri, výrazy dopredu, výmeny vo výkroku (výskoky do stoja výkročného) 

Výbušnej  

sily I 

nie viac ako 8 cvičení na stanovištiach, 80 % 1RM, 10 opakovaní, 4 série, 

tempo 10X1 alebo 11X0, interval odpočinku 2 min., napr. výskoky z podrepu 

s činkou, výrazy vpredu, výmeny vo výkroku (výskoky do stoja výkročného), 

krok sun výskok (úkrok alebo výkrok, prísun a výskok), premiestnenia alebo trhy 

od kolien do výkroku alebo do podrepu, tlak na lavičke, príťahy v ľahu na lavičke 

Výbušnej 

 sily II 

nie viac ako 5 cvičení aj kruhovou metódou, 30 % 1RM, 20 opakovaní, 4 

série, tempo 00X0 alebo 10X1, interval odpočinku 3 min., napr. výskoky po 

zoskoku, variácie opakovaných odrazových cvičení horizontálneho a vertikálneho 

charakteru s doplnkovou záťažou (vesty, pieskové a vodné vaky, segmentové 

závažia, kladivárske rotácie s kotúčom, opakované odhody plnej lopty a bremien 

s protipohybom) 

Dynamickej 

pomalej sily 

nie viac ako 10 cvičení aj kruhovou metódou, 60 % 1RM, 15 opakovaní, 5 

sérií, tempo 3121 alebo 3020, interval odpočinku 1 min., napr. drep s činkou, tlak 

na lavičke (bench press), výpony, príťahy v ľahu na lavičke, mŕtvy ťah, pullover, 

prednosy na rebrinách, výmeny vo výkroku (výskoky do stoja výkročného), 

upažovanie v stoji a v predklone 

Dynamickej 

sily  

vo vytrvalosti 

nie viac ako 8 cvičení aj kruhovou metódou, 30 % 1RM, 40 opakovaní, 3 

sérií, tempo 2121 alebo 1010, interval odpočinku 1 min., napr. drep s činkou, tlak 

na lavičke (bench press), výpony, príťahy v ľahu na lavičke, mŕtvy ťah, pullover, 

prednosy na rebrinách, upažovanie v stoji a v predklone 
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Metódy rozvoja silových schopností 

Metódy rozvoja silových schopností sú v súčasnej dobe rozsiahlo rozpracované. Existuje 

veľké množstvo postupov a ich kombinácií (až niekoľko desiatok). Keďže základom 

dlhodobého zvyšovania výkonnosti a adaptácie je zmena, treba hľadať nové možnosti 

napredovania a jednou z nich môže byť variabilita použitých metód. Nižšie uvedené sú vybrané 

často používané metódy rozvoja silových schopností.  

Metóda maximálneho úsilia (ťažkoatletická, krátkodobého napätia, maximálneho 

odporu) je založená na prekonávaní najväčšieho možného zaťaženia, na úrovni 95-100%  

z jednorazového maxima (1RM). Počet opakovaní je 1-2 vykonaných pomalou rýchlosťou 

pohybu. Krátke trvanie podnetu neumožní aktivizovať výmenné biologické procesy. Využitie 

tejto metódy nevedie k výraznej hypertrofii svalu. Rozvíja najmä absolútnu silu. Dôležitá je 

predchádzajúca silová príprava v rámci dlhodobého silového tréningu. Nie je vhodná pre 

začiatočníkov a tréningu detí. 

Izometrická metóda (statická) využíva statické cvičenia, pôsobenie proti pevnému 

odporu pri ktorom pracujú svaly v režime izometrickej kontrakcie. Dĺžka kontrakcie je asi  

5-15 sekúnd. Počet opakovaní je podľa výkonnostnej úrovne športovca rôzny (na začiatku 3-5 

opakovaní, neskôr viac). Interval odpočinku sú zvyčajne 3 minúty. Vzhľadom na statickosť 

cvičení je veľmi dôležitá správna poloha tela. Optimálna je tzv. kritická poloha, ktorá umožňuje 

vynaložiť čo najväčšie úsilie. Výhodou izometrickej metódy je možnosť pôsobiť lokálne  

na cieľovú skupinu svalov. Nevýhodou je obmedzenie svalovej pružnosti pri dlhodobom 

používaní tejto metódy a negatívne dôsledky spojené so statickou záťažou (zadržovanie dychu, 

horšie krvné zásobenie svalov). Z psychického hľadiska je problematickým aspektom určitá 

monotónnosť týchto cvičení. Z týchto dôvodov sa statická metóda zaraďuje v kombinácií 

s ďalšími metódami. Metóda rozvíja najmä absolútnu silu. 

Excentrická metóda (brzdiaca) pracuje s vyšším  vonkajším odporom, ako je možné 

daným pohybom prekonať. Dochádza k brzdiacej kontrakcií a sval sa naťahuje. Záťaž je 

spúšťaná alebo brzdená a vyvíjaná sila pôsobí pomalým tlakom či ťahom proti odporu. Používa 

sa záťaž 120 – 150% absolútnej svalovej sily (120 – 150% 1RM) pre daný pohyb. Nevýhodou 

metódy je absencia momentu nervovo svalovej koordinácie, ako dôležitý aspekt aktívnych 

pohybov, ktoré v športovej činnosti prevažujú. Náročnosť excentrickej metódy vyžaduje 

predchádzajúcu silovú prípravu. Metoda rozvíja najmä absolútnu silu. 

Metóda opakovaných úsilí (opakovanie submaximálneho odporu, kulturistická), pri 

ktorej je zvyčajne 8-15 opakovaní s odporom okolo 80% 1RM a nemaximálnou rýchlosťou 

cvičenia. V praxi sa využívajú rôzne varianty: metóda progresívne narastajúceho  odporu alebo 
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metóda pyramídová (pyramída vzostupná, zostupná  a ich kombinácie). Najčastejšie sa používa 

princíp postupného zvyšovania hmotnosti so súčasným znižovaním počtu opakovaní. Dlhodobá 

aplikácie metódy vedie ku svalovej hypertrofii a zlepšeniu nervosvalovej koordinácie. Metóda 

rozvíja najmä maximálnu a vytrvalostnú silu. 

  Intermediálna metóda spája pri cvičení dynamickú a statickú prácu. Dochádza   

ku striedaniu svalovej práce v izokinetickom a izometrickom režime. Pohyb začína 

dynamickým prekonávaním odporu, v určitých polohách je pohyb zastavený, nasleduje výdrž 

asi 5 sekúnd a dokončenie pohybu. Počet zastavení a výdrží je v priebehu jedného opakovania 

2-4 (napr. prerušovane so zhybu do visu, s výdržami vo viacerých polohách pohybu). Podstata 

intermediálnej metódy smeruje k predĺženiu času pôsobenia silového podnetu  

a k predĺženiu napätia svalov. Nevýhodou metódy je absencia momentu nervovo svalovej 

koordinácie. Metoda rozvíja najmä absolútnu silu.  

Izokinetická metóda (metóda variabilného odporu) využíva náčinie a náradie (činky, 

expandery, kladky a iné), ktoré nekladú rovnaké nároky vo všetkých bodoch pohybu daného 

cvičenia. Musí sa počítať s určitou zotrvačnosťou závažia, čo má za následok pokles úsilia  

a nedochádza k najvyššie možnej stimulácií. Veľkosť napätia závisí taktiež od polohy a veľkosti 

uhlov segmentov (maximum sily možno vyvinúť len v určitej polohe). Počet opakovaní sa 

pohybuje medzi 6-8 v 5-8 sériách. Interval odpočinku je 1-2 minúty a medzi sériami 3-5 minút. 

Cvičenia sa majú vykonávať maximálnym úsilím (čo najrýchlejšie). Metóda rozvíja najmä 

výbušnú a rýchlu silu.  

Silovo vytrvalostná metóda je charakterizovaná vysokým počtom opakovaní  

15-40, nižšou veľkosťou odporu 20-40% 1 RM a strednou až pomalou rýchlosťou pohybu. 

V praxi sa táto metóda realizuje najmä formou kruhového tréningu. Minimálny odpočinok 

medzi cvičeniami sa realizuje len prechodom na ďalšie cvičenie. Je vhodné, aby sa pri prechode  

na ďalšie cvičenie striedali protiľahlé svalové skupiny (napr. brucho a za ním chrbát alebo  

biceps - triceps). Počet okruhov (sérií) je 2-3, medzi ktorými je interval odpočinku 5-7 min. 

Odpočinok môže byť vyplnený ľahkými pohybovými činnosťami. Okrem lokálnej stimulácie  

v nervosvalovom systéme stimuluje aj systém kardiorespiračný. Metóda rozvíja najmä 

vytrvalostnú silu. 

Rýchlostná metóda (rýchlostno-silová, metóda dynamických úsilí) je charakterizovaná 

strednou veľkosťou odporu (30 – 60% maxima). Počet opakovaní je zvyčajne 6-12 (niekedy  

5-30) alebo je daný časom 5-15 sekúnd. Interval odpočinku je 1-2 minúty. a medzi sériami  

3-5 minút. Uplatňuje sa v nej silový aspekt a rýchly pohyb vykonania ako predpoklad stimulácie 
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rýchlych vláken. Pokles rýchlosti pod uvedenú hranicu je signálom na ukončenie cvičenia. 

Metóda rozvíja najmä výbušnú a rýchlu silu. 

Plyometrická metóda (reaktívna, rázová) vytvára špecifické podmienky pre maximálne 

rýchlu svalovú kontrakciu, predpätie svalu, ktoré predchádza vlastnému aktívnemu pohybu 

(výskok po zoskoku). Intenzita zaťaženia je určovaná hmotnosťou záťaže a výškou pádu 

a výškou výskoku. Odporúča sa výška pádu a výskoku 60-80 cm. Počet opakovaní je 5-6 

sekúnd s počtom sérií 3-5. Interval odpočinku medzi sériami je 3-8 minút. Metóda rozvíja najmä 

výbušnú a rýchlu silu. 

Kontrastná metóda (variabilného pôsobenia) kombinuje princíp metódy opakovaných 

úsilí a rýchlostnej metódy. V rámci jednej tréningovej jednotky sa strieda zaťaženie rôznej 

veľkosti a je možné dosahovať rôzne rýchlosti pohybu a počet opakovaní. Metóda zlepšuje 

vnútrosvalovú a medzisvalovú koordináciu ako aj výbušnú a rýchlu silu.  

Kruhová forma využíva princípy silovo-vytrvalostnej metódy. Jedná sa o organizačnú 

formu. Podľa stanoveného poradia sa cvičí na rôznych stanovištiach, ktorých býva zvyčajne  

6-12. Počet a obsah pri cvičení je vyberaný podľa cieľovej skupiny (deti, výkonnostný 

športovci, seniori a i.). Interval zaťaženia sa vyjadruje časom alebo počtom opakovaní. Metóda 

umožňuje stupňovanie zaťaženia celkovým počtom sérií (okruhov), zvyšovaním hmotnosti pri 

cvičení, tempa cvičení a manipuláciu s intervalmi odpočinku. Metóda rozvíja najmä 

vytrvalostnú silu (Choutka, 1991, Perič a Dovalil 2010).  

 

 

3 Štruktúra tréningovej jednotky zameranej na rozvoj silových 

schopností 

 Všetky tréningové jednotky, bez rozdielu na ich zameranie, by mali vždy obsahovať 

úvodnú, prípravnú, hlavnú a záverečnú časť (ACSM 2013, AEA 2018). 

Úvodná časť tréningovej jednotky je dôležitá z hľadiska psychickej prípravy športovca  

na nasledujúcu činnosť. Obsahom je zahájenie tréningu, oboznámenie s jeho obsahom, 

zameraním a navodenie pracovnej aktivity (motivácia) (Perič a Dovalil 2010). 

V prípravnej časti sa realizuje rozcvičenie. Skladá sa z rozohriatia za ktorým 

nasleduje všeobecné a špeciálne rozcvičenie. Podstatou rozohriatia je aktivácia 

srdcovocievneho a dýchacieho systému. Obsahom môže byť napr. beh, chôdza, kombinácia 

základných cvičení (rôzne poskoky, drepy, kľuky a iné) a pohybová alebo športová hra. 

Všeobecné rozcvičenie obsahuje strečingové cvičenia, ktoré pripravujú pohybový systém 
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(svaly, šľachy a kĺby) na nasledujúcu záťaž a plnia funkciu prevencie zranení. Odporúča sa 

zaradiť najmä dynamický strečing veľkých svalových skupín, pričom naťahovacie cvičenia sú 

vykonávané v maximálnom rozsahu, bez dodatočnej záťaže. Nasleduje špeciálne rozcvičenie, 

ktoré špecifickými prípravnými cvičeniami aktivujú centrálny nervový systém (CNS) a ďalšie 

orgány k nasledujúcej činnosti v hlavnej časti. Tvoria ho cvičenia (pohyby), ktoré sa priamo 

vykonávajú pri športovej činnosti (napr. prípravné cvičenia na hrazde pre zhyby v tréningovej 

jednotke všeobecného rozvoja silových schopností) (Kampmiller et al 2012, Perič a Dovalil 

2010). 

 Úlohou hlavnej časti tréningu je splniť samotný cieľ tréningu (v našom prípade rozvoj 

silových schopností). Hlavná časť môže mať dve základné organizačné formy: 

- jednoduchá, v ktorej je zaradený len jeden typ zaťaženia  

- komplexná, ktorej obsahom môže byť rozvoj jednej alebo niekoľko pohybových 

schopností. Cvičenia by tu mali byť zoradené podľa postupnosti, ktorá vychádza 

z fyziologických zákonitostí. Prvou je množstvo energetických zdrojov pre danú 

činnosť a druhou je aktivita a únava CNS. Na základe týchto kritérií by mala byť 

postupnosť cvičení nasledovná: 

 

1. Koordinačne náročné cvičenia, ktoré vyžadujú vysokú úroveň aktivity CNS 

a požadujú sústredenie a udržanie pozornosti. V praxi ide o nácvik techniky, 

gymnastické a akrobatické cvičenia a pod. V silovom tréningu môže ísť o nácvik 

techniky komplexných cvičení ako napr. premiestnenie, trh, drep vo vzpažení 

a pod. 

2. Rýchlostné cvičenia, pre ktoré sú charakteristické veľké energetické nároky  

na krytie činnosti, relatívne veľké nároky na aktivitu nervovej sústavy, vôľové 

vlastnosti a motiváciu. Ide o odrazové cvičenia, šprinty, súťaživé hry, rýchlostné 

lezenie a pod. Dôležitým faktorom je maximálna intenzita cvičení. V silovom 

tréningu sú to napr. výbušné horizontálne a vertikálne výskoky, premiestnenia, 

trhy a pod.  

3. Silové cvičenia sú zaradené až na tretie miesto. Náplňou môže byť napr. 

posilňovanie s vlastnou hmotnosťou, náčinie a náradie silového tréningu (činky, 

posilňovacie stroje a iné) a cvičenia v sťažených podmienkach (napr. pridané 

závažie pri zhyboch). 

4. Vytrvalostné cvičenia sú zaradené až na záver hlavnej časti tréningovej jednotky. 

Podstatou rozvoja vytrvalostných schopností je vyčerpanie energetických nárokov 
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na krytie činnosti, k čomu nám môžu pomôcť predchádzajúce cvičenia. V praxi sa 

v závere hlavnej časti tréningovej jednotky môžu zaradiť napr. kruhové tréningy a 

rôzne kondičné cvičenia a hry.  

 

 Záverečná časť býva zväčša zložená z dynamickej a statickej časti. Dynamická časť 

pozostáva z kontinuálnej pohybovej aktivity vykonávanej nízkou intenzitou (poklus, chôdza, 

veslovanie, bicyklovanie a iné). Cieľom je urýchliť zotavenie po tréningu a zlepšiť odbúravanie 

odpadových látok (najmä laktát) ktoré vznikli počas zaťaženia. Statická časť pozostáva  

zo statického strečingu svalov zaťažovaných počas tréningu a svalov, kt. majú v danom športe 

tendenciu ku skráteniu (Perič a Dovalil 2010). Statický strečing v záverečnej časti môže byť 

v určitých prípadoch vynechaný alebo presunutý na neskorší čas po tréningu. Ide o tréningové 

jednotky (napr. ťažký silový tréning, vysokointenzívny tréning), počas ktorých vznikajú  

vo svaloch poškodenia (tzv. mikrotrhlinky) a ich stav by sa mohol následkom statického 

strečingu zhoršiť (Brentano a Kruel 2011). Statická časť môže obsahovať aj kompenzačné 

cvičenia na zlepšenie držania tela a prevenciu svalových disbalancií spôsobených danou 

športovou aktivitou (Perič a Dovalil 2010). 

 

 

4 Všeobecný rozvoj silových schopností športového lezca 

Pri športovom lezení sa zapájajú takmer všetky hlavné svalové skupiny, najmä však svaly 

predlaktia, pletenca ramena, chrbtové svaly, svaly dolných končatín a v previsoch výrazne aj 

svaly trupu a hlbokého stabilizačného systému (core). Pre všeobecný rozvoj silových 

schopností športového lezca je potrebné poznať jednotlivé svalové skupiny a k nim príklady 

posilňovacích cvičení (s vlastnou hmotnosťou, s jednoručnými, obojručnými činkami  

a na posilňovacích zariadeniach). 

 

Svaly hrudníka 

- veľký prsný sval  

- malý prsný sval  

- podkľúčny sval  

- predný pílovitý sval (Binovský 2003) 
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Cvičenia 

Tlak v ľahu na rovnej lavičke s obojručnou činkou (bench press) - v ľahu na lavičke 

sú 2 oporné body - chrbát a zadok. Tretím oporným bodom sú nohy na zemi. Činku spustiť 

z vystretých paží na dotyk k hornej časti hrudníka. V dolnej polohe tlačiť lakte od tela (medzi 

ramenom a osou tela je uhol približne 90 stupňov). Z dolnej polohy odtlačiť činku  

do východiskovej polohy. Šírka úchopu je približne 80 cm medzi palcami. Pri spúšťaní činky 

je nádych, počas vytláčania je dych zadržaný a výdych je pri dokončení pohybu.  

Najviac zaťažované sú veľký a malý prsný sval, ďalej triceps a predná časť deltového svalstva. 

 

Obr. 2. Tlak v ľahu na rovnej lavičke s obojručnou činkou 

 

Tlak v ľahu na šikmej lavičke hlavou hore s obojručnou činkou s uhlom lavičky  

20-45 stupňov (incline bench press) - najviac zaťažovaná je horná časť prsného svalu. 

 

Obr. 3. Tlak v ľahu na šikmej lavičke hlavou hore s obojručnou činkou 
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Tlak v ľahu na šikmej lavičke hlavou dole s obojručnou činkou s uhlom lavičky  

15-30 stupňov (decline bench press) - najviac zaťažovaná je dolná časť prsného svalu.  

 

Obr. 4. Tlak v ľahu na šikmej lavičke hlavou dole s obojručnou činkou 

 

Tlak v ľahu na rovnej lavičke s jednoručnými činkami (dumbbell bench press) - veľký 

a malý prsný sval, triceps, predná časť deltového svalu. 

 

Obr. 5. Tlak v ľahu na rovnej lavičke s jednoručnými činkami 

 

Tlak v ľahu na šikmej lavičke hlavou hore s jednoručnými činkami s uhlom lavičky 

20-45 stupňov (incline dumbbell bench press) - najviac zaťažovaná je horná časť prsného svalu, 

ďalej triceps a predná časť deltového svalu.  
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Obr. 6. Tlak v ľahu na šikmej lavičke hlavou hore s jednoručnými činkami 

 

Tlak v ľahu na šikmej lavičke hlavou dole s jednoručnými činkami s uhlom lavičky 

15-30 stupňov (decline dumbbell bench press) - najviac zaťažovaná je dolná časť prsného svalu.  

 

Obr. 7. Tlak v ľahu na šikmej lavičke hlavou dole s jednoručnými činkami 

 

Upažovanie v ľahu na rovnej lavičke s jednoručnými činkami (dumbbell flyes) - 

veľký a malý prsný sval, predná časť deltového svalstva, v menšej miere triceps. 



 Kurz inštruktorov horolezectva 1. kvalifikačného stupňa                                 Horolezecká škola SHS JAMES  21 

 

Obr. 8. Upažovanie v ľahu na rovnej lavičke s jednoručnými činkami 

 

Upažovanie v ľahu na šikmej lavičke hlavou hore s jednoručnými činkami s uhlom 

lavičky 20-45 stupňov (incline flyes) - najviac zaťažovaná je horná časť prsného svalu. 

 

Obr. 9. Upažovanie v ľahu na šikmej lavičke hlavou hore s jednoručnými činkami 

 

Upažovanie v ľahu na šikmej lavičke hlavou dole s jednoručnými činkami s uhlom 

lavičky 15-30 stupňov (decline flyes) - dolná časť prsného svalu. 
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Obr. 10. Upažovanie v ľahu na šikmej lavičke hlavou dole s jednoručnými činkami 

 

Kľuky (push-up) - veľký prsný sval, triceps, biceps (krátka hlava), predná časť deltového 

svalstva, priamy brušný sval, predný pílovitý sval a iné.  

 

Obr. 11. Kľuky 

 

Ďalšie alternatívy kľukov sú napr. tricepsové kľuky (close-grip push-up), diamantové 

kľuky (diamond push-up), kľuky s prekríženými rukami (cross hands push-up), kľuky vo 

vzpore ležmo s rukami na fitlopte (Swiss ball push-up), kľuky vo vzpore ležmo s nohami 

na lavičke (decline push-up), kľuky na TRX (TRX push-up) a iné. 
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Obr. 12. Tricepsové kľuky 

 

 

Obr. 13. Diamantové kľuky 

 

 

Obr. 14. Kľuky s prekríženými rukami 

 

 

Obr. 15. Kľuky vo vzpore ležmo s rukami na fitlopte 
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Obr. 16. Kľuky vo vzpore ležmo s nohami na lavičke 

 

 

Obr. 17. kľuky na TRX 

 

Kľuky na bradlách s rovnakou výškou žrdí, tzv. "dipy" (bar dips) - ak je odstup žrdí 

väčší ako je šírka ramien (wide bar dips), použitím pronovaného alebo neutrálneho úchopu 

(palec smeruje vpred) sú zaťažované dolná časť veľkého prsného svalu, malý prsný sval, predný 

pílovitý sval, najširší sval chrbta a väčší oblý sval. Pri neutrálnom úchope so žrďami na šírku 

ramien (parallel bar dips) sa okrem spomínaných svalov zaťažuje aj triceps a deltový sval. 

Úchopom asi v 45 stupňovom uhle k osi tela "V-bar dips" (poloha medzi neutrálnym úchopom 

a pronovaným "palec smeruje k telu" úchopom) sú zaťažované predná časť deltového svalu, 

triceps, spodná línia prsných svalov, najširší sval chrbta a väčší oblý sval (Zrubák a Štulrajter 

2002). Alternatívou cvičenia sú kľuky, tzv. "dipy" na kruhoch (ring dips) - predná časť 

deltového svalu, triceps, spodná línia prsných svalov, predný pílovitý sval, najširší sval chrbta 

a väčší oblý sval (Volkmar 2019). 
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Obr. 18. Kľuky na bradlách s rovnakou výškou žrdí 

 

Obr. 19. Kľuky na kruhoch 

 

Pullover s obojručnou činkou v ľahu na lavičke (barbell pullover) - úchop nadhmatom 

v šírke cca 10 cm, paže mierne pokrčené. Ide o prenášanie obojručnej činky z hrudného koša 

s pokrčenými pažami za hlavu a späť. Zaťažované sú dolná časť presného svalu, predná časť 

deltového svalu, trojhlavý sval ramena, najširší sval chrbta a predný pílovitý sval. 
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Obr. 20. Pullover s obojručnou činkou v ľahu na lavičke 

 

Pullover s jednoručnou činkou v ľahu naprieč lavičky (dumbbell pullover) - 

prenášanie jednoručnej činky s vystretými pažami od hrudníka do mierne pokrčených paží 

hlboko za hlavu. Dotýkať sa lavičky len hornou časťou chrbta (lopatkami), ramená sú 

rovnobežné s okrajom lavičky, zátylok hlavy je opretý o okraj. Činku spustiť čo najnižšie nad 

zem. Pri pohybe činky dole je hlboký nádych, pri pohybe smerom nad hrudník je výdych. 

Najviac zaťažované sú dolná časť prsného svalu, predná časť deltového svalu, trojhlavý sval 

ramena, najširší sval chrbta a predný pílovitý sval (Zrubák a Štulrajter 2002). 

 

Obr. 21. Pullover s jednoručnou činkou v ľahu naprieč lavičky 
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Svaly chrbta 

1. Povrchová vrstva svalov chrbta 

- lychobežníkový sval  

- najširší sval chrbta  

- menší kosoštvorcový sval 

- väčší kosoštvorcový sval 

- zdvíhač lopatky 

- zadný horný pílovitý sval 

- zadný dolný pílovitý sval 

2. Hlboká vrstva svalov chrbta 

- krátke svaly chrbta 

- dlhé svaly chrbta (Binovský 2003) 

 

Cvičenia 

Zhyb na hrazde nadhmatom (pull-up), s hrazdou k hrudníku so širokým úchopom. 

Zhyby vykonať z úplného visu, čo najvyššie. V polohe úplného visu je nádych, pri pohybe 

smerom hore je dych zadržaný a pri spúšťaní je výdych. Najviac zaťažované sú horná časť 

širokého svalu chrbta, dolná časť veľkého prsného svalu a väčší oblý sval, zobákovo-ramenný 

sval, podlopatkový sval, krátka hlava bicepsu a dlhá hlava tricepsu.  

 

Obr. 22. Zhyby na hrazde nadhmatom so širokým úchopom 
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Alternatívou cvičenia môže byť zhyb podhmatom úzkym úchopom (chin-up) - spodná 

časť širokého svalu chrbta, spodná časť prsného svalu, veľký oblý sval, biceps, kosoštvorcové 

svaly, stredná časť trapézového svalu a malý prsný sval. Zhyb s hrazdou za hlavu (pull-up 

behind neck) je zameraný na rozvoj celého najširšieho svalu chrbta a väčšieho oblého svalu. 

 

Obr. 23. Zhyby na hrazde podhmatom s úzkym úchopom 

 

 

Obr. 24. Zhyb s hrazdou za hlavu 
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Príťahy obojručnej činky v predklone (barbell rowing) nadhmatom k pásu - stredná 

časť chrbtového svalstva, príťahy k hrudníku - celá časť hornej časti chrbta, väčší a menší oblý 

sval, stredná časť lichobežníkového svalu, zadná časť deltového svalu, biceps, hlboký sval 

ramena. 

 

Obr. 25. Príťahy obojručnej činky v predklone 

 

Príťahy v predklone jednoručne nadhmatom (one-arm dumbbell row) s jednoručnou 

činkou s oporou druhej ruky a súhlasnej nohy o lavičku - celá oblasť hornej časti chrbta. 

 

Obr. 26. Príťahy v predklone jednoručne nadhmatom 
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Príťahy v ľahu na bruchu na lavičke (prone row) s dvoma jednoručnými činkami 

súčasne - horná časť chrbta s dôrazom na strednú časť (Zrubák a Štulrajter 2002). 

 

Obr. 27. Príťahy v ľahu na bruchu na lavičke 

 

Príťahy na kruhoch (ring row) alebo TRX (TRX row) - predovšetkým horná časť 

chrbta, medzilopatkové svaly, svaly hlbokého stabilizačného systému  - core (Dawes 2017). 

 

Obr. 28. Príťahy na kruhoch 

 

Predklony a vzpriamovanie s činkou držanou vo vystretých pažiach, dolné končatiny sú 

vystreté, tzv. "mŕtvy ťah" (stif-leg deadlift) - vzpriamovače trupu, lichobežníkový sval, svaly 

pletenca hornej končatiny, dvojhlavý sval stehna, poloblanitý sval, pološľachovitý sval a 

najväčší sedací sval. 
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Obr. 29. Predklony a vzpriamovanie s činkou s vystretými dolnými končatinami 

 

Dvíhanie nôh a paží v ľahu na bruchu tzv. "superman" - východisková poloha je ľah 

na bruchu, vzpažiť dlaňami dole, dolné končatiny vystreté, iba hlava sa nedotýka zeme. Najprv 

dvihnúť horné a potom dolné končatiny hore. V polohe so zdvihnutými končatinami zotrvať tri 

až päť sekúnd. Potom uvoľniť do východiskovej polohy. Najviac zaťažované sú  vzpriamovače 

chrbtice, kosoštvorcové svaly, veľký sedací sval a svaly zadnej strany stehna. 

 

Obr. 30. Dvíhanie nôh a paží v ľahu na bruchu - superman 

 

Dvíhanie pliec s jednoručnými činkami (dumbbell shrugs) alebo s obojručnou činkou 

(barbell shrugs) držanou vo vystretých pažiach v stoji. Plecia súčasne dvíhať smerom nahor čo 

najvyššie. Plecia sú vysunuté dozadu a hrudník vystretý. Po dosiahnutí maximálnej kontrakcie 

svaly uvoľniť a plecia spustiť čo najnižšie. Na začiatku dvíhania nádych, počas pohybu hore 
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dych zadržaný a po spustení pliec dole výdych. Najviac zaťažované svaly - horná a stredná časť 

lichobežníkového svalu, kosoštvorcové svaly a zdvíhač lopatky (Zrubák a Štulrajter 2002). 

 

Obr. 31. Dvíhanie pliec s jednoručnými činkami 

 

 

Svaly hornej končatiny 

1. Svaly pletenca hornej končatiny 

- deltový sval 

- nadtŕňový sval 

- podtŕňový sval 

- menší oblý sval 

- väčší oblý sval 

- podlopatkový sval (Binovský 2003) 

 

Cvičenia 

Tlak s obojručnou činkou spredu (barbell front press) vo vertikálnej rovine  

(od hrudníka nad hlavu) v stoji - najmä predná a stredná časť deltového svalu, veľký prsný 

sval (horná časť), zobákovo-ramenný sval, malý prsný sval, predný pílovitý sval a trapézový 

sval. 
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Obr. 32. Tlak s obojručnou činkou spredu 

 

Tlak obojručnou činkou spoza hlavy (barbell press behind neck) v sede alebo v stoji 

- najmä predná a stredná časť deltového svalu. 

 

Obr. 33. Tlak s obojručnou činkou spoza hlavy 

 

Tlak s jednoručnými činkami (dumbbell press) alebo s kettlebellmi (kettlebell press) 

vo vertikálnej rovine v stoji alebo v sede, striedavo alebo súčasne - predná a stredná časť 
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deltového svalu, nadtŕňový sval, trapézový sval, predný pílovitý sval, kosoštvorcové svaly a 

triceps. 

 

Obr. 34. Tlak s jednoručnými činkami 

 

Upažovanie s jednoručnými činkami v stoji (standing lateral raises) - v stoji činky 

držať v mierne pokrčených pažiach pred telom, upažovať tak, že chrbty rúk smerujú stále 

hore a malíčkovú hranu vytočiť von. Pohyb končí, keď sa lakte dostanú na úroveň pliec.  

Na začiatku pohybu je nádych a pri spúšťaní činiek je výdych. Najviac zaťažované sú stredná 

časť deltového svalu, lichobežníkový sval (horná časť) a nadtŕňový sval. 

 

Obr. 35. Upažovanie s jednoručnými činkami v stoji 
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Predpažovanie povyše v stoji (front dumbbell raises) s jednoručnými činkami 

striedavo alebo súčasne - najmä predná časť deltového svalu, horná časť veľkého prsného 

svalu, zobákovo-ramenný sval, malý prsný sval, predný pílovitý sval, lichobežníkový sval. 

Cvičenie zvýrazňuje separáciu medzi prsným a deltovým svalom.  

 

Obr. 36. Predpažovanie povyše v stoji striedavo 

 

Predpažovanie s obojručnou činkou v stoji (barbell front raise) - najmä predná časť 

deltového svalu. 

 

Obr. 37. Predpažovanie s obojručnou činkou v stoji 
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Príťahy obojručnej činky (upright barbell rowing) v stoji k brade (popri tele) - najmä 

predná a stredná časť deltových svalov, horná časť lichobežníkového svalu, nadtŕňový sval. 

 

Obr. 38. Príťahy obojručnej činky 

 

Upažovanie s obojručnými činkami (bent-over lateral raise) - v stoji v predklone 

(pravý uhol) upažovať s mierne pokrčenými pažami čo najvyššie. Vo východiskovej polohe 

zviera rameno s osou trupu pravý uhol. Na začiatku pohybu je nádych a pri spúšťaní činiek 

je výdych. Najviac zaťažované sú zadná a stredná hlava deltového svalu, podtŕňový sval, 

stredné časti lichobežníkového svalu a kosoštvorcový sval (Zrubák a Štulrajter 2002). 

 

Obr. 39. Upažovanie s obojručnými činkami v predklone 
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2. Svaly ramena predná skupina (flexory - ohýbače) 

- dvojhlavý sval ramena (ďalej len biceps): krátka hlava, dlhá hlava 

- ramenný sval 

- zobákovoramenný sval 

- ramennovretenný sval (Binovský 2003) 

 

Cvičenia 

Bicepsový zhyb s obojručnou činkou (standing barbell curl) alebo lomenou E-Z 

činkou v stoji, úchop podhmatom - biceps, vretenný sval, svaly predlaktia. Pri užšom úchope 

ako je šírka ramien sa viac zaťažuje dlhá hlava bicepsu, pri širšom úchope krátka hlava 

bicepsu. 

 

Obr. 40. Bicepsový zhyb s obojručnou činkou 

 

Bicepsový zhyb s jednoručnými činkami (dumbbell curl) v stoji alebo v sede, 

striedavoručne alebo súčasne - biceps, ramenný sval, flexory zápästia. 
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Obr. 41. Bicepsový zhyb s jednoručnými činkami 

 

Bicepsový zhyb s jednoručnými činkami (standing/ sitting dumbble screw) v sede 

alebo v stoji, vo východiskovej polohe smerujú palce nahor a v cieľovej polohe (vo flexii) sa 

končí pohyb podhmatom. Zaťažované sú svaly biceps, vretenný ohýbač zápästia, 

ramennovretenný sval a ramenný sval. 

 

Obr. 42. Bicepsový zhyb s jednoručnými činkami v stoji 

 

Bicepsový zhyb s obojručnou činkou (wide-grip barbell curl) podhmatom so širokým 

úchopom - najmä krátka hlava bicepsu. 
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Obr. 43. Bicepsový zhyb s obojručnou činkou 

 

Jednoručný izolovaný bicepsový zhyb (one arm dumbbell concentration curl) 

s jednoručnou činkou v ruke s oporou lakťa o vnútorný časť stehna nad kolenom v sede 

v predklone. Činku uchopiť podhmatom a zdvihnúť ju len kontrakciou bicepsu a príslušných 

svalov. Do východiskovej polohy činku spustiť pomaly a kontrolovane, rameno neprepínať 

v lakti, pričom rameno je nehybné a kolmé k zemi. Na začiatku zhybu je nádych a pri spúšťaní 

výdych. Cvičenie je zamerané na biceps, ramenný sval a flexory zápästia (Zrubák a Štulrajter 

2002). 

 

Obr. 44. Jednoručný izolovaný bicepsový zhyb 
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Bicepsový zhyb s využitím závesného systému TRX (TXR biceps curl) alebo  

na kruhoch (ring biceps curl) - biceps, svaly predlaktia, svaly hlbokého stabilizačného 

systému (Dawes 2017). 

 

Obr. 45. Bicepsový zhyb na TRX 

 

 

3. Svaly ramena zadná skupina (extenzory - vystierače) 

- trojhlavý sval ramena (ďalej len triceps): dlhá hlava, prístredná hlava, bočná hlava 

- lakťový sval (Binovský 2003) 

 

Cvičenia 

Tricepsové extenzie v ľahu (lying barbell triceps extension) - francúzky tlak 

s obojručnou činkou alebo ohnutou E-Z činkou so šírkou úchopu 15-20 cm. V predpažení 

krčiť horné končatiny v lakti, ruky smerujú tesne za úroveň čela. Najviac zaťažovaný je triceps 

a lakťový sval. 
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Obr. 46. Tricepsové extenzie v ľahu 

 

 Tricepsové extenzie v stoji alebo v sede (standing/sitting, barbell/dumbbell french 

press) - francúzky tlak s obojručnou alebo ťažšou jednou jednoručnou činkou uchopenou 

obojruč. Vo vzpažení krčiť a vystierať horné končatiny s úchopom obojručnej alebo ťažšej 

jednoručnej činky za hlavu. Najviac zaťažovaný je triceps a lakťový sval. 

 

Obr. 47. Tricepsové extenzie v sede s jednoručnou činkou 

 

Jednoručné tricepsové extenzie v stoji alebo v sede (standing/sitting one arm 

dumbbell french press). Vo vzpažení krčiť a vystierať hornú končatinu jednoručným úchopom 

jednoručnej činky za hlavu. Najviac zaťažovaný je triceps a lakťový sval. 
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Obr. 48. Jednoručné tricepsové extenzie v sede s jednoručnou činkou 

 

Tlak v ľahu na lavičke s obojručnou činkou (close grip bench press) úzkym úchopom 

nadhmatom - triceps, predovšetkým jeho dlhá hlava, lakťový sval, predná časť deltového svalu, 

vnútorná časť prsného svalu. 

 

Obr. 49. Tlak v ľahu na lavičke s obojručnou činkou 

 

Kľuky na bradlách s rovnakou výškou žrdí alebo kľuky na kruhoch (obr. 18 a 19) 

- triceps, lakťový sval, prsné svaly, najširší sval chrbta, väčší oblý sval. 

Tricepsové kľuky - vzpor ležmo vzad na lavičke alebo na lavičkách (bench dips, dips 

between benches) - dlane opreté o lavičku a dolné končatiny sú v prednožení položené na zemi 
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alebo na oproti stojacej lavičke. Najviac zaťažovaný je triceps a lakťový sval (Zrubák 

a Štulrajter 2002). 

  

Obr. 50. Tricepsové kľuky - vzpor ležmo vzad na lavičke 

 

Tricepsové extenzie s využitím závesného systému TRX (TXR triceps extension/ 

TRX overhead triceps extension) alebo na kruhoch (ring triceps extension) - triceps, lakťový 

sval, biceps, deltový sval, svaly hlbokého stabilizačného systému (Dawes 2017). 

  

Obr. 51. Tricepsové extenzie s využitím závesného systému TRX 

 

 



 Kurz inštruktorov horolezectva 1. kvalifikačného stupňa                                 Horolezecká škola SHS JAMES  44 

Svaly predlaktia predná skupina 

1. Povrchová vrstva 

- oblý privracač  

- vretenný ohýbač zápästia 

- dlhý dlaňový sval 

- lakťový ohýbač zápästia 

2. Druhá vrstva 

- povrchový ohýbač prstov 

3. Tretia vrstva 

- hlboký ohýbač prstov 

- dlhý ohýbač palca 

- štvoruhlý privracač 

 Svaly predlaktia zadná skupina 

1. Povrchová vrstva 

- vystierač prstov 

- vystierač malíčka 

- lakťový vystierač zápästia 

2. Hlboká vrstva 

- dlhý odťahovač palca 

- krátky vystierač palca 

- dlhý vystierač palca 

- vystierač ukazováka 

Svaly predlaktia bočná skupina 

1. Povrchová vrstva 

- ramennovretenný sval 

- dlhý vretenný vystierač zápästia 

- krátky vretenný vystierač zápästia 

2. Hlboká vrstva 

- odvracač (Binovský 2003) 

 

Cvičenia 

Sklápanie a vztyčovanie zápästia (barbell wrist curl) podhmatom obojručnou činkou 

v sede s rukami opretými o kolená - zápästia sú voľné alebo v stoji. Uchopiť obojručnú činku 

a predlaktie vysunúť tak, aby zápästia mohli vykonávať pohyb v plnom rozsahu. Trup je 



 Kurz inštruktorov horolezectva 1. kvalifikačného stupňa                                 Horolezecká škola SHS JAMES  45 

v miernom predklone. Ruky spustiť do najnižšej polohy (zápästie je v hyperextenzii). Z tejto 

polohy zápästiami dvihnúť činku čo do najvyššej polohy. Lakte a predlaktie spočíva celý čas 

na podložke. Zaťažované svaly - najmä ohýbače (flexory) zápästia. 

 

Obr. 52. Sklápanie a vztyčovanie zápästia podhmatom v stoji 

 

Sklápanie a vztyčovanie zápästiami nadhmatom s obojručnou činkou (barbell reverse 

wrist curl) obyčajne v sede s rukami opretými o koniec lavičky, zápästia sú voľné - zamerané 

najmä na vystierače (extenzory) zápästia. 

 

Obr. 53. Sklápanie a vztyčovanie zápästiami nadhmatom v sede 
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Jednoručné sklápanie a vztyčovanie (one arm dumbbell wrist curl) zápästím 

podhmatom s jednoručnou činkou v sede - najmä ohýbače zápästia. 

 

Obr. 54. Jednoručné sklápanie a vztyčovanie v sede 

 

Vztyčovanie a sklápanie (reverse standing barbell wrist curl) zápästiami podhmatom 

v stoji s obojručnou činkou držanou za chrbtom - najmä ohýbače zápästia. 

 

Obr. 55. Vztyčovanie a sklápanie v stoji 
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Supinácia - pronácia (dumbbell radial deviation) v predpažení (palcom hore) alebo lakeť 

opretá o koleno (v sede). Činka môže byť upravená tak, že závažie je iba na jednom konci. 

V ruke držať voľný koniec jednoručnej činky. Striedavo dvíhať a spúšťať činku tak, že spodný 

koniec činky (kotúč) sa dvíha smerom hore a vpred od tela a spúšťa sa smerom dole a späť 

k telu. Zaťažované svaly - ohýbače a vystierače zápästia. 

 

Obr. 56. Supinácia - pronácia v predpažení 

 

Supinácia - pronácia zápästia (dumbbel wrist supination - pronation) s činkou 

z podhmatu do nadhmatu v sede alebo v stoji. Otáčať zápästím činku z podhmatu (supinácia) 

až do nadhmatu (pronácia) a späť.  Činka môže byť upravená tak, že závažie je iba na jednom 

konci. Dvíha a spúšťa sa iba ťažší koniec činky. Zaťažované svaly - ohýbače a vystierače 

zápästia (Zrubák a Štulrajter 2002). 

 

Obr. 57. Supinácia - pronácia zápästia v sede 
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Svaly brucha 

1. Predná skupina 

- priamy brušný sval 

- pyramídový sval 

2. Bočná skupina 

- vonkajší šikmý brušný sval 

- vnútorný šikmý brušný sval 

- priečny brušný sval 

3. Zadná skupina 

- štvoruhlý driekový sval 

 

Cvičenia 

Sed-ľah na šikmej lavičke hlavou dole (45° uhol) s pokrčenými dolnými končatinami, 

chodidlá fixované (decline 45-degree sit-up). Cvičenie nevykonávať do úplného ľahu, ale len 

do 90° uhla (vnútorný uhol medzi trupom a stehnami). Najviac zaťažované sú priamy brušný 

sval, šikmé brušné svaly, flexory bedrového kĺbu a priamy sval stehna. 

 

Obr. 58. Sed-ľah na šikmej lavičke hlavou dole 

 

Krátke príťahy pliec k panve v ľahu na cvičebnej podložke (regular abdominal 

crunch), ruky za hlavou alebo prekrížené na prsiach, nohy vyložené na lavičke (fitlopte, TRX), 

medzi nohami a trupom a medzi stehnom a predkolením je uhol 90°, tzv. skracovačky. Najviac 

zaťažované sú priamy brušný sval a šikmé brušné svaly (Zrubák a Štulrajter 2002).  
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Obr. 59. Krátke príťahy pliec k panve v ľahu na cvičebnej podložke 

 

Ľah-sed s dolnými končatinami skrčmo a kolenami von (butterfly sit-ups) - z ľahu na 

podložke s dolnými končatinami skrčmo, kolenami smerujúcimi von a pažami vo vzpažení, 

príťahy pliec čo najbližšie k panve. V polohe sed sú dlane premiestnené pred špičky nôh. 

Najviac zaťažované sú priamy brušný sval a šikmé brušné svaly 

(https://www.exercises.com.au/butterfly-sit-ups/). 

 

Obr. 60. Ľah-sed s dolnými končatinami skrčmo a kolenami von 

 

Príťahy kolien v sede na zemi alebo na lavičke (seated flat bench leg pull in, v-sit-up 

cross bench) - V sede na zemi alebo na lavičke nakloniť trup dozadu pod uhlom 45-60°,  

pričom váhu premiestniť na ramená. Nohy mierne pokrčené v kolenách. V tejto východiskovej 

polohe nádych a zadržať dych. Kolená pritiahnuť k hrudníku a vrátiť späť do východiskovej 

polohy, kde vydýchnuť. Trup je fixovaný v naklonenej rovine. Najviac zaťažovaný je celý 

priamy brušný sval. 
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Obr. 61. Príťahy kolien v sede na zemi 

 

Dvíhanie dolných končatín a panvy (reverse crunches) - v ľahu na chrbte prednožiť 

pokrčmo (dolné končatiny zvierajú s podlahou približne v 45° uhol), ruky pozdĺž tela. 

Preklápanie panvy smerom k hrudníku, kolená smerujú nad hlavu. Najviac zaťažované sú 

priamy brušný sval, šikmé brušné svaly, bedrovodriekový sval, bedrový sval, priamy stehenný 

sval a hrebeňový sval. 

  

Obr. 62. Dvíhanie dolných končatín a panvy 

 

Prednožovanie (prednosy) vo vise na hrazde (hanging leg raise), alebo na rebrinách, 

na bradlách - zaťažované sú priamy brušný sval, šikmé brušné svaly, bedrovodriekový sval, 

priamy stehenný sval a ohýbače bedrového kĺbu (krajčírsky sval, napínač širokej pokrývky, 

štíhly sval a priťahovač). Pri súčasnom vytáčaní nôh do strán (twisting hangin leg raise) pôsobí 

vo väčšej miere na šikmé brušné svaly. Pri príťahoch panvy k hrudníku, pri konštantnom uhle 

v bedrovom kĺbe 45°, sa odblokujú ohýbače bedrového kĺbu - stehná sa dostanú  
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nad horizontálnu úroveň. Alternatívou cvičenia je napr. prednožovanie pokrčmo (pravý uhol 

v kolenách) alebo vznosy na hrazde / rebrinách. 

 

Obr. 63. Prednosy na hrazde 

 

 

Obr. 63. Vznosy na hrazde 
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Krátke zdvihy trupu v ľahu na boku (side crunches lying), ruky za hlavou alebo 

prekrížené na prsiach - zaťažované sú šikmé brušné svaly. 

 

Obr. 64. Krátke zdvihy trupu v ľahu na boku 

 

Rotácia trupu s tyčou držanou na pleciach v stoji (standing barbell twist) pri dodržaní 

zásady panvou nepohybovať. Pohyb vychádza s kontrakcie šikmých brušných svalov (nie 

švihom ramena) - nepoužívať ťažkú hmotnosť. Najviac zaťažované sú šikmé brušné svaly 

a vzpriamovače trupu. 

 

Obr. 65. Rotácia trupu s tyčou 
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Metronóm (windshield wipers) - ľah na chrbte, prednožiť (90° uhol medzi trupom 

a dolnými končatinami), ruky za hlavu alebo upažiť na podložku - spúšťať vystreté alebo 

pokrčené dolné končatiny vpravo a vľavo. Najviac zaťažované sú šikmé brušné svaly. 

  

Obr. 66. Metronóm s pokrčenými dolnými končatinami 

 

 

Obr. 67. Metronóm s vystretými dolnými končatinami 

 

Úklony trupu v stoji s jednoručnými činkami striedavo na obe strany (standing side bend 

with dumbbell) - zaťažované sú šikmé brušné svaly, vzpriamovač trupu, priamy brušný sval, 

štvoruhlý driekový sval (Zrubák a Štulrajter 2002). 
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Obr. 68. Úklony trupu v stoji  

 

 

Svaly dolnej končatiny - bedrové svaly 

1. Predná skupina 

- bedrovo-driekový sval: väčší driekový sval, menší driekový sval, bedrový sval 

2. Zadná skupina 

- najväčší sedací sval 

- stredný sedací sval 

- najmenší sedací sval 

- napínač širokej pokrývky 

- hruškovitý sval 

- vnútorný zapchávač 

- horný dvojitý sval 

- dolný dvojitý sval 

- štvorcový sval stehna 

Svaly dolnej končatiny - svaly stehna 

1. Predná skupina 

- štvorhlavý sval stehna: priamy sval stehna, široký sval stehna, široký bočný sval 

stehna, široký prostredný sval stehna 

- krajčírsky sval stehna 
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2. Prístredná skupina 

- hrebeňový sval 

- dlhý priťahovač stehna 

- krátky priťahovač stehna 

- veľký priťahovač stehna 

- štíhly sval 

- vonkajší zapchávač 

3. Zadná skupina 

- dvojhlavý sval stehna 

- pološľachovitý sval 

- poloblanitý sval (Binovský 2003) 

 

Cvičenia 

Hlboký (úplný) drep s obojručnou činkou na pleciach vzadu (squat) - zaťažované sú 

štvorhlavý sval stehna, zadná a vnútorná časť stehien, sedací sval a vzpriamovače trupu. 

Náročnejšou alternatívou je drep vo vzpažení (overhead squat) zapája okrem spomínaných 

svalov dolnej končatiny aj viacero svalov hornej končatiny, pletenca hornej končatiny, 

chrbtových a brušných svalov.  

 

 

Obr. 69. Hlboký drep s obojručnou činkou na pleciach vzadu 
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Obr. 70. Drep vo vzpažení 

 

Drep s obojručnou činkou na pleciach vpredu (front squat) - zaťažované sú štvorhlavý 

sval stehna, zadná a vnútorná časť stehien, vzpriamovače trupu a obmedzene sedací sval. 

 

Obr. 71. Drep s obojručnou činkou na pleciach vpredu 

 

Podrep - polovičný drep (half squat) s obojručnou činkou na pleciach vzadu - stoj 

rozkročný na šírku ramien, špičky mierne vytočené von, činka na pleciach vzadu. Z tejto 

východiskovej polohy pomaly a kontrolovane prejsť do podrepu tak, že stehná sú 

v horizontálnej polohe so zemou (obvykle s dosadom na lavičku). Trup sa mierne predkloní, 

ale chrbát je vo fixovanej vzpriamenej polohe. Kolená sú počas celého pohybu nad osou 

chodidiel. Činka sa pohybuje vo vertikálnom smere. Vo východiskovej polohe je hlbší nádych, 
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počas pohybu je dych zadržaný a v poslednej fáze vstávania je výdych. Najviac aktivované sú 

štvorhlavý sval stehna, krajčírsky sval, unožovače, vzpriamovače trupu a ohýbače stehna. 

 

Obr. 72. Podrep s obojručnou činkou na pleciach vzadu 

 

Drep v širokom stoji rozkročnom (duck squat) s jednoručnou činkou alebo kettlebelom 

držanou v pripažení vpred (paže s činkou smerujú kolmo dole) - pôsobí ako úplný drep 

s dôrazom na vnútornú skupinu svalstva stehien (Zrubák a Štulrajter 2002). 

 

Obr. 73. Drep v širokom stoji rozkročnom s jednoručnou činkou 
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Jednonožný drep (pistols) bez alebo s využitím opory (úchop TRX, kruhov, rebriny 

a pod.).  Stoj na pravej, ľavá prednožiť. Na udržanie rovnováhy sa môže držať nejakej opory 

vo výške trupu. Pomaly prejsť do drepu (ohnutie pravého kolena), kým pravé stehno dosiahne 

paralelnosť so zemou (ramená pred kolenami), ľavú nohu držať v prednožení. Pravé koleno sa 

nesmie dostať pred prsty na pravej nohe. Trup sa mierne predkloní ale chrbát vo fixovanej 

vzpriamenej polohe. Za pomoci pravej nohy sa postaviť. Ak sa ruky držia opory kvôli stabilite, 

nepomáhajú pri prechode z drepu do stoja. Potom vymeniť nohy (Dawes 2017). 

 

Obr. 74. Jednonožný drep 

 

 

Obr. 75. Jednonožný drep s využitím opory 
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Výpady jednonožne zo stoja spojného (barbell lunge), s obojručnou činkou na pleciach 

za hlavou, trup vystretý - zaťažované sú štvorhlavý sval stehna, krajčírsky sval, ohýbače stehna, 

veľký a stredný sedací sval, priťahovače a unožovače.  Alternatívou cvičenia sú napr. výpady 

s jednoručnými činkami v pripažení (dumbbell lunge), s jednoručnými činkami  

na pleciach (front rack lunge). 

 

Obr. 76. Výpady jednonožne zo stoja spojného s obojručnou činkou 

 

 

Obr. 77. Výpady jednonožne zo stoja spojného s jednoručnými činkami v pripažení 

 



 Kurz inštruktorov horolezectva 1. kvalifikačného stupňa                                 Horolezecká škola SHS JAMES  60 

 Výpady do strany zo stoja spojného (barbell side lunge), s obojručnou činkou  

na pleciach za hlavou, trup vystretý - zaťažované sú štvorhlavý sval stehna, sedacie svaly, zadné 

svaly stehna a priťahovače.  Variant: s jednoručnými činkami v pripažení (dumbbell side 

lunge), s jednoručnými činkami na pleciach (front rack side lunge). 

 

Obr. 78. Výpady do strany zo stoja spojného s jednoručnými činkami v pripažení 

 

 Predklony a vzpriamovanie s činkou držanou vo vystretých pažiach, dolné končatiny 

sú vystreté, tzv. "mŕtvy ťah" (stif-leg deadlift) - zaťažované sú dvojhlavý sval stehna, 

poloblanitý, pološľachovitý sval, najväčší sedací sval, vzpriamovače trupu, lichobežníkový sval 

a svaly pletenca hornej končatiny (obr. 29). 

 

 Predklony a vzpriamovanie s činkou držanou vo vystretých pažiach, s pokrčenými 

dolnými končatinami, tzv. "mŕtvy ťah" (romanian deadlift) - zaťažované sú štvorhlavý sval 

stehna, dvojhlavý sval stehna, poloblanitý, pološľachovitý sval, najväčší sedací sval, 

vzpriamovače trupu, lichobežníkový sval a svaly pletenca hornej končatiny. 
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Obr. 79. Predklony a vzpriamovanie s činkou s pokrčenými dolnými končatinami 

 

 Unožovanie v ľahu na boku (lying side leg lift) s upevnením záťaže alebo expandera 

na členku - zaťažované sú sedacie svaly, napínač širokej pokrývky (Zrubák a Štulrajter 2002). 

 

Obr. 80. Unožovanie v ľahu na boku 

 

 

Svaly predkolenia 

1. Predná skupina 

- predný píšťalový sval 

- dlhý vystierač palca 

- dlhý vystierač prstov 

 



 Kurz inštruktorov horolezectva 1. kvalifikačného stupňa                                 Horolezecká škola SHS JAMES  62 

2. Zadná skupina 

- trojhlavý sval lýtka: lýtkový sval bočná a prístredná hlava, jazykovitý sval 

- stupajový sval 

- zákolenný sval 

- zadný píšťalový sval 

- dlhý ohýbač prstov 

- dlhý ohýbač palca nohy 

3. Bočná skupina 

- dlhý ihlicový sval 

- krátky ihlicový sval (Binovský 2003) 

 

Cvičenia 

Jednonožné výpony v stoji (single leg calf raise) na podložke s jednoručnou činkou 

v pripažení, druhá dolná končatina mierne pokrčená a jej súhlasná ruka sa môže pridŕžať 

(rebrín, bradiel a pod.). Chodidlo na podložke paralelne smeruje  dopredu, pričom polovica 

chodidla presahuje podložku, telo je vzpriamené. Pohyb sa vykonáva zo spodnej polohy - 

maximálneho natiahnutia lýtkového svalu až do maximálnej kontrakcie na špičke chodidiel.  

Pri pohybe dole je nádych a pri výpone je výdych. Najviac zaťažovaný je trojhlavý sval lýtka. 

 

Obr. 81. Jednonožné výpony v stoji 
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Štandardné výpony (standard calf raise) sa vykonávajú v stoji s obojručnou činkou  

na pleciach a s podložkou (10 cm) pod špičkami nôh - zaťažovaný je trojhlavý sval lýtka. 

 

Obr. 82. Štandardné výpony 

 

Výpony bez záťaže (calf raises) v stoji jednonožne alebo obojnožne - zaťažovaný je 

trojhlavý sval lýtka (Zrubák a Štulrajter 2002). 

 

Obr. 83. Výpony bez záťaže 
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4. 1 Tréningová jednotka zameraná na rozvoj všeobecnej sily športového lezca 

 

Prípravná časť 

Rozohriatie:  

- kruhovou formou, bez pridanej záťaže, 3 série: 

1. 50 m beh alebo poklus  

2. 6 kľukov alebo kľukov na kolenách 

 

 Obr. 84. Kľuk na kolenách 

 

3. 6 drepov 

 

Obr. 85. Drep (z východiskovej polohy stoj) 

 

4. 6 op. cvičenia priťahovanie lopatiek vo vise na hrazde (Scapular Pull-up) - vo vise na 

hrazde s výdychom tlačiť ramená smerom dole a súčasne priťahovať lopatky k sebe, 

s nádychom uvoľniť medzilopatkové svaly. 
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Obr. 86. Priťahovanie lopatiek vo vise na hrazde 

 

5. 12 výpadov striedavonožne (6 na každú nohu)  

 

Obr. 87. Výpady striedavonožne (zo stoja spojného) 

 

 

Rozcvičenie: 

- dynamický strečing (postupom od hlavy k nohám) 
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Hlavná časť 

Všeobecný rozvoj silových schopností - zaťaženie s prevažným rozvojom dynamickej pomalej 

sily (tab. 2): 

- 8 cvičení, 60 % 1RM, 10 opakovaní (ideálne), 3-4 série, tempo 3020. Kruhovou formou 

s využitím časovania EMOM - každú minútu začínam ďalšie cvičenie. Príklad: prvú 

minútu urobiť 10 zhybov a do skončenia prvej minúty oddychovať, druhú minútu 10 

drepov a do skončenia druhej minúty oddychovať, atď. Takýmto spôsobom bude 8 

cvičení trvať 8 minút. Interval odpočinku medzi sériami (po odcvičení všetkých 8 

cvičení) je 2 minúty.  

 

1. min.  6 - 10 zhybov (ľahšia alternatíva - zhyb s expanderom) 

 

Obr. 88. Zhyb s expanderom 

 

2. min.   10 drepov s obojručnou činkou vzad (alternatíva - drepy s jednoručnými činkami 

na ramenách) 

 

3. min.  10 kľukov vo vzpore ležmo s nohami na lavičke (ľahšie alternatívy – kľuk 

s nohami na vyvýšenej podložke; kľuk s dolnými končatinami na fitlopte; kľuk na podložke 

bez náčinia; kľuk na kolenách...) 
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 4. min.  10 - 15 op. cvičenia ľah – sed s dolnými končatinami skrčmo a kolenami von - 

"butterfly" so závažím (ľahšia alternatíva - bez závažia) 

 

Obr. 89. ľah – sed s dolnými končatinami skrčmo a kolenami von so závažím 

 

5. min.  10 op. cvičenia predklon a vzpriamovanie s pokrčenými dolnými končatinami s 

úchopom závažia prstami rúk -"mŕtvy ťah" (alternatíva - predklony a vzpriamovanie s 

obojručnou činkou) 

 

Obr. 90. Predklon a vzpriamovanie s pokrčenými dolnými končatinami s úchopom závažia 

prstami rúk 

 

6. min.  10 - 12 striedavonožných výpadov zo stoja spojného s obojručnou činkou vzad 

(alternatíva - striedavonožné výpady zo stoja spojného s jednoručnými činkami v pripažení) 

 

7. min.  10 kľukov - "dipov"  na kruhoch alebo bradlách (ľahšia alternatíva - "dipy"  na 

kruhoch alebo bradlách s expanderom) 



 Kurz inštruktorov horolezectva 1. kvalifikačného stupňa                                 Horolezecká škola SHS JAMES  68 

 

Obr. 91. Kľuky - "dipy" na kruhoch s expanderom 

 

8. min.  10 opakovaní cvičenia tlak s jednoručnými činkami súčasne (striktne) v stoji 

(alternatíva v sede) 

 

Obr. 92. tlak s jednoručnými činkami súčasne (striktne) 

 

Za sériou cvičení nasleduje 2 min. pauza. Sériu cvičení opakovať 3-4 krát. 

 

Záverečná časť 

- 5-10 min ľahká aeróbna aktivita (poklus, stacionárny bicykel, veslovanie) 

- statický strečing môže byť presunutý na neskorší čas po tréningu 
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Záver 

Práca bola zameraná na všeobecný rozvoj silových schopností športového lezca. 

Silové schopnosti sú jeden z kondičných faktorov výkonu v športovom lezení, ktoré výrazne 

ovplyvňujú výkonnosť lezca. Výsledky doterajších výskumov vo vybraných testoch 

silových a silovo-vytrvalostných schopností boli vo všetkých záverečných ukazovateľoch 

lepšie u lezcov, ktorí sa venovali silovej príprave.  

Predkladanou prácou som chcela upriamiť pozornosť verejnosti a inštitúcií, ktoré sa 

zaoberajú rekreačným, výkonnostným ale aj súťažným lezením. Tréningové jednotky 

zamerané na všeobecný rozvoj silových schopností odporúčam zaradiť doplnkovo  

ku samotnému lezeniu v týždennom cykle. Taktiež môžu byť dočasne využívané v čase, keď 

možnosť ísť liezť je z nejakého dôvodu obmedzená, s cieľom udržania a rozvoja všeobecnej 

sily. 
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