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„Manuál“	  k	  tréninkovému	  plánu 

 

Trénink	  A:	  

1) Ženské	  kliky	  	  –	  	  jde	  o	  lehčí	  variantu	  klasických	  kliků,	  kdy	  je	  třeba	  stále	  dbát	  na	  rovná	  záda,	  nicméně	  si	  to	  zlehčíme	  tím,	  
že	  budeme	  pracovat	  jen	  s	  vahou	  těla	  po	  kolena. Klekněte	  si,	  zanožte	  a	  překřižte	  nohy.	  V	  této	  pozici	  „klikujte.“	  

2) Výpady	  vzad	  	  – výpady,	  které	  provádíme	  nejprve	  jednou,	  poté	  druhou	  nohou	  vzad.	  Posiluje	  hýžďové	  a	  stehenní	  svaly.	  
3) Kobra	  v	  lehu	  –	  prvek	  z	  jógy,	  který	  aktivuje	  a	  posiluje	  zádové	  svaly.	  Dbáme	  na	  rovná	  záda	  a	  snažíme	  se	  oběma	  rukama	  

za	  zády	  přibližovat	  a	  vzdalovat	  hýžďovým	  svalům. 
4) Extenze	  	  	  –	  u	  té	  je	  potřeba	  se	  někde	  opřít.	  Opět	  se	  jedná	  o	  cvik	  posilující	  zádové	  svalstvo,	  kde	  jsme	  frontálně	  zapřeni	  

v	  bocích	  a	  horní	  polovina	  těla	  nám	  „přepadává“	  přes	  okraj	  a	  visíme	  hlavou	  dolů,	  odtud	  se	  zase	  zpět	  narovnáváme	  do	  
vodorovné	  polohy,	  ruce	  máme	  uvolněné	  a	  povolené.	  

5) Zdvihy	  s	  upažením –	  postavíme	  se	  zpříma,	  do	  každé	  ruky	  vezmeme	  činku,	  která	  má	  odpovídající	  váhu	  (např.	  2-‐4	  kila,	  
pokud	  činky	  nemáte,	  můžete	  je	  nahradit	  lahví	  naplněnou	  vodou,	  později	  pískem) a	  obě	  ruce	  zároveň	  upažujeme. 

6) Crunches – v	  podstatě	   se	   jedná	   o	   obyčejné	   sedy	   lehy,	   rozdíl	   je	   v	  tom,	   že	   nohy	  máme	   natažené	   a	   jakmile	   jde	   tělo	  
nahoru,	  nohy	  zvedáme	  proti	  tělu,	  takto	  se	  opakovaně	  „svíráme	  a	  rozvíráme“.	  

7) Pluh	  –	  v	  lehu	  na	  zádech	  opatrně	  přehodíme	  propnuté	  nohy	  za	  hlavu	  a	  v	  této	  pozici	  setrváme	  určenou	  dobu.	  
8) Rotana	  –	   je	  cvičební	  stroj,	  doma	  ho	  můžeme	  nejlépe	  nahradit	  úklony	  na	   jednu	  a	  druhou	  stranu	  nejprve	  bez	  zátěže,	  

později	  i	  s	  činkou	  (nebo	  opět	  lahví	  třeba	  naplněnou	  vodou)	  

Trénink	  B:	  

1) Široké	   shyby	   –	   v	  domácím	   prostředí	   se	   asi	  moc	   nahradit	   nedají,	   pokud	   se	   nemáte	   kde	   zavěsit	   za	   ruce.	   Tento	   cvik	  
můžeme	  nahradit	  třeba	  ale	  tím,	  že	  si	  klekneme	  a	  do	  rukou	  vezmeme	  činky.	  Ruce	  rozpažíme	  a	  v	  loktech	  ohneme	  (90°).	  
Takto	  činky	  zvedáme	  a	  vracíme	  do	  výchozí	  polohy.	  	  

2) Čůrající	   pes	   v	  kleku	   –	   z	  kleku	   přejděte	   na	   „všechny	   čtyři“,	   záda	  máme	   zpevněná	   a	   rovná,	   pouze	   zvedáme	   nejprve	  
jednu,	  potom	  druhou	  nohu	  do	  boku	   (jako	  když	  pejsek	   čůrá	   :))	   a	   snažíme	   se	  držet	  balanc.	  Posiluje	  hýžďové	  a	  břišní	  
svaly.	  

3) Volné	  sedy-‐lehy	  –	  běžné	  klasické	  sedy-‐lehy	  
4) Baletní	  dřepy	  s	  výpony	  –	  rozkročíme	  se	  o	  trochu	  více	  než	  je	  šířka	  našich	  ramen,	  z	  této	  výchozí	  pozice	  jdeme	  zadkem	  

dozadu	   a	   dolů,	   jakoby jste	   si	   chtěli	   sednout,	   záda	   jsou	   rovná.	   Tomu	   se	   říká	   squat.	   Ze	   squatu	   jdete	   do	   výšky	   až	   na	  
špičky	  a	  zase	  zpět	  do	  squatu.	  

5) Nůžky	  v	  lehu	  –	  v	  lehu	  na	  zádech	  si	  podložíme	  trup	  rukama	  a	  opřeme	  se	  o	  lokty,	  přitáhneme	  bederní	  část	  k	  podložce	  a	  
provádíme	  na	  střídačku	  známé	  „střihání“	  propnutých	  nohou	  středně	  nad	  zemí,	  abyste	  namáhali	  břišní	  svaly.	  

6) Přeskoky	  přes	  lavici –	  	  stačí	  se	  někde	  opřít	  a	  hned	  můžete	  začít	  přeskakovat	  :),	  nicméně	  pokud	  máte	  opravdu	  přes	  co,	  
budete	  na	   tom	   líp,	   u	   tohoto	   cviku	   je	  potřeba	   vychylovat	   se	   z	  vlastní	   osy,	   donutí	   vás	   to	  pořádně	   zvedat	  nohy	  a	   tím	  
vydáte	  více	  energie.	  

7) Pullover	  s	  tlaky	  v	  lehu	  –	  po	  předchozím	  cviku	  se	  snažíme	  zpomalit	  dech	  a	  položíme se na záda. Do	  rukou	  vezmeme	  
činky	   (nebo	   lahve	   s	  vodou)	   a	   ruce	   v	  lehu	  předpažíme,	  pak	   je	   skrčíme	  v	  loktech	  a	  přitáhneme	  k	  tělu.	  Odtud	  vedeme	  
skrčené	  ruce	  v	  pravém	  úhlu	  za	  hlavu	  a	  zase	  zpět	  do	  	  

8) Metronomy	   –	   ležíme	  na	  zádech	  a	  obě	  nohy	  propnuté	  zvedneme	  do	  výšky.	  Rukama	  se	  chytneme	  za	  hlavou	  něčeho	  
pevného	  a	  obě	  nohy	  pokládáme	  těsně	  nad	  zem	  (nedotýkáme	  se)	  a	  střídáme	  levou	  a	  pravou	  stranu,	  jako	  metronom.	  
 
 
PS:	  Na	  závěr	  Vám	  doporučuji,	  pokud	  si	  i	  přes	  popis	  nedovedete	  představit,	  jak	  správně	  se	  má	  cvik	  dělat	  (co	  si	  budeme	  
povídat,	  není	   to	  zas	   tak	  úplně	   jednoduché	  popsat,	  když	  nejste	  kovaný	   fitness	   trenér	   :)).	  Určitě	  se	  zkuste	  podívat	  na	  
internet,	  jestli	  pod	  určitým	  názvem	  nenajdete	  nějaký	  vhodný	  obrázek,	  z	  kterého	  to	  lépe	  pochopíte.	  Nebo	  i	  video.	  	  


