
www.zdravejjakorybicka.wordpress.com Blog	  o	  zdraví	  těla,	  mysli	  i	  ducha	  

ZDROJ:
BULVAS,	  L.-‐	  osobní	  trenér,	  držitel	  mezinárodní	  licence	  FISAF,	  trenér	  II.	  třídy	  pro	  kulturistiku	  a	  fitness,	  masér	  pro	  zdravotnická	  zařízení,	  poradce	  pro	  výživu	  
NUTRIS

Klient: žena	  (169/58) Věk: 25
Typ	  tréninku: kruhový
Cíle	  tréninku: redukce	  hmotnosti,	  tvarování	  těla

Týden	  1: Týden	  2: Týden	  3: Týden	  4: Týden	  5: Týden	  6:
2x* 3x*

Hrudník Ženské	  kliky	  (ruce	  ze	  široka) max.opakování 15x 15x
Nohy Výpady	  vzad	  (střídat	  nohy) max.opakování 15/15x 20/20x
Záda Kobra	  v	  lehu 10-‐15x 12x 15x
Nohy/Hýždě Extenze 20-‐30x 25x 30x
Biceps/Ramena Zdvihy	  s	  upažením	  (ve	  stoje) 10-‐15x 3/3 3/3
Břicho Crunches max.opakování 30x 30x
Protažení Pluh 30	  vteřin 30	  vteřin 30	  vteřin
Pas Rotana	  (15kg) 15/15-‐20/20 15/15 15/15
*	  Opakování	  série.	  Za	  sérii	  pokládáme	  soubor	  "odjetých"	  všech	  cviků.	  Doporučuje	  se	  celé	  kolečko	  odcvičit	  2-‐4x.	  

Týden	  1: Týden	  2: Týden	  3: Týden	  4: Týden	  5: Týden	  6:
2x* 2x*

Záda Široké	  shyby 10-‐15x -‐30 -‐30
Nohy Čůrající	  pes	  v	  kleku 30/30x 30/30x 30/30x
Břicho Volné	  sedy-‐lehy max.opakování 20x 20x
Nohy/Lýtka Baletní	  dřepy	  s	  výpony 25-‐30x 30x 30x
Břicho Nůžky	  v	  lehu max.opakování 30/30x 30/30x
Plyometrie Přeskoky	  přes	  lavici max.opakování 15/15x 15/15x
Dýchání/Triceps Pullover	  s	  tlaky	  v	  lehu 10-‐15x 4/4 4/4
Pas Metronomy max.opakování 15/15x 15/15x
*	  Opakování	  série.	  Za	  sérii	  pokládáme	  soubor	  "odjetých"	  všech	  cviků.	  Doporučuje	  se	  celé	  kolečko	  odcvičit	  2-‐4x.	  

Poznámky:

3.	  Pak	  následuje	  samostatný	  trénink,	  který	  by	  něměl	  časově-‐	  při	  čtyřech	  opakování-‐	  přetáhnout	  1	  hodinu.

Tréninková	  plán:

Svalová	  partie: Název	  cviku:	   Opakování:
Maximální	  použité	  zátěže	  v	  týdnu	  č.:	  1-‐6:

Trénink	  A:

4. Trénink byste měli zakončit tzv. statickým strečinkem. To je zjednodušeně řečeno protahování. Je potřeba, abyste namáhané svaly
nějakým způsobem "natáhly" a vrátili jim plný rozsah pohybu. Takže se zase pečlivě věnujte každé partii zvlášť. Pokud jste například
cvičili břišní svaly pomocí "zklapovaček", prohněte se v zádech a tímto způsobem uvolněte a natáhněte zkrácené svaly na břiše.

1. Před každým tréninkem je potřeba tělo zahřát nejlépe na Stepperu (Orbitreku), kde zapojíte kromě nohou i ruce. Měli byste se
trochu zpotit a příjemně zadýchat, což odpovídá 5-‐15 minutám ze začátku na středně lehkou zátež, postupem času můžete
pochopitelně zátěž přidávat, nezpotíte se už tak snadno. Pokud Orbitrek nemáte a cvičíte doma, můžete ho nahradit například
přeskoky přes švihadlo, u toho zapojíte ruce a nohy prakticky podobným způsobem.

5. Pokud chcete zhubnout a vytvarovat tělo, po tréninku se doporučuje delší aerobní aktivita, např. opět na Stepperu, nebomůžete
pro změnu zvolit "indiánskýběh", což znamená střídat chůzi s během (např. ze začátku celkem 20min, z toho 2 min chůze/1 min běh).

2. Po zahřátí byste měli absolvovat tzv. dynamický strečink což pro tělo znamená, že krouživými pohyby zaktivujete klouby, kloubní
pouzdra a svalové úpony. Proto si mírně roznožte a začněte pěkně od hlavy. Pomalu rozhýbejte krouživými pohyby hlavu na jednu i
druhou stranu. Stejný postup zopakujte v ramenou, loktech, zápěstích, bocích, kyčlích, kolenou a kotnících. Nezapomeňte na záda. Ty
zaktivujete tak, že se předkloníte a z levé strany na pravou začnete tzv. máchat prádlo :), ruce mějte povolené.

Trénink	  B:

Svalová	  partie: Název	  cviku:	   Opakování:
Maximální	  použité	  zátěže	  v	  týdnu	  č.:	  1-‐6:


