
TÝDENNÍ TRÉNINKOVÝ PLÁN - 2. cyklus OBJEMOVÝ TRÉNINK

Objemový trénink, 3 tréninky za týden, rozděleny na 3 jednotlivé části.

Interval odpočinku mezi jednotlivými cviky: 5-8 s.

Interval odpočinku mezi jednotlivými sériemi/koly: 2-3 min.

PONDĚLÍ
1. trénink Objemový trénink hrudník, záda 1. série 2. série 3. série 4. série

Zahřátí Rotoped, veslování, pás, eliptický trenažér 20 min. - - - - - -

Vlastní tělo Strečink 15 min.

I. super set
Tlaky na prsa s jednoručkami 10 4

15 12

II. super set
10 4

12

III. super set
10

12 12

IV. super set
8 4

Stahování kladky za hlavu 8

Vlastní tělo 6 -

Vlastní tělo Kliky 15 - - - - -

Vlastní tělo - - - - - - - -

STŘEDA
2. trénink Objemový trénink dolní končetiny 1. série 2. série 3. série 4. série

Zahřátí Rotoped, veslování, pás, eliptický trenažér 20 min. - - - - - -

Vlastní tělo Strečink 15 min.

I. super set
Dřep 10 8 8 6

Výskoky na bednu 35-50 cm 10 10 8 8

II. super set
Výpady s jednoručkami 10 10 8 8

Výstupy na bednu 10 - 10 - 10 - 10 -

I. cvik Leg-press 12 12 10 10

II. cvik Mrtvý tah 10 8 8 6

IV. super set
Předkopávání 12 12 12 12

Zakopávání 12 12 12 12

Vlastní tělo Výpady s vlastním tělem 10 - 10 - 10 - 10 -

Vlastní tělo Břicho, dle libosti, minimálně 3 cviky po 3 sériích. - - - - D - - -

TLAKY NA PRSA: všechny formy, 
dbejte dle videa hlavně na bezpečnost a 
stabilitu obou horních končetin. Paže 
musí jít souběžně spolu v obou směrech. 
Kritický moment je před tlačením, 
hrudník by měl být otevřený, ale celé tělo 
by mělo být zpevněné, prohnutí v 
bederní části musí být fyziologické, tzn. 
bedra by neměla být přitisknuta k lavici, 
ale ani by se neměla mezi ně a lavici 
vejít víc než ruka. V pozici nahoře jdu 
lokty do protnutí.

R O Z PAŽK Y N A P R S A : k r i t i c k é 
momenty, paže se v loktech snaží udržet 
stále stejný úhel po celou dobu cviku, 
pozor při maximálním rozpažení na 
polohu zad a hrudního koše, po celou 
dobu musí zůstat zpevněný.

ŠIROKÉ SCHYBY S NADHMATEM: 
mohu použít i odlehčovací gumu, viz. 
video, snaha o nekulacení zad, možné 
cvič i t i na stroj i s odlehčovacím 
můstkem, lokty mít na úrovni těla.

STAHOVÁNÍ KLADKY ZA HLAVU V 
SEDĚ: mít po celou dobu ramena 
stažena od uší dolu, udržet ramena od 
uší ikdyž vyjede kladka nahoru, stahovat 
pouze po uši (mohu i malinko pod), 
rovná záda po celou dobu cviku, nesmí 
se kulatit!

PŘÍTAHY K HRUDI V SEDĚ - VESLO 
NA STROJI: Ramena stažena k zemi, 
před přítahem jsem mírně předkloněný, 
záda v rovině po celou dobu cviku, 
přítahem k hrudi se rovnám a přitahuji 
paže k sobě. Dolní končetiny mírně 
pokrčeny. Mohu provádět jako na videu 
nebo přímo stroji. 

PŘÍTAHY JEDNORUČKY S OPOROU O 
LAVICI: kritické momenty: rovná záda po 
celou dobu cviku, mírné spuštění ramene 
za jendoručkou k zemi, h lava v 
prodloužení trupu.

Dělejte vždy kvalitní rozcvičení celého těla, ikdyž jsou jednotlivé tréninky na danou 
oblast. Snažte se koukat na sebe při cvičení do zrcadla, aby jste se mohl sám hned 
kontrolovat. Důležité je dodržovat intervaly mezi cviky i sériemi. Pokud to nebudete 
dodržovat, v tu chvíli trénink ztrácí na významu. 

Snažte se správně dýchat, u cviků s náčiním vždy nadechuji před odporem. Tedy ve fázi 
kdy “netlačím, nepřitahuji a svaly nepracují v hlavní části. Výdech je vždy s odtlačením, 
přitažením náčiný, činek atd.

Vysvětlivky:
1. Super set: cvičíte cvik A a B hned po sobě. Příklad: cvičím 8x tlaky na prsa s 

jendoručkami, poté odpočinek 5-8s a cvičím veslo na stroji 15x, poté odpočinek 
2-2,5 min a jdu cvičit druhou sérii stejných cviků.

2. 2. I. cvik: Cvičím pouze tento daný cvik v počtu sériích s intervalem odpočinku 2 
min.

3. Vlastní tělo: cvičím cviky vlastního těla, jako doplněk k objemové fázi, kvůli 
flexibilitě a zpevnění.

4. Váha jednoltivých odporů: váhyn ejsou vyplněny a to z důvodů jendoduchého, 
nikdy úplně nevíme jakým způsobem zvládnete odpor odtlačit, zvednout atd. proto je 
vleice důležité si první cyklus posilovny ( všechny 3 TJ) zkoušet a s váhami si “hrát”. 
Teoreticky by u 4 sérií měla bát váha odporu zvyšována vždy o cca 10-15% (u 
některých cviků i 22%).

5. Rychlost cvičení: pokud budu cvičit objem (nabírání svalového objemu) budu 
dodržovat vždy 2:2, tzn. na 2 doby jdu s odporem a na 2 doby jdu proti odporu. Tedy 
jendá se o plynulý pohyb v obou směrech, nevyznačuje se velkou ryhclostí.
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PÁTEK
3. trénink Objemový trénink paže, ramena 1. série 2. série 3. série 4. série

Zahřátí Rotoped, veslování, pás, eliptický trenažér 20 min. - - - - - -

Vlastní tělo Strečink 15 min.

I. cvik Tlaky na ramena s jednoručkami 8 8 6 4

II. cvik Arnoldovy tlaky 8 8 6 4

III. cvik Mrtvý tah (technika) 6 30 % 6 30 % 6 30 % 6 30 %

IV. cvik Tlaky na ramena v multipressu v sedě 12 10 10 8

I. super set
Bicepsové kladivové zdvihy ve stoji 10 10 10 10

Tricepsové kliky na bradlech 10 10 10 10

II. super set
Stahování tricepsové kladky ve stoji 10 10 10 10

Bicepsová kladka ve stoji 10 10 10 10

Vlastní tělo Schyby úzké - biceps 6 - 6 - 6 - 6 -

Vlastní tělo Břicho, dle libosti, minimálně 3 cviky po 3 sériích. - - - - - - - -

DŘEP: Pokud chci zvíšit objem dolních 
končetin (DK), dřep je jeden z nejlepších 
cviků jak toho dosáhnout. Celkový 
postoj: činka se opírá o horní část zad 
(pozor na obratle), kolena jsou mírně 
přes šíři ramen, špičky velice mírně 
vytočeny ven.  Pozor na překlopení 
pánve v dolní pozici - pokud se děje, 
nesmím se dostávat do krajní pozice. 
Toto je standartní varianta postoje. 
můžete a budete se v budoucnu setkávat 
i s jinými.

LEG-PRESS: Dů lež i té postavení 
nohhou=mít je mírně vně osy těla a 
kolena nesmějí jít dovnitř, snaha nechat 
“spadnout” zátěž do té úrovně, co se 
podaří udržet část zadku na podložce. 
Pozor na úplné protnutí kolen=není 
úplně z fyziologického hlediska dobré. 
Hlava je po celou dobu opřena.

BENCH-PRESS: kritická místa, opora 
těla při cviku je třeba mít i v nohách s 
podložkou osu/činku pouštím pod úroveň 
bradavek k hrudní kosti, mohu se i 
hrudníku zlehka osou dotknout.

ROZPAŽKY S OPOROU HLAVY: na 
mezilopatkové svaly, kritické momenty: 
rovná záda po celou dobu cviku, paže se 
dostávají na úroveň těla (mohou malinko 
za jeho polohu),opora hlavy musí být na 
čele, v pozici aby záda byly v rovině se 
zemí.

PŘEDKOP/ZÁKOP: izolované cviky, 
doplněk pro objemovou fázi DK, kritické 
momenty jsou hlavně v udržení zad u 
předkopu u opěradla a nedopínání kolen, 
u zákopu je třeba opět držet tělo-břicho u 
podložky.

CVIKY NA DOLNÍ KONČETINY S VLASTNÍM TĚLEM: výskoky jsou z pokrčených 
DK, pomáhám si rukama švihem do výskoku opět do pokrčených DK. Výstupy na 
bednu jsou vždy přes patu, výšku bedn/lavice určuje délka holeně. Výpady jsou ve 
stejném provedení jako výpady s jednoručkami jen bez nich.

VÝPADY S JEDNORUČKAMI: paže 
svěšeny podél těla, s výpadem se 
malinko posuvají vpřed, po celou dobu je 
třeba mít pevná a rovná záda. Výpady 
vpřed je dělán přes patu, koleno DK 
vpředu se nesmí dostat přes úroveň 
špičky a úhel v předním koleni musí být 
minimálně 90 stupňů. Nikdy ne ostrý. 
Pohyb zpět vychází z dolních končetin, 
pozor na kývání v zádech při zpětném 
pohybu.

MRTVÝ TAH: jeden z nejdůležitějších a 
nejefektivnějších cviků na DK. Ale i jeden 
z nejtěžších. Celkový postoj: úchop je 
středně široký tak, aby se mi mezi paže 
vešla kolena. Činku držím nadhmatem na 
úrovni prstů, v postavení je důležité mít 
rovná záda po celou dobu provedení, 
páteř a hlava v neutrální pozici, ramena 
zatažena, kolena nad chodidlem, ramena 
nad činkou. Důležitý je i nádech do 
břicha. Pozor na velké zaklonění při konci 
cviku.

TLAKY NA RAMENA: důležité postavení trupu, dle videa, jednoručky nepuštím níž než ramena.

ARNOLDOVY TLAKY: záda opřena po celou dobu o opěrku, neoddaluji jednoručku od těla nahoře dál než je nutno. 

TRÉNINK PAŽÍ: u všech cviků na biceps a triceps je třeba udržet vždy rovná záda, ramena od uší stažena dolů, 
zpevněné celé tělo.

TLAKY NA RAMENA V MULTIPRESU V SEDĚ: v sedě a po celou dobu porvdádění cviku jsou záda 
rovná, po celou dobu cviku držím aktivně trup, osa sestupuje za hlavu pouze na úroveň uší. Lokty 
jsou v pozici do stran, žebra po celou dobu cviku aktivně stažena.
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