
Trénink 

warm up - rozehřátí

5 min 1 cvik - 1 min

Dolů – nádech / Nahoru – výdech

Začínáme v pozici, kdy máme nohy u sebe a
ruce podél těla. Následně s výskokem dáme
nohy od sebe a ruce jsou nahoru nad hlavu.

Pozor na dýchání, nadechujeme se, když
směřují ruce nahoru, vydechujeme ve fázi, kdy

ruce směřují dolů.

Jumping Jack1.
Dynamickým pohybem přitáhni pravou nohu k

hrudníku. Koleno pravé nohy směřuje k
pravému rameni.Běž zpět do výchozí

polohy.Následně  přitáhni levou nohou k
hrudníku. Opět se koleno levé nohy přibližuje
směrem k levému rameni. Levou nohu vrať

zpět do výchozí polohy.

2. Horolozec

Cvik je zaměřený na hamstringy, což jsou tři
svaly, které tvoří zadní stranu stehen.

 Jejich funkcí je právě flexe v kolenním kloubu.

3. Zakopávání
Nohy rozkroč minimálně na šířku ramen. Špičky

chodidel nevytáčej do stran. 
Jsou rovnoběžné. Zpevni břicho. Z této výchozí

pozice jdeš do dřepu, při kterém se
nadechuješ. Máš rovná záda. Nejnižší bod

dřepu nastává, když máš stehna rovnoběžně s
podlahou. Poté proveď výskok.

4. Dřep s výskokem

Cvik je velice podobný sprintu na místě. Postav
se vzpřímeně a nohy dej od sebe na šířku

boků.  Kotník, kyčel, rameno, hlava jsou v jedné
přímce.

4. Zvedání kolen na místě

Cílem této rozcvičky je připravit tělo na
zvýšení tepové frekvence, prohřátí svalů,
uvolnění, příprava kloubních struktur a

protažení svalů.
 

Proč se rozehřát? ♥



Trénink 

břišní buchty

45 sec 3 série

Dolů – nádech / Nahoru – výdech

Horolezec1.

Pro břišní svaly platí, že by se měly trénovat maximálně každý druhý den, aby stihly dostatečně
zregenerovat. Přetížené svaly nesílí. Cviky na břicho dělejte hned ráno nebo na konci tréninku,

kdy je váš žaludek není tolik plný. Správné dýchání vám během cvičení pomůže prokrvit
jednotlivé partie.

 

Posílení břišního svalstva ♥

2. Zvedání nohou 3. Výdrž v sedě

4. Zkracovačky 5. Rotace na stranu 6. Přítahy kolenou

7. Dotek kolen v bočním planku

poté vyměň stranu

8. Plank 

vyber si variantu a drž to tam!


