
 

 

Sestava cviků 2 
 

 

 

 

Co budete potřebovat: podložku, činky (nebo flašku s vodou – váha dle vašeho uvážení       ), pro 

větší efektivitu nějakou gumu (klidně nějakou gumu do kalhot - obvod cca 50 cm) 

Počet cviků: 8 + bonus 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CVIK 1: POKLEK A VZTYK (výchozí pozice je podřep/z podřepu přecházím na zem na kolena a zpět 

nahoru do podřepu/střídat nohy) 

• Pokročilý: dohromady na obě nohy celkem 25x 

• Mírně pokročilý: dohromady na obě nohy celkem 15x 

• Začátečník: dohromady na obě nohy celkem 8x 

CVIK 2: ZVEDÁNÍ ZADEČKU * S GUMOU NAD KOLENAMA (lehneme si na záda, pokrčená kolena jsou 

na šíři boků/s výdechem zvedám zadeček nahoru/nahoře ještě otevřu kolena od sebe/kolena vrátím 

k sobě/zadeček položím těsně nad zem) 

• Pokročilý: celý cvik 25x 

• Mírně pokročilý: celý cvik 15x 

• Začátečník: celý cvik 8x 

CVIK 3: DÁMSKÉ KLIKY (lokty otevřeme ze široka, nohy jsou opřené o kolena/s výdechem uděláme 

klik dolů/s nádechem se vrátíme nahoru) 

• Pokročilý: celý cvik 12x 

• Mírně pokročilý: celý cvik 8x 

• Začátečník: celý cvik 5x 

CVIK 4: PROCVIČENÍ TRICEPSU (výchozí pozice je v pokleku opřené o ruce/v jedné ruce držím 

činku/ruku zvednu s loktem blízko u těla směrem nahoru/cvik provádím natažením ruky dozadu do 

dálky a zpět do pokrčení) 

• Pokročilý: na každou ruku 25x 

• Mírně pokročilý: na každou ruku 15x 

• Začátečník: na každou ruku 8x 

CVIK 5: PLANK A „HOROLEZEC“ ŠIKMO (základní pozice plank = nohy opřené o špičky blízko u sebe + 

ruce jsou propnuté a kolmo k páteři/pokrčujeme střídavě pravé a levé koleno pod opačné rameno) 

• Pokročilý: dohromady obě kolena celkem 25x 

• Mírně pokročilý: dohromady obě kolena celkem 15x 

• Začátečník: dohromady obě kolena celkem 8x 

CVIK 6: PŘÍMÉ A ŠIKMÉ BŘIŠNÍ SVALY (výchozí pozice je leh na zádech, nohy pokrčené na šíři boků a 

zadeček je zvednutý nahoru/střídavě propínáme těsně nad zem pravou a levou nohu) 



 

 

• Pokročilý: dohromady na obě strany celkem 25x 

• Mírně pokročilý: dohromady na obě strany celkem 15x 

• Začátečník: dohromady na obě strany celkem 8x 

CVIK 7: ŠIKMÉ BŘIŠNÍ SVALY (výchozí pozice je leh na zádech s pokrčenými koleny a ruce sepnuté 

pod hlavou/střídavě přitahujeme opačné koleno a loket k sobě/střídáme strany) 

• Pokročilý: dohromady na obě strany celkem 25x 

• Mírně pokročilý: dohromady na obě strany celkem 15x 

• Začátečník: dohromady na obě strany celkem 8x 

CVIK 8: PLIÉ S PŘESKOKEM (při plié si hlídám, aby špičky a kolena byly směrem šikmo ven, cvičím 

s rovnými zády a zadečkem dole/mezi cviky přeskočím) 

• Pokročilý: celý cvik 25x 

• Mírně pokročilý: celý cvik 15x 

• Začátečník: celý cvik 8x 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BONUS: PLANK NA LOKTECH (položím se na lokty, které svírají jak v loktech, tak s tělem pravý úhel; 

nohy jsou opřené o špičky/střídavě přecházím na pravou a levou stranu – na každou stranu celkem 4 

úkroky) 

• Pokročilý: dohromady na obě strany celkem 15x 

• Mírně pokročilý: dohromady na obě strany celkem 10x 

• Začátečník: dohromady na obě strany celkem 5x 

 

 

 

 


