
 

 

Sestava cviků 4 
 

 

 

 

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

Počet cviků: 8 + bonus 

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

CVIK 1: VÝPAD + POKLES ZADNÍ NOHOU DOLŮ (uděláme výpad na jednu nohu; zadní nohu 

s pokrčeným kolenem posouváme směrem dolů a nahoru do základní pozice výpadu) 

• Pokročilý: na každou nohu 25x 

• Mírně pokročilý: na každou nohu 15x 

• Začátečník: na každou nohu 8x  

CVIK 2: BICEPSY 2-fázově S ČINKAMI (základní pozice je stoj s mírně rozkročenými nohami, 

podsazená pánev, ramena dole/činky zvedáme dvoufázově nahoru nad hlavu – v první fázi jdou činky 

k ramenům, v druhé fázi nad hlavu) 

• Pokročilý: celkem 25x 

• Mírně pokročilý: celkem 15x 

• Začátečník: celkem 8x 

CVIK 3: ÚKLONY S ČINKAMI (základní pozice je stoj s mírně rozkročenými nohami, pánev podsazená 

dopředu a ramena stahujeme dolů/střídavě se ukláníme na jednu a druhou stranu) 

• Pokročilý: na každou stranu 25x 

• Mírně pokročilý: na každou stranu 15x 

• Začátečník: na každou stranu 8x 

CVIK 4: ZANOŽOVÁNÍ A UNOŽOVÁNÍ (klekneme si na zem a opřeme se o dlaně/jednu nohu pokrčíme 

v kolenu a tuto nohu zanožíme a unožíme) 

• Pokročilý: dohromady na obě nohy celkem 25x 

• Mírně pokročilý: dohromady na obě nohy celkem 15x 

• Začátečník: dohromady na obě nohy celkem 8x 

CVIK 5: PILA V PLANKU (uděláme plank, neboli prkno – opřené o předloktí; hlava je v protažení 

páteře, mezi lopatkami se snažíme vyhrbit nahoru, pánev tlačíme k zemi a břicho naopak proti 

bedrům nahoru, nohy jsou opřené o špičky/v této poloze přesouváme váhu těla dopředu a zpět 

v jedné linii) 

• Pokročilý: celý cvik celkem 25x 

• Mírně pokročilý: celý cvik celkem 15x 

• Začátečník: celý cvik celkem 8x 

 

 



 

 

CVIK 6: ŠIKMÉ ZANOŽOVÁNÍ (klekneme si na zem, opřeme se o dlaně/nataženou nohu zvedneme do 

zanožení a unožíme šikmo směrem za druhou 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: PŘÍTAHY K POKRČENÝM KOLENŮM (lehneme si na záda, pokrčíme kolena, ramena a lopatky 

odlepíme od země a ruce natáhneme dopředu na úroveň kolen/vytahujeme se nahoru do dálky za 

rukama – vždy jednou směřujeme ruce mezi kolena na střed a podruhé z vnější strany kolen) 

• Pokročilý: celkem 25x 

• Mírně pokročilý: celkem 15x 

• Začátečník: celkem 8x 

CVIK 8: POSÍLENÍ ZAD (lehneme si na břicho, nohy necháme volně opřené o špičky, ruce si podložíme 

buď pod čelo nebo spojíme za hlavou/s výdechem zvedáme hrudník od země a s nádechem 

pokládáme na zem) 

• Pokročilý: celý cvik 25x 

• Mírně pokročilý: celý cvik 15x 

• Začátečník: celý cvik 8x 

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

BONUS: PLANK ÚKROKEM A PŘITAŽENÝM KOLENEM (základní pozice je plank na dlaních/v této 

pozici udělám úkrok na jednu stranu a přitáhnu vnější koleno k ramenu/střídáme strany) 

• Pokročilý: celý cvik 25x 

• Mírně pokročilý: celý cvik 15x 

• Začátečník: celý cvik 8x 

 

 

 

 


