
TOP CVIKY NA DOMA

trénink

pro ženy i muže



TOP CVIKY PRO PEVNÉ HÝŽDĚ

Zvedání pánve (most) s jednou nohou propnutou vzhůru

Výstupy na stepper (židli)

Unožování s gumičkou na čtyřech

Zanožování ve stoje s gumičkou

jednu nohu opřeme 
o vyvýšenou podložku 
(stepper), druhou nohu 
držíme propnutou vzhůru

vystoupíme na 
vyvýšenou podložku 
celou plochou 
chodidla

navlečeme posilovací gumu 
/ expandér pod kolena, 
zaujmeme vzpor klečmo

navlečeme posilovací 
gumu / expandér do oblasti 
kotníků, opřeme se dlaněmi 
o zeď

zvedáme pánev do horní pozice 
mostu, uděláme daný počet 
opakování na jednu stranu a 
teprve potom vystřídáme nohy

v horní pozici zvedneme koleno 
druhé nohy co nejvýš, uděláme 
daný počet opakování na jednu 
stranu a vystřídáme nohy

plynule zanožíme a pomalu 
vracíme zpět, uděláme daný 
počet opakování na jednu 
stranu a potom vystřídáme

plynule unožíme a pomalu 
vracíme zpět, uděláme daný 
počet opakování na jednu 
stranu a vystřídáme nohy
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Abyste mohli budovat funkční svaly a zlepšit obrátky svého metabolismu na maximum, pravidelně cvičte následující funkční 
trénink složený z jednoduchých efektivních cviků. Udělejte 10–15 opakování z každého cviku a zopakujte jejich sled  
v 1–3 sériích, pokud možno každý den.



TOP CVIKY PRO ŠTÍHLÉ NOHY
Dřepy s výskokem

Skákané výpady

Úkroky do strany v podřepu s gumičkou

Výdrž ve dřepu  
s oporou zad o zeď

Výpony na jedné noze

ze stoje rozkročného 
přejdeme do širokého  
dřepu a rukama se 
dotkneme země

zaujmeme pozici 
výpadu

navlečeme posilovací gumu 
/ expandér nad kolena, ze 
stoje mírně rozkročného 
přejdeme do podřepu

v pozici dřepu se zapřeme 
celou plochou zad o zeď, 
přičemž úhel v kolenou je 
90°

stojíme vzpřímeně na  
jedné noze a jednou rukou 
se přidržujeme zdi 

z dřepu provádíme 
dynamický výskok  
co nejvýše

ve výskoku vyměníme nohy a opět 
přejdeme do výpadu druhou nohou 
vpřed

intenzivně zatlačíme  
zády do zdi a vydržíme  
30 sekund

provádíme plynulý výpon 
na špičku, uděláme daný 
počet opakování na 
jednu stranu a potom 
vystřídáme

plynule ukročíme na stranu do 
širokého podřepu a zpět do 
výchozí pozice, uděláme daný 
počet opakování na jednu 
stranu a potom vystřídáme
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TOP CVIKY PRO PLOCHÉ BŘÍŠKO
Zkracovačky

Boční prkno / side plank s rotací Přítahy kolene k trupu ve vzporu

Šikmé zkracovačky

leh na zádech, nohy 
zvednuté do pravého úhlu, 
ruce v týl a bedra tlačíme do 
podložky

ve vzporu na předloktí na 
boku natáhneme volnou 
ruku do upažení (náročnější 
varianta s činkou v ruce)

začínáme ve vzporu, zpevně-
né břicho zatahujeme proti 
bedrům a dáváme pozor, aby-
chom se v bedrech neprohýbali

vycházíme  
z předešlého cviku

aktivujeme břišní svaly 
a s výdechem zvedáme trup 
směrem k nohám 

z upažení ruku přesuneme 
do předpažení (varianta 
s činkou: činku 
nasměrujeme pod tělo)

přitáhneme koleno 
k hrudníku, vrátíme 
se do výchozí pozice 
a vystřídáme druhé koleno

trup zvedáme s rotací a na-
směrujeme loket k protileh-
lému kolenu, vrátíme se do 
výchozí pozice a vystřídáme 
strany
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TOP CVIKY PRO TVAROVÁNÍ PAŽÍ
Dámské kliky s oporou o stepper

Tlaky na ramena ve stoji se zátěží Dynamické prkno – ramena/lokty

Tricepsové kliky za tělem s oporou o stepper

začínáme v poloze vzporu 
s oporou kolen a dlaně 
zapřeme o vyvýšenou 
podložku

vzpažíme se závažím a 
zaujmeme stabilní postoj se 
zpevněným středem těla

začínáme v pozici 
vzporu na předlok-
tích, zpevněné tělo, 
hlava, ramena, záda 
a hýždě jsou v jedné 
přímce

opřeme se dlaněmi o vyvýšenou 
podložku (stepper/ lavičku/ 
židli), ruce jsou cca na šíři ramen 
propnuté v loktech, nohy jsou mírně 
pokrčené, zpevněný střed těla

provedeme klik – pokrčíme 
paže v loktech směrem 
mírně od těla a zpevněné 
tělo bez prohybu v bedrech 
přesuneme nad podložku 

ze vzpažení krčíme lokty 
do upažení, přičemž v dolní 
pozici loket svírá úhel cca 
90°

postupným propnutím jedné, následně 
druhé paže se zvedáme do pozice 
klasického prkna s dlaněmi pod rameny, 
pak se vrátíme do výchozí pozice 
a vystřídáme druhou paži, která opět 
zahájí pohyb nahoru

provedeme klik pokr-
čením loktů vzad, hýž-
dě se dostanou těsně 
nad podložku, ramena 
držíme přirozeně
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TOP CVIKY PRO HORNÍ POLOVINU TĚLA

Tlaky s jednoručkami na rovné lavici

Kliky hlavou dolů

Rozpažování na rovné lavici

Předpažování podhmatem do kříže

v leže na zádech na lavici, 
ruce v předpažení palce k 
sobě, spodní záda tlačíme 
do podložky

začínáme v poloze 
vzporu ležmo, 
špičky zapřeme 
o vyvýšenou 
podložku

začínáme v leže na zádech 
na lavici, ruce v předpažení 
dlaněmi k sobě, spodní záda 
tlačíme do podložky

připažíme se závažím 
dlaněmi vpřed a zaujmeme 
stabilní postoj se zpevněným 
středem těla, ruce jsou mírně 
pokrčené v loktech

s nádechem upažíme pokrčmo, 
loketní úhel 90°, předloktí držíme 
kolmo k zemi, s výdechem tlak 
směrem nahoru do výchozí pozice

s nádechem provedeme klik – pokrčíme 
paže v loktech směrem mírně od těla a 
zpevněné tělo bez prohybu v bedrech 
přesuneme nad podložku, s výdechem 
se vracíme do výchozí pozice

s výdechem předpažíme 
jednou rukou dlaní směrem 
vzhůru k protilehlému rameni, 
s nádechem do výchozí pozice 
a vystřídáme paže

s nádechem rozpažíme, paže 
mírně pokrčené v loktech, 
s výdechem tlak směrem 
nahoru do výchozí pozice
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Chcete budovat funkční svaly a zlepšit obrátky svého metabolismu na maximum? Pravidelně cvičte následující funkční 
trénink složený z jednoduchých efektivních cviků! Udělejte 10-15 opakování z každého cviku a zopakujte jejich sled  
v 1–3 sériích, pokud možno každý den.



TOP CVIKY PRO TVAROVANÉ PAŽE
Přítahy k hrazdě podhmatem

Kladivové zdvihy Tricepsové kliky za tělem s oporou o lavici

Francouzský tlak s jednoručkou

visíme na hrazdě 
podhmatem na šířku ramen, 
paže jsou natažené 

sedíme vzpřímeně, 
zpevníme střed těla, 
dlaně směřují k tělu

sedíme vzpřímeně, 
zpevníme střed těla, 
vzpažíme s jednoručku 
v ruce, druhá ruka 
v připažení

s výdechem se přitáhneme 
k hrazdě, brada jde až 
nad hrazdu (je možná 
dopomoc), s nádechem 
plynule zpět do visu

s výdechem krčíme paže v lokti, 
loket fixujeme na místě, palce 
směřují ke stropu, s nádechem 
zpět dolů do připažení 

s nádechem krčíme paži v lokti 
směrem za hlavu, loket přitom 
fixujeme na místě, s výde-
chem propínáme paži zpět do 
výchozí pozice
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opřeme se dlaněmi o vyvýšenou 
podložku, ruce jsou cca na šíři 
ramen propnuté v loktech, nohy 
jsou pokrčené, zpevněný střed těla

provedeme klik pokrčením 
loktů vzad, snažíme se 
dostat co nejníže, lokty 
držíme co nejblíže k sobě, 
ramena držíme přirozeně
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TOP CVIKY PRO PEVNÉ BŘICHO
Vznosy  

Přítahy kolene k lokti ve vzporu Šikmé zkracovačky

Boční sklapovačky

visíme na hrazdě 
nadhmatem, široký úchop

začínáme ve vzporu, 
zpevněné břicho 
zatahujeme proti 
bedrům a dáváme pozor, 
abychom se v bedrech 
neprohýbali

ležíme na boku, nohy mírně 
pokrčené, spodní paži v 
předpažení zapřeme o zem, 
druhou paži dáme v týl

s výdechem přitáhneme 
kolena co nejblíže k bradě 
a snažíme se podsadit 
pánev, s nádechem pomalu 
zpět do visu

s výdechem přitáhneme koleno 
k hrudníku a snažíme se jej 
přiblížit k protilehlému lokti, 
s nádechem se vrátíme do 
výchozí pozice a vystřídáme 
druhé koleno

s výdechem zvedneme nohy 
ze země směrem šikmo vzhů-
ru a loktem se snažíme přiblížit 
ke koleni, s nádechem zpět do 
výchozí pozice

1. 

1. 

1. 2. 

2. 

2. 

ležíme na zádech, přelo-
žíme si nohu přes nohu, 
jednu ruku dáme v týl a dru-
hou paži nataženou na zemi 
položíme dlaní dolů, bedra 
tlačíme do podložky 

aktivujeme břišní svaly, s výdechem 
zvedáme trup a s rotací nasměrujeme 
loket k protilehlému kolenu, s náde-
chem se vrátíme do výchozí pozice, 
uděláme daný počet opakování na 
jednu stranu a potom vystřídáme
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TOP CVIKY NA NOHY
Výpady s oporou nohy vzad o lavici

Dřepy s výskokem Výskoky na bednu

Dřep s tlakem s jednoručkami

stojíme vzpřímeně, 
ruce v bok, zanožíme 
a nárt zadní nohy 
opřeme o vyvýšenou 
podložku

ze stoje rozkročného 
přejdeme do 
širokého dřepu, ruce 
před tělem

vzpažíme se závažím 
a zaujmeme stabilní stoj 
rozkročný se zpevněným 
středem těla

přecházíme plynule do podřepu, při-
čemž přední koleno se v dolní pozici 
nesmí dostat před špičku, uděláme 
daný počet opakování na jednu stra-
nu a potom vystřídáme nohy

z dřepu provádíme dynamický 
výskok co nejvýše a rukama 
přitom švihneme směrem dolů

provádíme dřep a zároveň 
krčíme lokty do upažení, při-
čemž v dolní pozici paží loket 
svírá úhel cca 90° 
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ze stoje rozkročného s nádechem 
přejdeme do podřepu, abychom 
se odrazili

s výdechem vyskočíme 
na bednu s dopadem do 
podřepu na celou plochu 
chodidla
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