
Individuální domácí trénink 
 
„Tvrdě a neustále pracuj, pracuj víc než ostatní a výsledek se 
dostaví. To je jediný recept.“  
—  Pavel Nedvěd 
 

  



Úvod  
Na úvod připrav tělo na zátěž lehkou pohybovou aktivitou. 
Pár tipů na zahřátí: 

1. Švihadlo 
5 x 1 minuta švihadlo (čím více způsobů přeskoků použiješ, tím lépe) 
*po každé minutě si dej 30 vteřin pauzu 

2. Jumping jacks 
5 x 1 minuta poskoků 
*po každé minutě si dej 30 vteřin pauzu 
 
 

 3. Koordinační žebřík 
10 x překonání žebříky různými způsoby (Pokud nemáš žebřík, můžeš využít například 
ponožky nebo boty poskládané za sebou) 

 



 
Hlavní část 
Tato část je zaměřena na rozvoj síly 
Cvik 1 (Medvěd) 
Tento cvik je komplexní, a slouží k posílení středu těla. 
*Důležité: postavení končetin, ruce jsou v šíři ramen, váhá plně rozložena do 
roztažených dlaní a nohou. Hlídám si rovné záda a hlavu prodloužení těla. *po každé 

      
Varianty: 

1. Dotýkám se kužílků(popřípadě jiných předmětu podobně rozmístěných) 
2.  Přemisťuji tenisák 
3. Přesouvám kužílky 

 
 
 
 
 
 
 



 
Cvik 2 (Zombie) 
Tento cvik je zaměřen na sílu dolních končetin. 
*Důležité: Zpevněné břicho, stažené lopatky, paže předpažené. 

      
Nejdříve se jen postav na obě nohy, pokud je to pro tebe už snadné, pokračuj do 
polohy na obrázku vpravo. 
  



Cvik 3 (Holubička) 
Tento cvik je zaměřen na sílu dolních končetin a zad. 
*Důležité: Rovná záda, zpevněné břicho, pokrčit stojnou nohu a palec mírně 
směřovat ven (aby se koleno nevtáčelo dovnitř). 
Pro kvalitní provedení ze začátku použij oporu. Například židle 

   
Postupně odstraňuj oporu nebo jí využívej minimálně 

 
Pokud se i toto pro tebe stane jednoduché a budeš to ovládat, odstraň oporu 



   Ruce zde slouží k lepší rovnováze 
 

 Těžší varianta, ruce v bok 
 
  



Cvik 4 (Obrácené prkno) 
Začínám z polohy v leže, jako podložku pod nohy mohu použít např.: židli, gauč a 
jiné vyvýšené věci. 
*Důležité: zpevněné břicho, ruce podél těla, dlaně roztáhlé (dlaně, loket a ramena 
slouží jako opěrný bod). Dbát na rovnou pozici těla, neprohýbat se! 
 

 

 
Pokud správně zvládneš, můžeš střídavě zvedat nohy 
  



Cvik 6 (Stojan) 
Cvik na sílu a mobilitu dolních končetin. 
*Důležité: Mírně pokrčená noha, zafixovaný trup, tělo nevychyluji do stran, palec u 
nohy mírně vytočen ven (Zabránění rotace kolena dovnitř). 
Základní pozice stoj na jedné noze, druhou nohou se dotýkám kužílků nebo jiných 
předmětů. Důležité je správě zvolená vzdálenost kuželů či jiných předmětů, čím 
dále, tím je to těžší. 
 

 
 

  



Závěrečná část 
Na závěr uvolni a protáhni tělo. 
Cvik 1(Guma) 
Protažení zadní části stehna a zad  

 
*Důležité: Při cviku pravidelně dýchám, pokud nedosáhnu na špičky, chytím se za 
kotníky případně lýtka. 
Cvik prováděj po dobu 30 sekund. 
  



Cvik 2 (KočkoVelbloud) 
Cvik na mobilitu páteře 

   
Pří pozici 1 (hlava nahoru) nádech, při pozici 2 (shrbeno) výdech. Přechází plynule 
z pozice 1 do pozice 2. 
Střídání pozic opakuji 10x 
 
Cvik 3 (Pštrosí noha) 
Tento cvik je zaměřen na protažení dolních končetin. 

 
*Důležité: Celé tělo včetně hlavy je přilepeno k podložce, při cviku pravidelně 
dýchám. 
Cvik prováděj na obě nohy po dobu 30 sekund. 



 



Cvik 4 (Zákopnutí) 
Tento cvik je zaměřen na protažení dolních končetin. 

 
*Důležité: Hlavu si podložím napnutou rukou, tělo je přilepeno k podložce, kolena 
jsou u sebe, patu tlačím směrem k hýždím, ležím rovně, nepodlamuji se! Při cviku 
pravidelně dýchám. 
-Cvik prováděj na obě nohy po dobu 30 sekund. 
 
 
 
Na závěr si lehni, uvolni se, zhluboka se hluboce se nadechni nosem, poté 
hluboce vydechni pusou 
 
 
 
 
 
 
 

Ondřej Hamada 


