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Trénink silové připravenosti – Inner Unit 

Silová složka přípravy lyžařů běžců, ale i dalších sportovců, je s postupujícími technologiemi, které 

umožňují lepší přenos síly a eliminují energetické ztráty, čím dál důležitější. Protože tělo je dokonalý 

organismus a velmi rychle si přivyká na stereotypy, je zapotřebí (stejně jako v ostatních složkách 

tréninku či životě jako takovém) ho vystavovat pestrému a rozmanitému tréninku. Jinými slovy, 

pokud budeme pořád dokolečka cvičit jedno a to samé, nikam se neposuneme, tělo si zvykne a 

nebude se zlepšovat. Je zapotřebí střídat cviky, intenzity, počty opakování apod.  

I v silovém tréninku by měl být zachován postup od obecného ke speciálnímu, od nízkých intenzit 

s větším počtem opakování k vyšším intenzitám s nízkým počtem opakování (rozvoj maximální síly). 

Speciální cvičení jsou taková, která vychází z finální podoby daného pohybu. Pro běh na lyžích jsou to 

především jízda na lyžích soupaž a bez holí, napodobivá cvičení, posilování na trenažérech, příp. 

imitace či běh s holemi. Pro dospělé závodníky, kteří prochází systematickým tréninkem od mládí je 

poměr obecné a speciální připravenosti doporučován 1:1. Všem méně zkušeným osobně doporučuji 

poměr 3:2 obecné ku speciální připravenosti. Běh na lyžích je komplexní pohyb a tak, čím více bude 

vaše tělo všeobecně připraveno, tím lépe se adaptuje na finální pohyb. 

Ještě relativně nedávno, byly v kurzu hlavně „činkárny“ a cvičení na posilovacích strojích, dnes je 

tomu naštěstí trochu jinak – „in“ je tzv. funkční silový trénink – posilování s vlastní vahou (příp. 

násobkem vlastní váhy) v komplexních cvicích, které zatěžují více svalových partií těla, a nejen jednu 

izolovanou svalovou skupinu či jeden sval, jako právě posilovací stroje. Spousta firem se na 

přirozeném cvičení, které kdysi bylo součástí běžného života každého člověka (lezení po stromech, 

přeskakování klád, házení kamenů, plazení se v trávě, koulení sudů a kotrmelců, přeskakování 

potoků, kosení trávy kosou…) chce živit, a tak přichází s různými cvičebními pomůckami, které se 

různě ve své funkčnosti překrývají, doplňují. Letošní seriálek posilovacích cvičení by měl být dalším 

zásobníkem rozličných komplexních cviků, takže nikdy nebudete posilovat jednu skupinu svalů, a 

navíc byly vybírány cviky takové, abyste je mohli cvičit doma nebo na workoutovém hřišti, kterých 

v poslední době po republice vyrostlo jako hub po dešti. Pro cvičení je důležité dbát na správnou 

pozici všech segmentů těla – především se různě neprohýbat v zádech – raději setrvat v dané pozici 

kratší dobu nebo provést méně cviků technicky správně než víc a špatně. Pokud se budete např. u 

„planku“ prohýbat, zaděláváte si tak leda na problém s zády. 

Protože opět z pohledu správného rozvoje těla je vhodné mít nejprve dobře zpevněný střed těla, tzv. 

inner unit nebo také core, tak začneme „sadou“ těchto cviků. Ale nebojte, zatížíte při tom i další 

partie těla a jako bonus budou poslední dva komplexní cviky na celé tělo. V následujících číslech 

časopisu pak najdete sadu cvičení „zaměřené“ na trup, horní i dolní končetiny, avšak cvičení bude mít 

vždy přesah do dalších partií těla. Inner unit je nesmírně důležitý nejen pro sportování, ale pro držení 

těla i v běžném životě, proto ho nešiďte a klidně se dojděte poradit s nějakým erudovaným 

fyzioterapeutem. 
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PODPOR NA PŘEDLOKTÍ (plank) 

VP (výchozí pozice): podpor na předloktí  

- Lokty jsou pod ramenními klouby a opírejte se o rozevřené dlaně. Můžete se setkat 

provedením cviku s dlaněmi na vnější hraně nebo s rukama v pěst, ale tím deaktivujete svaly 

okolo lopatek, které tak neposílíte 

- Hlava-trup-nohy tvoří jednu přímku. Neprohýbejte se v zádech – je vhodné mít alespoň ze 

začátku nějakého kamaráda, který vás upozorní na i minimální prohnutí či vyhrbení zad. 

Hlava je „vytahována“ vpřed do dálky a oči se dívají do země, paty jsou protahovány taktéž 

do dálky (opora je o špičky nohou) 

- Abyste udrželi trup v jedné přímce, je zapotřebí stáhnout hýžďové svaly – půlky k sobě a tím 

aktivovat příčný břišní sval (m. abdominis transversus) 

- Cvičte na čas – výdrž 20 s by měla být první metou pro méně zkušené a postupně byste měli 

být schopni tuto dobu prodlužovat 
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NEPOSEDNÉ KOLEČKO / RUČKOVÁNÍ VPŘED 

VP-a: vzpor klečmo s oporou o neposedné kolečko, příp. můžete nahradit malou jednoručkou a 

hladkou podlahou  

- Hlava-trup opět tvoří přímku a záda by se v průběhu cvičení neměla prohýbat, stažené 

hýžďové svalstvo k sobě 

1) Postupně popojíždějte kolečkem vpřed tak, že přibližujete trup těla co nejblíže k podložce, 

přičemž jsou jak ramenní, tak kyčelní klouby extendovány (natahovány) 

2) Vraťte se zpět do vzporu klečmo a několikrát opakujte 
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VP-b: stoj snožný, hluboký předklon s oporou o neposedné kolečko / dlaně na zemi 

1) Postupně popojíždějte kolečkem / ručkujte vpřed tak, abyste se ze stoje dostali do pozice vzporu 

ležmo a trup těla byl co nejblíže podložce – paže byly co nejvíce ve vzpažení  

2) Vraťte se zpět do původní pozice a několikrát opakujte 
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KOLÉBKA 

VP-a: leh na zádech, vzpažit, mírně přednožit – jedná se o základní gymnastické zpevňovací cvičení a 

lze jej provádět jak na břiše, zádech, tak i na boku 

- Kolébat se – je zapotřebí mít celé tělo velmi dobře zpevněné – pokud se tak stane, bude 

kolébání plynulé 

  

 

VP-b: leh na břiše, vzpažit, zanožit  

- Kolébat se na břiše – je zapotřebí mít celé tělo velmi dobře zpevněné – pokud se tak stane, 

bude kolébání plynulé 
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PODPOR NA PŘEDLOKTÍ STRANOU – PANÁK  

VP: podpor na předloktí stranou – nezapomeňte cvičit na obě strany 

- aby se aktivovaly svaly okolí lopatky. Noha je opřena o vnější hranu chodidla 

- Hlava-trup-nohy opět tvoří přímku, hlava je vytahována do dálky, neprohýbáme se v zádech a 

také je zapotřebí nepřetáčet tup vpřed či vzad 

1) Spustit pánev k zemi a vrátit zpět do původní pozice  

2) Ve zpevněném vzporu upažit volnou paži a unožit volnou dolní končetinu – upažit a unožit můžete 

zvlášť postupně anebo současně  

- Cvik lze provádět jako statické cvičení (viz plank), jen snižovat a zvedat pánev či jen upažovat 

/ unožovat anebo komplexně 
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„PROVLEČENÍ SAMA SEBE“ 

VP: vzpor ležmo – trup se neprohýbá, hlava je protažena do dálky a oči koukají na podložku – 

nezapomeňte cvičit na obě strany 

1) Pravou / Levou nohou došlápnout na úroveň P/L dlaně z vnější strany  

2) Pustit se P/L rukou podložky a současně provléci L/P dolní končetinu a přednožit  

3) Do VP se vraťte odskokem – odrazem z P/L dolní končetiny 
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KROKODÝLÍ LEZENÍ 

VP: vzpor ležmo, P/L dolní končetinu přitáhnout k P/L lokti, opora o špičky a po celou dobu cvičení se 

snažte tlačit ramena do pozice kliku a zadek co nejníže (ideálně, aby záda byla v rovině) a samozřejmě 

se neprohýbejte  

1) Lezte jako krokodýl – s využitím tzv. diagonálního svalového vzorce: pokud jste ve VP přitáhli 

k lokti P dolní končetinu, tak nyní vytáhněte L horní končetinu vpřed a máte správě nastavený 

diagonální vzorec (na L straně jsou končetiny extendované a na P straně jsou flektované) 

2) Při dalších krocích byste měli být schopni udělat současně krok pažemi i dolními končetinami 

stejně jako krokodýl se současnou rotací trupu a pánve, pro zvýšení rozsahu pohybu 
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Trénink silové připravenosti – Horní končetiny – paže  

V minulém čísle jsme se zaměřili na posílení tzv. inner unit – tedy vnitřního stabilizačního systému, 

který když nebude fungovat správně, tak jsou nám silné „bicáky“, „tricáky“, „six packs“ a další plážové 

svaly celkem k ničemu. Bez funkčního stabilizačního systému nebudou fungovat svalové řetězce, jak 

mají, a svalová síla se nebude řetězit a přenášet od malíčku na pravé ruce k palci na noze levé. Proto 

jsme vnitřním stabilizačním systémem v letošním seriálku posilovacích cvičení začali.  

Protože se minule jednalo o cviky komplexní, tak necháme břicho trochu odpočnout a vrhneme se na 

paže, které musí mít každý lyžař běžec silné, aby si holí neublížil. Navíc spousta z vás jistě přes léto 

jezdila víc na kole a ručičky tak odpočívaly…  

Opět přinášíme baterii možná ne úplně známých cviků, které mají přesah jen posílení paží, ale zatíží 

celé tělo komplexně. Opět jsem volila cviky, které nejsou náročné na prostor a pomůcky a můžete je 

tudíž cvičit doma a na workoutových hřištích, které jistě máte ve svém blízkém okolí. Třeba takové 

kliky, ty mají snad trilion variant a stejně většina z nás zná jen ten jeden klasický klik… 

Veškerá cvičení byste měli provádět správně technicky! Proto alespoň ze začátku se nesnažte o 

překonávání rekordů v počtu opakování cviků, ale raději méně a kvalitněji než víc pofidérně. Můžete 

si totiž ublížit! Když budete mít na cvičení parťáka, se kterým se budete navzájem kontrolovat, 

opravovat a ve cvičení střídat, tak bude trénink mnohem zábavnější a účinnější… 

 

KLIKY S PŘETOČENÍM / S PŘETOČENÍM S KETTELBELLEM 

VP-a: vzpor – dlaně v šíři ramen jsou rovnoběžně a prsty směřují dopředu  

- Hlava-trup tvoří přímku a záda by se v průběhu cvičení neměla prohýbat, stažené hýžďové 

svalstvo k sobě 

1) Klik – hrudník téměř na podložku  

2) Vraťte se zpět do vzporu  

3) Upažit P/L paži a přetočit trup tak, aby prsty upažené ruky směřovaly vzhůru  

  



13 

 

  

VP-b: vzpor s jednou rukou na kettlebellu (jednoruční čince) – dlaně v šíři ramen, prsty ruky na zemi 

směřují dopředu  

- Hlava-trup opět tvoří přímku a záda by se v průběhu cvičení neměla prohýbat, stažené 

hýžďové svalstvo k sobě 

1) Klik – hrudník téměř na podložku  

2) Vraťte se zpět do vzporu  

3) Upažit paži, která drží kettlebell a přetočit trup tak, aby ruka s kettlebellem směřovala vzhůru, 

kettlebell visí jak zvon dolů  

- Nezapomeňte střídat ruku na kettlebellu, posilujete tělo rovnoměrně 
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KLIKY NA JEDNÉ NOZE 

VP: vzpor na P/L noze – dlaně v šíři ramen jsou rovnoběžně a prsty směřují dopředu  

- Hlava-trup opět tvoří přímku a záda by se v průběhu cvičení neměla prohýbat, stažené 

hýžďové svalstvo k sobě, P/L noha je zanožená 

1) Klik – hrudník téměř na podložku, zanožená noha bude přirozeně směřovat vzhůru 

- Nezapomeňte při cvičení střídat zanoženou nohu 

  

 

KLIKY NA BRADLECH („klencáky“) 

VP: vzpor na bradlech;  

- Tělo je zpevněné, stažené půlky, břicho, měli byste být rovní, nijak se neprohýbat, neohýbat 

v zádech 

- Lokty jsou natažené 

1) Krčením loktů se spouštějte dolů, co nejníž, co to jde – kdy ucítíte protažení prsních svalů – 

předloktí by mělo být po celou dobu cviku téměř svisle a trup se naklání lehce vpřed 

2) Z krajní spodní polohy se vracejte zase zpět nahoru 
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PŘÍTAHY K HRAZDĚ („obrácené veslování“) 

VP: leh pod nízkou hrazdou / bradla / masivním stolem hlava-trup-nohy zpevněné a v jedné přímce 

chytněte se hrazdy  

1) Přítahy k trupu k hrazdě, aniž byste „zrušili zpevnění trupu“ – bod otáčení je v místě, kde se paty 

dotýkají podložky 

- Snažte se držet ramena spuštěná, abyste je nepřitahovali k uším 

  

KLIKY VZAD 

VP: dvě lavičky (židle) proti sobě tak, abyste se o jednu opírali patami a na kraji druhé dlaněmi, prsty 

míří vpřed – trup by měl být vzpřímený, zadek a záda těsně u hrany lavičky a kolena natažená  

1) Pokrčujte lokty a snižujte kontrolovaným pohybem tělo do pozice, kdy paže (nadloktí) je 

vodorovně s podložkou, zkušenější cvičenci mohou jít níže – až začnou prsní svaly táhnout – zadek 

a záda by měly klesat v kolmém směru, tzn. těsně podél hrany lavičky 

2) Zvednutí těla zpět do původní pozice 

Při tomto cviku nepřehánějte rozsah cvičení, kdybyste totiž cvik prováděli opakovaně v přílišném 

rozsahu, hrozí poranění měkkých tkání v oblasti ramenního kloubu 
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RUČKOVÁNÍ NA BRADLECH 

VP: vzpor na bradlech;  

- Tělo je zpevněné, vzpřímené, stažené hýžďové svaly, břicho 

1) Ručkování po bradlech v této pozici 
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Trénink silové připravenosti – Břicho 

Po cvičení na posílení tzv. inner unit a paží je čas postoupit dále. Tentokrát se zaměříme na břišní 

svaly, ale rozhodně ostatní partie těla nebudou zahálet – cviky budou opět komplexního charakteru. 

V některých publikacích či materiálech můžete najít, že i soustava břišních svalů patří do tzv. core – 

středu těla. Stejně, jako každý kuchař uvaří svíčkovou trochu odlišně, stejně tak trenéři a autoři 

podobných publikací mají každý své rozdělení. Někdo vnímá jako core vnitřní stabilizační svaly, jiný 

prostě celou střední část těla okolo pupku. Proto osobně raději používám termín inner unit, tedy 

vnitřní jednotku, a velké břišní svalové partie „schovávám“ pod termín břicho. Nicméně terminologie 

je věc jedna a praxe je věc úplně odlišná. Pokud budeme cvičit různé komplexní cviky, a vyvarujeme 

se izolovaným cvičením jen na jeden sval, tak je úplně jedno, jak to nazýváme, protože posílíme vše. 

Např. horolezec je velmi komplexní a intenzivní kondiční cvičení, které se na první pohled může zdát 

jako jednoduché, ale při jeho provádění po delší dobu je velmi náročným cvikem a zatíží snad celé 

tělo. 

Tzv. břišní lis se skládá z přímého břišního svalu (m. rectus abdominis), který tvoří ten toužený six 

pacs (želvu, pekáč buchet nebo jak tomu chcete říkat). Pod ním / za ním je příčný břišní sval (m. 

transversus abdominis), který je velkým stabilizátorem těla, ale má tendenci ochabovat. Pokud je 

stažen jednostranně, uklání trup, pokud jej stáhnete v celé šířce, pak zatahuje břicho. Pokud vás při 

dlouhém stání začne bolet v bedrech, není nic jednoduššího než stáhnout půlky (třeba si v nich 

„podržet“ tu stovku, co máte na zaplacení nákupu      ), tím se aktivuje právě tento opomíjený 

transversus a je po bolesti v zádech – břišní svaly zpevní tělo a zádové svaly si mohou odpočnout. Ze 

strany od žeber se na abdominis napojují zevní a vnitřní břišní svaly (mm. obliquus externus et 

internus abdominis), které zajišťují rotaci trupu, úklony apod. A ti, kdo chtějí mít úzké pasy, měli by 

posilovat právě tyto svaly. 

Všechny svaly břicha jsou velké a rádi ochabují, k čemuž přispíváme i svým nekonečným sezením 

z počítačů. Proto se jejich posilování rozhodně nebojte. 
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METRONOMY  

VP (výchozí pozice): leh na zádech, upažit, dlaně vzhůru a přednožit obě nohy – stehna a trup svírají 

pravý úhel a jsou napnuté (ale ne v křeči) 

- Nohy pomalu spouštíme do P/L až těsně nad podložku, nohy by měly být stále v pravém úhlu 

s trupem a téměř napnuté. Tahem vrátit obě nohy společně (jako slepené k sobě) zpět do VP 

a pokračovat na druhou stranu. 
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LEH-SED S VÝSKOKEM 

VP: leh na zádech, nohy pokrčené, vzpažit;  

- Tahem zvednout trup do sedu a rovnou přes dřep přejít do výskoku. 

- Do VP pozice návrat opět přes sed a kulatá záda dolehnout. 

  

 

 

 

  



20 

 

PŘEDNOSY NA BRADLECH 

VP: vzpor na bradlech, zpevnit celé tělo, vytáhnout se  

1) Přitahovat dolní končetiny v kolenou pokrčené k trupu alespoň tak, aby stehna a trup svíraly 

pravý úhel. Tuto verzi cviku lze provádět i do stran, aby byly zapojovány více šikmé břišní 

svaly. 

2) Cvičení je stejné, jako první verze, jen DK nejsou v kolenou pokrčené a měly by být po celou 

dobu cvičení napnuté. 
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HOROLEZEC  

VP: vyšší vzpor ležmo / ze stoje mírně rozkročného předklon a ruce na zem – dřep P/L nohu zanožit  

1) Ve výskoku vystřídat P/L nohu v natažení/skrčení pod trupem 

- Hlava a krk by měly být drženy v neutrální poloze, pohyb by měl probíhat především 

v kyčelním kloubu – bederní páteř je zpevněna břišním svalstvem 

- Cvičení by mělo probíhat v plném rozsahu. 
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LEH-SED HLAVOU DOLŮ 

VP: vis hlavou dolů, nohy zapřené v ribstolech (žebřinách) paže křížem na hrudníku  

- Přítah hrudníku k nohám, jako při „normálním“ leh-sedu 
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Trénink silové připravenosti – Dolní končetiny – Nohy 

Poslední částí těla, které jsme se silově ještě nevěnovali jsou dolní končetiny. Na nohách celé dny 

chodíme, běháme, šlapeme jimi na kole, tak se může zdát, že jsou posilované dost, ale zdání klame.  

Získanou sílu z posilování bude moci tělo využít při výbězích do kopců, při jízdě na kole, i při 

pochůzkách na nákupech, které zvládneme snáze a samozřejmě v neposlední řadě nám silné nohy 

pomohou k efektivnějšímu odrazu při lyžování. A že jezdíte soupaží? To vůbec nevadí, i při ní se 

zapojují svaly dolních končetin. Kromě jízdy ve vajíčku se při běhu na lyžích neustále střídají fáze 

aktivace a relaxace svalů, a tak není zapotřebí přemíra statické síly, oproti sjezdovém lyžování. 

I když v následující baterii cviků vyloženě statické cvičení chybí, výpony ve dřepu jízdu ve vajíčku 

z pohledu stehen jistě simulují.  

ZANOŽOVÁNÍ (pejsek) 

VP: vzpor klečmo (kočička) 

- Hlava-trup tvoří přímku a záda by se v průběhu cvičení neměla prohýbat, trup by se neměl 

nijak kroutit 

1) Zanožit P/L nohu, protáhnout ji co nejvíce vzad 

2) Přinožit (bez položení kolene na podložku) 

3) Unožit P/L nohu, přinožit opět bez položení kolene na podložku a opět zanožit 
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VÝPADY DO VŠECH SMĚRŮ 

VP-a: mírný stoj rozkročný, ruce v boky nebo za zády  

- Trup je po celou dobu cvičení zpevněný, vzpřímený, příp. se naklání mírně vpřed, nikam se 

neuklání, oči se dívají vpřed 

1) Vykročte P/L nohou vpřed tak, by když se koleno zadní DK dotýká podložky, bérec přední nohy je 

kolmo k podložce 

2) Vraťte se do původní pozice – stoje (přinožením přední nohy k zadní) 

- Opatrně na přední koleno, nemělo by utíkat nikam do strany a měli byste dbát na jeho 

zpevnění, ať si nepocucháte vazy v něm. 

- Až vás výpady vpřed nebudou úplně naplňovat, vyzkoušejte variantu výpadu s výskokem; kdy 

z výpadu provedete výskok a nohy v něm vystřídáte. 

VP-b: mírný stoj rozkročný, ruce v boky nebo za zády  

- Trup je po celou dobu cvičení zpevněný, vzpřímený, příp. se naklání mírně vpřed, nikam se 

neuklání, oči se dívají vpřed 

1) Ukročte P/L nohou do strany do dřepu únožného L/P, koleno pokrčené nohy by mělo svírat pravý 

úhel; unožená noha je natažená  

2) Vraťte se do původní pozice – stoje (přinožením skrčené nohy) 

- Opatrně na přední koleno, nemělo by utíkat nikam do strany a měli byste dbát na jeho 

zpevnění, ať si nepocucháte vazy v něm. 

 

VP-c: mírný stoj rozkročný, ruce v boky nebo za zády  

- Trup je po celou dobu cvičení zpevněný, vzpřímený, příp. se naklání mírně vpřed, nikam se 

neuklání, oči se dívají vpřed 

3) Zanožte P/L nohou vzad tak, aby koleno se zanožené nohy koleno dotýkalo podložky a bérec 

přední DK byl kolmo k podložce 

4) Vraťte se do původní pozice – stoje (přinožením zanožené nohy) 

- Opatrně na přední koleno, nemělo by utíkat nikam do strany a měli byste dbát na jeho 

zpevnění, ať si nepocucháte vazy v něm. 

-  
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BULHARSKÝ DŘEP (s výskokem) 

VP: stoj před lavičkou, stoličkou, postelí, schody…, zanožit P/L a opřít o tento stupínek, ruce v bok 

nebo za zády;  

- Trup je po celou dobu cvičení zpevněný, vzpřímený, příp. se naklání mírně vpřed, nikam se 

neuklání, oči se dívají vpřed 

1) Dřep na L/P, koleno zadní nohy klesá dolů (až se dotkne / téměř dotkne podložky) a mírně vzad. 

2) Vraťte se do původní pozice. 

3) Pokud technicky cvičení zvládáte, můžete přidat výskok – z nejnižší pozice dřepu proveďte výskok 

na jedné noze. Dopad by měl být měkký a plynule přejděte do dalšího cviku. 

- Opatrně na přední koleno, nemělo by utíkat nikam do strany a měli byste dbát na jeho 

zpevnění, ať si nepocucháte vazy v něm. 
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VÝPONY VE DŘEPU 

VP: dřep s oporou o židli, sloupek apod. ať neztrácíte balanc  

1) Proveďte výpon tak, abyste se postavili na špičky chodidel a stehna byla vodorovně s podložkou 

(úhel v kolenou se nemění, pohyb je prováděn pouze kotníky) 

- Trup je zpevněný, hlava je vytažená, ramena spuštěná dolů, oči koukají vpřed. 

- Pažemi se nepřitahujte, mají je podpůrnou funkci! 

- Ve výponu chvilku posečkejte a opět se vraťte do původní pozice a cvik opakujte. 

  

VÝSTUPY S VÝSKOKEM 

VP: stoj před lavičkou, pařezem, stoličkou, schody atp. na P/L noze, druhá došlapuje na vyvýšené 

místo  

1) Výstup – výpon na L/P (té, co stojí na vyvýšeném místě), vytáhněte pánev, trup co nejvýše, noha, 

která stála na zemi se pohybuje vzhůru do přednožení pokrčmo a svírá s trupem pravý úhel  

2) Vraťte se zpět do původní pozice a vystřídejte nohy 

3) Až zvládnete technicky výstupy, můžete zkusit se z výponu odrazit a ve výskoku vyměnit nohy – 

u této varianty musíte pracovat s koordinací paží (pokud se nerozhodnete je zafixovat za zády) 

a přizpůsobit jejich frekvenci dlouhém cyklu DK, v jednom momentu se vám i může stát, že je 

budete mít v passgangu. Toto berte jako koordinační cvičení       
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Prosím, neproklínejte mě, až si narazíte své pozadí o záchodové prkénko, protože vám bude dělat 

problém podřep… Děkuji za pochopení a přeji hodně zdaru a silné nohy a zábavné posilování 

a kruháče po celé letní období! 

 

 

Síla, základ pohybu? 

O posilování a rozvoji silových schopností jsme toho již napsali spoustu, a taky jsme za poslední roky 

již vytvořili docela zajímavou baterii cvičení. Ti, co se zajímají o „soupažení“, si uvědomují, že sílu 

potřebují, ti, co se chtějí jen tak vozit a jsou vyznavači „klasického lyžování“ si možná úplně 

neuvědomují, že silové schopnosti jsou bezesporu hlavními faktory sportovních výkonů jako 

takových, a to ve všech sportovních odvětvích. I když při běhu na lyžích lyžař nepřekonává žádný 

odpor náčiní (pomineme-li sníh alá vata, který je nutno přetlačit – haha), síla je díky materiálům a 

úpravě tratí, čím dál tím důležitější pohybovou schopností rozhodující o celkovém výkonu a výsledku 

běžce na lyžích. 

Podíváme-li se na věc z fyziologického hlediska, tak mezi nejdůležitější vlastnosti svalu patří jeho 

dráždivost a stažlivost. Svalová kontrakce (stah) je mechanickou odpovědí na svalový vzruch 

(podráždění) a provází ji soubor chemických změn (změna vnitřního prostředí svalu – buněčná 

úroveň) doprovázený fyzikálními (při práci svalů se tvoří teplo) i fyzikálně-chemickými (pocení vody i 

minerálů) jevy. Svalový tonus (napětí svalu) se podle vzruchu mění: v klidovém stavu má sval jisté 

napětí, při kontrakci tento svalový tonus stoupá. Na práci svalu se nepodílejí všechna svalová vlákna 

ve svalu obsažená, ale jen část a tréninkem jejich počet vzrůstá. Jinými slovy, trénovaný sval „umí 

aktivovat“ více svalových vláken, která se o práci lépe podělí a neunaví se tak rychle, jako u 

netrénovaného svalu, kde pracuje jen nízký počet svalových vláken. Silový projev tedy závisí na 

celkovém počtu vláken svalu (v příčném průřezu), na počtu aktivovaných vláken (tzv. nitrosvalové 

koordinaci) i na souhře svalových skupin (tzv. mezisvalová koordinace) zajišťující pohyb. Sílu lze 

rozdělit na absolutní (maximální – překonaný nejvyšší možný odpor), rychlou a výbušnou (explozivní – 

nemaximální odpor překonaný vysokou až maximální rychlostí) a vytrvalostní (nemaximální odpor 

překonávaný po dlouhý čas). 
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Z toho vyplývá, že síla není jen mohutnost svalového stahu, ale také záleží na rychlosti kontrakce a 

délce trvání pohybu či počtu opakování v čase. Síla je také ovlivněna vnitrosvalovou koordinací. Právě 

díky vnitrosvalové koordinaci síla podmiňuje i rychlostní schopnosti člověka (vzpomeňte, jaké svaly 

mají sprinteři). 

Následující cvičení jsou, jak je již zvykem, zaměřena na zatížení celého těla, především na zpevnění 

tzv. inner unit (core), které právě zlepšují i nervosvalovou koordinaci. V souboru cvičení se střídají 

spíše dynamické cviky, které nejsou příliš náročné na soustřední a vedení pohybu, a právě pomalé, 

vedené cviky, které člověka učí přemýšlet nad pohybem a vnímat svoje tělo. Tyto cviky navíc 

pomáhají odlehčit přetíženým zádovým svalům a umožňují regenerovat páteři. Možná se někomu 

bude zdát, že tato cvičení nejsou potřebná, můj názor je opačný. Těmi bychom měli začínat, ty 

bychom měli opravdu umět zacvičit a pak teprve bychom měli posilovat velké svalové partie. 

U cvičení nezapomeňte dýchat!  

Hodně štěstí u cvičení!  

 

VZPOR S PŘETOČENÍM 

ZP: vzpor – pozor na rovná záda, neprohýbejte se v bedrech, raději trochu vysadit zadek, stáhnout 

půlky, čímž se aktivuje břišní svalstvo 

P1.: vzpor na L/P horní končetině (HK) s oporou o obě dolní končetiny (DK): trup by měl být stále 

zpevněný, zadek by se neměl nikam „vysouvat“. P/L HK je v upažení, míří nahoru. 

P2: vzpor vzad: opět je trup v jedné rovině, žádný propadnutý zadek či pokrčená kolena 

P3: vzpor na P/L HK (viz pozice 1, jen na druhou stranu) 

P4 = ZP: vzpor 

- v případě, že máte dostatek prostoru, můžete „rolovat“ nejprve na jednu stranu a následně zpět. 

Pokud nemáte dostatek prostoru, pak se přetáčejte na jednu stranu a ihned zpět. 

- pokud cvik zvládáte, můžete si jej zpestřit tím, že přidáte mezi otočení klik (P5), příp. i klik vzad (P6) 
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MIMINO S BALÓNEM 

ZP: leh na zádech – pozice miminka – paže předpažené v šíři ramenou s mírně pokrčeným loktem, 

DKK přednožit pokrčmo (90° v kyčlích i v kolenou), gymball je položený mezi dlaněmi a koleny: páteř 

narovnaná, hlava se nezaklání (klidně si hlavu můžete lehce podložit, abyste měli vyrovnanou krční 

páteř) 

P1-P2: současně vzpažit a narovnat DK diagonálně: tzn. vzpažit P/L HK a natáhnout L/P DK těsně nad 

zem, hřbet ruky ani pata se nedotýká podložky. Neprohýbejte se v bedrech, pánev je v neutrální 

pozici. Stáhněte půlky, zpevněte břicho a pohyb proveďte s nádechem do břicha. A s výdechem se 

vraťte do původní pozice. A vystřídejte končetiny. 

- Pokud už cvičení zvládáte, můžete si jej obměnit tak, že se v pozici 1 – diagonálního natažení 

končetin – nadechnete do břicha a až následně s výdechem vrátíte extendované končetiny do ZP. 
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KLIK PŘES PŘEDLOKTÍ 

ZP: vzpor – pozor na rovná záda, neprohýbejte se v bedrech, raději trochu vysadit zadek, stáhnout 

půlky, čímž se aktivuje břišní svalstvo 

P1: P/L HK skrčit a opřít o předloktí 

P2: L/P HK skrčit a opřít o předloktí -> podpor na předloktích 

P3: P/L HK narovnat do vzporu 

P4: L/P HK narovnat do vzporu -> vzpor (ZP) 

- při opakování střídejte paže tak, abyste jednou šli přes pravou a podruhé přes levou, stejně tak při 

návratu do původní pozice. 

- měli byste mít zpevněné břicho a celý trup, abyste se u cviku nekroutili jako žížalky 
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ZMRZLÝ MEDVĚD 

ZP: leh na zádech – pozice miminka: paže (HKK) předpažené v šíři ramenou, dolní končetiny (DKK) 

přednožit pokrčmo (90° v kyčlích i v kolenou) 

- když zmrzne medvěd, tak je ztuhlý a když jej budete převracet, budete překlápět celé jeho tělo 

najednou, neotočí se nejdřív oblast HKK a až pak oblast beder, prostě celé tělo najednou, jako na 

rožni. 

P1: otočit hlavu na P/L stranu 

P2: otočit celé tělo s udržením původní pozice za hlavou – očima kontrolujte, jestli nejdou paže dříve 

než nohy nebo naopak. Všechny čtyři končetiny by se měly pohybovat současně.  

P3-P4: krajní pozice není „přepadnutí“ na bok, ale zůstat na „hraně“ trupu – lopatka a hýždě je nad 

podložkou, udržet balanc (můžete říci parťákovi, aby do vás štouchnul, jestli udržíte rovnováhu) a po 

zpevnění a udržení rovnováhy se zase jako zmrzlý medvěd přetočte zpět na záda a vystřídejte 

strany... 

- jedná se o vedený, řízený pohyb a nečekejte žádné velké rozsahy. Nicméně posilujete vnitřní 

stabilizační sytém těla! 

- neustále byste měli mít kontrolu nad celým pohybem a určitě byste se neměli prohýbat v bedrech, 

hlava je vytažená z trupu, není zakloněná 
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ANGLIČÁK  

ZP: mírný stoj rozkročný 

P1-P2: výskokem do vzporu 

P3: klik 

P4: odrazem dřep  

P5-P6: výskok, tlesknout nad hlavou  
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Síly není nikdy dosti – I. 

Protože píšeme již nekolikátý seriál o posilovacích cvičeních, pustíme se tentokrát i trošičku víc 

o teorie o svalové síle…  

Aby se jednotlivé segmenty těla mohly pohybovat, je zapotřebí svalové práce – svalové kontrakce. Ta 

je definována jako mechanická odpověď na podráždění, které přichází v podobě vzruchů z nervových 

center. Jeden nerv inervuje (řídí) tzv. motorickou jednotku, která je složená z několika svalových 

vláken. Motorické jednotky jsou u různých svalů různě velké a nikdy se neaktivují všechny najednou. 

Pokud budivý nervový vzruch dosáhne určité mezní hodnoty, pak to pro jednotlivá svalová vlákna 

znamená maximální sílu kontrakce, což se projevuje vysokým napětím svalu. Každý příčně pruhovaný 

sval (všechny svaly, které jsme schopni ovládat vlastní vůlí, tzn. kosterní svaly, které zajišťují pohyb; 

ostatní svaly jsou ze svaloviny hladké a neovládáme je svou vůlí) se po nervovém podnětu dokáže 

zkrátit až o 1/3 své původní délky.  

Pokud je odpor silových cvičení nízký (asi do 20 % maxima) a rychlost cvičení je nízká, pak jsou 

aktivována převážně pomalá svalová vlákna (SO). S rostoucí velikostí odporu vzrůstá nervová budivá 

frekvence a zapojuje se více motorických jednotek. 

Když je odpor nízký, ale rychlost cvičení je vysoká, je pohyb zajišťován rychlými (FG) svalovými vlákny. 

Předpokladem je ale vysoká budivá frekvence.  V případě, že velikost stále roste, budivá frekvence 

vzruchů nemá rezervy, tak se musí do pohybu zapojit další motorické jednotky s nižší kontrakční 

rychlostí – svalová vlákna přechodná (FOG) a pomalá (SO). Díky tomu dochází ke snížení rychlosti 

stahu svalu.  

Při velmi vysokém odporu (90 % maxima a více) jsou aktivovány všechny typy svalových vláken 

(rychlá – FG, přechodná – FOG i pomalá – SO) a rychlost pohybu se logicky snižuje. 

Pro letošní seriál jsem vybírala opět cviky, které lze cvičit doma nebo venku na zahradě či v lese. 

K některým cvičením budete potřebovat gymball, který ale předpokládám má snad každý sportovec 

doma. Většina cviků je opět komplexních, takže nikdy nebudete zatěžovat jen jednu partii těla. 

Tentokrát série cviků nebudu „škatulkovat“ podle posilované partie těla, ale naopak budou 

uspořádány tak, abyste v každém čísle měli komplexní sadu cvičení na posílení celého těla. Začneme 

od snazších a postupně budeme přidávat složitější a obtíženější cvičení, která s růstem vaší 

výkonnosti budete hravě zvládat. Připravte se, držte si kloboučky – hrajem – jedem… 

Zásady ohledně správného technického provedení a dávkování platí stejně jako v minulých ročnících 

posilovacích cvičení v NM 43–49  
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KLIK S NOHAMA NA MÍČI 

ZPa: vzpor s nohama na míči: zpevnit trup, neprohýbat záda, raději trochu vysadit pánev než 

prohnout bedra  

1a: klik  

ZPb: vzpor s nohama na míči P/L DK mírně zanožit  

1b: klik se zanoženou P/L DK  

- Pozor na prohýbání v bedrech, hlava je v prodloužení trupu 
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VZPOR NA PŘEDLOKTÍ BOKEM S MÍČEM MEZI KOTNÍKY 

ZP: podpor na předloktí bokem míč mezi kotníky, volná ruka v bok  

1: vzpor na předloktí bokem  

2: vzpor na předloktí bokem, upažit volnou paži  

- Pozor na prohýbání v bedrech, hlava by měla být v prodloužení trupu, na rotace trupu vpřed či 

vzad 

  

 

 

PŘÍTAHY LOKTŮ VZHŮRU 

ZP: vzpor klečmo (pozice na čtyřech) 

1: tahem přitahovat loket vzhůru  

- Soustřeďte se, aby pohyb paže byl opravdu vzhůru a aby jej táhly svaly okolo lopatky. Až se 

toto naučíte, můžete si do ruky vzít jednoruční činku. V případě, že byste měli v ruce těžší 

činku, budete posilovat triceps. 
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ZANOŽOVÁNÍ 

ZP: leh na břiše, dlaně pod čelem, pokrčit P/L DK v koleně  

1: Zanožit P/L  

  

MOTÝLEK V SEDU NA MÍČI / OPOROU O MÍČ 

ZPa: rovný sed na míči (viz níže Brüggerův sed), paže připažit skrčmo  

1a: tahem přes upažení vzpažit  

2a: tahem připažit skrčmo 

ZPb: leh na břiše na míči, míč pod hrudní kostí, paže připažit skrčmo  

1b: tahem přes upažení vzpažit  

2b: tahem připažit skrčmo 
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HOROLEZEC S OPOROU O MÍČ 

ZP: vzpor ležmo ruce opřené o míč  

1: přitažení skrčené nohy k trupu, nohy vystřídat – nejprve tahem pomalu pro získání jistoty 

a nacvičení techniky  

2: ve výskoku vystřídat P/L nohu v natažení/skrčení pod trupem 

- Hlava a krk by měly být drženy v neutrální poloze, pohyb by měl probíhat především 

v kyčelním kloubu – bederní páteř je zpevněna břišním svalstvem 

- Cvičení by mělo probíhat v plném rozsahu 

  

 

 

Abyste předešli nežádoucímu prohýbání v bederní části zad, stáhněte hýždě. Tím aktivujete příčný 

břišní sval (m. abdominis transversus), který stabilizuje oblast beder a záda nebudou přetížené. 

Při každém cvičení je nezbytné pravidelné dýchání! Když sval zkracujete, vydechujte, když jen 

natahujete – uvolňujete, nadechujte. 

 

 

 

BRÜGGERŮV SED:  

- sed na rovné nebo lépe na mírně skloněné ploše (tvárný gymball toto ideálně umožňuje) 

- stehna spolu svírají úhel cca 45°, paty jsou pod koleny (úhel v kolenním kloubu je 90°) 

a chodidla jsou celou svou plochou na zemi 

- pánev je sklopená vpřed 
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- hrudník je v mírném zdvižení a v mírném předklonu 

- hlava je vytažena vzhůru (vč. Krční páteře) 

- ramena jsou držena volně vzad s fixací mezi-lopatkových svalů 

- horní končetiny spočívají podél těla v zevní rotaci 

- břišní dýchání 

Pokud si místo své páteře představíte ozubená kola: jedno v oblasti pánve, druhé v oblasti bederní 

páteře, třetí v oblasti hrudní páteře a čtvrté v obl. páteře krční, pak pootočení jedním kolem musí 

vyvolat pootočení kola druhého až čtvrtého – naklopení jednoho segmentu musí zákonitě vyvolat 

naklonění dalších segmentů… Všechna čtyři kola by měla natočena tak, abyste měli rovná záda 

 

Síly není nikdy dosti – II. 

„Walla“, další serka posilka je právě u vás! Na první pohled se cviky mohou zdát jako easy-peasy, ale 

nenechte se klamat halo efektem. Tentokrát na většinu cvičení necháme míč stranou a budeme 

procvičovat menší svalové partie, které jsou mnohdy při cvičení opomíjeny – větší svaly jejich činnost 

svou silou hravě nahradí. Stačí pohyb provést švihem, a ne tahem a je to. Nicméně, pokud tyto menší 

vnitřní svaly budou fungovat správně, vaše svalová síla raketově vzroste! 

Proto pro tentokrát hoďte za hlavu heslo „čím víc, tím líp“ a přemýšlejte a snažte se procítit každý 

pohyb. Koncentrujte svou mysl do místa, kde se pohyb odehrává, na svaly okolo tohoto kloubu, 

vnímejte, který sval se kdy zapojuje a kdy relaxuje. Správná technika provedení pohybu je mnohem 

důležitější než počet opakování. To má hned několik důvodů: 1) špatnou technikou se dostanete na 

tzv. výkonnostní plató, ze kterého se špatně posouváte výš, 2) můžete si víc ublížit a uškodit než 

pomoci – některé svaly budou přetíženy a vzniknou tak dysbalance. Pokud cítíte, že daný cvik úplně 

nezvládáte, nebojte se najít způsob, jak si ho pro začátek usnadnit. Zvládnutí jednoduššího cvičení 

vám umožní rychlejší postup vpřed. Pokud se s cvikem seznamujete, poproste parťáka, manžela/ku, 

partnera/ku, jestli by na vás mohl dohlédnout (abyste se např. neprohýbali, nekroutili…) anebo ve 

fitkách jsou zrcadla, tak se běžte prohlédnout. 

Co se týče opakování a dávkování cvičení. Samozřejmě záleží na vaší zdatnosti, nicméně ať se 

rozhodnete cvičit v režimu časových intervalů nebo na počet cvičení, nemusíte dělat rapidní změny 

ve vašich zaběhnutých zvyklostech. Počet opakování (10–20) budete cvičit jen delší dobu, než jste 

zvyklí u jiných cvičení a za časový interval (30–60 s) nacvičíte méně opakování. Rozhodně ale tato 

cvičení nejsou vhodná pro rozvoj maximální sily, abyste udělali 1 opakování a konec, ale to jste jistě 

pochopili. Ze začátku začněte s menším opakování / kratším časovým intervalem a postupně 

přidávejte.  
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PLANK – POSUN VPŘED  

ZP: vzpor na předloktích: zpevnit trup, neprohýbat záda, raději trochu vysadit pánev než prohnout 

bedra  

1: posun rameny vpřed až téměř do lehu  

2: návrat do původní pozice 

- Pozor na prohýbání v bedrech, hlava je v prodloužení trupu 

  

LEH – VZEPŘENÍ NA DLANÍCH 

ZP: leh na zádech, upažit, dlaně opřené o podložku  

1: vzepření o dlaně a zvednutí ramen  

- Pohyb provádějte tahem, pomalu, aby pracovaly mezi-lopatkové svaly a nezvedali jste se 

pomocí svalů krku a břicha! 
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ZANOŽOVÁNÍ S OPOROU O MÍČ  

ZP: vzpor nohama na míči – zpevnit se  

1: střídavě zanožovat P/L dolní končetinu a nespadnout z míče  

- Opět byste se neměli prohýbat v bedrech, nijak kroutit, trup je zpevněný, pracují jen svaly 

gluteální (hýžďové) svaly a zadní strana stehna. 

  

 

 

 

VZPAŽOVÁNÍ 

ZP: mírný podřep, mírně předklonmo, předpažit, palce dlaní míří vzhůru, prsty jsou propnuté  

1a: Pomalým tahem vzpažit soupažně a vrátit se zpět do předpažení (ZP) 

1b: Pomalým tahem vzpažit a zapažit střídavě  



43 

 

- Opět cvik na posílení menších svalových partií, který je třeba cvičit vědomě, procítěně. 

Nezapomínejte na zpevněný trup (stažené půlky a zpevněné břicho) 

  

  
 

 

 

Síly není nikdy dosti – III. 

Začíná přituhovat, utahujeme cvičební kohoutky… 

Posilovací cvičení jsou jedna věc, ale jak je zakomponovat do tréninku je věc druhá. Spousta teorie už 

byla řečeno v minulých číslech a ročnících NM. Proto se dneska zaměříme na rozcvičení – ano, každý 

trénink by měl začínat rozcvičením. Předpokládám, že už jen málokdo si představí „spartakiádní“ 

rozcvičku, ale na druhou stranu znám spoustu lidí, kteří rozcvičení velmi podceňují a jsou schopni 

přijet ke stratu závodu autem a rovnou z něho vyběhnout na start… 

Rozcvičení má velký podíl na konečném výkonu, který podáte a také má protektivní funkci. Můžeme 

si situaci připodobnit k motoru auta – studený motor také netáhne, jako zahřátý a zmrzlé hadice jsou 

mnohem náchylnější na prasknutí. S tělem, se svaly a klouby (a jejich částmi) je to úplně stejné. 

Ztuhlé a studené (neprokrvené) svaly a klouby nejenže správně nefungují nepodávají výkony, jaké by 

měly (a jaké od nich očekává sportovcův mozek – řídicí jednotka), ale také jsou velmi zranitelné. 
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Když jsem byla malá a měla jsem pocit, že se při rozcvičce unavím a nebude mi zbývat sil na vlastní 

závod, zkušenější okolí mi tehdy řeklo: „Čím víc máš natrénováno, tím víc se musíš rozcvičit, 

zapracovat.“ A ono to opravdu funguje a dneska tuto „poučku“ říkám já těm méně zkušeným… 

O tom, že rozcvičení je nezbytné, není pochyb, ale při hledání odpovědi, jak by rozcvičení mělo 

vypadat, narazíme na lišící se názory. Obecně se říká, že by mělo být všeobecné (rozklusání, hraní her, 

protažení apod.). Tyto aktivity tělo zahřejí na provozní teplotu, nicméně s postupujícími vědeckými 

znalostmi se ukazuje, že je vhodné, aby zahřátí bylo směrováno tak, aby tělo bylo připravené na 

výsledný – trénovaný pohyb. Takže např. sportovní hry jsou sice krásné, ale tělo cvičí rychlé změny 

směru, ale běh na lyžích preferuje směr dopředný atp. Moderní trendy v tréninku síly taktéž preferují 

specializaci rozcvičení, a to ve smyslu, že již v rozcvičce by tělo mělo být připravováno na pohybové 

vzorce, ve kterých bude cvičit v hlavní náplni tréninku, tedy měly by být zařazeny lehčí varianty 

zamýšlených cvičení; např. když budou v tréninku zařazeny výpady, v rozcvičení budou zařazeny 

podřepy a pohyby v tomto režimu. Takovéto rozcvičení vede k velké specializaci tréninku, a tudíž 

i k maximalizaci jeho efektu. Je tudíž na trenérovi, aby rozhodl, zda v daném období (věkovém 

a v průběhu RTC) je takto specializovaný trénink potřebný či nutný, či nikoliv. Veřejnost by se měla 

alespoň se zkušenými trenéry poradit, kdy a jaký trénink zařadit… 

Další problematika je (ne)protahování, strečink. Při rozcvičení, zvláště při chladných dnech by 

rozcvičení mělo být dynamické, aby se svaly opravdu zahřívaly. V teplých dnech není třeba tolik 

„kvaltovat“, takže může být více statické. Nicméně dlouhé statické výdrže podle nejnovějších studií 

také nejsou před výkonem zcela vhodné. Při rozcvičení by mělo dojít k tzv. centraci kloubů – 

nastavení jednotlivých segmentů těla taky, aby kloubní plochy na sebe nasedaly, jak mají a nikde 

o sebe nedřely. Leda tak může být pohyb uvolněný a efektivní. Dlouhé statické výdrže (např. 1 min 

v jedné protahovací pozici) svalová vlákna uvolní natolik, že naopak nejsou schopny správně 

pracovat.  

Máte z toho v hlavě guláš? Nedivím se. Je to úděl dnešní doby, kdy je okolo nás moře rozličných 

informací a my se jimi musíme nějakým způsobem probrat. Také proto jsou mezi námi lidé, kteří se 

danou problematikou zabývají dennodenně. Stejně jako jen málokdo zpochybňuje práci právníků či 

lékařů, tak bychom neměli zpochybňovat erudovanost trenérů či učitelů. Proto se nebojte hledat 

odpovědi na své otázky u profesionálů. Každopádně si v přípravném období vyzkoušejte, co vám a jen 

vám vyhovuje. To, co funguje Pepovi nemusí fungovat Frantovi. A učte se poslouchat svoje tělo, co 

vám říká. To je ta nejlepší cesta! 

Ale teď už pojďte cvičit! 

 

KLIKY VZAD 

ZP: vzpor vzad: zpevnit trup, neprohýbat záda, raději trochu vysadit pánev než prohnout bedra  

1: klik, zadkem se téměř dotknout země  
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KLIK VE VZPORU STOJMO 

ZP: vzpor stojmo paty na zemi  

1: klik, ideálně políbit podložku  
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PŘINOŽOVÁNÍ V LEHU NA BOKU 

ZP: leh na P/L boku, P/L horní končetina vzpažená pod hlavou, L/P HK pokrčená opora před tělem, 

L/P dolní končetina pokrčmo před tělem  

1: přinožovat P/L dolní končetinu  

  

 

ZANOŽOVÁNÍ A PŘITAHOVÁNÍ KOLENE POD TĚLEM 

ZP: vzpor klečmo, na bedra si položte např. botu  

1: zvedněte kolena cca 1 cm nad podložku – bota nesmí spadnout  

2: zanožit P/L nohu; oporná L/P DK se stále opírá jen špičkou nohy o podložku  

3: přitáhnout koleno pod tělem k trupu  

- Bota nesmí spadnout z beder, tudíž byste neměli rotovat trupem. Stále udržujte koleno cca 1 

cm nad podložkou, hlava je v prodloužení trupu, pozor na prohýbání v bedrech. 
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PŘITAHOVÁNÍ KOLENE K TRUPU VE VZPORU VZAD 

ZP: sed, ruce opřené o podložku za tělem  

1: vzpor vzad – plank vzad  

2: přednožit skrčmo P/L DK – přitáhnout koleno k trupu  

  

 

 

 

VZPAŽOVÁNÍ S MÍČEM 

ZP: klek, míč držet v předpažení 

1: vzpažit  

- Cvičit tahem  
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Trénování silové připravenosti I. 

Běh na lyžích je cyklický, silově vytrvalostní sport, což vědí i ti nejmenší běžkaři. Cyklický znamená, že 

jednotlivé kroky (cykly) se neustále opakují, občas modifikují. Vytrvalostní složka výkonu je 

jednoznačná. I sprint, který na lyžích trvá okolo 3 minut, je z fyziologického hlediska vytrvalostním 

výkonem, a to nemluvíme o faktu, že závodníci jedou sprintový okruh 4x během jednoho půl dne. A 

silová? V současném pojetí běhu na lyžích se síla dostává stále více do popředí, a je zapotřebí se jí 

věnovat. Síla je navíc pohybová schopnost, kterou lze částečně suplovat nedostatečnou rychlost. Ta 

je geneticky daná (poměrem tzv. rychlých a pomalých svalových vláken), a tudíž i nejhůře 

trénovatelná. Naopak síla se získává relativně snadno a velmi rychle se obnovuje (např. po zranění 

nebo tréninkovém výpadku). Ale při nedostatečném tréninku zase rychle opadá. 

Trénink síly lze samozřejmě dělit mnoha způsoby, nejzákladnější dělení je síla obecná a speciální. 

Speciální silou je myšleno takové cvičení, které se je prováděno ve stejných pohybových vzorcích jako 

výsledný pohyb. Pro běh na lyžích je to tedy soupaž (příp. střídavá práce paží bez doprovodu nohou) 

na lyžích, kolečkových lyžích či trenažéru (např. „větráky“, Ercolina), jízda bez holí na lyžích či 

kolečkových lyžích. Za speciální silové cvičení se dají považovat i napodobivá cvičení. Avšak trénink 

speciální síly bez dostatečného všeobecného připravení organismu je velmi krátkozraké. Účinných 

cviků pro všeobecnou sílu není nikdy dost.  

V současné době, kdy obrovský boom zažívá tzv. workout a závody typu Spartan nebo Army run, jsou 

obchody se sportovním zbožím prošpikované různými fitness pomůckami. Není tedy žádný problém 

opatřit si pár pomůcek vlastních (pokud nechcete chodit do posilovny). 

Následující cviky jsou pojaty komplexně, některé pouze s vlastní vahou těla, jiné za použití pomůcek. 

Pokud zjišťujete, že pouhá vlastní váha těla je vašim svalům málo, můžete si vzít zátěžovou vestu a 

svoji hmotnost tak zvýšit. Stejně jako je na každém jak těžký kettelbell či medicine ball si zvolí. 
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Stejně jako na lyžích, i při posilování je potřeba dbát na techniku provedení cviku. Pokud vaše 

technika při běhu na lyžích nebude dokonalá, tak zřejmě budete jen pomalejší, nicméně při cvicích 

síly si můžete poměrně snadno ublížit. Proto nejprve cvičte cvičení s lehčími zátěžemi, v lehčích 

variantách, a klidně si vezměte nějakého parťáka, se kterým se budete navzájem opravovat (jeden 

cvičí, druhý odpočívá – opravuje, a pak se vyměníte, takže poměr cvičení a pauzy je de facto 1:1). Až 

když budete cvičení opravdu dobře zvládat s nízkou zátěží, přejděte k těžším variantám. 

Některé cviky se mohou na první pohled zdát jako jednoduché, nicméně když jich uděláte větší 

množství, tak zjistíte, jaké všechny svaly máte. Zajímavý režim cvičení je ve dvojici: jeden cvičí, druhý 

odpočívá. 1. udělá 2 dřepy, 2. udělá 2 dřepy, 1. udělá 4 dřepy, 2. udělá 4 dřepy a takto pokračují do 

20 dřepů a pak stejným způsobem zpět a na závěr si každý dá 20 dřepů. Stejně tak můžete cvičit 

každý cvik (klik ze začátku přidávat po 1 do 10). Můžete takto rozpůlit skupinu cvičenců. Výdrže se 

zábavně cvičí v kruhu, kdy cvičící postupně (jako mexickou vlnou) zaujímají požadovanou pozici a 

poté se z ní postupně zvedají – trochu i záleží na tom, jak kdo chce ty další potrápit – jeden si může 

vzpomenout, že se mu ještě zvedat nechce, a tak zůstane v pozici a všichni, kteří jsou za ním, musí 

zůstat také… Kolik bude maximum vaší pyramidy anebo kolik dáte sérií je také čistě na vás. 

KLIK 

I. Klik – výdrž v kliku (podobně, jak je dnes velmi „trendy“ tzv. plank = podpor na předloktích) 

II. Klik; přesunout tělo na jednu stranu (paži), a druhou stranu (paži; Obr. 1_C-D) 

- Důležité momenty: zpevnit celý trup, stažené půlky, stažené břicho, lokty u těla, hlava 

v prodloužení trupu vytažená dopředu, neprohýbat záda. 

- Pro méně zkušené je pro začátek vhodná varianta tzv. dámského kliku = kolena opřít o 

podložku 

- Při výdrži lze zařadit „pohoupání“ – hmitání nahoru a dolů. 

- Přesuny ze strany na stranu: frekvence podobná jako při klikování, jen se tělo nezvedá 

nahoru, ale je stále v nízké pozici a přesunuje se z jedné strany na druhou. 
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SWING 

I. Swing – obou ruč (Obr. 2_A-D); mírný stoj rozkročný, mírný podřep, mírný předklon, záda rovná 

(záda se nesmí kulatit, aby nebyly přetěžované meziobratlové ploténky), stažený zadek 

(napomáhá udržet stažený příčný břišní sval – transversus, který patří ke stabilizátorům trupu): 

podřep a kettelbell nechte spustit dolů až za paty a celým tělem (od špiček chodidel) švihnout 

kettelbellem do výše očí a poté jej brzdit v pohybu dolů) až opět za paty. Paže jsou stále 

natažené. 

II. Jednoruč (Obr. 2_E-G); to samé jako obou ruč, jen kettelbell je držen jen jednou rukou. Výměna 

rukou probíhá v nejvyšší úvrati (ve výši očí). 
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LEH SEDY 

I. Leh-sed – konečky prstů u kotníků (Obr. 3_A) a posunout k prstům chodidla (Obr. 3_B). Lopatky 

se nedotýkají podložky. Chodidla jsou celou plochou na podložce. 

- Lze také hmitat jen v krajních pozicích. 

 

  
 

 

DŘEPY 

I. Dřepy (Obr. 4_A-B) – mírní stoj rozkročný; kolena tlačit od sebe, zůstat na plných chodidlech, 

paže do předpažení 

II. Těžší varianta (Obr. 4_C-D) – na bosu (labilní podložka aktivuje vnitřní stabilizační systém, tzv. 

core), jinak stejně jako na pevné podložce – kolena od sebe, stát na plných chodidlech. 
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Trénování silové připravenosti II. 

V minulém čísle jsme si představili některé cviky všeobecné síly, které patří k těm základním, a které 

vám měli napomoci připravit tělo na cviky těžší, komplexnější. Půjde se o cvičení, ve kterém mnohdy 

některé svaly pracují tonicky (stabilizačně) a jiné svalové skupiny pracují v režimu fázickém (střídají se 

fáze aktivace a relaxace). Tento režim cvičení je pro kardiovaskulární systém poměrně dost náročný, 

o to účinnější trénink pak je. 

Čtveřici cviků, které komplexně zatíží tělo, najdete kousek níže. Na cvičení z minulého čísla 

samozřejmě nezapomínejte. I když se jedná o cviky jednodušší, jejich trénování vás rozhodně brzdit 

nebude. A čím víc cvičení, tím větší variabilita cvičení, zajímavější, komplexnější a zábavnější trénink 

bude. 

Rozhodně byste neměli podceňovat protahování a další regenerační prostředky po cvičení.  
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KLIK NA JEDNORUČNÍCH ČINKÁCH / KETTELBELLECH 

I. Klik na jednoručních činkách / kettelbellech (doporučuji činky, které jsou nižší a stabilnější); po 

dokončení kliku zpět do vzporu zvednou jeden loket nad úroveň zad. Poté zvednout druhou paži 

a opět klik. 

- Těžší varianta kliků je provádět jej reverzně, tzn. počáteční pozice není vzpor na natažených 

loktech, ale klik v nízké pozici.  

- Důležité je udržet trup zpevněný a nijak se „nekroutit“ 
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STŘECHA 

I. Střecha; klek na gymballu s rukama opřenými o podložku (správná velikost gymballu je taková, 

aby člověk, který si na něj sedne, měl kolena do pravého úhlu). 

- Protáhnout nohy vzad (odvalí se i gymball) do úplného natažení těla, vytažení se z ramenou 

- Přitažení nohou (přivalením gymballu) k rukám tak, aby trup byl kolmo k zemi a úhel stehen 

a trupu byl co možná nejmenší. 

- Opět je velmi důležité zachovat zpevnění celého těla, gymball je labilní, proto tento cvik také 

velmi dobře rozvíjí vnitřní stabilizační systém, rovnováhu, koordinaci a současně velmi dobře 

posiluje břicho. A samozřejmě paže a ramena. 
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DŘEP S ODHODEM MEDICINBALU 

I. Dřep si odhodem medicinbalu; mírný stoj rozkročný, v rukách před tělem medicinbal – dřep na 

plných chodidlech (kolena jsou tlačena od sebe, viz předchozí číslo NM), postupným zvedáním 

těla ze dřepu až do výskoku trčit medicinbal do co nejvyšší výšky a medicinbal opět chytit 

- Do pohybu se zapojuje celé tělo 

- Je zapotřebí udržet rovná záda, nepředklánět se 
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VÝPADY 

I. Výpady – ve stoji vzpažit, v rukách držet medicinbal; výpad vpřed ruce stále ve vzpažení 

- Důležité je, úhel v koleni výpadové nohy byl velký (tupý), aby nedocházelo k přetížení 

kolenních vazů 

- Výpady lze opakovat na jedno místě (po výpadu vpřed vrátit výpadovou nohu zpět na 

původní pozici) anebo lze výpady navazovat a ujít tak určitou vzdálenost. 

- Výpady lze provádět do stran či dozadu příp. i na labilní bosu 

- Vzpažené ruce se zátěží velmi zaměstnávají mezi-lopatkové a zádové svaly i celý stabilizační 

systém 

- Nezapomeňte si pořádně protáhnout gluteální svaly (zadek) a zadní stranu stehen, jinak 

následující týden nesejdete ze schodů nebo si narazíte zadek o záchodové prkénko! 

  
 

 

  



58 

 

Trénování silové připravenosti III. 

Dámy a pánově, držte si kloboučky, přitvrzujeme. Dosti bylo cvičení na krásu, teď trochu přidáme. 

Další cviky opět zatíží téměř celé tělo v různých pohybových vzorcích. Opět část těla může být 

zatížena staticky, jiná dynamicky. Následující cvičení rozvíjí nejen sílu, či dynamiku, ale i koordinaci. 

V kombinaci s předchozími cvičeními už budete mít slušný kruhový trénink. 

KLIK S PŘITAŽENÍM NOHY K LOKTI 

I. Klik s přitažením nohy k souhlasnému nebo protilehlému lokti (Obr.1_A-B); současně při pohybu 

dolů do kliku přitáhnout nohu k lokti (na souhlasné straně) nebo k lokti na straně těla opačné. 

- Méně zdatní mohou nejprve vyzkoušet variantu s oporou (Obr.1_D-E) o nízkou hrazdu (na 

workoutových hřištích, lavičku apod.).  

- Opět je zapotřebí zpevnit celý trup, stáhnout zadek, břicho, nekroutit se u toho. 
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ROTACE NA GYMBALLU 

I. Rotace na gymballu; leh na gymball opřené jen lopatky (ne celý trup), obě nohy plnou plochou 

na zemi, mírně rozkročené, předpažit, v rukou medicinbal, nebo činku, meloun (☺); přetáčet se 

z jedné strany na druhou. 

- Udržet stažený zadek, zpevněný trup. 

- Posilování celé vrchní části těla. 
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SVÍČKA 

I. Svíčka – kdo neudělá pořádně svíčku, měl by se nejdříve naučit ji, a pak se teprve pouštět do 

tohoto cviku. 

- Už totiž samotná svíčka vyžaduje umění zpevnit trup a celé tělo. Při svíčce si méně zdatní 

mohou pomoci podepřením zad rukama, postupně byste se měli dopracovat k provedení 

bez opory s tím, že paže jsou natažené podél těla a ruce leží na zemi. 

- Záda by měl být rovná, kolmo k podložce, na té spočívají pouze lopatky. 

II. Ze svíčky nohy za hlavu; svíčka s rukama za hlavou (Obr. 3_A); nohy ze svislé pozice pomalu 

pokládat za hlavu a zase zpět. 

- Jednodušší varianta je pokládat nohy střídavě (Obr. 3_B), nejdřív jednu, potom druhou. 

- Až později pokládat obě nohy najednou (Obr. 3_C). 

- Opatrně, člověk si může relativně snadno natáhnout trapéz, což není vůbec příjemné. 

- Tento cvik posiluje břišní svalstvo a současně protahuje zádové svaly. 
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VÝSKOKY S ODHODEM MEDICINBALU 

I. Výskoky s odhodem medicinbalu odrazem o zem 

- Ve výskoku vzpažit oběma rukama a co největší silou medicinbal odrazit o zem a chytit. 

- Dynamické cvičení, které zapojí veškeré partie těla. 

   
 

 

 


