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Milí žáci,  

v dnešní poněkud zvláštní době, kdy jste většinou ve svých domovech a máte „více“ času se 

vám otvírá prostor, jak ho využít. Jednou z možností je pravidelný pohyb. 

Uvolňuje stres, bystří mysl, posiluje a protahuje tělo. Když si do svého denního rytmu 

začleníte pravidelný pohyb, můžete jen získat. Taková změna se navíc projeví velice rychle. 

Možná vám dokonce pomůže odstranit některé své špatné návyky nebo změnit či vyřešit 

věci, které vám ztrpčují život! Vyzkoušejte to! 

Připravil jsem pro vás instruktážní video, jak šplhat po laně a inspiraci na procvičení 

některých partií těla. Důležitá je pravidelnost cvičení. Vyberte si proto podle vlastní potřeby 

nebo podle toho, co koho baví a zkuste cvičit pravidelně. Uvidíte, že již po 14 dnech se 

budete cítit lépe a vaše výkonnost se zlepší. Na youtube.com naleznete spoustu inspirace. 

 

Šplh po laně:  

Lano je tradiční, často podceňovaná pomůcka pro rozvoj funkční síly. Šplh je silově náročný 
cvik, při kterém zabírají především bicepsy a zádové svaly. V tělocvičně budeme šplhat po 
laně s pomocí nohou. Existuje několik způsobů uzlů, z kterých musíte dobře ovládat alespoň 
jeden. Ti z vás, co mají se šplhání problémy, většinou neumí uzel a spolehnout se tak musí 
pouze na sílu rukou, která není na takové úrovni, aby stačila k vyšplhání. 
Pod textem máte odkaz na video, kde naleznete několik způsobů, jak udělat uzel a bez 
problémů vyšplhat.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=o4CLRGRq_TA 

 

Pro zajímavost se podívejte, jak šplhá rekordman v této disciplíně.  

Světový rekord ve šplhu bez přírazu: https://www.youtube.com/watch?v=C4Sm5nSf_yc  

 

Cviky na zpevnění břicha 

V minulých hodinách TEV jste si mohli ověřit v kondičním trojboji, jak jste na tom s břišními 

svaly. Ti z vás, co udělali méně než 30 sklapovaček za minutu, by měli svoje břišní svalstvo 

posílit. V odkazu zasílám video se základními cviky, které můžete cvičit denně alespoň 10 

minut. 

https://www.youtube.com/watch?v=mIVVlVYc1c0 
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Cviky na zadek 

https://www.youtube.com/watch?v=gI0yd888a2Q 

Pro děvčata jsem připravil měsíční výzvu zaměřenou na kulatý zadeček. 

V prvních dvou týdnech si máknete několikrát týdně po 15 minutách, druhé dva týdny budeš 

video vždy opakovat dvakrát pro dosažení lepších výsledků. Podrobný čtyřtýdenní plán 

cvičení: 

Týden 1: Výzva 4x týdně  

Týden 2: Výzva 5x týdně  

Týden 3: Výzva 4x týdně (video opakuj 2x)  

Týden 4: Výzva 5x týdně (video opakuj 2x)  

Nejméně 2x týdně se po cvičení pořádně protáhni, aby tě nebolely svaly. Třeba u tohoto 

videa s Míšou: https://youtu.be/UjIX1oSik08 
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