
Popis tréninkového programu 

V rámci vašich tréninků budou všechny cviky psány stejnou formou, která bude vypadat následovně: 

 

Název cviku Počet sérií Počet opakování %  Přestávka Poznámky 

Zadní dřep 4  6   75  90-120 s pásek 

 

Název cviku 

Zde je uveden název prováděného cviku. Při kliknutí na daný cvik se vám zobrazí instruktážní video 

daného cviku. 

Počet sérií 

Zde je uveden počet sérií pro daný cvik. Tyto série neobsahují rozcvičovací série (viz. Rozcvičovací 

série). Pokud je zde uveden rozsah, např. 4-6 sérií, jejich počet volíte dle instrukcí pro daný 

tréninkový týden na úvodní stránce. 

Počet opakování 

Zde je uveden počet opakování pro daný cvik. Počet opakování může být konstantní se stejnou 

vahou, konstantní s přidáváním váhy, nebo měnící se ze série na sérii se změnou váhy. Základem pro 

všechny cviky je stejná váha pro všechny série. Pokud bude postup jiný, bude specifikován ihned za 

uvedeným počtem opakování. 

Procenta (%) 

Udávají zátěž počítanou z jednoho opakovacího maxima (1OM) pro daný cvik. Tato procenta se 

objevují pouze u základních cviků v tréninku. Procenta slouží pouze jako orientační hodnota sloužící 

k lepšímu stanovení OR, které je hlavním ukazatelem namáhavosti série. Pokud daný cvik nemá 

procenta, jeho zatížení se určuje pouze podle OR. 

Přestávka 

Stanovuje přestávky mezi jednotlivými sériemi a udává se ve vteřinách. Pokud je uvedeno rozmezí, 

např. 60-90 s, znamená to, že sportovec si může určit délku přestávky časovém intervalu. 

Poznámky 

Zde jsou uvedeny jakékoliv poznámky ke cviku. Např. v příkladu uvedeném nahoře je uvedeno, že lze 

na daný cvik používat vzpěračský opasek pro lepší zpevnění středu těla. 

Rozcvičovací série 

Rozcvičovací série v rámci hlavních tréninků je vhodné provádět před provedením všech základních 

cviků v tréninku (první 2 cviky tréninku). Při rozcvičení lze využít dvě varianty. 

První varianta je určena pro rozvoj síly za předpokladu, že sportovec má již zažitou techniku 

a nepotřebuje budovat vyšší tréninkový objem. V tom případě se lze v rámci 3-5 sérií rozcvičit 

následovně: 



Uvedený příklad je uveden jako rozcvičení pro hlavní série o 5 opakováních 

1. Série – 5 opakování 

2. Série – 3 nebo 5 opakování 

3. Série – 1 nebo 3 opakování 

4. Série – 1 opakování 

5. Série – 1 opakování 

Druhá varianta je určena pro rozvoj techniky a tréninkového objemu pomocí rozcvičovacích sérií. 

Jednoduše to znamená, že v rámci rozcvičovacích sérií budou prováděna opakování o stejném (nebo 

vyšším) počtu jako v rámci hlavních sérií. V rámci 3-5 rozcvičovacích sérií potom rozcvičení může 

vypadat následovně: 

Uvedený příklad je uveden jako rozcvičení pro hlavní série o 3 opakováních 

1. Série – 5 opakování 

2. Série – 5 opakování 

3. Série – 5 opakování 

4. Série – 3 opakování 

5. Série – 3 opakování 

U ostatních cviků v rámci hlavních tréninků a všech cviků u doplňkových tréninků stačí provést jednu 

rozcvičovací sérii pro zažití pohybu se stejným počtem opakování, který je předepsán pro hlavní série. 

Postup progresu v rámci měsíce  

Tréninky nejsou organizovány do 4 týdnů náhodou. Toto rozložení má své opodstatnění. Jednou 

z nejefektivnějších metod rozvoje síly, svalové hmoty a atletických schopností je stupňovité zatížení.  

Během tohoto zatížení je první týden úvodní/odpočinkový a slouží jakožto aktivní odpočinek 

z předcházejícího tréninkového bloku, během kterého se tělo regeneruje a adaptuje na zátěž, které 

bylo vystaveno v předcházejících třech týdnech tréninku. Současně se během úvodního týdnu 

sportovec seznamuje s novým cviky v tréninku a případně s novým opakovacím schématem a 

v následujících třech týdnech se snaží tyto cviky a opakovací schémata progresovat až dosáhne svého 

maxima pro daný cvik. V dalším měsíci se poté proces opakuje s jinou sadou cviků a opakování a 

zaměřením a sportovec se tak může neustále posouvat vpřed ve svých výkonech. 

Progres u jednotlivých cviků v rámci měsíce je udáván pomocí opakování v rezervě (=OR). Pro každý 

týden měsíce je poté dané OR uvedeno v postupu níže. 

Opakování v rezervě (OR) 

Slouží pro stanovení relativní intenzity série (=namáhavosti). Například 2-3 znamená, že při 

dokončení série s daným počtem opakování by měla být stále rezerva pro dokončení dalších 2-3 

opakování v sérii. Na druhou stranu 0-1 znamená, že zátěž na čince by měla být téměř maximální. 

V jednoduchosti to znamená, že při snižujícím se RIR je nutné zvýšit namáhavost série. Toho lze 



dosáhnout – zvýšením zátěže, zvýšením počtu opakování v daném rozsahu, zkrácení odpočinkové 

přestávky mezi sériemi nebo zvýšením počtu vykonávaných sérií. V rámci jednotlivých 4 týdnů poté 

dochází k postupnému snižování RIR, tak aby došlo k postupnému zvyšování relativní intenzity 

v rámci tréninkového programu. 

Platí, že první dva cviky každého hlavního tréninku je vhodné progresovat pomocí přidávání zátěže a 

na všechny ostatní cviky v rámci hlavních i doplňkových tréninků lze využít jakoukoli výše uvedenou 

metodu progresu. 

Týdenní schéma progresu 

Týden 1 – Úvodní týden 

V rámci tohoto týdne je vhodné držet se menšího počtu sérií a OR 3-4 na všechny cviky, popřípadě 

spodní hranice uvedených % z 1OM. Týden slouží pro vyzkoušení a osvojení nových cviků a aktivní 

odpočinek. 

Týden 2 

V rámci tohoto týdne sportovec vstupuje do tréninkového bloku. Cílem tohoto týdne je zvýšit úsilí a 

snažit se položit kvalitní váhový základ na základních cvicích. V rámci tohoto týdne je vhodné zvýšit 

relativní intenzitu přidáním váhy na činku a držet se OR 2-3 u všech cviků a případně zvýšit také počet 

vykonávaných sérií na střední hranici. 

Týden 3 

V rámci tohoto týdne dochází opět ke zvýšení relativní intenzity a zvýšení váhy na čince. OR se pohybuje 

mezi 1-2 a procenta se posouvají k vyšší uvedené hranici. Účelem tohoto týdne je připravit sportovce 

na maximální úroveň zatížení ve čtvrtém tréninkovém týdnu. Počet vykonávaných sérií se stále 

pohybuje na střední hranici. 

Týden 4 

Závěrečný týden měsíce. V rámci tohoto týdne přichází na řadu ty nejtěžší váhy a nejvyšší míra 

tréninkového objemu. Cílem je vytvořit si nová osobní maxima, případně se k nim přiblížit za 

současného zachování perfektní techniky cviků. Počet vykonávaných série se pohybuje na střední až 

nejvyšší možné hranici. OR je 0-1, popřípadě procenta z 1OM jsou na maximální úrovni. 

 


