
VÝZVA TÝDNE  13/1  (13. týden)

POHYBLIVOST: HLUBOKÝ OHNUTÝ PŘEDKLON V SEDU

Cíl výzvy: překonání vlastního 
 výkonu (viz tabulka)  

Cíl cviku:
• uvolnění a protažení krční, hrudní, bederní části

páteře

• protažení zadní části stehenních svalů (hamstringy)

Provedení cvičení: viz video: https://youtu.be/WSyCIIVe7TI

 Trénink: pravidelné protahování 3 x denně, předklon tahem vpřed

https://youtu.be/WSyCIIVe7TI


VÝZVA TÝDNE  14/1  (14. týden)

Svalová síla a vytrvalost horní části trupu: KLIKY
Cíl výzvy: překonání vlastního výkonu (viz tabulka)    

Cíl cviku:  - silová vytrvalost horní části trupu
   - zvýšení svalové síly paží a prsního svalstva

Provedení cvičení: viz video: https://youtu.be/i_CK60yyXh4    
Pr  ovedení:
Na reprodukovaná zvuková znamení nebo na počítání (nahoru-
dolů=jednadvacet-dvaadvacet...) testovaná osoba provádí opakované 
střídání dvou poloh:
Výchozí poloha: vzpor ležmo, opora paží je na šířku ramen nebo o 
trochu širší, prsty směřují vpřed, hlava je v prodloužení trupu.
Koncová poloha: na zvukové znamení se trup sníží tak, že se hrudník 
dotkne tenisového míčku nacházejícího se pod tělem na zemi, lokty 
směřují od těla. Návrat do výchozí polohy je opět proveden na 
zvukový pokyn. Zvuková stopa (pro počítání):

Konec testu:
• neschopnost dále pokračovat v testu,
• nedodržení zvukových znamení nebo rytmnus počítání
• trup se v koncové poloze nedotýká tenisového míčku,
• nedodržení správné polohy trupu (prohýbání se nebo vysazování pánve),
• nepropínání paží při návratu do výchozí polohy.
Hodnocení:
Výsledkem testu je počet celých kliků (s návratem do výchozí polohy) provedených do únavy, kdy jedinec již není
schopen v testu pokračovat. Hodnotí se počet opakování kliků s dotykem tenisového míčku. Maximální skóre není
omezeno.

Trénink: 3-4 denně 20 kliků  (série po 5 s odpočinkem) NEPŘEHÁNĚJTE TO S TRÉNINKEM, AŤ SI NEPŘETÍŽÍTE SVALY !!!

http://www.indares.com/docs/testy_zvukove_stopy/1029/Kliky.mp3
https://youtu.be/i_CK60yyXh4


VÝZVA TÝDNE  15/1  (15. týden)

Stabilita a síla dolních končetin PAPÍROVÁ VÝZVA

Cíl výzvy: splnit na obou nohách    

Cíl cviku:  stabilita, síla dolních končetin, pohyblivost

Provedení cvičení: viz video: https://youtu.be/-P7jOwrqPB8    
Pr  ovedení:

1. Na rovnou plochu před sebe položte na výšku papír velikosti A4, který je ohnutý na půl, tak aby vypadal 
jako střecha. Vaším úkolem je sebrat papír ústy za podmínek, že stojíte na jedné noze a pouze chodidlo této 
nohy se dotýká země. Jakýkoli jiný kontakt se zemí, jinou oporou, pomůckou, dopomáhající osobou, atd. je 
zakázaný. Úkol máte splněný, jakmile se i s papírem v ústech dostanete zpět do stabilního stoje. Pokud se 
během provádění cviku kdykoli dotknete země či jiného předmětu jinou částí těla, než chodidlem stojné nohy, 
nebo papír vypadne z úst, nesplnili jste výzvu a můžete začít znovu.
Cíl: provést cvik do neděle 20:00 h
2. Zkuste cvik i s papírem položeným na šířku

2 způsoby provedení:  
1. s nohou nataženou dozadu
2. s nohou pokrčenou (viz video 2)– POZOR NEDOTKNOUT SE PODLAHY !

VÝKONY ZAPISUJTE DO TABULKY-ZVLÁŠŤ z pravé a levé nohy :-)
Natočte video s úspěšným pokusem !!! a pošlete video či odkaz na něj na mail loko-teplice@seznam.cz

https://youtu.be/MD6WKuwHZQI
https://youtu.be/-P7jOwrqPB8


VÝZVA TÝDNE  16  (16. týden)

Výbušnost, dynamika, vytrvalost SKOK PŘES ŠVIHADLO

Cíl výzvy: co nejvíce přeskoků za 1 min    

Cíl cviku:  zlepšení vytrvalosti, odrazových schopností, dynamiky odrazu

Provedení cvičení: viz video:     https://youtu.be/Fpx17q1t13A

Pr  ovedení:    Skáčeme 1 min snožmo. Přestávky jsou dovoleny.
Cíl: počet přeskoků za 1 min (do neděle 20:00)

Natočte video s úspěšným pokusem !!! a pošlete video či odkaz na něj na mail
loko-teplice@seznam.cz



VÝZVA TÝDNE  17  (17. týden)

Hýždě, břišní svaly, boky a dolní část zad jsou nedílnou součástí svalů, které drží náš trup 
pohromadě. Tyto svaly jsou v oblasti středu těla a též se nazývají core. Zajišťují nám dostatek 
energie při každém kroku, zabraňují plýtváním energie a chrání vás před úrazy.

 PLANK s variantami

Cíl výzvy: 3x týdně cvičit 3 varianty plank (prkna) 30 vteřin    

Cíl cviku:  posílení středu těla

Provedení cvičení: viz web:
 https://www.bezvabeh.cz/clanek/3422-plank-7x-jinak-cviky-k-rozvoji-stredu-tela 
Pr  ovedení:    Vyberte si 3 varianty plank a trénujte. Cílem je vydržet ve správně cvičeném 
základním planku 30 vt. Zkuste i další varianty-těžší (zvedání rukou apod.). Do tabulky 
zaznamenejte splnění A/N.

Natočte video se správně provedeným cvikem!!! a pošlete video či odkaz na 
něj na mail loko-teplice@seznam.cz nebo přes WA

mailto:loko-teplice@seznam.cz
https://www.bezvabeh.cz/clanek/3422-plank-7x-jinak-cviky-k-rozvoji-stredu-tela


VÝZVA TÝDNE  18  (18. týden)

Explozivní síla dolních končetin-i toto cvičené lyžaři potřebují, síla odrazu je
pro běh na lyžích důležitá !

 pro DRUŽSTVO MlŽI A NEJMLŽI POVINNÁ VÝZVA

SKOK DALEKÝ Z MÍSTA

Cíl výzvy: zlepšit výkon z minulého testování (mlž-viz 
tabulka) či si jen tak zkusit test
Cíl cviku:  posílení dolních končetin

Provedení cvičení:
 viz youtube:https://youtu.be/5Usd_ksRXSc 

   Pr  ovedení:    nepřešlapovat, měřit poslední stopu ! 
Do tabulky  zaznamenejte  vzdálenost v cm. Nemusíte 
skákat do písku, stačí rovná plocha

Natočte video se správně provedeným cvikem!!! a pošlete video či odkaz na něj na mail
loko-teplice@seznam.cz nebo přes WA

mailto:loko-teplice@seznam.cz
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A7VkvQNl9AWOxhxKOt_wuVLYDC7pLDRlzc8cEJY2XDY/edit?usp=sharing
https://youtu.be/5Usd_ksRXSc
file:///E:/LOTE/


VÝZVA TÝDNE  19  (19. týden)

Součástí motorických testů jsou i lehy-sedy. Trénink posiluje břišní a zádové 
svalstvo.

 pro DRUŽSTVO MlŽI A NEJMLŽI POVINNÁ VÝZVA

LEHY – SEDY za 1 min
Cíl výzvy: zlepšit výkon z minulého testování (mlž-viz 

 tabulka), či si jen tak zkusit test
Cíl cviku:  posílení břišního a zádového svalstva

Provedení cvičení:
 viz youtube: https://youtu.be/0BdCj-wawGw   
  Pr  ovedení:    nohy pravý úhel, chodidla na podložce, 

ruce sepnuté za hlavou, dotyk kolen !
Do tabulky  zaznamenejte  počet za 1 min.

Natočte video se správně provedeným cvikem!!! a pošlete video či odkaz na něj na mail
loko-teplice@seznam.cz nebo přes WA

mailto:loko-teplice@seznam.cz
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A7VkvQNl9AWOxhxKOt_wuVLYDC7pLDRlzc8cEJY2XDY/edit?usp=sharing
https://youtu.be/0BdCj-wawGw

