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PAŽE 

Bicepsový zdvih s jednoručkami v sedu 

V sedu držte v každé ruce jednoručku tak, aby dlaně směřovaly k tělu. Paže jsou podél trupu: 
Ohněte paže v loktech. Než se předloktí dostane do vodorovné polohy, vytočte zápěstí plynule směrem vzhůru 
(tzv. supinace) 
Pohyb zakončete zvednutím loktů.  
Se zdvihem výdech, při návratu do výchozí pozice nádech.  
Tento cvik namáhá sval vřetenní, hluboký sval pažní, dvojhlavý sval pažní a přední část svalu deltového; dále v menší 
míře vnitřní sval pažní a klíční část velkého svalu prsního.  

 



Kladivový bicepsový zdvih 

Ve stoji nebo v sedu v držte v každé ruce jednoručku tak, aby dlaně směřovaly k sobě: 
Současně nebo střídavě zvedejte předloktí.  
Se zdvihem výdech, při spouštění činky nádech. 
Jedná se o nejlepší způsob budování svalu vřetenního. Cvik mimo to posiluje dvojhlavý sval pažní, hluboký sval pažní a 
méně výrazně dlouhý i krátký radiální natahovač zápěstí. 

 



Bicepsový zdvih s obouruční činkou ve stoji 

Stůjte se vzpřímeným trupem, podhmatem držte obouruční činku v šíři nepatrně větší, než je šířka ramen: 
Ohnutím paží v loktech opatrně zvedněte činku. Během pohybu se snažte izometrickou kontrakcí hýžďového, břišního 
a zádového svalstva zachovat stabilitu trupu.  
Při zvedání činky výdech, při spouštění nádech.  

Tímto cvikem se posiluje především dvojhlavý sval pažní a hluboký sval pažní, v menší míře také sval vřetenní, 
přivracející sval oblý, ohybače prstů a zápěstí.  

Varianty cviku: 
Změna šíře úchopu způsobí odlišné zatížení různých částí bicepsu. 
Široký úchop namáhá především krátkou hlavu. 
Úzký úchop přesouvá zatížení na dlouhou hlavu. 

Pokud po skrčení následuje zvednutí loktů, vzroste napětí bicepsu a zapojí se také přední část svalu deltového. 
Pro zvýšení obtížnosti se opřete zády o zeď a dbejte na to, aby se od ní lopatky po celou dobu cviku neodlepily. 
Jestliže při zvedání činky zakloníte trup, budete moci použít větší zátěž a zintenzívnit tak trénink. Abyste však předešli 
poraněním, musíte si nejprve osvojit správnou techniku a mít dobře vyvinuté břišní a bederní svaly.  

 



 Natahování rukou v zápěstí s obouruční činkou 

Posaďte se na tréninkovou lavici a nadhmatem uchopte obouruční činku. Opřete předloktí celou délkou o plochu lavice, 
popřípadě o stehna a uvolněte zápěstí: 
Natažením v zápěstí pomalu zvedněte ruce.  
Tento pohyb posiluje dlouhý a krátký radiální natahovač zápěstí, natahovač prstů, natahovač malíku a ulnární natahovač 
zápěstí.  

 



Ohýbání rukou v zápěstí s obouruční činkou 

V sedu na tréninkové lavici držte podhmatem obouruční činku. Předloktí jsou opřena celou délkou o plochu 
lavice(případně o stehna) a zápěstí povolená: 
Ohnutím v zápěstí zvedněte ruce. 
Při zvedání výdech, při uvolnění nádech.  
Tento cvik zapojuje radiální ohybač zápěstí, dlouhý sval dlaňový, ulnární ohybač zápěstí, povrchový a hluboký ohybač 
prstů. Poslední dva jmenované tvoří většinu svalové hmoty skupiny ohybačů zápěstí a prstů.  

 



Tricepsový zdvih s obouruční činkou v lehu 
(francouzský tlak) 

Lehněte si na vodorovnou tréninkovou lavici, v předpažených rukách držte nadhmatem obouruční činku: 
Ohnutím paží v loktech spusťte činku těsně nad čelo, popřípadě za hlavu. Dbejte na to, aby se lokty během pohybu od 
sebe příliš nevzdálily.  
Zvedněte činku do výchozí pozice. 
Při spouštění nádech, se zdvihem výdech.  

 



Tricepsový zdvih s jednoručkami v lehu 
(francouzský tlak s jednoručkami v lehu) 

Položte se na vodorovnou tréninkovou lavici, v předpažených rukách držte jednoručky. 
Opatrně spusťte předloktí do vodorovné polohy.  
Zvedněte předloktí do výchozí pozice. 
Při spouštění nádech, při zvedání výdech. 
Tento cvik rovnoměrně posiluje všechny tři hlavy trojhlavého svalu pažního. 
  

 



Tricepsový zdvih s jednoručkami jednoruč 

V sedu nebo ve stoji držte paži s jednoručkou nataženou svisle vzhůru: 
Ohnutím paže v loktu spusťte činku za krk. 
Vraťte činku do výchozí pozice. 
Při spouštění nádech, při zvedání výdech. 
Ve svislé poloze dochází k natažení dlouhé hlavy trojhlavého svalu pažního, což umocňuje její kontrakci během 
pohybu.  

 



Kliky na dvou lavicích 

Opřete ruce o hranu první lavice, nohy položte na druhou lavici. Tělo se nachází ve vzduchu mezi lavicemi.  
Ohněte paže a opět je propněte.  
Při spouštění trupu nádech, při zvedání výdech. 
Tento cvik zapojuje trojhlavý sval pažní, prsní svaly a přední část svalu deltového. 
Položíte-li si na stehna zátěžové kotouče, zvýšíte tím obtížnost cviku. 

 



Ramena 

Tlak s obouruční činkou za hlavou v sedu 

V sedu držte obouruční činku nadhmatem nad šíjí. Záda jsou rovná:  
Zvedněte činku svisle vzhůru. Snažte se neprohýbat záda v bederní oblasti. 
S tlakem výdech, při návratu do výchozí pozice nádech. 
Tento cvik zapojuje sval deltový, zejména pak jeho střední a zadní část, dále sval trapézový, trojhlavý sval pažní a 
přední sval pilovitý. Mimo to v menší míře posiluje svaly rombické, sval podhřebenový, malý sval oblý a hlouběji 
položený sval nadhřebenový. 
Cvik lze provádět také vestoje nebo na stroji se svodidly pro vedení osy činky. Existuje množství strojů umožňující 
budovat zmíněné svaly, aniž by se cvičící musel příliš soustředit na správné držení těla. 
  

 



Tlak s obouruční činkou před hlavou v sedu 

Posaďte se zpříma na tréninkovou lavici, nadhmatem drženou obouruční činkou opřete o hrudník zhruba ve výši 
klíčních kostí: 
Zvedněte činku svisle vzhůru.  
Se záběrem výdech, při spouštění nádech. 
Tento základní cvik posiluje především přední část svalu deltového, klíční část velkého svalu prsního, trojhlavý sval 
pažní, přední sval pilovitý, sval trapézový a hlouběji položený sval nadhřebenový. 
Cvik můžete provádět i ve stoji. Přitom je však třeba dbát na vzpřímené držení trupu a zabránit tak přílišnému prohnutí 
bederní páteře. Budete-li činku zvedat s lokty směřujícími dopředu, dosáhnete větší zátěže přední části svalu deltového. 
S lokty do stran přenesete důraz na jeho střední část. Existuje množství posilovacích strojů (se svodidly nebo bez), na 
kterých lze tento cvik provádět, aniž by bylo nutné příliš se starat o držení těla.  

 



Arnoldovy tlaky  
(Arnoldky) 

Posaďte se zpříma na tréninkovou lavici. Podhmatem (palce směřují od sebe) držte jednoručky ve výši ramen. Paže jsou 
skrčené, lokty směřují dopředu: 
Natáhněte paže svisle vzhůru, přičemž plynule otočte zápěstí o 180 stupňů tak, abyste v okamžiku úplného propnutí 
drželi jednoručky nadhmatem.  
S tlakem výdech, při spouštění nádech.  
Tento cvik posiluje sval deltový, zejména jeho přední část, stejně jako klíční část velkého svalu prsního, trojhlavý sval 
pažní, sval trapézový a přední sval pilovitý.  
Varianty:  
cvik může být prováděn v sedu se zády opřenými o opěradlo, což zabrání jejich příslušnému prohýbání, ve stoji nebo 
střídavým propínáním paží.  

 



Upažování s jednoručkami v předklonu 

Stůjte v mírném stoji rozkročeném s nohama lehce pokrčenýma. Předkloňte trup, udržujte však rovná záda. V mírně 
pokrčených, dolů spuštěných pažích držte jednoručky: 
Upažte do vodorovné polohy.  
Se záběrem výdech, při návratu nádech; s malou zátěží naopak.  
Tento cvik buduje veškeré ramenní svalstvo s důrazem na zadní část svalu deltového. Tlačením lopatek směrem k sobě 
v závěrečné fázi pohybu zapojíte střední a dolní část svalu trapézového, svaly rombické, malý sval oblý a sval 
podhřebenový.  
Varianta: Cvik lze rovněž provádět v lehu na břiše na šikmé lavici. 

 



Upažování s jednoručkami 

Stůjte se vzpřímeným trupem v mírném stoji rozkročeném, v každé ruce držte jednoručku. Paže jsou podél těla: 
Upažte do vodorovné polohy. 
Paže přitom zůstávají mírně pokrčené v loktech. 
Spusťte jednoručky zpět do výchozí pozice.  
Tento cvik posiluje zejména střední část svalu deltového. Sval deltový je typický mnohozpeřený sval, jehož vlákna se z 
různých směrů sbíhají k úponu ke kosti pažní. Toto uspořádání jim umožňuje zvedat relativně těžkou zátěž a precizně 
pohybovat s paží. Specifickým vlastnostem svalu deltového je rozumné přizpůsobit jeho trénink, a to obměňováním 
výchozí pozice pohybu (ruce za hýžděmi, vedle kyčlí nebo před stehny). Tímto způsobem se zapojí všechna vlákna 
střední části svalu deltového. Vzhledem k individuální tělesné stavbě (delší nebo kratší klíční kost, odlišný tvar 
nadpažku, výška místa úponu svalu deltového na kosti pažní) si optimální výchozí pozici musí najít každý sám. Za 
zmínku stojí, že cvik zapojuje i sval nadhřebenový, který není vidět, protože je umístěn hluboko v nadhřebenové jámě 
lopatky, a připojuje se na malý hrbolek kosti pažní. Cvik by neměl být prováděn s velkou zátěží. Nejlepší výsledky 
vykazují série 10-ti až 25-ti opakování, během kterých cvičící mění výšku zvedání paží, nedělá dlouhé přestávky, ale 
pokračuje tak dlouho, dokud neucítí ve svalu lehké ,,pálení“. 
Pro dosažení intenzivnějšího účinku setrvejte vždy v konečné pozici několik sekund v izometrické kontrakci.  

 



Střídavé předpažování s jednoručkami 

V mírném stoji rozkročném držte nadhmatem jednoručky spočívající na tehnech, případně mírně po stranách: 
Střídavě předpažujte do úrovni očí. 
Při předpažování výdech, při spouštění nádech. 
Tento pohyb zapojuje zejména přední část svalu deltového, klíční část velkého svalu prsního a v menší míře zbylé části 
svalu deltového. 
Při jakémkoli zvedání paží dochází navíc ke kontrakci svalů fixujících lopatku k hrudnímu koši, např. předního svalu 
pilovitého a svalů rombickým. Jestliže jsou tyto svaly vhodně posilovány, vytvářejí stabilní oporu pro pohyb kosti 
pažní.  

 



HRUDNÍK 

Benčpress na šikmé lavici hlavou vzhůru 

Lehněte si na šikmou tréninkovou lavici (úhel sklonu 45-60stupňů) a uchopte nadhmatem obouruční činku na šířku 
větší, než je šířka ramen.  
Spusťte činku ke kosti hrudní.  
Propínáním paží zvedněte činku vzhůru.  
Při pohybu dolů nádech, při zvedání výdech.  
Tento cvik posiluje velký sval prsní, zvláště pak jeho klíční část, dále přední část svalu deltového, trojhlavý sval pažní, 
přední sval pilovitý a malý sval prsní. K provádění cviku lze použít také stroj se svodidly pro vedení osy činky.  

 



Benčpres na vodorovné lavici 

Lehněte si zády na vodorovnou lavici a opřete chodidla o zem. Hýždě spočívají na ploše lavice. Nadhmatem uchopte 
obouruční činku na šířku větší, než je šíře ramen: 
Opatrně spusťte činku k hrudi. 
Opětným propínáním paží vraťte činku do výchozí pozice. 
Při spouštění nádech, při zvedání výdech. 
Tento cvik posiluje všechny části velkého svalu prsního, dále malý sval prsní, trojhlavý sval pažní, přední část svalu 
deltového, přední sval pilovitý a vnitřní sval pažní.  
Varianty: 
První varianta:  
Pohyb se dá provádět ve vzpěračském stylu s prohnutou bederní páteř. Tato pozice zapojuje dolní část velkého svalu 
prsního a umožňuje cvičit s vyšší zátěží, což však vyžaduje větší opatrnost.  
Druhá varianta: 
Provádění cviku s lokty blízko těla přenáší zátěž na přední část svalu deltového. 
Třetí varianta: 
Změnou šířky úchopu lze trénovat různé části velkého svalu prsního. 
(úzkým úchopem-střední část; širokým úchopem-vnější partie) 
Čtvrtá varianta: 
Jednotlivé části velkého svalu prsního lze cíleně posilovat také změnou dráhy činky: 
(dolní část svalu-spouštěním nad žeberní oblouk; střední vlákna-směřováním činky nad střední část velkého svalu 
prsního; klíční část-spouštěním nad rukověť kosti hrudní) 
Pátá varianta: 
Pokud máte problémy se zády nebo chcete izolovat prsní svaly, držte při provádění cviku nohy ve vzduchu. 
Šetá varianta: 
Použijte rám se svodidly pro vedení osy činky.  

 



Benčpres na šikmé lavici hlavou dolů 

Lehněte si hlavou dolů na šikmou lavici (úhel sklonu 20-40stupňů). Zakotvěte nohy proti skluzu o polstrovaný válec. 
Nadhmatem uchopte obouruční činku na šíři ramen nebo o něco větší: 
Opatrně spusťte činku nad dolní část velkého svalu prsního. Zvedněte činku vzhůru. 
Při spouštění nádech, s tlakem výdech. 
Tento pohyb posiluje velký sval prsní (zejména jeho dolní vlákna), dále trojhlavý sval pažní a přední část svalu 
deltového.  
Cvik pomáhá zvýraznit dolní linii velkého svalu prsního. Spouštěním menší zátěže nad krk je možno docílit výborného 
protažení tohoto svalu.  
Benčpres hlavou dolů lze rovněž provozovat na stroji se svodidly pro vedení činky. 

 



Kliky na bradlech 

Proveďte vzpor na bradlech a udržujte nohy ve vzduchu: 
Klikem spusťte hrudník do úrovní bradel. 
Propněte paže. 
Při pohybu dolů nádech, při vzporu výdech. 
Čím více je hrudník během cvičení předkloněn, tím více se posilují dolní vlákna velkého svalu prsního. Naopak, čím 
svislejší je při pohybu poloha trupu, tím více se zapojuje trojhlavý sval pažní. Tento cvik je výborný na strečink velkého 
velkého svalu prsního a pro zvyšování ohebnosti pletence ramenního, nehodí se však pro začátečníky, protože vyžaduje 
jistou dávku síly.  
Patříte-li mezi začátečníky, měli byste se s daným pohybem nejprve seznámit na speciálních, pro ten účel 
zkonstruovaných strojích. 
Série 10-ti až 20-ti opakování přinášejí nejlepší výsledky. Za účelem dosažení větší síly a objemu svalů si zdatní jedinci 
mohou na břicho připnout opasek s přídatnou zátěží, popřípadě na nohy dodatečná závaží.  

 



Tlaky s jednoručkami v lehu  

Lehněte si na záda na vodorovnou tréninkovou lavici, pro dosažení stability přitiskněte chodidla k zemi. V ohnutých 
pažích držte nadhmatem ve výši hrudi jednoručky: 
Propněte paže svisle vzhůru. Během pohybu otáčejte předloktí tak, aby dlaně v závěrečné fázi směřovaly k sobě.  
Jakmile dlaně míří k sobě, proveďte izometrickou kontrakci velkého svalu prsního, čímž se zátěž zaměří na 
hrudněžeberní část svalu.  
S tlakem výdech, při spouštění nádech. 
Tento cvik se podobá benčpresu, svým širokým rozsahem pohybu navíc protahuje prsní svalstvo. 
Méně intenzivně zapojuje také trojhlavý sval pažní a přední část svalu deltového. 

 



Upažování s jednoručkami na vodorovné lavici 

Položte se na úzkou lavici, která nebrání ramenům v jejich pohybu. V každé ruce držte jednoručku. Paže jsou lehce 
pokrčené, aby se příliš nezatěžovaly loketní klouby: 
Upažte do vodorovné polohy. 
Zvedněte paže zpět do svislé pozice. Na konci pohybu proveďte izometrickou kontrakci prsních svalů pro co 
nejintenzivnější zapojení hrudněžeberní části velkého svalu prsního. 
Při spouštění nádech, při zvedání výdech. 
Nikdy nepoužívejte velkou zátěž. 
Tento cvik posiluje a zároveň i protahuje velký sval prsní. 
Představuje základní cvičení pro rozšiřování hrudníku, který pomáhá zvýšit objem plic.  

 



Tlaky s jednoručkami hlavou nahoru 

Posaďte se na tréninkovou lavici se sklonem opěradla max. 60 stupňů (aby se zátěž příliš nepřenášela na sval deltový). 
Nadhmatem držte jednoručky. Paže jsou skrčené: 
Plynulým propínáním paží vzhůru přibližte činky k sobě. 
S tlakem výdech, při spouštění nádech.  
Tento pohyb trénuje velký sval prsní (zejména jeho kliční část), dále přední část svalu deltového, přední sval pilovitý a 
malý sval prsní (poslední dva patří mezi fixátory lopatky, které stabilizují paži u těla). Zapojuje rovněž trojhlavý sval 
pažní, avšak ne tak intenzivně jako tlak s obouruční činkou. 
Varianta: 
Cvik lze začít podhmatem a během pohybu natočit předloktí tak, aby v závěrečné fázi dlaně směřovaly k sobě.  
Zátěž se tím soustředí na hrudněžeberní část svalu prsního. 

 



Upažování s jednoručkami hlavou nahoru 

Posaďte se na tréninkovou lavici s úhlem sklonu opěradla 45-60 stupňů. V každé ruce držte jednoručku. Paže jsou 
propnuté svisle vzhůru nebo mírně pokrčené, čímž se šetří loketní klouby: 
Upažte do vodorovné polohy. 
Zvedněte paže zpět do výchozí pozice. 
Při spouštění nádech, při zvedání výdech. 
Tento pohyb byste neměli provádět s velkou zátěží. Posiluje velký sval prsní, především pak jeho klíční část. 
Společně se cvikem zvaným pullover tvoří základ pro získání rozměrného hrudníku.  

 



Pec deck (butterfly) 

Posaďte se na sedadlo stroje. Paže jsou zeširoka rozevřené do stran, nadloktí se nacházejí ve vodorovné pozici a s 
předloktím svírají pravý úhel. Lokty spočívají na polstrovaných opěrkách, předloktí i zápěstí jsou uvolněná: 
Tlačte paže k sobě. Se záběrem výdech, při návratu do výchozí pozice nádech. Tímto pohybem se posiluje a zároveň 
protahuje velký sval prsní. Přibližováním loktů co nejblíže k sobě se zátěž soustředí na jeho hrudněžeberní část. Kromě 
toho cvik trénuje vnitřní sval pažní a krátkou hlavu dvojhlavého svalu pažního. Mnohonásobným opakováním lze 
dosáhnout silného prokrvení zapojených svalových partií. Začátečníci si prováděním tohoto cvičení mohou vybudovat 
dostatek síly pro jiné, komplexnější cviky.  

 



Stahování protisměrných kladek 

Zaujměte mírný stoj rozkročný a lehce předkloňte trup. Rozepjaté paže jsou mírně pokrčené v loktech: 
Veďte paže směrem k sobě před tělo, dokud se zápěstí téměř nedotknou. 
Se záběrem výdech, při návratu do výchozí pozice nádech.  
Jedná se o skvělý cvik pro posilování velkého svalu prsního. Série mnoha opakování umožňují dobré prokrvení svalu. 
Změnou úhlu předklonu trupu a výšky dotyku paží lze postupně trénovat veškeré části tohoto svalu.  

 



Pullover s jednoručkou 

Položte se na tréninkovou lavici a přitiskněte chodidla k zemi. Oběma držte jednoručku za její zátěžový kotouč tak, aby 
osa činky probíhala mezi palci a ukazováčky. Téměř propnuté paže směřují svisle vzhůru: 
Spusťte jednoručku za hlavu a lehce přitom pokrčte paže v loktech. 
Při pohybu za hlavu nádech, při zvedání do výchozí pozice výdech. 
Tento cvik buduje objem velkého svalu prsního, dále dlouhou hlavu trojhlavého svalu pažního, velký sval oblý, široký 
sval zádový, přední sval pilovitý, svaly rombické a malý sval prsní. Poslední tři fixují lopatku a tvoří základnu pro 
pohyby kosti pažní.  
Chcete-li cvik využít k rozšíření hrudníku, cvičte s menší zátěží a nekrčte příliš paže. Lehněte si napříč na vodorovnou 
lavici a držte pánev níže než pletenec ramenní.  

 



Pullover s obouruční činkou 

V předpažení držte nadhmatem v šíři ramen obouruční činku: 
Co možná nejvíce vypněte hrudní koš a opatrně spusťte činku za hlavu. Během pohybu mírně pokrčujte paže.  
Při spouštění nádech, při návratu do výchozí pozice výdech. 
Tento cvik posiluje velký sval prsní, dlouhou hlavu trojhlavého svalu pažního, velký sval oblý, široký sval zádový, 
přední sval pilovitý, svaly rombické a malý sval prsní. 
Výborně se hodí pro budování mohutného a flexibilního hrudníku. Pohyb se provádí s menší zátěží, dbá se na správné 
dýchání a držení těla. 

 



ZÁDA 

Shyby nadhmatem 

Zavěste se velmi širokým nadhmatem na hrazdu: 
Proveďte shyb, až je hrudník, popřípadě šíje u hrazdy. 
Pomalu se spusťte do výchozí pozice a začněte znovu. 
Při shybu výdech, při pohybu dolů nádech. 
Tento cvik vyžaduje jistou dávku síly, je však výborným pomocníkem pro budování širokého svalu zádového a velkou 
svalu oblého. Pohybem lopatek k sobě v závěrečné fázi shybu se aktivují svaly rombické a střední i dolní část svalu 
trapézového. Dále se posiluje dvojhlavý sval pažní, hluboký sval pažní a sval vřetenní. 
Varianty: 
Vypnutí hrudi umožňuje přítahy brady až ke hrazdě. Pro zvýšení náročnosti si na břicho připněte opasek s přídatnou 
zátěží. Přitahováním loktů k tělu dochází během pohybu k výraznější aktivaci vnějších partií širokého svalu zádového, a 
tím k rozšiřování zad. 
Tlačením loktů dozadu a současným vypínáním hrudi se zatížení přenáší na horní a střední část širokého svalu 
zádového a odpovídají části velkého svalu oblého.  

 



Shyby podhmatem 

Zavěste se podhmatem na hrazdu s rukama na šíři ramen: 
Proveďte shyb až je brada v úrovni hrazdy.  
Při shybu výdech, při návratu do výchozí pozice nádech. 
Tento cvik posiluje široký sval zádový a velký sval oblý, navíc je spojen s intenzivní zátěží dvojhlavého svalu pažního a 
hlubokého svalu pažního. Proto ho lze zařadit i do tréninku paží.  
Mimo to se zapojuje střední a dolní část svalu trapézového, svaly rombické a prsní svaly.  
Shyb vyžaduje jistou dávku síly; jednodušší variantou je použití horní kladky.  

 



Přítahy horní kladky širokým úchopem k hrudníku 

Posaďte se čelem ke stroji. Zapřete stehna o polstrované válce a širokým nadhmatem uchopte tyč: Stáhněte ke kosti 
hrudní. Vypněte přitom hruď a tlačte lokty dozadu. Se záběrem výdech , při návratu nádech.  
Tento cvik vyvíjí objem zad. Aktivuje především dolní a střední část širokého svalu zádového, dále střední a dolní partie 
svalu trapézového, svaly rombické, dvojhlavý sval pažní, hluboký sval pažní a v menší míře prsní svaly.  

 



Přítahy horní klady širokým úchopem za hlavou 

Posaďte se čelem ke stroji, zapřete stehna o polstrované válce a širokým nadhmatem uchopte tyč: 
Stáhněte tyč k šíji, přičemž veďte lokty k tělu. 
S tahem výdech, při návratu nádech. 
Tento cvik rozšiřuje záda. Posiluje široký sval zádový (především jeho vnější a dolní vlákna) stejně jako velký sval 
oblý, ohybače paže (dvojhlavý sval pažní, hluboký sval pažní a sval vřetenní), svaly rombické a dolní partie svalu 
trapézového. Poslední dva jmenované obstarávají během pohybu přitahování lopatek k sobě. Přítahy horní kladky 
širokým úchopem za hlavou mohou začátečníkům posloužit k vybudování dostatečné síly pro přechod ke shybům.  

 



Přítahy horní klady úzkým úchopem k hrudníku 

Posaďte se ke stroji a zapřete stehna o polstrované válce: 
Táhněte držadlo ke kosti hrudní. Vypněte přitom hruď a poněkud zakloňte trup.  
Se záběrem výdech, při návratu nádech. 
Tento cvik buduje široký sval zádový a velký sval oblý. Během přibližování lopatek se stahují svaly rombické, sval 
trapézový a zadní část svalu deltového.  
Jako u každého cvičení prováděného tahem se i u tohoto zapojuje dvojhlavý sval pažní a hluboký sval pažní. Tím, že 
dlaně míří k sobě, dochází k aktivaci svalu vřetenního.  

 



Přítahy spodní klady 

Posaďte se čelem ke stroji, položte chodidla na k tomu určené opěrky a předkloňte trup: 
Veďte držadlo ke kosti hrudní. Během pohybu postupně napřimujte trup; lokty táhněte tak daleko dozadu, jak je to jen 
možné. Poté vraťte držadlo plynulým pohybem do výchozí pozice. Se záběrem výdech, při návratu nádech; s malou 
zátěž naopak. Tento cvik zvyšuje objem zad; intenzivně je budován široký sval zádový, velký sval oblý, zadní část svalu 
deltového, dvojhlavý sval pažní a sval vřetenní. Na konci pohybu se přitahováním lopatek k sobě zapojuje sval 
trapézový a svaly rombické. Při zvedání hrudníku se navíc aktivují vzpřímovače páteře.  
Pasivní fáze pohybu, kdy se cvičící nechává táhnout zátěží do výchozí pozice, protahuje záda.  

 



Přítahy s jednoručkou k boku 

Do jedné jednoručky uchopte jednoručku tak, aby dlaň mířila k tělu, druhou rukou a kolenem na téže straně se opřete o 
tréninkovou lavici: 
Zdvihněte nadloktí podél těla tak vysoko, jak je to jen možné.  
Při přítahu výdech, při spouštění nádech; s malou zátěží naopak. 
Pro dosažení maximální kontrakce můžete v závěrečné fázi zdvihu na straně činky vytočit trup lehce vzhůru. 
Cvik zapojuje především široký sval zádový a velký sval oblý, na konci kontrakce pak sval trapézový a svaly rombické.  
Ohybače paže (dvojhlavý sval pažní, hluboký sval pažní a sval vřetenní) jsou také namáhány.  

 



Přítahy obouruční činky v předklonu k hrudníku širokým úchpem nadhmatem 

Stůjte s nohama mírně pokrčenýma, v šíři ramen držte nadhmatem obouruční činku. Předkloňte trup zhruba o 45 
stupňů, aby se činka nacházela ve výši kolenou. Udržujte rovná záda: 
Nadechněte se, zadržte dech, izometricky napněte břišní svalstvo a přitáhněte činku k hrudi.  
Při návratu do výchozí pozice vydechněte. 
Tento pohyb trénuje široký sval zádový, velký sval oblý, zadní část svalu deltového a ohybače paže (dvojhlavý sval 
pažní, hluboký sval pažní, sval vřetenní). Přibližováním lopatek se stahují svaly rombické a sval trapézový. 
Díky předklonu trupu se izometrickou kontrakcí zapojují vzpřímovače páteře. 
Střídání úchopu (nadhmatem, podhmatem), změna jeho šířky a úhlu předklonu umožňuje diferenciovaný trénink 
zádového svalstva. 

 



Mrtvý tah s propnutýma nohama 

Zaujměte mírný stoj rozkročný čelem k obouruční čince, ležící na zemi. 
Předkloňte trup, prohněte lehce záda a co možná nejvíc propněte nohy. 
Nadhmatem uchopte uvolněnými pažemi činku. Napněte trup do svislé polohy. 
Pohyb se musí odehrávat v kyčlích a záda musí být rovná. 
Opět se předkloňte a vraťte činku do výchozí pozice, aniž by se však dotkla země. 
Nádech před záběrem, výdech při spouštění. 
Při zvedání činky by jste měli udržovat rovná záda, abyste se vyhnuli případnému poranění. Cvik posiluje všechny 
vzpřímovače páteře. Napřimování trupu překlápěním pánve zepředu dozadu aktivuje velký sval hýžďový a s výjimkou 
krátké hlavy dvojhlavého svalu stehenního i hamstringy. 
Mrtvý tah s propnutýma nohama protahuje zadní stranu stehna. Pro ještě účinnější strečink postavte chodidla na 
podstavec tak, aby se nacházela výše než osa činky. 

 



Mrtvý tah ve stylu sumo 

Maujměte co nejširší stoj rozkročný, vzdálenost chodidel je větší než šíře ramen. Kolena i špičky nohou míří od sebe: 
Proveďte dřep tak, aby se stehna dostala do vodorovné pozice. Nadhmatem uchopte obouruční činku zhruba na šíři 
ramen. Pokud cvik provádíte s velkou zátěží, použijte střídavý úchop (jednou rukou držte tyč nadhmatem, druhou 
podhmatem)-zabráníte tím vyklouznutí činky. 
Napněte břišní svalstvo a lehce prohněte záda. Propněte nohy, přičemž napřimte trup do svislé polohy. Během pohybu 
táhněte ramena dozadu. 
Vraťte činku k zemi, aniž by jste kulatily záda. 
Nádech před záběrem, výdech po něm. 
Na rozdíl od klasického mrtvého tahu tento cvik buduje čtyřhlavý sval stehenní a adduktory. Protože pánev není tolik 
nakloněná dopředu, zádové svaly se zapojují méně intenzivně. 

 



Klasický mrtvý tah 

Zaujměte mírný stoj rozkročný čelem k obouruční čince, napněte břišní svalstvo a lehce protáhněte záda.  
Proveďte dřep, dokud stehna nejsou zhruba rovnoběžná se zemí. Tato pozice se může lišit v závislosti na ohebnosti 
kotníků a individuálních tělesných proporcích (příklad: u člověka s krátkými kostmi stehenními a krátkými pažemi se 
budou stehna nacházet ve vodorovné poloze; u člověka s dlouhými kostmi stehenními a dlouhými pažemi vodorovné 
polohy nedosáhnou). Propnutými pažemi uchopte nadhmatem obouruční činku na šířku o trochu větší než šíře ramen 
(střídavým úchopem-jedna ruka drží činku nadhmatem, druhá podhmatem-zabráníte nechtěnému vyklouznutí činky, a 
budete tak moci použít větší zátěž): 
Napněte bederní a břišní svalstvo a propínáním nohou zvedněte činku podél kostí holenních. Když činka dosáhne výše 
kolenou, začněte vzpřimovat trup. Držte tělo dvě sekundy ve vzpřímené pozici a pak opatrně spusťte činku zpět k zemi, 
aniž byste přitom uvolnili břišní a bederní svalstvo. 
Nádech před tahem, výdech na konci pohybu. 
Tento cvik aktivuje téměř každý sval v těle a je velice účinným pomocníkem pro posilování dolní části páteře a svalu 
trapézového. Intenzivně zapojuje také svaly hýžďové a čtyřhlavý sval stehenní. Spolu s benčpresem a dřepem s 
obouruční činkou za hlavou tvoří disciplíny silového trojboje (powerliftingu). 

 



Zvedání ramen s obouruční činkou 

Zaujměte mírný stoj rozkročný čelem k obouruční čince, která se nachází na zemi nebo na stojánku: 
Nadhmatem uchopte činku na šíři poněkud větší než šíře ramen; cvičíte-li s větší zátěží, užijte střídavý úchop. 
S uvolněnými pažemi, rovnými zády a napnutými břišními svaly zvedněte ramena vzhůru a následně je spusťte dolů. 
Cvik buduje horní část svalu trapézového, zejména pak vlákna probíhající od kosti týlní ke kosti klíční, a zdvihač 
lopatky. 

 



Kroužení ramen vpřed s jednoručkami 

Postavte se do mírného stoje rozkročného, hlava je vzpřímená nebo lehce předkloněná, paže jsou uvolněné podél trupu, 
v každé ruce jednoručka: 
Zvedněte ramena a přitom jimi konejte krouživý pohyb zezadu dopředu. 
Vraťte ramena do výchozí pozice. 
Tento cvik posiluje horní část svalu trapézového a zdvihač lopatky. Přibližováním lopatek k sobě se aktivují střední 
vlákna svalu trapézového a svaly rombické. 

 



DOLNÍ KONČETINY 

Dřep s jednoručkou mezi koleny 

Zaujměte široký stoj rozkročný tak, že palce nohou směřují od sebe. Rukama držte jenoručku: 
S pohledem upřeným před sebe mírně prohněte záda a pokrčte kolena. 
Když se stehna dostanou do vodorovné roviny, navraťte se propnutím nohou do výchozí pozice. 
Při pohybu do dřepu nádech. 
Tento cvik trénuje čtyřhlavý sval stehenní a svaly hýžďové. 

 



Dřep s obouruční činkou před hlavou 

Zaujměte stoj rozkročný zhruba na šíři ramen, nadhmatem držte obouruční činku opřenou o horní část velkého svalu 
prsního a přední část svalu deltového: 
Hluboce nadechněte pro vytvoření nitrohrudního tlaku, zabraňujícího zhroucení hrudního koše; lehce prohněte záda v 
bederní oblasti, napněte břišní svalstvo a proveďte dřep až se stehna nacházejí ve vodorovné poloze. 
Při zvedání do výchozí pozice vydechněte. 
Vypněte hruď a tlačte lokty co nejvýše, aby vám činka nevyklouzla dopředu.  
Ačkoliv se činka nachází vpředu, nepředklánějte se a udržujte trup vzpřímený. Pro zjednodušení cvičení si paty 
podložte klínem, případně prkénkem. 
Tento druh dřepů soustředí velkou část aktivity na čtyřhlavý sval stehenní a provádí se s menší zátěží než klasické 
dřepy. Protože posiluje svaly hýžďové, hamstringy, břišní svalstvo a dolní část vzpřimovače páteře, je často používán 
vzpěrači. 

 



Dřep s obouruční činkou za hlavou 

Dřep je cvikem číslo jedna v kulturistice. Zapojuje téměř všechny svaly a pozitivně působí na oběhovou soustavu. 
Pomáhá rozšířit hrudník, a tím zvyšuje objem plic: 
Postavte se pod obouruční činku nacházející na stojanu a k její ose (o něco nad zadní část svalu deltového) přiložte sval 
trapézový. 
Pevně uchopte činku v pohodlné vzdálenosti a směřujte lokty dozadu. 
Zhluboka se nadechněte (pro zachování nitrohrudního tlaku, zabraňujícího pádu trupu vpřed), nakloněním pánve 
dopředu lehce prohněte záda a napněte břišní svalstvo. S pohledem mířící vpřed zvedněte činku ze stojanu. 
Udělejte jeden nebo dva kroky vzad a zastavte se s chodidly vzájemně rovnoběžnými (popř. špičkami nohou mírně od 
sebe), rozkročenými na šíři ramen. Udělejte dřep, přičemž předkloňte trup tak, aby osa trupu probíhala kyčelními 
klouby, a vyvarujte se ohýbání zad. 
Jakmile se stehna nacházejí ve vodorovné poloze, natáhněte nohy a narovnejte trup do výchozího postavení. 
Na konci pohybu vydechněte. 
Dřep posiluje především čtyřhlavý sval stehenní, svaly hýžďové, skupinu adduktorů, vzpřimovače páteře a hamstringy. 
Dřep je jedním z nejlepších cviků pro tvarování hýždí. 

 



Legpress na šikmé lavici 

Položte se zády na šikmou lavici, chodidla mírně od sebe: 
Uvolněte pojistné tyče a ohněte nohy v kolenou natolik, aby se stehna (téměř) dotýkala trupu. 
Pomalu táhněte nohy, nepropínejte je však úplně. 
Při pohybu dolů nádech, s tlakem výdech. 
Nacházejí-li se chodidla na spodní části plošiny, trénuje se především čtyřhlavý sval stehenní; přiléhají-li naopak na její 
horní část, posilují se zejména hýžďové svaly a hamstringy. Čím dále jsou chodidla od sebe, tím významnější úlohu 
přebírají adduktory. 

 

 



Hacken dřep 

S nataženýma, mírně rozkročenýma nohama přitiskněte záda k opěrce, ramena umístěte pod příslušné opory: 
Uvolněte pojistku a pod tíhou závaží proveďte dřep. Opětným natažením nohou se vraťte do výchozím pozice. 
Při pohybu do dřepu nádech, při zvedání výdech. 
Pohyb soustředí zátěž na čtyřhlavý sval stehenní. Čím dále dopředu položíte chodidla, tím více se zapojí hýžďové 
svaly; čím dále od sebe chodidla umístíte, o to více se budou namáhat adduktory. Stáhněte břišní svalstvo a omezte tak 
pohyb pánve a krční páteře směrem do stran.  

 



Předkopávání v sedu na stroji 

Posaďte se na sedadlo stroje, chytněte se držadel nebo sedadla a stabilizujte tak trup. Ohněte nohy v kolenou a umístěte 
kotníky pod polstrované válce: 
Natáhněte nohy do vodorovné polohy. 
Se záběrem výdech, při pohybu zpět nádech. 
Jedná se o nejlepší cvik pro izolovaný trénink čtyřhlavého svalu stehenního. Čím více je opěradlo sklopené dozadu, tím 
více je pánev nakloněná stejným směrem. Přímý sval stehenní, jediná hlava kvadricepsu probíhající přes dva klouby, se 
díky sklopení opěradla dozadu více natahuje, a je tudíž při propínání nohou intenzivněji namáhán. 
Cvik lze doporučit začátečníkům, který umožňuje vybudovat si dostatek síly pro přechod k náročnějším cvičením.  

 



Zakopávání v sedu 

Posaďte se na sedadlo stroje a uchopte držadla. Nohy jsou propnuté, kotníky leží na polstrovaném válci, stehna jsou 
fixována mezi odpovídající oporou a plochou sedadla. 
Ohněte nohy v kolenou. 
Se záběrem výdech, při návratu do výchozí pozice nádech. 
Cvik posiluje hamstringy a hlouběji položený sval zákolenní. V menším měřítku namáhá dvojhlavý sval lýtkový. 

 



Přinožování v sedu na stroji 

Posaďte se na sedadlo stroje a roznožte: 
Přitáhněte stehna směrem k sobě. 
Plynulým pohybem vraťte nohy do výchozí pozice.  
Cvik aktivuje skupinu adduktorů (sval hřebenový, štíhlý sval stehenní, krátký, dlouhý a velký přitahovač). Umožňuje 
použít větší zátěž, ovšem za cenu omezeného rozsahu pohybu. Pro dosažení nejlepších výsledků opakujte pohyb tak 
dlouho, dokud neucítíte ve svalech ,,pálení“. 

 



Výpony ve stoji 

Postavte se ke stroji, umístěte ramena pod polstrované válce a narovnejte záda. Špičky chodidel leží na plošině, lýtka 
jsou uvolněná a paty míří pod tíhou zátěže dolů: 
Proveďte výpon. Udržujte přitom nohy propnuté. 
Cvik posiluje trojhlavý sval lýtkový (složený ze šikmého svalu lýtkového, vnitřní a vnější hlavy dvojhlavého svalu 
lýtkového). Při každém opakování nechte paty klesnout co možná nejhlouběji, aby se sval náležitě protáhnul. 
Teoreticky lze zátěž soustředit na vnitřní hlavu dvojhlavého svalu lýtkového (špičky nohou míří od sebe) nebo na jeho 
vnější hlavu (špičky směřují k sobě). V praxi je to však obtížné. Snadno lze definovat pouze zapojení šikmého svalu 
lýtkového a dvojhlavého svalu lýtkového: Pokrčením nohou v kolenou se posledně jmenovaný uvolní, čímž se zátěž 
přenese na šikmý sval lýtkový. 
Varianta:  
Provádějte cvik s bouruční činkou na rámu a s klínem po nohama, případně pro lepší rovnováhu bez klínů a s volnou 
činkou-to však omezuje rozsah pohybu.  

 



Výpony v sedu na stroji 

Sedíte na lavici stroje, stehna jsou fixovaná pod deskou spojenou se závažím, špičky chodidel spočívají na plošině a 
kotníky jsou uvolněné: 
Pomalu udělejte výpon proti tlaku. 
Tento cvik posiluje téměř výhradně šikmý sval lýtkový, který jako jediná hlava trojlavého svalu lýtkového probíhá 
pouze přes jeden kloub (začíná na zadní straně kosti holenní a lýtkové, Achillovou šlachou se pak upíná ke kosti patní). 
Tím jsou nohy ohnuté v kolenou, dochází k uvolnění dvojhlavého svalu lýtkového (který začíná těsně nad kolenním 
kloubem na zadní straně kosti stehenní, a probíhá tedy přes dva klouby), čímž se snižuje jeho podíl na zvedání paty. 
Varianta: 
cvik lze provádět také v sedu na tréninkové lavici s prkénkem nebo zátěžovým kotoučem pod nohama a obouruční 
činkou opřenou o stehna. Pro větší pohodlí obalte osu činky měkkým materiálem. 

    



HÝŽDĚ 

Výpady s činkou na ramenou 

Stůjte v mírném stoji rozkročném, obouruční činka leží za hlavou na svalu trapézovém: 
Vykročte daleko dopředu. Dbejte přitom na rovná záda. 
Proveďte výpad tak, aby se stehno vykročené nohy dostalo do vodorovné polohy, popřípadě o něco níže. 
Při výpadu nádech, při návratu do výchozí pozice výdech. 
Tento pohyb, budující velký sval hýžďový, může být prováděn dvěma způsoby. Uděláte-li kratší krok dopředu, zapojíte 
především čtyřhlavý sval stehenní. Delším výkrokem zatížíte hamstringy a velký sval hýžďový, přičemž protáhnete 
přímý sval stehenní a sval bedrokyčelní klečící nohy. 

 



Výpady s jednoručkami 

Uchopte do každé ruky jednoručku a postavte se do mírného stoje rozkročného: 
Udělejte dlouhý výkrok dopředu, držte přitom trup co nejvíce zpříma. 
Když se stehno vykročené nohy dostane do vodorovné polohy nebo o něco níže, opět se jeho intenzivním natažením 
zvedněte. 
Při výpadu nádech, při návratu do výchozí pozice výdech. 
Tento cvik posiluje především velký sval hýžďový a čtyřhlavý sval stehenní. 
Varianty: 
Čím delší je výkrok, tím více se zapojuje velký sval hýžďový vykročené nohy a o to více se protahují sval bedrokyčelní 
a přímý sval stehenní nohy v poklesu.  
S kratším výkrokem je intenzivněji posilován kvadriceps vykročené nohy. 

 



Unožování na kyvadle 

Jednou nohou se postavte na plošinu stroje a druhou přiložte vnější stranou bérce na polstrovaný válec: 
Pomalu unožte co možná nejvýše. 
Vraťte nohu zpět do výchozí pozice. 
Rozsah unožení je omezen okamžikem nárazu krčku kostí stehenní na okraj jamky kyčelního kloubu. 
Tento cvik se hodí pro zpevňování středního svalu hýžďového a hlouběji položeného malého svalu hýžďového, jehož 
funkce je totožná s úlohou předních vláken prvně jmenovaného. Nejlepších výsledků dosáhnete mnohonásobným 
opakováním dlouhých sériích. 

 



Roznožování v sedu na stroji 

Posaďte se ke stroji, většinou nazývanému ,,abduktory“: 
Roznožte proti odporu co nejdál od sebe.  
Opatrným pohybem vraťte nohy do výchozí pozice. 
Čím více je zádová opěrka nakloněná dozadu, tím více se posiluje střední sval hýžďový. Naopak čím svislejší polohu 
zaujímá, o to více se zapojuje velký sval hýžďový. Ideální je obměňovat úhel náklonu trupu v průběhu série. 
Příklad:  
Prvních 10 opakování záda spočívají na opěrce, dalších 10 opakování udržujte trup v předklonu. 
Tento cvik je velice vhodný pro ženy, protože zpevňuje a tvaruje horní část kyčelních partií, což propůjčuje pasu 
štíhlejší vzhled. 

 



BŘICHO 

Zkracovačky (CRUNCH) 

Ležíte na zádech s rukama v týl, stehna míří svisle vzhůru a nohy jsou ohnuté v kolenou: 
Odlepte ramena od země a zakulacením zad přibližte hlavu ke kolenům. 
Nádech v lehu, výdech při zvedání. 
Tento cvik trénuje především přímý sval břišní. Pro intenzivnější zapojení zevního šikmého svalu břišního veďte 
střídavě pravý loket k levému koleni a levý loket k pravému koleni. 

 



Sed-leh 

Lehněte si na záda, ohněte nohy v kolenou, přitiskněte chodidla k zemi a dejte ruce v týl: 
Zakulacením zad zvedněte trup ze země. 
Vraťte trup do výchozí pozice, přitom ho však nespouštějte až na zem. 
Při pohybu do sedu výdech, při návratu do výchozí pozice nádech. 
Opakujte pohyb, dokud neucítíte v břišních svalech pálení. 
Cvik aktivuje zejména přímý sval břišní, dále pak ohybače kyčle a zevní šikmý sval břišní. 
Varianty: 
1) Pro usnadnění poproste partnera, aby vám podržel nohy na zemi. 
2) Natažením paží dopředu se sníží obtížnost cvičení, což přijde vhod především začátečníkům. 
3) Prováděním cviků na šikmé lavici se trénink zintenzivní. 

 



Předklony na horní kladce 

Poklekněte zády ke stroji a přitáhněte tyč k šíji: 
Předkloňte trup tak, že se kost hrudní přiblíží kosti stydké. 
Při pohybu dolů výdech, při návratu nádech. 
Tento cvik by neměl být prováděn s velkou zátěží. Důležitá je koncentrace na napětí břišních svalů, především pak 
přímého svalu břišního.  

 



Předklony na stroji  

Posaďte se na sedadlo stroje, uchopte rukama držadla a zakotvěte kotníky o polstrované válce: 
Předkloňte trup a snažte se přitom co nejvíce přiblížit kost hrudní ke kosti stydké. 
Při pohybu dolů výdech, při návratu nádech. 
Cvik dovoluje přizpůsobit zátěž zdatnosti cvičícího. Začátečníci by měli cvičit s menší zátěží, zatímco dobře trénovaní 
jedinci mohou bez rizika použít větší váhu. 

 



Přednožování na stojanu v podporu na předloktích 

Zapřete se předloktím o odpovídající opěrky a přitáhněte záda na opěrnou plochu: 
Zvedněte kolena k hrudi a zakulaťte přitom záda, čímž dojde ke stažení břišního svalstva. 
Se zdvihem výdech, při spouštění nohou nádech. 
Tento cvik zapojuje ohybače kyčle, především sval bedrokyčelní, a šikmé svaly břišní. Intenzivně namáhá dolní část 
přímého svalu břišního. 
Varianty: 
Mírné hmitání nohou nahoru a dolů, které je doprovázeno kulacením zad, zesiluje zátěž dolních partií břišního svalstva. 
Stehna neklesají níže než do horizontální polohy. 
Pro zvýšení intenzity je možno cvik provádět s propnutýma nohama, což ovšem předpokládá dobře protažené 
hamstringy.  
Na konci pohybu lze kolena držet izometrickou kontrakcí několik sekund co nejblíže hrudníku. 

 



Přednožování na hrazdě 

Nataženými pažemi se zavěste na hradu: 
Zvedněte kolena co možná nejvýše, přičemž zakulaťte záda tak, aby se kost stydká přiblížila ke kosti hrudní.  
Se zdvihem výdech, při návratu nádech. 
Zvedáním nohou se zapojuje sval bedrokyčelní, přímý sval stehenní a napínač stehenní povázky, přibližováním hrudní a 
stydké kosti pak přímý sval břišní a menší měrou šikmé břišní svaly. 
Pro větší efekt na dolní partie břišního svalstva mírně hmitejte nohama nahoru a dolů, aniž by stehna klesla níže než do 
vodorovné polohy. 

 



Úklony s jednoručkou 

V mírném stoji rozkročném položte jednu ruku v týl a v druhé držte jenoručku: 
Ukloňte trup na opačnou stranu, než držíte jednoručku. 
Nyní dovolte váze činky vytáhnout trup zpět do svislé polohy, popřípadě pasivní flexí dále za ni. 
Po několika opakováních vyměňte bez přestávky strany. 
Cvik trénuje především šikmé břišní svaly té strany, na kterou se trup uklání, menší měrou přímý sval břišní, 
vzpřímovače páteře a čtyřhranný sval bederní (zádový sval, který začíná na hřebenu kosti kyčelní a upíná se k příčným 
výběžkům bederní páteře a dvanáctému páru žeber). 


