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Posilování svalového aparátu



http://www.shave.cz/jak-se-zbavit-pivniho-mozolu-104/



Cvičení a cviky na břicho 

Hodně lidí by chtělo mít na pláži krásně vyrýsované 
břicho. Na to potřebujete nejen zařadit to správné cvičení 

na břicho, ale také musíte upravit svůj dosavadní jídelníček. 
Důležité je jíst pravidelně alespoň 5 x denně. Měli by jste se 

vyhýbat jednoduchým cukrům a bílé mouce a bílé rýži. 
Zařaďte do svého jídelníčku více zeleniny a také kvalitní 

celozrnné pečivo a celozrnné těstoviny. 



http://www.aktin.cz/clanek/1056-strava-pro-dokonale-bricho



Jak by mělo probíhat cvičení na 
břicho ?

Cvičení na břicho by mělo být součástí vašeho tréninku. 
Měli by jste procvičovat všechny svalové partie, aby byly 
pěkně v harmonii. Důležité je zařadit cvičení na břicho 

alespoň 2x nebo 3x týdně. Velmi důležité je pravidelnost. 
Určitě tedy nečekejte výsledky za týden, ale za měsíc by 

už nějaké výsledky měli být vidět.



http://www.f-sport.cz/print.php?id=590



Nejlepší cviky na cvičení na 
břicho 

Zkracovačky jsou dobrým cvikem na břicho. Cvik je 
podobný klasickému sedu-lehu s tím rozdílem, že se zády 
nedotýkáte podložky. Výdechy se dělají při zvedání trupu 

nahoru.



Sedy-lehy

Sedy leh je asi nejvíce známým cvikem pro cvičení na 
břicho. Určitě ho znáte již na základní škole:

Provedení: Připravte si měkou fitness podložku a lehněte si 
na ní. Nohy máte ohlé v kolenou a nohy máte na zemi. 
Držte je tam pevně a nohy si pod nic nedávejte. Ruce si 

dejte křížem na prsa případně za hlavu. Při cviku zvedáte 
záda z podložky. Výdech je při zvedání. Tento cvik je dobré 
kombinovat se zapojením šikmých břišních svalů. Tzn. Při 

pohybu trupu směrem nahoru rotovat kolem osy trupu 
střídavě doprava a do leva. 



Poctivé sklapovačky

V tomto cvičení se zvedají jak propnuté nohy, tak i 
trup současně proti sobě. Ruce, pro lepší rovnováhu, 

jsou položeny na podložce a to v místech pasu. 



Zvedání pánve

Zvedání pánve se provádí v poloze lehu na zádech s 
nohama neprve pokrčenýma kdy chodidla jsou 
spojena k sobě a v těším případě máme nohy 

propnuté, ruce jsou položené nejprve podél těla a v 
náročnějším případě jsou založeny za hlavou. 
Hmitem se předsadí pánev směrem nahoru do 

polohy tzv. svíčky a pomalu se vrací zpět. 
Posilujeme přímé břišní valy.



Skrčené sklapovačky

Ležíme na zádech a končetiny máme v kolenou do 
pravého úhlu. Ruce máme z hlavou a přitahujeme se 

opakovaně ke kolenům. Poslujeme přímé břišní 
svaly. V těžším případě máme plosky nouhou po 

celou dobu nad podložkou. 



http://ecviky.cz/cviky-na-bricho



Přednožené sklapovačky.

Ležíme na zádech a končetiny máme protažené v 
přednožení. Ruce máme za hlavou a přitahujeme se 

opakovaně ke kolenům. Posilujeme přímé břišní 
svaly. Tento cvik se kombinuje tak, že jednu nohu 

necháme skrčenou a loktem se přitaujeme k 
protisměrně přednožené noze. Po několika 

opakování prohodíme nohy. Další obměnou je, že 
nohy necháme protažené ale tentokrát ne u sebe ale 
do tvaru V, rukama v předpažení se přitahujeme co 

nejvíce mezi nohy směrem ke kotníkům 
nahoru.Posilujeme přímé břišní svaly. 



Sklapovačky s nohou přes nohu

Tento cvik provádíme v leže s nohami pokrčenými 
kdy vnější kotník jedné nohy je opřený o pokrčené 
koleno druhé nohy. Jedna ruka je za hlavou a druhá 

podél těla. Přitahujeme loket k pokrčené noze. 
Posilujeme šikmé břišní svaly.



Pravý loket levé koleno a 
naopak

Tento cvik provádíme tak, že nohy jsou po celou 
dobu nad podložkou. Obě ruce jsou za hlavou a 

nohy v pokrčení. Střídavě se přitahuje levý loket k 
pravému koleni a pravý loket k levému koleni. 
Jedna noha se pokrčuje zatímco druhá natahuje. 

Posilujeme šikmé břišní svaly.



Sklapovačky na boku

Lehneme si na bok a zvedeme zpevněné tělo nad 
zem tak, že se opřeme spodním předloktím o zem a 

zdviháme boky opakovaně nahoru a dolů. Horní 
paže je opřená vbok. Posilujeme šikmé břišní svaly. 



Přehled použité literatury:
● http://www.cvicka.cz/cviceni-na-bricho/

● http://www.google.cz/
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Posilování svalového aparátu - břicho

Metodický list: 
seznámení žáků s obsahem učiva

učitel vlastními slovy vysvětluje jednotlivé pojmy
učitel zjednodušuje odborný výklad v prezentaci

učitel nechá žáky předvádět jednotlivé cviky podle 
návodu v prezentaci.


