
TRÉNINKOVÉ DENÍKY
Zjištění obtížnosti

Na prvním tréninku si zkuste z každé kategorie postupně obtížnosti, abyste zjistili,
kde je Vaše maximum. Poslední relativně zvládnutelná obtížnost cviku si označíme

zkratkou „MAX“.

Zkratky v tréninkovém deníku
„MAX“ = Nejvyšší zvládnutelná obtížnost v dané kategorii

„MAX -1“ = Cvik o jednu obtížnost lehčí, než je naše MAXimum v dané kategorii
„MAX -2“ = Cvik o dvě obtížnosti lehčí, než je naše MAXimum v dané kategorii

Barvy v tréninkovém deníku
„ZELENÁ“ = Povinné a stěžejní cviky, jejich ovládnutí je zásadní

„ŽLUTÁ“ = Dobrovolné cviky, které můžete přeskočit, pokud Vás nebaví. Jejich ovládnutí
není nutné pro dosažení vyšších obtížností

Bodové hodnocení
U každého cviku máte bodové hodnocení 1 – 10

1 = Nejmenší počet bodů
5 = Minimální počet bodů pro posun na vyšší obtížnost v kategorii

8, 9 = Přibližný počet bodů cviků ve videích
10 = Nejvyšší počet bodů, maximální ovládnutí

Jak to funguje
Každá kategorie s obtížnostmi má svojí tabulku, do které si zaznamenáváte Vaši úroveň
ovládnutí daných cviků podle bodové škály 1-10 bodů. Vždy, když budete mít pocit, že se

Vaše ovládnutí zlepšilo, přidejte si u daného cviku další body navíc. V momentě, kdy u
svého „MAX“ cviku dosáhnete alespoň hodnocení 5 bodů, můžete posunout svůj trénink o
úroveň výš, tzn. Posunout svoji značku „MAX“ na další cvik / vyšší obtížnost. Stačí Vám

jeden tréninkový deník, kde vždy přidáváte body, pokud se zlepšíte.

Každý kategorie má svoji samostatnou stránku a pod tabulku si můžete zapisovat veškeré
své postřehy a poznámky k daným cvikům. Nebojte se si tréninkový plán i cviky a deníky
upravovat k obrazu svému. Každý máme jiné potřeby a způsob tréninku a toto vše je jen

kostra podkladů, které si sami zpracujte tak, aby pro Vás byly maximálně užitečné. V
případě nejasností a dotazů jsem Vám k dispozici ;)

Ne každá kategorie má cviky seřazeny do obtížností a veškeré tyto informace u každé
kategorie naleznete na webu naturalnifitness.cz



Takto může vypadat tréninkový deník po několika týdnech tréninku nebo naopak takto
může vypadat deník při prvním tréninku u pokročilejšího sportovce.

Jelikož je cvik 3 – Náskok nepovinný k dalšímu postupu obtížnostmi, je vidět, že i když
nedošlo k jeho zvládnutí alespoň na 5 bodů, cvičenec postupoval dále. Zasekl se na

ručkování, které sice získalo 3 body, ale na posun na další obtížnost to nestačí.
Následující týdny se tedy trénink tohoto sportovce bude točit okolo cviku 6 - Ručkování a
dvou nižších (5 - Pohled přes jednu a 4 - Pohled přes obě). Hned jak se cvičenec zlepší a
zapíše si u cviku ručkování další body, dostane se tak na Zvládnutou úroveň a jeho MAX
se posune na další cvik 7 - Shyby, který je zde také nepovinný, takže teoreticky se může

posunout rovnou až na cvik 8 - Špičky nahoru.












