
High Frequency Strength Work

Základ každý den: 4 série x 3 opakování, 70 % (+ 3 rozcvičné série)
Military Press (nebo Push Press, Seated Rack Press)
Front Squat (nebo ATG Squat, Safety Bar Squat, Trap Bar Deadlift)
Deadlift (nebo Sumo Deadlift, Good Mornings)
Medium Grip Bench Press (nebo CG Bench Press, Reverse Band Bench Press)

Dvě varianty
– vždy 4 cviky, začít tím, který souvisí se specializací v daný den
– jen 3 cviky a 4. cvik už je rovnou specializace (velmi vhodné hlavně u mrtvého tahu)

Toto tvoří první polovinu tréninku, pak následuje specializace:

Rozdělení tréninku při frekvenci 4x týdně – bench, dřep, tlak vestoje, deadlift

Specializace Bench Press 
1) Rampa 5/3/1 nebo vlny po 3 opakováních na bench-libovolná šířka úchopu (v pauze lehce shyby)
2) Bench – úzký, střední, široký úchop – 3x6-8 (s konstantní váhou pro všechny cviky), pauzy mezi 
střídáním úchopů 15-20 sekund (supersérie s lehkými přítahy vsedě na kladce – také různé šířky 
úchopu)
3)drop set: Rozpažky, Fly Aways, DB Press (nebo drop set s protisměrnými kladkami) – 1-2x10-12 
opakování u každého cviku (+ supersérie s rear delt flyes), bez pauz
EZ činka: Rollout Triceps Extensions, Skull Crushers, CG Press – 1-2x10-12 opak (+ biceps), bez 
pauz
Seated Lateral Raises, S. front raises, standing lateral raises, standing front raises – 1-2x10-12 opak

Specializace Dřep
Rampa nebo vlny na dřep
Dřep – úzký, střední, široký postoj nebo Leg Press (střídání postavení chodidel) – 3x6-8
Bulharský dřep + výpady v chůzi
Přednožování – partials (zkrácená opakování)
Břicho

Specializace Tlaky na ramena
Rampa nebo vlny na military press nebo push press
Tlaky za hlavou, tlaky před hlavou, push press – 3x6-8
drop sety:
Varianty tlaků s jednoručkami
Varianty upažování s jednoručkami
Varianty krčení ramen

Specializace Mrtvý tah
Rampa nebo vlny na mrtvý tah
Rumunský tah, klasický, sumo – 3x6-8
Hyperextenze (+ stahování horní kladky na hrudník)
Zanožování na stroji
Doplňky na latissimy – drop set stahování horní kladky nataženýma rukama

________



5x týdně
Bench (hrudník)
Dřep (nohy)
Ramena
Mrtvý tah (latissimy)
Paže

Paže: 
WG Biceps BB Culs, MG BB Curls, CG BB Curls
Rollout Triceps Extensions, Skull Crushers, CG Press
Preacher Curls + Cable Tric. Ext.

________________

6x týdně
Push – pull – legs – push – pull – legs

7. den – kalisthenika, plyometrika, HIIT, beach work atd. 


