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Úvod
Před tréninkem nebo výkonnost-
ním lezením je ideální se kvalitně 
rozehřát. Stejně tak dobré je mezi 
lezeckými dny či tréninkovými 
cykly aktivně regenerovat v  po-
době používání různých posilo-
vacích pomůcek. Ty můžeme roz-
dělit na pevně přichycené k nos-

a 4 cm, na kterou je níže popsa-
ný trénink primárně koncipován. 
Vlivem oboustrannosti lišt des-
ka disponuje čtyřmi základními 
a  čtyřmi doplňkovými úchopy. 
Lišty lze otáčet, odejmout nebo 
měnit za jiné lišty či chyty. Sys-
témem vodicích drážek je zde 
docíleno možnosti volby z  více 

Když už jsem konečně zahřátý, 
udělám si krátký strečink, abych 
aktivoval svalový aparát a hlavně 

prsty. Strečink by neměl být dlou-
hý!!! Opravdu stačí párkrát pro-
táhnout ramena, předloktí a prsty.

TRÉNINK
Trénink na posilovací 
pomůcce Single 
D L E  D E N I S E  P A I L A 

né konstrukci v lezeckém centru 
či doma a přenosné, jež lze sbalit 
k  lezeckému „cajku“ nebo učeb-
nicím a posléze zavěsit, kam po-
třebujete. My se zaměříme na 
posilovací pomůcku z druhé výše 
jmenované skupiny.

Popis náčiní
Single je závěsná posilovací 
minideska využitelná pro své 
kompaktní rozměry především 
na cestách nebo v  omezených 
prostorách. Stabilně je osaze-
na čtyřmi středními pozitivními 
lištami o síle 2 cm, 3 cm, 4 cm 
a 5 cm. Využívá se však i v nároč-
nější modifikaci s lištami 1, 2, 3 

sklonů. Ty tréninkové možnosti 
výrazně rozšiřují.

Komplexní trénink vyladěný 
Denisem Pailem
1. Rozehřátí těla
Jako u  každého tréninku je po-
třeba zahřát tělo. Představte si 
to například na žvýkačce. Když 
je žvýkačka teplá, můžeme ji 
natáhnout opravdu na velkou 
vzdálenost. Zatímco když je stu-
dená, praskne. Je to úplně stej-
né jako s naším tělem. Proto si 
nejčastěji na rozehřátí zaskáču 
panáka, sprintuji na místě, dám 
si pár kliků nebo si zaskáču přes 
švihadlo.

2 3

Rozehřátí těla

Strečink 1

Denis Pail (20) leze od 11 let. Preferuje lano a jako doplněk má bouldering 

a závody. Nejoblíbenější oblasti jsou Flatanger, Rodellar, Ceuse, Osp, Arco. Za svůj 

nejlepší výkon považuje „Strelovod“ a „Fish Eye“, obě za 8c a v boulderech „Festival 

experimentálních kultur“ (8A). Lezení je pro něj životním stylem.

„Buď sakra dobrej, a když ne, tak buď alespoň silnej!“ Sheffieldské pořekadlo podle Čajova blogu.
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2. Rozehřátí prstů
Samotné rozvisení na desce 
funguje na principu začátku na 
velkých lištách či chytech a  po-
stupného zmenšování. Nikdy ne 
naopak!!! Prsty si potřebují zvyk-
nout na zátěž. Po rozvisení násle-
duje 5–10 minut rest a poté začí-

ná trénink. Podle zvoleného typu 
modifikace desky Simple zde uvá-
díme dvě obtížnostní tréninkové 
úrovně: Hard a Soft 
Typy lišt  – varianta hard: 4cm, 
3cm, 2cm, 1cm
Typy lišt – varianta soft: 5cm, 4cm, 
3cm, 2cm

Hard: Lišta 4cm / Soft: Lišta 5cm
L1: 2x vis 15 s / rest 20 s
20 s rest
L: 1x vis 10 s / rest 25 s
25 s rest
L1: 1x 5 shybů / rest 20 s
20 s rest

Madlo
L nebo L1: 2x vis 15 s / rest 5 s
5 s rest
L nebo L1: 1x 5 shybů / rest 15 s
15 s rest

Madlo

Hard: Lišta 4cm / Soft: Lišta 5cm

Typy sklonů:

Typy úchopů:

4 5

L L1 L2 L3
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Hard: Lišta 3cm / Soft: Lišta 4cm
L1: 2x vis 10 s / rest 15 s
15 s rest
L: 1x vis 10 s / rest 20 s
20 s rest
L1: 1x 4 shyby / rest 25 s
25 s rest

Hard: Lišta 2cm / Soft: Lišta 3cm
L1: 2x vis 5–10 s / rest 20 s
20 s rest
L: 1x vis 5–10 s / rest 20 s
20 s rest
L1: 1x 3 shyby / rest 20 s
20 s rest

Hard: Lišta 1cm / Soft: Lišta 2cm
L1: 2x vis 5 s / rest 20 s
20 s rest
L: 1x vis 5 s / rest 20 s
20 s rest

3. Základní trénink prstů  
a horní části těla
Hard: Lišta 1cm / Soft: Lišta 2cm
L: 2x vis 3–10 s / rest 3 minuty
4 minuty rest
L 1: 2x vis 10–15 s / rest 3 minuty
4 minuty rest

Hard: Lišta 2cm / Soft: Lišta 3cm
L: 2x vis 10–15 s / rest 2 minuty
3 minuty rest
L 1: 2x vis 10–15 s / rest 2 minuty
3 minuty rest

L: 2x 5 shybů / rest 1 minuta
2 minuty rest
L1: 2x 5 shybů / rest 1 minuta
3 minuty rest

Hard: Lišta 3cm / Soft: Lišta 4cm
L: 2x vis 20 s / rest 2 minuty
3 minuty rest
L1: 2x vis 20 s / rest 2 minuty
3 minuty rest
L: 2x 6 shybů / rest 1 minuta
2 minuty rest
L1: 2x 7 shybů / rest 1 minuta
3 minuty rest

Hard: Lišta 4cm / Soft: Lišta 5cm
L: 2x vis 30 s / rest 2 minuty
3 minuty rest
L1: 2x vis 30 s / rest 2 minuty
3 minuty rest
L: 2x 6 shybů / rest 1 minuta
2 minuty rest
L1: 2x 7 shybů / rest 1 minuta

Doba tréninku cca 1:30 hod

4. Silový trénink prstů a paží
Hard: Lišta 1cm / Soft: Lišta 2cm
L: 3x vis 3–10 s / rest 3 minuty
4 minuty rest
L1: 3x vis 10–15 s / rest 3 minuty
4 minuty rest

Hard: Lišta 2cm / Soft: Lišta 3cm
L3: 3x vis 3–10 s / rest 3 minuty
4 minuty rest

Hard: Lišta 3cm / Soft: Lišta 4cm
Hard: Lišta 2cm / Soft: Lišta 3cm

Hard: Lišta 1cm / Soft: Lišta 2cm

TRÉNINK
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Visy jednoruč
Hard: Lišta 3cm / Soft : Lišta 4cm
L: 2x vis 3–10 s / rest 3 minuty
4 minuty rest
L1: 2x vis 3–10 s / rest 3 minuty
4 minuty rest

Hard: Lišta 4cm / Soft : Lišta 5cm
L: 2x vis 10–15 s / rest 3 minuty
4 minuty rest
L1: 2x vis 10–15 s / rest 3 minuty
4 minuty rest

Shyby
Hard: Lišta 1cm / Soft : Lišta 2cm
L: 2x 3 shyby / rest 2 minuty
3 minuty rest

Hard: Lišta 2cm / Soft : Lišta 3cm
L: 2x 6 shybů / rest 2 minuty
3 minuty rest

Hard: Lišta 3cm / Soft : Lišta 4cm
L: 2x 8 shybů / rest 2 minuty
3 minuty rest

Hard: Lišta 4cm / Soft : Lišta 5cm
L: 2x 10 shybů / rest 2 minuty

Doba tréninku cca 1:10 hod

4. Vytrvalostní trénink prstů
Hard: Lišta 2cm / Soft : Lišta 3cm
L: 3x vis 20 s / rest 30 s
5 minut rest

Hard: Lišta 3cm / Soft : Lišta 4cm
L: 3x vis 30 s / rest 50 s
5 minut rest

Hard: Lišta 4cm / Soft : Lišta 5cm
L: 3x vis 40 s / rest 70 s
5 minut rest

Hard: Lišta 5cm / Soft : Madlo
L: 3x vis 50 s / rest 90 s

Doba tréninku cca 1 hod

5. Silovo-vytrvalostní trénink 
prstů a paží
U  tohoto cvičení je důležité si 
nejprve vyzkoušet, na jakých 
lištách budete viset. Délka va-
šeho visu musí být 10 s. Pokud 
přesáhnete čas, musíte zmenšit 
lištu nebo zvýšit závaží. Pokud 
nedosáhnete oněch 10  s, zvět-
šete si lištu nebo snižte závaží. 
Princip spočívá v  tom, že visíte 
10  s a  odpočíváte 10  s. Se zvy-
šujícím se počtem opakování se 
bude váš čas visení logicky zkra-
covat. Daný cvik se ukončí až 

poté, co nebudete schopni 3x po 
sobě uviset více než 3 sekundy. 
U někoho to bude trvat 2 minuty 
a u někoho i 10 minut, proto je 
velmi důležité si vybrat takovou 
lištu, abyste na ní opravdu vydr-
želi ze začátku minimálně 10  s, 
maximálně však 15  s. Vyberte 
si nejlépe jednu pozitivní lištu 
ve svém ideálním sklonu a  jed-
nu lištu negativní. Délka pauzy 
mezi cviky na jednotlivých lištách 
je 10 minut. 

Příklad: 
Pozitivní lišta 2cm L nebo L1: 
10 s vis / rest 10 s (až do doby 
neuvisení 3 sekund 3x po sobě) 
10 minut rest
Negativní lišta 3cm L2 nebo L3: 
10 s vis / rest 10 s (až do doby 
neuvisení 3 sekund 3x po sobě)

Rady na závěr 
 Vždy používejte maglajz. 

U zpocených prstů může do-
jít k nečekanému smeknutí liš-
ty s rizikem zranění.

 Počty opakování a sérií si vždy 
můžete upravit podle toho, jak 
jste dobří lezci a co vaše tělo 
zvládne.

 Při tréninku pijte vodu. Nejlé-
pe iontový nápoj.

 Viste pouze otevřeným nebo 
polozavřeným úchopem. 

 Když se vám trénink bude zdát 
lehký, zmenšete lišty, upravte 
sklon či přidejte lehké závaží, 
max. 5 kg.

Na závěr jen připomínám staré 
rčení: „Silné prsty jsou ty zdra-
vé!“ Takže se nezraňte a doufám 
ve váš tréninkový progres, ať už 
na jakémkoli, ideálně dřevěném, 
náčiní  – A MUERTE!

 

používejte maglajz

pijte

upravte si počet sérií

text Denis Pail, 
Venca Kučírek

foto Leoš Pail
www.amuerte.cz


