
Kettlebell: Force Recon Pavel Tsatsouline

Ke#lebell:	  Force	  Recon	  

• Autor:	  Pavel	  Tsatsouline	  
• Cviky:	  Viz	  níže	  
• Váha:	  Používej	  váhy,	  které	  zvládneš!	  Dopracuj	  se	  k	  24-‐32	  kg	  
• Frekvence:	  3x	  týdně,	  pondělí-‐středa-‐pátek	  (A-‐B-‐A,	  další	  týden	  B-‐A-‐B)	  

A	  

• Shyby	  se	  zátěží	  -‐	  5x5	  
• Clean	  &	  military	  press	  střídaný	  se	  shyby	  -‐	  5x5	  s	  2x24	  keUlebells	  
• Čelní	  dřep	  (front	  squat)	  se	  sekundovou	  pauzou	  dole	  -‐	  5x5	  s	  2x32	  kg	  
• Trh	  (snatch)	  s	  32	  kg	  -‐	  5	  setů,	  těžké,	  ale	  ne	  do	  selhání.	  Střídej	  snatche	  se	  striktními	  
přednosy	  

B	  
• Jednoruční	  přemístění	  a	  výraz	  (clean	  &	  jerk)	  s	  32	  kg	  keUlebell,	  jak	  to	  půjde	  
• Náročnější	  cviky	  na	  břicho	  -‐	  5x5	  
• Shyby	  -‐	  celkem	  100x	  -‐	  střídej	  shyby	  s	  čelními	  dřepy,	  série	  po	  10	  s	  2x24	  keUlebells	  
• Snatche	  nebo	  swingy	  s	  24	  kg	  keUlebell	  střídej	  série	  po	  10-‐20	  s	  90	  m	  vyklusávání	  
(ne	  sprinty!	  Výklus	  je	  pro	  zotavení),	  tak	  dlouho,	  jak	  to	  jen	  půjde	  

• Vykašli	  plíce!	  

Poznámky:	  	  

• Po	  3	  týdnech	  zredukuj	  počet	  opakování	  na	  50%	  
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Kettlebell: Force Recon Pavel Tsatsouline

Doporučené semináře  

Zdraví, pružnost, síla, kondice, 
pohyb 

Original Strength Reset 

 

Mobilita, flexibilita, strečink 

Unlock! 

 

Cvičení s kettlebell pro 
začátečníky 

Simple & Sinister 

 

Cvičení s kettlebell pro pokročilé 

Rite of Passage  

 

Cvičení s vlastní vahou pro 
začátečníky 

Naked Warrior 
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Kettlebell: Force Recon Pavel Tsatsouline

 

Posilování břicha 

Hardstyle Abs 

 

Cvičení s velkou činkou pro 
začátečníky 

Power to the People 

 

Cvičení s velkou činkou pro 
pokročilé 

Fullcontact Abs 

Kompletní rozpis a kalendář seminářů naleznete zde!  
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Kettlebell: Force Recon Pavel Tsatsouline

Začni cvičit v některém z KB5 Gymů!
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