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Otužovací program Eugena Sandow 
• Autor: Eugene Sandow/Pavel Macek 

• Frekvence:  2x denně (ráno a večer)

• Program: Viz níže

Obecné principy

• Nejlepší čas začít s otužovacím programem je léto. V zimě je třeba 
dávat pozor na to, aby místnost nebyla chladná, a nebyl zde průvan. 


• Klíčová je pravidelnost!  Občasné otužování spíše uškodí, než 
pomůže.


• Doporučený čas a frekvence: Ráno a večer. 

• Před nebo po silovém cvičení?: Před cvičením pro větší sílu, po silovém 

cvičení pro lepší regeneraci. Vyber si, obojí má své pro a proti. 


www.kb5.cz 
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Detaily  otužovacího programu

• Pokud se otužuješ po cvičení, nech tělo trochu vychladnout a zklidnit 
srdeční tep, tj. Nebuď zadýchaný a uřícený - počkej cc.a 3-5 minut po 
cvičení.


• Umyj se v teplé/vlažné vodě (je-li třeba), a zakonči studenou sprchou. 
Progrese jsou rozepsané po týdnech níže. 


• Při přechodu na studenou vodu: Nejprve pocákej hlavu (25x), poté tělo 
(15x), poté oblast srdce (10x) a a pak vléz pod sprchu celý. V létě vydrž 
pod studenou vodou cca. 15 nádechů a výdechů, v zimě jen rychle 
zakončit studenou a ze sprchy ven.


• Nevytírej se ručníkem do sucha – jen se rychle utři, okamžitě se obléč a 
svižně choď po místnosti. Totéž doporučoval i “otec moderní atletiky” 
Dr. von Krajewski, učitel “Ruského lva” Hackenschmidta a dalších 
siláků, který po studené koupeli navázal silovým tréninkem. 


• Vytiskni si workbook níže a každý den si odškrtni splněný program! 
Pokud nějaký den vynecháš, restartuj celý týden. Až si celý intro 
program splníš, workbook ulož k ledu a pokračuj v “program”. 
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1. týden

• teplá sprcha (dle libosti) – vlažná sprcha (15 sekund) – teplá sprcha (dle 
libosti)


2. týden

• vlažná (dle libosti) – ledová sprcha (15 sekund) – vlažná (dle libosti)


Pondělí Ráno večer
Úterý Ráno večer

Středa Ráno večer
Čtvrtek Ráno večer

Pátek Ráno večer
Sobota Ráno večer

Neděle Ráno večer

Pondělí Ráno večer
Úterý Ráno večer

Středa Ráno večer
Čtvrtek Ráno večer

Pátek Ráno večer
Sobota Ráno večer

Neděle Ráno večer
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3. a 4. týden

• ledová sprcha (15 sekund) – vlažná (dle libosti) – ledová sprcha (15 
sekund)


5. týden a dále

• vlažná sprcha (dle libosti) – ledová sprcha (15 sekund). Pokud není 
třeba se umýt, rovnou jen ledová sprcha (15 sekund). 


Diskuzní fórum KB5 a uzavřená Facebook skupina
Pokud máš jakékoliv otázky, poznámky, návrhy, připomínky či výhrůžky, rádi ti poradíme 
na našem KB5 diskuzním fóru či naší uzavřené Facebook KB5 skupině! 

Pondělí ráno večer
Úterý ráno večer

Středa ráno večer
Čtvrtek ráno večer

Pátek ráno večer
Sobota ráno večer

Neděle ráno večer

www.kb5.cz 
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Doporučené semináře

Zdraví, pružnost, síla, kondice, 
pohyb

Original Strength Reset

Mobilita  a flexibilita pro 
začátečníky

Super Joints

Mobilita a flexibilita pro 
pokročilé

Power Stretching

Cvičení s kettlebell pro 
začátečníky

Simple & Sinister

Cvičení s kettlebell pro 
pokročilé

www.kb5.cz 

http://www.kb5.cz
http://www.kb5.cz/kb5-reset/
http://www.kb5.cz/mobilita-a-flexibilita-pro-zacatecniky-super-joints/
http://www.kb5.cz/mobilita-a-flexibilita-pro-pokrocile-power-stretching/
http://www.kb5.cz/kettlebells-kb5-minimum/
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Rite of Passage

Cvičení s vlastní vahou pro 
začátečníky

Naked Warrior

Posilování břicha

Hardstyle Abs

Cvičení s velkou činkou pro 
začátečníky

Power to the People

Cvičení s velkou činkou pro 
pokročilé

Power to the People Pro

Kompletní rozpis a kalendář seminářů naleznete zde! 

www.kb5.cz 

http://www.kb5.cz/kettlebells-kb5-minimum-pro-pokrocile/
http://www.kb5.cz/zaklady-posilovani-s-vlastni-vahou-naked-warrior/
http://www.kb5.cz/posilovani-bricha-hardstyle-abs/
http://www.kb5.cz/velka-cinka-barbell-minimum/
http://www.kb5.cz/cviceni-s-velkou-cinkou-pro-pokrocile-fca/
http://www.kb5.cz/kurzy-a-seminare/
http://www.kb5.cz
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Nejlepší možnost? Začít cvičit v některém z KB5 Gymů!

Odkazy
• Oficiální stránky KB5
• KB5 Intro Kit - série videí a manuálů ke stažení zdarma
• Diskuzní fórum KB5
• KB5 Facebook
• Uzavřená KB5 Facebook skupina
• KB5 na Twitteru
• KB5 na Instagramu

#KB5

www.kb5.cz 

http://www.kb5.cz/2012/12/kb5-chcete-zacit-cvicit-s-kettlebell/
http://www.kb5.cz
http://www.kb5.cz/2012/09/serie-manualu-a-videi-ke-stazeni-zdarma-kettlebell-kb5-intro-kit/
http://www.kb5.cz/forum/
https://www.facebook.com/kb5cz/
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