
s triatlonistom

Richardom Vargom!



Dnes si môžete dať tréning so slovenským triatlonovým reprezentantom, ktorý štartoval 
na olympijských hrách v Londýne 2012 a Riu 2016. Najskôr si pozrite video a potom 
sa podľa podrobného plánu smelo pustite do tréningu a športujte aj doma!  

Ideme na to? 

Odporúčame 3 série z každého z plaveckých tréningov. 

Klasické obojručné plavecké zábery trvanie 2 minúty  

Znakové nohy na chrbte trvanie 1 minútu 

Striedavý plavecký záber trvanie 1 minútu 

Roll-out s handričkou 8-10 opakovaní 

 

Tréning prebiehal pod odborným 
dohľadom a komentárom 
kondičného trénera a pohybového
terapeuta Dominika Hopjaka.

K R U H O V Ý  P L A V E C K Ý  T R É N I N G
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Klasické obojručné plavecké zábery  1

Trvanie 2 minúty
Náčinie: expander 

Postavenie na šírku ramien, kolená mierne pokrčené, trup vo výraznom predklone 
s udržaním neutrálnej pozície. Pracujeme oboma pažami naraz, sťahujeme gumu 
cez pokrčené lakte až k bedrám. Celý pohyb je kontrolovaný.



Znakové nohy na chrbte 

Striedavý plavecký záber   

Roll out s handričkou  
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Trvanie 1 minúta

Ide o špecializované plavecké cvičenie. 
Začiatočná pozícia je v ľahu na chrbte so zdvihnutými nohami niekoľko 
centimentrov nad zemou, špičky nôh sú dopnuté. Driek ostáva po celý čas 
nalepený na zemi. Pohyb nôh je protismerný a vychádza iba z bedier. 

Trvanie 1 minúta
Náčinie: expander 

Postavenie na šírku ramien, kolená mierne pokrčené, trup vo výraznom 
predklone s udržaním neutrálnej pozície chrbta. Striedava práca paží, ktorá 
imituje plavecký záber. Zatiaľ čo jedna ruka pracuje v aktívnom zábere – keď 
je z pozície vzpaženia pritiahnutá do predpaženia a plynulo dotlačená 
do pripaženia, druhá ruka pracuje v regeneračnej fáze a je vyťahovaná 
cez vysoký lakeť nad úroveň ramena a dostáva sa oblúkom do vzpaženia. 

8-10 opakovaní

Základná pozícia je v kľaku na oboch kolenách, ktoré máme umiestnené na šírku 
ramien. Trup v neutrálnom postavení bez akéhokoľvek pohybu. Kontrolovaým 
pohybom vystretých paží sa pomaly dostávame do pozície vzporu ležmo 
a postupne rukami pokračujeme z pozície predpaženia vyššie. Cvičenie je správne 
prevedené iba vtedy, ked cvičenec neurobí žiadny pohyb v drieku a počas celého 
plynulého pohybu ostane chrbát bez zmeny.

Tento cvik odporúčame iba skúsenejším cvičencom.



K R U H O V Ý  B E Ž E C K O - C Y K L I S T I C K Ý  T R É N I N G

Odporúčame 3 série z každého z bežecko-cyklistických tréningov

Beh proti odporu trvanie 1 minúta 

Bežecký vzpor ležmo s protismerným krčením kolien trvanie 1 minúta 

Bedrový most cez jednu nohu po 10 opakovaní pre každú nohu  

Abdukcia stehien s minibandom 

Bočná chôdza s minibandom po 10 opakovaní na každú stranu 
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Beh proti odporu 

Bežecký vzpor ležmo s protismerným krčením kolien 
(bežecký plank)

1

2

Trvanie 1 minúta
Náčinie: expander alebo sparingpartner, ktorý vás bude držať za plecia  

Pozícia v stoji na oboch nohách, postoj na šírku bedier, celé telo v miernom 
náklone vpred. Trup ostáva v predĺžení nôh a neláme sa v bedrách. Pri prevedení 
tohto cvičenia ide o súlad bežeckej práce rúk a nôh. 

Trvanie 1 minúta
Náčinie: expander alebo sparingpartner, ktorý vás bude držať za plecia  

Základná pozícia je vo vzpore na vystretých rukách, trup ostáva v neutrálnom 
postavení so zapretými špičkami nôh, hlava je v predĺžení trupu.  Práca nôh 
je krčenie protismerného kolena, ktoré priťahujeme k opozitnému lakťu 
so striedaním jednej strany s druhou. Toto cvičenie by malo byť prevádzané 
bez akéhokoľvek pohybu v driekovej chrbtici. 



Bočná chôdza s minibandom   

Bedrový most cez jednu nohu 

Abdukcia stehien s minibandom  
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10 opakovaní pre každú nohu 
Náčinie: expander alebo sparingpartner, ktorý vás bude držať za plecia  

V ľahu na chrbte máme jednu nohu pokrčenú v kolene a zapretú o celé chodidlo, 
druhá noha je zdvihnutá nad zemou. Cez aktivitu sedacích svalov a zadných 
svalov stehna (hamstringov), dvíhame panvu a vykonávame v nej extenziu. 
Rozsah pohybu by mal byť do toho bodu, v ktorom nerobíme hyperlordózu 
(prehnutie) v driekovej chrbtici. 

10 opakovaní pre každú nohu 
Náčinie: expander – miniband  

Postoj na šírku bedier, prípadne ramien. Miniband je umiestnený pod alebo 
nad úrovňou kolien. Jeho funkcia je vykonávať odpor pri odtláčaní stehien 
do strán.  

10 opakovaní pre každú stranu 
Náčinie: expander – miniband  

Vychádzame z postoja na šírku bedier, miniband máme umiestnený pod alebo 
nad úrovňou kolien. Vykonávame úkrok nohou do strany s tým, že koleno 
držíme centrované kolmo nad chodidlom. Dve sekundy držíme v širšom postoji, 
pri ktorom stále pôsobíme oboma kolenami proti odporu expandera. Potom 
urobíme príkrok druhou nohou. Obe chodidlá stále smerujú vpred a nerobia 
žiadnu rotáciu.



Výzva šampiónov

Zvládnete náročný cvik rovnako dobre ako náš elitný športovec? 
Prijmite našu výzvu #sportujdomaslovensko a vyhrajte balíček výživových doplnkov Nutrend 
v hodnote 100 eur!

Vyzlečenie a oblečenie trička v stoji na rukách 

Do našej výzvy sa súťažne môžete zapojiť do 30. júla 2020. 

1. Pozrite si výzvu na dnešný deň na stránke www.sportujslovensko.sk.
2. Natočte video, v ktorom nám ukážete, že ste výzvu splnili.
3. Video uverejnite verejne vo „feede” na svojom Instagrame.
4. Pridajte #sportujdomaslovensko alebo #sportujslovensko a označte 
     @slovenskyolympijskytim.
5.  To je všetko! Ste v hre o skvelé olympijské výhry.

A K O  N A  T O ?


