
so strelcom

Patrikom Jánym!



Dnes si môžete dať tréning s naším strelcom Patrikom Jánym. Najskôr si pozrite video a potom 
sa podľa podrobného plánu smelo pustite do tréningu a športujte aj doma! 

Ideme na to? 

Všetky uvedené rolovacie techniky sú zaradené do predtréningových, ale 
aj do potréningových rutín. Ide jednak o druh automasáže svalov, ako aj 
o uvoľnenie spojivových tkanív – tzv. myofasciálne uvoľnenie. To v laickom 
vysvetlení znamená, že každý sval je obalený blanami, ktoré sú navzájom 
pospájané – blana jedného svalu naväzuje na druhú. Často sa stáva, že tieto 
blany sú buď prilepené alebo sú v tenzii. Všetky tieto rolovacie rutiny nám 
teda uvoľňujú svaly, odlepujú fascie od seba, uvoľňujú fascie a roztláčajú 
spúšťacie body vo svaloch. 

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

R O Z C V I Č K A

5-6 opakovaní

5-6 opakovaní

Rolovanie lýtkových svalov    

Rolovanie zadných svalov stehna    

1

2

5-6 opakovaní

Rolovanie hrudnej chrbtice     3



T R É N I N G

5-6 opakovaní

5-6 opakovaní

Rolovanie predných svalov predkolenia     

Rolovanie predných svalov stehna     

4

5

Plank – vzpor ležmo  

Skracovačky  

Skracovačky s prednoženými nohami   

1

2

3

1 minúta

Základná pozícia je vo vzpore na vystretých ramenách, trup ostáva v neutrálnom 
postavení so zapretými špičkami nôh, hlava je v predĺžení trupu. Ide o izometrický cvik, 
t.j. výdrž v statickej pozícii zameraný na svaly nôh, trupu a paží. 

1 minúta

Poloha v ľahu na chrbte s nohami pokrčenými v kolenách a s chodidlami položenými 
na zemi. Dlane máme položené na stehnách. Driek je počas celého cvičenia 
v kontakte s podložkou. Opakovanie začíname tým, že začíname zdvíhať hrudnú časť 
trupu, krk a hlavu smerom ku kolenám. Celý pohyb smerom hore je spojený s výdychom. 
Pri pohybe smerom hore dlane kĺžu po stehnách hore smerom ku kolenám. 

1 minúta

Poloha v ľahu na chrbte s nohami vystretými v kolenách a s chodidlami vo vzduchu. 
Dlane máme položené na stehnách. Driek je počas celého cvičenia v kontakte 
s podložkou. Opakovanie začíname tým, že začíname zdvíhať hrudnú časť trupu, 
krk a hlavu smerom ku kolenám. Celý pohyb smerom hore je spojený s výdychom. 
Pri pohybe smerom hore dlane kĺžu po stehnách hore smerom ku kolenám. 



Bočný plank – vzpor bokom    

Kontrolované klesanie nohy     

Zadný (tricepsový) plank – vzpor vzadu ležmo     

Russian Twist – ruský twist     

4

5

6

7

1 minúta pre každú stranu

Základná pozícia je vo vzpore na vystretých rukách, trup ostáva v neutrálnom 
postavení otočený na stranu so zapretým bočných hrán nôh, hlava je v predĺžení trupu.  

1 minúta pre každú stranu

Východzia pozícia je v ľahu na chrbte s nohami zdvihnutými nad zemou. Dôležitou 
podmienkou cvičenia, je udržať zakrivenie drieku v kontakte s podložkou. 
Opakovanie začíname kontrolovaným klesaním nohy smerom k zemi. Konečná 
fáza je determinovaná klesnutím nohy do takej krajnej pozície, kde dokážeme stále 
udržať driek v kontakte s podložkou. V tejto pozícii sa snažíme vykonať extra nádych 
a výdych a postupne kontrolovane vrátime končatiny do východzej pozície, tento 
istý manéver zopakujeme na opačnú stranu.

1 minúta

V sede znožnom ruky pripažíme a vystreté zaprieme o zem, bedrá zdvihneme 
nad zem a dostaneme sa do pozície, kedy vystreté nohy sú v predĺžení trupu. 
Toto je statická pozícia, ktorú držíme 1 minútu.

1 minúta

Tento cvik vykonávame kontrolovanou rotáciou vychádzajúcou z bedier. Často sa stáva, 
že rotácia vychádza z driekovej chrbtice, čo je nesprávne a môže to spôsobiť zranenie 
chrbtice. Dôležite je udržať počas celého prevedenia cviku napriamený trup, bez 
akejkolvek flexie.

Začiatočníkom odporúčame robiť toto cvičenie bez pridanej záťaže, iba s obmedzenou 
rotáciou rúk do strán. 



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!

Drep na jednej nohe  

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 a označte @slovenskyolympijskytim.
5.  To je všetko! Ste v hre o skvelé olympijské výhry.

A K O  N A  T O ?


