
s lyžiarmi 

Adamom a Andreasom 
Žampovcami!



Dnes si môžete dať tréning s lyžiarskym súrodeneckým duom. Bratia Žampovci si dnes            
s vami dajú poriadne do tela! Najskôr si pozrite video a potom sa podľa podrobného plánu 
smelo pustite do tréningu a športujte aj doma!  

Ideme na to? 

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

R O Z C V I Č K A

2 × 5 opakovaní pre každú nohu
Zameranie: natiahnutie svalov bedier, aktivácia svalov chodidla 

Úzky postoj s chodidlami pri sebe, stojné koleno držíme v úplnej extenzii, 
zdvíhajúcu nohu si chytíme pod úrovňou kolena a snažíme sa ju vytiahnuť 
čo najvyššie. Nerobíme záklon trupu a stojnú nohu držíme napriamenú.
Pri zatvorení očí vypíname dominantný zmyslový orgán a začíname vnímať 
viac informácii z chodidla.
 

2 × 5 opakovaní pre každú nohu
Zameranie: natiahnutie svalov bedier, sedacích svalov a zároveň aktivácia 
svalov chodidla a sedacích svalov.   

„Knee hug” – vytiahnutie kolena k hrudníku

„Leg cradle” – vytiahnutie nohy do kolísky
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2 × 10 opakovaní

Šírka postoja na šírku ramien, špičky externe rotované (na ciferníku hodiniek „o desať
 dve“). Kolená v centrovanom postavení (t.j. nad druhým/tretím prstom chodidla). 
Spodná pozícia drepu by mala končiť tak, že panva sa dostane tesne pod paralelu 
stehenných kostí a panva ostáva v neutrálnom postavení. 
Vrchná pozícia drepu = úplné vystretie v kolenách aj v bedrách. Dýchanie je tak ako 
pri každom cviku veľmi dôležité. Pohyb smerom nadol nádych, pohyb hore výdych. 
Nezdvíhame špičky chodidiel. 
Pri lyžiach vzpažených nad hlavou je dôležité, aby sme počas prevedenia drepu udržali 
paže v úplnom vystretí (nekrčiť lakte). Lyže sú umiestnené kolmo nad ramenami.

Drepy s lyžami vo vzpažení alebo s bremenom 

T R É N I N G
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Úzky postoj s chodidlami pri sebe, stojné koleno držíme v úplnej extenzii, 
zdvíhajúcu nohu si chytíme za pätu a celé predkolenie a snažíme sa ju vytiahnuť 
na úroveň bedier. Po vytiahnutí predlaktím súhlasnej ruky zatlačíme do kolena, 
čím zvýrazníme natiahnutie sedacích svalov.
 

Lastovička3

Zameranie: natiahnutie hamstringov a celej skupiny svalov zadného stehna, 
natiahnutie predného svalu stehna 

Toto je náročné prevedenie cviku. Neodporúčame ľudom, ktorí 
majú problémy s ramenami, majú zníženú mobilitu bedier a členkov.



2 × 10 opakovaní pre každú ruku 
Pomôcky: dve fľaše s vodou 

Štartová pozícia je vzpor ležmo, trup ostáva v neutrálnom postavení, nohy máme 
vystreté, chodidlá sú umiestnené  medzi šírkou panvy a ramien (pri širšom postavení 
nôh je udržanie balansu ľahšie), postavenie rúk máme na šírku ramien. V oboch rukách 
držíme fľaše, o ktoré sa zapierame. Opakovanie začína vytiahnutím jednej fľaše 
lakťom do pripaženia. Pri tomto príťahu sa snažíme udržať trup v nezmenenej pozícii 
bez akejkoľvek rotácie. S výdychom vykonávam príťah, s nádychom vraciame pažu 
naspať. Striedame ruky.

Zľahčená verzia v kľaku na kolenách. 
 

2 × 10 opakovaní 

Tento cvik vykonávame kontrolovanou rotáciou vychádzajúcou z bedier. 
Pri nesprávnom prevedení tohto cviku sa často stáva, že rotácia vychádza z driekovej 
časti chrbtice, čo môže viesť k zraneniu driekovej chrbtice. Pri nesprávnom prevedení 
ide o rizikový cvik. 

Dôležite je udržať počas celého prevedenia cviku napriamený trup 
bez akejkoľvek flexie. 

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

 

10 opakovaní pre každú nohu 
Pomôcky: závažie, stolička
 
Pri tejto verzii domáceho tlaku na lavičke/stoličke si ľahneme na stoličku tak, aby sme 
mali stoličku opretú o lopatky (taktiež je opretá aj hlava). Úchop lyží je rovnomerný 
v šírke niečo viac, ako je šírka ramien. Jednu nohu si pevne zaprieme celým chodidlom 
o zem, zatiaľ čo druhú nohy zodvihneme. V správnom prevedení musíme mať koleno, 
bedro a rameno v jednej horizontálnej línii – tým docielime to, aby sedacie svaly 
a hamstringy boli aktívne. Trup a noha ostáva bez zmeny počas 10 opakovaní tlakov 
lyží. Potom prestriedame nohy a vykonáme ďalších 10 opakovaní. 

Horizontálne príťahy fliaš vo vzpore ležmo  

Russian twist (ruský twist)   

Bench press s lyžami s oporou jednej nohy   
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Pre začiatočníkov 20 sekúnd, zľahčená verzia je cez kolená 

Základná pozícia je v podpore na predlaktiach, trup ostáva v neutrálnom postavení 
so zapretými špičkami nôh, hlava je v predĺžení trupu. Ide o izometrický cvik, 
to znamená o výdrž v statickej pozícii a je zameraný na svaly nôh, trupu, paží.

3 série po 10-30 sekúnd na každej strane  

Základná pozícia je vo vzpore na vystretých rukách, trup ostáva v neutrálnom 
postavení so zapretými bočnej hrany nohy, hlava je v predĺžení trupu. 
Ide o komplexný cvik pre celé telo. 

Cvik je možné spraviť náročnejší pohybom vrchnej paže držiacej fľašku s vodou – 
výraznejšie zapojenie svalov trupu, ako aj svalov paže. 

 

„Plank hold” – podpor ležmo na predlaktiach  

Vzpor bokom 
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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 ?


