CVIČENIE

Aký strečing
vás zachráni?
Každý tréning má svoju presnú postupnosť. Kedy
zaradiť dynamický a kedy statický strečing, to
vám prezradí tréner Mgr. Martin Roháček.
text Katarína Posluchová foto Lýdia Czakó

R

ozcvičenie,
ktorým pripravujete telo
na výkon, má
svoje pravidlá a patrí
pred každý tréning. Aj
výkon bude lepší než
v prípade, ak by ste
túto časť ignorovali.
Zahriatím a strečingom
predchádzate zraneniam. „Organizmus
zahrejte ľahkou formou
kardioaktivity, môže
ísť napríklad o bicyklovanie alebo o chôdzu
do kopca. Pri tom rozcvičíte telo všeobecne, až
potom príde na rad
špecifický dynamický
strečing. Ten zamerajte na partiu, ktorú
idete zaťažovať,“ radí
tréner Mgr. Martin
Roháček. Statický strečing patrí na koniec
tréningu. Pomôže zrelaxovať unavené svaly
i odplaviť metabolity zo
svalu, čo urýchli regeneráciu. „Zamerajte sa
najmä na partie, ktoré
ste najviac zaťažovali.
Nemali by ste však zabúdať ani na tie, ktoré
už máte dávno skrátené, aby ste ich vrátili
do pôvodnej dĺžky,“
dodáva odborník.
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A
Dynamický
strečing

Zo stoja vykopávajte vpred
striedavo pravou
a ľavou nohou
v pravidelných
intervaloch.
V krajnej pozícii
sa môžete ľavou
rukou dotknúť
pravej špičky,
a naopak.

V stoji dajte ruky v bok.
Mierne prekrížte pravú
nohu cez ľavú a vykopávajte ju do strany.
Cvičenie zopakujte aj
ľavou nohou.

V stoji mierne
rozkročnom
dajte dlane
pokrčených
rúk za hlavu.
Vytáčajte celú
hornú polovicu tela doľava
a doprava.

Zo stoja urobte výpad ľavou nohou,
koleno sa nemôže dostať pred špičku.
Ľavú dlaň položte k ľavému chodidlu,
vytočte trup, pravú ruku vzpažte
a pozrite sa za dlaňou. Pohyb robte
dynamicky.

Postavte sa do mierneho stoja rozkročného. Pravú ruku
pripažte, ľavú
vzpažte, dlaň vytočte
vpred. Rukami
začnite striedavo
kmitať.

V stoji chyťte tyč pred
telom širším úchopom. Prenášajte tyč cez
vzpaženie až za chrbát.
Ruky majte počas celého
pohybu vystreté.

Postavte sa do mierneho stoja rozkročného,
tyč chyťte naširoko. Potom ňou pohybujte
vpravo a vľavo, akoby ste chceli kopírovať
pohyb kyvadla.
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B

Z kľaku vykročte
pravou nohou,
koleno je nad úrovňou členka. Vzpažte
a prepleťte si dlane.
Trup vytočte doľava.
Pohyb veďte vždy
do smeru vykročenej
nohy. Nezabudnite
vykročiť aj ľavou.

Statický
strečing

Kľaknite si na kolená, ľavú nohu dajte vpred tak,
aby medzi predkolením a stehnom bol pravý uhol.
Pravú ruku zapažte, zdvihnite pravé predkolenie
zo zeme a chyťte ho rukou. Pomaly ho priťahujte
k zadku. Nohy vystriedajte.

V kľaku vzpažte a prejdite
do hlbokého predklonu. Dlane
vystretých rúk položte na zem.
Čelo oprite o podložku.

Ľahnite si na chrbát,
rozpažte a pokrčte
nohy. Potom vytočte
nohy doľava. V krajnej
pozícii sa zastavte.
Vráťte sa do východiskovej polohy a vytočte
nohy doprava.

ZDRAVÁ
RADA

Sadnite si a pokrčené nohy oprite
o chodidlá.
Vystretým rukami sa
oprite za telom. Trup
ťahajte vpred.

Chcete poznať ďalšie
tipy profesionálov
Čítajte na
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Ak sedíte osem
hodín v práci,
na tréningu by
ste sa určite
nemali posadiť na tridsať
minút na bicykel,
ale mali by ste
chodiť. Tak ako
na kompenzáciu
posilňovania by
ste mali cvičiť
jogu.

