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http://www.skills.sk


Vyšší stupeň pohybovej komplexnosti a pohybové princípy



#1.  Funkčné TORZO



#2.  PALEC v zadku



#3.  STABILNÉ lakte a kolená



#4.  MOBILNÉ ramená a bedrá



#5.  Funkčné LOPATKY



#6.  IMPROVIZÁCIA a hra



Výživné pohybové ciele



1. pretoče na kruhoch (skin the cat)
2. stojka
3. muscle-up na kruhoch
4. vlajka na rebrine
5. mostík
6. tuck planche s prechodom do manna na bradielkach
7. viacnásobne kombinovaný drep na jednej nohe 
8. záklony a predklony z kolien + sissy drep
9. výskok na nohách
10. dotyk päty zo záklonu v rozkročenom postoji cez jednu vystretú nohu
11. kozácke drepy

11 pohybových cieľov



NOHY TRUP PAŽE

drep jedna noha + variácie skin the cat variácie kľuky variácie

kozák drep + dril stojka variácie (aj z hlavy) zhyby variácie + kruhy

výskoky jedna / znožmo mostík variácie muscle-up variácie

sissy + predklony / záklony vlajka rebrina rúčkovanie

päta záklony bradlá planche / manna príťahy + dvojica

Jadro tréningu a jeho schéma



• ÚVOD (15 minút): rôzne izometrické a úpolové cvičenia vo dvojici
• JADRO (35-45 minút): spevňovanie štruktúry tela (najmä telesného 

jadra) cez rôzne cvičenia s vlastnou hmotnosťou na mieste i v priestore; 
metodická práca na hlavných cieľoch tréningu (funkcie tela)
• ZÁVER (10 minút): metabolické "peklo" cez zápasenie z kolien (rôzne 

hry) a dril svalov (intervaly)
• rozloženie úsilia na tréningu:
◦ 40% pre trup tela (torzo / jadro)
◦ 30% pre paže od malíčka po lopatky (reťazec)
◦ 30% pre nohy od palca po kríže (reťazec)

 
V tréningovom procese formujeme nasledovné DUŠEVNÉ vlastnosti:
• odvahu (manažment strachu aj riskovania)
• nevzdávanie sa / nezdolnosť
• neufňukanosť 
• dôslednosť

Základná štruktúra tréningu 
(60-70 minút)



5. BLOK: Teória  
výživného pohybu



Tajomstvo veľkej sily je ukryté v štruktúre

Preto sa nevenuj len svojim svalom  
ale aj štruktúre či mobilite.



Oporné body štruktúry

Zóna stability



Budovanie  
skutočnej  
sily zaberá  
veľa,veľmi  
veľa času 

SILA = CHARAKTER 
SILA = UŽITOČNOSŤ 
SILA = ZODPOVEDNOSŤ

Prírodné ZÁKONY a ľudské TELO?



Viditeľný Pronator Teres 
zodpovedný za masívnu  
rotačnú silovú kapacitu  

paže v úchopoch.

Masívne svaly predlaktia zodpovedné  
za extrémnu silu úchopu, silu prstov, flexiu  

v zápästí, výdrž vo visoch či príťahoch  
a ďalšie funkčné pohyby.

Robustný Triceps brachii  
a jeho šľacha, ktoré  

utiahnu silovo náročné pohyby  
i prechody aj v krajných polohách  

(napr. pomalý muscle-up).

Dominancia zadných svalov  
chrbta, ktoré sú zodpovedné za silu  

ale aj celkovú funkčnosť chrbtice.Viditeľný Serratus anterior 
ktorý fixuje lopatku  

a zvyšuje ich stabilitu.

Nielen výrazné, ale aj funkčné  
vonkajšie i hlboké svaly brucha,  
panvy či bedier, ktoré plnia funkciu  

stabilizátora celého tela.

Šľachy a úpony kolien i členkov 
nie sú mimo osi (kolaps svalového  

reťazca) a majú dostatočnú pružnosť  
i pevnosť aby utiahli náročné silové,  

dynamické či akrobatické prvky.

Funkcia je dôležitejšia ako estetika či objem…

Silná elastická Achillova šľacha  
a výrazné lýtkové svalstvo,  
ktoré poskytujú silu i razanciu  
pre výkon dolných končatín.

Funkčné sedacie svalstvo  
a mobilné kĺby môžu zlepšiť kvalitu 
pohybového prejavu tak, že vyriešia  

problémy vbočených kolien  
a vpadnuté klenby.

Silné deltové svalstvo s dostatočným  
rozsahom pohybu v kĺbe umožňuje  

náročné dynamické pohyby  
a statické výdrže na rukách.



Najprv je žena silná a zdravá, až potom krásna…

Výrazné svaly stehien poukazujú  
na nadpriemerné atletické schopnosti,  
ktoré tvoria základ estetiky funkčného  

i zdravého ženského tela.

Funkčné a výkonné lýtkové svalstvo  

sa vybuduje cez odrazy a skoky.  
Vďaka tomu budú nohy vyzerať  

elegantne nielen v lodičkách,  
ale aj v bežnej obuvi.

Silné paže pomáhajú budovať  
elegantné chrbtové svalstvo,  

primerané svaly ramien i brucha,  
ale aj zdravé postavenie panvy.

Nadpriemerne atraktívne sedacie svaly nie je možné  
vybudovať bez funkčných a silných stehien, 
ktoré zvládnuť ťažké pohyby s vlastnou, ale aj  
externou hmotnosťou. Vďaka tomu sa zvýši  
hormonálna citlivosť, čo uľahčí aj ďalšie  

chudnutie zo zásob podkožného  
tuku na týchto miestach.

Najhrubšia kožná riasa na ženskom  
tele, ktorá sa nachádza pri zadku,  

bude vďaka výkonným sedacím  
i stehenným svalom prirodzene menšia  

ako 5 cm (na meranie použi kaliper).

Sila úchopu predlaktia je limitujúcim  
faktorom, pri budovaní skutočnej  

ženskej krásy. Preto sú  
dôležité externé bremená,  
ale aj pravidelné visenie.

Krásne rozvinuté svaly chrbta poukazujú 
na funkčnú silu i zdravie, ktoré sa budujú cez  

dôsledný tréningový plán, kde sa nezanedbávajú  
ani partie, ktoré pod šatami nie je vidieť.



Vzorec funkčnej SILY
? 

sila 
KONTRAKCIE

? 
čas 

KONTRAKCIE KVALITA 
FUNKČNEJ   

SILY 

+

lokalita 
KONTRAKCIE 

?

=



• precvičuje viac štruktúru tela (kĺby, šľachy, fascie) ako 
svalovú hmotu (priorita nie je estetika alebo objem)

• precvičuje viaceré svaly na tele naraz a pohyb / cvik je nutné 

vykonať viacerými kĺbmi (ideálne celým telom)

• je zameraný na budovanie komplexnejších pohybových 

zručností (gymnastické prvky verzus kulturistika)

• je zameraný na budovanie relatívnej sily a kontroly tela s 

praktickým využitím v živote (predlaktia, lopatky, mobilita, iné)

• spevňuje telo od malíčka po malíček (funkčnejšie kostrové 

svalstvo, robustnejšie fasciálne prepojenia)

• formuje vytrvalosť v sile, výbušnosť, netrénuje sa do 

zlyhania, manažuje strach i odvahu

• obohacuje mozog o nové neznáme pohyby, núti ho riešiť 

náročnejšie koordinačné úlohy (neuroplasticita, 
propriocepcia)


Pohyb je ako výživa, cvičenie ako suplement.  
Čo je to výživný pohyb:



• odstraňuje deformity a nedostatky v mobilite (svalovo / 
šľachové disbalancie)

• preťažuje telo primerane všetkými smermi (vpred, vzad, hore, 

dole, vpravo, vľavo, hore hlavou, dole hlavou, bokom, rotáciami, 
v záklone, predklone)

• je zväčša vykonávaný na boso čím mozog a telo získava viac 

podnetov cez chodidlá (dôležitosť zapájania do pohybu palce 
na chodidle)

• vybrané pohyby sa dajú realizovať za no-extra-time (čiže aj bez 

rozcvičenia), potrebný je však eviroment bohatý na pohybové 
príležitosti

• jeho realizácia je dlhodobo udržateľná, nedegeneruje telo, stáva 

sa súčasťou životného štýlu

• výsledný psychologický efekt je, že dáva človeku skúsenosť, 

ako dosahovať ciele a ako sa stať UŽITOČNÝM



Zakladné princípy budovania  
štrukturálnej sily

• dodržuj pravidlo 5 (sekúnd alebo opakovaní) 
• každý cvik / pohyb / výdrž má svoju ťažšiu variantu 
• necvičíš kvôli cviku ale kvôli zlepšovaniu 
• vždy hľadaj náročnejšiu biomechanickú páku 
• a netrénuj (ideálne nikdy) do zlyhania 

Príklad otestovania svojej štruktúry



Odporúčaný štandard fyzickej zdatnosti

Ciele od pása HORE, od pása DOLE a celé TELO.



Mnohé z nich sa máš možnosť naučiť práve v našich pohybových programoch. 
www.skills.sk  

  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Tieto základné výživné  
pohyby by si mal /-a ovládaťVýživné  

pohyb
y

Od výdrže na 
kolenách až 

po úplne 
rovnú stojku 
na minimálne 
30 sekúnd.

Drep na 
jednej  

nohe 5x  
bez toho,  
aby sa  
kolená  
vbočili.

Vis na dvoch 
pažiach minimálne 

60 sekúnd. Vis  
na jednej paži 
minimálne 30 

sekúnd. Aktívna 
práca v ramenách 

(príťahy).

German 
Hang - 
 výdrž vo 

vise 
minimálne 

na 30 
sekúnd.

Výdrž v  
L-site 

minimálne 
20 sekúnd.

Arching  
Scapula Pull 

Ups (prehnuté 
lopatkové  
zhyby) s 

vystretými 
lakťami. 

Tuck Planche 
(výdrž v kľaku) s 

vystretými 
lakťami i 

chrbtom na 10 
sekúnd 

(alternatíva na 
kruhoch).

Drep (ideálne 
hlboký) s 
vlastnou 

hmotnosťou 
(muži ideálne až 

do 150% z 
hmotnosti).

Súruč na kruhoch 
minimálne 5x pomaly 

bez zrýchlenia. V 
hornej pozícii ukončiť 
s vystretým lakťom a 
výdržou minimálne 20 

sekúnd na konci.

Hlboký drep 
(squat) bez 

guľatého chrbta  
a vbočených 
kolien ako 
oddychová 

pozícia na 20 
minút minimum. 

Mostík bez extrémneho 
prehybania v krížovej 

oblasti. Vydrž v mostíku 
minimálne 30 sekúnd a 

rôzne variácie so 
zdvihnutím jednej paže/
nohy, chôdza v mostíku 

vpred/vzad a iné.

Dragon Flag s 
dotykom zeme 

a mierne 
prehnutým 
chrbátom, 
minimum 5 
opakovaní.

Šplh na  
lane bez 
pomoci  

nôh 2x bez 
prestávky  
(5 metrové 

lano).

Predklony s 
dotykom čela 

o zem vo 
vzdialenosti 

aspoň 90 cm 
od kolien – 
tam aj späť.

Jašterica s  
dotykom kolena a 
lakťa pri každom 
kroku a dotykom 
hrudníka o zem 
minimálne na 
vzdialenosť 10 
metrov - tam aj  

späť

Jednonožný 
výskok s 

dotykom kolena 
o hrudník a 
stabilným 

dopadom bez 
vbočeného 

kolena.

5 záklonov na 
kolenách s 
dotykom 

lopatiek o zem 
bez prehnutia v 
bedrách – tam 

aj späť. 

Skin the Cat najprv s pokrčenými 
kolenami, neskôr s vystretým celým 

telom (lakte od začiatku vystreté) 3x tam 
aj späť cez Front a Back Lever.

Jefferson 
Curl 

minimálne 
so záťažou 

50% z 
vlastnej 

hmotnosti 
5x. 

Výskok na debnu 
vysokú minimálne 

40-50% z 
celkovej výšky 

pre ženy a 
60-70% z 

celkovej výšky 
pre mužov.

Foto: Marek Mucha

Načítaj si jednotlivé QR kódy:

tento plagát s  
výživnými cvikmi

návod na stojku cviky pre lopatky

minimálna fyzická  
zdatnosť

ako budovať 
pohybové základy



www.vyzivnypohyb.sk 
www.vladozlatos.com 

www.skills.sk 

http://www.vyzivnypohyb.sk
http://www.vladozatos.com
http://www.skills.sk




2. BLOK: Čo očakávame 
od ľudského tela (nástroj)



Prsty, dlaň a zápästia

• rôzne druhy výdrže na prstoch

•mobilné zápastie (+ silová opora)

• vydržať tlak celého tela (stojka, iné)

• viac sľachový / štrukturálny tréning




Predklaktie + kosť dlane

• sila vo vise / podpore (vl. hmotnosť)

•manupulácia ťažkých bremien

• 50:50 šlacha vs. sval tréning

• falsegrip + kosť technika



Lakeť a jeho šľachy

• stabilizácia kĺbu

• tréning bicepsovej šľachy

• tréning tricepsovej šľachy

• krátky vs. dlhý sval / šľacha (analýza)

• hypermobilita analýza



Rameno a lopatka

•mobilita rameného kĺbu

•mobilita lopatky 

• sila lopatky v protrakcii aj retrakcii

• frontsupport technika 



Trup (core): hrudník,  
kríže, zadok a bedro

•mobilita hrudníkovej časti (mostík)

• stabilita telesného jadra a krížov 

• aktivácia sedacích svalov

•mobilita bedra 



Koleno a jeho šľachy

• stabilita kolenného kĺbu

• tréning šliach okolo jabĺčka

• tréning šliach zadnej strany kolena

• hypermobilita analýza



Lýtko a achilovka

• analýza dlhej / kratkej šľachy / lýtka

• silovo-rýchlostný / dynamicko-

rýchlostný typ analýza

• elasticita achilovky



Členok, klenba, chodidlo, palec

• palec nevbočený bez haluxov

• prsty rozvetvené

•medzera medzi palcom a prstami

• klenba nevpadnutá

• členky mobilné

Zóna stability



Čo sa stane ak objem pohybu klesá
Laboratórium tvojich 

excelentných pohybových 
zručností a inšpirácie

3 najčastejšie 
polohy: sed, 
ľah, stoj = 

environment 
chudobný na 

pohyb

3 nové  
polohy:  

vis, squat, 
stojka.



Výživný pohyb začína od základov

Tu začínaš.

Ale TU by si 
mal KONČIŤ

základy: mobilita, sila, 
koordinácia a rôzne formy 

užitočného pohybu 

budovanie štrukturálnej i 
svalovej sily, integrácia 
pohybových zručností

tréning tela i mysle, 
improvizácia, prežitie, 
manažment strachu

improvizácia, kreativita, 
efektívne zvládanie 

strachu aj riskovania



Buď generalista, nie špecialista

PoHYBoVÉ KOmPeTeNCIE

138  SUPERTELO I CVIČENIE A VÝŽIVNÝ POHYB  CVIČENIE A VÝŽIVNÝ POHYB I SUPERTELO  139

Pravdaže, musíme sa prispôsobiť dnešnému spôsobu života. Dobrá správa je, že mnohé moderné 
druhy športov už obsahujú veľa základných pohybových kompetencií. Dobrý pohybový generalis-
ta by mal svoju pohybovú pyramídu tvoriť z týchto druhov športov a činností:

5. Praktizujete tento najnebezpečnejší
 šport alebo máte toto zamestnanie?
Ktoré zamestnanie alebo ktorý šport sú najnebezpečnejšie na svete? 

Veľmi dobre ich poznáte a  s  veľkou pravdepodobnosťou ich vykonávate aj vy. Sú to celodenné 
sedenie a vytrvalostný beh. 

PArKOUR  A  FrEeRUN  ZrUČNoStI
GYmNAStICKÉ  ZrUČNoStI

SIlOVÉ  ZrUČNoStI

VZpIErAČSKÉ  ZrUČNoStI
SKUpINoVÉ  ZrUČNoStI
ÚPoLoVÉ   ZrUČNoStI
KEtTlEbElL  ZrUČNoStI
ATlEtICKÉ  ZrUČNoStI
ZrUČNoStI  NA  RoZVOJ  MoBILITY

ZÁKLADNÝ EnErGeTICKÝ 
MeCHANIZmUS,  Z KToRéHO 
VYCHÁDZA  PoHYB

PoHYBoVEJ 
KOmPeTeNCIE

100 % 

Ak by ste beh vnímali ako špecifickú pohybovú zručnosť, ktorá môže na-
sledovať až po tom, čo má vaše telo (kĺby, fascie, svaly) správne nastavenie 
(mobilita, rozsah pohybu, postavenie kĺbov a  svalový tonus, čiže napätie 
svalov), nepredstavoval by až taký problém. Lenže väčšina z vás má v súčas-
nosti sedavé zamestnanie, ktoré vás degeneruje. Adaptujete sa na celoden-
né sedenie v jednej polohe, takže sa prispôsobujete na nehýbanie. 

Na tele sa tieto zmeny začínajú prejavovať, hoci ich ešte nevnímate ako 
problém. Aj to je príklad informačnej asymetrie a neschopnosti ovládať zá-
kladné zručnosti spojené so starostlivosťou o svoje telo. Ak sa takýto zde-
generovaný človek rozhodne niečo so sebou robiť, je pravdepodobné, že 
ako pohybovú činnosť si zvolí beh. Priam dokonalý návod na zdravotnú 
katastrofu! 

Väčšina ľudí má nasledujúce telesné 
nedostatky  (jeden alebo kombináciu viacerých):

 — vbočené alebo nefunkčné palce na nohách 
 (palec vynechávaný z pohybu)

 — vpadnuté klenby a málo pohyblivé členky

 — vbočené kolená

 — nezapájajú do pohybu sedacie svaly

 — nedokážu stráviť v hlbokom drepe 
aspoň 10 minút (relaxačná poloha)

 — rôzne deformity chrbtice a krku 
 (tzv. textový krk)

 — stuhnuté plecia

 — kolená a lakte nie sú dostatočne 
stabilné 

 — skrátene prsné svalstvo

 — nevedia správne zapájať svaly oko-
lo telesného jadra (predstavte si ho 
ako obal pre orgány uložené v brušnej 
dutine) 

 — slabé svaly predlaktia či okolo lopatiek

 — celkovo sa ľahko zrania, lebo majú krehkú 
štruktúru (nepohyblivé kĺby, slabé šľachy 
a fascie bez kondície).

Krémeš si vinou do-
terajšej lenivosti 
(charakter), infor-
mačnej asymetrie 
(neznalosť) a pre-
motivovanej snahy 
na sebe niečo zmeniť 
(zrazu), sám neroz-
vážnym konaním 
a nevhodne zvole-
nými ideálmi krásy 
poškodil zdravie. 
Nesie za to stoper-
centnú zodpoved-
nosť, ale (pravde-
podobne) na to ne-
príde. Čiastočne má 
na tom vinu aj zde-
formovaný kultúrny 
obraz, ktorý defi-
nujú silné značky 
(marketing), silné 
osobnosti (vrcholoví 
športovci či ľudia 
z obálok časopisov) 
a nedostatočné pove-
domie o tom, ako má 
vyzerať skutočne vý-
živný pohyb, vďaka 
ktorému sme ľuďmi. 

	 stabilné	kĺby
	 mobilné	kĺby

Ako bude vyzerať  
tvoj pohybový 

VESMÍR?

Nájdi spôsob, 
ako svoje telo 
oslobodiť od 
energetickej 
závislosti z 

jedla. Uvažuj, 
ako HLAD 
môže byť 

tvoja jediná 
ISTOTA aj 
VÝHODA.  

Nie len na 
TRÉNINGU.



Indexy a proporcie ľudského tela



VÝSLEDKY 

24h / deň = kontrola myslenia / tréning myslenia

8h / deň  
spánok

8h / deň  
práca

16h / deň  
č. hladovanie

1h / deň  
výživa a tekutiny

1h / deň  
tréning

2h / deň  
extra pohyb

}šťastie 
zdravie a 

telo ako nástroj

toto bude výsledok 
ak sú tieto oblasti  
optimalizované

životospráve

VPLYV ČASU NA TVOJE 

v



1. BLOK: Diagnostika klienta



Fyzické testy a zber dát
Jednoducho sledovateľné testy  
(čas / foto): 

• vis jedna / dve paže (stopky)

• squat / geometria (foto)

• predklon / geometria (foto)

• palec / prsty na chodidle (foto)

• mostík / geometria (foto)

• ramená v ľahu / geometria (foto)

Náročne sledovateľné testy  
(video): 

• drep jedna noha / geometria

• skin the cat 

• kozacky drep / geometria

• znožné / jednonožné výskoky

• zhyby / kľuky (počet)

• výdrž v sede / kľaku (+stopky)



VI
D

EO

Meranie % tuku pomocou kalipera



Tabuľka pre získanie dát  (%)



Fyzická zdatnosť Biochémia % tuku Metabolizmus

Hacketon v Prešove? 
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Spiroergometria + biochémia
Zdravý jedinec Diabetes I. kontrolovaný Nadváha, asymptómny

SME 44/50 SME 25/50 SME 12/50

Biochémia: 

• HbA1C (glykovaný hemoglobín)

• Cholesterol (VLDL, LDL, HDL, TG)

• Homocysteín



• Cholesterol = 5,83 mmol/l 
(referenčný rozsah 3,5 - 5,2)

• LDL = 4,36 mmol/l  
(referenčný rozsah 1,2 - 3,0)

• HDL = 1.81 mmol/l  
(referenčný rozsah 1,0 - 2,7)

• triacylglyceroly = 0,30 mmol/l  
(referenčný rozsah 0,4 - 1,7)

• neaterogénny lipoproteínový profil, 
Fenotyp A, Subtyp 1b

• skóre antiaterogénneho rizika (SAAR) 
= 82,5 bodov (Neatero > 10,8)

• záver: neaterogénna 
hypercholesterolémia (Subtyp 1b) bez 
malých denzných LDL, vysoké 
ateroprotektívne HDL

Zdravotné aspekty  
LOWCARB / KETO stravovania 

Vysoko ochraňujúci zdravotný výsledok



www.metflex.me
mitochondriálne zdravie

metabolické zdravie

vysoký metabolizmus tukov

hormonálne zdravie }
Objektívne ukazovatele: 

• % podkožného tuku 
• HbA1C 
• SME nad 30 bodov 
• TAG pod 1,5 mmol

Kaskáda fyziologických zmien  
pre lepšie pochopenie (fakty pre klienta)
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