
Príprava krasokorčuliarov v domácom prostredí v situácii, keď sú štadióny 

a športoviská zatvorené následkom vyhlásenia mimoriadnej situácie v SR 

a v okolitých krajinách v dôsledku šírenia choroby COVID 19 

 

Uvedený materiál je pomôckou pre trénerov krasokorčuľovania na zvládnutie neštandardnej 

situácie počas trvania uzavretia zimných  štadiónov, športovísk a zákazu kolektívneho združovania sa. 

Výhodou je, že máme koniec sezóny. Veľa trénerov a klubov toto obdobie využíva ako prestávku po 

uplynulej sezóne, pred prípravným obdobím na novú sezónu. Niektorí už prípravné obdobie začali 

alebo v blízkej dobe začnú. Tento materiál len dáva niektoré podnety, ako trénovať doma, rešpektujúc 

systém trénovania, individuálne rozhodnutia trénerov a ich kreativitu. 

 TMK odporúča začať s tréningami nasledovne: 

1. Príprava individuálnych plánov pre tréningy v domácom prostredí 

 tréner  pripraví tréningový plán, následne vysvetlí požiadavky kladené na 

pretekára  

 pretekár pracuje samostatne doma (mladší pretekári pracujú za pomoci rodičov) 

podľa obdržaného tréningového plánu 

 prispôsobenie plánu individuálnym potrebám športovca 

 

2. Interakcia tréner – pretekár / Kontrola pretekára 

 pretekár posiela trénerovi pravidelne zoznam cvičení, ktoré v daný deň/týždeň 

vykonal 

 pretekár posiela video z jednotlivých cvičení (podľa požiadavky trénera) 

 tréner s pretekárom sú v kontakte prostredníctvom video chatu, video 

konferencie 

 tréner pracuje individuálne s pretekárom, maximálne s počtom 2 pretekárov  

 

3. Miesto cvičenia  

 dom, byt, záhrada, schodisko v paneláku, hrádza, málo frekventované verejné 

priestranstvo za mestom, resp. na okraji mesta 

 

4. Kontakt s pretekárom 

 tréner pracuje z domu s využitím modernej techniky, sociálnych sietí 

a komunikačných programov 

 video chaty, video konferencie, skupinové video  – aplikácia ZOOM, Whats Up, 

Viber, Facebook, Facetime a pod. 

 tréner pracuje individuálne s pretekárom,  

 tréner pracuje v mikroskupine 2 pretekári + 1 tréner na základe tréningového 

plánu v dostatočne bezpečnej vzdialenosti, s rúškom na ústach, dezinfekčným 

prostriedkom na ruky, vo vzdialenosti min. 2 metre od seba navzájom 

 

5. Úloha rodiča 

 umožniť tréning v pravidelnom režime (striedať učenie doma s trénovaním doma 

a voľnočasovými aktivitami pre zachovanie zdravého rozvoja a dobrej nálady  

 usmerňovať, dohliadať 



 neopravovať chyby!!! 

 natočiť video a poslať vlastnému trénerovi na konzultáciu 

 zabezpečiť primeraný pobyt na čerstvom vzduchu a zdravú životosprávu 

 rešpektovať tréningový plán určený trénerom a dôverovať mu 

 informovať trénera o zmene v zdravotnom stave, únave o zvládaní tréningového 

plánu 

 spolupráca s rodičom vo vyššie uvedenom rozsahu je nevyhnutná a veľmi 

potrebná 

 

V prípravnom období odporúčame zamerať sa na všeobecnú telesnú prípravu na suchu. Dôraz 

sa kladie na rozvoj všeobecnej vytrvalosti, t. j. odolnosti voči telesnému zaťaženiu. Tréningový proces 

by mal umožniť dosiahnuť primeranú úroveň vytrvalosti, rýchlosti a rýchlostno-silových schopností. 

Vzhľadom na to, že mnoho klubov už štandardne využíva celoročnú prípravu na ľade, a tento krát bola 

sezóna ukončená predčasne, je potrebné nezanedbať aj špeciálnu časť prípravy, aj keď v menšom 

rozsahu.  

Vyberajte cvičenia, na ktoré sú vaši pretekári zvyknutí a majú ich technicky správne zvládnuté!!! 

Dávkovanie (počty opakovaní, počty sérií) určuje tréner podľa vekovej a výkonnostnej kategórie 

pretekára. 

 

1. ROZCVIČKA  

 štandardná rozcvička celého tela v trvaní min. 7-10 min. 

 

2. BEH/ BICYKLOVANIE/ KORČUĽOVANIE 

 beh v prírode, záhrade, v lese, na hrádzi (v priestoroch, kde sa nekoncentruje veľa ľudí) 

s rúškom na tvári 

 beh po schodoch v paneláku 

 bicyklovanie alebo jazda na kolieskových korčuliach na hrádzi, hladkom povrchu s rúškom 

na tvári 

 stacionárny bicykel, bežecký pás 

 

3. ŠVIHADLO 

 preskoky cez švihadlo znožmo vpred – jednošvihy, dvojšvihy, trojšvihy 

 preskoky cez švihadlo na pravej / ľavej nohe vpred – jednošvihy, dvojšvihy 

 preskoky cez švihadlo znožmo vzad – jednošvihy, dvojšvihy  

 preskoky cez švihadlo na pravej / ľavej nohe vzad – jednošvihy 

 séria preskokov znožmo/pravá/ľavá – jednošvihy, dvojšvihy v určitom časovom intervale 

 iné 

 

4. ODRAZOVÉ CVIČENIA 

 výskoky na jednej nohe nahor, do strán, vpred/vzad 

 skok do výšky – napr. dosiahnuť na konár vysokého stromu 

 skok do diaľky z miesta 

 trojskok z miesta 

 zoskok a výskok z vyvýšeného miesta, lavičky 



 odrazové cvičenia na dvoch / na jednej nohe (možnosť využiť menšiu pevnú stoličku, 

schod, schodík, lavičku, debnu)  

 iné 

 

5. VÝJAZDY, ROTÁCIE, SKOKY NA SUCHU (vykonávať pod dohľadom trénera!!!) 

 výjazdy bez výskoku a s výskokom 

 výjazdové cvičenia s odrazom a bez na dvoch nohách, na jednej nohe 

 jednoduché/dvojité/trojité rotácie s dopadom na dve / na jednu nohu 

(držanie paží v rotácii, vbok, kazačkové, nad hlavou jedna ruka/dve ruky) 

 rotácie do oboch strán 

 série rotácie 1+1, 1+2, 2+2, 1+2Lo, 2+2Lo, 3+2Lo 

 rotácie s posilňovacími expandermi 

 jednoduché/ dvojité/ trojité skoky na suchu (nevyhnutný dohľad trénera!!!) 

 

6. SPINERY 

 rôzne cviky na piruety a skoky (vykonávať tak, ako ste zvyknutí z bežného tréningu) 

 vysoká pirueta vpred i vzad v základnej polohe 

 nízka pirueta vpred i vzad v základnej polohe 

 pirueta vo váhe vpred i vzad v základnej polohe 

 vysoká pirueta vpred i vzad v rôznych variáciách polohy 

 nízka pirueta vpred i vzad v rôznych variáciách polohy 

 pirueta vo váhe vpred i vzad v rôznych variáciách polohy 

 kombinovaná pirueta bez zmeny polohy vpred 

 kombinovaná pirueta bez zmeny polohy vzad 

 

7. POSILŇOVANIE 

 posilňovacie cvičenia s vlastnou váhou (nohy, ruky, brucho, chrbát) 

 drepy na dvoch nohách, drepy na jednej nohe P/Ľ 

 výpady vpred/ vzad/ vbok 

 výstupy a výskoky na vyvýšenú plochu 

 dvíhanie panvy s nohami na podložke/ dvíhanie panvy s jednou nohou zdvihnutou 

 zdvíhanie dolných končatín v ľahu znožmo/ striedavo 

 brušáky, skracovačky klasické, bicyklové, bočné 

 chrbát – dvíhanie končatín v polohe ležmo, dvíhanie končatín protiľahlo v polohe ležmo 

 kľuky 

 posilňovanie rúk s expanderom/ gumou (starší pretekári, ktorí majú zvládnutú techniku) 

 rotaňa – posilňovanie spodnej časti chrbta a nácvik rotácií 

 výpony znožmo, na P/Ľ nohe 

 plank 

 posilňovanie s fitloptou 

 možnosť využiť spevňovacie cvičenia podľa videí na youtube a pod. po konzulácii s 

trénerom 

 

8. OHYBNOSŤ, ROZSAH  

 švihové cviky v stoji alebo v polohe ležmo 

 šnúry/ špagáty P/Ľ noha 



 rozštep 

 lastovičky P/Ľ – výdrž 

 krížené okienka, kolieska, biellmannky, secondy, íčka, rôzne polohy piruet 

 mostíky – z polohy ležmo a späť do polohy ležmo,  

 mostíky – zo stoja a späť do stoja (len pre vyspelejších pretekárov) 

 mlynské kolá, kotúle, stojky (len v prípade, že to zvládajú samostatne a je na to priestor) 

 balančné cvičenia na balančnej doske (možnosť využiť matrac, nafukovačku)  

 

9. BALET 

 možnosť využiť videá na sociálnych sieťach  

 

10. STREČING 

 po každom tréningu je dôležité vykonávať strečing min. 7-10 min. 

 viď video Majstra sveta vo fitness: https://www.youtube.com/watch?v=WIDj2mC6--M   

 
Na záver pripomíname, aby ste toto obdobie využili na hľadanie vhodnej hudby, zostrihanie 

hudby, návrh kostýmov, stanovenie cieľov na novú sezónu a plánu prvkov do programov na novú 

sezónu. 

Želáme Vám všetkým veľa zdravia, kreativity, chuť športovať aj v sťažených podmienkach a hlavne veľa 

optimizmu! Nezabudnite, že po každej búrke vždy zasvieti slnko  

 

Vypracovali: členovia TMK, dňa 5.4. 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=WIDj2mC6--M

