
 INDIVIDUÁLNY PLÁN + zač. PO II: 
 NOV 2021 DEC 2021 JAN 2022  

1    

2  2 X 20´ str.beh (prest. 4´, švihadlo)  

3  BLOK s loptou  

4  REGE podľa možností  

5  REGE podľa možností  

6  45´ beh (FARTLEK v teréne)  

7  CORE – stabilizačné cvičenia  

8    

9  2 X 20´ str. beh (prest.4´, švihadlol)  

10  BLOK s loptou TRÉNING – začiatok prípravy 

11  REGE podľa možností TRÉNING 

12  REGE podľa možností  

13  
16´-14´-12´-10´LAUF (PAUSE 5´, 4´, 
3´) 80-70% max. Hertzfrekvention  (HF) 

TRÉNING 

14  CORE – stabilizačné cvičenia TRÉNING 

15    

16  
16´-14´-12´-10 behy (medzi behmi 
prestávky 5´, 4´, 3´) 80-70% PF 

 

17  BLOK s loptou TRÉNING 

18  REGE podľa možností TRÉNING 

19  REGE podľa možností  

20   TRÉNING 

21   TRÉNING 

22 45´ ľahký beh (140 – 160 PF)  PZ d. Karlova Ves  

23 CORE – stabilizačné cvičenia   

24   TRÉNING 

25 45´ľahký beh (140 – 160 PF)  TRÉNING 

26 BLOK s loptou   

27 REGE podľa možností  TRÉNING 

28 REGE podľa možností  TRÉNING 

29 16´-14´-12´-10 behy (medzi behmi 
prestávky 5´, 4´, 3´) 80-70% PF   

30 CORE – stabilizačné cvičenia  PZ v. Myjava  

31   
 



ROZCVIČENIE PRED KAŽDÝM TRÉNINGOM:  minimálne 5´  VŽDY  

CORE – stabilizačné cvičenia 

Interval zaťaženia :                   30´´ (sek.) 

Interval odpočinku :    10´´ (sek.) 

Počet opakovaní v sérii :                            2 x -3 x 

SÉRIE :                       1 - 2 

  

  

STREČING – vždy doma po bežeckom tréningu minim. 30 – 40´´ 

 



BLOK s loptou 
 

- vedenie priamym smerom – 10m voľne -10 rýchle vedenie – 10m voľne (cca 30m) 
celkom 5x po sebe , 3 série (oddych medzi sériami 1min. žonglovanie) 
 
- hráč si predkopne loptu urobí rýchly obrat a vyrazí za loptou (10x) 
 
- pomalé vedenie lopty Ľ,P (2 šírky ihriska) 
 
- vedenie lopty vnútornou stranou chodidla 
 
- pomalé vedenie lopty so zašliapnutím a zmenou tempa (3m vyrazenie) 
 
- obojstranná prekračovačka (bicykel) 
 
- 1x šírka žonglovanie nohami Ľ,P 
 
- dribling so zmenou smeru ( striedavo vnútorná a vonkajšia časť chodidla) 
 
- 1x šírka žonglovanie hlavou 
 
- 2min. práca s loptou, pociťovanie, klamavé pohyby + strečing 
 
- krátke a rýchle vedenie lopty so zmenou smeru 
 
- zo žonglovania predkopne pred seba a spracuje zašliapnutím 
 
- zo žonglovania predkopne a so zmenou smeru preberie vnútorným, alebo vonkajším 
priehlavkom (vľavo, vpravo) 
 
- rýchle vedenie lopty na šírku ihriska (lopta pri nohe) 
 

- žonglovanie prekopnutie cez hlavu - rýchle otočenie a znovu žonglovanie 


