
Pohybová aktivita nie je len pre profesionálnych !portovcov, "i pre 
#udí s nadváhou.  $port je pre ka%dého, preto%e aj pre na!e svaly 
a k&by platí Lamarckov zákon, ktor' hovorí, %e nepou%ívan' orgán 
sa oslabuje a zmen!uje. Aby telo fungovalo, potrebuje pohyb.

O pohybovej aktivite nielen v lete sme sa rozprávali s Petrom 
!iernikom, MBA., dlhoro"n#m kondi"n#m trénerom a masé-
rom s bohat#mi skúsenos$ami a %pecializáciou na prípravu a 
regeneráciu vrcholov#ch %portovcov s dlhoro"nou praxou v 
prvo-ligov#ch futbalov#ch kluboch v Spojen#ch Arabsk#ch 
Emirátoch, hlavn#m trénerom centra Fit clinic.

Na !om je zalo"ená práca trénera vo va#om centre?
Predov%etk#m v individuálnom prístupe ku klientovi. Na základe praktic-
k#ch skúseností mô&em svojim klientom pripravi$ ú"inn# tréningov# kon-
cept pod'a ich  potrieb. 

Na základe !oho ur!ujete pohybovú aktivitu „#itú na mieru?“ 
Na zvolenie tréningov#ch aktivít je dôle&ité poznanie klienta. Prvotné 
otypovanie je mo&né na základe vizuálneho testu na telesn# typ, "i ide 
o endomorfa, ektomorfa alebo mezomorfa. Iné je tie&, ak ide o dynamic-
k# alebo statick# typ, ktor# sa zis$uje pod'a svalovej hmoty "loveka. (alej 
sledujem aktivitu po"as tréningu, ktor# pozostáva z dvoch "astí – silovej 
a dynamickej.. Pozorovanie klienta, jeho reakcií po"as tréningov#ch aktivít 
je empirick#m otypovaním a na jeho základe je mo&né nastavenie )al%ích 
aktivít. Aj rozhovor s klientom a jeho hlb%ie poznanie má v#znamnú úlohu 
pre zostavenie adekvátneho tréningového plánu.

S blí"iacim letom sa núka otázka: aké #portové aktivity zvoli$ v lete?
V lete je mo&né siahnu$ po inline kor"uliach, zahra$ si so známymi volejbal, 
hádzanú, tenis, "i  badminton. *udia ka&dej vekovej kategórie mô&u rea-
lizova$ nordic walking – chôdzu s pali"kami. Vo'ba aktivity zále&í na chuti 
i v%estrannosti %portovca, je vhodné %porty strieda$, preto&e pri ka&dom 
%porte sa zapájajú iné svalové skupiny. 

Ob!as sa stáva, "e pri #portovaní príde k úrazu – u #portovca profesionála i toho, 
kto realizuje #port rekrea!ne. V !om spo!íva post traumatick% tréning?
Úraz nie je pre "loveka len fyzickou traumou, ktorá ho paralyzuje, ale i psy-
chickou, ktorá odradí "loveka od )al%ej pohybovej aktivity. Ka&d# vtedy 
potrebuje motiváciu, povzbudenie a vedomie úspechu mal#ch krô"ikov. 
Vo Fitclinic postupne vedieme klienta tréningovou zostavou, ktorá priná%a 
regeneráciu svalstva, k+bov a zv#%enie svalovej sily. Po"as tréningu kladie-
me dôraz na komunikáciu trénera a cvi"enca. Klient vykonáva jednotlivé 
cviky pod'a in%truktá&e trénera. Tréner klienta v%ak nielen odborne vedie, 
ale mu aj na"úva a sleduje ho.

&o ak niekto nemá rád #port, no uvedomuje si jeho potrebu?
Pohyb patrí prirodzene k &ivotu, preto je dobrodru&stvom h'ada$ a nájs$ 
takú pohybovú aktivitu, ktorá bude klientovi priná%a$ predov%etk#m ra-
dos$. Na Fitclinc je mo&né u ka&dého "loveka  spolo"ne nájs$ cestu k iné-
mu &ivotnému %t#lu, ktor# nemusí by$ zameran# v#lu"ne na v#kon, "i zv#-
%enie svalovej sily, ale na to, aby klient bol spokojn# a pohyb mu priniesol 
príjemné pocity. S rados$ou z pohybu príde i )al%í a intenzívnej%í záujem 
o pozitívne kroky v %portovej aktivite.
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