
Tréningový systém Stick Mobility je navrhnutý 
tak, aby vám pomohol lepšie sa pohybovať 

zlepšením vašej mobility, stability a sily.

ZAČIATOČNÍCKY MANUÁL
Pravidelným cvičením zlepšíte rozsah pohybu, aktiváciu svalov, koordináciu 

a vedomie o tele, aby ste vytvorili pevný základ pre lepší pohyb



BEZPEČNOSŤ A STAROSTLIVOSŤ O TYČE

• Nevykonávajte žiadny pohyb do bodu bolesti.

• Tyče používajte na nešmykľavom povrchu alebo ich konce majte 
zapreté do pevného bodu ako  napr. stena, aby ste zaistili 
nekĺzavosť.

• Odporúčame, aby ste svoje Stick Mobility nevystavovali 
dlhodobým extrémnym teplotám, pretože by to mohlo narušiť 
štrukturálnu integritu

     tyčí.

• Nenechávajte svoje tyče Stick Mobility vo vnútri vozidla pri 
vysokých teplotách, pretože by to mohlo spôsobiť nežiaduce 
ohnutie.

• Tyče skladujte vo zvislej polohe, alebo ak sú vo vodorovnej 
polohe, palicu podopierajte na oboch koncoch a v strede, aby ste 
sa vyhli potenciálnemu prehnutiu.

• Aj keď je to zriedkavé, nadmerné prehnutie tyče môže mať za 
následok jej poškodenie. Prílišné prehýbanie nie je súčasťou 
tréningových cvičení a nie je potrebné na dosiahnutie výhod 
systému.

• Odporúčame tyč po každom opakovaní otočiť, aby bola ohnutá z 
opačnej strany.

• Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tréningového systému a 
cvičení, bezpečnosti alebo starostlivosti o hokejku, kontaktujte 
nás: info@fitcore.sk 

mailto:info@fitcore.sk


1. BOW & ARROW (luk a šíp)

BENEFITY: Napína a posilňuje bočnú fasciálnu líniu; zlepšuje 
pohyblivosť chrbta, ramien a bokov.
• Dajte tyč 20-25 centimetrov od vonkajšej strany chodidla.
• Bližšiu ruku položte v oblasti loga a vzdialenejšiu ruku oblúkom 

ponad hlavu čo najvyššie palcom smerom nadol.
• Luk a šíp - zatlačte boky smerom preč od tyči a spodnou rukou 

zatlačte tyč od seba preč do jemného ohnutia.
• Držte po dobu 6-10 sekúnd po 5 opakovaní na každej strane.



2. SLAPSHOT (odpal)
BENEFITY: Mobilizuje ramenný komplex, hrudnú chrbticu, členky a boky. Strečuje 
hrudník, adduktory, hamstringy, trup, latissimy a medzirebrové svaly. Posilňuje 
nohy a celý trup. Koordinuje posúvanie do strán, otáčanie a bedrové ohýbanie; 
zlešuje pohyb do drepu a bočného výpadu.
• Dajte si pružnú tyč Stick Mobility za chrbát na driekovú časť chrbtice. 

Rozkročte sa na 2x šírku vašich ramien.
• Predkloňte sa v bedrách.
• Rotujte tyčov až kým ju nezapriete o zem v strede medzi rozkročenými 

nohami.
• Držte tyč pevne zapretú do zeme a začnite presúvať váhu z jednej nohy na 

druhú.
• Vykonajte 10-12 opakovaní a opakujte na druhú stranu.



3. MONKEY HANG (zavesenie)

BENEFITY: Naťahuje a uvoľňuje chrbát, hrudník a latissimy; posilňuje 
úchop; zlepšuje držanie tela.
• Pevne uchopte hornú časť tyčí, zatiaľ čo stojíte na šírku bokov.
• Tyče sú asi 10cm pred vašimi palcami.
• Zaveste sa a pokrčte kolená, potom zatlačte tyče do zeme.
• Môžete ostať zavesení zvisle dole po určitú dobu a odľahčovať nohy, 

zatiaľčo trénujete úchop.
• Alebo môžete začať otáčať tyčami doprava a doľava a pritom udržujte 

tlak tyčami do zeme. 



4. STICK TAPS (ťapkanie+tlak)

BENEFITY: Zlepšuje rovnováhu; posilňuje chodidlá, členky, kolená, boky, core, 
úchop, latissimy a tricepsy.
• Postavte sa do stoja spojného a tyče umiestnite na 11. a 1. hodine. 
• Ruky dajte do výšky ramien so spodkom tyčí mierne naklonenými k chodidlám.
• Zaprite tyče do podlahy a zdvihnite jedno koleno až na 90 stupňov alebo do 

pohodlnej výšky. Vydržte 6-10 sekúnd.
• Zatlačte vonkajší okraj chodidla do tyče, pričom koleno musí zostať na svojom 

mieste; vydržte 6-10 sekúnd.
• Zatlačte vnútorný okraj chodidla do opačnej tyče, pričom koleno musí zostať 

na svojom mieste; vydržte 6-10 sekúnd.
• Opakujte na každú nohu cca 2-3 opakovania.



5. KAYAKING (pádlovanie)

BENEFITY: Zlepšuje pohyblivosť v ramenách, lopatke a hrudnej chrbtici; 
zlepšuje koordináciu ruka-oko.
• Ruky položte na konce svojej krátkej tyči (4 stopy alebo 5 stopy) tak, 

aby ste mali chodidlá na šírku ramien, panvu zastrčenú pod nimi a 
kolená mierne pokrčené. Ak máte dlhú tyč môžete ju využiť, dajte si ju 
na hruď a chytťe tak aby ruky boli v lakťoch vystreté a dlane smerovali 
nahor.

• Kontrolovaným pomalým tempom začnite pohyb pádlovania vpred po 
dobu 1 minúty a jemne zatlačte na konce tyči.

• Lakte majte vystreté a boky sa nehýbu. 
• Zmeňte smer a kajakujte dozadu na 1 min.
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POZNÁMKY


