Zdatný potáp??: Aktivace a cvi?ení
Kolik ?asu a pen?z investujete do výb?ru a zakoupení správné potáp??ské výbavy? A te? si
položte další otázku: Využíváte ji dostate?n??
V?tšina z nás však zapomíná, co je vlastn? tou nejd?ležit?jší sou?ástí naší výbavy: Jsme to my
sami.
P?itom jasn? platí, že naše zážitky jak ve vod?, tak i mimo ni by byly mnohem siln?jší, kdybychom
si vylepšili svou sílu, odolnost a ohebnost.

A také se zeptejte sami sebe, zdali jste dob?e p?ipraveni ú?inn? ?elit náhlé zm?n? po?así nebo
obtížným podmínkám na mo?i (nap?. silným proud?m), nebo zdali dob?e zvládnete nouzovou
situaci (nap?. p?epravu zran?ného kolegy), ?i dokážete-li rychle a se správným na?asováním
zareagovat na selhání výbavy použitím nutné aerobní a anaerobní kapacity. Vypo?ádáte se s
ne?ekanou fyzickou zát?ží a dokážete zvládnout emo?ní vyp?tí?
Nezažili jste n?kdy chvíle, kdy pro vás dokonce jednoduché ?innosti jako p?enesení své výbavy
na pohyblivé základn? (nap?. na ?lunu ve špatném po?así ?i na rozbou?eném mo?i)
p?edstavovaly velký problém?
Pak je nejvyšší ?as za?ít po?ádn? trénovat!

--Následující tréninkový program má zlepšit nebo udržet dobrou fyzickou zp?sobilost, která zvýší
vaši výkonnost p?i potáp?ní, sníží nebezpe?í výskytu zran?ní nebo nehody a umožní lepší reakci
v nouzových situacích ?i p?i náhlých zm?nách podmínek. Navíc vám umožní užít si potáp?ní na
nejvyšší možnou míru!

Stanovení rozumných cíl?
Všechno je vlastn? o tom, co o?ekáváme: Pomocí našeho tréninkového programu chceme:
zlepšit pohyblivost kloub?
zvýšit stabilizaci kloub?
zvýšit všeobecnou sílu a propriocepci, tj. schopnost ovládat koordinaci svého t?la pomocí
posturálního vyvažování
Našeho cíle se pokusíme dosáhnout pomocí série 4 cvik?(funk?n? jednoduchých pohyb?)
speciáln? vytvo?ených a ur?ených pro pot?eby potáp??? všech úrovní. A? jste trénovaný
sportovec nebo ne, toto cvi?ení vám poslouží jako užite?ný prost?edek pro optimální procvi?ení
všech ?ástí t?la, což bude mít za následek bezpe?ný a efektivní t?lesný pohyb. Procvi?ují se
nejen svaly, ale také klouby, šlachy, vazy a pojivové tkán?, které p?edstavují komplexní soubory
oživující svalové ?et?zce, ale také nervovou soustavu.
Výsledkem bude zlepšená pohyblivost kloub? a propriocepce, jakož i lepší celková koordinace a
reaktivita, ale i v?tší síla a vyšší rychlost.

Program p?izp?sobte svým pot?ebám

Tento funk?ní systém tréninku lze absolvovat jen s využitím váhy vlastního t?la, nebo s použitím
r?zných zát?ží, nap?. ?ástí potáp??ské výbavy.
Cviky sestávají z ?ady pozic globálního stre?inku, avšak ve spojení s dynamickým multikloubním
stre?inkem a s pohyby ur?enými pro zvýšení všeobecné síly.
Statické pozice zachycené ve videu (ozna?ené bíle) se drží asi 7 vte?in, série cvik? na sílu
(ozna?ené oranžov?) se opakují 8 krát. Podle svých pot?eb m?žete m?nit ?as výdrže, rozsah
pohybu, nebo po?et opakování cvik?.
Zkracováním nebo prodlužováním ?asu výdrže m?žete klást v?tší d?raz na kardiovaskulární
zdatnost, nebo na posturální vyvažování a celkovou myofasciální vazbu.
Postupné zvyšování amplitudy pohyb? ovlivní obnovu nebo udržení plného rozsahu pohyblivosti
kloub?.
Zvyšování po?tu opakování cvi?ení zvýší všeobecnou sílu a multikloubní i proprioceptivní
stabilizaci.
V??íme, že tento program ve spojení s všeobecným kardiovaskulárním tréninkem (viz sm?rnice
WHO) kladn? ovlivní vaši ?innost pod vodou!

"T?lesná zdatnost není o tom být lepší než n?kdo jiný.
Znamená to být lepší, než jsem byl/a d?íve."

Seznamte se s trenérem

Matteo Del Principio, narozen v italském m?st? Abruzzo, je kvalifikovaný profesionální kondi?ní
trenér s rozsáhlou praxí hlavn? v basketbalových sout?žích (v basketbalových ligách A1, A2 a B).
V letech 2016 a 2017 p?sobil jako profesionální kondi?ní trenér národních mládežnických tým?
(pro FIP, tj. pro Italskou basketbalovou federaci) a také absolvoval odbornou stáž v americké NBA
u týmu Atlanta Hawks. Navíc také pracoval jako profesionální kondi?ní trenér pro n?kolik jezdc?
sv?tových motocyklových sout?ží ve t?ídách MotoGP a Superbike.

