
so strelkyňou 

Dankou Bartekovou!



Dnes si môžete dať tréning s našou elitnou strelkyňou Dankou Bartekovou. Najskôr si pozrite 
video a potom sa podľa podrobného plánu smelo pustite do tréningu a športujte aj doma! 

Ideme na to? 

Tabata
(20 sekúnd práce a 10 sekúnd oddych)

 Štyri cviky na rozohriatie:

Pozor na udržanie celého rozsahu pohybu rúk, teda dotyk obidvoch rúk 
nad hlavou a tiež za chrbtom.

Pozor na to, aby šírka postoja v drepe bola na šírku ramien so špičkami smeru-
júcimi von. Pri preskokoch do drepu dbajte na to, aby ste udržali centrované 
kolená a hĺbka drepu by mala byť do úrovne, pri ktorej dokážete udržať neutrálne 
postavenie chrbtice.

Jumping jack

Vysoký „skipping” na mieste

Aerobikový krok – Step touch leg curl

Cyklické preskoky z postoja vzpriameného do drepu

Tréning prebiehal pod odborným 
dohľadom a komentárom 
kondičného trénera a pohybového
terapeuta Dominika Hopjaka.
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3 série
10-15 opakovaní
interval odpočinku medzi sériami: 30-40 s.

3 série
10 opakovaní na každú nohu
interval odpočinku: 40 s. po skompletizovaní obidvoch nôh

Pri cviku je dôležitý tzv. kontralaterálny pohyb – teda protismerná paža – 
protismerná noha ako pri klasickej chôdzi alebo behu.

3 série
5-10 opakovaní na každú nohu
interval odpočinku po dokončení série: 40 s.

3 série
15-20 opakovaní
interval odpočinku po dokončení série: 40 s.

Cvičenie na zadné svalové zreťazenie – hamstringy a sedacie svaly.

Sed na stoličku (drep)

Výstup na stoličku

Bulharské drepy

„Hip Bridge” (bedrový most)

S P O D N Á  Č A S Ť  T E L A
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Dávajte pozor na to, aby ste lopatky nespájali k sebe. Vedie to do otvorenej postúry 
a prehĺbenia lordózy v drieku, kde nie sú aktívne svaly trupu.

Pri hlbšom predklone bude aktívnou fázou tricepsová extenzia.

Cvik je zameraný na svaly ramenného pletenca.

Trup sa snažte udržať v neutrálnom postavení, tzn. udržať všetky prirodzené 
zakrivenia chrbtice. Dýchanie by malo byť prevažne bránicové do brucha.

Bicepsové zdvihy

Tricepsové extenzie

Protismerné rotácie ramien v upažení

Plank

Kľuky
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Všetky cviky vykonávajte v organizácii super setu. To znamená, že po odcvičení bicepsových 
zdvihov prejdite hneď na tricepsové extenzie, následne na protismerné rotácie ramien 
v upažení a hneď na to na kľuky. Prestávku v dĺžke 1 minúty si spravte až po poslednom 
cvičení – po kľukoch.

15 opakovaní každého cviku   |   3× super set

V R C H N Á  Č A S Ť  T E L A



Bandaskové swingy7

Cvik by mal byť vykonávaný kontrolovanou rotáciou, ktorá vychádza z bedier. 
Pri nesprávnom prevedení tohto cviku sa často stáva, že rotácia vychádza z driekovej 
časti chrbtice, kde sa robí protismerný pohyb. Tzv. skrutka môže viesť k zraneniu 
driekovej chrbtice.

Russian Twist (ruský twist)6

Cvičenie je zamerané na hamstringy a sedacie svaly. Aktívna fáza swingu vychádza 
cez kontrolovanú extenziu v kolenách a v bedrách, kde sú hlavným motorom práve 
vyššie spomenuté sedacie svaly a hamstringy. Dráhu pohybu s bandaskou ťahajte 
iba po úroveň ramien.



Výzva šampiónov

Zvládnete náročný cvik rovnako dobre ako náš elitný športovec? 
Prijmite našu výzvu #sportujdomaslovensko a vyhrajte balíček výživových doplnkov Nutrend 
v hodnote 100 eur!

Podávanie tenisovej loptičky v planku

Do našej výzvy sa súťažne môžete zapojiť do 30. júla 2020. 

1. Pozrite si výzvu na dnešný deň na stránke www.sportujslovensko.sk.
2. Natočte video, v ktorom nám ukážete, že ste výzvu splnili.
3. Video uverejnite verejne vo „feede” na svojom Instagrame.
4. Pridajte #sportujdomaslovensko alebo #sportujslovensko a označte 
     @slovenskyolympijskytim.
5.  To je všetko! Ste v hre o skvelé olympijské výhry.

A K O  N A  T O ?


