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Pozice mimina
V této pozici setrvejte cca 30 vteřin2 
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Vnímej své tělo

Pozice stromu - správné postavení a aktivní klenba – důležitá je tříbodová opora chodidel 
V pozici setrváme po dobu 12ti nádechů a výdechů

 

4

Naše rozcvička – vše již umíme z první fáze
Rozdýchání, aktivace příčného svalu břišního dechem, aktivita pánevního dna, prstíková abeceda

Položte se na záda, pokrčte nohy a paže položte vedle těla, dlaněmi vzhůru. Nyní přilepte celou plochu 
zad na podložku, proveďte správný nádech a výdech z I. fáze a aktivujte pánevní dno, hlava je stále
na podložce – toto je výchozí pozice. Následně zvednete jednu nohu, druhou nohu, kotníky jsou u sebe 
a kolena naopak od sebe. Pomalu zvedáte hlavu  ramena z podložky, až po lopatky, dlaněmi
se snažíte dosáhnout co nejdále, jako byste někomu něco podávali. 

Pokud tento sval není dostatečně protažený, může omezovat i délku našeho kroku a správnou funkčnost 
hýžďových svalů. 
Klekněte si na koleno a druhou nohou se opřete tak, aby lýtko a zadní strana stehna svíraly přibližně pravý úhel. Nyní 
se pocitově vytáhněte z kolene (které je na podložce), přes pánev a křížovou kost až do temene hlavy.  Koleno, pánev, 
páteř, ramena a temeno hlavy jsou v jedné ose. Podsaďte pánev, ale neprohýbejte se v bedrech (oblast beder a podbři-
šek si můžete za�xovat dlaněmi). Nyní byste měli cítit velmi intenzivní tah svalu bedrokyčlostehenního (znázorněn na 
obrázku), pokud chcete intenzitu zvýšit, pomalu přenášejte těžiště těla směrem dopředu, ale stále držte za�xované 
tělo.  

Dýchejte nosem, pomalu a zhluboka. Dlouhý nádech, vzduch proudí po zadní straně hrtanu – hrudník se roztahuje 
do strany – následuje pozvolný výdech, který by měl být DELŠÍ než nádech – s výdechem se plynule zapojuje zejména 
spodní část břicha a ve zcela poslední fázi výdechu vtáhneme pánevní dno – nyní je bříško nádherně ploché a pevné 
– chvilku v pozici setrváme a poté jdeme s nádechem do uvolnění a opětovného roztažení hrudníku.

Cvik:  Cvičení na aktivní nožní klenbu a zapojení svalových řetězců, začínajících na plosce chodidla. Stoupněte si na 
šířku pánve, malíkové strany jsou vodorovně (jako kolejnice). Vnímáme tří bodovou oporu chodidel a nadzvedneme 
a roztáhneme prsty na nohou co nejvíce od sebe. Potom postupně od malíčku pokládáme prstíky jeden po druhém 
na zem jako vějíř. Vnímáme kontakt s podložkou, můžeme si představit, že skrz naše chodidla prorůstají kořeny do 
země a v této pozici setrvejte několik minut.

Protažení svalu bedrokyčlostehenního
V této pozici setrvejte cca 20 vteřin

 

5 SM SYSTÉM – základní pozice- veslování ve stoje a rolování
Pohyb opakujte 20x – nespěchejte, provádějte cvik plynule  

Tento cvik opět začíná v pozici stromu, postavení chodidel je velice důležité. Pohyb vždy začíná od plosky 
chodidel a dochází zde k tzv. spirálnímu řetězení - cvik zahajujeme impulsem z plosky chodidel, přes kolena – 
stehna – hýžďové svaly – páteř bederní – hrudní – krční – až do temene hlavy (pocitově se rozvíjíte jako 
kytička) a teprve nyní, až když jste zcela napřímení, dojde k přítahu paží. Při přítahu jdou lokty pouze do 
úrovně těla, nikoliv za tělo! S nádechem přejdeme do uvolnění, kdy uvolníte paže, hlavu, krční páteř a hrudní 
a to pouze po oblast „podprsenky“ zbytek je stále zpevněný, pokrčíte pouze kolena.  

II. fáze – 4tý, 5tý, 6tý týden
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Statická výdrž - klik s oporou o kolena
V této pozici setrvejte cca 30 vteřin

S rovnými zády, zpevněným břichem a staženými lopatkami směrem dozadu a dolů se vzepřete na rukou – 
pocitově, jakoby jste drželi teploměry v podpaží. Ramena jsou co nejdále od uší a snažte se držet dlouhou šíji. 
Dlaně umístěte pod ramena, prsty směřují dopředu, opíráte se o všechny prsty – váha je našich rovnoměrně 
rozložena.  Nyní mírně pokrčte lokty, které budou směřovat mírně od těla. Spíše než na prsní svaly, se soustřeďte 
na oblast lopatek. Pokud cvik děláte správně, budete cítit i břišní svalstvo a zapojení CORE.

Tímto cvikem navazujeme na cvik č. 2, základ je tedy zcela stejný + napojíme pohyb předloktí do 
stran. Za�xujte lokty k tělu, přetočte dlaně vzhůru (guma je zavléknutá mezi ukazovákem a palcem). 

Představte si, že na dlaních držíte dva talíře a s výdechem je dáváte do stran – v této pozici chvilku 
setrvejte a s nádechem se vraťte zpět do základní pozice.

Položte se na záda a pokrčte nohy. Celou plochu zad přitiskněte k podložce, aktivujte dýchání.
S výdechem zvedáme tělo od kostrče, obratel po obratli směrem na horu, až po úroveň ramenou. 
Zde je nádech a s výdechem se postupně obratel po obratli opět dostáváme dolů až po kostrč. 
Pohyb dělejte pomalu a zejména v oblasti bederní páteře se snažte vizualizovat svou páteř a to,
 jak jeden obratel za druhým odvíjíte od země či k zemi.

Veslování ve stoje + zapojení mezilopatkových svalů a rotátorů ramene „talíře“ 
Cvik opakujte 20x - nespěchejte, provádějte cvik plynule

Pánevní most
Pohyb opakujte 12x

9 
Klekněte si a přejděte do podporu na loktech; lokty jsou kolmo pod rameny a mírně jimi 
tlačíme do země a směrem ke kolenům. Nyní pomalu odlepte pánev a trup od podložky a 
vyrovnejte páteř do přirozeného zakřivení. Důležité je neprohýbat se v bedrech!! Koncentruj-
te sílu do středu těla. 

Podpor na předloktí – opora o kolena
V této pozici setrvejte cca 30 vteřin

 
10  „Y“  postupné rolování páteře s vykročenou nohou – aktivace a protažení 

vzpřimovačů zad, zapojení břišních svalů a uvolnění beder
Pohyb proveďte 10x a nohy vystřídejte

Cvik začíná v napřímené pozici, kdy při pohledu zepředu, vypadá naše tělo jako písmeno Y. Ve 
výchozí pozici si je třeba uvědomit správné usazení ramenou, trapézový sval musí být absolutně 
deaktivovaný. S výdechem jdeme potom do protažení, kde postupně zavíjíme záhlaví, krční páteř, 
hrudní a na posledy bederní, přičemž propínáme koleno přední nohy a zadní koleno se krčí, hlava 
směřuje ke kolenu. Návrat vždy zahájíme zpevněním hýždí a vyrovnáme páteř od spodu nahoru – 
zpět jdeme po stejném oblouku – za zapažení do vzpažení až do úplného napřímení.

11 Usazení kyčlí – srovnání délky končetin – protažení zadní linie 
Již umíme z první fáze
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