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4  POSILŇOVANIE V AEROBIKU   

 
     Cieľom každého cvičenia je upevniť správne držanie tela, zredukovať podkožný tuk 

a tvarovať postavu miernym nárastom (spevnením) svalovej hmoty. 

      Najdôležitejšie je pripraviť telo na záťaž, odstrániť svalové dysbalancie, naťahovanie 

skrátených a spevňovanie oslabených svalov. Cvičenia  nesmú  preťažovať, kým nie je 

spevnený svalový korzet. Veľkou záťažou sa aktivizujú svaly, ktoré sú už silné a preberajú 

funkciu slabších svalov, ktoré ešte viac oslabujú. Menšia záťaž je potom viac účinnou pre ich 

posilňovanie ako veľká. 

      Začiatočník by mal najprv spevniť korzet okolo chrbtice, panvy, lopatiek a hrudníka – 

princíp od centra k periférii. 

 
4.1 Funkcia svalov a svalových skupín  pri základnom anatomickom postavení 
 
 
Pohyby hlavy 
 
Kyv hlavy  : ..............................................................predná časť kývača 
Ohnutie hlavy : .......................................dlhý sval hlavy, dvíhač hlavy 
Úklon hlavy : .....................svaly medzi priečnymi výbežkami stavcov 
Otáčanie hlavy : .............................................jednostranné krčné svaly 
 
Pohyby trupu 
 
Ohnutie trupu : .............................................................priamy brušný sval 
Záklon a vzpriamenie trupu : vzpriamovač trupu, štvorhlavý bedrový sval 
Otáčanie trupu : ............................vonkajší a vnútorný šikmý brušný sval 
Úklon trupu : .........................................................štvorhlavý bedrový sval 
Zdvíhanie lopatiek : ...........horná časť trapezového svalu, zdvíhač lopatky 
Priťahovanie lopatiek : ..............................trapézový sval, rombické svaly 
Odťahovanie lopatiek : ............................................................pílovitý sval 
 
Pohyby hornej končatiny 
 
Vnútorná rotácia horných končatín a pritiahnutie : ........................široký sval chrbtový 
Odtiahnutie paže : .........................................................deltový sval, nadhrebeňový sval 
Vonkajšia rotácia paže : ............................................podhrebeňový sval, malý oblý sval 
Vnútorná rotácia paže : .........podlopatkový sval, veľký oblý sval, široký sval chrbtový 
Predpaženie : .......................................................................predná časť deltového svalu 
Zapaženie : ...............zadná časť deltového svalu, veľký oblý sval, široký chrbtový sval 
Ohnutie lakťa : ....................................................dvojhlavý ramenný sval, ramenný sval 
Natiahnutie v lakti : ......................................................................trojhlavý ramenný sval 
Natiahnutie ruky a prstov (vztýčenie) : ......... zadná a palcová skupina svalov predlaktia 
Ohnutie ruky a prstov : .................................................predná skupina svalov predlaktia 
Rozťahovanie a priťahovanie prstov : ...........................svaly medzi záprstnými kosťami 
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Pohyby dolnej končatiny 
 
Prednoženie : ....................................................................bedrovostehenný sval 
Zanoženie : ..............................................................................veľký sedací sval 
Vonkajšia rotácia bedrového kĺbu : ..........veľký sedací sval, vonkajšie rotátory 
Vnútorná rotácia : ............................malý sedací sval, napínač stehennej fascie 
Natiahnutie kolena : ....................................................štvorhlavý stehenný sval 
Ohnutie kolena : .....................................................zadná skupina svalov stehna 
Zdvihnutie špičky nohy : ...................................................predný píšťalový sval 
Sklopenie špičky nohy : .....................trojhlavý lýtkový sval, hlboké svaly lýtka 
Pronácia nohy : ..............................................................................lýtkové svaly 
Odťahovanie a priťahovanie prstov : .....................................medzikostné svaly 
 
 
 
 
4.2  Posilňovanie veľkých svalových skupín   – základné znalosti 
 

Na začiatok zaraďujeme cvičenia na uvoľnenie skrátených svalových skupín, ktoré 

slúžia k zvýšeniu pohyblivosti chrbtice, potom mobilizačné cvičenia a na záver zaraďujeme 

spevňovacie  a posilňovacie cvičenia. Začínajte s posilňovaním veľkých svalových skupín 

(výpady, podrepy), postupne pridávajte pohyby paží až po zvládnutí techniky cvičenia. 

Striedajte antagonistické skupiny svalov. Obe strany zaťažujte rovnakým počtom opakovaní. 

Od posilňovania v stoji prechádzajte do nižších polôh. Posledné sa precvičujú brušné svaly, 

pretože sú potrebné pri všetkých cvičeniach ako fixačné a nemôžeme ich vopred vyčerpať. 

Postupným prechodom na menšie svalové skupiny klesá pulzová frekvencia. Na každú 

svalovú skupinu, ktorú posilňujeme, urobíme statický strečing. 

 
CHRBTOVÉ   SVALY  

Z funk čného hľadiska delíme na 3 skupiny : 

1. hlboká vrstva okolo chrbtice – fixačná a dynamická funkcia, zabezpečujú rotáciu, úklony,  

predklony, záklony trupu 

2. zaisťujú držanie a pohyb trupu a lopatiek 

3. svaly upnuté na pažnú kosť – pripaženie a rotačné pohyby paže 

 

-   Rotátori chrbtice pomáhajú držať jednotlivé stavce v správnej polohe. Pri ich oslabení 

vzniká nesprávne postavenie stavcov voči sebe. Preto ich posilňujeme ako prvé. 

Spevnenie stredu tela pred pohybom vyvolá priaznivé podmienky pre aktivizáciu svalov 

na periférii. 
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- Skrátené chrbtové svaly sa prejavujú zlým držaním tela –zväčšená hrudná kyfóza, 

bedrová lordóza, atď...,preto vyberáme cviky na zmenšenie týchto dysbalancií. 

- Nevhodné je posilňovanie v ľahu na bruchu do veľkých záklonov 

- V aerobiku inklinujeme v cvikoch k podsadzovaniu panvy 

- Chrbtové svaly posilňujeme symetrickými cvikmi, pri ktorých napriamujeme trup, alebo 

ho otáčame okolo pozdĺžnej osi  

 

SEDACIE   SVALY 

Veľký sedací sval 

- Jeho aktivita nie je nutná v pokoji, má svoje kľudové napätie 

- Stiahnutím môžeme zmierniť a odstrániť nedostatky držania tela 

- Sedací sval posilňujeme dlhotrvajúcimi izometrickými kontrakciami 

- Najvhodnejšie sú nízke polohy, sú stabilnejšie, umožňujú sebakontrolu 

- Posilňujeme ho zanožovaním, pozor na podsadenie panvy stiahnutím sedacieho svalu 

Stredný a malý sedací sval 

- Pozor na čisté unožovanie, nepridávať pohyb dolnej končatiny do prednoženia 

- Fyziologický rozsah unoženia je do 30 – 40 stupňov, teda nie vysoko unožiť, ale napnúť 

- Vhodné je ich posilňovať izometrickou kontrakciou, výdrže proti odporu 

 

BRUŠNÉ   SVALY  

Priame brušné svaly 

- Ohýnajú celý trup a panvu, trup zaobľujú a menia jeho tvar 

- Zabezpečujú pohyb z ľahu do predklonu, zdvíhajú dolnú končatinu zo skrčenia 

prednožmo pred hrudník 

Šikmé a priečne brušné svaly 

- Šikmý brušný sval vonkajší otáča trup na opačnú stranu, vnútorný na svoju stranu 

- Pri aktivizácií priečneho svalu dochádza k splošteniu prednej brušnej steny, obsah brušnej 

dutiny je tlačený vzad k chrbtici a prospievajú ku zvýšeniu vnútro brušného tlaku 

 
Zásady posilňovania brušných svalov 

 

1. Vždy musíme zabrániť vyklenutiu brušnej steny a prehnutiu v bedrách 

2. K zvýšeniu sily brušných svalov sa hodia cviky, v ktorých sa svaly aktivizujú v skrátení 

3. Používame pomalé vedené pohyby a výdrže 
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„ZDRAVÉ   POLOHY“ 

1. V ľahu na chrbte – ohnutie panvy proti pôsobeniu gravitácie 

- postupne odvíjame hlavu a hornú časť tela až k hornému okraju panvy 

- poloha paží má vplyv na aktivitu svalov, pri rukách v tyl musia svaly prekonávať väčší 

odpor ako v predpažení 

- driekovú časť chrbtice musíme mať stále pritlačenú k zemi 

2. V ľahu na chrbte s ohnutím dolných končatín – ohnutím ohýbačov v bedrovom kĺbe 

- dochádza k fixácii panvy a driekovej chrbtice 

- cviky sú vhodné pre začiatočníkov, ktorí majú slabé brušné svaly a zväčšenú hrudnú 

kyfózu 

- ramena sa nesmú predsunúť pred hrudník 

3. V ľahu na chrbte ( kombinácia ) – zdvíhame od zeme trup i dolnú končatinu 

- pri cvičení musí zostať panva na zemi 

- cvičenec sa nesmie dvíhať do sedu 

- nikdy nerobiť sklapovačky, lebo sa pri nich posilňujú bedrové ohýbače a nie brucho 

4. V podporoch kľačmo, ležmo – trup je bruchom dole 

- v týchto polohách zabrániť prehnutiu trupu 

- vnútorné orgány tlačia na brušnú stenu a preto sa pri posilňovaní viacej aktivizujú 

- čím ďalej sú ruky od chodidiel, alebo kolien tým sú nároky na brušné svaly väčšie 

- ramená musia byť stiahnuté smerom k panve, lopatky sa nesmú zrážať k sebe 

  
Metodické poznámky: 
 
NEZÁLEŽÍ na tom, koľko cvikov vykonáme, ale na tom ako často 

PRE ZAČIATOČNÍKOV vyberieme cviky pohybovo jednoduché a naučíme ich správne 

rytmicky dýchať 

NESKOR naučené cviky obmeňujeme, meníme ich rýchlosť prevedenia a meníme polohy 

AKTIVUJME posilňovaný sval výdychom, cvik je vykonaný technicky správne 

CVIK musí byť presne zacielený na vybranú svalovú oblasť, musí sa previesť presne 

a pomaly 

VÝBER cvikov musíme radiť do správneho poradia v každej pohybovej zostave 

VÝBER  a umenie použiť vhodný metodický postup, ktorý odpovedá individuálnym 

pohybovým schopnostiam cvičiaceho 

KAŽDÝ cvik musíme cvičiť v stabilnej, pohodlnej a zdravej polohe 
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4.3 Cielene posilňovacie cvičenia 

 
   Voliť vhodné cvičenia  a  zostaviť z nich cvičebnú jednotku predpokladá poznať ich 

fyziologickú hodnotu. V malom „zásobníku“ predkladám cviky zatriedené podľa toho na 

čo slúžia, pre rozvoj jednotlivých oblastí, čo umožňuje zamerať sa tam, kde máme 

slabiny. Po cvičení nezabudnite na strečingové cvičenia ! 

Cvičenia pre svaly horných končatín a pletenca ramenného 

 1. Podpor na predlaktí ležmo – vzpor ležmo (obr.1) 

          - toto cvičenie prevádzame najprv striedavoručne, neskôr obojruč 

    Obr. 1 

        

 

 

 

2. Stoj spojný – rúčkovanie vpred do vzporu ležmo a späť  

Obr. 2 

 

 

 

 

 

3. Kľuky vo vzpore kľačmo – „ženské kľuky“, kľuky vo vzpore ležmo –„pánske kľuky“     

 

Obr. 3 

 

 

 

 

4. Kľuky vo vzpore vzadu ležmo  

        Obr. 4 
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 5. Obraty vo vzpore ležmo  

           Obr. 5 

 

 

 

 

 

      

   Cvičenia pre svaly medzilopatkové a dolných fixátorov lopatiek 

1. Turecký sed, upažiť pokrčmo – stiahnuť ramená dole a pritlačiť lopatky      

      k hrudníku  

          Obr. 6 

 

 

 

 

 

 

2. Ľah na bruchu, pokrčiť upažmo – zdvih predlaktia od podložky s vnútornou         

      rotáciou, lakte ostávajú na podložke  

    Obr. 7 

 

 

 

 

 

3. Ľah na bruchu, pripažiť – prehnúť sa v hrudnej časti chrbtice, zapažiť  

     s vnútornou rotáciou paže, dlane von, palce hore  

      Obr. 8 
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4. Ľah vzadu pokrčmo, skrčiť pripažmo – tlakom lakťov do podložky hrudný záklon 

              Obr. 9 

 

 

 

5. Turecký sed, upažiť poníž, dlane hore – opakovane pokrčiť pripažmo, sťahovať   

      lopatky k hrudníku a mierne k sebe  

               Obr. 10 

 

 

 

 

 Cviky pre svaly dolných končatín 
 

1. Stoj spojný, pripažiť – vysadené podrepy, kolená nesmú ísť pred špičky, predpažiť 

              Obr. 11 

 

 

 

 

 

2. Stoj spojný, ruky v bok – výpady striedavonožne  vpred, stranou, vzad  

        Obr. 12 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sed, ľavá noha pokrčená, ktorú si držíme rukami, pravá noha vystretá tesne nad    

      zemou, “fajka“ – priťahujeme  pravú nohu hore 10 cm (obr.13) 

� obmeny: chodidlo  vytočiť  von, alebo do vnútra 
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             Obr. 13                                                            Obr. 14 

 

 

 

 

 

Cvičenia pre sedacie svaly 

1. Ľah na bruchu, mierne pokrčiť roznožmo, chodidla sa dotýkajú – izometrická 

kontrakcia 4 – 6 s (obr. 14) 

2. Podpor na predlaktí kľačmo zánožný pravou, pohyb nohy – varianty:  

- opakovane zanožovať, pokrčiť zánožmo (päta hore), zanožiť – skrčiť zánožmo  

           Obr. 15 

 

 

 

 

 

3. Ľah pokrčmo na boku – opakovane pokrčiť únožmo  

           Obr. 16 

 

 

 

 

 

4. Ľah pokrčmo na ľavom boku – hmity napnutou pravou nohou v malom rozsahu 

Obr. 17 

 

 

 

 

5. Sed pokrčmo – izometrická kontrakcia 4 – 6 s 
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Cviky pre brušné svaly 

1. Ľah na chrbte, ruky v tyl, nohy pokrčené – výdych, brucho vtiahnite dovnútra, ramená 

a hrudník dvihnite po dolné uhly lopatiek, ramená a lopatky tlačte dozadu. Po 

dokončení výdychu sa vráťte do základnej polohy  

        Obr. 18 

 

 

 

2. Ako cvik č. 1, ale  kolená vytočíme do strán, chodidlá sú spolu  

     Obr. 19 

 

 

 

3. Ako cvik č. 1 , ale pri zdvihu sa vytočíme hornú časť trupu do strany vpravo (vľavo) 

            Obr. 20 

 

 

 

4. V ľahu na chrbte  zdvihnite pokrčené nohy, ruky v tyl – pri výdychu sa zdvihnite 

a natiahnite ľavú ruku  z vonkajšej strany k pravému členku a vráťte sa do 

východiskovej polohy, to isté na opačnú stranu  

     Obr. 21 

 

 

 

5. Ľah na chrbte, pripažiť, dlane na zemi, nohy pokrčiť prednožmo – výdychom vytlačiť 

spodným brušným svalstvom nohy do výšky   

       Obr. 22 
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4.4 Dyna band– dynamická guma 
 

Jednou z foriem ako formovať postavu je špeciálne cvičenie pomocou dynamickej 

gumy – d y n a   b a n d . Technika cvičenia s gumou je založená na princípe odporu. 

Cvičebný program spevňuje, posilňuje a rozvíja dôležité svaly tela tým, že ich núti k práci 

proti odporu gumy. Cvičením s gumou spevníte všetky dôležité svalové časti tela a získate 

pevné, súmerné a pružné telo. Získate silu a energiu  a dosiahnete efektívnosť pohybu. 

Môžete lepšie vyvážiť a ovplyvniť svoje telesné proporcie. Zlepšite držanie tela vyrovnaním 

svalových dysbalancií. 

Na cvičenie potrebujete dve špeciálne gumy vyrobené pre tento účel, alebo si kúpte 2 

metre pevnej 2-3cm širokej gumy v textilnej galantérii, ktorú si rozstrihnite na polovicu a na 

koncoch ju  zviažte, alebo zošite. Cvičíme s jednou krátkou gumou, alebo dvoma spojenými 

gumami ( preložiť cez seba a prevliecť). 

Aby bolo cvičenie účinné, je potrebné cvičiť trikrát týždenne , minimálne 30 

minútovým udržiavacím programom. Cvičenia sú jednoduché  a sú zvládnuteľné aj doma.     

Je vhodné chrániť si pokožku na miestach, kde gumy navliekate na končatiny (napr. zápästia 

– potítka, kolená – dlhšie legíny, členky – vyššie ponožky, návleky).    

Na cvičenie sa používa pomalšiu, ale rytmickú hudbu . 

           Cvičebný program pre formovanie postavy – dyna band začnite vždy vhodným 

rozohriatím  organizmu, chôdzou na mieste s postupným zvyšovaním tempa, až prechod do 

poklusu , alebo si zatancujte pri rýchlej hudbe 10 – 15 minút. Pripravujete organizmus na 

náročný výkon a predchádzate poraneniu svalov. Po takomto rozohriatí by malo nasledovať 

ukľudnenie 2 – 5 min, pri ktorom znížime pulzovú frekvenciu. Potom môžete začať 

s posilňovaním. Po ukončení posilňovania si urobte strečing na jednotlivé svalové partie, 

ktoré ste sa rozhodli  dnes posilňovať 3 – 5 minút , ktorým relaxujete a regenerujete svaly.  

Všetky cvičenia opakujeme 12 až 16x. Myslite na to, že cvičenie nie je mučenie! Počúvajte 

svoje telo a prispôsobte svoj program podľa momentálnej situácie. Nezabudnite na  hlboké 

pravidelné dýchanie. 
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Posilňovanie svalov pletenca ramenného 

Základné postavenie (ZP) – stoj mierne rozkročný, mierny podrep, chodidlá  paralelne,                                                                                        

                                              panva podsadená 

  

  1.  ZP – guma v oboch rukách, ľavá päsť na ramene, pravú pažu skrčte pripažmo. Napnite         

gumu pravou do vzpaženia a povoľte (obr.1). 

  2.  ZP – guma na zápästí, vzpažte, dlane vytočte von. Natiahnite gumu tlakom paží do strán 

a pomaly späť (obr.2). 

  3.  ZP – guma v oboch rukách, ľavá paža pri pravom boku. Gumu napínať pravou pažou 

vpravo do upaženia (obr.3). To isté v ľavo. 

 

Posilňovanie svalov na prednej strane paže – bicepsu 

1. ZP – guma v oboch rukách, pravá dlaň hore, ľavá dlaň dole, ľavá paža pri pravom boku. 

Skrčením pravej paže k pravému ramenu natiahnite gumu a pomaly späť (obr.4). To isté 

opačne. Lakte pevne pri tele, nedávajte ich do strán ani hore. 

2 ZP – dve spojené gumy, navlečte gumu na špičku pravej nohy, druhý koniec chyťte do 

pravej ruky, dlaňou hore, lakeť pri boku. Pokrčením pravého predlaktia k pravému 

ramenu natiahnite gumu a pomaly ju spúšťajte do vodorovnej polohy (obr. 5).  

      To isté druhou pažou. 

3 ZP -   navlečte  gumu pod chodidlá, druhý koniec gumy uchopte oboma rukami, dlane 

hore, predlaktie vodorovne. Natiahnite gumu zdvihnutím predlaktia ku hrudníku 

a pomaly späť (obr.6). Nevytáčajte lakte. 

 

Posilňovanie svalov na zadnej strane paže – tricepsu 

1. ZP – guma v oboch rukách, ľavá ruka drží gumu pri pravom ramene, pravou skrčiť 

upažmo. Napnite gumu do upaženia pravou a pomaly späť (obr.7). To isté druhou 

pažou. 

2. ZP – guma v oboch rukách, ľavá dlaň pritlačená pri  ramene, pravý lakeť pri tele. Pravú 

pažu vystrite do pripaženia dlaňou dole, gumu napnúť smerom dole (obr.8). Opakovať 

aj druhou pažou. 

3. ZP –  dve spojené gumy za telom, pokrčiť pripažmo ľavou, predlaktie na bedrách, lakeť 

pri tele, pravá vzpažiť pokrčmo.  Pravú pažu vystrite do vzpaženia, gumu napnúť (obr. 

9). To isté ľavou. 
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Posilňovanie  svalov trupu 

1. ZP – guma v oboch rukách, skrčte predpažmo, dlane dole. Natiahnite gumu, tlačte 

lakte , ramená a lopatky dozadu k chrbtici a povoľte späť (obr. 10). 

2. ZP – guma na zápästí za telom, palce oproti sebe. Ťahajte gumu do strán a povoľte 8x 

a potom mierne hmity pažami do strán 8x (obr.11). 

obr.  1 obr.  2 obr.  3 obr.  4 

obr.  5 obr.  6 obr.  7 obr. 8 

    obr.  9 - 1 
pohľad zozadu 

    obr.  9 - 2 
pohľad zozadu obr.  10 obr.  11 
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3. ZP – guma na predlaktí, predpažiť pokrčmo, dlane dnu. Gumu napnite pohybom 

lakťov do strany a pomaly povoľte (obr.12). 

4. ZP -  spojené dve gumy za telom, pripažiť pokrčmo, ruky pri ramenách, dlane von. 

Vystrieť paže do upaženia a pomaly povoliť (obr. 13). 

5. ZP -  navlečte gumu pod chodidlá, druhý koniec uchopte oboma rukami, dlaňami k telu 

a lakťami von. Natiahnite gumu skrčením predpažmo, lakte vodorovne a uvoľnite 

(obr.14) 

6. ZP – guma v oboch rukách pred telom, pripažiť. Ťahom gumy zapažiť, guma sa opiera 

o stehná (obr.15). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Posilňovanie svalov dolných končatín 

1. Ľah na pravom boku - navlečte gumu cez kolená, dolné končatiny pokrčiť prednožmo. 

Unožte hornou skrčenou nohou a prinožte ( obr. 16). To isté v ľavo. 

2. Ľah na pravom boku – guma cez kolená. Unožte skrčenou nohou, napnite do 

prednoženia, späť skrčiť a prinožiť (obr.17), to isté pravou nohou. 

3. Ľah na pravom boku – guma nad kolenami, pravá noha mierne pokrčená, ľavá 

vystretá. Unožovať ľavou, panvu tlačíme dopredu (obr. 18), opakujeme pravou. 

4. Ľah na pravom boku – navlečte gumu na pravý členok a ľavé chodidlo, pokrčte ľavú 

nohu v kolene, chodidlo postavte na zem za pravú nohu. Natiahnite gumu zdvihnutím 

vystretej pravej  nohy a späť (obr. 19). Špička cvičiacej nohy smeruje vpred. To isté 

ľavou nohou. 

5. ZP a poloha gumy ako predchádzajúci cvik. Skrčte  prednožmo pravou a napnite 

pravú nohu nad zemou (obr.20), potom ľavou. 

6. Ľah pokrčmo – navlečte gumu na pravý členok a ľavé chodidlo. Natiahnite gumu 

prednožením pravej povýš a povoľte späť(obr.21), opakujeme aj ľavou . 

obr. 12     obr. 13 
pohľad zo zadu 

obr. 14 obr. 15 
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7. Stoj  ľavým bokom pri opore – oprite sa o oporu, navlečte gumu na členky a pokrčte 

prednožmo pravou. Natiahnite gumu napnutím pravej nohy v kolene o povoľte 

(obr.22), potom ľavú. 

8. Stoj čelom k opore – oprite sa o oporu a navlečte gumu na členky. Natiahnite gumu  

skrčením zanožmo pravou a povoľte späť(obr. 23), opakujte ľavou. 

9. Ľah na bruchu – navlečte gumu na ľavú špičku a pravý členok, čelo položte na ruky. 

Skrčte ľavou nohou a späť(obr.24), to isté opačne. 

10. Ľah na bruchu – gumu navlečte na členky. Natiahnite gumu zanožením striedavo 

pravej a ľavej končatiny (obr.25). 

 
 
 
 
 
 
 
 
                    obr. 16                        obr. 17                                        obr.18 
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obr.  20 - 1 obr.  20 - 2 
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Posilňovanie sedacích svalov 

1. Podpor kľačmo na predlaktí, váhu preneste na ruky, hlavu mierne predkloňte – 

spojené gumy navlečte pod koleno ľavej nohy a nad koleno pravej nohy. Pravú nohu 

pokrčte povýš a zanožujte pomaly ťahom hore a späť do ZP (obr.26), potom ľavú. 

2. ZP ako v predchádzajúcom cviku. Pravú nohu pokrčte a zanožujte pomaly ťahom 

hore a dole až sa dotknete kolenom ľavej päty (obr. 27), to isté ľavou. 

3. Podpor kľačmo na predlaktí – guma ako v cviku 1, pravou zanožiť povýš a dole 

prekrížiť kľačiacu nohu (obr.28), vystriedať nohy. 

4. Podpor na predlaktí – guma na kolenách, kombinácia cviku 2 a 3 pravou a ľavou 

nohou. 

5. Podpor  kľačmo na predlaktí – guma pod kolenom ľavej kľačiacej nohy a na chodidle 

zanožujúcej pravej nohy. Pravé koleno pritiahnuť k brade a pomaly napnúť nohu do 

zanoženia (obr. 29), opakujeme aj ľavou nohou.  
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obr.  27 obr.  28  

obr.  29 - 2 

obr. 29 - 1 


