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I STRUČNÝ POPIS VZDUCHOVÉHO POLŠTÁŘE

Vzduchový polštář, v našem případě budeme používat tzv. Dynair, je podložka vytvořená z vysoce odolného 
materiálu tzv. rutonu, nejčastěji velikosti 33 nebo 36cm. Podložka je buď oboustranně hladká, anebo na jedné 
straně obohacená výstupky.
Pomůcka je plněná vzduchem a díky tomu vykazuje při cvičení nestabilitu, stejně jako jiné nestabilní pomůcky 
(např. gymnastický míč). Výhodou této pomůcky je, že se dá využít v mnoha polohách např. ve stoji, kleče, sedu 
atd. Je prostorově nenáročná a lze ji snadno přenášet.
Pravidelným užíváním podložky k sezení nebo cvičení ve škole nebo v domácím prostředí můžeme ovlivnit vadné 
držení těla, špatné pohybové návyky a přispět ke zlepšení dýchání.
Cvičení na vzduchových polštářích je bezpečné a nehrozí vznik úrazu v žádné poloze. Vzduchový polštář má velké 
využití ve sportovní přípravě při rovnovážném a koordinačním cvičení, ve fyzioterapii a rehabilitaci k odstraňová
ní různých patologií páteře, dolních i horních končetin, svalovému zpevnění kloubů a páteře. Pomůcka má velký 
význam při využití k dynamickému sedu a cvičení u dětí v mateřských a základních školách.
Velikost a nafouknutí závisí na uživateli (nafouknutí a vyfouknutí pomocí jehly na dohušťování), nafouknutím 
nebo vyfouknutím můžeme regulovat pevnost a labilitu sedačky (více nafouknutý = větší labilita).
Nezbytná je pravidelná údržba pomůcky. Lze je čistit mýdlem nebo běžným saponátem, vlažnou vodou, utřít do 
sucha. Nepoužívat rozpouštědla ani jiné agresivní prostředky, které můžou materiál poškodit.



Využití Dynair

• Nácvik vzpřímeného držení těla.
• Cvičení při bolestech zad, krční páteře a hlavy.
• Cvičení při vadném držení těla.
• Dynamický sed.
• Posílení hlubokého stabilizačního svalstva páteře, trupu, břicha.
• Cílené procvičení svalů vleže na zádech či na břiše.
• Posílení svalstva zpevňujícího klouby.
• Prevence artrózy kloubů.
• Nácvik rovnováhy, koordinace.
• Prevence úrazů kloubů, páteře.
• Zlepšení propriocepce, rychlosti reakcí a motoriky v přípravě vrcholových sportovců.
• Lepší prokrvení dolních končetin.
• Zlepšení dechových funkcí.
• Masáž plosek (stimulace reflexních zón).
• Zlepšení prokrvení plosek při plochonoží.
• Odstranění blokád drobných kloubů plosky.
• Sport.
• Rehabilitace, terapie, domácí cvičení a cvičení v MŠ, ZŠ.
• Snadná motivace dětí při cvičení a snaha zvládnout balanc ve všech polohách, které Dynair nabízí.
• Cvičení individuální, ve dvojicích, skupinové cvičení.
• Cvičení formou hry, soutěživé prvky, říkadla, písničky.

Rady ke cvičení

• Cvičit v bezpečném prostředí.
• Vyvětraná místnost s ideální vlhkostí vzduchu.
• Volný oděv.
• Zajistit dostatek tekutin.
• Začínat jednodušším cvičením, postupně zvyšovat obtížnost, přiměřenost.
• S postupným zlepšováním koordinace zvyšovat rozsah pohybu.
• Necvičit doúnavy!
• Při cvičení vycházet z celkového zdravotního stavu (průchodné DC).
• Ideální je cvičit naboso, přípustná varianta je v obuvi, ne v ponožkách.
• Při cvičení dbát na správné provedení cviku.
• Nezadržovat dech.



Klasický vs. dynamický sed

Klasický sed

Při dlouhodobém klasickém sedu dochází často k nevhodnému zakřivení páteře, a to především k předsunu hla
vy a zvýšené kyfotizaci celé páteře. Zádové a břišní svaly vykazují minimální aktivitu. Meziobratlové ploténky v 
oblasti bederní páteře jsou přetížené konstantním tlakem, objevují se bolesti hlavy, zad a rozvíjí se vadné držení 
těla.

Dynamický sed

Sezením na podložce Dynair zajistíme dynamický nebo také balanční sed. Většina židlí nemá ergonomický úhel 
sedáku a opěrky. Tento nedostatek lze odstranit sezením na Dynair v jeho přední části. Dojde tak k fyziologic
kému sklopení pánve, díky němuž dochází ke vzpřímení páteře až po krční oblast. Při sezení na Dynair dochází 
k aktivnímu posílení stabilizačního, zádového a břišního svalstva. Sed na Dynair tak předchází vadnému držení 
páteře při sezení, stejnoměrné rozložení tlaku na sedací partie zajišťuje lepší prokrvení dolních končetin při seze
ní, vzpřímené držení těla umožňuje lepší dýchání. Dynair lze umístit na kancelářskou židli s nastavitelnou výškou 
(kyčle jsou při sedu na Dynair výš než kolena!) nebo klasickou židli s pevnou výškou.



2. Cvičební lekce s Dynair

Cvik 1: Aktivování a podpora rovnováhy, posilování svalů klenby nožní, svalů dolních končetin a trupu.
Stoj na Dynair, chodidla jsou rovnoběžně, špičky míří dopředu, oči fixují bod v úrovni očí, ruce mírně v upažení, 
ramena spuštěná dolů, střídavě stoj na patách a špičkách, přenášení váhy těla z levé nohy na pravou, krouživé 
pohyby kolen doleva a doprava.

Chyby: Předklon hlavy, vytočení špiček.

Cvik 2: Aktivování a podpora rovnováhy, posilování svalů klenby nožní, svalů dolních končetin a trupu.
Stoj na Dynair, oči fixují bod v úrovni očí, upažení hornících končetin poníž, mírné pokrčení kolen dopředu, trup 
udržet v ose kolmo k Dynair.

Cvičení ve dvojicích: Dva žáci přiměřeného vzrůstu stojí na Dynair proti sobě a drží se za ruce, pokusí se udržet 
rovnováhu na Dynair a současně jít do mírného podřepu.

Cvičení ve skupině: Několik žáků ve dvojicích vedle sebe stojí proti sobě na Dynair a drží se za ruce, vytvoří tak 
bránu, zbytek žáků pod bránou prochází, žáci na Dynair musí udržet rovnováhu, potom se žáci vymění.

Chyby: Předklon trupu, vytočení kolen do strany, předklon hlavy a sledování končetin pohledem.



Cvik 3: Nácvik koordinace celého těla, posilování svalů klenby nožní, svalů dolních končetin a trupu.
Stoj na Dynair, oči fixují bod v úrovni očí, s nádechem pohyb natažených horních končetin nad hlavu a s výde
chem zpět, nad hlavou můžeme tlesknout.

Chyby: Předklon trupu a hlavy.

Cvik 4: Nácvik koordinace celého těla.
Stoj na Dynair, oči fixují bod v úrovni očí, ve střední pozici nádech, s výdechem rotace natažené horní končetiny, 
celého trupu i hlavy, s nádechem návrat zpět do střední roviny, vyrovnat balanc a to stejné na opačnou stranu.

Chyby: Předklon trupu, špatné dýchání.



Cvik 5: Nácvik koordinace celého těla, posílení svalů trupu a dolních končetin.
Stoj na Dynair, obě končetiny v upažení, nádech ve středním postavení, s výdechem rotace celého trupu, hlavy 
a horních končetin vpravo, s nádechem návrat zpět do středního postavení, to stejné vlevo, ruce jsou po celou 
dobu rotace v upažení, jako když držíme dlouhou tyč, která prochází z jedné dlaně po hrudníku na druhou horní 
končetinu až do druhé dlaně.

Chyby: Předklon a změna pozice horních končetin do mírného předpažení.

Stoj na Dynair, ruce v mírném upažení, oči fixují bod v úrovni očí, pravá dolní končetina v mírném pokrčení v 
koleni opustí podložku a jde mírně do rotace a zanožení vpravo za tělo, vrátí se zpět do původního postavení, 
levá noha totéž.

Chyby: Předklon celého trupu a hlavy, vytažení ramen směrem nahoru.
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Cvik 6: Nácvik koordinace, posilování svalů nohy a dolních končetin, posilování svalů trupu.



Cvik 7: Nácvik celkové rovnováhy

Cvičení ve dvojicích: Stoj na Dynair proti sobě na vzdálenost přibližně 2 m, házení overallu, snaha udržet balanc 
a stoj na Dynair.

Cvičení ve skupině: Stoj na Dynair v kruhu a házení overallu, nebo podávání overallu po kruhu.

Chyby: Využití nevhodné pomůcky, nelze využít těžký míč např. fotbalový nebo volejbalový, pouze lehký před
mět.

Cvik 8: Nácvik správného stoje, posílení hlubokých svalů páteře, fixace správného stoje.
Stoj na podložce s Dynair na temeni hlavy, dolní končetiny mírně od sebe na vzdálenost ramen, vybalancovat 
a udržet podložku na temeni hlavy, setrvat v poloze.

Chyby: Chybné výchozí postavení celého těla před uložením Dynair na temeno hlavy, následně předsun hlavy 
a vytažení ramen k uším, zadržování dechu.

It



Cvik 9: Nácvik rovnováhy a koordinace celého těla.
Výchozí pozice jako u cviku 8. Pomalý pohyb horních končetin do upažení a zpět připažit, postupně zvyšovat 
pohyb horních končetin až do vzpažení.

Chyby: Zadržování dechu, špatné výchozí postavení s Dynair na temeni hlavy.

Cvik 10: Nácvik rovnováhy a koordinace celého těla.
Výchozí pozice stoj s Dynair na hlavě, horní končetiny pokrčené v lokti v pravém úhlu -  „svícen". Horní končetiny 
z připažení do svícnu a zpět k tělu.

Chyby: Zadržení dechu, špatné provedení svícnu, přitažení loktů ktělu a vytažení ramen k uším.
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Cvik 11: Nácvik rovnováhy celého těla a posílení předního i zadního svalového korzetu.
Stoj na Dynair na pravé noze, levá v zanožení, předklon celého trupu, ruce v upažení -  holubička, polohu vyba
lancovat.

Chyby: Rychlé pohyby, špatná koncentrace na provedení pohybu.

Cvik 12: Nácvik správného stoje a koordinace.
Stoj, Dynair držet před tělem jako volant, ramena spuštěná dolů, hlava ve středním postavení, oči fixují bod 
v úrovni oči, otáčet Dynair jako volantem.

Chyby: Zadržení dechu, vytažení ramen k uším.

O .
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Cvik 13: Posilování svalů horních končetin, prsních svalů a svalů mezilopatkových.
Výchozí pozice stoj s Dynair před tělem v oblasti břicha. Lokty od těla, ramena ve středním postavení, Dynair pev
ně stisknout rukama a snaha jakoby „roztrhnout" Dynair, tah loktů směrem ven od těla.

Chyby: Ramena vytažená k uším, kulacení ramen.

*
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Cvik 14: Nácvik zvedání břemen.
Dřep, ruce natažené, držet Dynair jako na obrázku, dotýká se podlahy, postupně pomalý stoj s rovnými zády, 
zároveň zvedat Dynair před tělem, pohyb horních končetin až do vzpažení, stejně pomalý pohyb s výdechem do 
podřepu a Dynair zpět k podlaze, nezadržovat dech. Záda musí zůstat v oblasti bederní páteře rovná. Nepředklá- 
nět se!

Chyby: Předklon a kulacení celé páteře, především bederní.



Cvik 15: Nácvik rovnováhy a koordinace, posilování svalů dolních končetin

Ve dvojicích: Stoj zády k sobě, Dynair je mezi zády v úrovni lopatek, snaha o podřep s Dynair mezi zády. 

Chyby: Rychlé provedení cviku bez dostatečné koncentrace, nedostatečné držení Dynair.

Cvik 16: Nácvik rovnováhy, posilování svalů dolních končetin, trupu, zad a hýžďových svalů, balanc.
Stoj ve výpadu, přední dolní končetina pokrčená v koleni stojí ve výpadu na Dynair, zadní dolní končetina míří 
špičkou nohy dopředu, propnutá v koleni, horní končetiny v protažení kolem uší míří v diagonálním směru ke 
stropu, v poloze chvilku setrvat, totéž na druhou stranu s výměnou končetin, nezadržovat dech.

Chyby: Vytáčení celé zadní nohy do zevní rotace - rotace pánve, prohnutí v bederní oblasti, hlava je v předsunu, 
nezůstane v prodloužení páteře.
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Cvik 17: Posílení předního a zadního svalového korzetu, hýžďových svalů a svalů dolních končetin, nácvik 
rovnováhy.
Klek na Dynair, kolena vředu přečnívají, bérce tlačit do podložky, chodidla se nedotýkají podlahy. Horní končetiny 
v upažení, oči fixují bod v úrovni očí.

Chyby: Předklon trupu, hlava sklopená k zemi, opírání špičkami o podlahu.

Cvik 18: Posílení předního a zadního a bočního svalového korzetu, nácvik koordinace a rovnováhy.
Výchozí pozice jako u cviku 17. Pohyb horních končetin do vzpažení a zpět, pravidelně dýchat.

Chyby: Zadržování dechu, dotek špičkami o podlahu, předklon trupu, předsun hlavy.



Cvik 19: Nácvik rovnováhy, automobilizace páteře do rotace.
Výchozí pozice jako u cviku 17. Ve středním postavení nádech, s výdechem jde horní končetina do rotace od těla, 
hlava a pohled očí doprovází pohyb ruky, při návratu ruky a těla do výchozí pozice opět nádech, to stejné na 
opačnou stranu.

Chyby: Špatné dýchání.

Cvik 20: Posílení předního a zadního svalového korzetu, automobilizace páteře v předozadním směru, 
nácvik rovnováhy.
Pozice v podporu klečmo, podsazená pánev s Dynair pod rukama, s nádechem vyhrbit hrudní i bederní páteř, s 
výdechem prohnout páteř opačně. Možný i opačný dechový stereotyp.

Chyby: Výchozí pozice je nesprávná, prohnutí v bederní páteři, uvolnění břišní stěny, zadržení dechu.



Cvik 21: Nácvik rovnováhy, automobilizace páteře do úklonu.
Výchozí pozice podpor klečmo, Dynair pod rukama, plosky a bérce zvednuté nad podložku. Podsazená pánev, v 
základní pozici nádech, s výdechem se pohybují oba bérce současně nad podložkou a zároveň do strany, s náde
chem návrat zpět do výchozí pozice a totéž na opačnou stranu.

Chyby: Zvýšené prohnutí páteře jak ve výchozí pozici, tak při pohybu.

Cvik 22: Posílení předního i zadního svalového korzetu, svalů v oblasti pletence ramenního, koncentrace, 
balanc.
Výchozí pozice podpor klečmo, horní končetiny se opírají dlaněmi o Dynair, lokty propnuté, v základní pozici 
nádech, s výdechem rotace levé horní končetiny od těla, pohyb ruky doprovází pohled očí, s nádechem návrat 
zpět do výchozí pozice a s výdechem to stejné na opačnou stranu.

Chyby: Rychlé provedení pohybu, neudrží balanc.



Cvik 23: Posilování celkového svalového korzetu, svalů dolních končetin a velkých svalových skupin v 
oblasti kyčelního kloubu.
Výchozí pozice podpor klečmo, horní končetiny na Dynair. Zvedat celou dolní končetinu pokrčenou v koleni do 
strany od těla a zpět do výchozí pozice, totéž na opačnou stranu, nezadržovat dech, pravidelně dýchat.

Chyby: Natahování dolní končetiny v koleni a zanožování.

Cvik 24: Nácvik správného postavení pánve, posílení svalového korzetu, balanc a nácvik koncentrace při 
provedení pohybu.
Podpor klečmo, Dynair položená na zádech v oblasti bederní páteře, pokus o pohyb na čtyřech končetinách, 
Dynair nesmí spadnout.

Chyby: Rychlé provedení cviku, zadržení dechu.



Cvik 25: Nácvik správného postavení pánve, nácvik koncentrace a rovnováhy, posílení dolních končetin.
Výchozí pozice podpor klečmo, Dynair v oblasti pánve a bederní páteře. Střídavě natahovat levou nohu dozadu a 
pravou ruku dopředu a naopak, nezadržovat dech.

Chyby: Nedostatečná koncentrace, rychlé provedení pohybu, špatné dýchání.

Cvik 26: Nácvik rovnováhy, posílení svalů dolních končetin a celkového svalového korzetu.
Výchozí pozice podpor klečmo, Dynair v oblasti pánve a bederní páteře. Dolní končetinu mírně zvednout do 
unožení s pokrčením v koleni a vrátit zpět, totéž na druhou stranu, nezadržovat dech.

Chyby: Nedostatečná koncentrace, rychlé provedení cviku, velké unožení nohy vede k rotaci v oblasti bederní 
páteře a Dynair spadne, nesprávná výchozí pozice zad.



Cvik 27: Nácvik správného postavení pánve, koncentrace, rovnováhy, uvolnění páteře do úklonu.
Výchozí pozice podpor klečmo, horní končetiny propnuté v loktech, Dynair v oblasti bederní páteře, oba bérce 
zvednout od podložky, v základní pozici nádech, s výdechem se oba bérce pohybují nad podložkou do strany, 
pohled očí sleduje plosky, s nádechem návrat do výchozí pozice a s výdechem to stejné na opačnou stranu.

Chyby: Nevyskytují se.

Cvik 28: Posilování předního i zadního svalového korzetu, fixace správného postavení pánve, koncentrace, balanc.
Výchozí pozice podpor klečmo, horní končetiny propnuté v lokti, Dynair v oblasti bederní páteře, v základní pozici 
nádech, s výdechem rotace levé horní končetiny od těla, pohyb horní končetiny doprovází pohled očí, s náde
chem návrat zpět do výchozí pozice a s výdechem to stejné na druhou stranu.

Chyby: Rychlé provedení pohybu, přílišná rotace horní končetiny, Dynair spadne, změní se správné nastavení 
pánve a bederní páteře.

Cvik 29: Posílení svalů horních končetin a svalového korzetu trupu.
Z pozice sedu podpora o ruce za zády, zvednout trup i pánev nad podložku, opora o plosky, Dynair na pánvi 
„pavouk nebo rak", pohyb celého těla vpřed nebo vzad.

Chyby: Rychlé provedení cviku -  Dynair padá.
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Cvik 30: Posílení celkového svalového korzetu zad, trupu, svalů hýžďových a zadní strany stehen, balanc.
Leh na zádech, dolní končetiny pokrčit v kolenou, Dynair pod ploskami, zvedání pánve nahoru a zpět dolů, neza
držovat dech.

Chyby: Zadržení dechu.

Cvik 31: Posílení svalového korzetu zad a trupu, svalů hýžďových a zadní strany stehna.
V poloze na zádech horní končetiny položit na podložce lehce od těla, dolní končetiny pokrčit v kolenou, Dynair 
mezi koleny, zvedat pánev a záda po lopatky nahoru a zpět, nezadržovat dech.

Chyby: Zadržení dechu.

Cvik 32: Posílení svalového korzetu v oblasti pánve a zad, posílení svalů dolních končetin a hýždí.
Leh v poloze na zádech, horní končetiny položit podél těla, dolní končetiny pokrčit v kolenou, plosky opřené o 
Dynair, vybalancovat polohu a střídavě natahovat v koleni pravou a levou dolní končetinu.

Chyby: Zadržení dechu, pánev je nízko nad zemí.



Cvik 33: Posílení zádových, hýžďových a mezilopatkových svalů, balanc.
Leh na břiše, Dynair v oblasti pánve a břicha, dolní končetiny natažené, s nádechem zvedat horní končetiny nad 
podložku pokrčené v loktech do pravého úhlu -  „svícen", v pozici vydržet v nádechu 10 až 15 sekund, s výdechem 
uvolnit. Pro lehčí nácvik popsané pozice vhodné zezačátku podložit čelo, není vhodné použít měkký overball. Po 
nacvičení základní pozice ideální cvičit s lehkou zátěží (0,5 kg) - lepší aktivace mezilopatkových svalů.

Chyby: Nesprávný svícen, zvedání hlavy od podložky a zvedání celého trupu, přetížení svalů v bederní oblasti páteře.

Cvik 34: Posílení zádových, hýžďových a mezilopatkových svalů, balanc.
Výchozí pozice leh na břiše, Dynair v oblasti pánve a břicha. Horní končetiny pokrčit v loktech, konečky prstů míří 
k uším, ale nedotýkají se, s nádechem 10 až 15 sekund tlačit celé horní končetiny a lokty nahoru, potom s výde
chem uvolnit. Pro lehčí nácvik popsané pozice vhodné zezačátku podložit čelo, není vhodné použít měkký over
ball. Po nacvičení základní pozice ideální cvičit s lehkou zátěží (0,5kg) -  lepší aktivace mezilopatkových svalů.

Chyby: Konečky prstů se opírají o uši, zvedání celého trupu a hlavy, dojde k přetížení vzpřimovačů páteře v oblas
ti beder, mezilopatkové svaly se nezapojí.

Cvik 35: Posílení zádových, hýžďových, mezilopatkových svalů a svalů horních končetin, balanc.
Výchozí pozice leh na břiše, Dynair v oblasti pánve a břicha. Zvedat pravou horní končetinu od podložky dopředu 
kolem ucha a levou dolní končetinu do zanožení, v pozici setrvat a zpět do výchozí pozice, potom končetiny 
vyměnit, nezadržovat dech.

Chyby: Není opora o podložku o čelo, zvedání dolní končetiny příliš vysoko -  přetížení svalů v bederní oblasti, 
unožování dolní končetiny, zadržování dýchání.



Cvik 36: Posílení zádových, hýžďových, mezilopatkových svalů a svalů horních končetin, balanc.
Výchozí pozice v lehu na břiše, Dynair v oblasti pánve a břicha. Natažené horní končetiny podél těla, ramena 
stáhnout dolů k pánvi, s nádechem zvednout celé horní končetiny od podložky, v poloze setrvat 10 až 15 sekund, 
s výdechem vrátit zpět. Pro lehčí nácvik popsané pozice vhodné zezačátku podložit čelo, není vhodné použít 
měkký overball. Po nacvičení správné základní pozice vhodné použít zátěž (0,5kg) -  výraznější aktivace mezilo
patkových svalů.

Chyby: Ramena se kulatí k podložce, ruce jdou vysoko do zapažení.

Cvik 37: Posílení bočního svalového korzetu, svalů dolních končetin, balanc.
Leh na boku, Dynair je v oblasti pánve, trup i dolní končetiny jsou v rovině, leží na sobě, spodní horní končetina je 
ohnutá v lokti, tvoří oporu o podlahu, obě dolní končetiny zvedat od podložky nahoru, udržet balanc, nepřepadat 
dopředu ani dozadu, nezadržovat dech, lehčí varianta cviku -  spodní dolní končetina zůstane ležet na podložce, 
druhou dolní končetinu zvedat do unožení, nezvedat příliš vysoko!

Chyby: Dynair není správně uložena, nelze vybalancovat a provést pohyb dolních končetin, při lehčí variantě 
cviku zvedání dolní končetiny zbytečně vysoko.



Cvik 38: Posílení zádových svalů, balanc, nácvik správného dýchání.
Turecký sed na Dynair, hlava ve středním postavení, ruce do vzpažení s nádechem, s výdechem ruce vtočit dlaně
mi k ramenům a lokty spustit k tělu.

Chyby: Předsun hlavy, špatné dýchání.

Cvik 39: Posílení zádových svalů, uvolnění páteře do rotace, balanc.
Turecký sed na Dynair, pravá ruka položená na pravém koleni, levá ruka položená na levém koleni, rotace trupu, 
hlavy a ruky vpravo za tělo s výdechem, nádech při návratu do výchozí pozice, to stejné na opačnou stranu.

Chyby: Předklon a předsun hlavy, chybné dýchání.



Cvik 40: Posílení zádových a mezilopatkových svalů, balanc.
Turecký sed na Dynair, výchozí pozice horních končetin jako u cviku 39. S nádechem horní končetiny do vzpažení, 
s výdechem za zády silou stáhnout obě ruce dolů do pokrčení loktů, celé horní končetiny jsou po celou dobu pro
vedení cviku v úrovni za zády, jako kdybychom ohýbali za zády tyč.

Chyby: Ruce jdou před tělem, předsun hlavy, prohnutí páteře v bederní oblasti

Cvik 41: Posílení zádových a mezilopatkových svalů, balanc.
Turecký sed na Dynair, horní končetiny pokrčené v pravém úhlu v loktech -„svícen", rotace celého trupu a horních 
končetin ve svícnu s nádechem vpravo a zpět do výchozí pozice výdech a totéž na druhou stranu.

Chyby: Předsun hlavy, pokrčené lokty přitažené k tělu, ramena vytažená k uším.



Cvik 42: Posílení zádových svalů, balanc, nácvik správného držení těla.
Turecký sed, Dynair vybalancovat na temeni hlavy, v pozici vydržet 10 až 15 sekund.

Chyby: Zadržení dechu, špatná koncentrace.

Cvik 43: Posílení zádových svalů, balanc, nácvik správného držení těla.
Turecký sed, Dynair na temeni hlavy, ruce na kolena, horní končetiny do pozice „svícen", dýchat pravidelně. 

Chyby: Svícen není v pravých úhlech, zadržování dechu.



Cvik 44: Posílení zádových svalů, balanc, nácvik správného držení těla.
Turecký sed, Dynair vybalancovat na temeni hlavy, horní končetiny pomalu do vzpažení a zpět, pravidelně 
dýchat.

Chyby: Rychlé provedení cviku, špatná koncentrace, Dynair padá, špatné dýchání.

Cvik 45: Protažení zádových svalů a horních končetin.
Turecký sed na Dynair, předklon trupu a hlavy k podlaze, protažení horních končetin po podložce co nejdál před 
sebe s výdechem, stále sed na Dynair, při návratu zpět nádech.

Chyby: Hýždě opustí podložku a překlopí se vpřed, zadržování dechu.



Cvik 46: Protažení bočního svalového korzetu.
Turecký sed na Dynair, pravá ruka ve vzpažení, levá ruka se opírá vedle těla předloktím o podlahu, s výdechem 
úklon celého trupu vlevo, s nádechem návrat do střední roviny, výměna končetin, stejné provedení cviku na dru
hou stranu.

Chyby: Zadržení dechu, předklon místo úklonu.

Cvik 47: Nácvik správného dýchání.
Turecký sed na Dynair, ruce položit na kolena, zhluboka dýchat. 

Chyby: Předsun hlavy.



Cvik 48: Nácvik rovnováhy, koordinace, posílení břišních a zádových svalů.
Sed na Dynair, dolní končetiny zvednuté nad podlahu, ruce v upažení, udržet balanc, složitější provedení cviku - z 
této pozice ruce a nohy do pokrčení, udržet balanc a opět zpátky.

Chyby: Špatná koncentrace a rychlé provedení cviku, nezadržovat dech.

Cvik 49: Nácvik rovnováhy, správného pohybového stereotypu chůze, prevence úrazů.
Několik podložek Dynair se umístí v jedné ose za sebou, vytvoříme tzv. balanční chodník, vzdálenost podložek dle 
výšky žáků a délky kroku, chůze po podložkách, klasický stereotyp chůze, střídat při došlapu na Dynair pravou a 
levou nohu, zachovat souhyb horních končetin.

Chyby: Nespěchat, dojde k předklonu trupu a špatnému vybalancování, ruce ve strnulé poloze bez souhybu s 
dolními končetinami.



Cvik 50: Nácvik rovnováhy, posílení svalového korzetu.
Dvě podložky Dynair položené na podlaze na přiměřenou vzdálenost (nejlépe na šířku ramen), stoj na Dynair, 
horní končetiny mírně upažené, každá dolní končetina stojí na jedné podložce, pohledem fixovat bod v úrovni 
očí, obě dolní končetiny do mírného podřepu v kolenou.

Chyby: Předklon trupu, hlava v předklonu.

Cvik 51: Nácvik rovnováhy, posílení svalů dolních končetin.
Dvě podložky Dynair položené na podlaze na přiměřenou vzdálenost od sebe, horní končetiny v mírném upažení, 
každá končetina stojí na jedné podložce, pomalu přenášet váhu celého těla na pravou nohu, levá opustí podlož
ku, to stejné na opačnou stranu.

Chyby: Rychlé provedení cviku, předklon celého trupu.



Cvik 52: Nácvik rovnováhy, posílení svalů trupu a dolních končetin.
Dvě podložky Dynair, pozice při cvičení podobně jako při vysokém kleku, klek pravým kolenem na podložce, levá 
dolní končetina v nákroku nohou na druhé podložce, která je vpředu, horní končetiny v pozici balancují, nebo 
pohyb z připažení do vzpažení.

Chyby: Předklon celého trupu, špatné rozmístění podložek, daleko nebo příliš blízko sebe, nesmí být v jedné 
ose.
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Cvik 53: Posílení předního a zadního svalového korzetu, svalů dolních končetin a hýžďových svalů.
Dvě podložky Dynair pod koleny, vysoký klek, paty se nedotýkají podlahy, horní končetiny v mírném upažení, v 
pozici vybalancovat.

Chyby: Předklon celého trupu, podložky jsou umístěné daleko nebo moc blízko sebe
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