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I. GYMNASTICKÝ MÍČ

1. Stručný popis velkých gymnastických míčů

Názvy míčů
• Gymnastický míč
• Fit Ball
• Gym Ball
• Big Ball
• Physio Ball
• Swiss Ball

Druhy gymnastických míčů

Liší se druhem umělé hmoty, její tloušťkou, odolností vůči zatížení, pružností a povrchovou úpravou.

1. Standardní míče
Mají hladký povrch s podélnými drážkami. Zatížitelnost je 300kg. Vysoká odolnost proti opotřebení třením. K velmi 
dobrým vlastnostem také patří jejich dynamické chování, vynikající flexibilita a elastičnost, stabilní forma držení. 
Míče jsou recyklovatelné, vyrobené ze silné lité hmoty s antibakteriální povrchovou úpravou zvlášť odolnou proti 
zevním vlivům. Při mechanickém poškození může dojít i k následnému prasknutí míče. Nejsou lepitelné.

2. Odolné míče (ABS -  anti burst systém, BRQ -  burst resistant quality)
Jsou vyrobené ze speciálních materiálů, které mají větší rezistenci proti opotřebení třením a jsou bezpečnější 
vzhledem k tomu, že při průrazu nedochází k okamžitému úniku tlaku. Dají se opravovat speciálním lepidlem, 
čímž je zaručena jejich delší životnost. K jejich velmi dobrým vlastnostem také patří dynamické chování, vynikající 
flexibilita a elastičnost, stabilní forma držení a protiskluzová úprava povrchu. Míče jsou recyklovatelné, vyrobené 
ze silné lité hmoty s antibakteriální povrchovou úpravou zvlášť odolnou proti zevním vlivům. Nosnost až 500 kg 
(po opravě míče se nosnost snižuje). Maxafe, Ultrasafe, Gymnic Plus.

Velikost míčů

Tytéž údaje o průměru na jednotlivých míčích nemusí znamenat stejnou velikost. Liší se totiž u jednotlivých 
výrobců. Nejlepší je si míč přímo vyzkoušet, popř. se orientovat dle výšky těla nebo délky horní končetiny. V ome
zené míře lze velikost míče ovlivnit množstvím vzduchu (u dětí si tak můžeme pomoci s jejich růstem).

Následující tabulky uvádí doporučené velikosti míčů s ohledem na výšku postavy a délku paží cvičence.

Výška postavy (cm) Průměr míče (cm)
80 -  110 30

110 -  135 45

135 -  160 55

160 -  180 65

180 a více 75



Délka horní končetiny (cm), měřeno od ramene ke koncům prstů. Průměr míče (cm)
45 a méně 35

46 -  55 45

56 -  65 55

66 - 80 65

80 a více 75

Nahuštění míčů

Hustilkou na kolo s použitím adaptéru, redukce, nafukovacím měchem na lehátka, elektrickým kompresorem. 
Nafukovat postupně, při pokojové teplotě, dohustit během několika dní, až bude míč poddajnější. Při nafukování 
nepřekročit uvedený průměr, podhuštění nevadí. Uzávěr vytahovat tupým předmětem.

Údržba a životnost míčů

Čistit vlažnou vodou, popř. mýdlem či saponátem. Následně vytřít do sucha. Nepoužívat rozpouštědla ani jiné 
agresivní prostředky. Životnost závisí na tom, jak často se míč používá, k čemu, z jakého materiálu je vyroben 
a kde se skladuje. Pozor na ostré a hranaté předměty, které míč mohou poškodit. Lepit pouze míče určitých typů
-  např. Maxafe, Ultrasafe, Gymnic Plus. Nenechávat v blízkosti topných těles, v mrazu či horku, dlouho na slunci.

2. Fyziologie a cvičení na gymnastickém míči

Využití míčů a indikace

• Aktivní sed (doma, ve školách)
• Ovlivňování svalového napětí, svalové síly, zkrácených svalů -  posilování, strečink
• Kardiovaskulární trénink
• Trénink koordinace a rovnovážných reakcí (dynamická stabilizace)
• Mobilizační cvičení (ovlivnění kloubní pohyblivosti)
• Uvolnění, relaxace
• Ovlivnění držení těla
• Prevence či kompenzace jednostranného zatížení
• Redukce hmotnosti při nadváze (minimální zátěž na nosné klouby a páteř) -  dynamická vytrvalostní forma cvičení
• Pedagogicko -  terapeutické práce
• Terapie psychomotorických funkcí mentálně či tělesně postižených, psychicky nemocných
• Onemocnění dýchacího systému - hopsání koordinuje dech
• Logopedie a foniatrie - neslyšícím či hůře slyšícím dělá potíže rytmus řeči. Když se dítě 

pohupuje na míči, dochází k potřebným pohybům bránice a děti správně hospodaří
s dechem, správně posadí hlas, rytmicky vyrážejí slabiky či slova.

• Yoga na míči
• Pilates na míči
• Individuální iskupinové cvičení
• Začátečníci i pokročilí
• Různé věkové skupiny -  od kojenců po seniory (minimální zátěž na nosné klouby a páteř),

děti na hraní -  míče s držadly či bez



Svaly posturální a fázické

Předpokladem správného držení těla je rovnováha mezi svaly posturálními a svaly fázickými.

Posturální svaly udržují zpřímené držení těla. U těchto svalů dochází často ke zkracování a proto je potřeba je 
protahovat a snižovat jejich svalové napětí.

Fázické svaly zajišťují pohyb včetně jemné koordinace. Mají tendenci ochabovat a proto je nutné je posilovat. 
Poruchy svalové rovnováhy -  svalová dysbalance, vedou k funkčním poruchám hybného systému, ke změnám 
zakřivení páteře a omezení rozsahu kloubní pohyblivosti.

Následující tabulka uvádí přehled posturálních a fázických svalů.

Dynamický sed

POSTURÁLNÍ SVALY 
Svaly se sklonem ke zkrácení

FÁZICKÉ SVALY 
Svaly se sklonem k ochabování

Šíjové svaly, Hluboké ohybače krku a hlavy,

kývače hlavy, mezilopatkové svaly,

horní část trapézového svalu, dolní část trapézového svalu,

zvedač lopatky, deltový sval,

velký prsní sval, přední pilový sval,

vnitřní rotátory ramenního kloubu, přímý břišní sval,

čtyřhranný sval bederní, hýžďové svaly,

šikmé břišní svaly, vnitřní a vnější hlava čtyřhlavého svalu 
stehenního,

bederní svaly, ohybače kyčlí, dolní fixátory lopatek,

přitahovač stehna (přímá hlava), svaly klenby nohy.

ohybače kolenního kloubu,

lýtkové svaly.

Míč umožňuje aktivní, dynamický sed. Vzpřímené sezení, které šetří páteř, je na míči snazší než na židli. Míč pod
poruje optimální sklon pánve, ideálně podmiňuje vertikální držení trupu a zachovává fyziologické zakřivení páte
ře. Míč nemá opěradlo, je nestabilní, proto musí být svaly stále aktivní. Pérování způsobí stálé střídání zatížení 
a odlehčení plotének, ty jsou tak lépe zásobeny živinami a opotřebovávají se pomaleji. Pérováním a menšími 
pohyby lze rozptýlit neklid a nervozitu. Při sedu na labilní ploše se aktivují břišní svaly více než při sedu na klasické 
pevné židli. Na dynamický sed je třeba si pomalu zvykat. Zpočátku 5 -  10 min několikrát denně, postupně dobu 
prodlužovat. Vzpřímený sed dokážeme aktivně udržet cca 25min. Tělo si samo řekne, jak dlouho máme na míči 
sedět nebo cvičit.



Správný sed

• Je velmi důležitou součástí cviků prováděných v sedu na míči.
• V sedu na míči by měla být napřímená celá páteř.
• Pánev naklopená vpřed (neutrální pozice bederní páteře)
• Ramena rozložena do stran a stažena dolů (netlačit lopatky k sobě)
• Paže volně visí podél těla nebo leží na stehnech
• Brada je lehce zasunutá (hlava je vzpřímená)
• Osa stehna, bérce a nohy je vjedné rovině (velká zevní či vnitřní rotace nohy způsobuje chybné zatížení 

kloubů dolních končetin, chodidlo je zatíženo tříbodově), bérce jsou kolmo k zemi.
• Nohy jsou rozkročené na šířku kyčlí, některé publikace uvádí více než šířku ramen
• Úroveň kyčelních kloubů je o něco výše než úroveň kloubů kolenních (úhel mezi trupem a 

stehny má být větší než 90st)
• Rozhoupávání (pohupování) vedeme přes pánev, hrudník, hlavu.

Taktilní korekce

Pomáháme manuálním kontaktem zaujmout vzpřímené držení těla s přihlédnutím k aktuálnímu stavu jedince. 
K dispozici jsou tři manuální kontakty, z nichž se obecně používá ten, jehož pomocí dosáhneme optimální korek
ce držení těla.

• Kontakt na přední horní trny kosti kyčelní.
• Jedna ruka v oblasti mezi lopatkami a druhá na horní části prsní kosti.
• Jedna ruka v oblasti brady a druhá v oblasti týlu.

Je chybné, když jedinec provádí pouze izolovaný pohyb pánve, hrudníku či hlavy, protože pohyb napřímení je 
pohyb globální. Při vlastní korekci musí vždy dojít „k přírůstku tělesné výšky". Je nutno vyvarovat se překorigová- 
ní, které může jedinec subjektivně pociťovat ve formě omezeného dýchání, možnosti polykání či dokonce bolesti. 
Korigujeme proto pouze tolik, kolik je pro daný okamžik vhodné.

Charakteristika cvičení

Při vlastním cvičení se využívá:

• Rolování či pohybu míče po podložce.
• Pohybu těla jednak ve vztahu k podložce a jednak na míči.
• Trvalých rovnovážných neboli balančních reakcí vzhledem k mobilní podložce, kterou představuje míč.
• Odlehčení těla prostřednictvím částečného přenosu tělesné hmotnosti na míč.

Důležitou vlastností míčů je kromě lability i elasticita se svou schopností akumulovat energii, což umožňuje různé 
způsoby pružení, houpání a poskakování. Na toto organismus reaguje zlepšením, „naladěním" držení těla.

Provádíme-li po dobu 2 až 3 m inut monotónní pružení na míči (stejný směr a velikost pohybu) opakovaně 10 až 
20 krát denně, dochází u menších poruch stability prostřednictvím stimulace proprioceptorů k jejich částečné 
korekci. Toto je zabezpečeno programem automatické posturální korekce, který poruchu pozná a vyšle „pokyny" 
hlubokému stabilizačnímu systému (Švejcar). Na podobném principu funguje i hippoterapie (léčba jízdou na 
koni).



3. Cvičební lekce s gymnastickým míčem

Začínáme postupným seznámením s míčem, zvykáním na balanční plochu (např. pérováním, houpačkou, pánev
ní houpačkou) Warm up (zahřátí) 5 -  10 minut, vhodné v doprovodu hudby, rychlost 100 -  120 BPM. Kardiovasku
lární trénink -  okolo 120 BPM. Silová hodina, relaxační, balanční, zdravotní TV atd.
Hudební doprovod můžeme zvolit rytmizovaný nebo nerytmizovaný. V každém případě by měla hudba navo
zovat příjemnou náladu a optimismus. Příliš rychlá rytmika hudby není vhodná, neboť může narušit správné 
provádění cvičení.
Verbální vedení hodiny je téměř nejdůležitějším momentem a klíčem k úspěchu. Slovní zásoba, výstižný popis 
jednotlivých cviků, způsob projevu a vedení skupiny, intenzita a tón hlasu jsou určující pro správné zvládnutí cvi
ků. Je často nutné zajít mezi cvičence a opravit citlivě nesprávné provádění i dotykovým kontaktem.

Začínáme cviky jednoduššími, postupně zvyšujeme náročnost. Je třeba vycházet nejen z úrovně pohybového 
systému, ale z celkového zdravotního stavu.
Zpočátku provádíme pomalé cvičení a v malém rozsahu, dovoluje-li to typ cvičení. Tempo a rozsah pohybu se 
zvětšuje se zlepšováním koordinace.
Cvičíme pouze do mírné únavy a do bolesti. Únava zhoršuje koordinaci, a tím výsledný efekt cvičení. Počet opa
kování je limitován úrovní fyzické zdatnosti a cílem cvičebního programu. U mladších žáků je vhodné využít při 
cvičení říkadla, motivační cvičení, pohybové hry.
Nesmíme zapomenout, že někdy méně znamená více a že cvičení nad vlastní momentální schopnosti vede spíš 
ke škodě než k užitku.



Nácvik základních pohybů na míči

Cvik 1: Sed na míči, pohyb pánve vpřed a vzad, horní polovina trupu stojí, pohyb se izoluje do oblasti pánve 
a bederní páteře, možnost kontroly pohybu pánve uložením horních končetin na oblast pupku a bederní páteře. 
Kontrola trupu, zda se nehýbe, položením dlaní na ramena (u dětí s vadným držením těla je často problém pro
vést izolovaný pohyb pánve a izolovaný pohyb ramen, proto je třeba soustředit se na nácvik izolovaných pohybů 
od prvních lekcí cvičení na míči).

Chyby: Pohyb celé páteře, trupu a ramen.

Cvik 2: Sed na míči, izolovaný pohyb ramen dopředu a dozadu, nahoru pravé rameno a levé dolů a naopak, pánev 
a bederní páteř se nepohybuje.

Chyby: Pohyb celé páteře.



Zahřívací fáze (tzv. Warm up)

Cílem těchto cviků je zahřátí organismu, kardiovaskulární trénink, nácvik koordinace a rovnováhy

Cvik 3: Sed na míči, nácvik pružení na míči, celý trup, záda i hlava pruží v mírném diagonálním směru, možnost 
kontroly vzpažením horních končetin.

Chyby: Pružení směrem ke stropu, hlava v předsunu.

Cvik 4: Sed na míči, pružení nebo střídavě zvedání dolních končetin od podlahy, pohyb horních končetin do 
vzpažení a zpět do připažení.

Chyby: Špatné postavení dolních končetin.



Cvik 5: Sed na míči, pružení nebo přešlapování dolními končetinami, střídavě zapažování jedné horní končetiny 
doprava s výdechem, rotace trupu a hlavy ve směru pohybu, návrat zpět do výchozí pozice s nádechem, to stejné 
na opačnou stranu s výdechem. Cvik lze provádět s horní končetinou v různé poloze.

Chyby: Zadržení dechu, špatné postavení dolních končetin.

Cvik 6: Sed na míči, střídavě zvedat dolní končetiny od podložky jako při chůzi, pravá horní končetina jde dopředu 
při zvednutí levé dolní končetiny a levá horní končetina jde dopředu při zvednutí pravé dolní končetiny.

Chyby: Pravá horní končetina jde v souhybu s pravou dolní končetinou



Cvik 7: V sedu pohyb celých dolních končetin k sobě a od sebe, horní končetiny položíme zkřížené na hrudník 
a v souhře s pohybem dolních končetin rozpažením položíme k míči a zase vrátíme zkřížené zpět na hrudník, 
nebo horní končetiny vzpažit do V a vrátit zpět křížem na hrudník, pozice V a pozice rozpažených horních konče
tin k míči se můžou střídat.

Chyby: Nevyskytují se.

Cvik 8: Sed na míči, pružení malé střídat s velkým pružením do úplného odsednutí z míče, možnost přidat pohyb 
horních končetin -  malé kroužky vycházející z ramen při malém pružení, velké kruhy vycházející z ramen při vel
kém pružení.

Chyby: Nevyskytují se.



Cvik 9: Sed na míči, horní končetiny v upažení, jednu dolní končetinu propnout v koleni, přitáhnout špičku, druhá 
dolní končetina je pokrčená v koleni, ploska na podlaze stabilizuje pozici (výrazné zapojení svalů klenby nožní), 
pomalu rozpružit míč, to stejné na opačnou stranu.

Varianty: Kroužky nataženou dolní končetinou nebo pohyb nataženou končetinou doleva a doprava.

Chyby: Není propnuté koleno, noha je nízko, kolena musí zůstat ve stejné výšce.

Cvik 10: Sed na míči, pružení a úklony na míči celým trupem do boku, pravá horní končetina je spuštěná vedle 
míče, levá horní končetina je vzpažená kolem ucha, úklon celého trupu vlevo, vyměnit pozice horních končetin 
a to stejné na opačnou stranu, nezadržovat dech.

Chyby: Místo úklonu, současně i předklon trupu. Opírání ruky o míč.



Cvik 11: Sed na míči, postupně rolování míče pod záda až lopatky a zpět, přešlapování dolních končetin jako při 
chůzi, lze přidat pohyb horních končetin.

Chyby: Pravá ruka jde v souhybu s pravou nohou při zvednutí od podložky.

Cvik 12: Sed na míči, dolní končetiny v základním postavení, jedna horní končetina opíše kružnici, začneme dlaní 
vzadu od míče až kolem pravého bérce dopředu k míči, hlava a pohled očí doprovází pohyb ruky, to stejné na 
opačnou stranu, pravidelně dýchat.

Chyby: Zadržení dechu.



Cvik 13: Sed na míči, obě horní končetiny jdou ze zapažení nahoru do vzpažení, pohyb pokračuje dopředu a spo
lečně s předklonem trupu jdou obě ruce sepnuté dolů před bérce -  delfín, pravidelně dýchat.



Protahovací a automobilizační cviky

Při protahovacím cvičení je třeba vždy stabilizovat míč, nikdy nepružit, nepřešlapovat! Pohyb míče aktivuje svaly 
a blokuje jejich elasticitu.

Cvik 14: Sed na míči, pravá ruka položená na pravém rameni, levá ruka položená dlaní na pravém uchu, hlava 
ukloněná doleva do krajní polohy, v této poloze hluboký nádech a s výdechem lehce zvětšit úklon vlevo -  neo
pustit krajní polohu, pohyb s dechovou synkinézou provést celkem 3x, potom pomalu vyměnit pozice horních 
končetin a to stejné 3x na opačnou stranu.

Chyby: Hlava se ukloní na opačnou stranu, návrat zpět z krajní polohy, hlava a trup se tahem ruky předklání, 
místo čistého úklonu.

Cvik 15: Sed na míči, obě ruce položit do týlu, lokty k sobě, nadechnout, s výdechem ohnout hlavu bradou na 
hrudník, vše celkem 3x, hrudní páteř se nehýbe.

Chyby: Ohýbá se i hrudní páteř.



Cvik 16: Sed na míči, pravá ruka na pravém rameni, rameno je stažené dolů, hlavu otočit a předklonit bradou 
směrem k levému kyčelnímu kloubu, levou rukou držet hlavu na temeni, nos míří do levé loketní jamky, uvést hla
vu do krajní polohy do předklonu, nádech a s výdechem lehce zvýšit předklon, zůstat v krajní poloze a to stejné 
ještě 2x, pomalu vyměnit ruce a hlavu otočit bradou k pravému kyčelnímu kloubu, šikmý předklon hlavy, nos míří 
do pravé loketní jamky, v této poloze vše opakovat s dechovou synkinézou celkem 3x.

Chyby: Opustí se krajní poloha, špatné dýchání.

Cvik 17: Sed na míči, nohy široce rozkročené, obě ruce položené v týlu, lokty k sobě, pomalu předklon celé krční 
páteře obratel po obratli až nosem k míči, ruce pustit na zem, v této poloze třikrát hluboký nádech a výdech.

Chyby: Nevyskytují se.



Cvik 18: Sed na míči, kolena od sebe, pravá dolní končetina natažená v koleni, pata se opírá o podlahu, v základní 
pozici nádech, s výdechem předklon celého trupu stranou k pravé dolní končetině, ruce se dotknou chodidla, 
koleno pravé dolní končetiny musí být propnuté, špička pravé nohy přitažená, v poloze chvíli vydržíme, s náde
chem se vrátíme zpět do základní polohy, to stejné na druhou stranu.

Chyby: Koleno není propnuté, nedojde k protažení svalů na zadní straně stehna.

Cvik 19: Sed na míči, pravá noha v základním postavení levá dolní končetina natažená v koleni, v této pozici 
nádech, s výdechem předklon celého trupu k levé noze, obě horní končetiny se snaží chytit levou špičku nohy, to 
stejné na opačnou stranu.

Chyby: Nevyskytují se.



Cvik 20: Sed na míči, horní končetiny v upažení poníž, jedna ruka je otočená palcem dolů, druhá ruka palcem 
nahoru, ruce se střídavě přetáčí palcem nahoru a dolů, hlava je otočená na palec, který směřuje dolů, postupně 
se přetáčí ruce i hlava na druhou stranu, kde je opět palec dolů, cvik je automobilizací přechodové oblasti krční 
a hrudní páteře, pravidelně dýchat, nezadržovat dech.

Chyby: Ruce jsou v upažení, ramena vytažená k uším.

Cvik 21: Uložení horních končetin jako na obrázku, zhluboka nádech a s výdechem táhnout loket za hlavou přes 
podélnou osu těla, v konečné poloze chvíli vydržet, to stejné na druhou stranu.

Chyby: Zadržení dechu.



Cvik 22: Sed na míči, horní končetiny uvedeme do polohy jako na obrázku, zhluboka nádech a s výdechem táh
nout loket přes podélnou osu těla. V konečné poloze chvíli vydržet. Totéž na druhou stranu.

Chyby: Rotace celého trupu, zadržení dechu.

Cvik 23: Sed na míči, úklony celým trupem do boku, pravá horní končetina je spuštěná vedle míče, levá horní 
končetina je vzpažená kolem ucha, s výdechem úklon celého trupu vlevo, s nádechem návrat do střední pozice, 
vyměnit pozice horních končetin a to stejné na opačnou stranu, nezadržovat dech.

Chyby: Místo úklonu, současně předklon trupu. Opírání ruky o míč.



Cvik 24: Sed na míči, jedna horní končetina jde s výdechem do zapažení, s nádechem návrat do středního posta
vení, to stejné na druhou stranu. Uvolňujeme páteř do rotace, horní končetina může být v různé výšce.

Chyby: Zadržení dechu při rotaci, nedojde k automobilizaci obratlů páteře.

Cvik 25: Leh na záda na míč, pánev je mimo míč, ruce sepnout před tělem a s výdechem otáčet celý trup, hlavu 
a obě horní končetiny střídavě do stran, cvičení je automobilizačním cvikem pro hrudní páteř.

Chyby: Pánev je spuštěná dolů.



Cvik 26: Leh na míči, opora o dolní končetiny, horní končetiny se dotýkají podlahy, střídavě zvedat levou a pravou 
ruku od podlahy do rotace, hlava a pohled očí doprovází ruku při rotaci, pravidelně dýchat.

Chyby: Zadržení dechu.

Posilovači cvičení

Cvik 27: Leh na břiše na míči, opora o dolní končetiny natažené nebo pokrčené v koleni, horní končetiny v pozici 
„svícen", s nádechem v pozici 10sec vydržet a s výdechem pozici uvolnit, hlava je v prodloužení s páteří, posilují 
se dolní fixátory lopatek.

Chyby: Hlava je zakloněná nebo se dotýká bradou míče, záklon celého trupu v bederní páteři, přetížení segmen
tů a svalů bederní páteře.



Cvik 28: Leh na břiše na míči, opora o dolní končetiny natažené nebo pokrčené v koleni , horní končetiny natažené 
podél těla, ramena stažená od uší, ruce nad hýžděmi -  pozice „superman", v pozici 10sec s nádechem vydržet, 
s výdechem pozici uvolnit, posilují se dolní fixátory lopatek, hlava je v prodloužení s páteří.

Chyby: Hlava je zakloněná, ruce jsou zapažené a ramena vytažená k uším, záklon celého trupu v bederní páteři, 
přetížení segmentů a svalů bederní páteře.

Cvik 29: Leh na břiše na míči, opora o dolní končetiny natažené nebo pokrčené v koleni , horní končetiny pokrče
né v lokti, ruce u uší -  pozice „sloní uši", ale nedotýkají se, v pozici s nádechem vydržet 10sec, s výdechem pozici 
uvolnit, posilování dolních fixátorů lopatek.

Chyby: Záklon celého trupu v bederní páteři, přetížení segmentů a svalů bederní páteře, ruce se opírají o hlavu, 
hlava je v záklonu.

Cvik 30: Dolní končetiny pokrčené v koleni, položené na míči jako na obrázku, pánev se dotýká míče, břišní oblast 
je mimo míč, ruce opřené o podlahu, provést klik, může být jenom částečný, výhodou této polohy na míči je vždy 
správné nastavení bederní páteře, nelze ji prohnout.

Chyby: Oblast břicha a pupku je na míči.



Cvik 31: Leh na břiše na míči, postupně ručkovat rukama dopředu v pozici „ trakač", v krajní poloze stáhnout 
ramena od uší, lokty lehce pokrčené, držet podsazenou pánev a v pozici chvíli vydržet, krajní poloha se nazývá 
pozice „prkna", celkové posílení předního a zadního svalového korzetu.

Chyby: Velké prohnutí v oblasti pánve a beder, pokud pozici neudrží, stačí ručkovat po míči jen do oblasti pánve 
nebo půlky stehen, postupně ke kolenům a nakonec ke kotníkům, jako pomůcku lze na oblast beder položit např. 
mikinu, overball nebo Dynair, který oblast stimuluje ke správné korekci.

Cvik 32: Pozice prkna, v pozici střídavě zanožovat levou a pravou dolní končetinu, pohyb vychází z kyčelního 
kloubu, koleno je propnuté, posílení celkového svalového korzetu, posílení svalů dolních končetin a svalů hýžďo- 
vých.

Chyby: Dolní končetina je pokrčená v koleni, příliš velké zanožení a tím výrazné prohnutí v bederní páteři, noha 
jde do unožení, rotuje se v kyčelním kloubu.

Cvik 33: Leh na míči, míč pod stehny, dlaně se opírají o podložku, odrazy těla od míče, celé tělo musí být zpevně
né, podmínkou pro provedení cviku je dostatečná síla svalového korzetu, paží a ramen.

Chyby: Nezpevněné břišní ani zádové svaly. Vzniká prohnutí a přetížení v bederní páteři.



Cvik 34: Leh na míči, míč pod stehny, dlaně na zemi, aktivací přímých břišních svalů přitáhnout s výdechem 
kolena k hrudníku, vytvoříme „vajíčko", s nádechem vrátit zpět do výchozí polohy, v základním postavení nutno 
zpevnit celé tělo.

Chyby: Prohnutí v bederní páteři.

Cvik 35: Leh na míči, míč pod stehny, dlaně na zemi, aktivací přímých a šikmých břišních svalů přitahovat kolena 
k hrudníku, ale kolena směřují stranou -„nakřáplé vajíčko", s nádechem vrátit zpět do výchozí polohy, totéž na opač
nou stranu.

Chyby: Vysazení hýždí, nebo prohnutí v bederní páteři.

Cvik 36: Leh na míči na břiše, pomalu ručkovat rukama jako u cviku trakač, pomalu krčit kolena až do kleku na míči 
s oporou o horní končetiny, posílení břišních svalů, možnost přidat zanožení jedné dolní končetiny, udržet se v polo
ze 10sec, vrátit dolní končetinu na míč, to stejné na opačnou stranu.

Chyby: Noha je vytočená do zevní rotace v kyčli a je v lehkém unožení, noha není natažená v koleni.



Cvik 37: Leh na zádech na míči, bedra opřená o míč, chodidla na podložce, ruce v týl, s výdechem zvedat hrudník, 
bedra tlačit do míče, s nádechem vrátit zpět do výchozí polohy, lokty stále držet stranou, hlava v prodloužení 
trupu, posílení přímého břišního svalu.

Chyby: Špatné dýchání.

Cvik 38: Leh na zádech, míč pod bedry, chodidla se opírají o podložku, ruce v týl, s výdechem přitáhnout střída
vě rameno a loket k protějšímu kolenu, s nádechem vrátit zpět do výchozí polohy, lokty držet otevřené stranou, 
posílení šikmých břišních svalů.

Chyby: Zavírání loktů k sobě, zadržení dechu.

Cvik 39: Leh na zádech, míč pod hrudníkem, chodidla na podložce, ruce v týl, s nádechem spustit těžiště, s výde
chem stáhnout hýždě, vrátit zpět, pánev je mimo míč, posílení hýžďových svalů a svalů dolních končetin.

Chyby: Zadržení dechu.



Cvik 40: Leh na zádech, pokrčené dolní končetiny, míč položený na břiše, s výdechem rolovat míč po stehnech 
ke kolenům -  „vysoký kopec", trup se zvedá po dolní okraj lopatek, postupně odvíjet obratel po obratli, nahoře 
nadechnout, s výdechem se vrátit zpět, pupík musí zůstat přitažený k páteři po celou dobu provedení, posílení 
přímých břišních svalů.

Chyby: Hlavaje v předsunu. Nádech se zvedáním trupu..

Cvik 41: Leh na zádech, míč je mezi kotníky, ruce leží na podložce ve vzpažení, zvednout míč nahoru, nohy jsou 
propnuté v kolenou, ruce jdou míči naproti, nad pupkem předat míč do rukou, pomalu položit míč za hlavu a dol
ní končetiny natažené položit na podložku, opět si jdou ruce naproti s nataženýma nohama a nad pupkem přen- 
dat míč mezi kotníky, pravidelně dýchat, při sklapnutí výdech, při návratu končetin do výchozí polohy nádech.

Chyby: Nohy jsou pokrčené v koleni, špatné dýchání.

Cvik 42 Leh na zádech, míč v úchopu horních končetin ve vzpažení, pokrčené dolní končetiny v přednožení, 
vyhodíme míč, chytíme mezi kotníky a stiskneme, totéž zpět, záda, hlava, ramena celou dobu na podložce.

Chyby: Nevyskytují se.



Cvik 43: Leh na zádech, ruce na podložce volně podél těla, ramena stažená od uší, lýtka na míči, s výdechem 
zpevněním pánevního dna a hýždí odrolovat postupně od podložky pánev, bederní část páteře, hrudní část páte
ře až na lopatky pomalu obratel po obratli, s nádechem vrátit zpět do výchozí polohy. Posílení hýždí.

Chyby: Záda se zvednou od podložky v celku, ne postupně.

Cvik 44: Leh na zádech, obě lýtka na míči, paže podél těla, zvednout pánev nad podložku, levou dolní končetinu 
zvednout do lehkého přednožení, chvilku v pozici setrvat, potom vrátit levou dolní končetinu na míč a položit 
pánev na zem, to stejné na druhou stranu, posílení celkového svalového korzetu, svalů dolních končetin a hýž- 
ďových svalů, nezadržovat dech.

Chyby: Dolní končetiny se zvedají vysoko nad míč, pánev neudrží v pozici a klesne k podložce, ramena vytažená 
k uším.

Cvik 45: Leh na zádech, nohy opřené o míč, pokrčené v koleni, jednu dolní končetinu propnout v koleni a chvilku 
v pozici setrvat, to stejné druhá končetina, posílení hýžďových svalů, svalového korzetu zadního a předního, svalů 
dolních končetin.

Chyby: Zadržení dechu.



Cvik 46: Leh na levém boku, míč mezi kotníky, levá paže se opírá o předloktí, s výdechem vzepřít na předloktí, zved
nout pánev od podložky, s nádechem vrátit zpět do základního postavení, totéž provést na opačnou stranu, trup 
udržovat zpevněný, hlava v prodloužení. Posilování bočního svalového korzetu, svalů dolních končetin a hýždí.

Chyby: Hlava není v prodloužení, ale v úklonu.

Cvik 47: Leh na boku, míč mezi kotníky, levá paže skrčená pod hlavou, s výdechem zvedat míč mezi kotníky nad 
podložku, s nádechem vrátit zpět do výchozí polohy, totéž na opačnou stranu, trup udržovat zpevněný v ose. 
Posilování svalů dolních končetin a svalů hýžďových.

Chyby: Dolní končetiny nejsou natažené, pohyb jde současně s přednožením v kyčelních kloubech.

Cvik 48: Leh na boku na míči, spodní dolní končetina ohnutá v koleni, bérec leží na podlaze, horní dolní končetina 
natažená, s nádechem unožit celou dolní končetinu maximálně do úhlu 45 stupňů, špička směřuje vpřed, s výde
chem vrátit zpět, rovnováhu udržovat zpevněním trupu. Posilování svalů dolních končetin a svalů hýžďových.

Chyby: Noha jde do unožení více než 45 stupňů, nebo s unožením dojde k rotaci v kyčelním kloubu a zároveň 
k přednožení.



Cvik 49: Leh na boku, pravá horní a dolní končetina se opírá o podložku, levá horní končetina mírně ve vzpažení, 
levá dolní končetina mírně v unožení, posílení celkového svalového korzetu, předního, zadního i bočního

Balanční cvičení

Cvik 50: Sed na míči, zvednout dolní končetiny od podložky, sna
ha udržet balanc v sedu, možnost přidat pohyb horních končetin, 
např. do vzpažení.

Chyby: Selhává základní postavení dolních končetin, jdou koleny 
k sobě, celý trup se předklání.

Cvik 51: Stoj u míče, jedna dolní končetina pokrčená v koleni chodidlem na míči, horní končetiny spuštěné podél 
těla, v této základní poloze nádech, s výdechem natáhnout dolní končetinu v koleni, přitáhnout špičku, před
klonit trup, horní končetiny se přiblíží rukama ke špičce nohy, s nádechem se vrátí koleno do pokrčení a ruce do 
připažení.

Chyby: Zadržení dechu, rychlé provedení cviku bez koncentrace na balanc.



Cvik 52: Stejná výchozí poloha jako u cviku 51, horní končetiny do vzpažení s nádechem, s výdechem za zády 
pokrčit lokty a přitáhnout k tělu.

Chyby: Ruce nejsou tlačeny za záda, neposílí se dolní fixátory lopatek.

Cvik 53: Stoj u míče, horní končetiny se opírají o míč, pravý bérec se také opírá o míč, levá dolní končetina 
zanožená, propnutá v koleni, z výchozí polohy zvednout pravou horní končetinu do předpažení, zůstane lehce 
pokrčená v lokti, levou nohu zanožíme -  koleno propnuté nebo lehce pokrčené, v poloze chvíli vydržet, totéž na 
druhou stranu.

Chyby: Dolní končetina není zanožená, je v zevní rotaci a unožení.



Cvik 54: Sed na míči, kotník pravé dolní končetiny opřený o levé stehno, pravé koleno stranou. Horní končetiny 
v upažení, rozpružit míč, s nádechem vzpažit, spojit dlaně nad hlavou, s výdechem do upažení, stále udržovat vzpří
mený trup. Druhá varianta cviku -  horní končetiny v upažení, s nádechem do vzpažení, s výdechem do svícnu.

Chyby: Předklon celého trupu, špatná koncentrace při udržení rovnováhy, zadržení dechu.

Cvik 55: Pravá dolní končetina ohnutá v koleni, kolenem se opírá o míč, levá dolní končetina v roznožení, pro
pnutá v koleni, horní končetiny se opírají o zem, v této pozici mírný klik. Protáhnutí svalů na vnitřní straně stehna, 
posílení svalů horních končetin, celkového svalového korzetu trupu a zad, balanc.

Chyby: Nevyskytují se.

Cvik 56: Leh na břiše na míči, výchozí pozice všechny čtyři končetiny se dotýkají podlahy, pravou horní konče
tinu zvednout k uchu a natáhnout dopředu, levou dolní končetinu natáhnout v koleni a zvednout od podložky
-  „křížala", v pozici udržet balanc a chvíli setrvat, to stejné na druhou stranu.

Chyby: Zvedání stejné horní a dolní končetiny, dolní končetina jde do unožení, je příliš zanožená a přetěžuje se 
bederní oblast.



Cvik 57: Pravá dolní končetina pokrčená v koleni, opírá se kolenem o míč, levá dolní končetina stojí na zemi, obě 
ruce se opírají o míč, vybalancování polohy, pravou ruku natáhnout kolem ucha dopředu, ruka je v lokti lehce pokr
čená, v poloze vybalancovat, totéž na druhou stranu.

Chyby: Rychlé provedení cviku, špatná koncentrace.

Cvik 58: Leh na zádech, míč je pod lopatkami, pánev je mimo míč, levá dolní končetina pokrčená v koleni, cho
didlo opřené o podlahu, pravá dolní končetina propnutá v koleni, přitažená špička, kolena jsou ve stejné výšce, 
horní končetiny v mírném předpažení, lokty lehce pokrčené, v pozici chvilku setrvat, pozici uvolnit, to stejné 
s druhou dolní končetinou.

Chyby: Noha je výš nebo níž, kolena nejsou v ose, přednožená dolní končetina je pokrčená v koleni.



Relaxační cvičení na míčích

Cvik 59: Leh na míči na zádech, míč pod hrudníkem, ruce v zapažení, chodidla na podložce, uvolnit celé tělo, 
pravidelně dýchat.

Chyby: Nevyskytují se.

Cvik 60: Leh na míči na břiše, paže volně spuštěné, špičky opřené o podložku, zvolníme celé tělo, pravidelně 
dýcháme, pupík by měl být na nejvyšším bodu míče.

Chyby: Nevyskytují se.



Cvik 61: Leh na boku na míči, kotníky a kolena u sebe, jedna paže se opírá o míč, druhá ve vzpažení, s výdechem 
uvolnit paže, trup i hlavu -  uvolníme horní polovinu těla, pravidelně dýchat, bříško zůstává zpevněné.

Chyby: Hlava není v prodloužení.

Cvik 62: Sed na patách, míč před sebou, horní končetiny rukama na míči, s výdechem protáhnout trup za míčem, 
vytáhnout se z ramen, s nádechem míč přitáhnout zpět k tělu.

Chyby: Nevyskytují se.



Cvik 63: Sed na patách, míč před sebou, pravou rukou rolovat míč s výdechem do strany až za sebe, protažení 
prsních svalů. Totéž na druhou stranu.

Chyby: Nevyskytují se.

Cvik 64: Leh na zádech na podložce, dolní končetiny na míči, kolena od sebe, nohy spojené, pomalým pohybem 
lehce houpat míčem doleva a doprava.

Chyby: Nevyskytují se.

Cvik 65: Leh na břiše na míči, nohy pokrčené v koleni, kolena od sebe přitisknutá k míči, horní končetiny na pod
laze, válení na míči dopředu, dozadu a do boků.

Chyby: Nevyskytují se.



Skupinové cvičení nebo cvičení na míčích prováděné ve dvojicích

Cvik 66: Dva žáci přiměřené velikosti, stoj zády k sobě, míč v oblasti lopatek, pokus udržet míč rovnoměrným 
tlakem mezi zády, pohyb společně pomalu do boků, několik metrů, vpřed i vzad.

Chyby: Špatná koncentrace.

Cvik 67: Závody na míčích ve skákání, v dostatečném prostoru dva žáci soutěží, kdo rychleji přeskáče určený 
úsek na míči. Provedení skokem na míči a současným přísunem míče pod hýždě. Výrazná aktivace břišních svalů, 
vhodný zahřívací cvik.

Chyby: Nepřisunutí míče při výskoku.



Cvik 68: Závody v trakačích, v dostatečném prostoru soutěží žáci, kdo rychleji překoná určený úsek na míči. Pro
vedení: v lehu na míči ručkovat dopředu až po kotníky, zpevněné tělo, rolováním míče pod tělem až nohama na 
zem, opět leh na míč, opakovaně až na konec určeného úseku.

Cvik 69: Sed na míči ve dvojicích proti sobě, obě dolní končetiny lehce zvednout nad podložku a vybalancovat. 
Žáci se snaží udržet balanc a hází si overball.



Cvik 70: Skupina žáků sedí v kruhu na míčích, trénují stabilitu a reakce házením overballu nebo lze hrát hru 
s malým a větším míčem, žáci si posílají po kruhu ve stejném směru oba míče, velký míč musí dohonit malý.

Chyby: Nevyskytují se.

Cvik 71: Skupina žáků sedí v kruhu na míčích, uprostřed kruhu jeden volný míč. Kruh je tak velký (cca 8 - 10 žáků), 
aby každý žák dosáhl nataženou dolní končetinou v koleni na míč. Všichni musí tlačit do míče rovnoměrně, aby se 
udržel přesně ve středu kruhu. Když se podaří míč zastabilizovat ve středu kruhu, žáci cvičí např. ruce do vzpažení 
s nádechem, zpět k tělu s výdechem, nebo obě ruce ve vzpažení a úklon celého trupu střídavě na obě strany, nebo 
obě horní končetiny do vzpažení a do svícnu. Další možnost cvičení stability je ve stejné pozici s jednou dolní 
končetinou na středovém míči, obě ruce v záhlaví, v sedu nádech, s výdechem oba lokty spojit k sobě a předklon 
ke kolenům, nebo si po kruhu posílají velký gymnastický míč, ten honí malý fotbalový míč. Další možnost házet 
si v kruhu overball.

Chyby: Žáci tlačí do středového míče rozdílnou silou a vychylují míč ze středu kruhu.



Cvik 72: Skupina žáků tvoří kruh, každý žák leží na břiše na svém míči, uprostřed kruhu je volný míč, dolní kon
četiny žáků se opírají o podlahu, pravá horní končetina všech žáků se opírá o středový kruh, všichni se pokusí 
vybalancovat pozici stejným tlakem na středový míč a zvedat střídavě jednu a druhou dolní končetinu od pod
lahy (vždy musí být jedna dolní končetina položená na zemi), nebo žáci zvednou jednu dolní končetinu a pokrčí 
v koleni.

Chyby: Žáci mají výrazné rozdíly ve váze nebo výšce a nelze v pozicích vybalancovat pomocí středového míče, je 
vhodné volit do skupiny žáky přiměřeného vzrůstu a váhy.

Cvik 73: Žáci sedí v kruhu každý na svém míči, obě dolní končetiny pokrčené v koleni, chodidla se zapírají o pod
lahu, všichni žáci se drží za ruce, pomalými krůčky se rolují na lopatky až po oblast bederní páteře, stále se drží za 
ruce, pomalým rolováním se žáci vrací do výchozí pozice sedu, celou dobu se drží za ruce.

Chyby: Nestejná rychlost rolování míče, rozdíly ve váze a výšce žáků.



II VZDUCHOVÝ POLŠTÁŘ

1. 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 36 cm. Podložka je bud’ oboustranně hladká, nebo na jedné 
straně obohacená výstupky. Dynair je plněný 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



Klasický vs. dynamický sed

Klasický sed. Při dlouhodobém klasickém sedu na stabilní židli dochází často k nevhodnému zakřivení páteře, 
a to především k předsunu hlavy a zvýšené kyfotizaci celé páteře. Zádové a břišní svaly vykazují minimální aktivi
tu. 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 fyziologickému 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 předchá
zí vadnému držení páteře při sezení, stejnoměrné rozložení tlaku na sedací partie zajišťuje lepší prokrvení dol
ních končetin při sezení, vzpřímené držení těla umožňuje lepší dýchání. Dynair lze umístit na kancelářskou židli 
s nastavitelnou výškou (kyčle mají být při sedu na Dynair výš než kolena) nebo klasickou židli s pevnou výškou.



Rady ke cvičení s Dynair

• 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

2. Cvičební lekce s Dynair

Cvik 1: Aktivování a podpora rovnováhy, posilování svalstva nohou, 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 svalstva nohou, 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.

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

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 dětí pod bránou prochází, žáci na Dynair musí udržet rovnováhu, potom se děti vymění.



Cvik 3: Nácvik koordinace celého těla, posilování svalů nohy, 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 oči, ve středním postavení nádech, s výdechem rotace natažené pravé ruky, 
celého trupu i hlavy vpravo a zpět do střední roviny, vyrovnat balanc a stejný pohyb levé ruky, trupu a hlavy vlevo, 
vrátit se do výchozí střední roviny.

Chyby: Předklon trupu, špatné dýchání.



Cvik 5: Nácvik koordinace celého těla, posílení svalů trupu a dolních končetin.
Stoj na Dynair, obě končetiny v upažení, ve středním postavení nádech, s výdechem rotace a úklon celého trupu, 
hlavy a horních končetin vpravo a zpět do středního postavení opět nádech, to stejné na druhou stranu.

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

Cvik 6: Nácvik celkové rovnováhy

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

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

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



Cvik 7: Nácvik rovnováhy, posilování svalů dolních končetin, trupu, zad a hýžďových svalů, balanc.
Stoj ve výpadu, přední pravá dolní končetina v pokrčení v koleni ve výpadu stojí na Dynair, zadní levá dolní konče
tina míří špičkou nohy dopředu, propnutá v koleni, ruce v protažení kolem uší míří ve směru trupu v diagonálním 
směru, v poloze chvilku setrvat, totéž na druhou stranu s výměnou končetin.

Chyby: Vytáčení celé zadní nohy do zevní rotace - rotace pánve, prohnutí v bederní oblasti, hlava nezůstane 
v prodloužení páteře, hlava je v předsunu.

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.



Cvik 9: Nácvik rovnováhy a koordinace celého těla.
Výchozí pozice stejná jako při cviku 8. Pomalý pohyb horních končetin do upažení a zpět do připažení, postupně 
zvyšujeme pohyb horních končetin až do vzpažení.

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

Cvik 10: Nácvik rovnováhy a koordinace celého těla.
Výchozí pozice stejná jako při cviku 7. Ruce z připažení do pozice svícnu a zpět k tělu.

Chyby: Zadržení dechu, špatné provedení svícnu, přitažení loktů k tělu a vytažení ramen k uším.



Cvik 11: Nácvik správného stoje a koordinace.
Stoj, Dynair držet před tělem jako volant, dolní končetiny mírně od sebe na vzdálenost ramen, ramena spuštěná 
dolů, hlava ve středním postavení, oči fixují bod v úrovni oči, otáčení Dynair jako volantem.

Chyby: Zadržení dechu, vytažení ramen k uším.

Cvik 12: Posilování svalů horních končetin, prsních svalů a svalů mezilopatkových.
Výchozí pozice stejná jako při cviku 11, lokty od těla, ramena ve středním postavení, pevný stisk rukama Dynair 
a snaha jakoby Dynair roztrhnout. Tah loktů směrem ven od těla.

Chyby: Nevyskytují se.



Cvik 13: Nácvik zvedání břemen.
Dřep, ruce natažené, úchop Dynair jako u cviku 12, Dynair se dotýká podlahy, postupně pomalý stoj s rovnými 
zády, zároveň zvedat Dynair před tělem, ruce jdou až do vzpažení, Dynair je přímo nad hlavou -  „ vychází slu
níčko", stejně pomalý pohyb s výdechem do podřepu a Dynair zpět k podlaze -  „sluníčko zachází", nezadržovat 
dech. Záda musí v oblasti bederní páteře po celou dobu provedení cviku zůstat rovná, nesmí vzniknout předklon 
a kulacení zad.

Cvik 14: Nácvik rovnováhy a koordinace, posilování svalů dolních končetin.
Cvičení ve dvojici. 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, dvojice Dynair neudrží.



Cvik 15: Posílení předního a zadního svalového korzetu, hýžďových svalů a svalů dolních končetin, nácvik 
rovnováhy.
Vysoký klek na Dynair, bérce tlačit do podložky, vybalancovat polohu, špičky nohou se nedotýkají podlahy. Horní 
končetiny balancují mírně v upažení od těla, oči fixují bod v úrovni očí.

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

Cvik 16: Nácvik koordinace a rovnováhy.
Výchozí pozice jako při cviku 15. Pohyb horních končetin do vzpažení a zpět, pravidelně dýchat. Posílení předního 
a zadního a bočního svalového korzetu.

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



Cvik 17: Nácvik rovnováhy, automobilizace páteře do rotace.
Výchozí pozice jako při cviku 15. Pravá horní končetina jde do rotace od těla, hlava a pohled očí doprovází pohyb 
ruky, při rotaci od těla nádech, při návratu horní končetiny a těla do výchozí pozice výdech.

Chyby: Špatné dýchání.

Cvik 18: Posílení zádových svalů, předního a zadního svalového korzetu, automobilizace páteře v předozad
ním 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, stejné provedení cviku s Dynair pod koleny, možná i opačná dechová syn- 
kinéza.

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



Cvik 19: Nácvik rovnováhy, automobilizace páteře do úklonu.
Výchozí pozice podpor klečmo, horní končetiny propnuté v lokti, ruce opřené o Dynair, oba bérce zvednout od 
podložky, podsazená pánev, oba bérce se při výdechu pohybují nad podložkou do strany, s nádechem návrat 
zpět do výchozí pozice a totéž na opačnou stranu.

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

Cvik 20: Posilování 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 druhou stranu.

Chyby: Rychlé provedení pohybu, neudrží balanc.

Cvik 21: Posilování celkového svalového korzetu, svalů dolních končetin a velkých svalových skupin v oblasti 
kyčelního kloubu.
Výchozí pozice podpor klečmo, horní končetiny propnuté v lokti, opřené o Dynair. Zvedat celou dolní končetinu 
pokrčenou v koleni vpravo od těla a zpět do výchozí pozice, totéž vlevo, nezadržovat dech, pravidelně dýchat.

Chyby: Natahování dolní končetiny v koleni a zanožování.



Cvik 22: Nácvik správného postavení pánve, posílení svalového korzetu, balanc a nácvik koncentrace při pro
vedení 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 23: Nácvik správného postavení pánve, nácvik koncentrace a rovnováhy, posílení dolních končetin.
Výchozí pozice podpor klečmo, horní končetiny propnuté v lokti, Dynair položená v oblasti bederní páteře. Stří
davě natahovat levou nohu dozadu a pravou ruku dopředu a naopak -  „křížala", nezadržovat dech.

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



Cvik 24: Nácvik rovnováhy, posílení svalů dolních končetin a svalového korzetu.
Výchozí pozice podpor klečmo, lokty propnuté, Dynair v oblasti bederní páteře. Dolní končetinu zvednout mírně 
do unožení s pokrčeným kolenem a zpět, totéž na druhou stranu, nezadržovat dech.

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

Cvik 25: 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 26: 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: Se nevyskytují



Cvik 27: Posílení svalů horních končetin a svalového korzetu trupu.
Z pozice sedu podpora o ruce za zády, pánev zvednout nad podložku, opora o plosky, Dynair na pánvi - „pavouk", 
pohyb celého těla vpřed nebo vzad určitou vzdálenost.

Chyby: Rychlé provedení cviku, Dynair padá.

Cvik 28: Posílení celkového svalového korzetu zad, trupu, svalů hýžďových a zadní strany stehen, balanc.
Leh na zádech, dolní končetiny pokrčit v kolenou, plosky opřené o Dynair, zvedání pánve nahoru a zpět dolů, 
nezadržovat dech.

Chyby: Zadržení dechu.páteře.

Cvik 29: Posílení svalového korzetu zad a trupu, svalů hýžďových a zadní strany stehna.
Leh 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 30: Posílení břišních svalů.
Leh na zádech, horní končetiny položit na podložce lehce od těla, dolní končetiny pokrčit v kolenou, Dynair mezi 
koleny, kolena tlačit k sobě, v základní pozici nádech, s výdechem zvednout nohy od podlahy a kolena pomalu 
přitahovat s Dynair až k oblasti hrudníku a zpět do výchozí pozice.

Chyby: Spatné dýchání.

Cvik 31: Posílení svalů dolních končetin a přímých břišních svalů
Leh na zádech, horní končetiny leží volně na podložce lehce od těla, dolní končetiny zvednuté nahoru do pravého 
úhlu, Dynair leží na ploskách. Snaha udržet podložku, s výdechem pokus lehce pokrčit dolní končetiny v kolenou 
a s nádechem dolní končetiny propnout -  „výtah", podložka nesmí spadnout.

Chyby: Rychlé pohyby, podložka padá, zkrácené svaly na zadní straně stehen, nezvládnutí výchozí pozice.

Cvik 32: Posílení zádových, hýžďových a mezilopatkových svalů.
Leh na břiše, Dynair v oblasti pánve a břicha, dolní končetiny natažené, horní končetiny s nádechem zvedat nad 
podložku pokrčené v lokti v pravém úhlu -  „ svícen", v pozici v nádechu vydržet 10 - 15 sekund, s výdechem uvol
nit. Na začátku provádět cvik s podložkou pod čelem, nesmí být příliš měkká.

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



Cvik 33: Posílení zádových, hýžďových a mezilopatkových svalů, balanc.
Výchozí pozice v lehu na břiše, Dynair v oblasti pánve a břicha. Horní končetiny pokrčit v loktech, konečky prstů 
míří k uším, ale nedotýkají se -  „sloní uši", s nádechem 10 až 15 sekund tlačit celé horní končetiny a lokty nahoru, 
potom s výdechem uvolnit. Na začátku provádět cvik s podložkou pod čelem, nesmí být příliš měkká. Po nácviku 
základní pozice ideální cvičit s lehkou zátěží (0,5 kg) -  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 34: Posílení zádových, hýžďových, mezilopatkových svalů a svalů horních končetin, balanc.
Výchozí pozice v lehu na břiše, Dynair v oblasti pánve a břicha. Zvedání pravé horní končetiny od podložky 
dopředu kolem ucha a levé dolní končetiny do zanožení -  „křížala", zpět do výchozí pozice a stejně levá horní 
končetina a pravá dolní končetina do zanožení, v pozici chvilku setrvat a zpět.

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



Cvik 35: Posílení zádových, hýžďových, mezilopatkových svalů a svalů horních končetin, balanc.
Výchozí pozice v leže na břiše, Dynair v oblasti pánve a břicha. Natažené horní končetiny podél těla zvednout od 
podložky, ramena stáhnout dolů k pánvi, v poloze v nádechu setrvat 10 až 15 sekund, s výdechem pozici uvolnit. 
Na začátku provádět cvik s podložkou pod čelem, nesmí být příliš měkká. Pro lepší efekt a zapojení mezilopatko
vých svalů použít zátěž 0,5 kg.

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

Cvik 36: Posílení zádových svalů, balanc, nácvik správného dýchání.
Turecký sed na Dynair, hlava ve středním postavení, horní končetiny do vzpažení s nádechem, s výdechem ruce 
vtočit dlaněmi k ramenům a lokty spustit k tělu.

Chyby: Předsun hlavy, špatné dýchání.



Cvik 37: Posílení zádových svalů, uvolnění páteře do rotace, balanc.
Pravá ruka položená na pravém koleni, levá ruka položená na levém koleni, s výdechem rotace trupu, hlavy a hor
ní končetiny za tělo, s nádechem návrat horní končetiny, trupu a hlavy do výchozí pozice, to stejné na opačnou 
stranu.

Chyby: Předklon a předsun hlavy, chybné dýchání.

Cvik 38: Posílení zádových a mezilopatkových svalů, balanc.
Výchozí pozice turecký sed, horní končetiny ve vzpažení. S výdechem za zády silou stáhnout obě horní končetiny 
dolů do pokrčení loktů, ruce jsou po celou dobu provedení cviku v úrovni za zády, jako kdybychom za zády ohý
bali tyč.

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



Cvik 39: Posílení zádových a mezilopatkových svalů, balanc.
Turecký sed na Dynair, horní končetiny pokrčené v pravém úhlu v loktech -„svícen", ve středním postavení nádech, 
s výdechem rotace celého trupu s rukama v pozici svícnu vpravo a zpět do výchozí pozice opět nádech a totéž na 
druhou stranu.

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

Cvik 40: 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 41: Posílení zádových svalů, balanc, nácvik správného držení těla.
Turecký sed, Dynair na temeni hlavy, horní končetiny do pozice svícnu, dýchat pravidelně.

Chyby: Svícen není v pravých úhlech, zadržování dechu.

Cvik 42: Posílení zádových svalů, balanc, nácvik správného držení těla.
Turecký sed, Dynair vybalancovat na temeni hlavy, horní končetiny pomalu do upažení a zpět, pravidelně 
dýchat.

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



Cvik 43: Protažení zádových svalů a horních končetin.
Turecký sed na Dynair, předklon trupu a hlavy k podlaze, horní končetiny potáhnout co nejdál před sebe po pod
ložce s výdechem, stále sed na Dynair, při návratu zpět nádech.

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

Cvik 44: Protažení bočního svalového korzetu.
Turecký sed na Dynair, pravá ruka ve vzpažení, levá ruka se opírá vedle těla předloktím o podlahu, úklon celého 
trupu vlevo s výdechem, s nádechem návrat do střední roviny, výměna pozic horních končetin, stejné provedení 
cviku na druhou stranu.

Chyby: Zadržení dechu, předklon místo úklonu.



Cvik 45: Nácvik správného dýchání.
Turecký sed na Dynair, ruce položit na kolena, zhluboka dýchat. 

Chyby: Předsun hlavy.

Cvik 46: Nácvik rovnováhy, koordinace, posílení břišních a zádových svalů.
Sed na Dynair, dolní končetiny zvednout 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, zadržení dechu.



Cvik 47: Nácvik rovnováhy, správného pohybového stereotypu chůze, prevence úrazů.
Několik podložek Dynair umístit 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. Oči fixují bod v úrovni očí, hlava ani trup se nepředklání, nesle
dovat očima chodníček!

Chyby: Nespěchat, jinak dojde k předklonu trupu, nedojde k vybalancování, držení rukou ve strnulé poloze bez 
souhybu s dolními končetinami.
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