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Jednoduché cvičenie na každý deň
zamerané na aktiváciu hlbokého stabilizačného systému
Mgr. Daniela Biščová
Pomaly sa končia horúčavy a blíži sa obdobie príjemných teplôt. Ideálne obdobie na cvičenie
a športovanie. Výhodou je, že sa ešte nemusíme ukryť do posilňovne, pretože sa dobre športuje
doma aj vonku.
Tieto cviky sú jednoduché, nepotrebujete k nim žiadne pomôcky a dajú sa robiť kdekoľvek. Sú
zamerané na aktiváciu svalov chrbta, trupu a stabilizačnú funkciu svalov celého tela. Pri ich správnom
prevedení vedú k správnemu držaniu tela a k aktivácii svalov hlbokého stabilizačného systému
chrbta, nazývaného aj Core Muscles.
Medzi hlavné svaly hlbokého stabilizačného systému chrbta patria svaly panvového dna, priečny
brušný sval, krátke svaly chrbtice a bránica. Môžete si predstaviť, že vytvárajú svalový balón
uprostred brušnej dutiny. Reflexne sa aktivujú pri každom našom pohybe. Pri ich oslabení dochádza
k poruchám pohybového aparátu.
Tieto svaly zabezpečujú správne držanie tela pri všetkých pohyboch. Pracujú vždy spoločne, teda je
pre ne aj rozhodujúca správna súhra. Zlyhanie jedného svalu nabúra funkciu celého stabilizačného
systému. Dajú sa cvičiť reflexne alebo so špeciálnymi cvikmi. Väčšinou sa jedná o cviky s vlastnou
váhou tela, ale aj o cviky s rôznymi pomôckami (fitlopta, balančné plošiny...)
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Kedy a kde cvičiť
-

vhodné sú na každodenné cvičenie doma

-

ideálne pred športom (behom, futbalom, tenisom...)

-

vhodné sú aj na prestávku pri športe (ak máte dlhšiu túru s bicyklom, je dobré v prestávke
urobiť zopár cvikov pred pokračovaním)

-

príprava v posilňovni na samotné cvičenie (po kardio tréningu si môžete zacvičiť cviky, ktoré
predhrejú celé telo a zaktivujú svaly pre správne držanie tela, aby pri posilňujúcom cvičení
ľahšie udržali telo vzpriamené)

-

niektoré cviky zvládnete určite aj v práci (hlavne, ak dlhé hodiny sedíte a chcete rýchlo
a účinne zaktivovať svaly)

Hlavné zásady pri cvičení
-

Celé cvičenie držíte telo vzpriamene

-

Hlava je vytiahnutá za zadné vlasy do výšky, pohľad smeruje priamo pred vás

-

Plecia sú uvoľnené do šírky

-

Lopatky sú stiahnuté dole od uší

-

Panva je v neutrálnom postavení: brušné svaly sú mierne zaktivované, ako by sme chceli
pupok napnúť dnu ku chrbtici

-

Kolená sú uvoľnené, v žiadnom prípade ich neprepínajte

-

Môžete cvičiť v teniskách alebo na boso - snažíme sa mať na podložke celé chodidlo

-

Dýchajte voľne, bez zadržovania dychu (nádych nosom, výdych ústami)

-

Cvičíte hlavne na správnu koordináciu pohybu, na precíznosť, nie na počet opakovaní

-

Prvé 2-3 týždne robte 4-5 opakovaní, neskôr si môžete pridať do 10 opakovaní

-

Ak, vám cvik nejde, ale spôsobuje ťažkosti vynechajte ho (môžete ho konzultovať s
odborníkom, alebo sa k nemu skúste vrátiť neskôr)
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Cvik 1 - Lastovička
Základná postavenie: Stoj na jednej nohe, druhá mierne pokrčená nad zemou, ruky rozpažené od
seba dlaňami dole.
Postup: Postupne predkláňajte celé telo dopredu do vodorovnej polohy a zdvihnutú nohu vystierate
dozadu. Potom sa vráťte späť do základného postavenia. To isté opakujte aj na druhej nohe.
- pozor, cvik robíte len do tej roviny, kým udržíte balans na stojnej nohe a neprehnete sa
v drieku, chrbát musí ostať rovný; neprepínajte koleno stojnej nohy
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Cvik 2 - Výpony
Základná postavenie: Nohy rozkročené na šíku bedrových kĺbov, mierne pokrčené kolená, ruky v bok.
Postup: Vytiahnite sa do výšky na špičky a pomaly spúšťajte päty späť na podložku.
- pozor, nedvíhajte plecia k ušiam, nerobte cvik príliš rýchlo a predĺžte nádych alebo výdych pri
klesaní späť
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Cvik 3 - Krídla
Základná postavenie: Nohy rozkročené na šíku bedrových kĺbov, ruky prekrížené na hrudníku a hlava
zohnutá dole.
Postup: Upažte vrchnú ruku a roztiahnite prsty od seba tak, aby palec smeroval hore. Pohľad, hlava
a krk sa otáčajú za palcom ruky. Potom sa vráťte do základnej polohy. Vymeňte ruky na hrudníku a to
isté do druhej strany.
- pozor, celá ruka musí byť pri otvorení napnutá, nezabudnite sledovať palec pohľadom
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Cvik 4 - Lopatky
Základná postavenie: Nohy rozkročené na šíku bedrových kĺbov, ruky upažené a zohnuté v lakťoch
tak, že plecia, lakte aj predlaktia sú v horizontálnej rovine.
Postup: Robíte malý pohyb - lakte a lopatky tlačí dozadu a k sebe.
- pozor, hlava sa nehýbe (nepredúvajte ju) a nedvíhajte plecia k ušiam
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Cvik 5 - Vývrtka
Základná postavenie: Nohy sú rozkročené na šíku bedrových kĺbov, kolená sú mierne pokrčené a ruky
prekrížené za hlavou.
Postup: Pomaly sa otáčajte do strany, až po panvu. A späť, vystriedajte obe strany.
- pozor, pohyb ide len po panvu, nohy ostávajú v základnej polohe. Pohyb robte pomaly
a s dychom
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Cvik 6 - Malý výpad na mieste
Základná postavenie: Stojte na šírku panvy, urobte krok dopredu, ruky si dajte v bok. Prsty na
nohách stále smerujú dopredu v osi dolných končatín.
Postup: Pomaly krčte dolné končatiny, pričom upravte postavenie panvy tak, aby bola v línii a nešla
na strane prednej nohy viac dopredu. Krčíte predné koleno len tak, aby vám koleno nešlo pred prsty
na nohe a zostalo v línii druhého prstu nohy. Zadná noha sa dvíha na špičku.
- pozor, na postavenie panvy, ktorá musí byť pri krčení v jednej línii. Nemusíte ísť veľmi hlboko
do pokrčenia, hlavne predné koleno sa nemôže dostať pred prsty nohy
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Cvik 8 - Akrobat
Základná postavenie: Stojíte na šírku panvy. ruky sú rozpažené.
Postup: Jednu nohu celú napnutú unožujete do strany. Potom to isté opakujte s druhou nohou.
- pozor, udržte celé telo v rovine a pri unožovaní majte nohu napnutú. Stojná noha nie je
prepnutá v kolene
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Cvik 9 - Šikmý kľuk
Základná postavenie: Pri šikmom kľuku ide o perfektne zvládnuté držanie tela počas celého cviku.
Ideálne potrebujete stabilnú podložku vo výške 40-80 cm na opretie (napr. PC stôl, lavička v parku a
pod).
Postup: Ste v polohe kľuku. Ruky sú opreté o zvýšenú podložku, nohy na špičkách. Skúste mať zadok,
hrudník, krk a hlavu v jednej línii. Lakte sú miene povolené, otvorené od seba.
Spevnite celé telo, pokrčte lakte od seba a s dychom lakte vystrite do základnej polohy.
- pozor, na držanie tela, radšej robte menší pohyb a neprehnite sa v driekovej chrbtici, plecia
sú celú dobu stiahnuté dole od uší

Ďakujem Miške za krásne prevedenie cvikov na chorvátskom pobreží.
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Vyskúšajte všetky cviky na aktiváciu hlbokých stabilizačných svalov. Ich pravidelným opakovaním
uvidíte postupné zlepšovanie vašej stability. Ak, nemáte istotu v prevedení cviku, nejde vám alebo pri
ňom cítite diskomfort radšej cvik nerobte. V takom prípade skúste cvik konzultovať
s fyzioterapeutom alebo trénerom. Skúste sa venovať cvičeniu pravidelne - denne, aby ste predišli,
alebo zmiernili ťažkosti s pohybovým aparátom.
Ak, budete po cvičení ďalej športovať nezabudnite na konci na strečing a relaxáciu. Správne
nastavený oddych a aktivita skvalitnia vaše každodenné fungovanie.

Nasledujúci newsletter:

Máte otázky, postrehy, komentáre?

Práca s bremenami

info@skolachrbta.sk
Alebo sa obráťte sa na Poradňu Školy
Chrbta:

poradna@skolachrbta.sk

