
Cvik č. 1 Nácvik bráničního dýchání vleže na zádech 

Chodidla jsou pevně opřená na podložce, dolní končetiny jsou pokrčené, pánev je v neutrálním 

postavení, lopatky jsou v kontaktu s podložkou, páteř je napřímená, ramena jsou stabilní, hlava 

v prodloužení páteře. Při nádechu dochází k rozvinutí hrudního koše předozadně a do stran, žebra se 

roztáhnou a hrudní kost se posouvá dopředu, nádech se rozvine do všech směrů – do stran a 

předozadním směrem, rytmus dýchání je pro každého individuální. 

Cvik č. 2  - Pozice 3. měsíce na zádech  

Záhlaví, lopatky, křížová kost je v jedné ose. Pravý úhel 

v kolenou a kyčlích, dlaně jsou opřené o stehna. Stále máme 

aktivní nitrobřišní tlak jak při nádech, tak i výdechu. Při 

výdechu míně zatlačíme dlaněmi do kolen, při nádechu tlak 

rukou povolíme, hlídáme si však stále aktivní břišní stěnu.  

 

 

Cvik č. 3 Pozice 3. měsíce – dynamické provedení 

Napřímená páteř, hlava v prodloužení páteře. Pravý úhel v kolenou a kyčlích. Při cvičení dbáme na to, 

abychom měli stále aktivní břišní stěnu a nitrobřišní tlak, jak při nádechu, tak i při výdechu. 

Pohybujeme horními končetinami do vzpažení, poté do natažení dolních končetin, pohyb můžeme 

provádět i střídavě do kříže.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cvik č. 4 Modifikace pozice 3 měsíce s FIT balonem- statické provedení 

Napřímená páteř, hlava v prodloužení páteře. Pravý úhel v kolenou a kyčlích. Při cvičení dbáme na to, 

abychom měli stále aktivní břišní stěnu a nitrobřišní tlak, jak při nádechu, tak i při výdechu. Vyvíjíme 

tlak koleny a dlaněmi do FIT balonu. 

 

Cvik č. 6  - Aktivace šikmých břišních svalu pomocí fit balonu v pozici 3. měsíce 

Napřímená páteř, hlava v prodloužení páteře. Pravý úhel v kolenou a kyčlích. Při cvičení dbáme na to, 

abychom měli stále aktivní břišní stěnu a nitrobřišní tlak, jak při nádechu, tak i při výdechu. Vyvíjíme 

tlak do FIT balonu kolenem a dlaní do kříže, při čemž pohybujeme druhou dolní a horní končetinou do 

natažení. 

 

Cvik č. 7 – Cvičení pomocí fit balonu v pozici 3. měsíce 

Pravý úhel v kolenou a kyčlích. V téhle pozici pohybujeme fit balonem do vzpažení a dbáme na to, 

abychom nepovolili břišní stěnu 

 

 

Chyby: záklon hlavy, předsunuté držení hlavy i ramen, prohnutá záda v hrudní a bederní oblasti 

 


