
Základní poloha - LEH NA BŘIŠE

Paže složíme pod čelo, nohy máme mírně 
od sebe. Nádech, při výdechu posunem 
po podložce přenášíme trup vpravo. 
S nádechem vracíme trup zpět a opačně. 
Nohy zůstávají na podložce, trup provádí 
pohyb těsně nad podložkou.

Paže jsou ve svícnu, nohy mírně od 
sebe. Hlava je opřená o čelo. Nádech, 
při výdechu zvedáme od podložky celé 
předloktí i paže směrem vzhůru. Přita-
hujeme tím lopatky k páteři. Při cviku 
stáhneme hýždě.

Paže jsou ve vzpažení, nohy mírně od 
sebe, hlava je opřená o čelo. Nádech, 
při výdechu je vytahujeme společně za 
pravou paži a levou nohu. A opačně. 
Končetiny provádějí cvik těsně nad 
podložkou.

Paže spojíme za zády, nohy jsou nataže-
né. Nádech, při výdechu stáhneme hýž-
dě. Paže stahujeme směrem k hýždím. 
Zvedáme pouze ramena, trup i hlava 
zůstávají ležet.
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ZATOČÍME S BOLESTÍ 
ZAD, SVALŮ A KLOUBŮ

CVIKY PRO VAŠE ZÁDA

Nádech, a při výdechu 
přitahujeme bradu 
k hrudníku 
(předklon hlavy).

Nádech, a při výdechu 
otočíme hlavu vpravo 
a opačně.

Otočíme hlavu vpravo 
– nádech, a při výdechu 
uděláme bradou půl-
kroužek po hrudníku 
vlevo. Tam nádech a při 
výdechu zpět.

Paže spojíme za židlí. 
Nádech, a při výdechu 
tlačíme ramena a lopatky 
k sobě. Pozor, abychom 
se nepohybovali v bed-
rech a nezvedali ramena 
k uším.

Paže nechte volně podél 
těla a opisujte rame-
ny kroužky. Zejména 
směrem vzad. Pravidelně 
dýcháme. Při cvičení krční 
páteře nedělejte nikdy 
pohyb s hlavou v záklonu!
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Základní poloha - SED NA ŽIDLI



Paže jsou podél těla, nohy jsou skrčené. 
Nádech, při výdechu zvedáme pánev 
(hýždě) od podložky. Bederní páteř 
zůstává na podložce.

Paže jsou upažené, nohy jsou skrčené. 
Nádech, a při výdechu otáčíme hlavu vlevo 
a kolena pokládáme na podložku vpravo. 
A opačně. Ramena zůstávají na podložce.

Nádech a při výdechu pokládáme hýždě na paty. Horní končetiny zůstávají na místě 
a zároveň se za nimi vytahujeme do dálky.

Nádech, a při výdechu otáčíme trup za horní končetiny směrem vzhůru, přes upažení, 
hlava doprovází paže. Obě kolena musí zůstat ležet.

a) tentýž cvik provádět opření o předloktí
b) tentýž cvik provádět opření o 30 cm vysokou podložku.

Cvičením všech tří variant procvičujeme všechny části páteře.

Při nádechu se prohneme v zádech a při výdechu se maximálně vyhrbíme.

Obě nohy držíme za kolena. Nádech, 
a při výdechu přitahujeme společně obě 
nohy k hrudníku a hlava, jde proti.

Paže podél těla, nohy natažené. Nádech, 
při výdechu zvedáme společně hlavu 
od podložky se špičkami k sobě. Ramena 
a paty zůstávají ležet na podložce.

Paže jsou podél těla, nohy jsou skrčené. 
Postupně zvedáme pánev, bedra a 
hrudník od podložky - obratel po obratli, 
malá výdrž a v opačném pořadí zpět. 
Při cviku pravidelně dýcháme.

Nohu držíme za koleno. Střídavě přita-
hujeme levou i pravou nohu k hrudníku. 
Hlavu zvedáme ke koleni. Nádech, a při 
výdechu přitahujeme koleno.

1 1

2
2

3

5

6

4

3

Základní poloha - LEH NA ZÁDECH Základní poloha - VZPOR KLEČMO
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THREE-COLOUR PRINTING

VERAL®HERBAL
kostivalová mast 
Na regeneraci svalů a kloubů

VERAL®HOT FORTE 
hřejivá náplast 
K úlevě od bolesti při podvrtnutí, namožení, 
při bolesti svalů a kloubů

Kosmetický přípravek.

Zdravotnický prostředek.

VERAL®10 mg/g gel 

Pro úlevu od bolesti svalů a kloubů

VERAL® 10 mg/g gel – Jeden gram gelu obsahuje diclofe-
nacum natricum 10 mg (1%). Registrovaný lék ke kožnímu 
podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

VERAL®25 mg enterosolventní tablety 
Odstraňuje příznaky zánětu, jako je bolest 
a otok (edém)

VERAL®  25 mg - registrovaný lék. Jedna tableta obsahuje diclofenacum 
natricum 25 mg. Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou 
informaci.

VERAL®HOT hřejivá náplast 

K úlevě od bolesti a ke svalové relaxaci 
Zdravotnický prostředek.
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