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 Specializuji se na dětskou rehabilitaci a díky tomu pomáhám rodičům podporovat jejich děti ve správném motorickém vývoji 
 

 

Prohlášení: Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autorky je zakázáno a je porušením autorského zákona, které může být stíháno. Děkuji za pochopení a respektování tohoto sdělení. 
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Úvod 

 
Milé maminky a tatínkové, 

ráda bych vám pomocí tohoto eBooku předala své mnohaleté zkušenosti z dětské rehabilitace a naučila 
vás jednoduchá cvičení formou hry pro podporu správného vývoje vašich dětí. 
 

Cviky, rady a doporučení budou rozděleny podle věku dítěte a doplněny fotografiemi a videi. Jsou 
použitelné jak pro úplně zdravé děti, tak i pro děti se zvýšeným i sníženým napětím těla. Vše, co vás 
budu učit, mám vyzkoušené na stovkách mých pacientů a vím, že tyto cviky pomáhají a jsou natolik 
snadné, že je zacvičíte správně. 
 

V žádném případě zde nechci suplovat práci dětských fyzioterapeutů a nebudu vás učit nic z Vojtovy 
reflexní terapie. Toto cvičení je potřeba dělat pod dozorem zkušeného terapeuta.  
 

Ale ráda bych vás naučila spoustu jednoduchých cviků, úchopů a rad ohledně konkrétních situací, které 
můžete v průběhu prvního roku života vašich dětí řešit a díky tomuto eBooku i vyřešit.  
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 Věk 0 – 3 měsíce 
   

V okamžiku, kdy přijde maminka z porodnice domů, začíná kolotoč kolem miminka. Většina maminek je 
ze začátku dost nejistá. Jestli miminko správně drží, jestli ho netrápí prdíky, jestli nemá hlad. Stačí 
k tomu ještě pár proplakaných nocí a vyčerpaná maminka je na světě. 
 

Ráda bych tady na tom místě podpořila všechny maminky a vrátila bych jim zpátky jejich vlastní intuici, 
která přesně ví, co miminko potřebuje a jak se o něj starat, aby zrovna ta konkrétní dvojice maminky a 
miminka byla co nejspokojenější. Co je dobré pro někoho jiného, nemusí být dobré pro vás. Jen vy víte, 
kdy je vám dobře a jakým směrem se chcete v životě ubírat. A miminko, to se vám velmi snadno 
přizpůsobí. Ono potřebuje hlavně pohodovou a spokojenou maminku. 

 

A já se pokusím vám v tom pomoci jednoduchými cviky formou hry, které podpoří správný pohybový 
vývoj a pomůžou vám odstranit hlavně lehčí odchylky ve svalovém napětí či asymetrii pohybů. Pomocí 
těchto jednoduchých cviků pomůžeme miminku zvládat v pohodě polohu na zádech i na bříšku a tím 
podpořit jeho spokojenost.   
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1. ZÁKLONY 

 

 

 

Občas se stane, že se miminko v tomto věku často prohýbá do luku,  
a to hlavně při nošení ve vzpřímené poloze nebo při odříhnutí.  

Záklony jsou někdy patrné i v poloze na zádech nebo na boku.  

Sami cítíte, že je miminko hodně napnuté. 
Znamená to, že má vyšší svalové napětí. 
 

Jak mu můžete pomoci? 

 

Nejvíce mu pomůžete správným nošením, zvedáním 

 a jednoduchým cvičením, které sníží napětí těla. 

 

 

dítě se záklonem  
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Nošení dětí se záklonem 

V první řadě se snažte takovéto miminko chovat pouze v klubíčkových nebo tygříkových polohách, 
vyvarujte se vzpřímené polohy, kde se miminko nejvíce zaklání. V pozici tygříka je důležité, aby kolínko 
bylo pokrčené pod tělem a nožičku držíme za bérec, ne jen za stehýnko. 

 

tygřík  klubíčko  boční klubíčko  
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Zvedání dětí se záklonem 

Při zvedání a oblékání držte hlavičku mírně nadzvednutou s bradičkou k hrudníčku a nohy pokrčené 
k bříšku. 

 

Velmi dobře se tato miminka zvedají i z polohy na břiše, kde nemusíte držet hlavičku dítěte. 
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Vhodné cvičení 
Několikrát denně s miminkem zacvičte tzv. kyvadlo na nožičky. Tento cvik snižuje napětí těla a aktivuje 
břišní svaly a tím zlepšuje záklony hlavy i celého těla. Další možností je hlazení zad na břiše a to od 
zadečku, přes záďíčka a hlavičku dítěte až na čelo. Hlazením snižujete napětí zádových i šíjových svalů. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Video: Kyvadlo na nožičky  

video Hlazení zádíček  

http://www.janatumova.cz/
https://youtu.be/YZhUCX7YKsk
https://youtu.be/2AG8ldpnsmE
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2. PRDÍKY 

Děti, které se zaklání, mají často také bolesti bříška. Jedna z příčin je oslabení břišní stěny, které 
vzniká právě u záklonu celého těla do luku. Slabé bříško mají často i děti s pupeční kýlou. 
 

Vhodný cvik, kterým se vám podaří zvládnout záklony těla a podpořit zapnutí břišních svalů je právě 
kyvadlo na nožičky. Posílením břišních svalů se trápení s prdíky většinou výrazně zlepšuje. 
 

Další možností, jak pomoci dětem s prdíky je častá poloha na bříšku a nošení v klubíčku.  

 

Těmto dětem také nedělá dobře ležení na nakloněné rovině (klínek v postýlce), protože se tím 
zhoršují záklony celého těla. Používejte klínek proto jen v naprosto nezbytných případech. 
 

Maminky někdy ve snaze utišil plačtivé miminko kojí tak často, že dojde ke smíchání natráveného 
mléka s nenatráveným a děti bolí bříško ještě více. Snažte se proto udržet rozestup mezi kojením 
alespoň 2 – 2,5 hodiny. 
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3. TOČENÍ HLAVY NA JEDNU STRANU   
  

Někdy se stane, že miminko výrazně více točí hlavu na jednu stranu, většinou si tu stranu vybere i na 
spaní a postupně se mu úspěšně vytváří zploštělá hlava, která točení hlavy na druhou stranu nijak 
neusnadňuje. 

 

Pokud je tento stav hodně výrazný, pravděpodobně vás pediatr odešle na rehabilitaci na cvičení 
Vojtovy metody. 

 

Pokud je preference hlavy jen mírná nebo chcete miminko podpořit v symetrii, tady je pár rad z praxe, 
které fungují. 

 

 V žádném případě nedávejte kilovku cukru nebo mouky na stranu, kde se miminko otáčí. Bude 
se snažit překážku odstranit a tím si ještě více posílí preferovanou stranu. 

 

 Doporučuje se polohovat na opačném boku a tím předejít zploštění hlavičky.  
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 Dále se lehce podkládá (např. složenou plenou) pouze lopatka a záda preferované strany (viz. 
fotka) tak, aby se těžiště těla přesunulo na opačnou stranu a usnadnili jste tím otočení hlavy.  

 

 Používá se cvik kyvadlo na nožičky (video str.10) s hlavou fixovanou ve středu těla pomocí 
očního kontaktu maminky a dítěte. 

 

 Postýlka nebo dítě v postýlce se natočí tak, aby na vás muselo koukat ze své neoblíbené strany.  

kyvadlo na nožičky  podložení zad a lopatky 

http://www.janatumova.cz/
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4.   ZÁKLONY V POLOZE NA BŘIŠE 

 

Miminka, která točí hlavu na jednu stranu na zádech, dělají totéž často i na břiše. Většinou se točí na 
opačnou stranu, ale leží vlastně stále na stejné tváři. 
 

Miminka, která se zaklání, vypadají na břišku jako velmi šikovná, ale za jejich obdivuhodným zvednutím 
hlavy hledejte spíše záklon, než správnou polohu s oporou o ruce. Ony ty ruce většinou ani nepotřebují, 
vše drží záklonem hlavy. Dokonce díky němu občas i přepadnou zpátky na záda. Pozor, to není  vědomé 
otočení, ale nestabilita polohy. 
 

Některé děti zase nechtějí zvednout hlavičku vůbec. Poloha na bříšku se jim nelíbí a hlasitě to dávají 
najevo. 
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Jak jim můžete pomoci? 
Naučím vás jednoduchý cvik s držením zadečku a jednoho lokte. Loket je držen v pravém úhlu. 
Fixace lokte i zadečku je pevná. 

 

zadek a loket  

http://www.janatumova.cz/
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Pokud se dítě dívá radši na jednu stranu, chytáte loket na té samé straně. To ho přinutí zvednout 
hlavičku a otočit jí alespoň do středu těla. 
 

Fixací zadečku pomáháte miminku zvednout hlavu. Pokud má zadeček nahoře, hlavička se mu zvednout 
nepodaří.  
 

Pokud je miminko nestabilní a hrozí přepadnutí zpátky na záda, chytáte ten loket, který se oddaluje od 
podložky. 
 

Pokud se hlavička volně točí na obě strany, můžete fixaci loktů pravidelně střídat. 
 

Při nošení je dobré využívat polohu tygříka s pokrčenou nohou a preferovat tu stranu, kam se miminko 
nechce na bříšku otáčet. Pokud se na břiše radši dívá doprava, noste ho na vaší pravé ruce, aby bylo 
motivováno točit hlavu vlevo. 

 

Poloha na břiše je pro dítě hodně důležitá, vždyť z této polohy probíhá celý vývoj až do stoje a chůze. 
Proto děti na bříško dávejte co nejčastěji a na co nejpevnější podložku. Ideální je pěnové puzzle na zemi. 
. 
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Věk 3 – 6 měsíců 
 

1. NESPOKOJENOST NA BŘIŠE 

 

Ve věku 3 měsíců by mělo miminko vydržet na břiše spokojené alespoň 5 – 10 minut. V průběhu dne by 
tam mělo strávit alespoň třetinu bdělého času. 
 

Často je tomu ale jinak. Miminko se na břiše neumí opřít o lokty, je nestabilní, poloha na bříšku je pro něj 
těžká a ono po velmi krátké době začne plakat. 
 

Jak mu můžete pomoci? 

 

Naučím vás jednoduchý cvik – držení opačného kolena a lokte. Loket umíme už držet z minulého cviku 
se zadečkem a nyní se naučíme ještě chytit pokrčenou opačnou nohu tak, že zápěstím držíme patu, 
dlaní bérec a prsty dosáhneme až na pokrčené koleno. Držíme do té doby, než se otevře dlaň volné 
ruky, která je vlastně připravena k úchopu. Poté strany vystřídáme. Jediná změna u lokte je úhel, už není 
90st. jako u malého miminka, ale 120st., tzn. že loket je výš než rameno dítěte. 

http://www.janatumova.cz/
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Díky tomuto cviku můžeme miminku pomoci se stabilitou na břiše i s oporou o lokty. Vydrží tak na břiše 
déle a bude to pro něj jednodušší. 
Stejný cvik můžete zkusit i na míči. (viz. video na další stránce) 

 

 

 

koleno a loket  detail držení kolene  

http://www.janatumova.cz/
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2. RUCE V PĚST NA BŘÍŠKU 

 

Už ve věku 3 měsíců by mělo mít miminko na bříšku dobrou oporu o lokty a ruce by měly být otevřené. 
Na zádech si už většinou umí sáhnout po hračce. 
Ruce vpěsti v poloze na břiše (u dětí starších než 3 měsíce) úzce souvisí s horší jemnou motorikou 
(kreslení, psaní). Pomoci jim můžeme cvikem koleno a loket (na zemi i na míči), kde si počkáme na 
otevření dlaně volné ruky připravené k úchopu nebo koleno a místo lokte úchop předloktí s 
otevřenou dlaní. (viz. foto str.20) 

 

Video: Koleno a loket na míči  
koleno a loket  

http://www.janatumova.cz/
https://youtu.be/nVnifPT47sE
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Pěsti na rukách jsou často spojené se záklonem hlavy a s větším napětím nožiček.  

Proto dalším vhodným cvikem je pata a zadek, kde držíme prsty na noze co nejvíce uvolněné svojí dlaní 
a patu pevně přitlačíme palcem k podložce. Pata je kousek pod zadečkem dítěte, v pomyslné linii páteře. 
Uvolněním napětí nohy se většinou podaří uvolnit i pěsti na rukách. 

 
Zároveň často sami ruce otevírejte, hlaďte a masírujte. Oblíbená hra na otevírání rukou je “vařila mišička 
kašičku” nebo “paci, paci, pacičky” 
Dítě by mělo ležet na hladké podložce (pěnové puzzle). Nevhodná je deka, kterou uchopuje a tím 
podporuje pěstičky na rukách. 

předloktí s otevřenou dlaní  
pata a zadek 

http://www.janatumova.cz/
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3. OTÁČENÍ ZE ZAD NA BŘICHO 

 

Kolem 4 – 5 měsíce se miminka začínají otáčet ze zad na břicho. V ideálním případě si zvednou 
pokrčené nohy, překulí se na bok, nadzvednou se na spodní ruce, nadzvednou hlavu a dotočí se na 
záda. 

Často se ale stává, že se miminko nechce otočit ani na bok, nebo se na bok otočí, ale ve velkém 
záklonu, který mu neumožní dotočení na břicho. Někdy se zase děti sveřepě otáčí stále na jednu stranu. 
 

Co se s tím dá dělat?  
Jak miminku pomoci do správného otočení? 

 

Pokud se nechce otočit ani na bok, využíváme lákání hračkou přes střední osu těla. Chytneme jeho ruku, 
která je blíž hračce a snažíme se, aby hračku uchopilo rukou vzdálenější a tím se automaticky dostalo až 
na bok. 

Zároveň je potřeba už v tomto období přestat dávat dětem hrazdičky, které je fixují spíše v poloze na 
zádech. 

 

http://www.janatumova.cz/
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Pokud se na boku zaklání nebo mu jen chceme ukázat správné otočení, použijeme tzv. aktivní otáčení. 
Pohyb zastavíme uprostřed, opřeme horní kolínko v pravém úhlu o podložku a počkáme si na zvednutí 
hlavy bez záklonu. Poté nožičku pustíme a necháme dítě dotočit na bříško. 
Pokud se dítě často zaklání v poloze na boku, pomůže mu tzv. těžiště na boku (viz. video). Uvolněním 
horního ramínka, zabráněním záklonu hlavy a pokrčením horní nožičky docílíme zlepšení záklonů hlavy i 
celého těla.   

 

video aktivní otáčení 1 Video: Aktivní otáčení  
video těžiště na boku  

http://www.janatumova.cz/
https://youtu.be/1saRUVlgDd4
https://youtu.be/eu5DwfgNXY8
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Pokud se točí stále jen na jednu stranu, používáme aktivní otáčení na stranu, kam se nechce otáčet a 
sedáme si jako mobilní zábrana z té strany, kam se běžně otáčí. Miminko potřebuje zažít pocit, že se 
umí otočit i na druhou stranu. Přestane tím přetěžovat jednu polovinu těla.  
 

      

Můžete zkusit i cvik na míči na boku a posílit tak stranu, která je slabší.  
 

Video: Cvik na míči bok 
sed z boku jako mobilní zábrana  

http://www.janatumova.cz/
https://youtu.be/CyuiAkNUSK4
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 4. DRUHÉ  VZPŘÍMENÍ  NA  NATAŽENÝCH  RUKÁCH 

 

Kolem 4. – 5. měsíce se miminka začínají vzpírat na natažených rukách. Zde už je pro ně důležité mít 
otevřené dlaně. Toto druhé vzpřímení vede postupně až k houpání na kolínkách. 

Pokud se miminku tato pozice nedaří a vy byste jim chtěli pomoci, naučím vás dva cviky formou hry. 
První je tzv. podprsenkový hmat. Lehce nadzvednete svými dlaněmi hrudníček dítěte a zároveň vaše 
palce ze strany drží natažený loket dítěte. Vše je velmi lehké a nenásilné. Budete cítit oporu dítěte o 
natažené ruce. Je potřeba, aby dlaně zůstaly otevřené. 
 

podprsenkový hmat  

http://www.janatumova.cz/
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Druhý cvik se jmenuje trakař a je zde využívána automatická odpověď těla. Dítě leží na vaší noze 
opřené o pupík a obě ruce má tak, že ho to samo nutí se o ně opřít. Rodiče drží dítě jen za zadeček, 
případně mů  žou lehce pokrčit nožičky do pozice na čtyřech. Ale to až ve věku kolem 6 měsíců.  
Tento cvik se dá cvičit i jako trakař na overbale, kdy dítě pomalu posouváme na míči dopředu a zase 
zpátky. Opora těla o overbal je v úrovni pupíku. 
 

 

trakař na overbale  trakař  
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5. ČASTÉ „PLAVÁNÍ“ NA BŘIŠE 

Tzv. plavání na břiše znamená, že dítě najednou zvedne nohy i ruce nad podložku a s prohnutím v trupu 
se snaží někam dostat. 
Pokud miminko plave 10 – 20 % svého času, je to fyziologická příprava na posílení zádových svalů. 
Pokud je to více, je potřeba ho stahovat zpátky do opory pomocí cviku koleno a loket, nebo vytvořit tzv. 
mantinely a nedovolit opustit oporu o ruce ani dozadu ani do strany. Pomáhá také cvik pata a zadek 
(viz. foto str. 20) 

 

mantinely  koleno a loket  
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Většinou se plavání dětí objevuje až kolem 5. – 6. měsíce a nejčastěji se to děje proto, že se chce 
miminko dostat za nějakou hračkou a neví, jak to udělat. 
Hračky proto v tomto věku dávejte spíše blízko, event. mírně do stran, tak, aby na ně dosáhlo. 

Druhým důvodem, proč děti tzv. plavou, neboli opouštějí oporu o ruce v poloze na břiše, je velké napětí 
celého těla. Většinou si všimnete, že i při nošení má takovéto dítě ruce roztažené do letadla. 
V tomto případě doporučuji tzv. kříživé pohyby rukou a nohou. Je to u dětí velmi oblíbený cvik, který se 
dá spojit s dětskými říkankami. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 video kříživé pohyby rukou a nohou  

http://www.janatumova.cz/
https://youtu.be/qubXd1WfiZ0
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Věk 6 – 9 měsíců 
 
1. PASIVNÍ SED 

 

V tomto období se děti velmi často pokouší o pasivní sed. Buď z polosedu (autosedačka, lehátko, 
kočárek, na klíně dospělého) se pomocí rukou nebo břišních svalů přitahují do pasivního sedu, nebo je 
někdo dospělý sám posadí. 
Pasívní sed je sed, při kterém záda nejsou opřena o pevnou oporu. Dochází k  přetížení  zádových 
svalů, které ještě nejsou připraveny na vertikalizaci. Zároveň se blokuje další vývoj, hlavně lezení. 
Pomůže pevné kšírování horními pásy a opora zad na klíně dospělého. 
 

Prosím všechny rodiče, neposazujte své děti! 
Vydržte pár měsíců, než si dítě samo sedne z polohy na 4 a nebude potřebovat oporu o ruce. Pro tělo je 
udržení zad bez opory proti gravitaci velmi náročný úkol a potřebuje mít dost času celý systém na to 
připravit.  
 

I kdybyste si z mých rad měly zapamatoval jen tento jediný bod, budu ráda.:) 

http://www.janatumova.cz/
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2. HOUPÁNÍ NA KOLÍNKÁCH 

Pokud dítě v předešlém období zvládlo vzpor na natažených rukách a začalo postupně cpát kolínka pod 
sebe, nyní to vše propojí a začne se houpat na všech čtyřech. Je to velmi důležitý mezník ve vývoji, 
protože z této pozice jde dítě do lezení, do sedu i do kleku. 
Jak můžeme miminku pomoci dostat se na všechny čtyři? 

Pokud už má dost silné ruce a je ochotné pokrčit kolínka pod sebe, nemusíte se bát ho do této polohy 
pasivně na chvilku dát. Většinou stačí 10 – 20 s, několikrát denně. Při houpání na kolínkách se drží 
zadeček dítěte přitlačený na patičkách a tím se ještě intenzivněji posilují natažené ruce a snižuje se 
napětí dolních končetin. 

Houpání na kolínkách 

http://www.janatumova.cz/
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Jednodušší variantu stejného cviku je možné provést v opoře bříška o válec, složenou osušku, 
nafukovací balón nebo vaše nohy, kde už zadeček nepřitlačujeme na patičky, ale necháme volně. 
 

Další možnost, jak podpořit polohu na čtyřech, je fixace jedné patičky a lehké nadzvednutí hrudníčku 
a bříška nad podložku. Čekáme, až se miminko opře o natažené ruce a o pokrčené kolínko. Vydržte 10-
15 s a vyměňte držení druhé patičky a nadzvednutí hrudníčku. Opakujte dle potřeby několikrát za den.  
 

pata a hrudník  

http://www.janatumova.cz/
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3. PLAZENÍ JEDNOU NOHOU A OPAČNOU RUKOU  
Děti touží po pohybu dopředu a to i v případě, že na to nejsou svaly správně připravené. A tak se někdy 
stane, že se začnou plazit pouze jednou, silnější nohou a protilehlou rukou. Vypadají jak raněný voják. 
Bohužel je pro ně tento pohyb velmi nevýhodný, protože je to postupně nechce pustit dále do lezení. 
Lézt se prostě jednou nohou nedá. Často to vidíme u dětí, které se rády otáčely ze zad na břicho jen 
přes jednu stranu a které jako miminka točily hlavu více na jednu stranu. 

Co s tím? 

 Motivujte otáčení přes neoblíbenou stranu –  zde je dobré zablokovat oblíbenou stranu cvikem 
sed z boku jako mobilní zábrana a snížit napětí nepoužívané dolní končetiny cvikem na boku s 
pokrčenou horní nohou (dítě se snaží o natažení pokrčené nohy a vy ji držíte pokrčenou) 

 

 

 

 

 

 

 

 bok s pokrčenou nohou  sed z boku jako zábrana  
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 V poloze na břiše můžete napomoci snížení napětí nepoužívané dolní končetiny cvikem pata a 
zadek, kdy nedovolíte odraz od pokrčené nohy, ale pevně držíte patu a zadek na podložce.  

 Další možností je umožnění odrazu přes patu pouze od té nohy, kterou nepoužívá a opačnou 
nohu nadzvednete nataženou v koleni nad podložku, aby jí dítě nemohlo použít. Umožnujete 
opakovaně odraz pouze od paty neoblíbené nohy. (viz. video) 

 Dále můžete střídat odraz od paty jedné a druhé nohy. Patu držíme ukazovákem a palcem a 
druhá noha je vždy nahoře. Jakmile se dítě odrazí, nohy vystřídejte a nechte ho odrazit se od 
druhé paty, pokračujte v pravidelném střídání ideálně za hračkou. Kliknutím na fotku se spustí 
video, kde ukazuji střídání patiček na mé nejmladší, 18 leté, dceři.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video pata a nadzvednutí druhé nohy pata a zadek  Foto+video patičky- střídání  

http://www.janatumova.cz/
https://youtu.be/LZPpQ36pr0c
https://youtu.be/GRj7T4qKkyk
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 Při nošení dítěte pokrčujte pouze neoblíbenou nohu, od které se při plazení neodráží. 
 Dalším možným cvikem je tzv. šikmý sed. Dítě je opřené o vaše roztažené nohy. Navádíte ho do 

opory o nataženou ruku na té straně, kterou ruku používá při plazení (většinou levá ruka) a 
zároveň má pokrčenou levou i pravou nohu před sebou. Dítě lákáme hračkou k úchopu pravou 
rukou v úrovni jeho očí a tím k opoře o celou levou stranu (pokrčená levá noha a natažená levá 
ruka) nebo jen umožníme z této polohy přechod do pozice na čtyřech. Kliknutím na fotku se spustí 
video, kde cvik ukazuji na sobě, tak jako maminkám v ordinaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 foto+video šikmý sed  

http://www.janatumova.cz/
https://youtu.be/A0wQlW60VrU
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 Pokud se už dítě houpe na kolínkách, použijte cvik podpora lezení. (viz. video)  
 Další možností je fixace lokte do natažení pomocí obyčejného chrániče na zápěstí (používá se 

pro in-line brusle). Fixuje se ruka, kterou dítě při asymetrickém plazení používá (většina dětí se 
plazí pravou nohou a levou rukou). Lze použít u dětí, které už se houpou na čtyřech a pokouší se 
o lezení. Smyslem je zamezit pokrčení ruky a tím podpořit lezení. Oblíbené u dětí, které nechtějí 
spolupracovat ani formou hry. Tento cvik vymyslely sami maminky a často pomůže během velmi 
krátké doby. Pokud se vám líbí, vyzkoušejte, pokus s vámi neladí, nevadí, zkoušejte jiné cviky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Často se vám pomocí těchto cviků podaří nastavit symetrické plazení a postupně i lezení. Pokud ale stav 
přetrvává déle, doporučuji navštívit dětského fyzioterapeuta a problém řešit pomocí Vojtovy terapie 

video podpora lezení  

http://www.janatumova.cz/
https://youtu.be/V9Pnyy_Wkg0
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 4. PLAZENÍ STŘÍDAVÉ  
 

Plazení je pohyb dopředu střídavým pohybem rukou a nohou, jako když se vojáci (já říkám partyzáni) 
plíží.  
V dnešní době, kdy má většina domácností plovoucí podlahy, je tento způsob pohybu velmi častý. A 
proto vás možná překvapí, že nepatří do fyziologického vývoje. 
Pokud miminko nemá žádné oslabené nebo přetížené svaly, pustí ho jeho tělo do polohy na čtyřech a 
z ní jde rovnou do lezení. Tím si totiž výrazně posiluje zádové a břišní svaly, které bude potřebovat 
v sedu a ve stoji. 

Pokud se miminko plazí, bříško ani záda se posílit nemohou. 
 

Proto radím rodičům, podporujte lezení svých dětí a nenechte je spokojit se s šoupáním po podlaze 
pomocí plazení. 
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Jak na to? 

 

Nejjednodušší cvik je tzv. závěs – znamená to vlastně nadzvednutí bříška nad podložku pomocí vašich 
rukou (nebo ručníku) a ponechání pohybu rukou a nohou vašeho dítěte.  
Dítě s vaší pomocí leze. 
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5. PODPORA LEZENÍ 

Dalším oblíbeným cvikem je tzv. podpora lezení. Chytnete pokrčené nožičky dítěte mezi palcem a 
ostatními prsty a zadeček přitisknete až k patičkám. Poté rodiče udělají dva kroky nohama a čekají na 
pohyb rukou. Ty se musí hýbat samy. Tělo vám tak dává signál, že jsou propojené hemisféry a je možný 
střídavý pohyb. Když se pohne ruka, můžete znovu udělat dva kroky nožičkama. Ze začátku uděláte 5 – 
10 kroků k nějáké hračce a miminko necháte odpočinout. Cvičte často - 1x za hodinu.  

 

Video: Podpora lezení  

http://www.janatumova.cz/
https://youtu.be/V9Pnyy_Wkg0
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Velmi dobře se lezení trénuje na trávě. Děti nemají moc důvěru v pichlavou travičku a velmi často zde 
začnou lézt, místo toho, aby se po ni plazily. Využít se to dá bohužel jen v omezené části roku, pokud je 
teplo a sucho. 

 

Některé maminky zkoušejí dávat plyšovou hračku do bodíčka dítěte, aby mu znesnadnily plazení po 
břiše. Děti se tak vice snaží jít na kolínka a často i začnou lézt.  
 

Velmi prospěšné je i přelézání překážek, např. vašich nohou. 
 

Je dobré podpořit své dítě v lezení také oblečením. Pokud bude teplo, nechte nožičky svého dítěte, 
včetně kolínek holé. Pokud bude chladněji, obětujte staré punčocháče a vystříhněte v oblasti kolen díru, 
aby se mohly děti dobře odrážet a umožnilo jim to lezení. Prodávají se i návleky na kolínka nebo tepláčky 
a punčocháče s protiskluzovou úpravou v oblasti kolen. 

 

Také nákupem kusového dětského koberce nebo pěnových puzzlů pomůžete svému dítěti ke správnému 
lezení.    

 

 

http://www.janatumova.cz/
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Věk 9-12 měsíců 
 

V tomto období už děti většinou lezou po čtyřech a připravují se na stoj a na sed. Lezení, stoj a sed 
přicházejí často velmi blízko po sobě. Někdy i během jediného týdne. Dítě pak dlouho piluje všechny tři 
dovednosti (většinou 4 – 5 měsíců), než dojde do samostatné chůze. 
 

 

1. JAK SI SPRÁVNĚ STOUPNOUT 

 

Toto je velmi důležitá součást vývoje, která ovlivňuje, jak budou vypadat naše nohy a chodidla při chůzi.  
Nejdříve dítě přileze k nějáké pevné opoře, např. gauči, stolku či židli. Tam si klekne a opře se rukama o 
pevný bod, poté nastaví tzv. rytíře (nákrok nohy – viz. foto) a stoupne si. V rytíři musí být chodidlo přední 
i zadní nohy perfektně rovné. 

http://www.janatumova.cz/
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A co když se vytahuje jen rukama a obě nohy jdou nahoru současně? 

 

Pak je potřeba ho stáhnout zpátky do kleku pomocí pokrčených nohou (obě nohy mírně nadzvedněte od 
podložky a poté pokrčte). Poté sami nastavíte rytíře správně tak, aby si přes něj dítě mohlo stoupnout.- 
viz. video rytíř, str.46. Učíte ho tím vlastně správný pohyb. Provádějte to formou hry  každou hodinu nebo 
kdykoliv vidíte, že si stouplo špatně a vy máte zrovna čas se mu věnovat. 
    

rytíř  rovnání chodidel v rytíři  
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2. VYTÁČENÍ CHODIDEL ZEVNĚ 

Co když dítě nastavuje rytíře, ale vytáčí chodidla ven? 

 

Pokud si dítě stoupne přes rytíře s vytočenými chodidly ven, pravděpodobně i ve stoji budou chodidla 
stále vytočená zevně. Zatěžuje tím vnitřní stranu chodidla a v budoucnu je ohroženo plochonožím. 
Srovnejte chodidla v rytíři a nechte ho stoupnout s rovnými chodidly. 

rovnání chodidel v rytíř1 chodidla vytočená zevně 

http://www.janatumova.cz/


 

2016 © www.janatumova.cz 

 

42 

Cvičení miminek formou hry            Mgr. Jana Tůmová 

 

Abyste podpořili správné svalové napětí chodidel u dětí s valgozitou (vytáčení chodidel směrem ven), 
doporučuje se masáž nártu směrem dovnitř a do mističky.  

Další cvik, který můžete použít je tzv. tanec u židle. 

Dítě stojí u pevné opory a drží se rukama. Rodič si sedne a svými chodidly srovná chodidla dítěte do 
roviny. Poté chytne dítě za boky a lehce krouží pánví dokola. Svaly na chodidle se zapojí a kotník se 
nadzvedne. Děti mají rády tanec a při puštění hudby lépe spolupracují 

 

. 

video tanec u židle  video masáž nártu  

http://www.janatumova.cz/
https://youtu.be/4TF7lTs6OcM
https://youtu.be/rAUoAriKg9Q
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U těchto dětí se také často doporučují boty jako korekční pomůcka, aby se kotníky udržely v rovném 
postavení. Musí to být bota pevná, kotníčková, bez nadměrku a dává se max. na 50% dne. Boty dejte 
každopádně až když dítě dobře leze a až tak za měsíc po  prvním stoji. 
Děti s normálními chodidly boty nepotřebují a naopak je doma ani mít nemají. 
 

 

3. STOJ NA ŠPIČKÁCH 

 

Pokud si všimnete, že vaše dítě stojí často na špičkách (více než 20% času), a to i v situacích, kdy by 
dosáhlo na danný předmět z plných chodidel je potřeba zbystřit. Jedním z důvodů může být nadměrná 
opora trupu o gauč, židli, postel atd. Pak je dobré trup oddálit a nechat jen oporu o ruce, dítě si většinou 
stoupne na plná chodidla.  

Dále mu můžete pomoci masáží nožiček (viz. video mé vlastní nohy), případně pevnými kotníčkovými 
botami, které se použijí jako korekční pomůcka max. na 50% času. Toto je ale vhodné jen pro děti, které 
už dobře lezou. 
Dalším cvikem je sed na noze rodiče s oporou o plná chodidla dítěte. Pokud dítě ve snaze dostat se 
pryč nadzvedne zadeček a opře se o plná chodidla, je to právě to, co potřebujeme ke snížení napětí 
nohou. 
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Tyto děti jsou v budoucnosti ohroženy vtáčením špiček dovnitř při chůzi (tzv. šmajdáním). Snažte se u 
nich minimalizovat jízdu na odstrkávadlech a koloběžkách. Ty totiž zvyšují napětí nohou a tím zhoršují  
chůzi po špičkách a vtáčení špiček dovnitř.  
 

 

rovnání chodidel při lezení  
sed s oporou o chodidla  

Video masáž nožiček  

http://www.janatumova.cz/
https://youtu.be/XK6N8dXo7Zw
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4. JAK ZE STOJE DOLŮ 

  

Pokud se dítě dokáže dostat nahoru do stoje, je potřeba, aby se dostalo také zpátky dolů na zem. 
 

Děti, které si umí sednout, se dolů ze stoje dostanou tak, že se pustí rukama a sednou si na zadeček.  
I vy je můžete lákat dolů slůvkem „hačí“. 
 

Další skupina dětí jde dolů ze stoje pomocí pokrčení nožiček do kleku s přidržováním rukama o pevnou 
oporu.  

 

Poslední skupina dětí se drží jednou rukou pevné opory a druhou rukou hmatá na zem a poté se skulí na 
bok. 

 

Kdykoliv dítě sleze tak, že se nebouchne do hlavy, je to správný způsob. 

 

Pokud se dítě bojí dolů, můžete mu pomoci pokrčením nožiček do kleku a poté odejít.  
Z kleku už se dostane samo dolů. 

http://www.janatumova.cz/
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Z hlediska bezpečnosti a prevence úrazů je důležité, aby se dítě naučilo co nejrychleji samo dolů a 
nespoléhalo se na nikoho jiného. Podrobněji je toto téma rozebráno v mém článku Bezpečnost dětí  - jiný 
úhel pohledu. 

       

 

Video: Rytíř 

http://www.janatumova.cz/
http://janatumova.cz/bezpecnost-deti-jiny-uhel-pohledu/
http://janatumova.cz/bezpecnost-deti-jiny-uhel-pohledu/
https://youtu.be/qvGFIhAHoRY
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5. SED 

 

Děti si sedají z polohy na čtyřech tak, že přesunou zadeček na jednu stranu, opustí oporu o ruce a 
postupně natáhnou jednu i druhou nohu dopředu. 
V ideálním případě sedí s rovnými zády. 

 

Další častý způsob sedu je s jednou nohou pokrčenou a druhou nataženou, tzv. překážkový sed. 
 

A v neposlední řadě je dost častý i sed mezi patami neboli sed do W. Často ho využívají děti, které si 
potřebují z nohou udělat podstavu pro rovnější záda. U sedu na patách nebo mezi patami je potřeba 
dávat pozor na postavení chodidel. Ty by měly být rovné, ani vtočené ani vytočené. Většinou i tyto děti 
se postupně dostanou alespoň do překážkového sedu. 
 

I způsob sedu se dědí. Pokud vaše dítě sedí mezi patami, podívejte se, jak si sedáte vy jako rodiče. 
Možná ani vám by nebyla přijemná poloha s nataženýma nohama před sebou.  

 

 

http://www.janatumova.cz/
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SED S KULATÝMI ZÁDY 

Největším problémem při sedu bývají kulatá záda. Často je mívají děti se sníženým svalovým napětím 
nebo ty, které málo či vůbec nelezly. 
Co s tím?  

Nejjednodušším cvikem je tzv.lehtání zad. Dítě, které sedí, stimulujeme na svalech podél páteře 
v oblasti zad pomocí škrábání přední stranou nehtů. Svaly se aktivují a dítě se instinktivně narovná. 
Lehtáte, kdykoliv se dítě vyhrbí a vy na něj máte čas.  
Intenzivnější reakce docílíme dalším cvikem, kdy dítě fixujeme za pánev a tlačíme oběma palci do 
svalů vedle páteře v oblasti zad. Tlak vyvolá narovnání zad. Cvičí se několikrát denně. 
 

lehtání zad  tlak palci s fixací pánve  

http://www.janatumova.cz/
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Posledním cvikem je stabilizace sedu na míči. Pokud nemáte míč, dá se cvičit i na klíně, tak že 
povolujete jednu a druhou nohu a tím vytváříte balanční prostředí. 
Dítě sedí na míči, vy fixujete pánev dítěte a pomalu nakláníte dítě do stran, zároveň udržujete rovná 
záda pomocí vašich palců. 
 

 

Video: Stabilizace sedu na míči stabilizace sedu na míči  

http://www.janatumova.cz/
https://youtu.be/ki-y0b4kBWY
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Závěr 

 Jsem ráda, že jsem vám mohla být průvodcem ve zlepšení pohybového vývoje vašeho dítěte. 
 Věřím, že moje rady a jednoduché cviky formou hry podpořily vaše dítě projít všechny úrovně jeho pohybového vývoje s radostí a se zapojením potřebných svalů. Děti, které projdou správně všemi vývojovými fázemi  pohybového vývoje v prvním roce života, mají mnohem větší šanci vypořádat se s budoucími nástrahami moderní doby.  
 Pokud vám nebylo cokoliv jasné z mých popisů, fotek nebo videí, prosím napište mi na můj email 
jana@janatumova.cz a já se pokusím vše doladit tak, aby to bylo snadno pochopitelné a proveditelné. 

 Záleží mi na tom, aby jste z mého eBooku měli co největší užitek. 
 

http://www.janatumova.cz/
mailto:jana@janatumova.cz
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