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Co byste měli vědět na úvod

V zajištění kvalitního vzpřímeného držení těla a pohybů ve stoje hrají zásadní 

roli naše nohy. Nejen, že absorbují energii každého dopadu, která se tím pádem 

nepřenáší do zbytku těla, ale zároveň jsou zodpovědné za nastavení pozic kolen, 

kyčlí, páteře a tím i celého těla. Proto mnoho problémů pohybového aparátu může 

pocházet právě odsud. Z tohoto důvodu považujeme správné fungování nohy, její 

dostatečnou mobilitu ale i stabilitu, za klíčový prvek zdraví celého organismu.

Noha se rozděluje na několik funkčních částí, které spolu úzce souvisí, ale záro-

veň plní i odlišné funkce (přední část- předonoží a středonoží, zadní část- zado-

noží). Proto je Noah Board rozdělen na dvě části tak, aby co nejlépe odpovídal 

anatomickým poměrům nohy. Tím je umožněno cíleného cvičení každé části nohy 

zvlášť a zároveň i cvičení komplexního. Snímatelná dřívka zvyšují variabilitu cviků 

i jejich obtížnost.

Jak Cvičit s deskou noah board 

Tato brožura obsahuje 10 základních cviků pro mobilizaci, aktivaci a stabilizaci 

celého chodidla. Každý cvik zahrnuje přesný popis nastavení destičky, výchozí  

pozici cviku a jeho provedení. K dispozici jsou i názorné videa pro správné pocho-

pení cviků.

Pravidelný trénink na Noah Board by měl probíhat 2-3x týdně po dobu 10-20 

minut. Délka každého cviku by měla být 30-60 sekund, případně 8-10 opaková-

ní (viz text u konkrétních cviků). U každého cviku je zobrazeno barevné kolečko  

poukazující na jeho obtížnost:

legenda obtížnosti Cviků

 lehká (mobilizace / aktivace)

 středně těžká (stabilizace)

Cvičební pomůCka vyvinutá
ve spolupráCi s fyzioterapeuty

Pro odbornou konzultaci nás neváhejte kontaktovat na email: 

info@mobilni-fyzioterapie.cz

Využijte možnosti vyšetření nohy a individuálního nastavení terapie.

UPOZORNĚNÍ

Všechna cvičení vykonávejte po konzultaci se svým terapeutem. Nevhodné použití pomůcky 

může způsobit zranění. V případě vzniku bolesti při cvičení jej přerušte a zkontaktujte svého 

terapeuta či lékaře. Cvičení v této příručce jsou prováděna na vlastní nebezpečí.

obsah

 - 3 - Co byste měli vědět na úvod 
  Jak cvičit s deskou Noah Board

 - 4 - 1. Mobilizace přednoží vůči patě

  - 6 - 2. Mobilizace paty vůči přednoží

 - 8 - 3. Dynamická stabilizace inverzní nohy

 - 10 - 4. Dynamická stabilizace everzní nohy

 - 12 - 5. Dynamická stabilizace celé nohy

 - 14 - 6. Dynamická stabilizace přednoží

 - 16 - 7. Dynamická stabilizace paty

 - 18 - 8. Mobilizace MP kloubů a prstů

 - 20 - 9. Dorzální flexe v hlezenním kloubu

 - 22 - 10. Uvolnění plantární fascie



- 4 - - 5 -

1. mobilizaCe přednoží vůči patě

pohyblivá přední část – pevná část pod patou

NastaveNí Boardu

výChozí postavení:

• jedna dolní končetina na Boardu tak,  

aby byla přední část nohy volně pohybli-

vá a pata fixována na kratší části Boardu

• druhá dolní končetina (stojná) na šířku 

pánve v lehkém zanožení a v kontaktu  

s podložkou celým chodidlem

provedení Cviku:

• snažíme se pohybovat přední částí  

chodidla dovnitř a ven v takovém rozsa-

hu, abychom byli schopni stále udržet 

patu pevně na Boardu (na každou nohu 

30 sekund)

http://youtu.be/bKDr8avxHU0
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2. mobilizaCe paty vůči přednoží

pevná část – pohyblivá část pod patou

NastaveNí Boardu

výChozí postavení:

• jedna dolní končetina na Boardu tak,  

aby byla pata volně pohyblivá a přední 

část nohy fixována na delší části Boardu

• druhá dolní končetina (stojná) na šířku 

pánve v lehkém zanožení a v kontaktu  

s podložkou celým chodidlem

provedení Cviku:

• snažíme se pohybovat patou dovnitř  

a ven v takovém rozsahu, abychom byli 

schopni stále udržet přední část nohy 

pevně na Boardu (na každou nohu  

30 sekund)

http://youtu.be/xIFUBEVKIFk
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3. dynamiCká stabilizaCe
 inverzní nohy
podpora pod vnitřní částí přednoží – pevná pata

NastaveNí Boardu

výChozí postavení:

• jedna dolní končetina na Boardu tak,  

aby byla přední část nohy volná a pata 

fixována na kratší části pomůcky

• druhá dolní končetina (stojná) na šířku 

pánve v lehkém zanožení a v kontaktu  

s podložkou celým chodidlem

provedení Cviku:

• snažíme se udržet nohu na Boardu  

v neutrálním postavení a při tom pomalu 

odlehčujeme stojnou nohu a vracíme 

zpět (opakujeme 8-10×)

http://youtu.be/3HZP-q5ixdw
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4. dynamiCká stabilizaCe
     everzní nohy
podpora pod zevní částí přednoží – pevná pata

NastaveNí Boardu

výChozí postavení:

• jedna dolní končetina na Boardu tak,  

aby byla přední část nohy volná a pata 

fixována na kratší části pomůcky

• druhá dolní končetina (stojná) na šířku 

pánve v lehkém zanožení a v kontaktu  

s podložkou celým chodidlem

provedení Cviku:

• snažíme se udržet nohu na Boardu  

v neutrálním postavení a při tom pomalu 

odlehčujeme stojnou nohu a vracíme 

zpět (opakujeme 8-10×)

http://youtu.be/UFCnQWEgtX4
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5. dynamiCká stabilizaCe Celé nohy

nestabilní přední i zadní část boardu

NastaveNí Boardu

výChozí postavení:

• jedna dolní končetina našlápnuta na 

nestabilní plochu Boardu v neutrálním 

postavení chodidla

• druhá dolní končetina (stojná) na šířku 

pánve v lehkém zanožení a v kontaktu  

s podložkou celým chodidlem

provedení Cviku:

• snažíme se udržet nohu na Boardu  

v neutrálním postavení a při tom pomalu 

odlehčujeme stojnou nohu a vracíme 

zpět (opakujeme 8-10×)

http://youtu.be/qLbQF7JOJDk
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6. dynamiCká stabilizaCe přednoží

nestabilní přední část uprostřed – pevná pata

NastaveNí Boardu

výChozí postavení:

• jedna dolní končetina našlápnuta na Board 

s nestabilní částí pod přednožím a snažíme 

se o neutrální postavení chodidla

• druhá dolní končetina (stojná) na šířku 

pánve v lehkém zanožení a v kontaktu  

s podložkou celým chodidlem

provedení Cviku:

• snažíme se udržet nohu na Boardu  

v neutrálním postavení a při tom  

dynamicky zvedáme koleno stojné  

nohy a vracíme zpět (opakujeme 8-10×)

http://youtu.be/pDEKl-MrPw4
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7. dynamiCká stabilizaCe paty

pevná přední část – volná pata

NastaveNí Boardu

výChozí postavení:

• jedna dolní končetina v nášlapu na Board 

s nestabilní částí pod patou v neutrálním 

postavení chodidla na středu

• druhá dolní končetina (stojná) na šířku 

pánve v lehkém zanožení a v kontaktu  

s podložkou celým chodidlem

provedení Cviku:

• snažíme se udržet nohu na Boardu  

v neutrálním postavení a při tom pomalu 

odlehčujeme stojnou nohu od podložky 

a vracíme zpět (opakujeme 8-10×)

http://youtu.be/-c7bA--EoQo
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8. mobilizaCe mp kloubů a prstů

kratší část uložena pod přednožím

NastaveNí Boardu

výChozí postavení:

• jedna dolní končetina v nášlapu na Board  

s dřívkem uloženým na úrovní prvních 

článků prstů

• druhá dolní končetina (stojná) na šířku 

pánve v lehkém zanožení a v kontaktu  

s podložkou celým chodidlem

provedení Cviku:

• přenášíme váhu na přední část nohy  

a zpět (koleno pouze do úrovně prstů), 

na každou nohu 30 sekund

http://youtu.be/_b30qV9Dr5w
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9. dorzální flexe v hlezenním
     kloubu
dřívko pod posledními články prstů

NastaveNí Boardu

výChozí postavení:

• jedna dolní končetina v nášlapu na Board  

s dřívkem uloženým pod posledními  

články prstů

• druhá dolní končetina (stojná) na šířku 

pánve v lehkém zanožení a v kontaktu  

s podložkou celým chodidlem

provedení Cviku:

• přenášíme váhu na přední část nohy  

a zpět (koleno pouze do úrovně prstů), 

na každou nohu 30 sekund

http://youtu.be/DLgi8k1dsDc
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10. uvolnění plantární fasCie

dřívka na obou konCíCh boardu

NastaveNí Boardu

výChozí postavení:

• jedna dolní končetina v nášlapu na Board  

s dřívkem uloženým pod posledními  

články prstů a pod patou

• druhá dolní končetina (stojná) na šířku 

pánve v lehkém zanožení a v kontaktu  

s podložkou celým chodidlem

provedení Cviku:

• přenášíme váhu na nohu stojící  

na Boardu, kde setrváme cca 10 sekund  

a zpět (opakujeme 3×)

http://youtu.be/F_CELur6CGY
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kontakt:

E: info@mobilni-fyzioterapie.cz

www.mobilni-fyzioterapie.cz
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