
Zdrowy kręgosłup  

Część III – plecy wklęsłe (w odcinku lędźwiowym)  

Plecy wklęsłe (hiperlordoza) w odcinku lędźwiowym. najprościej rzecz ujmując pojawia się w 

sytuacji, w której występuje dystonia mięśniowa w obrębie gorsetu lędźwiowego. Mięśnie grzbietu w 

odcinku lędźwiowym jak również zginacze stawu biodrowego wykazują tendencję do przykurczania 

(napięcia), natomiast mięśnie brzucha, w szczególności w dolnych partiach, oraz mięśnie pośladkowe 

do nadmiernego rozciągnięcia (osłabienia). 

 

Chciałbym zaproponować kilka ćwiczeń, które mogą pomóc zmniejszyć dolegliwości związane 

z tą wadą. Analogicznie do części poprzedniej zaproponuję ćwiczenia wzmacniające mm brzucha i 

pośladków a także rozciągające mięsni grzbietu w obrębie gorsetu lędźwiowego i stawu biodrowego. 

Jako rozgrzewkę proponuję tę z cz. I Zdrowego kręgosłupa.  

 

Wzmacnianie  

1. Pozycja wyjściowa w leżeniu na plecach z nogami uniesionymi nad siebie tak aby stopy 

znalazły się mniej więcej nad biodrami, kolana są nieznacznie ugięte i znajdują się za linią 

bioder w kierunku głowy. Ramiona stabilnie podparte wzdłuż tułowia.  

Z tej pozycji jak zawsze rozpoczynamy od wciągnięcia i napięcia mięśni brzucha a następnie 

siłą mięśni brzucha próbujemy przenieść nogi w niezmienionej pozycji w kierunku  klatki 

piersiowej i sufitu (wydech). Ruch wykonujemy w ten sposób, aby wykonać pracę poprzez 

spięcie przede wszystkim dolnych partii mięśni  brzucha. Unikamy wykonywania 

dynamicznego zamachu nóg. Gdy poczujemy, że biodra nieznacznie się oderwały, 

przytrzymujemy chwilę i wracamy bardzo powoli do pozycji wyjściowej (wdech). Bardzo 

ważne aby kolana pozostały w każdej sytuacji za linią bioder w kierunku głowy. Ustawienie to 

gwarantuje nam w większości przypadków, utrzymanie pełnego podparcia odcinka 

lędźwiowego kręgosłupa.  Wykonujemy 5 – 10 powtórzeń 

 

2. W leżeniu tyłem podpieramy się z tyłu na przedramionach i łokciach, dłonie układamy pod 

pośladkami na ich skraju, obydwa kolana przyciągamy do klatki piersiowej.  Z tej pozycji, na 

przemian wypychamy nogę w przód tak aby noga w momencie pełnego wyprostu pomiędzy 

podłogą a nogą powstał mniej więcej kąt 45 st. Wypychając jedną nogę wykonujemy wdech, 

wypychając drugą nogę wykonujemy wydech. Oddychamy powoli, głęboko i płynnie. 

Wykonujemy 10-15 powtórzeń na każdą nogę.  

 

3. W leżeniu tyłem unosimy wszystkie kończyny pod kątem prostym do tułowia. Dłonie znajdują 

się nad stawami barkowymi a stopy nad stawami biodrowymi. Z tej pozycji, jednocześnie 

wszystkimi kończynami, sięgamy w górę (wydech). Odrywamy biodra i łopatki razem z głową 

tak aby cały brzuch mocno pracował. W tej pozycji przez kilka sekund przytrzymujemy 

mięśnie w spięciu a następnie bardzo powoli wracamy z biodrami, łopatkami i głową do 

pozycji wyjściowej (wdech). Wykonujemy 5-15 powtórzeń  

 



 

4. Rolowanie odcinka lędźwiowego z leżenia tyłem  

Pozycja w leżeniu tyłem z nogami ugiętymi, stopy podparte w takiej odległości od pośladków 

aby odcinek lędźwiowy kręgosłupa został stabilnie podparty , ramiona układamy wzdłuż 

tułowia,  głowa jest podparta.  Wciągamy i napinamy brzuch. Z tej pozycji zaczynamy bardzo 

powoli odrywać pośladki, biodra a następnie odcinek lędźwiowy (wdech). Ćwiczenie 

zatrzymujemy w momencie gdy zaczniemy odrywać odcinek piersiowy, ten powinien zostać 

podparty. Wracając (wydech) staramy się odkładać poszczególne części ciała w odwrotnej 

kolejności, tzn.: odcinek lędźwiowy od najwyższego do najniższego kręgu, biodra i na końcu 

odkładamy pośladki. Bardzo mocno angażujemy mięśnie pośladków i utrzymujemy ich pracę 

przez cały okres wykonywania ćwiczenia, do momentu powrotu do pozycji wyjściowej. 

Wykonujemy 5 – 10 powtórzeń.    

 

5. W leżeniu tyłem z nogami ugiętymi, stopy podpieramy w takiej odległości aby odcinek 

lędźwiowy kręgosłupa został podparty na całej długości, ramiona wzdłuż tułowia z dłońmi 

podpartymi wierzchem na podłodze. Wciągamy i mocno spinamy mięśnie brzucha.  Z tej 

pozycji, nie wykonując żadnego ruchu w stawie kolanowym, odrywamy nogi i przenosimy 

kolana za linie bioder w kierunku głowy (wydech). Przytrzymujemy chwile i wracamy bardzo 

powoli do pozycji wyjściowej, cały czas kontrolując podparcie odcinka lędźwiowego (wdech).  

Wykonujemy 8- 10 powtórzeń  

 

6. Klęk podparty. Odrywamy jedną z nóg i nie zmieniając jej ułożenia w stawie kolanowy 

sięgamy podeszwą stopy do sufitu (wdech). Wykonujemy ten ruch do momentu, aż 

poczujemy, że odcinek lędźwiowy kręgosłupa zaczyna się uginać. Wówczas zatrzymujemy i 

utrzymujemy mięsnie pośladka nogi pracującej w spięciu przez kilka sekund po czym 

wracamy do pozycji wyjściowej (wydech). Wykonujemy 8 – 10- powtórzeń i zmieniamy nogę 

pracującą.   

 

Rozciąganie  

1. Z  prawidłowej pozycji w klęku podpartego opuszczamy pośladki na pięty a klatkę piersiową 

układamy na udach. Ramiona wypychamy przed głowę, która swobodnie opada na podłogę 

bądź luźno wisi (pozycja niska Klappa) W tej pozycji staramy się maksymalnie zrelaksować i 

rozluźnić mięśnie grzbietu. Wykonujemy 5 – 10 głębokich, spokojnych wdechów. Z każdym 

wydechem pozwalamy aby nasze ciało rozluźniło się jeszcze bardziej.   

 

2. W leżeniu tyłem na przemian raz jedna raz drugą nogę przyciągamy ugiętą nogę do klatki 

piersiowej. Druga noga pozostaje wyprostowana i poprzez spięcie mięśni uda nogi 

wyprostowanej wciskamy ją w podłogę. Wykonaj 8 – 10 powtórzeń na każdą nogę. Każde 

powtórzenie przytrzymaj wykonując 2 – 3 głębokie wdechy. 

 

 

3. W leżeniu tyłem przyciągamy obydwa kolana do klatki piersiowej (najlepiej pojedynczo). 

Chwytamy oburącz za nogi i próbujemy wcisnąć kolana jak najmocniej w klatkę piersiową. 



Głowę utrzymujemy podpartą na podłodze. Wykonujemy kilka powtórzeń, przy każdym 

wykonując kilka głębokich wdechów.   

 

4. Leżenie przewrotne. Z leżenia tyłem nogi unosimy wysoko i próbujemy przenieść proste nogi 

za siebie. Ramiona układamy w skrzydełka i wytrzymujemy w tej pozycji 2 – 3 głębokie 

wdechy. Wykonaj 8 – 10 powtórzeń.   

 

5. Klęk jednonóż. Noga prawa zostaje podparta na kolanie a lewa na stopie, Kolano prawej nogi 

znajduje się bezpośrednio pod stawem biodrowym i barkowym w jednej linii. Stopa lewej 

nogi podparta jest bezpośrednio pod stawem kolanowym, który będzie wówczas ugięty do 

kąta prostego.  Prawą dłonią chwytamy za lewą stopę i przyciągamy ją możliwie blisko 

prawego pośladka. Lewą dłoń podpieramy na lewym udzie bądź na krześle, stole tak aby 

ułatwić sobie utrzymanie równowagi. Wykonujemy głęboki wdech i z wydechem wypychamy  

biodra i kolano lewej nogi w przód. Poczujemy intensywne rozciąganie w okolicy prawego 

uda i prawej pachwiny. W tej pozycji, unikając pochylania tułowia wytrzymujemy 2-3 

głębokie wdechy i wracamy z biodrami i kolanem do pozycji wyjściowej. Powtarzamy 5 – 8 

razy na nogę i zmieniamy nogę na lewą wykonując wszystko analogicznie.   

 

 

Jako ćwiczenie rozluźniające proponuję minutkę swobodnego „leżakowania” z 

wyprostowanymi kończynami. Wykonujemy głębokie spokojne wdechy starając się 

maksymalnie zrelaksować.  
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