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ÚÚVVOODD   

Tance, ktoré odvodzujú svoj pôvod zo 
zemí Strednej a Južnej Ameriky alebo, ako 
sa tiež často hovorí Latinskej Ameriky „ob-
javila“ Európa krátko po prvej svetovej voj-
ne.   

Boli to predovšetkým rumba a samba 
a s nimi tanec španielskeho pôvodu - paso 
doble. Pre ich temperamentný rytmus a 
nádych exotiky sa rýchlo stali súčasťou re-
pertoáru profesionálnych tanečníkov. Tieto 
tance mali však s pôvodnými formami 
spontánnych ľudových tancov málo spo-
ločného. 

Ďalšia vlna obľuby latinsko -
amerických tancov prichádza do Európy v 
50-tich rokoch a v tejto dobe začínajú byť 
tiež zaraďované do tanečných súťaží. V 50 
– tých rokoch prichádzajú do Európy ďalšie 
latinskoamerické tance, vznikajúce pod 
vplyvom jazzu, resp. aj prichádzajúcej vlny 
rocku. Boli to mambo, calypso, bosa nova 
a predovšetkým ča-ča, ktorá sa skoro stá-
va tiež súčasťou tanečných súťaží. 

Rastúca obľuba latinsko-amerických 
tancov v Európe v rokoch po 2. svetovej 
vojne a ich pozdejšie zaraďovanie do súťa-
ží vyvolalo potrebu ich štandardizácie a vy-
tvorenie ich popisov. Autormi prvých prác 
boli Pierre Lafite, Lucien David a Frank 
Borrows, ďalej potom Dimitri Petrides, jeho 
manželka Nina Hunt a Doris Lavell. V ro-
koch 1971-73 Britská spoločnosť učiteľov 
tanca ISTD v piatich separátnych zošitoch 
vydáva „Revidovanú techniku latinsko – 
amerických tancov (The Revised Techni-
que of Latin American Dancing) ktorú spra-
coval kolektív autorov: S. Francis, 
D.Lavelle, E.Romain a P. Spencer. 

V roku 1974 vyšlo kompletné vydanie 
celej knižky, ktoré bolo vydané ešte v nie-
koľkých reedíciách.  

Druhým základným popisom LAT je 
publikácia W. Lairda, niekoľkonásobného 
majstra sveta v LAT „Technique of Latin 
Dancing“ (Britská spoločnosť učiteľov tan-
ca IDTA) ktorá bola prvý raz vydaná v roku 
1961a postupne revidovaná, naposledy v 
roku 2009 (Reedícia 2009). Tabuľkové 
spracovanie základov LAT W.Lairda je pre-
hľadné a predovšetkým viac vystihuje „sú-
ťažný štýl“ ako publikácia ISTD.  

Preto Ballroom Dance Federation (BDF) 
– najvyšší britský federálny orgán v oblasti 

tanca ako základ pre spracovanie základ-
nej techniky doporučuje popis zaužívaný 
W.Lairdom, ale zjednocuje repertoár tak, 
že prijíma do spoločného základu ako figú-
ry z učebnice ISTD, tak z učebnice 
W.Lairda. Tým dochádza konečne po 25 
rokoch k zjednoteniu vo výbere základných 
figúr  oboch spoločností. W.Laird, aby po-
mohol celej veci vydáva svoje „Supple-
ment“ (Dodatok – rok 1997), kde svojim 
spôsobom zápisu dopĺňa svoju učebnicu o 
figúry, ktoré sú obsiahnuté aj v učebnici 
ISTD. 

AAKKOO  SSAA  OOBBJJAAVVIILLII  VV  EEUURRÓÓPPEE??  
Latinskoamerické tance sú konglomerát 
tancov z rôznych končín sveta. 

Samba  
pochádza z Brazílie. Je založená na tan-
coch Maxixe, Baion a Choro. Brazílska ver-
zia Maxixe bola prvýkrát demonštrovaná a 
popularizovaná v USA tanečníkmi Irena a 
Vernon Castle okolo roku 1914. Klasický 
brazílsky rytmus Batucada, neskoršia ver-
zia súťažnej samby tancovanej na súťa-
žiach a majstrovstvách bola uvedená Juliou 
Laird (Gibson) 29.mája 1988 v Empress 
Ballroom, Winter Gardens v Blackpoole. 
Stala sa charakteristickým prvkom súčas-
nej samby.  

Rumba  
Pôvod rumby môžeme hľadať v prostredí 
ľudových tanečných zábav na Kube.  Hud-
ba a tanec  kubánskej rumby čerpá z Gua-
jira (vyslovuje sa to Wharhearer). Tento ta-
nec bol na Kube veľmi populárny  v polovici 
1880 a z neho sa vyformoval v roku 1930 
dnešný tanec Rumba.  

Ča-ča 
vznikla v 50-tich rokoch na Kube na báze 
rytmu, ktorý uviedol spevák, skladateľ a di-
rigent orchestra Enrico Jorrin.  Do súťaží v 
LAT sa dostáva začiatkom 60-tich rokov. 

Paso doble   
je tanec pochádzajúci zo Španielska a 
Francúzska. Choreografia používaná v 
tomto tanci zodpovedá príbehu „zápasu s 
býkom“. Neskôr bol obohatený prvkami fla-
menga.  
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Jive  
Pochádza z USA. Vytvorený bol na báze 
tancov Lindy, Lindy Hop, Jitterbug, Twelve-
Bar Blues a Boogie. Všetko na báze afro-
amerických tancov. Ďalej East Coast 
Swing a West Coast Swing na báze ame-
rickej swingovej hudby a Rock and Rollu 
populárneho v USA v 50-tych rokoch minu-
lého storočia.  
 

TTEECCHHNNIIKKAA  LLAATT  

Súčasné spracovanie základnej tech-
niky LAT je predovšetkým zásluha brit-
ských učiteľov tanca. Nemôžeme v nich 
hľadať pôvodnú formu ľudových tancov – 
ktoré majú svoj pôvod v afro - americkej 
kultúre – je to európsky a hlavne britský 
pohľad na túto skupinu tancov. Názor na 
ich podobu prebiehal v rôznych vývojových 
krivkách. Najskôr to boli len jednoduché 
napodobeniny „atraktívnejších pohybov“ 
zasadené do rámca „latinsko-amerických 
rytmov“, ktoré však hrali európske 
orchestre. Postupne objavovaním podstaty 
afrických a jazzových tancov dochádza aj k 
revízii pohľadu na súťažnú podobu LAT. 
Kým v 60 – tých rokoch to boli skôr 
štandardizované pohyby, ktoré niesli so 
sebou veľa z techniky štandardných 
tancov, tak v 80 rokoch dochádza k obrode 
a začína sa konečne tancovať celým telom 
– tanečníci začínajú používať techniku 
jazzového tanca – choreograficky sa 
opúšťa  sólový tanečný prejav, tanec vedľa 
seba, ale vracia sa opäť párový tanec. Muž 
je mužom a žena ženou, nie sú to dvaja 
jednotlivci, ale doslova jedna tanečná 
jednotka – pár. Čo hovorí o technike jeden 
z najpovolanejších, W.Laird?  “Jedným z cieľov štandardnej techniky la-
tinskoamerických tancov je dosiahnutie ur-
čitého stupňa štandardizácie vyučovania v 
medzinárodnom meradle a tiež stanovenie 
kritérií pre hodnotenie tanečných výkonov 
na súťažiach. Nakoniec zmyslom štandar-
dizácie je tiež vytvorenie kritérií pre posu-
dzovanie základných poznatkov učiteľov a 
trénerov tanečného športu. Pre dosiahnutie 
práve týchto cieľov a zaistenie života-
schopnosti určitej tanečnej formy je štan-
dardizácia tanečnej techniky nevyhnutná. 
Nikdy sa však nesmie zabúdať na to, že 
technika má tancu slúžiť a nesmie sa stať 
jeho pánom. Hovorí sa, že štandardizácia 

dusí pokrok – a v podstate je toto tvrdenie 
pravdivé. Technika musí byť preto považo-
vaná za užitočný nástroj, ktorý má pomá-
hať rozvoju  dobrého tanca , ale nesmie 
ňou byť zneužívaný a potlačovaný indivi-
duálny tanečný prejav a prirodzený vývoj 
tanečníkov.” 

 
PPRREEČČOO  WW..  LLAAIIRRDD  AA  NNIIEE  IISSTTDD??  

W. Laird na svojich popisoch pracoval od 
1961 a postupne došiel k originálnemu ta-
buľkovému zápisu techniky pohybu – ktorý 
síce používali aj iní autori, ale W.Laird ho 
zdokonalil. Pridal do tabuliek ďalší stĺpec 
„akcia“, v ktorom je stručné vyjadrenie čin-
nosti, ktorá sa v danom kroku, alebo pohy-
be prevádza.  
Napr.: vo figúre zatvorený twist panvou v 
rumbe je v stĺpci poloha chodidiel krok 5 – 
bočne a mierne vzad ale v stĺpci akcia – je 
tento krok vpred teda  skutočná činnosť 
ktorú tanečník vykonáva.  
Ďalším „vynálezom“ je stĺpec „nášlapy“ – 
ktorý je pre čitateľa veľmi dôležitý, pretože 
nášlap nemusíme hľadať niekde pod figú-
rou ako jednotný celok, tak, ako je to v po-
pisoch ISTD.  
Veľmi sympatické je tiež popisovanie 
„Zmien v postaveniach“ (Shaping), kde 
veľmi prehľadným spôsobom dostávame 
informáciu o zmenách postavenia v jednot-
livých krokoch.  
Napriek všetkým týmto vylepšeniam si mu-
síme uvedomiť, že žiadna učebnica nás 
nenaučí tancovať, že len schematicky za-
znamenáva jednotlivé fázy pohybu – aby 
sme sa mohli lepšie orientovať v tom 
množstve figúr, ktoré základný repertoár 
obsahuje. 
Najdôležitejším prínosom je však skutoč-
nosť, že W.Laird popisuje súťažnú techni-
ku, ktorej bol sám spolutvorcom, zatiaľ, čo 
v učebnici  ISTD je skôr popis mnohých fi-
gúr, ktoré svojou technikou zodpovedajú 
naozaj požiadavkám na medailové kurzy a 
odznaky.  
Je to  viditeľné napr: vo figúrach otvorený a 
zatvorený twist panvou v rumbe a ča-ča 
alebo v šatke premenami v paso doble,  
kde popis Lairda nič nestratil na aktuálnos-
ti, ani pre páry medzinárodnej triedy ani po 
rokoch, pričom v popisoch ISTD máme po-
cit, že to sú figúry zo 60- tých rokov.  



 

 
 

7 

Britský vrcholný orgán v oblasti súťažného 
tanca BDF zrejme uznal tieto skutočnosti a 
rozhodol, že v ďalšom pre súťažný tanec 
platí technika LAT spracovaná W. Lairdom. 
Zrejme pod tlakom ostatných spoločností 
sa doplnil repertoár aj figúrami, ktoré Laird 
považuje za „nevhodné“, a bol to vlastne 
krok vpred, pretože základný repertoár nie 
je nutné tancovať celý. Tanečník si z neho 
môže vybrať  tie figúry, ktoré mu vyhovujú, 
v ktorých sa dobre cíti. Treba mať na  pa-
mäti ďalšiu skutočnosť - množia sa súťaže 
na  ktorých sa tancuje základný repertoár 
„Basic“. Dokonca vo Veľkej Britániu platí, 
že na majstrovských súťažiach v jednotli-
vých kolách môže usporiadateľ určiť, ktoré 
tance sa budú tancovať spôsobom „Basic“. 
Toto všetko sú skutočnosti, ktoré zdôraz-
ňujú súťažný štýl základných figúr a ten je 
spracovaný zatiaľ najlepšie v popisoch La-
irda. 
 
 

VVZZDDEELLÁÁVVAANNIIEE  VVOO  WWDDSSFF  
Vzdelávací úsek v IDSF podporuje vo svo-
jich sylabách figúry, ktoré sú uvedené v 
knihe W. Lairda a aj v knihe vydanej v 
ISTD. Technika tancovania ale u všetkých 
figúr vychádza z techniky definovanej W. 
Lairdom. 

Kvôli zabezpečeniu sústavného vzde-
lávania trénerov, rozhodcov a aj funkcioná-
rov WDSF otvára sa od 1.septembra 2010 
Tanečná akadémia .  
V najbližšom období bude uvedená aka-
démia zabezpečovať tréningy na úroveň 1, 
úroveň 2, tréningy na pokročilú úroveň, tré-
ningy na umeleckú úroveň, riešiť otázky 
problémov, ktoré vznikajú pri tomto športe, 
motiváciu a lekárske informácie. Cieľom je 
dosiahnuť stav, že budú existovať len tré-
neri WDSF, rozhodcovia WDSF a vedúci 
súťaží WDSF. Tanečná akadémia bude 
zabezpečovať aj licencovanie vzdelávania 
v národných zväzoch. V rámci prípravy 
vzdelávania pracuje WDSF na vydaní in-
štruktážnych kaziet. Prvé dve kazety vyšli 
v auguste 2010. Je to rumba a valčík. Ob-
sahom týchto skrípt sú už aj najnovšie in-
formácie z kazety Rumba resp. sylabov 
WDSF pre oblasť latinsko-amerických  tan-
cov, ktoré pripravila slovinská trénerka Bar-
bara Ambrož a koordinuje vedúca vzdelá-

vacieho úseku WDSF a viceprezidentka 
WDSF Nataša Ambrož. 
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ZZÁÁKKLLAADDNNÉÉ  SSKKRRAATTKKYY  
 

PREHĽAD SKRATIEK 
 
 

Spočiatku sa môže množstvo skratiek zda ť zavádzajúce. Ak si však uvedomíme, že 
skratky pomáhajú ďaleko ľahšie porozumie ť textu, nako ľko robia popis figúr pre-
hľadnejší, uvítame ich ako pomocníka, ktorý nám urých ľuje orientáciu v množstve 
popisov a odborných poznámok. 
 
Postavenia: 

PP promenádne postave-
nie 
PPP protipromenádne pos-

tavenie 
ZP zatvorené postavenie 
OP otvorené postavenie 
VP vejárové postavenie 
MP mimo partnera  
PM  partner mimo  
 
Časti tela: 

PN pravá noha   
ĽN  ľavá noha   
PR  pravá ruka   
ĽR  ľavá ruka   
 
Časti chodidla: 

pä päta    
špi špička    
pol polchodidlo   
plo plocho   
vnh vnútorná hrana  
vkh vonkajšia hrana  
 
Váha – tiaž tela: 

b.v. bez váhy   
č.v. čiastočná váha  
p.v. plná váha  
   
 
Pohyb: 

zač začiatok pohybu  
dok dokončiť pohyb 
pok pokračovať  
nak na konci kroku 
 

Smerovanie: 

SMT smer tanca   
ŠKS šikmo ku stene  
ŠDS šikmo do stredu  
DOS do stredu   
KUS  ku stene  
 
Smery pohybu: 

vpr  vpred   
vzd  vzad   
boč  bočne   
šik-vpr  šikmo vpred 
šik-vzd šikmo vzad 
prieč-vpr priečne vpred 
prieč-vzd priečne vzad 
Ľ  vľavo   
P  vpravo  
mier- vpr mierne vpred 
mier-vzd mierne vzad 
 
Termíny: 

prom  promenádny  
prem ĽPĽ   premena ĽN,PN,ĽN 
otvor  otvorený  
pol-prís polovičný prísun 
 
Rytmus: 

V   voľne, pomaly 
R  rýchlo   
a  1/2 doby  
„eh“  1/4 doby 
 
Otáčanie: 

0 žiadne otáčanie 
1/2 P         otáčanie o 1/2 v P 
1.1/2  1 celá a 1/2 otáčky 
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ZZÁÁKKLLAADDNNÉÉ  PPOOJJMMYY  AA  PPRRIINNCCÍÍPPYY  
 
 
 
Základné pojmy definované a vysvetlené v u čebnici W. Lairda svojím úsporným ale 
výstižným štýlom vyjadrenia chcú pomenova ť a vysvetli ť to najpodstatnejšie, čo si pri 
popise technike máme všíma ť a čo musí by ť prioritné. Nie je problém opísa ť niečo 
množstvom viet, problém je výstižne vyjadri ť jeho podstatu. 
 
PPOOSSTTAAVVEENNIIEE  TTEELLAA  
(Poise) 
 
Všeobecne platia pre všetky LA tance na-
sledovné zásady: 
• Stojíme s nohami spolu v prirodzenom 

vzpriamenom postavení. 
• Vytiahneme hrudník smerom hore 

(oddelíme od panve) ale nezdvíhame 
plecia 

• Hlava je v prirodzenom predĺžení tru-
pu 

 
Pre jednotlivé tance ďalej platí: 

a) Rumba a Ča-ča 
Urobiť krok PN bočne, preniesť váhu a 
prepnúť ju v kolene, pričom 
• preniesť celú váhu tela na PN a sú-

časne umožniť panvy pohyb bočne 
a vzad až potiaľ, kým nebudeme poci-
ťovať váhu tela akoby tesne pri päte 
stojnej nohy 

• koleno stojnej nohy tlačiť vzad 
• veľkosť pohybu panve vzad nesmie 

narušiť postavenie hornej časti tela 

b) Samba a Jive 
• Urobiť krok PN bočne a prepnúť ju v 

kolene. Preniesť váhu smerom na no-
hu a zároveň zabezpečiť aby bola po-
ciťovaná na polchodidle pričom päta 
chodidla zostáva v kontakte s parke-
tom. 

• koleno stojnej nohy nie je prepnuté 
• v niektorých figúrach ( Otvorené kolí-

sky, Kolísky vzad a Vrkoč v sambe a 
Kuracia chôdza v jive) je výnimka z 
uvedeného postavenia. 

c) Paso Doble 

Keďže v tanci Paso Doble nepoužívame 
pohyb bokov platia nasledovné zásady: 
• panva je sklonená mierne vpred 
• váha je umiestnená na polchodidlách  

 
 
 

• chodidiel 
• keď sú kolená vystreté nikdy nie sú 

silne prepnuté ako v rumbe alebo cha 
cha. 

• výnimkou je postavenie španielskej lí-
nie. 

 
SSMMEERROOVVAANNIIEE      
(Alignment) 

Údaje o smerovaní v tabuľkách sa týkajú 
postavenia tela, čelom alebo chrbtom 
vzhľadom k miestnosti.  
Ak „vedie plece“ potom sa o smerovaní 
neuvažuje. 
Smerovanie jednotlivých krokov sa uvádza 
iba v tancoch, ktoré majú postupový cha-
rakter (samba, paso doble). 
Rumba, ča-ča a jive nemajú postupový 
charakter. Samba a paso doble majú po-
stupový charakter. 
 
VVEEĹĹKKOOSSŤŤ  OOTTÁÁČČAANNIIAA      
(Amounts of Turn) 

V latinsko–amerických tancoch nemáme 
chodidlá nikdy rovnobežné, s výnimkou 
keď sú uzavreté. Toto vytočenie nôh sa 
vzťahuje ako na nohu stojnú, ktorá je plne 
alebo čiastočne zaťažená váhou, na nohu 
nezaťaženú alebo s čiastočnou váhou. 
Uvedené postavenia nôh sú umožnené 
vďaka „prirodzenému otočeniu“ (1) alebo 
polohe nôh. 

Vzhľadom na prirodzené natáčanie 
nôh je veľkosť otáčania nôh a tela nie vždy 
identická. Typickým príkladom sú 2. krok 
Zášvihu v sambe, Zarazený krok v rumbe 
a cha-cha a všetky kroky Chôdze vzad v 
rumbe a ča-ča. 

Ak pri dokončení kroku zaťažená no-
ha (noha s váhou) nesmeruje tým istým 
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smerom ako telo potom rozsah otáčania v 
takomto kroku je štandardizovaný ako otá-
čanie tela a nie nohy (veľkosť otáčania sa 
vzťahuje na postavenie tela). 

„Vzhľadom na mechaniku krokov vzad 
v rumbe a cha-cha zaťažená noha na kon-
ci kroku chôdze je asi o 1/16 vytočená. 
Toto vytočenie je známe ako „prirodzené 
vytočenie (otočenie)“ pretože chôdza so 
správnou rovnováhou sa nedá bez vyto-
čenia zatancovať.    
 
ZZAARRAAZZEENNÝÝ  KKRROOKK  VVPPRREEDD    
(Checked  Forward Walk) 
 
Krok, ktorý používame v rumbe a cha-cha 
pri zmene smeru pohybu s miernym alebo 
žiadnym otočením. Spôsob tancovania 
kroku je odlišný od bežného kroku chôdze 
vpred. Pri bežnom kroku chôdze vpred na 
konci kroku je postavenie aj váha tela pri-
spôsobená pre pohyb vpred do ďalšej fi-
gúry. 

Krok, ktorý zabezpečí zastavenie po-
hybu vpred sa nazýva Zarazený krok 
vpred. Tento sa odlišuje od bežnej chôdze 
nasledovnými charakteristikami: 
1. Noha, ktorou tancujeme krok vpred 

má umožnené docieliť také postave-
nie aby noha skončila krok mierne 
pred telom. 

2. Na uvedenej nohe je len časť váhy 
3. Koleno stacionárnej nohy (stojnej) sa 

pokrčí a uzavrie smerom ku kolenu 
hybnej nohy. 

4. Špička hybnej nohy je vytočená asi o 
1/16. 
Inakšie všetko ostatné sa preberá z 
bežného kroku chôdze vpred. To 
znamená technika chodidiel je totož-
ná, koleno hybnej nohy sa prepína eš-
te pred prenesením váhy ( časť váhy) 
a tancuje sa aj pohyb bokov. 

 
ZZAADDRRŽŽAANNÝÝ  KKRROOKK  
(Delayed Walks) 

V niektorých figúrach najmä v rumbe 
a cha-cha sa zavádza špeciálny typ chô-
dze. Príčinou je docielenie zmeny v tele a 
rýchlosti chodidiel tak aby rozšírili rytmickú 
interpretáciu figúr. 
Takéto kroky nazývame zadržanými krok-
mi. 
Poznáme tri typy: 

1. zadržaný krok chôdze vpred, koleno 
pokrčené 

2. zadržaný krok chôdze vpred, koleno 
napriamené 

3. zadržaný krok chôdze vzad, koleno 
silne pokrčené predtým ako prene-
sieme váhu.. 

Počas týchto krokov sa noha najprv pre-
sunie do požadovaného postavenia bez 
plného prenesenia váhy. Váha sa prenáša 
dodatočne (neskôr) a potom sa uskutoční 
otáčanie primerané pohybu. 

V závislosti od postavenia, do ktorého 
je zadržaný krok chôdze vpred použitý sa 
koleno hybnej nohy buď napriamuje (ako u 
bežnej chôdze vpred) alebo pokrčí pokiaľ  
ešte na nohu nie je prenesená plná váha. 
Koleno nohy, na ktorú sa váha prenáša je 
vždy po plnom prenesení váhy napriame-
né. 

Pri všetkých zadržaných krokoch chô-
dze vzad je koleno kročnej (hybnej) nohy 
pokrčené pokiaľ nie je prenesená celá vá-
ha. 

Tabuľky popisujú všetky postavenia v 
ktorých sa má použiť zadržaná chôdza. 
Poznámka v každej tabuľke upozorňuje či 
sa má v zadržanej chôdzi koleno pokrčiť 
alebo vystrieť v okamihu keď je bez váhy. 
 
ZZAATTOOČČEENNÁÁ  CCHHÔÔDDZZAA  VVPPRREEDD  
(Forward Walk Turning) 

Ak je potrebné zatancovať otáčanie z po-
hybu smerom vpred s úmyslom pokračo-
vať vpred v inom smerovaní prípadne po-
kračovať smerom vzad v nasledujúcom 
kroku bez prerušenie normálneho pohybu 
bokov resp. tela vtedy použijeme „Zatoče-
nú chôdzu vpred“. Zmena smeru sa v ta-
komto prípade docieli použitím bežnej 
chôdze vpred s postupným otáčaním do 
požadovaného nového smeru. 

Príkladom použitia zatočenej chôdze 
vpred s pokračovaním do smerom vpred 
do nového smeru je u muža posledný krok 
vo všetkých figúrach v rumbe, ktoré končia 
vo vejárovom postavení. 

Ak použijeme zatočenú chôdzu vpred 
na zmenu smeru z pohybu vpred do pohy-
bu smerom vzad potom maximálne dovo-
lený rozsah otáčania v zatočenej chôdzi 
vpred je 3/8. Postavenie chodidiel na konci 
takéhoto kroku je „vzad a mierne bočne“. 
Ak si tancovaná figúra vyžaduje väčší roz-
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sah otáčania potom ten docielime až v na-
sledujúcom kroku vzad. 

Príkladom použitia zatočenej chôdze 
vpred v rumbe na zmenu smerovania z 
pohybu vpred do pohybu vzad počas po-
sledných dvoch krokov sú všetky figúry, v 
ktorých žena končí vo vejárovom alebo 
otvorenom postavení. 
 
LLAATTIINNSSKKÉÉ  KKRRÍÍŽŽEENNIIEE  
(The Latin Cross) 

Je to postavenie nôh a chodidiel, ktoré 
vzniká pri predkrížení alebo zakrížení jed-
nej nohy za druhú v latinskoamerických 
tancoch. Ďalej uvádzame analýzu posta-
venia kedy je pravá noha zakrížená za ľa-
vou nohou u muža a ženy. 

V prípade zakríženej pravej nohy sú 
obe kolená pokrčené a boky (bedrá) zos-
távajú zarovnané (sú v rovnakej vzdiale-
nosti od parketu).  
Špička pravej nohy je vytočená a koleno 
pravej nohy sa dotýka vnútornej časti ko-
lena ľavej nohy. V závislosti od dĺžky nohy 
od kolena po chodidlo a od rozsahu pre-
pnutia členku je špička pravej nohy vzdia-
lená približne 15 cm od päty ľavej nohy. 

Postavenie chodidiel v Latinskom krí-
žení, keď sa pravá noha nachádza za ľa-
vou nohou definujeme aj ako „PN je zakrí-
žená za ĽN“. 

Rozmiestnenie váhy sa líši v závislosti 
od figúry, ktorá sa bude tancovať. 

Podobné postavenie sa docieli ak je 
ľavá noha zakrížená alebo ak zakrížené 
postavenie vyplýva z výkrutu na jednom z 
chodidiel. 
 
PPOOLLOOHHYY  PPAAŽŽÍÍ      
(Arm positions)  

Ak sa pohybujeme z jedného základného 
postavenia do iného muž docieli požado-
vaný výsledok použitím vedenia prostred-
níctvom tela, tvarovaním tela alebo pri-
spôsobeným vedením paží. Poloha paže 
kontaktnej ruky bude definovaná jedným z 
uvedených vedení.  

Ak tancovaný pohyb zahŕňa aj rytmus 
tela potom voľná paža (voľné paže) sa 
stáva predĺžením tela a preto by sa mala 
pohybovať pružne v pokračovaní až cez 
zápästie a prsty s ukončením pohybu na 
príslušný úder hudby. Vzhľadom na to, že 

paže sa používajú ako predlženie. Je to 
tak preto, lebo paže sa vnímajú ako predl-
ženie tela a podieľajú sa v tomto prípade 
na dokončení pohybu po príslušnej akcii 
tela.  
Ako typické sú používané nasledovné po-
lohy voľnej paže: 
1. bočne, vystretá 
2. bočne, pokrčená 
3. vpred, pokrčená 
4. priečne pred telo, pokrčená 
5. bočne, mierne pokrčená 

Ak tancovaná figúra je líniová (bez 
otáčania)  napr. Sambové kríženia alebo 
Španielska línia potom postavenie paže 
(paží) je vytvorené v tom istom čase ako 
postavenie chodidiel. 
 
VVEEDDEENNIIEE    
(Leads) 

 Muž používa tri typy vedenia ženy v latin-
skoamerických tancoch: 

1) Vedenie prispôsobeným pohybom paží  
(Allowing Leads)  

Vzhľadom na to, že zarazený krok 
vpred a chôdza vzad v Rumbe a Cha-
Cha sa netancujú presne zrkadlovo /nie 
sú to totožné kroky/ rozdielne je aj ve-
denie kontaktnou rukou u muža. V tom-
to ponímaní ide najmä o Zatvorené ale-
bo Otvorené postavenie. Držanie musí 
„dýchať“ smerom vpred a umožniť žene 
ukončiť Chôdzu vzad. Podobný pohyb 
kontaktnou pažou /pažami/ sa vyskytu-
je ak muž tancuje z  Otvoreného posta-
venia v držaní ĽR za PR.  

Príkladom je prípravný krok smerom 
vpred na dobu 4.1. Táto komplikácia vo 
vedení je preto lebo cieľom je dosiah-
nutie perfektného pohybu a kroky vzad 
a vpred nie sú identické, čo sa týka 
techniky tancovania. V tomto prípade 
sa dve telá nemôžu pohybovať úplne 
rovnako, synchrónne ako jedno telo. 
Požadovaný typ pohybu si vyžaduje 
aby muž pohyboval telom smerom do-
predu, mierne znížil svoju ľavú ruku ale 
pritom ponechal ľavú ruku v tejto polo-
he v okamihu, keď sa pravá noha po-
hybuje smerom dopredu. Pohyb tela u 
muža smerom vpred podnecuje pohyb 
ženy tak, aby začala tancovať Chôdzu 
vzad.  V tomto časovom momente mu-
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žova noha sa dostala do požadovaného 
postavenia ale ešte bez prenesenia pl-
nej váhy a žena dosiahla v kroku vzad 
konečné postavenie na vysokej špičke. 
Žena po tomto okamihu začne znižovať 
na pätu ľavej nohy a prenášať na ňu 
celú váhu. Muž začína úplne prenášať 
váhu tela na pravú nohu pričom umožní 
mierny pohyb ľavou rukou smerom 
vpred čím uľahčí žene plné prenesenie 
váhy na jej ľavú nohu v rovnakom čase. 

2) Vedenie prostredníctvom tela    

(Physical Leads) 

Všetky vedenia prostredníctvom tela 
majú dve potrebné zložky – začiatok 
a ukončenie. Muž sa podieľa na rýchlo-
sti pohybu tela ženy ... a muž tiež za-
stavuje pohyb tela ženy. Samozrejme 
všetko v perfektnej rovnováhe takže 
žena dokáže prenášať váhu tela bez 
akýchkoľvek ťažkostí. Toto je správne 
použitie vedenia prostredníctvom tela u 
muža s dodržaním precíznej rytmizácie 
krokov / takéto správne rytmizovanie 
dosahuje len 1/64 doby úderu/. Správ-
na rytmizácia umožní zmeny v rýchlosti 
pohybu tela ženy. Výsledkom „Svetla a 
tieňa“ v kvalite vedenia prostredníctvom 
tela je správny štýl tanca, ktorý prináša 
cit a dopad na kvalitu najmä v pomalej 
hudbe. 

Ako náhle sa priblížime k najvyššej 
úrovni interpretácie týchto tancov stáva 
sa veľmi zložitým problémom pre ženu 
povedať mužovi ako má tancovať aby 
docielil perfektné vedenie prostredníc-
tvom tela. Môže sa ale veľmi pozitívne 
vyjadriť v prípade, že vedenie prostred-
níctvom tela nie je správne! 

Vedenie prostredníctvom tela je vy-
tvárané u muža využitím energie pre-
nášanej smerom k žene. Tým sa vytvá-
ra množstvo rôznych aspektov tanca 
ako napríklad rýchlosť tela, zmien v 
chodidlách a rýchlosti tela, otáčok, spi-
nov a rotácií. Aj keď vedenia prostred-
níctvom tela musia byť pozitívne vo 
všetkých prípadoch musia byt najmä 
SENZITÍVNE. 

Na prenos týchto podnetov používa 
muž napätie v spojených pažiach. Toto 
sa docieli napätím v pažiach ženy takže 

muž je potom schopný ju viesť do po-
žadovaného postavenia. 

Počas pohybov v ktorých žena po-
trebuje vedenie prostredníctvom tela 
musí jej kontaktná paža byť miernom 
napätí pokrčená. 

3) Vedenie tvarom tela   
(Shaping Leads) 

Vedenie tvarom tela využíva muž k to-
mu aby naznačil žene, že dôjde k zme-
ne tvaru /tvarov/, pohybov, alebo sme-
rovaní s využitím minimálnej prípadne 
žiadnej energie. 

Uvedené vedenie je vytvárané u 
muža prostredníctvom polôh paží, dr-
žania rúk a postavenia tela. 

Používaným princípom je tvarovanie 
tela a/alebo paží tak aby vyžadovaný 
pohyb bol pre ženu zrejmý.  

Počas pohybu vyžadujúceho vede-
nie tvarom tela je kontaktná ruka ženy 
zvyčajne v miernom napätí a pokrčená. 

 
DDRRŽŽAANNIIEE  RRÚÚKK    
(Hand Holds) 

Podľa základného pravidla sú ruky držané 
dlaňou k dlani s prstami alebo palcom mu-
ža privretým k chrbtu ruky ženy v závislosti 
na polohe paži.  

Keď je žena v oddialení napr. vo vejá-
rovom alebo otvorenom postavení ruka 
ženy smeruje dolu (dlaňou k parketu) 
pričom ruka muža je otočená dlaňou hore. 
Palec muža je pritlačený k chrbtu ruky 
ženy niekde medzi druhým a tretím prstom 
jej ruky. Ak je mužova ľavá paža zdvihnutá a 
signalizuje točenie vľavo majú byť ruky 
spojené dlaňou k dlani s držaním mužovho 
palca v polohe popísanej vyššie.  

Ak je mužova ľavá paža zdvihnutá a 
signalizuje točenie vpravo majú byť ruky 
spojené dlaňou k dlani. Prsty mužovej ru-
ky sú mierne zavreté na chrbte ruky ženy 
tak, aby bolo žene umožnené docieliť po-
žadovanú rotáciu vpravo indikovanej otá-
čaním ruky muža. 

V zatvorenom postavení sú mužova ľa-
vá ruka a ženina pravá ruka navzájom 
spojené dlaňami pričom prsty mužovej ru-
ky spočívajú na chrbte ženinej ruky. Línia 
mužovho zápästia by mala byť priama 
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(nezalomená) a zápästie ženy zase mier-
ne zalomené smerom vzad.  

Počas zmien z jedného držania rúk do 
iného je potrebné sa snažiť o udržanie 
kontaktu rúk 

.Výnimka sa vyskytuje vo figúre Zmena 
miesta sprava vľavo, vo figúre Tieňové bo-
tafogo a vo figúre Tri alemany.  

SSmmeerroovvaanniiee  ppoohhyybbuu  
(Tracking) 

Smerovanie pohybu je ponímané v súvis-
losti so smerom, v ktorom sa musí pohy-
bovať chodidlo aby sa dostalo do požado-
vaného postavenia čo najefektívnejším 
spôsobom. Podobne, kontaktná ruka (ru-
ky) používané mužom pri vedení prispô-
sobeným pohybom paže, vedením pro-
stredníctvom tela alebo vedením tvarom 
tela musí čiastočne sledovať stopu pohybu 
chodidla ak má vedenie spĺňať komuni-
kačnú úlohu. 

Smerovanie pohybu je definované v is-
tých pohyboch kde táto informácia sa 
osvedčila zvlášť prospešnou. 

RRýýcchhllee  ppoohhyybbyy  nnôôhh  aa  cchhooddiiddiieell   
(Fast foot speeds) 

Rýchle pohyby chodidiel vytvárajú želaný 
výsledok. Ak sa chodidlo, ktoré má umož-
nené pohyb pohne sa predčasne potom 
dochádza k ťažkopádnemu, nezaujíma-
vému priebehu pohybu. Rýchly pohyb 
chodidiel a nôh vytvára krok, ktorý musí 
kopírovať základný rytmus a pritom musí 
byť docielený bez pomoci partnera. Rýchly 
pohyb nôh a chodidiel je vlastnosťou indi-
viduality a jeho tajomstvo sa skrýva v do-
konalej rytmizácii. 

Rýchle rotácie 
(Fast rotation) 
Rýchle rotácie tiež vytvárajú želaný výsle-
dok. Ak sa rotácia začne tancovať pred-
časne, výsledkom je ťažkopádny a nezau-
jímavý efekt. Vytváranie rýchlej rotácie – 
znamená začať každú otáčku úplne pres-
ne v správnom momente. Muž MUSÍ viesť 
ženu prostredníctvom vedenia tela.  
Žena sa NIKDY nesmie otáčať svojvoľne 
sama. 

VVyyssookkáá  ppoossttuuppoovváá  rrýýcchhlloossťť  tteellaa  
(Fast progressive body speeds) 

Vysoká postupová rýchlosť tela vytvára 

želaný výsledok. Ak sa pár pohybuje len 
stálou konštantnou rýchlosťou v ľubovoľ-
nom časovom okamihu výsledkom bude 
ťažkopádnosť a nezaujímavosť. Vysokú 
postupovú rýchlosť tela dosahuje žena 
prostredníctvom správneho vedenia muža. 
Muž tu musí využiť vedenie prostredníc-
tvom tela. 

ZZvvllááččnneenniiee  
(Melt) 

Zvláčnenie nastáva po dosiahnutí posta-
venia alebo tvaru prostredníctvom využitia 
vysokej postupovej rýchlosti. „Zvláčnenie“ 
znamená umožnenie definitívneho poma-
lého presunu váhy na stojnú nohu so sú-
časným uvoľnením tela a primeraným po-
hybom voľnej paže. 

PPoossttuuppoovvéé  ssppiinnyy  vvyyuužžíívvaajjúúccee  ttyypp  
ššppii rráálloovvééhhoo  kkrr íížžeenniiaa  
(Travelling spins using a spiral cross action) 

Prvý krok postupových spinov, napr. po-
kročilá, synkopovaná verzia Postupových 
spinov z PP v tanci Paso Doble začína 
krokom vpred na polchodidlo a bez otáča-
nia. Nohy sú vystreté, nie prepnuté. Váha 
sa presúva smerom k špičke chodidla. 

Druhý krok je tak isto vedený dopredu 
na polchodidlo najprv bez otáčania, noha 
v kolene vystretá ale nie je prepnutá. Váha 
sa presúva smerom k špičke chodidla  

Potom začína celá otáčka a noha bez 
váhy predkríži pred stojnú nohu a končí v 
dotyku s členkom stojnej nohy v miernom 
zdvihu (obe päty sú zdvihnuté). 

Otáčanie pokračuje s predkríženými 
nohami a spojenými členkami. 

Tesne pred dosiahnutím plného rozsa-
hu otáčania noha bez váhy sa presúva 
smerom vpred a končí vpred vystretá ale 
nie prepnutá. Koleno a váha smerujú nad 
špičku chodidla. Tieto dva kroky sa potom 
opakujú podľa potreby. Technika chodidiel 
v každom kroku je „polchodidlo“ alebo 
„špička“ v závislosti na rýchlosti otáčania. 
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ZZÁÁKKLLAADDNNÉÉ  PPOOSSTTAAVVEENNIIAA  
(Basic Positions) 

 
Základné postavenie je definované ako postavenie z ktorého začína figúra a v ktorom figúra 
aj končí. 
Celkove máme definovaných 25 základných  postavení. 
Vzhľadom k rozmanitým formám držania a postavenia tela zavádzame nasledovné pojmy: 

• pod pojmom:  “držanie ” budeme rozumieť ako sa muž a žena držia pomocou svojich 
rúk v páre a ako muž spravidla ich prostredníctvom ženu vedie. 

• výraz „postavenie tela “ budeme chápať ako postavenie tela ženy vzhľadom 
k mužovi 

• držanie rúk  – chápe sa tak, že mužova ruka je popisovaná ako prvá, napríklad drža-
nie „ĽR za PR“ sa chápe, že muž uchopí ľavou rukou pravú ruku ženy. 

 
ZZAATTVVOORREENNÉÉ  PPOOSSTTAAVVEENNIIEE  ((ZZPP))  
(Close Hold) 
 

V zatvorenom postavení v tancoch rumba, samba, ča-ča 
(Obr.1) je pár od seba vzdialený asi 15 cm pričom žena stojí 
mierne smerom k pravej strane muža. Váha je na jednom 
z chodidiel, u ženy obrátene oproti mužovi.  
Mužova pravá ruka je umiestnená v tvare „misky“ na chrbte ženy 
na spodnej časti ľavej lopatky.  
Pravú pažu drží muž v miernom oblúku, s lakťom približne vo 
výške hrude. 
Ľavá paža ženy je položená zľahka na vrchu mužovej pravej pa-
že pričom kopíruje krivku jeho paže. Jej ľavá ruka spočíva na 
mužovom pravom pleci. 

Ľavá paža muža je držaná v miernom oblúku podobne ako 
pravá paža, ale predlaktie ľavej ruky je zdvihnuté. Ľavá ruka je 
vystretá v zápästí a nachádza sa približne v úrovni nosa muža.  

Muž zľahka drží ľavou rukou pravú ruku ženy a ich spojené ruky  
sú v rovine prechádzajúcej medzi ich telami. Obr. 1 
  

Zatvorené postavenie v paso doble  (Obr.2) je podobné ale 
s tým rozdielom, že telá sú v tesnom dotyku od stehien až po 
hruď. Výsledkom je, že ľavá ruka muža a pravá ruka ženy sú asi 
o 15 cm vyššie čomu zodpovedá aj vyššia poloha oboch lakťov. 

Zatvorené postavenie v jive  je rovnaké ako v rumbe, sambe 
a ča-ča s výnimkou trochu nižšieho držania paží.  

Je vhodné si zapamätať, že zatvorené postavenie sa v latin-
skoamerických tancoch nepoužíva staticky.  

Napr.:počas „základného pohybu“ v rumbe paže „dýchajú“ a 
zabezpečujú správne tancovanie „zarazeného kroku vpred“ a 
„chôdze vzad“, ktoré nie sú navzájom presným opakom.  

V niektorých figúrach (v rumbe Koliesko vľavo, v sambe Vá-
ľanie vpravo) sú telá bližšie a následne aj držanie je vyššie. Obr. 2 
 
 

Obr. 2 
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OOTTVVOORREENNÉÉ  PPOOSSTTAAVVEENNIIEE  ((OOPP))  
(Open Position) 
 
Poznáme tri typy otvorených postavení, viď obrázky 
a popis.. 
 
Muž a žena stoja čelom proti sebe približne vo vzdialenosti 
vystretej paže.  Vzdialenosť medzi mužom a ženou je nie-
kedy menšia ako normálne. To je bežné u figúr ukonče-
ných bočne v otvorených postaveniach bez držania alebo 
s držaním ( Otáčka na mieste, Ruka k ruke a pod.). 
Váha je na jednom z chodidiel, u ženy obrátene oproti mu-
žovi. Aktuálna poloha chodidiel závisí od figúry, ktorú pou-
žijeme na dosiahnutie otvoreného postavenia, napr. ho-
kejka, sólové otáčania atď. (Obr. 3 a 4.) 
Typy držania rúk závisia od figúry, ktorá nasleduje .  
Používame tieto typy držania  
(v zátvorke je použitá skratka):  
ĽR za PR (držanie Ľ – P) 
PR za ĽR (držanie P – Ľ) Obr. 3 
PR za PR (držanie P – P) 
ĽR za PR a  PR za ĽR  (dvojité držanie) 
bez držania (bez držania) 
 

Ak používame držanie potom paža ruky, ktorou držíme 
je vpredu mierne  pokrčená a držaná približne v úrovni 
prsnej kosti. Voľnú pažu držíme bočne mierne pokrčenú* a 
tvorí  smerom od pleca miernu krivku. 

Ak je držanie rúk úplne uvoľnené (bez držania), obe 
paže sú pokrčené s lakťami pri tele. 
 
(*  pokrčená je v jive) 
 
 
  
  

Obr. 4  
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VVEEJJÁÁRROOVVÉÉ  PPOOSSTTAAVVEENNIIEE  ((VVPP))  
(Fan Position) 
 
Vejárové postavenie (Obr.5) sa používa v tancoch 
rumba a ča-ča. 

Žena sa nachádza vo vzdialenosti na dĺžku paže 
na mužovej ľavej strane pričom ich telá zvierajú 
pravý uhol. Ľavá noha ženy po ukončení chôdze 
vzad zostáva vzadu a je zaťažená celou váhou že-
ny. Pravá noha muža je umiestnená bočne 
a mierne vpred a je na nej prenesená celá váha. 
Projekcia myslenej čiary vedúcej od špičky jej pra-
vej nohy prechádza asi 15 cm  pred telom muža. 

Vo vejárovom postavení zmení muž polohu svo-
jej ľavej ruky tak, že dlaň smeruje hore a je v dotyku 
s dlaňou ženy. Mužov ľavý palec sa dotýka chrbta   Obr. 5 
ženinej ruky.  

Žena drží pravú pažu smerom vpred, mierne pokrčenú tesne pod úrovňou pleca. Muž drží 
ľavú ruku bočne v rovnakej línii ako žena. Voľné paže ( pravá paža muža a ľavá paža ženy ) 
sú bočne temer vystreté a vytvárajú miernu krivku smerom od pliec. Hlavy sa držia prirodze-
ne s pohľadom smerom dopredu. 
 
PPRROOMMEENNÁÁDDNNEE  PPOOSSTTAAVVEENNIIEE  VVZZAADD  ((PPPPVV))  
(Fallaway Position) 
                                                  
Promenádne postavenie vzad (Obr.6) sa  používa v jive a paso 
doble.  

Je podobné promenádnemu postaveniu s tým rozdielom, že 
muž tancuje krok ľavou nohou vzad a žena pravou nohou vzad. 
Vytočenie tiel nemá byť väčšie ako 1/4. (1/8 vľavo u muža, 1/8 
vpravo u ženy). 
 
 
 
 
 Obr. 6 
OOTTVVOORREENNÉÉ  PPRROOMMEENNÁÁDDNNEE  PPOOSSTTAAVVEENNIIEE  VVZZAADD  ((oottvvoorr  PPPPVV))      
(Open Fallaway Position) 
 
Otvorené PPV sa používa (Obr.7) v rumbe a ča-ča.  

Začiatok je z otvoreného postavenia v držaní Ľ – P. Otvo-
rené promenádne postavenie vzad sa dosiahne tak, že muž 
a žena sa vytočia o 1/4, muž vpravo a žena vľavo a súčasne 
tancujú krok chôdze vzad. Muž pravou nohou a žena ľavou 
nohou. Mužova ľavá paža (Ž: pravá paža) je držaná šikmo 
vpred, mierne pokrčená v úrovni hrudnej kosti. Jeho pravá 
paža (Ž: ľavá paža) je vystretá bočne v úrovni pliec. Nakoľko 
tvarovanie tela je závislé na práci bokov, mužova pravá paža 
(Ž: ľavá paža) sa javí byť vyššie ako druhá paža. Otvorené 
promenádne postavenie vzad v držaní P – Ľ dosiahneme  Obr. 7  
vytočením muža o 1/4 vľavo (Ž: vpravo ) z otvoreného postavenia v držaní P – Ľ a tancova-
ním kroku chôdze vzad ĽN (Ž: PN). Polohy paží sú opačné ako v otvorenom promenádnom 
postavení vzad v držaní Ľ – P. 
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PPRROOMMEENNÁÁDDNNEE  PPOOSSTTAAVVEENNIIEE ((PPPP)) 
(Promenade Position) 
 
Promenádne postavenie sa používa v sambe, jive a paso do-
ble. (Obr.8). 

Začína sa zo zatvoreného postavenia. Promenádne posta-
venie sa docieli vytočením muža o 1/8 vľavo (Ž: 1/8 vpravo) pri-
čom muž zníži ľavú pažu (Ž: pravú pažu) tesne pod úroveň 
pliec. Muž aj žena sa môžu vytočiť až o ¼ ( muž vľavo, žena  
vpravo) keď sa tancujú figúry vyžadujúce prácu panvou ako 
napr.: promenádna sambová chôdza. Pri použití maximálneho 
vytočenia je vytočenie pliec o niečo menšie. 

V závislosti od figúry, ktorá nasleduje je buď pravý bok mu-
ža a ľavý bok ženy v kontakte alebo sú vzdialené najviac 15 
cm. Váha je na jednej z nôh. 
 Ak sú boky v kontakte alebo relatívne uzavreté, napr. v  
Promenádnej sambovej chôdzi, dochádza k zmene polohy pra-
vej ruky muža a ľavej ruky ženy. Pravá ruka muža kĺže (presunie sa)  Obr. 8 
pod pravú lopatku ženy. Ľavá paža ženy spočíva ľahko na chrbte  
muža  približne v úrovni  jeho lopatky. 
  
Poznámka:  
Pozri si poznámky o dodatočných detailoch aplikácie promenádneho a protipromenádneho 
postavenia  v paso doble a jive. 
 
 
 
PPRROOTTIIPPRROOMMEENNÁÁDDNNEE  PPOOSSTTAAVVEENNIIEE  ((PPPPPP))  
(Counter Promenade Position) 
 
Toto postavenie (Obr. 9) sa používa v sambe a paso doble.  

 Telá tanečníkov sú vo vzdialenosti asi 25 cm. Mužova ľavá 
paža (Ž: pravá paža) je zdvihnutá nad úroveň hlavy a je mierne 
zaoblená. Zo základného postavenia sa muž vytočí najviac o 
1/8 vpravo (Ž: 1/8 vľavo). Pravá paža muža je v držaní smerom 
dopredu mierne pokrčená pod úrovňou pleca. Pravá ruka (dlaň) 
sa presunie z ľavej lopatky ženy do polohy na vrchnej časti ľa-
vej paže ženy. Ľavá paža ženy je v ľahkom dotyku s mužovou 
pravou pažou pričom kopíruje zakrivenie paže u muža. 
 
 
   
 
 
 Obr. 9
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OOTTVVOORREENNÉÉ  PPRROOMMEENNÁÁDDNNEE  PPOOSSTTAAVVEENNIIEE  ((oottvv..  PPPP)) 
(Open Promenade Position) 
 
Otvorené Promenádne Postavenie (Obr. č.10) sa 
používa v rumbe, sambe a ča-ča.  
Je podobné otvorenému postaveniu v držaní P – Ľ , 
muž má váhu na ĽN (Ž: na PN) ale s nasledujúcimi 
rozdielmi: 
1. Mužova pravá paža (Ž: ľavá paža) je držaná 

šikmo vpred a mierne pokrčená. 
2. Muž je vytočený až o 1/4 vľavo (Ž: až o 1/4 vpra-

vo). 
3. Ak sú muž a žena vytočení o 1/4 potom posta-

venie chodidiel bude „bočne v otvorenom PP“. 
Ak sú muž a žena vytočení o 1/2 potom posta-
venie chodidiel bude „vpred v otvorenom PP“. 

V otvorenom Promenádnom Postavení v držaní Ľ – 
P muž drží ľavou rukou pravú ruku ženy podobne 
ako v zatvorenom postavení. Vytočenie z otvorené-
ho postavenia do otvoreného promenádneho postave- 
nia pri zachovaní držania Ľ – P sa tancuje u muža o 1/8 
vľavo a u ženy 1/8 vpravo. Obr. 10 
 
 
 
OOTTVVOORREENNÉÉ  PPRROOTTIIPPRROOMMEENNÁÁDDNNEE  PPOOSSTTAAVVEENNIIEE  ((oottvv..  PPPPPP))  
(Open Counter Promenade Position) 
 
Otvorené PPP (Obr. 11) sa používa v rumbe, sambe 
a ča-ča podobá sa otvorenému postaveniu v držaní 
Ľ – P , muž s váhou na PN (Ž: ĽN) pričom platia 
nasledujúce rozdiely: 
1. Mužova  ľavá paža (Ž: pravá paža) je držaná šik-

mo vpred a mierne ohnutá. 
2. Muž je vytočený až o 1/4 vpravo (Ž: až o 1/4 vľa-

vo). 
3. Ak muž a žena sú oproti sebe natočení o 1/4 po-

tom postavenie chodidiel bude „bočne v otvore-
nom protipromenádnom postavení“. Ak sú muž a 
žena oproti sebe vytočení o 1/2, postavenie cho-
didiel bude „vpred v otvorenom protipromenád-
nom postavení“. 

 
 
  
 
 
 Obr.11 
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TTIIEEŇŇOOVVÉÉ  PPOOSSTTAAVVEENNIIEE  ((TTPP))  
(Shadow Position) 
 
Toto postavenie sa používa v rumbe, sambe a ča-ča.  

Žena stojí mierne predsunutá na pravej strane muža čelom 
do rovnakého smeru ako muž. Váhu tela majú na súhlasnej ale-
bo nesúhlasnej nohe v závislosti od figúry, ktorá sa bude tanco-
vať. Držanie rúk a poloha paží je tiež závislé od figúry, ktorá sa 
bude tancovať.  
Rozoznávame nasledujúce možnosti tancovania tieňového pos-
tavenia: 

1. TIEŇOVÉ POSTAVENIE V  DRŽANÍ Ľ – P a P – Ľ  
Muž drží ľavú ruku ženy v svojej pravej ruke a jej ľavá 
paža je priečne pred telom. Muž ľavou rukou drží ženinu 
pravú ruku a jej pravá paža je tiež držaná priečne pred 
telom ale je umiestnená nad jej ľavou pažou. Paže sú 
mierne pokrčené a držané vo výške hrude. Váha tela je 
na nesúhlasných nohách. Viď (Obr.12). 
Obmena držania môže byť taká, že mužova pravá ruka 
je na pravej lopatke ženy. Jeho pravá paža je bočne a je 
mierne ohnutá. Ľavá paža ženy je držaná pred telom,  je    Obr. 12 
mierne ohnutá a držaná nad jej pravou pažou. Oba typy 
postavení je možné použiť v Chôdzi vpred v tieňovom  
postavení v tanci rumba.  
 

2. TIEŇOVÉ POSTAVENIE V DRŽANÍ  Ľ – Ľ A PRAVÉ PLECE K PRAVÉMU PLECU 
(Nazýva sa tiež TP súhlasnou rukou) 
(Obr. 13) 
Ľavá paža ženy je bočne mierne ohnutá pod úrovňou 
pleca, muž drží ľavou rukou ľavé zápästie ženy,  jeho ľa-
vá paža vytvára podobnú krivku ako ľavá paža ženy.  

Pravá ruka muža je položená na pravej lopatke ženy, 
paža je mierne ohnutá. Pravá paža ženy je bočne a 
mierne ohnutá čím vytvára podobnú krivku.  

Toto postavenie sa používa v sambe a ča-ča, kde 
tancujeme figúry súhlasnou nohou alebo v rumbe na ne-
súhlasných nohách. 

 
 
  
 
 
 Obr.13 
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PPOOSSTTAAVVEENNIIEE  ŠŠPPAANNIIEELLSSKKEEJJ  LLÍÍNNIIEE  
(Spanish Line Position) 
 
Postavenie španielskej línie je základným postavením ale aj tva-
rom. (Obr. 14) Používa sa iba v paso doble.  
Podrobné poznámky o postavení chodidiel, práci chodidiel a roz-
delení váhy je vysvetlené priamo pri figúre „španielska línia“ v tanci 
paso doble. 
 
 
 
 
 
 
 
 Obr. 14 
 
PPRROOTTIIPPOOSSTTAAVVEENNIIEE  VVPPRRAAVVOO  ((PPRRPP  ––  PP))  
(Contra Promenade Position) 
 
 
Protipostavenie vpravo (Obr. 15) sa používa v sambe. 
Je podobné zatvorenému postaveniu s tým rozdielom, že obaja 
majú váhu na ĽN a obaja sú natočení o 1/8 vľavo zo základného 
postavenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obr. 15 
 
 
PPRROOTTIIPPOOSSTTAAVVEENNIIEE  VVĽĽAAVVOO  ((PPRRPP  ––  ĽĽ  ))  
(Contra Counter Promenade Position) 
 
Protipostavenie vľavo ( Obr. 16) sa používa v sambe. 
Je podobné zatvorenému postaveniu s tým rozdielom, že obaja 
majú váhu na PN a obaja sú zo základného postavenia natočení o 
1/8 vpravo. 
 
 
 
 
 
 
 Obr.16 
 Obr.16 
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OOTTVVOORREENNÉÉ  PPRROOTTIIPPOOSSTTAAVVEENNIIEE  VVPPRRAAVVOO  ((oottvv..  PPRRPP  ––  PP))    
(Open Contra Promenade Position) 
 
Toto postavenie (obr. 17) sa používa v sambe. 
Je podobné otvorenému postaveniu s držaním P - P 
s tým rozdielom, že obaja majú váhu na ĽN a sú poo-
točení o 1/8 vľavo.  
Poloha paží je ako v otvorenom postavení.  
Používa sa držanie P – P alebo Ľ – P a P – Ľ (dvojité 
držanie). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Obr. 17 
 
 
OOTTVVOORREENNÉÉ  PPRROOTTIIPPOOSSTTAAVVEENNIIEE  VVĽĽAAVVOO  ((oottvv..  PPRRPP  ––  ĽĽ  ))  
(Open Contra Counter Promenade Position) 
 
Toto postavenie  sa používa v sambe. 
Je podobné otvorenému postaveniu s tým rozdielom, 
že obaja majú váhu na PN a obaja sú z otvoreného 
postavenia natočení o 1/8 vpravo.  
Poloha paží je ako v otvorenom postavení.  
Používa sa držanie Ľ – Ľ alebo Ľ – P a  P – Ľ (dvojité 
držanie). 
  
 
 
 
 
 
  
  
 Obr.18 
 
 
PPOOSSTTAAVVEENNIIEE  PPOOKKRROOČČIILLÉÉHHOO  OOTTVVOORREENNIIAA  VVPPRRAAVVOO  
((Advanced Opening Out Movement) 
 
Uvedené postavenie je možné docieliť na konci prvého kroku figúry Pokroči-
lé otvorenie vpravo tancované po Alemane s držaním P – P. 
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AAKKOO  ŠŠTTUUDDOOVVAAŤŤ  TTAABBUUĽĽKKYY  
 
Zápis jednotlivých  figúr je urobený vo forme tabuliek. Pred štúdiom jednotlivých tan-
cov je nutné preštudovať nasledujúce poznámky vysvetľujúce všeobecné zásady, 
pojmy a skratky platné pre všetky LA. V úvodoch k jednotlivým tancom sú potom vy-
svetlené len špecifické zásady platné pre daný tanec. 
 
AKO SÚ ZOSTAVENÉ TABUĽKY 
 
1. st ĺpec - (Krok ) označuje  čísla (poradie) jednotlivých krokov . 
2. st ĺpec - (Post. chodidiel ) označuje postavenie chodidiel a postavenie tela spra-

vidla na konci kroku.  
3. st ĺpec  - (Akcia ) označuje činnosť - špecifickú pre daný krok. 
4. st ĺpec  - (Otáčanie ) označuje veľkosť otáčania tela. 
5. st ĺpec  - (Rytmizácia ) označuje počítanie, rytmus resp. rytmické hodnoty jednotli-

vých krokov. 
 
PREDCHÁDZA A NASLEDUJE 
Pri každej figúre je uvedený prehľad doporučených väzieb, t.j. vhodných figúr, ktoré 
môžu tejto figúre predchádzať a ktoré môžu nasledovať.  
 
ZMENY POSTAVENÍ 
Tento odsek nám uvádza zmeny postavení v páre, ktoré nastali v jednotlivých kro-
koch. Bez nich nie je možné skonštruovať danú figúru podľa daného popisu. 
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PPOOŽŽIIAADDAAVVKKYY  NNAA  HHUUDDBBUU  
  
 
KKOONNŠŠTTRRUUKKCCIIAA  HHUUDDBBYY  

Hudba je matkou a otcom tanca – bez 
hudby nemôžeme hovoriť o tanci. 
Každá tanečná hudba má príslušný 
rytmický pulz a tanec je interpretáciou 
tohto rytmu. Hudba je tvorená sériou 
blokov nazývaných „takt“. V každom 
takte je určitý počet nôt. Počet nôt v 
každom takte a ich hodnota rozhoduje 
o časovej hodnote jednotlivých kúskov 
hudby, napr. v 2/4 takte „2“ definuje 
počet úderov v takte, „4“ označuje 
hodnotu teda že sa jedná o štvrtinu 
alebo štvrtinovú notu. Niektoré noty v 
každom takte hudby sa hrajú výraznej-
šie ako iné alebo akcentovane. Tieto 
akcenty je možné si predstaviť ako ná-
vestie pre tanečníka. Akcentované 
údery spolu s tempom hudby udávajú 
smer vyvíjaného typu tanca. 

Hudba so silným akcentom na po-
sledný úder v každom takte generuje 
relatívne statický tanec s minimom po-
hybu ale na interpretáciu rytmu sa vyu-
žívajú individuálne častí tela taneční-
kov. Také sú tance z Kuby a Brazílie. 
Okrem tanca Paso Doble hudba hraná 
pre latinskoamerické tance je založená 
na báze drobných exotických rytmov 
vytváraných prostredníctvom bicích 
nástrojov. Táto hudba má svoje korene 
v Afrike. 

Je veľmi dôležité rozpoznať dobrú 
latinskú hudbu, ktorá je založená na 
autentických rytmoch. Takáto hudba 
vnáša novú inšpiráciu pre vývoj latin-
ských tancov. 

 
TTEEMMPPOO  

Tempo je rýchlosť akou sa hudba hrá 
alebo akou by sa mala hrať. 

Každá základná figúra má definova-
né svoje prirodzené tempo a ak „priro-
dzené tempo“ nie je použité dochádza 
k vážnemu narušeniu kvality, nálady a 
charakteru každého tanca. 

 
 
 
Tempá, ktoré sú definované v týchto  

skriptách sú štandardizované tempá 
pre súťaže a majstrovstvá doporučené 
organizáciami World DanceSport Fe-
deration (WDSF), The British Dance 
Council (BDC) a World Dance Sport 
Committe (WDSC).Sú definované dva 
typy temp pre Paso Doble. Pomalšie 
tempo 60 taktov za min. je doporuče-
ným tempom pre tento tanec. 

Postupom rokov relatívne malá 
skupina tvoriaca jadro špičkových tré-
nerov sústavne pracuje na vylepšení 
latinskoamerických tancov 
a cieľavedome zvyšujú kvalitu a kom-
plexnosť piatich štandardizovaných la-
tinskoamerických súťažných tancov. 

V priebehu posledných tridsať ro-
kov tréneri a tanečníci značne zlepšili 
svoje vedomosti o princípoch efektív-
neho pohybu a aplikácii týchto princí-
pov v interpretácii hudby. 

Inteligentní tanečníci v súčasnosti 
chápu, že rýchla hudba nenapomáha k 
úspešnému osvojeniu si rýchleho, 
umeleckého a kontrolovaného tanco-
vania na vysokej kvalitatívnej úrovni. 
Pri rýchlej hudbe utrpí kontrolovaný 
„prenos váhy“. Dôsledkom toho dôjde 
k nestálej kontrole pohybu chodidiel a 
rýchlosti tela. V skutočnosti takmer 
každá časť zmienených aspektov kvali-
ty v každom tanci bude postihnutá a 
výsledkom bude dramatická strata kva-
lity, nálady a charakteru tancovania. 
Dôjde k úplnému výpadku alebo zrúte-
niu želaní a cieľov tanečníkov a samo-
zrejme aj tanca ako takého. 

Obrovské zlepšenie štandardu a 
kvality tancovania za uplynulých dvad-
sať rokov je bez pochýb zviazané s 
neustálym znižovaním tempa hudby 
počas tohto obdobia. 

Ak tanečníci, ktorí tancujú finále 
súťaží na väčšine majstrovstiev doká-
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žu prezentovať svoje najlepšie výkony 
v posledných piatich tancoch potom 
rozhodcovia budú spokojní. 

 

TTAANNEEČČNNÉÉ  UUMMEENNIIEE  

Definícia všetkých druhov tanca by 
mohla znieť: aktivita inšpirovaná hud-
bou a emóciami – vytváranie fyzického 
pohybu ako interpretácie hudby vytvá-
ranej hudobníkmi, ktorí sú umelcami. 
Samozrejme latinskoamerické tance 
patria tiež do tejto definície. Tanečníci 
sú interpretmi hudby – vnímajú infor-
mácie /správy/ interpretované hudob-
níkmi a konvertujú tieto zvuky do fyzic-
kých aktivít. 

Športové tancovanie, atletické tan-
covanie, masové tréningy a podobné 
prístupy k súťažnému latinskoameric-
kému tancu sú novou fázou vo vývoji 
tohto štýlu tancovania v tomto tisícročí. 
Napriek tomu cesta k UMENIU v latin-
skoamerických tancoch bude v budúc-
nosti viesť cez „Mechaniku základnej 
školy“ na „Univerzitu znalostí“. 

Bez hlbokého štúdia nie je úplne 
možné pochopiť, že táto aktivita si vy-
žaduje veľmi dobre pripravené telo, 
nadšenie a pevnú vôľu stať sa najlep-
ším v skupine tanečníkov. 

Ak sa ponoríme trochu hlbšie bude 
zrejmé, že pár, ktorý tancuje latinsko-
americké tance v súťažnom štýle 
a chce dosiahnuť akékoľvek uznanie 
ako súťažiaci jednoznačne musí vy-
liezť na vyššie hory ako je to v iných 
súťažných formách ľudských aktivít. 

Je veľa významných rozdielov me-
dzi športovými aktivitami a súťažným 
štýlom v latinskoamerických tancoch. 
Týmito rozdielmi sú skutočnosti, že 
každý pár sa pohybuje spolu /jednotne/ 
v perfektnej vzájomnej harmónii a kaž-
dou časťou tela v synchrónnom pohy-
be s každým úderom v hranej hudbe. 
Tieto dva fakty poriadne vzďaľujú sú-
ťažný tanec od všetkých typov atletic-
kého športu. Tento špecializovaný štýl 
tancovania nie je športom ani tanečníci 

nie sú „atlétmi“ v normálnom ponímaní 
tohto slova. Ide o veľmi rozvinutú for-
mu umenia – formu umenia, ktorú do-
siahne len veľmi málo nadšencov po 
mnohých rokoch obetavej oddanosti 
tomuto umeniu. 

Princípy techniky, hudba, charakte-
rizácia sú základmi pre vytvorenie tan-
ca ako formy umenia. 

Ak začneme od začiatku potom pr-
vou vecou, ktorú tanečník potrebuje je 
niekoľko divov. Našťastie náš stvoriteľ 
nám tieto dal do daru... všetci tanečníci 
sa musia len naučiť ako ich správne 
využívať. 

Najprv tanečníci potrebujú špeciálne 
danosti ľudského tela, ktoré keď do-
stane správne inštrukcie bude sa po-
hybovať a v priebehu pohybu bude vy-
tvárať krásne tvary. 

Potom potrebujú špeciálny dar 
mozgu , ktorým sa bude riadiť pohyb 
tela. 
Ďalej potrebujú špeciálny dar po ču-

tia  aby sa umožnilo prijímať správy 
obsiahnuté v hranej hudbe. 

A potrebujú aj špeciálny dar mysle  
aby dokázali vytvárať vynachádzavé 
charakterizácie každého tanca. 

A na záver potrebujú dušu  aby do-
kázali vyjadriť svoje nálady a pocity. 

Grécky filozof Platon povedal: „Ta-
nec je dar od Boha“... a to je pravda. 
Potrebuje ale veľmi veľa nadšenia na 
to, aby dosiahol perfektnú formu 
umenia . Tanečníci musia veľmi po-
drobne analyzovať všetky stránky kaž-
dého tanca tak, aby sa ubezpečili, že 
sú pyšní na to ako dokážu vykonať 
každý pohyb na každý úder v hudbe 
a v každom takte – to je ťažké, nároč-
né ale je to úžasná výzva. 

Schopnosť synchronizácie pohybu 
tela s rytmickými pulzmi počas vytvá-
rania vynachádzavých charakterizácií 
si vyžaduje kombináciu obratnosti a ta-
lentu. Aby to bolo efektívne je potrebné 
aby tanečník dokázal nasledovné: 
• nadobudnúť majstrovstvo v obrat-

nosti a nevyhnutnú techniku na vy-



 

 
 

25 

konanie každého pohybu. Tento 
musí byť vykonaný účinne, v rov-
nováhe a v plnej harmónii s hud-
bou. 

• naučiť sa ako esteticky /krásne/ 
používať svoje chodidlá, členky 
a nohy. 

• dobre chápať rytmickú štruktúru la-
tinskej hudby. 

• muž musí pochopiť princípy nevy-
hnutné pre vnímavé  ale pritom 
pozitívne vedenie. Schopnosť tan-
covať v páre je z hľadiska ženy 
veľmi komplexný problém. Žena 
musí rozvinúť svoju pohotovosť 
tancovať aj sólo. Rozvinúť schop-
nosť nasledovať vedenie partnera 
prostredníctvom vedenia tvarom 
tela a tiež schopnosť odpovedať 
na fyzické vedenie muža. 

• niekedy trénovať na pomalšiu ale-
bo rýchlejšiu hudbu ako je predpí-
sané štandardné tempo. Je po-
trebné pripraviť sa aj na prípadné 
odchýlky od štandardného tempa 
hudby na súťaži. 

• musia chápať prečo jednotlivé figú-
ry sú zaradené do ich zostavy. Na-
učiť sa vyznačiť hlavné myšlienky 
jednotlivých figúr. Prispôsobiť cho-
reografiu zostavy svojim schopnos-
tiam a osobnosti tanečníkov. 

• vytvoriť tanec, ktorý úplne splní 
požiadavky na náladu, atmosféru, 
kvalitu a duchovno hudobných po-
žiadaviek. 

• Na záver je potrebné mať veľký 
rešpekt voči sebe navzájom 
v páre. Docielenie dobrých part-
nerských vzťahov je veľmi dôležité. 

Kvalita tanečného výkonu je stup-
ňom k excelentnému prejavu v tom 
ktorom časovom okamihu. Stupeň do-
siahnutej dokonalosti je úmerný času 
investovanému v tréningu. 

Je tendenciou si myslieť, že len 
horliví tanečníci sa neustále usilujú o 
perfektnosť. To ale nie je vždy tak, pre-
tože každé zlepšenie v kvalite taneční-

ka NA VŠETKÝCH STUPŇOCH priná-
ša im bohatú odmenu a jednou z nich 
je „potešenie“. Kvalita a potešenie sú 
veľmi navzájom spojené.  

 
 
RYTMUS 

Rytmus je pravidelné opakovanie zvu-
kových schém v čase, ktoré sú tvorené 
hudobníkmi keď hrajú určitý kúsok 
hudby. Týka sa to pravidelných zvuko-
vých schém založených na nasledov-
ných prvkoch: prízvučný/neprízvučný; 
rýchly/pomalý; dlhý/krátky; svetlý/ za-
temnený a prvkov ako akcent a tempo. 
Rytmus je matematický, nie je v ňom 
nič umelecké. Umelecký je (alebo nie 
je) spôsob ako sa hrá alebo spôsob 
ako ho tanečník interpretuje. Zjedno-
dušená a praktická definícia rytmu je: 
Pravidelné opakovanie prízvučných 
úderov.  

V centre všetkých latinských hu-
dieb sú silné, pulzačné rytmy, ktoré 
formujú podstatu tejto vzrušujúcej 
hudby. Každý kúsok latinskej hudby 
má základný rytmus, ktorý je vždy pos-
trehnuteľný ale málokedy dominantný 
kvôli bicím nástrojom. Ako tanečníci 
máme snahu ukázať svoju obratnosť, 
schopnosť a odbornosť vytváraním 
mnohých iných zložitých rytmov pričom 
stále zachovávame náladu, charakter, 
cítenie, empatiu a étos ich kultúry. Bi-
cie nástroje však nikdy nestrácajú syn-
chronizáciu so základným rytmom. 
Faktom je, že jeden člen zo sekcie bi-
cích nástrojov vždy hrá základný ryt-
mus. Tento hudobník je centrálnym 
bodom, ich kotvou. Každá hraná vzor-
ka zvuku sa vlieva presne do štruktúry 
základného rytmu. 

Preto je nevyhnutné, aby tanečník 
identifikoval základný rytmus hranej 
hudby. Dôležité je rozlíšiť tri prvky in-
formácie, povedzme rozlíšiť základný 
rytmus v rumbe od samby, v sambe 
odlíšiť od cha-cha a podobne. 

Ide o nasledovné prvky:  
• Počet úderov v hudbe v 
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každom takte (rytmizácia); 
• ktorý z týchto úderov je naj-

viac zdôraznený;  
• rýchlosť s akou je hudba 

hraná (tempo). 
 
 
Napríklad základný rytmus v rum-

be je: 
1.   štyri údery v takte – každý úder 

sa rozdeľuje na dve polovíce 
čo dáva 8 zvukov (1&2&3&4&). 

2.   štvrtý úder je silne zdôraznený 
(4&) s miernym dôrazom bub-
na v druhom údere. 

3.   Typické tempo je 27 taktov za 
min. 

 
RYTMICKÁ INTERPRETÁCIA 

Rytmická interpretácia je miera schop-
ností tanečníka tvoriť aktivity (deje, po-
stupy) vo vzťahu k úderom a akcento-
vaným úderom určitej časti hudby s 
cieľom vytvoriť čo najlepší vizuálny 
efekt spojený s hranou hudbou. Pod-
statou rytmickej interpretácie je riade-
né použitie všetkých častí tela vo vzťa-
hu k zvuku vnímaného prostredníc-
tvom uší. Výsledkom je zosobnenie 
hudobnej interpretácie ako integrálnej 
časti týchto aktivít.  

 
RYTMIZÁCIA  
(TIMING) 

Zásadne platí, že rytmizácia je riadenie 
udalostí v čase keď nastanú. Správnu 
rytmizáciu dosiahneme vtedy, ak určitá 
aktivita začína presne v správnom oka-
mihu a je riadená počas celého časo-
vého obdobia určeného pre danú akti-
vitu. Efekt výstižného použitia správnej 
rytmizácie môže byť veľmi dramatický. 
Ak vykonáme niečo v nesprávnom 
okamihu výsledkom môže byť ne-
správna rytmizácia. 

Nezáleží na tom, či sa začiatočník 
učí svoje prvé neisté kroky na taneč-
nom parkete alebo špičkový tanečník 
je vedený k získaniu vrcholného 

umiestnenia na svetových súťažiach, 
precízna metóda komunikácie je abso-
lútne podstatná ak sa jedná o subjekt 
rytmizácie. 

Tanečníci, ktorí chcú dosiahnuť 
vysokú úroveň rytmickej interpretácie 
musia veľmi presne vedieť aké množ-
stvo hudby je možné vtesnať do kaž-
dého pohybu počas tanca.  

K dosiahnutiu uvedeného cieľa ta-
neční profesionáli vyvinuli špeciálny ja-
zyk prostredníctvom ktorého je možné 
umiestniť presný počet úderov alebo 
častí úderov v hudbe pre každé cho-
didlo a pohyb tela v každej figúre v 
každom tanci. 

Tento jazyk je veľmi jednoduchý a 
pozostáva len z niekoľkých slov. Ide o 
tieto: SLOW (S) /POMALY/; QUICK 
(Q) /RÝCHLO/; AND(&) /A/; EH(a); a 
číslice 1,2,3,4,5,6,7,8. 

Využitím kombinácie týchto pár dô-
ležitých slov je možné presne špecifi-
kovať počet úderov alebo častí úderov 
ktoré by sa mali použiť v každom po-
hybe v priebehu tancovania príslušnej 
figúry. 

Podľa mojich osobných pozorovaní 
je veľmi jasné, že dôležitosť používa-
nia tohto jednoduchého jazyka najmä 
pri trénovaní špičkových tanečníkov 
nie je pochopené mnohými trénermi. 
Bez pochybností je jasné, že použitie 
nesprávnych metód pri komunikácii s 
párom ohľadne súhry je príčinou hu-
dobných problémov, s ktorými sa boria 
súčasné páry. 

Pretože množstvo tanečníkov sa 
nikdy nenaučilo koľko času je k dispo-
zícii a ako  využi ť tento čas v každom 
pohybe počas tanca nemôžeme sa po-
tom čudovať, že výsledný produkt je 
nudný a chýba mu muzikalita. 

Aby odstránili túto slabinu svojho 
tancovania pridávajú dodatočné aktivi-
ty do svojich zostáv. Výsledkom je 
vždy nerytmický, zúfalý a šialený zmä-
tok, ktorý nemá žiadny vzťah k hudbe 
a má len veľmi slabú príťažlivosť pre 
rozhodcov a divákov. 
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CHARAKTERISTIKA 

Každý tanec má svoj osobitý charak-
ter. Každá figúra použitá v každom 
tanci má byť príbehom. Efektívna cha-
rakteristika sa dá docieliť vytváraním 
vizuálnych predstáv nálady hranej 
hudby. Podstatné je docieliť spojenie 
nálady, príbehu, deja hudby a tanca do 
vysoko kvalitného tanečného výkonu. 
Nálada a charakter vyplývajúce z hud-
by (predpokladám, že je hraný správny 
typ hudby) pre všetkých päť latinsko-
amerických tancov musí spĺňať nasle-
dovné predpoklady: 

Rumba  – zmyselná/ erotická/ 
zvodná ( nie romantická); Samba  – 
karnevalová/ šťastná/ vzrušujúca/ 
“opojná“; Cha-cha-cha  – bezočivá/ 
šantivá/ mierne-srdečná v charaktere. 
Štýl hudby sa môže meniť od sladkej 
cez prenikavú až po uvoľnenú; Paso 
Doble  – prudké/ sústredené/ dramatic-
ké; Jive  – radostný/ živý/ oživený – 
ponecháva si kvalitu vysokej úrovne. 

 

ŠTVRTINOVÉ ÚDERY 
(QUARTER BEATS) 

Nasledujúci krok vpred pri prehlbovaní 
vedomosti, ktoré sme zatiaľ uviedli tý-
kajúci sa časovania, rytmickej interpre-
tácie a kvality tanečného výkonu sú 
štvrtinové údery. 

Za posledných 13 rokov sme sved-
kami uvedenia choreografií /zostáv/ 
kde sa využívajú kroky a rotácie syn-
chronizované v štvrtinových úderoch 
za účelom zrýchlenia tela.  

Na docielenie zlepšenia výkonu 
ľudského tela si vyžaduje mať dostatok 
času a trpezlivosti. Len tak je možné 
dosiahnuť vysoký stupeň koordinácie 
medzi mozgom, nervami a svalmi, kto-
ré sú priamo prepojené s vyvíjanou 
pohybovou aktivitou. Výsledkom má 
byť maximálna efektivita (minimalizácia 
vstupnej energie). Majstrovstvo tohto 
dôležitého aspektu umenia je podstat-
né pre tanečníkov v latinskoameric-

kých tancoch. 
Tieto isté princípy samozrejme pla-

tia aj u atlétov, ktorí sa snažia zabeh-
núť napr. svoju dráhu za čo najkratší 
čas alebo u plavcov snažiacich sa zdo-
lať svetový rekord. Podobne ten istý 
prístup je nevyhnutný u tigra, ktorý sa 
snaží v behu uloviť svoju korisť alebo u 
antilopy, ktorá uniká pred šelmou. 
Obaja chcú žiť a preto musia svoju 
rýchlosť dosahovať maximálne efek-
tívne. Je nádherné pozorovať ako 
úžasne vyzerá zvieracia ríša keď sú 
zvieratá v pohybe. Zvieratá nemajú 
trénerov, ktorý by im pomáhali zlepšo-
vať pohyb, nemajú vedomosti o efekti-
vite pohybu. A napriek tomu nemrhajú 
energiou. Všetci tanečníci by sa mohli 
veľa naučiť z prirodzeného pohybu 
zvierat. Napriek tomu je veľký rozdiel 
medzi zvieratami a tanečníkmi a to v 
tom, že tanečníci musia svoju prácu 
založiť na dokonalej rovnováhe a vyze-
rať veľmi pekne aj pri pohybe vo veľkej 
rýchlosti s perfektnou synchronizáciou 
s hranou hudbou - A TO JE VEĽMI 
ŤAŽKÉ. 

Pred štyridsiatimi rokmi tanečníci 
predpokladali, že polovičná doba v 
údere je najkratšou možnou časťou 
hudby, ktorú môže pár zatancovať. 
Ťažkosti vznikali z toho, že to isté slo-
vo, presnejšie „and“ sa používalo ne-
rozlíšene na popis pohybovej aktivity, 
ktorá si vyžadovala 1/2 úderu a aj 1/4 
úderu v hudbe. Teda rytmizácia S.Q.Q; 
Q.Q.S.; 1&2 a podobne. Bola to rytmi-
zácia pre choreografiu zavedených 
štandardných tancov. 

V roku 1964 som vo svojom vydaní 
knihy upozornil, že veľa pohybov v la-
tinskoamerických tancoch si vyžaduje 
menej ako 1/2 úderu ak sa má správne 
interpretovať základný rytmus. Jednalo 
sa najmä o sambu a jive. Preto som 
odporučil aby sa pred každým pohy-
bom v sambe, ktorý sa tancuje so 
„sambovým pohupom“ použilo slovíčko 
„a“ alebo „eh“ pred druhým krokom. 
Rytmizácia chodidiel bude potom „1 a 
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2“ a hodnota úderov tomu prislúchajú-
cich bude „3/4, 1/4, 1“. Podobne v jive, 
rytmizácia všetkých premien bude 
„QaQ“ a hodnoty úderov v každom 
kroku budú „3/4, 1/4, 1“. 

Vo vydaní z roku 1988 som zavie-
dol štvrťové údery v cha-cha-cha. 
Uviedol som techniku a vysvetlenie pre 
rytmizáciu „2&a“ v poslednom kroku 
chôdze vzad a pre všetky zarazené 
kroky vpred. Cieľom bolo docieliť vyšší 
stupeň rytmickej interpretácie. 

Štvrtinová rytmizácia je zavedená 
v rumbe od vydania z roku 2003. Jed-
ná sa o veľmi dôležitý princíp rytmizá-
cie, ktorý zabezpečuje rýchly pohyb 
nôh. 

Použitie štvrtinových úderov na 
zrýchlenie rýchlosti nôh v rumbe je 
niečo o čom musia pokročilí tanečníci 
v latinskoamerických tancoch uvažo-
vať. 

Vysvetlím použitie nôh v rumbe v 
základnom kroku: 
 
MUŽ: 
Krok 1 ĽN vpred, 

špička vyto-
čená 

Doba 2&a 

Krok 2 PN na mieste Doba 3&a 
Krok 3 ĽN bočne a 

mierne vzad 
Doba 4&1&a 

Krok 4 PN vzad Doba 2&a 
Krok 5 ĽN na mieste Doba 3&a 
Krok 6 PN bočne a 

mierne vpred 
Doba 4&1&a 

 
Navyše na vysokej úrovni štvrtino-

vé údery sa môžu použiť na docielenie 
rýchlych rotácií a rýchleho postupové-
ho pohybu tela aj s použitím rytmu Ha-
banera. 

RYTMUS HABANERA 
Habanera pochádza zo Španielska a 
neskôr sa udomácnila na Kube. Tento 
tanec známy pod menom „Danza Ha-
banera“ sa stal veľmi populárnym na 
Kube v polovici 18. storočia. Je zaují-
mavé si zapamätať, že tango, ktoré je 
stále populárne v Argentíne a samo-
zrejme v súčasnosti prežíva svoju novú 

éru na celom svete tak isto používa 
Habaneru ako svoj základný rytmus. 

Pred asi 12 rokmi som spolu s Ju-
liou vykonal hĺbkový výskum rytmu 
Habanera. Došli sme k uzáveru, že ná-
lada a charakteristika rumbových zos-
táv sa môže rozšíriť použitím vzoriek 
hudby známych ako „Rytmus Habane-
ra“. Je to ideálny rytmus pre muža v 
rumbe, ktorý mu umožňuje zrýchliť po-
hyb tela a zároveň aj pre ženu, ktorú 
môže využiť na znázornenie príbehu v 
rumbovej zostave. Tento príbeh môže 
byť zatancovaný buď tak, že sa žena 
odmieta mužove pokusy o zblíženie 
alebo pravdepodobnejšie sa tancuje 
príbeh, kde muž ostro reaguje pretože 
žena flirtuje s iným mužom. 

V začiatkoch 90. rokov sme urobili 
ukážky „Rytmu Habanera“ v Anglicku 
aj v zahraničí a prezentovali sme mož-
nosti použitia tohto rytmu. V súčasnosti 
len málo tanečníkov nevyužíva rytmus 
Habanera vo svojich zostavách rumby. 
Samozrejme bola tu tendencia použiť 
veľmi veľa z tohto rytmu, nechápať je-
ho zmysel a najhoršie je ak muž nevie 
ako má správne viesť a riadiť aktivitu 
svojej partnerky aby sa dostala do 
správneho postavenia - „DO 
ROVNOVÁHY“ , s úsmevom na pe-
rách. Z uvedených dôvodov je nevy-
hnutné uvedený rytmus používať úče-
lovo a úsporne. 

Rytmus Habanera na základe vý-
voja v kubánskej rumbe môžeme defi-
novať nasledovne: 
Krok 1 2 3 4 5 6 
Počítanie 2 3 4.1 2 3 4.1 
Rytmus Habanera 2 3 4.1.2 & 3 4.1 

Príklad nahradenia štandardného ryt-
mu rytmom Habanera v rumbe vo figú-
re, ktorá vyžaduje dva takty v hudbe a 
končí v postavení vejára: 
Krok 1,2 Počítame 2,3 Bez zmeny 
Krok 3 Počítame 4,1,2 Výdrž v postave-

ní na dobu 2 
Krok 4 Počítame & Muž PN vzad 

bez zníženia pä-
ty.  
Žena ĽN vpred 
na polchodidlo 
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Krok 5 Počítame 3 Muž prenesie 
váhu na ĽN. 
Žena ĽN vzad 
a mierne bočne 
zatáčaná chôdza 
vpred. 

Krok 6 Počítame 4.1 Muž PN bočne 
a mierne vpred. 
Zatočená chô-
dza vpred ukon-
čená v postavení 
vejára. 
Žena ĽN vzad 
s ukončením 
v postavení vejá-
ra. 

 
Nižšie uvádzame niektoré základné 
rumbové figúry v ktorých je možné ap-
likovať rytmus Habanera. 

Habanera sa aplikuje v druhom 
takte hudby u figúr na dva takty ukon-
čené v postavení vejára.. 

Sem patria napríklad: Zatvorený 
twist panvou, Otvorený twist panvou, 
Špirála, Kader a pod. Posledný takt fi-
gúry Bežaná alemana. Synkopovaný 
otvorený twist. 

 
DOCIELENIE INTERPRETÁCIE 

Použitie rytmu Habanera v jednom tak-
te hudby v správnom čase v tancova-
nej figúre umožní mu významne zvýšiť 
rýchlosť tela vzhľadom k telu partner-
ky. Samozrejme, že sa musí naučiť 
ako zvládnuť to veľké zrýchlenie 
a kontrolovať potrebnú energiu tak aby 
umožnil partnerke docieliť perfektnú 
rovnováhu. To všetko v perfektnej 
harmónii s hudbou a možnosťou oka-
mžitého pokračovania nasledujúcou fi-
gúrou zo zostavy. 

Muž, ktorý sa to naučí úplne maj-
strovsky a dokáže „predlžiť“ rytmizáciu 
tretieho kroku tak, že počítanie bude 
„4.1.2.&“ docieli v 4. dobe počítanie 
„a“. Táto rytmizácia má vplyv na sú-
ťažnom parkete ale len vtedy ak je 
správne a presne implementovaná. 
Inak výsledkom je zlé tancovanie. 
 
 

FRÁZOVANIE HUDBY 

V tejto časti uvediem niekoľko slov o 
frázovaní pretože kandidáti na skúšky 
musia mať aj o tejto oblasti potrebné 
vedomosti. 

Keď sa komponuje hudba melódia 
je rozdelená do vhodných častí alebo 
„viet“. Tieto sa potom nazývajú melo-
dické frázy. 

Pre tanečníka frázovanie predsta-
vuje vytváranie série tanečných pohy-
bov, ktoré tvoria jednotku v choreogra-
fickej vzorke. Preto sa hovorí, že ta-
nečná zostava je vo „fráze“ ak skupina 
krokov alebo pohybov v choreografii 
začína a končí s každou hudobnou 
frázou. 

Frázovanie je dôležité pre javisko, 
kabaret, štandardné a latinskoameric-
ké ukážky práce. Keďže choreograf už 
dopredu vie aká hudba bude použitá 
frázovanie nie je zložité. 

Problém začína ak sa jedná o voľ-
né tancovanie zostáv na súťaži, kde 
hudba nie je dopredu známa. Preto 
zostavy musia byť tak postavené aby 
sa dali prispôsobiť frázovaniu hudby. 

Na nešťastie hudba, ktorá sa hrá 
nie vždy zodpovedá štandardným 
vzorkám ... aranžéri hudby majú vo 
zvyku „meniť základné ciele“. Hoci je 
zvykom, že hudba má 4 taktový úvod – 
tento úvod sa môže meniť od nuly po 
16 taktov. 

Refrén v hudbe býva dlhý zvyčajne 
12, 32 alebo 48 taktov s 4 alebo 8 tak-
tovým hudobným frázovaním. A aby to 
bolo ešte zložitejšie samby mávajú 2 
taktovú rytmickú spojku medzi refrén-
mi. 

Ak máte za úlohu nafrázovať voľnú 
latinskoamerickú zostavu potom naj-
lepšie je stavať ju na 4 taktových frá-
zach. Frázovanie takto postavených 
zostáv ale nebýva často správne. Toto 
je ale najlepšia cesta za daných okol-
ností. 

To všetko vedie k problému ... a 
tým je Paso Doble. Učitelia sa dostá-
vajú do nezávideniahodnej úlohy keď 
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zverenci požadujú aby ich naučili Paso 
Doble. Tanec sa relatívne ľahko učí  a 
keď je hudba hraná v 8 taktových frá-
zach potom problémy s frázovaním sú 
minimálne. 

Problém nastáva ak títo zverenci 
tancujú na súťaži kde sa hrá obávaná 
skladba „Španielsky cigánsky tanec“ 
alebo „Espana Cani“. Tieto skladby sú 
aranžované nezvyčajným spôsobom. 

Melódia nie je rovnomerne frázo-
vaná a obsahuje tri melodické vrcholy. 
Vzhľadom na uvedené problémy mno-
hí učitelia tanca odmietajú učiť Paso 
Doble. 

Pre tých, ktorí neovládajú presné 
frázovanie melódie „Espana Cani“ pri-
pravil som poznámky k jej frázovaniu. 

Kvôli zjednodušeniu uvediem počí-
tanie v úderoch... 
Menej dôležité zvýraznenie. 
 4 počítania po 8 + 
 1 počítanie po 4  (36) 
 
Prvá hlavná koruna  

 6 počítaní po 8 + 
 1 počítanie po 4 (52) 

 
Druhá hlavná koruna  

2 počítania po 8 + 
1 počítanie po 2 (18) 
2 počítania po 8 + 
1 počítanie po 2 (18) 
4 počítania po 8 + 
1 počítanie po 2 (34) 

Ukončenie  
10 počítaní po 8 + 
1 počítanie po 5 (85) 

 
Spolu: 243 úderov  
 

Celkove: 121 ½ taktu . 
 
POZNÁMKA: 
Paso Doble nemá akcent prostredníc-
tvom bicích nástrojov. Je to pochodová 
hudba. Vzhľadom na silné melodické 
frázovanie skladby „Espana Cani“ 
hudba nás núti do premien na doby 
„4.&.1“. 
Základná figúra nazývaná „Šatka pre-

menou“ je špeciálne zostavená tak, 
aby premena sa zosúladila s frázova-
ním.  
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RR  UU  MM  BB  AA  
  

Základné figúry 
 
1. Základný pohyb – Basic Movement 36 
2. Vejár  – Fan 37 
3. Hokejka  – Hockey Stick 38 
4. Otáčky na mieste  – Spot Turns 39 
5. Podtáčky  – Under Arm Turns 40 
6. Promenádne a Protipromenádne zarážky  – Check from Open 

PP & CPP 
41 

7. Ruka k ruke  – Hand to Hand 43 
8. Koliesko vpravo  – Natural Top 44 
9. Koliesko v ľavo  – Reverse Top 46 
10. Zatvorený twist panvou  – Close Hip Twist 47 
10.1 Zatvorený twist preto čený do otvoreného PPP – Close Hip 

Twist turned to Open CPP 
47 

11. Otvorený twist panvou  – Open Hip Twist 48 
11.1 Otvorený twist preto čený do otvoreného PPP – Open Hip Twist 

Turned to Open CPP 
49 

11.2 Synkopovaný otvorený twist panvou – Syncopated Open Hip Twist 49 
12. Alemana  – Alemana 50 
13. Otvorenie vpravo a v ľavo  – Opening Out to Right and Left 52 
14. Pokro čilé otvorenie vpravo  – Advanced Opening Out Movement 53 
15. Špirála  – Spiral 54 
16. Kader  – Curl 56 
17. Promenáda v PPV  – Fallaway 57 
18. Kubánske kolísky  – Cuban Rocks 58 
19. Laso  – Rope Spinning 59 
20. Posuvné dvere  – Sliding Doors 60 
21. Tri alemany  – Three Alemanas 61 
22. Twistovanie  – Continuous Hip Twist 62 
23. Twistovanie v krúžku  – Continuous Circular Hip Twist 63 
 Figúry uvedené v sylaboch WDSF   
24. Otvorenie vpravo  – Natural Opening Out to Right 64 
25. Pretočené otvorenie vpravo  – Natural Opening Out Movement 64 
26. Otvorenie z kolieska v ľavo  – Opening Out from Reverse Top 65 
27. Šermovanie – Otá čka na mieste vpravo alebo spinové ukon čenie 

– Fencing – Spot Turn or Spin Ending 
66 

28. Tri trojky  – Tree Threes 67 
29. Bočné kroky a kukara če – Side Steps and Cucarachas 69 
30. Rameno k ramenu – Shoulder to Shoulder 70 
31. Alternatívny základný pohyb  – Alternative Basic Movement 71 
32. Kukara če ISTD – Cucarachas ISTD 71 
33. Bočné kroky  vľavo  – Side Steps to Left 72 
33.1 Bočné kroky  vpravo  – Side Steps to Right 72 
34. Postupová chôdza vpred – Progressive Walks Forward 73 
35. Postupová chôdza vzad – Progressive Walks Backward 73 
36. Zatvorený twist panvou ISTD – Closed Hip Twist ISTD 74 
37. Pokro čilý twist panvou ISTD – Advanced Hip Twist ISTD 75 
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RYTMUS   

Rumba je hraná v 4/4 takte s mierne zdôrazneným úderom v hudbe na 2. dobu 
v takte a dominantným 4. úderom v takte. Tanec začíname krokom na 4. dobu 
v takte. 
 
TEMPO 

27 taktov za minútu. 
 
RYTMICKÁ INTERPRETÁCIA 

Rumba je tancom „tela“. Pohyb bokov je výsledkom riadeného prenášania váhy 
z nohy na nohu. 
Každý pohyb nohy trvá 1/2  hodnoty doby. 
V krokoch na 2. a 3. úder dochádza k prenášaniu váhy alebo pohybu tela v druhej 
polovici doby. 
V krokoch, ktoré trvajú dve doby (napr.:krok 4,1 v základnom pohybe), prenášanie 
váhy alebo pohyb tela trvá jeden a pol doby. (& 1 &) 
K docieleniu uvedej rytmickej interpretácie je každá figúra počítaná od prípravného 
kroku ( začína v dobe 4) nasledovne: 4 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 & …. 
 
PRÁCA NÔH 

Všetky kroky vpred začínajú nášlapom na špičku a potom na polchodidlo s tlakom do 
parketu. 
Päta sa znižuje tesne pred dosiahnutím maximálnej dĺžky kroku. Táto technika práce 
nôh je popísaná v popisoch figúr ako „pol, plo“.  
V krokoch vzad je v kontakte najskôr polchodidlo hybnej nohy a  potom špička. 
Päta sa znižuje k parketu po plnom prenesení váhy tela na konci kroku po dosiahnutí 
maximálnej dĺžky kroku.. 
Na konci kroku päta nohy, ktorá je bez váhy, stráca kontakt s parketom /odlepí sa od 
parketu/.  Oddialenie päty od parketu by nemalo v žiadnom prípade viesť k pokrčeniu 
nohy, ktorá je bez váhy /noha zostáva v predĺženej línii/.  
 
Práca takejto nohy je popísaná v popisoch ako "pol, plo". 
 
KUKARAČA   

Je definovaná ako “kroky s tlakom” a najčastejšie ich tancuje muž.  Pohyb pozostáva 
zo skupiny troch krokov, ktoré sa tancujú bez otáčania, pričom v treťom kroku sa 
tancuje prísun. 
V 1. kroku  hybná noha vykonáva väčší rozsah pohybu ako telo a krok je tancovaný s 
tlakom do parketu, pričom časť váhy ešte zostáva na stojnej nohe. Chodidlo sa môže 
pohybovať vpred, šikmo vpred, bočne, šikmo vzad, alebo vzad. Na konci kroku je 
špička nohy mierne vytočená. Hybná noha sa stáva novou stojnou nohou. 
V 2. kroku  dochádza len k prenosu celej váhy tela na stojnú nohu.  
V 3. kroku  sa hybná noha prisúva k stojnej. 
Pri správnom tancovaní figúry kukarača päta stojnej nohy nesmie opustiť parket. 
Nášlapy: 1. krok: pol, plo, 2. krok: plo, 3. krok: pol, plo.  
Tieto nášlapy neplatia ak tancujeme kukaraču vpred.  
Kukarača vpred pozná len nášlapy: pol, plo.  
1. krok kukarače vpred je zarazený krok vpred . 
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OBMENA ZÁKLADNÉHO POHYBU 

Túto figúru tancuje iba muž po ukončení krokom PN bočne v otvorenom postavení. 
V takomto prípade nasleduje:  
1.  ĽN prísun k PN ...........................doba 2 
2.  Preniesť váhu na PN na mieste..doba 3 
3.  ĽN bočne a mierne vzad..............doba 4.1 
Pokračujeme figúrou Koliesko vpravo. 

Poznámky: 
Ak muž tancuje obmenu tak nahradí kroky 1-3 základného pohybu tancované 
z otvoreného postavenia zatvoreným postavením. 
Žena v 1. kroku tancuje prísun PN k ĽN, v 2. kroku ĽN vpred. 
 
POSTUPOVÁ CHÔDZA  

Väčšina pohybov tancovaných v rumbe pozostáva z krokov  postupovej chôdze. Na-
koľko je tento pohyb veľmi dôležitý podrobné poznámky  k  princípom vedúcim k 
správnej chôdzi vpred a vzad sú detailne uvedené nižšie: 

POUŽITIE PAŽÍ V RUMBOVEJ CH ÔDZI 

Ak používame správne princípy základnej chôdze v rumbe potom je to veľmi ľahké 
tancovať napr. sólovú chôdzu vpred bez použitia paží. Z uvedeného dôvodu rumbo-
vá chôdza mala by sa cvičiť sólo, bez použitia  paží. 

Počas tancovania zostáv je potrebné správne používať paže, zápästia a ruky na vy-
jadrenie príbehu, nálady a charakteru. Najmä ženy musia nácviku rôzneho používa-
nia paží, zápästí, rúk a prstov venovať dôkladnú pozornosť. Nesmie sa zabudnúť ani 
na použitie očí. To všetko je potrebné vedieť zapojiť už aj v základnej rumbovej chô-
dzi ak je včlenená do zostavy. 
 
CHÔDZA VPRED (Muž a žena) 
Na začiatku chôdze je dôležité zaujať správne postavenie a preniesť celú váhu tela 
na stojnú nohu (povedzme na PN) pričom ĽN je bez váhy prepnutá smerom vzad . 
Viď poznámky nižšie. 
Pri začatí chôdze vpred umožníme hornej časti tela /trupu/ mierny pohyb smerom 
vpred vo vzťahu k východziemu postaveniu.  (Dominancia  hornej časti tela).  
Tesne pred tým než dôjde k prirodzenej strate rovnováhy urobíme ĽN krok vpred 
najprv  s nášlapom na špičku, potom na polchodidlo s tlakom do parketu. Päta sa 
zníži a ĽN sa ihneď prepne so súčasným prenesením váhy. 
V okamihu keď sa hybná (ĽN) noha dostane do postavenia kedy je možné na ňu 
preniesť váhu, prepnutá PN zostáva na mieste bez váhy s čiastočným napätím. 
Noha bez váhy (PN) sa vytáča smerom vpravo ( v smere hodinových ručičiek). Bo-
dom otáčania sú polchodidlo, špička. Toto je dôležité pre riadený prenos 
a umiestnenie váhy na stojnú (ĽN) nohu. Technika práce nôh je definovaná ako po-
lchodidlo, špička a vnútorná hrana špičky PN. 
Tento pohyb je časovaný tak, aby umožnil uvoľniť nohu bez váhy v správnom čase 
takým spôsobom, ktorý zabezpečí presný presun do postavenia podľa hranej hudby. 
Uvedený princíp pohybu sa používa v každom kroku chôdze vpred bez ohľadu na to, 
či sa tancuje na jeden alebo dva údery v hudbe. 
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CHÔDZA VZAD  (Muž a žena) 

Pred začatím chôdze je potrebné zaujať správne postavenie, preniesť celú váhu na  
stojnú nohu (povedzme PN) (viď poznámku nižšie) a prepnúť ĽN bez váhy smerom 
vpred. 

Chôdza vzad začína pohybom ĽN smerom vzad bez vplyvu na postavenie tela. Naj-
prv začína cez polchodidlo potom pokračujeme cez špičku. Celý pohyb je vykonáva-
ný s tlakom do parketu. Pohyb nohy pokračuje až do bodu pokiaľ je možné pohodlne 
udržať plnú váhu na prepnutej stojnej (PN) nohe. Koleno ĽN sa mierne pokrčí. Po-
tom päta ĽN zníži, noha sa prepne a dôjde k presunu váhy na uvedenú nohu. Rých-
losť presunu váhy závisí od toho či sa chôdza vzad tancuje na jeden alebo dva údery 
v hudbe. Na konci kroku je ĽN vystretá a kolmá na parket. Špička a stehno ĽN sú vy-
točené asi o 1/16. 

PN je držaná s napätím (PN je teraz bez váhy), nie je pokrčená a päta sa len ľahuč-
ko dotýka parketu prípadne je mierne zdvihnutá. 

Ten istý postup sa opakuje pri kroku PN v chôdzi vzad PN. 

Poznámka: 
Panva sa musí posunúť výrazne smerom do prava pričom PN je prepnutá.  
V dôsledku pohybu panve bude sa javiť ĽN dlhšia ako PN a ĽN si vyžaduje značnú 
podpornú pomoc v oblasti kolena a členku. 
 
POUŽÍVANÉ SPOJENIA: 

CHÔDZA VZAD: 

Muž:  Tancuje 6 krokov chôdze vzad (PĽP, ĽPĽ), počítame 234.1 234.1 

Žena:  Zatiaľ čo muž tancuje chôdzu vzad, žena tancuje 6 krokov chôdze vpred (ĽPĽ, 
PĽP). 

Veľkos ť otáčania:  Muž aj žena. Uvedených 6 krokov môže byť zatočených v P, v Ľ 
alebo bez otáčania. 

Zmeny postavenia:  Kroky 1-6 tancujeme v zatvorenom postavení. 

Predchádza:  Kroky 1-3 základného pohybu, pričom krok 3 robíme vzad. 

Nasleduje:  Kroky 4-6 základného pohybu, vejár. Ak robíme krok 6 bočne a mierne 
vzad -  Koliesko vpravo. 
Popisovaná chôdza vzad v daných spojeniach slúži iba ako príklad na precvičenie 
týchto dôležitých pohybov. 6 krokov Chôdze vzad (Ž: vpred) sa často tancuje 
v otvorenom postavení v držaní Ľ-P.  
Ako obmena môže byť použité držanie P-Ľ v skupine prvých troch krokov a zmeniť 
na držanie Ľ-P v ďalšej skupine troch krokov. 

Zmeny postavenia:  Kroky 1-6 v otvorenom postavení so zmenou držania, alebo bez 
nej. 

Predchádza:  Kroky 1-3 základného pohybu ale krok 3 vedieme vzad a súčasne 
uvoľníme držanie P rukou. Kroky 1-3 Otvoreného twistu panvou ale krok 3 viesť 
vzad. 

Nasleduje:  Vejár. Po šiestom kroku chôdze vzad tancovanom bočne a mierne vzad 
pokračujeme Kolieskom vpravo. 
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CHÔDZA VPRED: 
 
V TIEŇOVOM POSTAVENÍ 

Chôdzu vpred je možné tancovať v tieňovom postavení s použitím troch štandard-
ných postavení. 
Ak sa tancuje v uvedených postaveniach žena tancuje tiež chôdzu vpred pričom za-
chováva požadovanú techniku tancovania aktuálnej chôdze. 
 
Zmeny postavenia : Kroky 1 – 6 v tieňovom postavení s držaním ĽR s PR a PR s ĽR 
alebo ĽR s PR a PR na pravom pleci alebo tieňové postavenie s držaním súhlasnými 
rukami PR s PR a ĽR s ĽR. 

Predchádza: V treťom kroku Špirály pretočte ženu do tieňového postavenia. Pokra-
čujte chôdzou PN (muž) a ĽN (žena). 

Nasleduje:  Po chôdzi vpred, muž vyčká v dobe 4-1 (ĽN) potom prenesie váhu na PN 
na mieste*. Pokračuje sa krokmi 5-6 Základného pohybu pričom vedieme ženu boč-
ne do Ľ s ukončením vo vejárovom postavení. Počítame 2.3.4.1. 
*Toto je výnimka – posledná Chôdza vpred sa tancuje obyčajne ako zarazený krok 
vpred. 
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1. ZÁKLADNÝ POHYB 
(Basic Movement) 

 
Muž: 
Krok  Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

1. ĽN vpred, špička vytoče-
ná  

pol, plo Zarazený krok vpred 0 2 

2. Váha späť na PN pol, plo Preváženie vzad Mierne Ľ 3 
3. ĽN bočne a mierne vzad pol, plo Zatočená chôdza vzad Ľ 4,1 
4. PN vzad pol, plo Chôdza vzad 0 2 
5. Váha späť na ĽN pol, plo Preváženie vpred Mierne Ľ 3 
6. PN bočne a mierne vpred pol, plo Zatočená chôdza 

vpred 
Ľ 4,1 

Žena: 
Krok  Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

1. PN vzad pol, plo Chôdza vzad 0 2 
2. Váha späť na ĽN pol, plo Preváženie vpred Mierne  Ľ 3 
3. PN bočne a mierne vpred pol, plo Zatočená chôdza 

vpred 
Ľ 4,1 

4. ĽN vpred, špička vytoče-
ná 

pol, plo Zarazený krok vpred 0 2 

5. Váha späť na PN pol, plo Preváženie vzad Mierne  Ľ 3 
6. ĽN bočne a mierne vzad pol, plo Zatočená chôdza vzad Ľ 4,1 

 
 Zmeny postavenia:  Kroky 1-6 začínajú aj končia v zatvorenom postavení. 

Celkové otá čanie: 
Asi 1/4 v Ľ pre muža aj ženu. 

Predchádza: 
Základný pohyb, otáčanie na mieste vľavo, koliesko vpravo, koliesko vľavo. 

Nasleduje: 
Základný pohyb, koliesko vľavo. 
Po 3. kroku:  Vejár, postupová chôdza vzad, koliesko vpravo. 

Poznámky: 
1. Nakoľko zarazený krok vpred a chôdza vzad v rumbe nie sú presné „opaky“ bude 

sa vzdialenosť v páre medzi mužom a ženou mierne meniť počas krokov 1-6 zá-
kladného pohybu. 

2. V prípade, že nasleduje chôdza vzad potom krok 3 je vzad (žena – vpred) bez 
otáčania.   
Ak nasleduje koliesko vpravo potom žena nakročí medzi chodidlá muža. Obaja sa 
mierne natáčajú do P.  
Ak nasleduje koliesko vľavo muž aj žena otáčajú v krokoch 5 a 6 o 3/8 do Ľ. 
Kroky 1 – 3 základného pohybu je možné začať aj z otvoreného postavenia s dr-
žaním ĽR za PR.  

3. Môže sa tancovať v otvorenom postavení /Otvorený základný pohyb / - figúra v 
sylaboch WDSF 
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2. VEJÁR 
(The Fan) 

 
 Muž: 
Krok  Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

1. PN vzad pol, plo Chôdza vzad 0 2 
2. Váha späť na ĽN pol, plo Preváženie  3 
3. PN bočne a mierne vpred pol, plo Zatočená chôdza 

vpred 

1/8 Ľ 
4,1 

 Žena: 
Krok  Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

1. ĽN vpred pol, plo Chôdza vpred 0 2 
2. PN vzad a mierne bočne pol, plo Zatočený krok vpred 1/8 Ľ 3 
3. ĽN vzad pol, plo Chôdza vzad 1/4 Ľ 4,1 

 
Zmeny postavenia:  
Krok 1 : začína v zatvorenom postavení. Potom znížiť Ľ pažu a viesť ženu sme-
rom vpred do zatvorenejšieho postavenia.  
Krok 2 : uvoľniť držanie PR.  
Krok 3 : zakončenie vo vejárovom postavení. 
 
Predchádza:  
1-3 základný pohyb, chôdza vzad 
 
Nasleduje:  
Hokejka, alemana, posuvné dvere, tri alemany, bežaná alemana 
 
Poznámky:   

1. Muž sa môže počas krokov 2, 3 točiť o 3/8 v Ľ a skončí bočne v otvore-
nom postavení. Potom nasleduje – alemana, kroky 1-3 základného po-
hybu alebo alternatívny základný pohybu do kolieska P, otvorený twist 
panvou, kader. (viď pozn. 2) 

2. Ak muž nenasleduje ženu v poslednom kroku predchádzajúcej figúry, 
ktorá končí v otvorenom postavení potom technika chodidiel v prvých 
dvoch krokoch nasledujúcej figúry je pre ženu nasledovná: 1.PN prísun, 
2. ĽN vpred. 

3. WDSF umožňuje nasledovné ukončenie synkopované  rozvinutie vejá-
ra v rytmizácii &3, 41. Viď poznámku u figúry Tri trojky zakončené vo ve-
járovom postavení. 
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3. HOKEJKA 
(Hockey Stick) 

 
Muž: 
Krok  Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

1. ĽN vpred, špička vytoče-
ná  

pol, plo 0 2 

2. Váha na PN pol, plo 0 3 
3. ĽN prísun k PN pol, plo 

Kukarača vpred 

0 4,1 
4. PN vzad pol, plo Chôdza vzad 2 
5. Váha na ĽN pol, plo Preváženie vpred 3 
6. PN vpred pol, plo Chôdza vpred  

1/8 P 
 

4,1 
Žena: 
Krok  Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

1. PN  prísun k ĽN  pol, plo Prísun so zmenou váhy 0 2 
2. ĽN vpred pol, plo Chôdza vpred 0 3 
3. PN vpred pol, plo Chôdza vpred 0 4,1 
4. ĽN vpred pol, plo Chôdza vpred 1/8 Ľ 2 
5. PN vzad a mierne bočne pol, plo Zatočená chôdza 

vpred 
3/8 Ľ 3 

6. ĽN vzad  pol, plo Chôdza vzad 1/8 Ľ 4,1 
 
Zmeny postavenia:  
Krok 1 : začiatok vo vejárovom postavení.  
Krok 3 : Zdvihnúť Ľ pažu a viesť do točenia Ľ.  
Krok 6 : koniec v otvorenom postavení v držaní Ľ – P. 
 
Predchádza: 
Vejár, zatvorený twist panvou, otvorený twist panvou, špirála zakončená vo 
vejárovom postavení, kader, twistovanie v krúžku, bežaná alemana, synko-
povaný otvorený twist panvou. 
 
Nasleduje: 
1.-3. základného pohybu do podtáčky vpravo alebo koliesko vpravo, alema-
na, otvorený twist panvou, kader, synkopovaný otvorený twist panvou. 
 
 

HOKEJKA PRETO ČENÁ DO OTVORENÉHO PPP 
 

Hokejku môžeme pretočiť a zakončiť ju v otvorenom PPP a to tak, že v okamihu keď 
žena tancuje krok 5 muž spevnením svojej ĽR zväčší jej otáčanie a vedie ju do otvo-
reného PPP. Muž sa v kroku 4 točí o 1/8 v P. Žena v kroku 5 otáča 3/4 v Ľ a tancuje 
špirálové kríženie ( spiral cross). V kroku 6 sa muž aj žena pohybujú šikmo vpred 
a končia v otvorenom PPP.  

Nasleduje: protipromenádna zarážka z otvoreného PPP. 
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4. OTÁČKY NA MIESTE 
(Spot Turns) 

 
OTÁČKA NA MIESTE VĽAVO 

(Spot Turn to Left) 
 

Muž 
Krok Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

1. PN priečne vpred, otá-
čať telo a končiť PN 
vzad a mierne bočne 

pol, plo Zatočená chôdza vpred 2 

2. ĽN na mieste  pol, plo Preváženie 3 
3. PN bočne pol, plo Zatočená chôdza vpred 

1 celá 
otáčka 

v Ľ 
(1) 

4,1 
Žena 
Krok Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

1. ĽN priečne vpred, otáčať 
telo a končiť ĽN vzad a 
mierne bočne 

pol, plo Zatočená chôdza vpred 2 

2. PN na mieste pol, plo Preváženie 3 
3. ĽN bočne pol, plo Zatočená chôdza vpred 

1 celá 
otáčka 

v P 
(1) 

4,1 
(1) 7/8 , ak končíme v otvor. PPP. 

Zmeny postavenia:  Kroky 1-3 začínajú a končia v otvorenom postavení bez držania. 

Predchádza: Ruka v ruke, otáčka na mieste vpravo, podtáčka vľavo, protipromenádna 
zarážka , kubánske kolísky. 

Nasleduje: Základný pohyb, otáčka na mieste vpravo, ruka k ruke. Ak končí v otvorenom 
PPP – protipromenádna zarážka, podtáčka vľavo. 
 

OTÁČKA NA MIESTE VPRAVO 
(Spot Turn to Right) 

 

Muž 
Krok Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

1. ĽN priečne vpred, otáčať 
telo a končiť ĽN vzad a 
mierne bočne 

pol, plo Zatočená chôdza vpred 2 

2. PN na mieste pol, plo Preváženie 3 
3.  ĽN bočne pol, plo Zatočená chôdza vpred 

1 celá 
otáčka 
v P 
(1) 

4,1 
Žena 
Krok Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

1. PN priečne vpred, otá-
čať telo a končiť PN 
vzad a mierne bočne 

pol, plo Zatočená chôdza vpred 2 

2. ĽN na mieste pol, plo Preváženie 3 
3. PN bočne pol, plo Zatočená chôdza vpred 

1 celá 
otáčka 
v Ľ 
(1) 

4,1 
(1) 7/8 , ak končíme v otvorenom PPP. 

Zmeny postavenia:  Kroky 1-3 začínajú a končia v otvorenom postavení bez držania. 

Predchádza: Otáčka na mieste vľavo, promenádna zarážka, ruka k ruke od kroku 6. 
Nasleduje: Otáčka na mieste vľavo, ruka k ruke od kroku 4. Ak sa končí v otvorenom PP –  
promenádna zarážka. 



 

40 
 

 

5. PODTÁČKY 
(Underarm Turns) 

 
PODTÁČKA VPRAVO 
(Under Arm Turn to Right) 

Namiesto tancovania otáčky na mieste v Ľ, môže muž tancovať kroky 4-6 základné-
ho pohybu bez otáčania a zároveň naznačí žene otáčanie v P vedením svojej ĽR. 
Muž drží PR ženy svojou ĽR a krúživým pohybom ĽR nad jej P plecom vedie ju do 
otáčania v P. Na konci kroku  3 môžeme použiť zatvorené postavenie. Žena tancuje 
svoje otáčanie na mieste v P.  
 
Predchádza: 
1-3 základný pohyb, podtáčka vľavo, otáčka na mieste vpravo, protipromenádna za-
rážka. 
 
Nasleduje: 
Základný pohyb, otáčka na mieste vpravo. Ak sa končí v otvorenom PPP – protipro-
menádna zarážka, podtáčka vľavo . 
 
 

PODTÁČKA  VĽAVO 
(Underarm Turn to Left) 

Namiesto tancovania otáčky na mieste vpravo, môže muž tancovať kroky 1-3 zá-
kladného pohybu z otvoreného protipromenádneho postavenia (1/8 otáčania v Ľ) a 
vedením ĽR naznačí žene otáčanie v Ľ. Muž tancuje 1. krok MP. Muž ĽR drží PR 
ženy a vedie ju krúživým pohybom svojej ĽR nad jej P plecom, aby sa podtáčala v Ľ. 
Na konci kroku 3 môžeme obnoviť zatvorené držanie.  
Žena tancuje svoje otáčanie na mieste vľavo (otáčanie o 7/8). 
 
Predchádza:   
Figury ukončené v otvorenom PPP: Kroky 4-6 základného pohybu, otáčka na mieste 
vľavo, podtáčka vpravo, promenádna zarážka. 
 
Nasleduje: 
Otáčka na mieste vľavo, podtáčka vpravo, vejár.  
Ak v kroku 3 vedieme ženu vpred – koliesko vpravo.  
Ak končíme v otvorenom PP – promenádna zarážka.  
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6. PROMENÁDNE ZARÁŽKY 
(Checks) 

 

PROTIPROMENÁDNA ZARÁŽKA 
(Check from Open CPP) 

 
Muž: 
Krok  Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

1. ĽN krok vpred 
do otvoreného PPP, 
špička vytočená 

pol, plo Zarazený krok vpred 1/8 P (1) 2 

2. Váha späť na PN pol, plo Preváženie 3 
3. ĽN bočne pol, plo Krok bočne 

1/4 Ľ  (2) 
4,1 

Žena: 
Krok  Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

1. PN krok vpred 
do otvoreného PPP, 
špička vytočená 

pol, plo Zarazený krok vpred 1/8 Ľ (1) 2 

2. Váha späť na ĽN pol, plo Preváženie 3 
3. PN bočne pol, plo Krok bočne 

1/4 P  (2) 
4,1 

(1) Točiť sa začína na konci predchádzajúcej doby. 
(2)  3/8, ak končíme v otvorenom PP v držaní PR-ĽR.  
 
Zmeny postavenia:   
Krok 1: začať v otvorenom PPP.  
Krok 3 : koniec v otvorenom postavení v držaní ĽR-PR. 
 
Predchádza: 
Nasledujúce figúry zakončené v otvorenom PPP: 
otáčka na mieste vľavo, podtáčka vpravo, promenádna zarážka, kroky 1-6 ruka 
k ruke, alemana, hokejka, špirála, zatvorený twist panvou, otvorený twist panvou, 
kader. 
 
Nasleduje: 
Otáčka na mieste vľavo, podtáčka vpravo. Ak je ukončené v otvorenom PP v držaní 
PR za ĽR: promenádna zarážka. 
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PROMENÁDNA ZARÁŽKA 
(Check from Open PP) 

 
 

Muž: 
Krok  Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

1. PN krok vpred v otvorenom 
PP, špička vytočená 

pol, plo Zarazený krok vpred 1/8 Ľ (1) 2 

2. Váha späť na ĽN pol, plo Preváženie 3 
3. PN bočne pol, plo Krok bočne 

1/4 P  (2) 
4,1 

Žena: 
Krok  Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

1. ĽN krok vpred v otvorenom 
PP, špička vytočená 

pol, plo Zarazený krok vpred 1/8 P (1) 2 

2. Váha späť na PN pol, plo Preváženie 3 
3. ĽN bočne pol, plo Krok bočne 

1/4 Ľ  (2) 
4,1 

(1) Točiť sa začína na konci predchádzajúcej doby. 
(2)  3/8, ak končíme v otvorenom PPP.  
 
Zmeny postavenia:   
Krok 1 : začať v otvorenom PP v držaní PR za ĽR .   
Krok 3  :koniec v otvorenom postavení v držaní PR za ĽR. 
 
Predchádza: 
Nasledujúce figúry zakončené v otvorenom PP: otáčka na mieste vpravo, 
podtáčka vľavo, protipromenádna zarážka,  ruka k ruke. 
 
Nasleduje:  
otáčka na mieste vprav. Ak je zakončenie v otvorenom PPP: protiprome-
nádna zarážka, podtáčka vľavo. 
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7. RUKA K RUKE 
(Hand to Hand) 

 
Muž: 
Krok  Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

1. ĽN vzad v otvorenom PPV pol, plo Chôdza vzad 1/4 Ľ (1) 2 
2. Váha späť na PN pol, plo Preváženie 0 3 
3. ĽN bočne pol, plo Zatočená chôdza 

vpred 
1/4 P 4,1 

4. PN vzad v otvorenom PPV pol, plo Chôdza vzad 1/4 P (1) 2 
5. Váha späť na ĽN pol, plo Preváženie 0 3 
6. PN bočne pol, plo Zatočená chôdza 

vpred 
1/4 Ľ 4,1 

7.-9. Opakovať kroky 1-3, koniec v OP v držaní  Ľ-P (2) 234,1 

Žena: 
Krok  Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

1. PN vzad v otvorenom PPV pol, plo Chôdza vzad 1/4 P (1) 2 
2. Váha späť na ĽN pol, plo Preváženie 0 3 
3. PN bočne pol, plo Zatočená chôdza 

vpred 
1/4 Ľ 4,1 

4. ĽN vzad v otvorenom PPV pol, plo Chôdza vzad 1/4 Ľ(1) 2 
5. Váha späť na PN pol, plo Preváženie 0 3 
6. ĽN bočne pol, plo Zatočená chôdza 

vpred 
1/4 P 4,1 

7.-9. Opakovať kroky 1-3. 234,1 

(1) Točiť sa začína na konci predchádzajúcej doby. 
(2) Figúra môže končiť v otvorenom PPP v kroku 6, alebo otvorenom PP v kroku 

9 s držaním PR za ĽR. 

Zmeny postavenia:  
Krok 1  : začať v otvorenom postavení v držaní PR-ĽR potom zmeniť na otvorené 

PPV v držaní PR-ĽR.  
Krok 3 :  otvorené postavenie s držaním ĽR-PR.  
Krok 4 :  zmeniť na otvorené PPV s držaním ĽR-PR. 
Krok 6 :  otvorené postavenie s držaním PR-ĽR. 
Krok 7 :  zmeniť na otvorené PPV s držaním PR-ĽR. 
Krok 9 :  Ukončiť v otvorenom postavení s držaním ĽR-PR. 

Predchádza:  Otáčka na mieste vľavo, podtáčka vpravo, promenádna za-
rážka. 

Nasleduje:  Otáčka na mieste vľavo, podtáčka vpravo. Ak sa končí v kroku 6 v otvo-
renom PPP: protipromenádna zarážka. Ak sa končí v kroku 9 v otvorenom PP: pro-
menádna zarážka. 

Poznámka: 
Túto figúru je možné tancovať aj tak, že muž striedavo kladie svoju PR alebo ĽR tes-
ne pod Ľ resp. P lopatku ženy. Ruka ženy potom leží prirodzene na P resp. Ľ rame-
ne muža. Ak tancujeme figúru ruka k ruke týmto spôsobom potom môže predchá-
dzať tiež základný pohyb alebo otáčka na mieste vľavo. 
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8. KOLIESKO VPRAVO 
(Natural Top) 

 
Muž: 
Krok  Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

1. PN zakrížiť za ĽN špi, pä, špi* Zadržaný krok vzad, 
latinské kríženie 

1/4 P 2 

2. ĽN bočne a mierne vpred pol, plo Krok bočne 1/4 P 3 
3. PN zakrížiť za ĽN špi, pä,špi* Zadržaný krok vzad, 

latinské kríženie 
1/4 P 4,1 

4. ĽN bočne a mierne vpred pol, plo Krok bočne 1/4 P 2 
5. PN zakrížiť za ĽN špi, pä,špi* Zadržaný krok vzad, 

latinské kríženie 
1/4 P 3 

6. ĽN bočne a mierne vpred pol, plo Krok bočne 1/4 P 4,1 
7. PN zakrížiť za ĽN špi, pä,špi* Zadržaný krok vzad, 

latinské kríženie 
1/4 P 2 

8. ĽN bočne a mierne vpred pol, plo Krok bočne 1/4 P 3 
9. PN prísun k ĽN pol, plo Prísun so zme-

nou váhy 
1/4 P 4,1 

 Žena: 
Krok  Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

1. ĽN bočne a mierne vzad pol, plo 1/4 P 2 
2. PN priečne vpred pred ĽN pol, plo 1/4 P 3 
3. ĽN bočne a mierne vzad pol, plo 1/4 P 4,1 
4. PN priečne vpred pred ĽN pol, plo 1/4 P 2 
5. ĽN bočne a mierne vzad pol, plo 1/4 P 3 
6. PN priečne vpred pred ĽN pol, plo 1/4 P 4,1 
7. ĽN bočne a mierne vzad pol, plo 1/4 P 2 
8. PN priečne vpred pred ĽN pol, plo 1/4 P 3 
9. ĽN bočne pol, plo 

Chôdza vpred v to-
čení v P. 
 

1/4 P 4,1 

* Tento krok tancujeme na špičku a celá technika nášlapu (pol,plo) je do-
končená v ďalšom kroku. 

Zmeny postavenia:   
Kroky 1-9 : začiatok aj koniec v zatvorenom držaní. 

Veľkos ť otáčania:  2 1/4 v P.  Možno točiť aj viac. 

Predchádza:    
Kroky 1-3 základného pohybu točeného mierne v P, (Ž: PN vpred medzi chodidlá 
muža). Môže sa začínať aj z otvoreného postavenia s držaním Ľ-P.  
Postupová chôdza vzad zakončená  krokom 6 „bočne a mierne vzad“.  
Podtáčka vľavo ak ženu vedieme v poslednom kroku do kroku vpred medzi chodidlá 
muža.  
Alternatíva základného pohybu. 

Nasleduje: 
Základný pohyb, zatvorený twist panvou, špirála, otvorenie vpravo a vľavo, laso, twis-
tovanie,  twistovanie  v krúžku. 
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Poznámky : 

1. Vo figúre dochádza k plynulej rotácii pričom stredom otáčania je bod približne 
v strede medzi chodidlami tanečníkov. 

2. Môžeme tancovať iba kroky 7, 8, 9. 

3. Nakoľko sa jedná o rýchly pohyb nie je možne používať  normálnu prácu bokov. 
      Výnimkou je krok 9. 
4. V krokoch 4 a 5 je možné ženu otáčať v Ľ pod zdvihnutou ĽR muža 
5. Podľa sylabov WDSF ak sa tancuje Koliesko vpravo po 1-3 Otvoreného základ-

ného kroku sú umožnené nasledovné ukončenia: 

Zakončenie 1 :  
muž prisunie v kroku 9 

Zakončenie 2:   
Muž v kroku 9 tancuje chôdzu vpred smerom na P stranu ženy, žena v krokoch 4-
5 Kolieska vpravo točí do Ľ pod mužovou ĽR. 

Zakončenie 3 :  
po kroku 6 pokračovať krokmi 4-6 hokejky. 
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9. KOLIESKO VĽAVO 
(Reverse Top) 

 
Muž: 
Krok  Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

1. ĽN predkríži pred PN  pol, plo Výkrut na polchodidle 
ĽN do latinského krí-
ženia 

3/8 Ľ 2 

2. PN vpred a mierne bočne  pol, plo Chôdza vpred 1/8 Ľ 3 
3.-5. Opakovať kroky 1-2  a potom opäť 1  4,1 

23 
6. PN bočne pol, plo Zatočená chôdza 

vpred 
1/4 Ľ 4,1 

Žena: 
Krok  Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

1. PN  vzad  pol, plo Chôdza  vzad 3/8 Ľ 2 
2. ĽN zakrížiť za PN špi, pä, 

špi* 
Zadržaný krok vzad  
do latinského kríženia 

1/8 Ľ 3 

3.-5. Opakovať kroky 1-2  a potom opäť 1  4,1 
23 

6. ĽN bočne pol, plo Zatočená chôdza vzad 1/4 Ľ 4,1 
* Tento krok tancujeme na špičku a celá technika nášlapu (pol,plo) je dokončená v ďalšom 
kroku. 

Zmeny postavenia:   
Krok 1– 6 : začína aj končí v základnom postavení, telá sú v kontakte. 

Rozsah otá čania : v kroku 1 5/8 v Ľ. 

Predchádza:   Základný pohyb v zatvorenom postavení kde obaja v krokoch 5,6 otá-
čajú o 3/8 v Ľ. Zatvorený twist panvou v zatvorenom postavení točený v krokoch 5,6 
o 3/8 (žena 5/8) v Ľ. Otvorený twist panvou, kader, špirála zakončená vo vejárovom 
postavení – všetky tieto figúry točené 3/8 (žena 5/8) v Ľ počas krokov 5-6 pričom 
ostávame v zatvorenom postavení. V kroku 6 všetkých predchádzajúcich figúr vo ve-
járovom postavení platí nasledovné postavenie chodidiel: /Muž/ PN bočne a mierne 
vpred. /Žena/: ĽN zakríži za PN – zadržaný krok vzad (*) ( latinské kríženie).  
 
Nasleduje:  Základný pohyb. Po kroku 3: kroky 4-6 špirály ( Pozri – predchádza pre 
špirálu.), promenáda vzad 
 
Poznámky: 
1. V priebehu kolieska vľavo sa pár točí okolo jedného bodu, ktorým je polchodidlo 

ĽN muža na ktorom robíme výkruty. 
2. Nakoľko sa jedná o rýchly pohyb nie je možne používať  normálnu prácu bokov, s 

výnimkou v kroku 6. 
3. Podľa sylabov WDSF sú možné nasledovné variácie napojenia: 

� Po figúre pohybové otvorenie vpravo / Natural Opening Out Movement/ 
tancovať 2 takty kolieska vľavo do promenády vzad 

� po figúre špirála tancovať 1 takt kolieska vľavo a pokračovať krokmi 4-6 
špirály. Žena pritom tancuje v druhom údere 3. kroku kolieska vľavo špirá-
lové kríženie. 
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10. ZATVORENÝ TWIST PANVOU 
(Close Hip Twist) 

 
Muž:  
Krok  Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

1. ĽN bočne  pol, plo 0 2 
2. Váha na PN plo 0 3 
3. ĽN prísun k PN pol, plo 

Kukarača bočne 

0 4,1 
4. PN vzad pol, plo Chôdza vzad 0 2 
5. Váha na ĽN pol, plo Preváženie vpred 0 3 
6. PN bočne a mierne vpred pol, plo Zatočená chôdza 

vpred 
1/8 Ľ 4,1 

Žena: 
Krok  Postavenie  chodidiel  Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

1. PN  vzad  pol, plo Chôdza vzad 1/2 P (1) 2 
2. Váha na ĽN pol, plo Preváženie vpred a po-

tom výkrut Ľ 
3 

3. PN priečne vpred, 
 

špi, plo Zadržaný krok (2) potom 
výkrut P 

1/2 Ľ 

4,1 

4. ĽN priečne vpred pol, plo Chôdza vpred 1/4 P (1) 2 
5. PN vzad a mierne boč pol, plo Zatočená chôdza vpred 3/8 Ľ 3 
6. ĽN vzad  pol, plo Chôdza vzad 1/4 Ľ 4,1 

(1) Točenie začína na konci predchádzajúcej doby.   
(2) Noha pokrčená. 

Zmeny postavenia:   
Krok 1 : začína v zatvorenom postavení potom znížiť Ľ pažu.  
Krok 3 : obnoviť zatvorené postavenie.  
Krok 4 : znížiť ĽR. Krok 5 : uvoľniť držanie PR.  
Krok 6 : zakončenie v postavení vejára. 

Predchádza:   
Koliesko vpravo, alemana, otvorenie vpravo a vľavo, laso, tri alemany, twistovanie. 

Nasleduje:   Hokejka, alemana, posuvné dvere, tri alemany, bežaná alemana, kolie-
sko vľavo ak zachováme zatvorené postavenie a muž otáča 3/8 v Ľ (žena 5/8).  

Poznámky: 
1. V kroku 3 spodná časť tela ženy je vytočená viac ako plecia. 
2. Muž sa môže v krokoch 5,6 otáčať o 3/8 v Ľ a končiť bočne v otvorenom posta-

vení. Potom nasleduje: alemana, kroky 1-3 základného pohybu alebo alternatíva 
základného pohybu do kolieska vpravo, otvorený twist panvou, kader. 

3. Kroky 1-3 môžu byť nahradené pokročilým otvorením vpravo. 
 

10.1 ZATVORENÝ TWIST PRETOČENÝ DO OTVORENÉHO  PPP 
(Close Hip Twist turned to Open CPP) 

Figúru môžeme pretočiť do otvoreného PPP tak keď muž v kroku 5 ťahom ĽR zväčší 
točenie ženy  a vedie ju do pohybu do otvoreného PPP. Muž v krokoch 5,6 sa otáča 
1/4 v Ľ, žena sa v tých istých krokoch otáča o 3/4 v Ľ pričom v kroku 5 tancuje špirá-
lovú akciu. Obaja sa v kroku 6 pohybujú šikmo vpred a končia v otvorenom PPP. 
Nasleduje: protipromenádna zarážka 
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11. OTVORENÝ TWIST PANVOU 
(Open Hip Twist) 

 
Muž: 
Krok  Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

1. ĽN vpred, špička vytoče-
ná  

pol, plo 0 2 

2. Váha späť na PN pol, plo 0 3 
3. Špičku ĽN prísunúť 

k členku PN,  
pol, plo 

Kukarača vpred 

0 4,1 

4. PN vzad pol, plo Chôdza vzad 0 2 
5. Váha späť na ĽN pol, plo Preváženie vpred 0 3 
6. PN bočne a mierne vpred pol, plo Zatočená chôdza 

vpred 
1/8 Ľ . 4,1 

Žena: 
Krok  Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

1. PN vzad pol, plo Chôdza vzad 0 2 
2. Váha späť na ĽN pol, plo Preváženie 0 3 
3. PN vpred pol, plo Chôdza vpred a po-

tom výkruty  P 
0 4,1 

4. ĽN priečne vpred pol, plo Chôdza vpred 1/4 P (1) 2 
5. PN vzad a mierne bočne pol, plo Zatočená chôdza 

vpred 
3/8 Ľ 3 

6. ĽN vzad pol, plo Chôdza vzad 1/4 Ľ 4,1 
(1) Točenie začína na konci predchádzajúcej doby. 

Zmeny postavenia: 
Krok 1 : začať v otvorenom postavení v držaní ĽR – PR.  
Krok  3 : ĽR takmer pritiahnuť k Ľ boku.  
Krok 6 : koniec v postavení vejára. 

Predchádza: 
Hokejka, špirála. Nasledujúce figúry zakončené v otvorenom postavení: vejár, za-
tvorený twist panvou, otvorený twist panvou, kader. 

Nasleduje: 
Hokejka, alemana, posuvné dvere, tri alemany, bežaná alemana. Ak sa muž počas 
krokov 5,6 pretočí o 3/8 v Ľ (žena 5/8 v P) a počas uvedených krokov zaujme za-
tvorené postavenie potom nasleduje: koliesko vľavo. Ak sa muž počas krokov 5, 6 
pretočí o 3/8 v Ľ a skončí bočne v otvornom postavení potom nasleduje: alemana, 
otvorený twist panvou, kader, kroky 1-3 základného pohybu alebo alternatívy zá-
kladného pohybu do kolieska vpravo. 

Poznámky: 

Viď poznámku 2 uvedenú pri figúre vejár. 
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11.1 OTVORENÝ TWIST PRETOČENÝ DO OTVORENÉHO PPP 
(Open Hip Twist Turned to Open CPP) 

Otvorený twist panvou môže byť pretočený do otvoreného PPP nasledovne: keď že-
na tancuje krok 5 muž ťahom ĽR zväčší točenie ženy a vedie ju do ukončenia v otvo-
renom PPP. V priebehu tancovania krokov 5,6 sa muž otočí 1/4 v Ľ a žena 3/4 v P s 
použitím techniky špirály v kroku 5. V kroku 6 sa muž aj žena pohybujú šikmo vpred 
a končia v otvorenom PPP. Nasleduje protipromenádna zarážka. 

 

 
11.2 SYNKOPOVANÝ OTVORENÝ TWIST PANVOU 

(Syncopated Open Hip Twist) 
 

Ďalším rozvinutím otvoreného twistu panvou s cieľom zvýšiť rýchlosť pohybu tela že-
ny vznikol synkopovaný otvorený twist panvou. V takejto alternatíve muž mení rytmi-
zácia tretieho kroku ženy a vedie ju vpred na svoju P stranu. Žene je potom umož-
nené tancovať zvláčnenie ešte skôr než ju muž vedie do pohybu vpred, v ktorom mí-
ňa muža a končí vo vejárovom postavení. Bežne používaný rytmus v krokoch 4-6 je 
nahradený rytmom Habanera. 

Muž:  
Krok 3 : Prevážiť na ĽN, vpred a mierne vľavo z pôvodného postavenia (doba &) s 

ukončením ĽN vzad a mierne bočne, koleno pokrčené (doba 4.1). Podržať 
postavenie (doba 2).  

Krok 4 : PN vzad bez váhy, znížiť pätu (doba &). 
Krok 5 : Preniesť váhu na ĽN (doba 3). 
Krok 6 : PN bočne a mierne vpred (doba 4.1). Koniec vo vejárovom postavení. 

Žena: 
Krok 3 : PN vpred (doba &) a končiť s ĽN prepnutou bez váhy smerom vzad (doba 

4.1). Zvláčnenie (doba 2). 
Krok 4 : ĽN krok vpred (doba &) 
Krok 5 : PN vzad a mierne bočne – zatočená chôdza vpred (doba 3) 
Krok 6 : ĽN vzad (doba 4.1).  
Koniec vo vejárovom postavení. 
 
V kroku 3 je otáčanie u muža 3/8 v P. V krokoch 5,6 1/4 v Ľ. 
V kroku 3 je otáčanie u ženy 3/8 v P. V krokoch 4,5,6 1/2 v Ľ. 
 
Predchádza: 
Ako pre otvorený twist panvou 
 
Nasleduje: 
Ako pre otvorený twist panvou 
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12. ALEMANA 
(Alemana) 

Muž: 
Krok  Postavenie  chodidiel  Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

1. ĽN vpred, špi vytočená  pol, plo 0 2 
2. Váha na PN pol, plo 0 3 
3. ĽN prísun k PN pol, plo 

Kukarača vpred 

0 4,1 
4. PN vzad pol, plo 0 2 
5. Váha na ĽN plo 0 3 
6. PN prísun k ĽN pol, plo 

Kukarača vzad 

0 4,1 

Žena: 
Krok  Postavenie  chodidiel  Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

1. PN  prísun k ĽN  pol, plo Prísun s prenesením 
váhy 

0 2 

2. ĽN vpred pol, plo Chôdza vpred 0 3 
3. PN vpred pol, plo Chôdza  vpred 1/8 P 4,1 
4. ĽN priečne vpred, bez 

váhy, potom  točiť, ko-
niec s ĽN vzad 

Vonkajšia 
hrana špi, 
plo 

Zadržaný krok vpred 
(1) 

3/4  P 2 

5. PN vpred pol, plo Chôdza vpred potom 
výkrut v P 

3 

6. ĽN vpred  pol, plo Chôdza vpred 

3/8 P 

4,1 
(1) Koleno prepnuté. 

Zmeny postavenia:   
Krok 1 : začína vo vejárovom postavení. Krok 3 : ĽR zdvíhať a tým naznačiť točenie 
vpravo. Krok 6 : zakončenie v zatvorenom postavení. 

Predchádza:   
Vejár, zatvorený twist panvou, otvorený twist panvou, špirála zakončená vo vejáro-
vom postavení, kader, twistovanie v krúžku, bežaná alemana, synkopovaný otvorený 
twist panvou. 

Nasleduje:   
Základný pohyb, zatvorený twist panvou, špirála, otvorenie vpravo a vľavo, laso, twis-
tovanie, twistovanie v krúžku. 

Poznámka: 
WDSF umožňuje ukončenie aj v otvorenom postavení, otvorenom PPP, v postavení 
kde partneri sú oproti sebe po pravej strane a tiež ukončenie v tieňovom postavení 
vpravo. 
 

ALEMANA Z OTVORENÉHO POSTAVENIA V DRŽANÍ  Ľ – P 
(Alemana from Open Position with L to R Hand Hold) 

Rozsah otáčanie pre ženu je nasledovný: V krokoch 1, 2, 3 nie je otáčanie. V kroku 4 
sa otáča 1/2 v P. Počas krokov 5, 6 sa otáča 1/2 v P. Ak je posledný krok predchá-
dzajúcej figúry krokom vpred smerom k žene končí sa v otvorenom postavení. Posta-
venie chodidiel u ženy v prvých dvoch krokoch Alemany potom je: 1. PN vzad, 2. Vá-
ha späť na ĽN. Kroky muža a rozsah otáčania sa nemenia. 

Predchádza :  Hokejka, špirála. 

Nasleduje :  ako pre alemanu. 
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ALEMANA Z OTVORENÉHO POSTAVENIA V DRŽANÍ P – P 
(Alemana from Open Position with R to R Hand Hold) 

Z otvoreného postavenia je možné tancovať alemanu tiež v držaní P rukami. Rozsah 
otáčania u ženy je nasledovný: V krokoch 1, 2, 3 nedochádza k otáčaniu. V kroku 4 
otáčať 5/8 v P. V krokoch 5, 6 otáčať 3/8 v P. 
Kroky a rozsah otáčania muža  sú nezmenené okrem prípadu, že  muž chce tanco-
vať krok 6 priečne vpred s otáčaním v P a tak umožniť tancovať figúru Pokročilé otvo-
renie mimo. Pokročilé otvorenie mimo je potom prvou časťou nasledujúcej figúry. 

Predchádza:  
Špirála alebo Hokejka ukončené v poslednom kroku v držaní PR za PR. 

Nasleduje:  
Zatvorený twist panvou, twistovanie alebo twistovanie v krúžku z P strany. Všetky 
uvedené figúry začínajú Pokročilým otvorením vpravo. Štandardné držanie Ľ – P sa 
obnovuje v predposlednom kroku uvedených figúr. 
 

ZARAZENÁ ALEMANA 
(Alemana Checked to Open CPP) 

Alemana môže byť zakončená v otvorenom PPP. Uvedené zakončenie docielime 
tak, že keď žena tancuje 5. krok uvedenej figúry muž zarazí Ľ rukou jej otáčanie v P 
a vedie ju vpred do otvoreného PPP.  
V kroku 4  sa muž otáča 1/8 v P, žena sa v 4. kroku točí o 3/4 v P a v kroku 5 o 1/4 v 
P  
V kroku 6  sa muž a žena sa pohybujú šikmo vpred a končia v otvorenom PPP. 

Predchádza: 
Ako pre alemanu 

Nasleduje:  
Protipromenádna zarážka 
 

BEŽANÁ ALEMANA 
(Runaway Alemana) 

Pri tancovaní z vejárového postavenia môže byť alemana zarazená tak, že sa tancu-
je podtáčka vľavo s naviazaním na synkopované kubánske kolísky ukončené vo vejá-
rovom postavení. 
Muž v kroku 4 otáča 1/8 v P. 
V kroku 6 sa muž pohybuje šikmo vpred a súčasne vedie ženu do pohybu vpred bez 
otáčania. 
Pri podtáčke vľavo muž v poslednom kroku nakročí smerom vzad (žena vpred). Muž 
netancuje otáčanie, žena otáča 1/2 v Ľ. 
Po synkopovaných kubánských kolískach nasledujú kroky 4-6 otvoreného twistu pan-
vou. 

Predchádza: 
Ako pre alemanu. 

Nasleduje: 
Hokejka, alemana, posuvné dvere, tri alemany. 
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13. OTVORENIE VPRAVO A VĽAVO 
(Opening Out to Right and Left) 

 
Muž: 
Krok  Postavenie chodi diel  Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

1. ĽN bočne pol, plo 0 2 
2. Váha späť na PN plo 0 3 
3. ĽN prísun k PN pol, plo 

Kukarača v Ľ 

0 4,1 
4. PN bočne pol, plo 0 2 
5. Váha späť na ĽN plo 0 3 
6. PN prísun k ĽN pol, plo 

Kukarača v P 

0 4,1 

Žena: 
Krok  Postavenie  chodidiel  Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

1. PN vzad pol, plo Chôdza vzad 1/4  P(1) 2 
2. Váha späť na ĽN pol, plo Preváženie 0 3 
3. PN bočne pol, plo Zatočená chôdza 

vpred 
1/4  Ľ 4,1 

4. ĽN vzad pol, plo Chôdza vzad 1/4  Ľ(1) 2 
5. Váha späť na PN pol, plo Preváženie 0 3 
6. ĽN bočne pol, plo Zatočená chôdza 

vpred 
1/4  P 4,1 

(1) Točiť sa začína na konci predchádzajúcej doby. 
  
Zmeny postavenia: 
Krok 1 : začiatok v zatvorenom držaní, potom uvoľniť držanie ĽR. 
Krok 3 : obnoviť držanie ĽR na P lopatke ženy a uvoľniť držanie PR. 
Krok 6 :  ukončenie v zatvorenom držaní. 
 
Predchádza:   
Koliesko vpravo, alemana, laso, tri alemany, twistovanie 
 
Nasleduje:   
Zatvorený twist panvou, špirála, twistovanie, twistovanie v krúžku. 
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14. POKROČILÉ OTVORENIE VPRAVO 
(Advanced Opening Out Movement) 

 
Otvorenie vpravo, ktoré predchádza figúram ako je napr. zatvorený twist panvou ale-
bo iná podobne konštruovaná figúra. Muž v tomto prípade tancuje krok vpred 
a súčasne vedie ženu do otvorenia v prvom kroku zatvoreného twistu panvou (alebo 
podobne konštruovanej figúry).  
Tento pohyb nazývame pokročilé otvorenie vpravo. Podobný pohyb používame aj 
v tanci ča-ča.  
Ak figúra nahradzuje kroky 1-3 zatvoreného twistu panvou, kroky 7-9 posuvných dve-
rí kroky 1-3 twistovania a twistovania v krúžku potom sa vždy jedná o nasledovnú 
techniku tancovania krokov muža: 
 
Muž: 
Krok  Postavenie  chodidiel  Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

1. ĽN vpred, špička vyto-
čená 

pol, plo Zarazený krok vpred 3/8 v P  
(1) 

2 

2. Váha späť na PN pol, plo Preváženie 3 
3. ĽN zakrížiť za PN špi, plo Zadržaný krok vzad, 

latinské kríženie 

1/8 v Ľ 
4,1 

(1) Točiť sa začína na konci predchádzajúcej doby. 
  
Žena: 
Kroky ženy v pokročilom otvorení vpravo nemajú vplyv na kroky 1-3 zatvoreného 
twistu panvou alebo inej podobne konštruovanej figúry. Žena musí byť ale vedená 
v kroku 1 do dodatočného otáčania o 1/4 v P v 2. údere predchádzajúceho kroku 
(Predchádzajúci krok je v rytmizácii 4,1) 
 
Zmeny postavenia: 
Krok 1 : začiatok  v zatvorenom postavení, potom znížiť Ľ pažu.  
Krok 3 : koniec v zatvorenom postavení. 
 
Poznámka: 
Aby sme dosiahli správne postavenie v pokročilom otvorení vpravo muž musí upraviť 
štandardné postavenie v poslednom kroku predchádzajúcich figúr.  
Jedná sa o nasledovné kroky:  
Krok 6 alemany, krok 9 kolieska vpravo, krok 6 posuvných dverí. Tento krok musí byť 
vedený priečne vpred pred telo s točením v P.  
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15. ŠPIRÁLA 
(Spiral) 

 
Muž: 
Krok  Postavenie  chodidiel  Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

1. ĽN bočne pol, plo 0 2 
2. Váha späť na PN plo 0 3 
3. ĽN prísun k PN pol, plo 

Kukarača v Ľ 

0 4,1 
4. PN vzad pol, plo Krok vzad 0 2 
5. Váha späť na ĽN pol, plo Preváženie 3 
6. PN vpred pol, plo Chôdza vpred 

1/8  Ľ 
4,1 

Žena: 
Krok  Postavenie  chodidiel  Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

1. PN vzad pol, plo Chôdza vzad 1/2 P  (1) 2 
2. Váha späť na ĽN pol, plo Preváženie a potom 

výkrut Ľ 
3 

3. PN vpred na “4”, potom 
točiť v  Ľ na “1”, koniec 
s ĽN voľne predkríže-
nou, bez váhy 

vnh špi 
potom 
špi  
oboch 
chodidiel 

Na 4 zadržaný krok (2) 
vpred. Krížiť členky, 
v dobe 1, váha na PN. 
Špirálová akcia 

V krokoch 
2,3 1/4 Ľ 
3/4 Ľ v 
kroku 3 

(otáčanie 
na druhý 

úder 
v hudbe)  

 

4,1 

4. ĽN vpred pol, plo Chôdza vpred 1/8  Ľ 2 
5. PN vzd a mierne bočne pol, plo Zatoč chôdza vpred 3/8  Ľ 3 
6. ĽN vzad pol, plo Chôdza vzad 1/8  Ľ 4,1 

(1) Točenie sa začína na konci predchádzajúcej doby. 
(2) Noha v kolene vystretá. 

Zmeny postavenia: 
Krok 1 : začať v zatvorenom postavení potom znížiť Ľ pažu.  
Krok 3 : zdvihnúť Ľ pažu a viesť ženu do točenia v Ľ na „1“, PR voľne položená na 
drieku ženy.  
Krok 4 : uvoľniť držanie PR.  
Krok 6 : koniec v otvorenom postavení v držaní Ľ – P. 

Predchádza: 
Koliesko vpravo, alemana, otvorenie vpravo a vľavo, posuvné dvere,  laso, tri alema-
ny, twistovanie.   
Kroky 4-6 špirály môžu pokračovať do kroku 3 kolieska vľavo v prípade, že žena je 
vedená tancovať špirálovú akciu na druhý úder v kroku 3.. 

Nasleduje: 
Kroky 1-3 základného pohybu do podtáčky vpravo alebo kolieska vpravo, alemana, 
otvorený twist panvou, kader.  
Po krokoch 1-3 špirály: promenáda vzad, postupová chôdza v tieňovom postavení. 

Poznámka: 
Sylaby WDSF umožňujú ukončenie v otvorenom postavení, otvorenom PPP, vo vejá-
rovom postavení, v tesnom zatvorenom postavení v kontakte. 
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ŠPIRÁLA PRETOČENÁ DO VEJÁROVÉHO POSTAVENIA 
(Spiral Turned to Fan Position) 

Špirála môže byť pretočená do vejárového postavenia nasledovne: v kroku 3 muž 
ťahom ĽR zväčší točenie ženy v Ľ  a vedie ju do vejárového postavenia. 

 Žena:   
v druhom údere kroku 3 (počítanie 1) otáča 7/8 v Ľ. 
V kroku 4 otáča 1/8 v Ľ.  
V kroku 5 otáča 3/8 v Ľ. 
V kroku 6 otáča 1/4 v Ľ. 

Muž: 
V kroku 6 otáča 1/8 v Ľ. 
 
 Predchádza:   
Ako pre špirálu. 

Nasleduje:   
Hokejka, alemana, posuvné dvere, tri alemany, bežaná alemana. 
Ak má nasledovať koliesko vľavo potom je potrebné ukončenie v zatvorenom držaní 
kde  v krokoch 5,6 muž točí 3/8 v Ľ (žena 5/8 v Ľ). 
 

ŠPIRÁLA  PRETOČENÁ  DO OTVORENÉHO  PPP 
(Spiral Turned to Open CPP) 

Špirála môže byť pretočená do otvoreného PPP nasledovne: v krokoch 3 a 5 muž 
ťahom ĽR zväčší točenie Ž v Ľ a vedie ju do otvoreného PPP.  

Muž: 
V kroku 5 a 6 otáča 1/4 v Ľ. 

Žena: 
v druhom údere kroku 3 (počítanie 1) otáča 7/8 v Ľ 
V kroku 4 otáča 1/8 v Ľ.  
V krokoch 5,6 otáča 3/4 v Ľ pričom v kroku 5 tancuje špirálovú akciu. 
Krok 6: Muž aj žena tancujú krok šikmo vpred. 
Koniec v otvorenom PPP. 
 
Predchádza: 
Ako pre špirálu 

Nasleduje:   
protipromenádna zarážka 
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16. KADER 
(Curl) 

 

Muž: 
Krok  Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

1. ĽN vpred, špička vytoče-
ná 

pol, plo 0 2 

2. Váha späť na PN pol, plo 0 3 
3. ĽN prísun k PN pol, plo 

Kukarača vpred 

0 4,1 
4. PN vzad pol, plo Chôdza vzad 0 2 
5. Váha späť na ĽN pol, plo Preváženie 0 3 
6. PN bočne a mierne vpred pol, plo Zatoč. chôdza vpred 1/8 Ľ 4,1 

Žena: 
Krok  Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

1. PN vzad pol, plo Chôdza vzad 0 2 
2. Váha späť na ĽN pol, plo Preváženie  0 3 
3. PN vpred v točení v Ľ, 

koniec s ĽN voľne pred-
kríženou, bez váhy 

pol, plo Zatočená chôdza 
vpred ukončená špi-
rálovou akciou 

5/8 Ľ 4,1 

4. ĽN vpred pol, plo Chôdza vpred 1/8 Ľ 2 
5. PN vzad a mierne bočne pol, plo Zatoč. chôdza vpred 3/8 Ľ 3 
6. ĽN vzad pol, plo Chôdza vzad 1/4 Ľ 4,1 

Zmeny postavenia: 
Krok 1 : začať v otvorenom postavení v držaní Ľ- P. Krok 3 : Ľ pažu zdvihnúť a viesť 
ženu do točenia Ľ, P paža voľne na drieku ženy. Krok 4 : znížiť ĽR a uvoľniť držanie 
PR. Krok 6 : koniec vo vejárovom postavení. 

Predchádza:   
Hokejka, špirála. Nasledujúce figúry zakončené v otvorenom postavení: vejár, zatvo-
rený twist panvou, otvorený twist panvou, kader. 

Nasleduje:   
Hokejka, alemana, posuvné dvere, tri alemany, bežaná alemana. 
 Ak v krokoch 5,6 pretočíme do zatvoreného postavenia (muž 3/8 a žena 5/8 v Ľ) na-
sleduje koliesko vľavo. 
Po kroku 3 je možné tancovať promenádu vzad. 
 Ak v krokoch 5,6 pretočí muž 3/8 v Ľ a skončí bočne v otvorenom postavení  nasle-
dujú: alemana, otvorený twist panvou, kader, 1-3 základného pohybu  alebo alterna-
tíva základného pohybu do kolieska vpravo. Viď poznámku 2 uvedenú pri figúre Ve-
jár. 

Poznámka: 
Kader z rumby je použiteľná figúra aj v rytme ča ča. 
 

KADER PRETOČENÁ DO OTVORENÉHO PPP 
(Curl Turned to Open CPP) 

Figúru je možné tiež ukončiť v otvorenom PPP tak, že v kroku 5  muž ťahom ĽR 
zväčší točenie ženy v Ľ a vedie ju do otvoreného PPP. V krokoch 5,6 muž sa točí 1/4 
v Ľ a žena 3/4 v Ľ naviac. Žena kroku 5 tancuje špirálovú akciu. V kroku 6 muž aj 
žena sa pohybujú šikmo vpred a končia v otvorenom PPP. Nasleduje protiprome-
nádna zarážka. 
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17. PROMENÁDA V PPV 
(Fallaway) 

 
Muž: 
Krok  Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

1. PN vzad v PPV pol, plo Chôdza vzad 2 
2. ĽN vzad v PPV pol, plo Chôdza vzad 3 
3. PN vzad do otvoreného 

PPV 
pol, plo Chôdza vzad 

1/4 P 

4,1 

Žena: 
Krok  Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

1. ĽN vzad v PPV pol, plo Chôdza vzad 2 
2. PN vzad v PPV pol, plo Chôdza vzad 3 
3. ĽN vzad do otvoreného 

PPV 
pol, plo Chôdza vzad 

1/4 Ľ (1) 

4,1 

(1) Ak predchádzajú kroky 1-3 figúr špirála alebo kader, žena sa bude točiť 3/4,  
alebo 5/8 v Ľ počas krokov 1-3. 
1. krok promenády vzad je potom pre ženu vpred. 
2. krok je zatočená chôdza vpred. 
 
Zmeny postavenia: 
Krok 1 : začať v zatvorenom postavení, potom znížiť  Ľ pažu a uvoľniť držanie PR.  
Krok 3 : koniec v otvorenom PPV v držaní L-P. 
 
Predchádza: 
Kroky 1.- 3. kolieska vľavo, kroky 1.- 3. špirály, kroky 1.- 3. kadere. 
 
Nasleduje: 
Kubánske kolísky, kukarača vľavo a vpravo (Ž: v P a Ľ) na konci s otočením čelom 
k partnerovi. 
 
Poznámky: 
Povolené zakončenia podľa WDSF: 
1. Kubánske kolísky a otáčka na mieste 
2. Dvojitá otáčka na mieste 
3. Kukarača bočne 
4. Kubánské kolísky s pokračovaním postupovou chôdzou vpred v tieňovom posta-

vení vpravo, metóda 1 a 2. 
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18. KUBÁNSKE KOLÍSKY 
(Cuban Rocks) 

 
Muž: 
Krok  Postavenie chodi diel  Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

1. ĽN na mieste plo Preváženie na mieste  0 2 
2. PN na mieste plo Preváženie na mieste 0 3 
3. ĽN na mieste plo Preváženie na mieste 0 4,1 

   Žena: 
Krok  Postavenie  chodidiel  Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

1. PN na mieste plo Preváženie na mieste  0 2 
2. ĽN na mieste plo Preváženie na mieste  0 3 
3. PN na mieste plo Preváženie na mieste  0 4,1 

 
Zmeny postavenia: 

Krok 1 : začať v otvorenom PPV s držaním L-P.  
Krok 2 : uvoľniť držanie ĽR.  
Krok 3 : koniec bez držania, váha na ĽN. 
 
Predchádza:   
Promenáda vzad. 
 
Nasleduje:   
Otáčanie na mieste vľavo (1), chôdza vpred v tieňovom postavení (2). 
 
(1) Točiť sa začína na konci predchádzajúcej doby. Koniec v otvorenom 

postavení alebo otvorenom PPP. 
(2) Krok 1 tancujeme v otvorenom PPP bez držania, na konci tohto kroku 

točiť 1/2 v Ľ (žena: v P). Tieňové postavenie v držaní súhlasnou pažou 
zaujmeme počas premiestnenia váhy na ĽN (žena na PN). 

 
Poznámka: 
1. Kubánske kolísky je možné tancovať aj v iných postaveniach kde muž a žena 

majú postavenie chodidiel otvorené (chodidlá od seba vzdialené), s váhou na ľu-
bovoľnej nohe. 

2. Môžeme ich tancovať aj v rytmizácii 2&3, 4, 1 (Synkopovaný rytmus) V takomto 
prípade dochádza k štyrom zmenám váhy a figúra sa nazýva synkopované ku-
bánske kolísky . „Zmeny váhy“ v krokoch „2 &“ sa netancujú s úplným prenese-
ním váhy na nohu. 

3. WDSF sylaby  povoľujú tancovať Kubánske kolísky vpred a vzad, najčastejšie po 
krokoch 1-3 otvoreného základného pohybu. 

4. WDSF sylaby povoľujú tancovať Kubánske kolísky aj v synkopovanej rytmizácii. 
Môžu sa tancovať vpred a vzad alebo bočne v rytmizácii 2&,3&, 4,1 
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19. LASO 
(Rope Spinning) 

 

Muž: 
Krok  Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

 V 2. údere posledného kroku predchádzajúcej figúry (najčastejšie koliesko vpravo) 
vedie muž ženu do silného otáčania v P pod jeho zdvihnutou Ľ pažou a zároveň 
uvoľní držanie P paže. Na konci rotačného pohybu  končí žena na P strane muža, 
čelom do opačného smeru. Pokračovanie je nasledovné: 

1. ĽN bočne pol, plo 0 2 
2. Váha späť na PN plo 0 3 
3. ĽN prísun k PN  pol, plo 

Kukarača Ľ 

0 4,1 
4. PN šikmo vzad pol, plo 0 2 
5. Váha späť na ĽN plo 0 3 
6. PN prísun k ĽN pol, plo 

Kukarača šikmo vzad 

0 4,1 

Žena:  
Krok  Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

 V 2. údere posledného kroku predchádzajúcej figúry sa žena silne podtáča v P na 
ĽN a končí s PN voľne predkríženou pred ĽN. PN bez váhy. Koniec je čelom do 
opačného smeru ako partner, na špičkách, členky a kolená sú spolu, obe nohy 
prepnuté. váhy (špirálová otáčka). Pokračovanie je nasledovné: 

1.-3. 3 kroky chôdze vpred 
PN,ĽN,PN  

pol, plo 234,1 

4.-6. 3 kroky chôdze vpred 
ĽN,PN,ĽN.  

pol, plo 

Chôdza vpred s  
 točením v P. 

1 celá 
otáčka v 
P (1) v 
krokoch 
1-6. 
 

234,1 

(1) Žena tancuje celú otáčku v P na 2. úder v poslednom kroku predchádzajúcej figú-
ry. Nášlapy: pol – plo potom špičky oboch nôh. 

Sklony:  
Muž:  v P na dobu „1“ (2. úder) posledného kroku predchádzajúcej figúry, v P – v kro-
koch 1-2, v Ľ v krokoch 4-5     
Žena: bez sklonov 

Zmeny postavenia: 
Krok 1 : zdvihnúť Ľ pažu, položiť chrbát PR na Ľ lopatku ženy.  
Krok 3 : znížiť Ľ pažu.  
Krok 6 : koniec v zatvorenom postavení 

Predchádza:   
Koliesko vpravo, Alemana, Tri alemany, Twistovanie. 

Nasleduje:   
Zatvorený twist panvou, špirála, otvorenie vpravo a vľavo, laso, twistovanie, 
twistovanie v krúžku. 

 
Poznámka: 
Podľa sylabu WDSF ukončenia sú totožné s ukončeniami ako pre alemanu. 
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20. POSUVNÉ DVERE 
(Sliding Doors) 

 

Muž: 
Krok  Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     To čenie Poč. 
1.-3. Tancovať kroky 1.-3 hokejky. 234,1 

4. PN vzad pol, plo 2 
5. Váha späť na ĽN plo 3 
6. PN prísun k ĽN pol, plo 

Kukarača vzad  1/4 v P 

4,1 
7. ĽN bočne pol, plo 0 2 
8. Váha späť na PN plo 0 3 
9. ĽN prísun k PN pol, plo 

Kukarača Ľ 

0 4,1 
10. PN bočne a mierne vzad pol, plo 0 2 
11. Váha späť na ĽN plo 0 3 
12. PN prísun k ĽN pol, plo 

Kukarača P 

0 4,1 
Kroky 7 – 12 je možné opakovať. 

Žena: 
Krok  Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     To čenie Poč. 
1.-3. Tancovať kroky 1.-3 hokejky. 234,1 

4. ĽN vpred pol, plo Chôdza vpred 1/8 v Ľ 2 
5. PN vzad a mierne bočne pol, plo Chôdza vzad 3 
6. ĽN vzad, mierne pod telo pol, plo Chôdza vzad 

1/8 v P  
4,1 

7. PN vzad pol, plo Chôdza vzad 0 2 
8. Váha späť na ĽN pol, plo Preváženie 0 3 
9. PN priečne vpred pol, plo Chôdza vpred 0 4,1 
10. ĽN bočne pol, plo 0 2 
11. Váha späť na PN plo 

Kukarača Ľ  
0 3 

12. ĽN vzad, mierne pod telo pol, plo Chôdza vzad 0 4,1 

Zmeny postavenia: 

Krok 1 : začiatok vo vejárovom postavení.  Krok 3 : Ľ pažu zdvíhať a začať točiť ženu 
v Ľ.  Krok 4 : uvoľniť držanie ĽR a obnoviť držanie PR asi vo výške drieku ženy.  
Krok 6 : obnoviť držanie súhlasnou rukou v tieňovom postavení.  Krok 12 : držanie 
súhlasnými rukami v v tieňovom postavení. 

Predchádza: 
Vejár, zatvorený twist panvou, otvorený twist panvou, špirála zakončená vo vejáro-
vom postavení, twistovanie v krúžku, kader, bežaná alemana, synkopovaný otvorený 
twist panvou. 

Nasleduje: 
Špirála z tieňového postavenia, uvoľniť držanie počas kroku 3(1), kroky 1-3 figúry 
špirála  z tieňového postavenia(1) kde muž aj žena v kroku 4 kráčajú vpred a pokra-
čujú postupovou chôdzou v tieňovom postavení v držaní súhlasnými pažami. 
(1) – Rozsah otáčania ženy:  

Krok 1,2 : bez otáčania, Krok 3 : celá otáčka v Ľ na druhý úder, Krok 4 : bez otáča-
nia, Krok 5 : 3/8 v Ľ, Krok 6 : 1/8 v Ľ. Muž bez otáčania. 
Muž: netancuje otáčanie 
Poznámka:   
Kroky 7-9 muža je možné nahradiť pokročilým otvorením vpravo. 
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21. TRI ALEMANY 
(Three Alemanas) 

 
Muž: 
Krok Postavenie  chodidiel  Nášlap Akcia     To čenie Poč. 
1.-6. Tancovať kroky 1-6 alemany.                                                234,1 234,1 

7. ĽN bočne pol, plo 0 2 
8. Váha späť na PN plo 0 3 
9. ĽN prísun k PN pol, plo 

Kukarača  Ľ  

0 4,1 
10.-12. Ako kroky 4-6 alemany z otvoreného postavenia v držaní L-P. 

Žena: 
Krok Postavenie  chodidiel  Nášlap Akcia     To čenie Poč. 
1.-5. Tancovať kroky 1-5 alemany.                                                            234,1 23 

6. ĽN vpred, točiť do za-
končenia s ĽN vzad 

pol, plo Chôdza vpred 
točená ostro v P  
počas 2. úderu 

3/8 v P po-
čas 5,6, po-
tom 1/2 v P 
v 2. údere 
kroku 6  

4,1 

7. PN vpred točiť do za-
končenia s PN vzad 

pol, plo Chôdza vpred 
točená ostro v Ľ 

Celá otáčka 
v Ľ 

2 

8. ĽN vpred pol, plo Chôdza vpred a 
potom výkrut Ľ 

3 

9. PN vpred špi, plo Zadržaný krok (1) 

1/2 v Ľ 

4,1 
10.-12. Ako kroky 4-6 alemany z otvoreného postavenia v držaní  L-P 234,1 
(1) Koleno pokrčené. 
 
Zmeny postavenia: 
Kroky 1-6 : ako v alemane ale Ľ pažu znížiť počas 2. úderu v kroku 6. 
Krok 7 : Ľ pažu zdvihnúť a viesť ženu do točenia v Ľ.  
Krok 9 : Obnoviť zatvorené postavenie s ĽR.  
Krok 10 : Zdvihnúť Ľ pažu a viesť ženu do točenia v P.  
Krok 12 : koniec v zatvorenom postavení. 
 
Predchádza:   
Ako pre alemanu. 
 
Nasleduje: 
Zatvorený twist panvou, špirála, otvorenie vpravo a vľavo, laso, twistovanie,  
twistovanie  v krúžku.  
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22. TWISTOVANIE 
(Continuous Hip Twist) 

 
Muž: 
Krok  Postavenie chodi diel  Nášlap Akcia     To čenie Poč. 
1.-3. Ako kroky 1-3 zatvoreného twistu panvou. 234,1 

4. PN šikmo vzad pol, plo 1/8 v Ľ 2 
5. Váha späť na ĽN plo 0 3 
6. PN prísun k ĽN pol, plo 

Kukarača  
šikmo vzad 

3/8 v P 4,1 

Žena: 
Krok  Postavnie chodidiel   Nášlap Akcia     To čenie Poč. 
1.-3. Ako kroky 1-3 zatvoreného twistu panvou. 234,1 

4. ĽN priečne vpred pol, plo Chôdza vpred potom 
výkrut v Ľ 

1/4 v P(1) 2 

5. PN priečne vpred pol, plo Chôdza vpred 3/8 v Ľ 3 
6. ĽN bočne pol, plo Zatočená chôdza 

vpred 
3/8 v P 4,1 

(1) Točiť sa začína na konci predchádzajúcej doby. 
  
Zmeny postavenia: 
Kroky 1-3  : ako pre zatvorený twist panvou.  
Krok 4 : začať v zatvorenom postavení a potom mierne znížiť Ľ pažu.  
Krok 6 : obnoviť zatvorené postavenie. 
 
Predchádza:   
Ako pre zatvorený twist panvou. 
 
Nasleduje:   
Zatvorený twist panvou, špirála, otvorenie vpravo a vľavo,  twistovanie,  twistovanie v 
krúžku. 
 
Poznámka: 
Kroky 1-3 u muža môžeme nahradiť pokročilým otvorením vpravo. 
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23. TWISTOVANIE V KRÚŽKU 
(Continuous Circular Hip Twist) 

 
Muž: 
Krok  Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     To čenie Poč. 
1.-3. Ako kroky 1-3 zatvoreného twistu panvou. 234,1 

4. PN bočne a mierne vzad pol, plo Krok bočne 1/8 v Ľ 2 
5. ĽN zakrížiť za PN špi, pä, špi 

(2) 
Zadržaný krok 
vzad, latinské 
kríženie 

1/8 v Ľ 3 

6. PN bočne a mierne vpred pol, plo Krok bočne 1/8 v Ľ 4,1 
7. Ako krok 5 2 
8. Ako krok 6 3 
9. Ako krok 5 špi, plo  4,1 

10.-12.    Ako kroky 4-6 zatvoreného twistu panvou.                                              234,1 

Žena: 
Krok  Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     To čenie Poč. 
1.-3. Ako kroky 1-3 zatvoreného twistu panvou 234,1 

4. ĽN priečne vpred pol, plo Chôdza vpred a 
potom výkrut v Ľ 

1/8 v P (1) 2 

5. PN priečne vpred špi, plo Zadržaný krok 
vpred (3), potom 
výkrut v P 

3/8  Ľ (1) 3 

6.-9.      Opakovať kroky 4, 5 dvakrát                                                   4,1234,1 
10.-12.  Ako kroky 4-6 zatv twistu panvou                                                 234,1 
(1) Točiť sa začína na konci predchádzajúcej doby. 
(2) Najprv nášlap na špičku a dokončiť celý nášlap až pri začatí nasledujúceho kro-
ku. 
(3) Koleno pokrčené. 
 
Zmeny postavenia: 
Kroky 1-3  : ako v zatvorenom twiste panvou.  
Kroky 10-12 : ako v zatvorenom twiste panvou 
 
Predchádza:   
Ako pre zatvorený twist panvou. 
 
Nasleduje:   
Ako pre zatvorený twist panvou 
 
Poznámka: 
1.V krokoch 3,5,7 a 9 sa spodná časť tela (panva) ženy natáča viac ako plecia.  
2. Kroky 1-3 môžeme nahradiť pokročilým otvorením v pravo. 
3. Krok 3 u muža sa môže nahradiť krokom 3 pokročilým otvorením vpravo. 
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FIGÚRY Z DOPLNKU TECHNIKY  
LATINSKO-AMERICKÝCH TANCOV A SYLABOV WDSF 

 
 

24. OTVORENIE VPRAVO 
 (Natural Opening Out to Right) 

 
Viď kroky 1-3 figúry č.13 Otvorenie vpravo a v ľavo . 

 
25. PRETOČENÉ OTVORENIE VPRAVO 

(Natural Opening Out Movement) 
 
Muž: 
Krok  Postavenie chodi diel  Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

1. ĽN bočne pol, plo Telo točiť1/8 
do P 

2 

2. Preniesť váhu na PN pol, plo 3 
3. ĽN prísun k PN pol, plo 

 
Kukarača bočne 

1/8 do Ľ 
4,1 

 

Žena: 
Krok  Postavenie  chodidiel  Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

1. PN vzad pol, plo Chôdza vzad 1/2 do P 2 
2. Preniesť váhu na ĽN pol, plo Preváženie 3 
3. PN bočne pol, plo Zatočená chôdza 

vpred 

1/2 do Ľ 
4,1 

 
Zmeny postavenia:   

Krok 1 : začína v zatvorenom postavení alebo žena v pravom uhle k mužovi na jeho 
pravej strane. Muž otáča telo do P a vedie ženu do otáčania do P. 
Krok 2,3 : Muž otáča telo do Ľ a zároveň vedie ženu svojou PR do otáčania do Ľ. 
Koniec v zatvorenom postavení. 

Predchádza:    

Koliesko vpravo, alemana, laso, tri trojky 

Nasleduje:    
4-6 základného pohybu, vejár, kroky 4-6 alemany, koliesko vľavo 
 
Poznámka: 
Figúra zaradená na základe sylabov WDSF. 



 

 
 

65 

26. OTVORENIE Z KOLIESKA V ĽAVO 
(Opening Out from Reverse Top) 

 
Muž: 
Krok  Postavenie  chodidiel   Nášlap Akcia     To čenie Poč. 
1.-3. Ako kroky 1-3 kolieska v Ľ (1)   23 4,1 
4.-6. Ako kroky vejára, ale točiť 1/4 v Ľ 23 4,1 

Žena: 
Krok  Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     To čenie Poč. 
1-3 Ako kroky 1-3 kolieska vľavo (1) 23 4,1 
4. ĽN vzad  pol, plo Chôdza vzad 2 
5. PN vzad pol, plo Chôdza vzad 3 
6. ĽN vzad pol, plo Chôdza vzad 

1/2 v Ľ 

4,1 
(1) Treba si všimnúť dve možnosti zakončenie po kroku 3 v popise figúry 

  „koliesko vľavo“. 
 
Zmeny postavenia:   
Krok 1 : začína v zatvorenom postavení 
Krok 4 : uvoľniť držanie PR 
Krok 6 : končiť vo vejárovom postavení 

Predchádza:    
Základný pohyb v zatvorenom postavení točený v priebehu krokov 5-6 o 3/8 v Ľ 
/muž aj žena/, zatvorený twist panvou v zatvorenom postavení točený v priebehu 
krokov 5-6 o 3/8 (žena 5/8) v Ľ. Otvorený twist panvou, špirála zakončená vo vejá-
rovom postavení pričom rozsah otáčania počas krokov 5,6 je 3/8 (žena 5/8) v Ľ. 
V kroku 6 všetkých uvedených figúr je vejárové postavenie u muža tancované na-
sledovne: PN bočne a mierne vpred. Pre ženu platí technika ĽN zakrížiť za PN. Za-
držaná chôdza vzad (Latinské kríženie). 

Nasleduje:    
Hokejka, alemana, posuvné dvere, šermovanie 
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27.ŠERMOVANIE 
OTÁČKA NA MIESTE VPRAVO alebo SPINOVÉ UKONČENIE 

(Fencing – Spot Turn or Spin Ending) 
 
Muž: 
Krok  Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

1. ĽN vpred, špička vytoče-
ná 

pol, plo Zarazený krok vpred 0 2 

2. Váha späť na PN pol, plo Preváženie  0 3 
3. ĽN bočne a mierne vzad vnh špič-

ky, plo 
Krok bočne 1/8 v P na 

„4“ 
4,1 

4. PN vpred do otvoreného 
PP, špička vytočená 

pol, plo Línia promenádnej  
zarážky 

0 2 

5. Váha späť na ĽN pol, plo Preváženie 3 
6. PN bočne v otvorenom  

PPP 
pol, plo Krok bočne 

1/8 v P 
4,1 

Žena: 
Krok  Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     To č. Poč. 

1. PN prísun k ĽN pol, plo Prísun so zmenou 
váhy 

0 2 

2. ĽN vpred pol, plo Chôdza vpred  0 3 
3. PN vpred a potom  

výkrut v P do otvoreného 
PP 

pol, plo Chôdza vpred, potom 
výkrut v P 

5/8 v P na 
„1“ 

v kroku 3 

4,1 

4. ĽN vpred v otvorenom 
PP,  
špička vytočená 

pol, plo Línia promenádnej 
zarážky 

0 2 

5. Váha späť na PN pol, plo Preváženie 3 
6. ĽN bočne v otvorenom 

PPP 
pol, plo Krok bočne 

3/8 v Ľ 
4,1 

 
Zmeny postavenia:  
Krok 1 : začiatok vo vejárovom postavení.  
Krok 3 : Viesť Ľ pažu priečne pred telo, viesť ženu vpred a potom dôrazne točiť ženu 
v P a zaujať otvorené PP v držaní Ľ - P.  
Krok 6 : koniec v otvorenom PPP v držaní Ľ- P. 

Predchádza:  Zatvorený twist panvou, otvorený twist panvou, špirála, kader, otvore-
nie z kolieska vľavo. 

Nasleduje: Otáčanie na mieste vpravo, podtáčka vľavo, protipromenádna zarážka. 
Ak sa  končí v otvorenom postavení: Muž sólový spin vľavo (1), žena: spin na jednu 
dobu v Ľ (2) 

Poznámka:  
1. Ak nasleduje sólový spin muža potom muž prenesie váhu na ĽN (počítame „2“), zatancu-

je celú otáčku v Ľ (počítame „3“) a skončí PN bočne v otvorenom postavení (počítame 
„4,1“).  Žena tancuje synkopovanú kubánsku kolísku. 

2. Žena tancuje v kroku 6 spin „na jednu dobu“ v Ľ (celá otáčka v Ľ na ĽN) pod mužovou 
ĽR na „1“ (krok 6) a končí v otvorenom postavení s PN bez váhy v príťahu k ĽN. 

3. WDSF sylaby umožňujú aj ukončenie, kde muž tancuje sólový spin v Ľ a žena synkopo-
vané kubánske kolísky 
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28. TRI TROJKY 
(Three Threes) 

 
 Muž: 
Krok  Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

1. ĽN vpred, špička vytočená  pol, plo Zarazený krok vpred 0 2 
2. Váha späť na PN pol, plo Preváženie vzad 0 3 
3. špička ĽN prísun 

k priehlavku PN,  
pol, plo Prísun so zmenou 

váhy 
0 4,1 

4. PN bočne a mierne vzad pol, plo 0 2 
5. Váha späť na ĽN plo 0 3 

    6. PN prísun k ĽN pol, plo 

Kukarača v P 

0 4,1 
7. ĽN bočne a mierne vpred pol, plo 0 2 
8. Váha späť na PN plo 0 3 
9. ĽN prísun k PN pol, plo 

Kukarača v Ľ 

0 4,1 
10. PN vzad pol, plo Chôdza vzad 0 2 
11. Váha späť na ĽN pol, plo Preváženie 0 3 
12. PN vpred pol, plo Chôdza vpred 0 4,1 

 
Žena: 
Krok  Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

1. PN vzad pol, plo Chôdza vzad 0 2 
2. Váha späť na ĽN pol, plo Preváženie 0 3 
3. PN vpred na „4“, potom to-

čenie v P na „1“, koniec ĽN 
bez váhy,  prisunutá k PN 

PN - pol, 
plo,  
ĽN – pol 

Chôdza vpred na 
„4“, potom točiť v P 
na „1“  prítiahnúť ĽN 
bez váhy k PN  

1/2 v P na 
„1“ v kro-
ku 3 

4,1 

4. ĽN na mieste pol, plo Preváženie 0 2 
5. PN na mieste pol, plo Preváženie 0 3 
6. ĽN na mieste na „4“, potom 

ostro točiť v Ľ na „1“, PN 
končí bez váhy za ĽN 

pol, plo Preváženie na „4“, 
potom ostro točiť v Ľ 
na „1“. Umožniť za-
kríženie PN za ĽN. 

Celá 
otáčka v Ľ 
v kroku 6 

4,1 

7. PN vzad a mierne bočne pol, plo Z pôvodného posta-
venia krátky krok 
bočne 

1/8 v Ľ 2 

8. ĽN na mieste pol, plo Preváženie 3 
9. PN vpred a potom točiť v P pol, plo Chôdza vpred na „4“ 

potom výkrut v P na 
„1“ 

1/8 v P v 
krokoch 
8-9 potom 
v 2. údere 
1/2 v P  

4,1 

10. ĽN vpred a točiť do zakon-
čenia s ĽN vzad a mierne 
bočne 

pol, plo Zatočená chôdza 
vpred 

2 

11. PN na mieste, potom točiť v 
P 

pol, plo Preváženie 

1/2 v P 

3 

12. ĽN vpred pol, plo Zatočená chôdza 
vpred 

1/2 P (1) 4,1 

(1) Točenie dokončiť v priebehu nasledujúceho kroku. 
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Zmeny postavenia: 
Krok 1 : začať v otvorenom postavení v držaní Ľ – P.  
Krok 3 : viesť ženu do točenia v P na „1“ (2. úder v hudbe kroku 3) potom uvoľniť dr-
žanie ĽR. Položiť obe ruky na plecia ženy a zastaviť točenie v P.  
Krok 6 : Viesť ženu do točenia v Ľ na „1“ (2. úder v hudbe kroku 6) a potom uvoľniť 
držanie. Položiť obe ruky na plecia ženy a zastaviť točenie v Ľ a v zapätí uvoľniť dr-
žanie.  
Krok 12 : Koniec v otvorenom postavení. 

Predchádza: 
Hokejka, špirála. Nasledujúce figúry zakončené v otvorenom postavení:  
 zatvorený twist panvou, otvorený twist panvou, kader,  twistovanie v krúžku. 

Nasleduje: 
1-3 základného pohybu do zatvoreného postavenia, otvorený twist panvou, kader. 
 

TRI TROJKY ZAKON ČENÉ VO VEJÁROVOM POSTAVENÍ 
(Three Threes Finished in Fan Position) 

 
Moderné a charakteristickejšie zakončenie môže byť použité po kroku 8: 
V kroku 9, keď žena robí krok vpred muž ju vedie svojou PR do točenia o 1/2 v P po-
tom uvoľní držanie a zastaví točenie ženy uchopením jej PR svojou ĽR a končí 
v otvorenom postavení. Žena je potom vedená vpred (ĽN,PN,ĽN). Jej pohyb smeruje 
mimo muža a končí vo vejárovom postavení. 
Kroky muža sú nasledovné: 
Krok 10 : PN vzad,  
Krok 11 : ĽN na mieste,  
Krok 12:  PN  bočne a mierne vpred, počítame  „234,1“. 
Rozsah točenia je nasledovný:  

Muž: 
Krok 9 : 1/8 v Ľ,  
Krok 10 : Bez otáčania  
Kroky 11-12 : 1/4 v Ľ. 

Žena: 
Kroky 8-9 : bez otáčania a potom v kroku 9 v druhom údere o 1/2 v P 
Krok 10 : bez otáčania 
Kroky 11-12 : 1/2 v Ľ.   

Poznámky:     
Rytmizácia krokov 10,11,12 pre pokročilejších tanečníkov je nasledovná: 

Krok 9 :  Udržať postavenie získané v kroku 9 aj počas 2. úderu v hudbe. 
Kroky 10-12 : tancujeme v rytmizácii  „& 3 4,1“. 
 
WDSF umožňuje nasledovné ukon čenia: 

� Ukončenie 1 – v otvorenom postavení 
� Ukončenie 2 – v postavení vejára so synkopovaným časovaním /viď poznám-

ka/ 
� Ukončenie 3 – v zatvorenom postavení 
� Ukončenie 4 – Muž a žena vpred smerom na partnerovu pravú stranu 
� Ukončenie 5 – žena tancuje kukaraču v Ľ 
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29. BOČNÉ KROKY A KUKARA ČE 
(Side Steps and Cucarachas) 

 
Muž: 
Krok  Postavenie  chodidiel  Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

1. ĽN prísun k PN pol, plo Prísun so zmenou váhy 0 2 
2. PN na mieste pol, plo Preváženie 0 3 
3. ĽN bočne     pol, plo Krok bočne 0 4,1 
4. Prísun PN k ĽN pol, plo Prísun so zmenou váhy 0 2 
5. ĽN bočne pol, plo Krok bočne 0 3 
6. Prísun PN k ĽN pol, plo Prísun so zmenou váhy 0 4,1 
7. ĽN bočne pol, plo 0 2 
8. PN na mieste plo 0 3 
9. ĽN prísun k PN pol, plo 

Kukarača v Ľ 

0 4,1 
10. PN bočne pol, plo 0 2 
11. ĽN na mieste plo 0 3 
12. PN prísun k ĽN pol, plo 

Kukarača v P 

0 4,1 
 
Žena: 
Krok  Postavenie  chodidiel  Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

1. PN prísun k ĽN pol, plo Prísun so zmenou váhy 0 2 
2. ĽN na mieste pol, plo Preváženie 0 3 
3. PN bočne     pol, plo Krok bočne 0 4,1 
4. Prísun ĽN k PN pol, plo Prísun so zmenou váhy 0 2 
5. PN bočne pol, plo Krok bočne 0 3 
6. Prísun ĽN k PN pol, plo Prísun so zmenou váhy 0 4,1 
7. PN bočne pol, plo 0 2 
8. ĽN na mieste plo 0 3 
9. PN prísun k ĽN pol, plo 

Kukarača v P 

0 4,1 
10. ĽN bočne pol, plo 0 2 
11. PN na mieste plo 0 3 
12. ĽN prísun k PN pol, plo 

Kukarača v Ľ 

0 4,1 
 
Zmeny postavenia: 
Kroky 1-12: Začiatok aj koniec v zatvorenom postavení. 
 
Predchádza: 
Základný pohyb, otáčanie na mieste vľavo, podtáčka vpravo. 
 
Nasleduje: 
Základný pohyb. 
 
Poznámky:  
Podrobný popis krokov Kukarača je uvedený na začiatku metodického materiálu. 
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30. RAMENO K RAMENU 
(Shoulder to Shoulder) 

 
Muž: 
Krok Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

1. PN vpred,špička vytočená 
MP po P strane 

pol, plo Zarazený krok vpred 0 2 

2. Váha späť na ĽN pol, plo Preváženie 3 

3. PN vpred a mierne bočne pol, plo Krok bočne 4,1 
4. ĽN vpred, špička vytoče-

ná  
MP po Ľ strane 

pol, plo Zarazený krok vpred 

3/8 v P 

2 

5. Váha späť na PN pol, plo Preváženie 3 
6. ĽN bočne a mierne vpred pol, plo Krok bočne 

3/8 v Ľ 
4,1 

7.-9. Opakovať kroky 1-3 234,1 
10.-12. Opakovať kroky 4-6, ale točiť iba 1/4 v Ľ, koniec ĽN bočne 234,1 

Žena: 
Krok Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

1. ĽN vzad, PM po P strane pol, plo Chôdza vzad 0 2 
2. Váha späť na PN pol, plo Preváženie 3 
3. ĽN vzad a mierne bočne pol, plo Zatočená chôdza 

vpred 
4,1 

4. PN vzad, PM po Ľ strane pol, plo Chôdza vzad 

3/8 v P 

2 
5. Váha späť na ĽN pol, plo Preváženie 3 
6. PN vzad a mierne bočne pol, plo Zatočená chôdza 

vpred 

3/8 Ľ 
4,1 

7.-9. Opakovať kroky 1 - 3 234,1 
10.-12. Opakovať kroky 4-6, ale toč iba 1/4 v Ľ, koniec PN bočne 234,1 
 
Zmeny postavenia:  
Kroky 1-12  : začiatok aj koniec v otvorenom postavení, bez držania.  
Začiatočné postavenie mierne bočne dosiahneme úpravou posledného kroku pred-
chádzajúcej figúry 

Predchádza:    
Otáčka na mieste vpravo (muž točí 7/8, žena 1 1/8),  podtáčka vľavo (muž točí 1/4 v 
Ľ, žena: 1 celá otáčka v Ľ). 

Nasleduje :  

Podtáčka vpravo, otáčka na mieste vľavo. 
 
Poznámka:  
Rameno k ramenu sa nedoporučuje tancovať v zatvorenom postavení. 
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31. ALTERNATÍVNY ZÁKLADNÝ POHYB 
(Alternativ Basic Movement) 

 
Muž: 
Krok  Postavenie chodi diel  Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

1. ĽN prísun  pol. Prísun s tlakom bez 
prenesenia celej váhy 

0 2 

2. Výdrž v postavení pol, plo Výdrž 0 3 
3. ĽN bočne pol, plo Krok bočne 0 4,1 

 
Žena: 
Krok  Postavenie  chodidiel  Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

1. PN prísun k ĽN pol, plo Prísun so zmenou váhy 0 2 
2. ĽN vpred pol, plo Chôdza vpred 0 3 
3. PN vpred pol, plo Chôdza vpred 0 4,1 

Zmeny postavenia: 
Začiatok v otvorenom postavení, chodidlá vzdialené, váha u muža na PN (žena ĽN).  
Koniec v zatvorenom tesnom postavení. 

Predchádza: 
Ľubovoľná figúra končiaca v otvorenom postavení, vejár, zatvorený twist panvou. 

Nasleduje: 
Ak žena končí čelne k mužovi: kroky 4-6 základného kroku, vejár, šermovanie. 
Z postavenia vejára: alemana, hokejka, posuvné dvere, šermovanie 

Poznámka:  
Figúra odsúhlasená WDSF. 

 
32. KUKARAČE – ISTD 

(Cucarachas – ISTD) 
 
Muž: 
Krok  Postavenie chodi diel  Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

1. ĽN bočne pol., plo Časť váhy na ĽN 0 2 
2. Váha na PN plo Celá váha na PN 0 3 
3. ĽN prísun k PN pol, plo Prísun 0 4,1 

Žena: 
Krok  Postavenie chodi diel  Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

1. PN bočne pol, plo Časť váhy na PN 0 2 
2. Váha na ĽN plo Celá váha na ĽN 0 3 
3. PN prísun k ĽN pol, plo Prísun 0 4,1 

Zmeny postavenia: 
Začiatok v zatvorenom, koniec v zatvorenom postavení. 

Predchádza: viď figúra 29 
Nasleduje:  viď figúra 29 
Poznámka: Figúra odsúhlasená WDSF. 
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33. BOČNÉ KROKY VĽAVO 
(Side Steps to Left) 

 
Muž: 
Krok  Postavenie chodi diel  Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

1. ĽN bočne pol, plo Krok bočne 0 2 
2. PN prísun pol, plo Prísun so zmenou váhy 0 3 
3. Opakovať krok 1  4,1 
4. Opakovať krok 2  2 
6. Opakovať krok 1  3 
7. Opakovať krok 2  4,1 

 
Žena: 
Krok  Postavenie  chodidiel  Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

1. PN bočne pol, plo Krok bočne 0 2 
2. ĽN prísun pol, plo Prísun so zmenou váhy 0 3 
3. Opakovať krok 1  4,1 
4. Opakovať krok 2  2 
6. Opakovať krok 1  3 
7. Opakovať krok 2  4,1 

 
Zmeny postavenia: 
Začiatok aj koniec v zatvorenom postavení. 
 
Predchádza: 
Kroky 4-6 Základného pohybu (bez otáčania) pričom 3. krok tancujeme 
bočne a mierne vpred, postupová chôdza vpred, vejár po 3. kroku. 
 
Nasleduje: 
Kroky 1-3 základného kroku, Kukarača, Postupová chôdza, vejár po 3. kro-
ku 
 
Poznámka:  
Figúra odsúhlasená WDSF. 
 
 

33.1 BOČNÉ KROKY VPRAVO 
(Side Steps to Right) 

 
Tancujeme podobne ako Bočné kroky vľavo s tým rozdielom, že krok 1 začíname u 
muža pravou nohou a ženy ľavou nohou. 
 
Poznámka:  
Figúra odsúhlasená WDSF. 
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34. POSTUPOVÁ CHÔDZA VPRED 
(Progressive Walks Forward) 

 
Muž: 
Krok  Postavenie  chodidiel  Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

1. ĽN vpred pol, plo 0 2 
2. PN vpred pol, plo 0 3 
3. ĽN vpred pol, plo 

Viď detailný popis na 
začiatku popisov 
rumby 0 4,1 

4-6. Opakovať kroky 1-3 od PN. 2,3,4,1 
 
Zmeny postavenia: 
Viď poznámka nižšie. 

Predchádza: 
Základný pohyb s ukončením kroku 6 smerom vpred, bočné kroky, alema-
na, hokejka, koliesko vľavo, tri trojky alebo ľubovoľná figúra ukončená 
v otvorenom postavení ukončená u muža PN vpred alebo bočne a mierne 
vpred.. 

Nasleduje: 
Kroky 1-3 základného pohybu, koliesko vľavo v zatvorenom postavení. 

Poznámka:  
1. Figúra odsúhlasená WDSF. 
2. Postupová chôdza sa môže tancovať v bočnom postavení vpravo (BP-P) alebo 

v bočnom postavení vľavo  (BP-Ľ) 
3. Dovolené je tancovať v tieňovom postavení 

 
35. POSTUPOVÁ CHÔDZA VZAD 

(Progressive Walks Backward) 
 
Muž: 
Krok  Postavenie chodi diel  Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

1. PN vzad pol, plo 0 2 
2. ĽN vzad pol, plo 0 3 
3. PN vzad pol, plo 

Viď detailný popis na 
začiatku popisov 
rumby 0 4,1 

4-6. Opakovať kroky 1-3 od ĽN. 2,3,4,1 
 
Zmeny postavenia: 
Viď poznámka nižšie. 

Predchádza: 
1-3 základný pohyb s ukončením kroku 3 smerom vzad, otvorenie vpravo, kukarača, 
koliesko vpravo, šermovanie 

Nasleduje: 
Kroky 4-6 základného pohybu, vejár, koliesko vpravo, laso, kroky 4-6 alemany 
v otvorenom postavení.. 

Poznámka:  
1. Figúra odsúhlasená WDSF. 
2. Postupová chôdza vzad sa tancuje po krokoch 1-3 otvoreného twistu panvou 
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36. ZATVORENÝ TWIST PANVOU – ISTD 
    (Closed Hip Twist – ISTD) 

 
Muž:  
Krok  Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

1. ĽN bočne  pol, plo ĽN bočne 1/8 P 2 
2. Váha na PN pol, plo Preniesť váhu na PN 3 
3. ĽN prísun k PN pol, plo Telo v zákl. postavení 

 
1/8 Ľ 4,1 

4. PN vzad pol, plo Chôdza vzad 0 2 
5. Váha na ĽN pol, plo Preváženie vpred 0 3 
6. PN boč a mierne vpred pol, plo Chôdza vpred 0 4,1 

Žena: 
Krok  Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

1. PN  vzad  pol, plo Chôdza  vzad 1/2 P (1) 2 
2. Váha na ĽN pol, plo Začať otáčanie 3 
3. PN bočne 

 
pol, plo Ukončiť otáčanie, ko-

niec čelom k mužovi 

1/2 Ľ 
4,1 

4. ĽN vpred, krátky krok pol, plo Chôdza vpred 3/8 P 2 
5. PN vzad a mierne boč pol, plo Chôdza vzad 3 
6. ĽN vzad  pol, plo Chôdza vzad 

5/8 Ľ 
4,1 

 

Zmeny postavenia:   

Krok 1 : začína v zatvorenom postavení ( môže sa tancovať aj so zatvoreného posta-
venia, kde je žena natočená k mužovi v pravom uhle). Muž natáča telo do P a vedie 
ženu do otáčania v P.  

Krok 2, 3 :  V uvedených krokoch muž točí telo do Ľ a vedie ženu do otáčania v Ľ 
prostredníctvom svojej pravej ruky.  

Krok 4: Muž vedie ženu do tancovania twistu vpravo 

Krok 5: Muž vedie ženu do otáčania vľavo a zároveň uvoľní držanie svojej pravej ru-
ky.  Koniec vo vejárovom postavení, zatvorenom alebo otvorenom postavení 
 
Predchádza:  Koliesko vpravo, alemana, laso, tri trojky.  
 
Nasleduje:    
Z postavenia vejára : Hokejka, alemana, posuvné dvere, šermovanie. 
Z otvoreného postavenia  : otvorený twist panvou, 1-3 základného pohybu alebo al-
ternatíva základného pohybu do kolieska vpravo, postupová chôdza vzad, alemana, 
tri trojky.  
Zo zatvoreného postavenia : 4-9 kolieska vľavo. 
 
Poznámka: 
Figúra odsúhlasená WDSF. 
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37. POKROČILÝ TWIST PANVOU – ISTD 
(Advanced Hip Twist – ISTD) 

 
Muž: 
Krok  Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

1. ĽN vpred, špička vytoče-
ná 

pol, plo Zarazený krok vpred mierne 2 

2. Váha späť na PN pol, plo Preváženie Začať točiť Ľ 2 
3. ĽN zakrížiť za PN, vytočiť 

špičku k päte PN 
pol, plo Zadržaný krok vzad 

latinské kríženie 
4,1 

4. PN vzad pol, plo Chôdza vzad 

1/8 Ľ 

2 
5. Váha na ĽN pol, plo Preváženie vpred 0 3 
6. PN bočne a mierne vpred pol, plo Zatoč. chôdza vpred 0 4,1 

Žena: 
Krok  Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     To čenie Poč. 

1. PN  vzad  pol, plo Chôdza  vzad 1/2 P  2 
2. Váha na ĽN pol, plo Preváženie vpred 

a potom výkrut Ľ 
3 

3. PN priečne vpred PM na 
P strane, 
 

pol, plo Zadržaný krok (2) 
potom výkrut P 

Začať točiť 
do Ľ a po-

kračovať až 
5/8 Ľ 

4,1 

4. ĽN vpred  pol, plo Chôdza vpred 1/2 P  2 
5. PN vzad a mierne bočne pol, plo Chôdza vzad 3 
6. ĽN vzad  pol, plo Chôdza vzad 

3/4 Ľ 
4,1 

 
Zmeny postavenia:   
Krok 1 : začína v zatvorenom postavení ( môže sa tancovať aj so zatvoreného posta-
venia, kde je žena natočená k mužovi v pravom uhle), potom znížiť Ľ pažu.  
Krok 2,3 : V uvedených krokoch muž točí telo do Ľ a vedie ženu do otáčania v Ľ pro-
stredníctvom svojej pravej ruky 
Krok 4 : Muž vedie ženu tlakom pravej ruky do otáčania vpravo 
Krok 5 : Muž vedie ženu do otáčania vľavo, uvoľniť držanie pravej ruky.  
Krok 6 : zakončenie vo vejárovom postavení (otvorenom alebo zatvorenom postave-
ní). 

Predchádza:   
Koliesko vpravo, alemana, laso, tri trojky. 

Nasleduje: 
Z postavenia vejára : Hokejka, alemana, posuvné dvere, šermovanie. 
Z otvoreného postavenia  : otvorený twist panvou, 1-3 základného pohybu alebo al-
ternatíva základného pohybu do kolieska vpravo, postupová chôdza vzad, alemana, 
tri trojky, otvorený twist panvou, alternatíva základného pohybu.  
Zo zatvoreného postavenia : 4-9 kolieska vľavo. 
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Poznámky: 
1. Figúra odsúhlasená WDSF. 
2. V kroku 3 spodná časť tela Ž je vytočená viac ako plecia. 
3. V kroku 4 ramená ženy majú podľa možností čo najviac paralelné s ramenami 

muža. 
4. Ak sa končí v čelnom postavení rozsah otáčania je 7/8 v Ľ. 
5. Ak nasleduje koliesko vľavo muž si ponechá držanie pravou rukou a 6. krok tan-

cuje bočne a mierne vpred. Technika tancovania u ženy v kroku 6 je ĽN zakríži 
za PN s vytočenou špičkou. 

6. V krokoch 3 a 4 žena musí tancovať rozsiahle vytočenie v bedrách /twist/ 
s tlakom cez polchodidlo nohy a pätu znižuje oneskorene. 
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Pôsobivé väzby základných figúr v Rumbe 
 
 

Väzba č. 1 – Začiatok v ZP:  
základný pohyb (1 1/2)  - podtáčka v P – základný pohyb  - 
podtáčka v Ľ – zarážka z otvor PP a otvor PPP – otáčka na mieste v Ľ  
- zákl. pohyb (1-3) v OP, v kroku 3 ĽN vzad – chôdza vzad v OP v držaní Ľ – P (6 
krokov) – podtáčka v P – ruka k ruke (1 1/2), otáčka na mieste v Ľ – kroky 1-3 zá-
kl.pohybu z OP do ZP – koliesko v P.      Opakovať.  

Väzba č. 2 – Začiatok v OP v držaní Ľ – P: 
Otvorený twist panvou – hokejka – kroky 1 – 3 zákl. pohybu z OP do ZP – kroky 7- 9 
kolieska v P – zatvorený twist panvou – alemana – špirála – kader – hokejka preto-
čená do otvor PPP – zarážka v PPP a PP – podtáčka v Ľ – kroky 7 – 9 kolieska v P – 
zatvorený twist bez uvoľnenia držania – koliesko v Ľ – kroky 1-3 zákl.pohybu do vejá-
ra – muž točiť do OP.    Opakovať. 

Väzba č. 3 – Začiatok v OP v držaní Ľ – P: 
Otvor. twist panvou – alemana – laso  - otvorenie v P a v Ľ – špirála do PPV – ku-
bánske kolísky – otáčanie na mieste v Ľ – kader – tri alemany – twistovanie – twisto-
vanie v krúžku – posuvné dvere so špirálovým zakončením.     Opakovať.  
 
IDSF odporú čané väzby. 
Pre úrove ň 1: 

1-3 základného pohybu – Podtáčka vpravo – ruka k ruke v postavení vedľa seba 
vpravo – ruka k ruke v postavení vedľa seba vľavo – protipromenádna zarážka – 
a promenádna zarážka – podtáčka vľavo – bočné kroky v Ľ (+ takt)  – kukarače (3 
takty) – podtáčka vpravo – otáčka na mieste vpravo – ruka k ruke v postavení vedľa 
seba vľavo – kubánske kolísky – rameno k ramenu (1 takt) – podtáčka vpravo – otvo-
renie vpravo a vľavo – rameno k ramenu. 

Pre úrove ň 2: 

Otvoreny twirt panvou ukončený vo vejárovom postavení – alemana – laso - špirála 
ukončená vo vejárovom postavení – šermovanie (žena ukončuje spinovým otáča-
ním) – bočné kroky v Ľ (1 takt) – podtáčka vpravo a vľavo (žena ukončuje špirálou 
v kroku 6) – promenáda vzad (ukončenie dovitou otáčkou namieste) – postupová 
chôdza vpred v tieňovom postavení (3 takty, žena ukončuje v kroku 9 špirálou, veľ-
kosť otáčania bude ½ v Ľ) – kader ukončená vo vejárovom postavení – hokejka- 

Pre úrove ň 3: 
Tri trojky ukončené vo vejárovom postavení – tri alemany – pokročilé otvorenie vpra-
vo – twistovanie – špirála ukončená vo vejárovom postavení – posuvné dvere – 1-3 
otvoreného základného pohybu – kubánske kolísky – zatočená postupová chôdza 
vzad (2 takty) – pokračovať do krokov 4-6 hokejky – alemana z otvoreného postave-
nia (držanie PR za PR) –pokročilé otvorenie vpravo - twistovanie v krúžku ukončené 
v otvorenom postavení (muž končí bočne) - alternatívny základný pohyb – kader – 
koliesko vľavo (1 takt) – otvorenie z kolieska vľavo – hokejka. 
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Rumba 
 

Basic Movement 
Open Basic Movement 
Alternative Basic Movement 
Progressive Walks Fwd and Bwd 
Side Steps 
Cucharachas 
Side Step and Cucharachas 
Hand to Hand 
Check from Open CPP and Open PP ( New York ) 
Shoulder to Shoulder 
Spot Turn to R and L 
Switch turn to R and L 
Underarm turn to R and L 
Fallaway ( Aida ) 
Cuban Rocks 
Fencing 
Sliding Doors 
Three Threes 
Fan 
Fan Developement 
Hockey Stick 
Alemana 
Three Alemanas 
Natural Opening Out Movement 
Advanced Opening Out Movement 
Opening Out to R and L 
Close Hip Twist 
Advanced Hip Twist 
Open Hip Twist 
Continuous Hip Twist 
Continuous Circular Hip Twist 
Spiral 
Curl 
Rope Spinning 
Natural Top 
Reverse Top 
Opening Out from Reverse Top 
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