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SS  AA  MM  BB  AA  
 
RYTMUS  
2/4 takt, 2. úder v takte je silne akcentovaný. 

TEMPO 
50 taktov/min. 

ČASOVANIE A HODNOTY ÚDEROV 
Vzhľadom na polymorfický charakter hudby veľa figúr v sambe pozostáva z krokov, ktoré si 
vyžadujú rôzne hodnoty úderov. Rôzne kombinácie časovania a hodnôt úderov pre sambo-
vé figúry alebo ich časti sú uvedené nižšie: 

 

Počet krokov Časovanie Hodnoty úderov /dôb/ 

3 1 a 2 3/4, 1/4, 1 

7 1 a 2 a 3 a 4 3/4, 1/4, 3/4, 1/4, 3/4, 1/4, 1 

3 V R R 1, 1/2, 1/2 

3 R R V 1/2, 1/2, 1 

7 V R R R R R R 1, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 

2 V V 1, 1 

5 V V R R V 1, 1, 1/2, 1/2, 1 

6 R R R R V V 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1, 1 

4 R R R R 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 

3 1, 2, 3 3/4, 1/2, 3/4 

2 &, 1 2 1/2, 1.1/2 

SAMBOVÝ POHUP  
(Samba Bounce Action) 

Sambový pohup sa vykonáva prostredníctvom krčenia a vystierania nohy prostredníctvom 
kolena a členku nohy, na ktorej spočíva väčšina váhy. Pohup sa vykonáva vo všetkých 
figúrach v sambe, ktoré majú rytmizáciu „1 a 2“. 
Každé pokrčenie nohy trvá 1/2 doby a každé vystretie nohy trvá 1/2 doby v hudbe. 
Počítanie „&“ pomáha k správnemu časovaniu týchto 1/2 dôb. 
Sambové pohupy začíname s nohami pokrčenými v kolenách pričom časovanie sambových 
pohupov bude : & 1 & 2 & 1 & 2 atď. 
Ak časovanie pohupu kombinujeme s časovaním pohybu chodidla príslušnej nohy potom 
výsledné časovanie bude: & 1 & a 2 & 1 & a 2 atď.  
Vystieranie kolena v priebehu sambového pohupu, ktoré začína počas doby „and“ po údere 
„1“ pokračuje v priebehu dĺžky 1/4 úderu. 
Stupeň použitého pohupu nie je u všetkých figúr rovnaký. Treba si prečítať poznámky k 
pohupu v jednotlivých tabuľkách.  
Pohup sa nepoužíva u figúr s hodnotami delenia na 1/2 doby. Máme tri významné výnimky 
z tohto pravidla. Ide o figúry cruzádové kríženie, cruzadová chôdza a sambové bočné pre-
meny. 
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½ ½ ½ ½ ½ 

Kolená 
pokrčené 

Kolená 
vystreté 

Kolená 
vystreté 

Kolená 
vystreté 

Kolená 
pokrčené 

Kolená 
pokrčené 

& 1 & 2 & 1 

1 ¾ ¼ 

1 & ‘a 2 & 1 

Časovanie 

Rytmus 
sambového 
pohupu v 
kombinácii s 
krokmi 

Rytmus a hodnota dôb 
jednotlivých krokov počas 
figúr so sambovým pohupom 

Sambový pohup (grafické znázornenie)  

Začíname s kolenami pokrčenými na dobu “&” po každej dobe 2 

& 
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1. ZÁKLADNÝ POHYB 
(Basic Movement) 

1.1 ZÁKLADNÝ POHYB VPRAVO  
(Natural Basic Movement) 

 
Muž: 

Krok Postavenie chodidiel Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. PN vpred pol, plo Krok vpred 1 3/4 
2. ĽN prísun k PN pol Prísun s čas-

ťou váhy 
a 1/4 

3. PN na mieste pol, plo Preváženie  2 1 
4. ĽN vzad pol, plo Krok vzad 1 3/4 
5. PN prísun k ĽN pol Prísun s čas-

ťou váhy 
a 1/4 

6. ĽN na mieste pol, plo Preváženie 

Postupné točenie 
Rozsah točenia 
je od 0 po 1/4 P v 
krokoch 1-6. 

2 1 

Žena: 

Krok Postavenie chodidiel Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. ĽN vzad pol, plo Krok vzad 1 3/4 
2. PN prísun k ĽN pol Prísun s čas-

ťou váhy 
a 1/4 

3. ĽN na mieste pol, plo Preváženie 2 1 
4. PN vpred pol, plo Krok vpred 1 3/4 
5. ĽN prísun k PN pol Prísun s čas-

ťou váhy 
a 1/4 

6. PN na mieste pol, plo Preváženie  

Postupné točenie 
Rozsah točenia 
je od 0 po 1/4 P v 
krokoch 1-6. 

2 1 

Sambový pohup:  počas celej figúry 

Zmeny postavenia:   
Kroky 1 – 6: začiatok aj koniec v zatvorenom postavení. 

Predchádza:   
Každá figúra, ktorá končí v zatvorenom postavení s váhou na ĽN. 

Nasleduje:   
Každá figúra, ktorá začína PN v zatvorenom postavení . 

Smerovanie: 
Podľa predchádzajúcej figúry. Môže začínať a končiť v ľubovoľnom štandardnom  
smerovaní. 

Poznámky: 
Niekedy je výhodné použiť iba kroky 1-3 základného pohybu vpravo a potom pokra-
čovať figúrou, ktorá začína ĽN. Napríklad keď potrebujeme zmeniť základný pohyb 
vpravo na základný pohyb vľavo. 
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1.2 ZÁKLADNÝ POHYB V ĽAVO 
(Reverse Basic Movement) 

 
Muž: 

Krok Postavenie chodidiel Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. ĽN vpred pol, plo Krok vpred 1 3/4 
2. PN prísun k ĽN pol Prísun s čas-

ťou váhy 
a 1/4 

3. ĽN na mieste pol, plo Preváženie 2 1 
4. PN vzad pol, plo Krok vzad 1 3/4 
5. ĽN prísun k PN pol Prísun s čas-

ťou váhy 
a 1/4 

6. PN na mieste pol, plo Preváženie  

Postupné točenie 
Rozsah točenia 
je od 0 po 1/4 Ľ v 
krokoch 1-6. 
 

2 1 

Žena: 

Krok Postavenie chodidiel Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. PN vzad pol, plo Krok vzad 1 3/4 
2. ĽN prísun k PN pol Prísun s č. v. a 1/4 
3. PN na mieste pol, plo Preváženie  2 1 
4. ĽN vpred pol, plo Krok vpr 1 3/4 
5. PN prísun k ĽN pol Prísun s č. v. a 1/4 
6. ĽN na mieste pol, plo Preváženie 

Postupné točenie 
Rozsah točenia 
je od 0 po 1/4 Ľ v 
krokoch 1-6. 
 

2 1 

Sambový pohup:  počas celej figúry 

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

Predchádza:   
Každá figúra, ktorá končí v zatvorenom postavení s váhou na PN. 

Nasleduje:   
Každá figúra, ktorá začína ĽN v zatvorenom postavení. 

Smerovanie: 
Podľa predchádzajúcej figúry. Začína a končí v ľubovoľnom štandardnom  smerova-
ní. 

Poznámky: 
Niekedy je výhodné použiť iba kroky 1-3 základného pohybu vľavo a potom pokraču-
jeme figúrou, ktorá začína PN. Napr. keď potrebujeme zmeniť základný pohyb vľavo 
na základný pohyb vpravo. 
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2. POSTUPOVÝ ZÁKLADNÝ POHYB 
(Progressive Basic Movement) 

 
Muž: 

Krok Postavenie chodidiel Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. PN vpred pol, plo Krok vpred 0 1 3/4 
2. ĽN prísun k PN pol Prísun s časťou 

váhy 
0 a 1/4 

3. PN na mieste pol, plo Preváženie  0 2 1 
4. ĽN bočne pol, plo Krok bočne 0 1 3/4 
5. PN prísun k ĽN pol Prísun s časťou 

váhy 
0 a 1/4 

6. ĽN na mieste pol, plo Preváženie  0 2 1 

Žena: 

Krok Postavenie chodidiel Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. ĽN vzad pol, plo Krok vzad 0 1 3/4 
2. PN prísun k ĽN pol Prísun s časťou 

váhy 
0 a 1/4 

3. ĽN na mieste pol, plo Preváženie  0 2 1 
4. PN bočne pol, plo Krok bočne 0 1 3/4 
5. ĽN prísun k PN pol Prísun s časťou 

váhy 
0 a 1/4 

6. PN na mieste pol, plo Preváženie  0 2 1 

Sambový pohup:  počas celej figúry 

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

Predchádza:   
Každá figúra, ktorá končí v zatvorenom postavení s váhou na ĽN. 

Nasleduje:   
Každá figúra, ktorá začína PN v zatvorenom postavení . 

Smerovanie: 
Muž: začína aj končí čelom ŠKS 
Žena: začína aj končí chrbtom ŠKS 
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3. SAMBOVÉ ZÁŠVIHY VĽAVO A VPRAVO 
(Samba Whisks to L and R) 

 
Muž: 

Krok Postavenie chodidiel Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. ĽN bočne pol, plo Krok bočne 0 1 3/4 
2. PN zakrížiť za ĽN špi Latinské kríženie 

s časťou váhy. 
0 a 1/4 

3. ĽN na mieste pol, plo Preváženie. Latinské 
kríženie  

0 2 1 

4. PN bočne pol, plo Krok bočne 0 1 3/4 
5. ĽN zakrížiť za PN špi Latinské kríženie 

s časťou váhy. 
0 a 1/4 

6. PN na mieste pol, plo Preváženie. Latinské 
kríženie  

0 2 1 

Žena: 

Krok Postavenie chodidiel Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. PN bočne pol, plo Krok bočne 0 1 3/4 
2. ĽN zakrížiť za PN špi Latinské kríženie 

s časťou váhy. 
0 a 1/4 

3. PN na mieste pol, plo Preváženie. Latinské 
kríženie  

0 2 1 

4. ĽN bočne pol, plo Krok bočne 0 1 3/4 
5. PN zakrížiť za ĽN špi Latinské kríženie 

s časťou váhy. 
0 a 1/4 

6. ĽN na mieste pol, plo Preváženie. Latinské 
kríženie  

0 2 1 

Sambový pohup:  počas celej figúry 

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

Predchádza:   
a) Pre zášvih v ľavo : sambový zášvih vpravo, základný pohyb vľavo, sambová 

chôdza v promenáde  PN (točiť v Ľ čelom KUS keď sa tancuje ĽN bočne), otáč-
ka vľavo, korta džaka, sambová chôdza bočne točená 1/4 P, postupové volty 
vľavo ukončené čelom KUS. 

b) Pre zášvih vpravo : sambový zášvih vľavo, základný pohyb vpravo, valenie 
vpravo. 

Nasleduje:   
a) Pre zášvih v ľavo : sambový zášvih vpravo, základný pohyb vpravo, valenie 

vpravo, korta džaka, beh v PP a PPP. 
b) Pre zášvih vpravo : sambový zášvih vľavo, základný pohyb vľavo, prome-

nádne bota fogá, sambová chôdza v promenáde, sambové premeny bočne. 
Ak končí v PP: sambová chôdza v promenáde  

Smerovanie:  
Muž: začína aj končí čelom KUS. Môže začínať a končiť aj čelom DOS.   
Žena: začína aj končí chrbtom KUS. Môže začínať a končiť aj chrbtom DOS 
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Pohyb panvou 
Okrem sambového pohupu niektoré sambové figúry, menovite všetky sambové chô-
dze a bota fogo si vyžadujú pohyb panvou. Detaily sú uvedené pri tabuľkách 
a v poznámkach. 
Pri použití uvedeného pohybu sa panva pohybuje smerom vpred /kývavý pohyb/ 
a mierne nahor. Tento pohyb sa deje na konci prvého kroku počítaného „1“. V kroku 
„2“ sa panva pohybuje smerom vzad (alebo šikmo vzad), časovanie pohybu je „a“. 
Panva sa vracia do základnej polohy v kroku 3 pri počítaní „2“. 
Vo figúre bota fogo je pohyb panvou miernejší ako v sambovej chôdzi. Pohyb panve 
v dobe „a“ u boto fogo je šikmo vzad. 
 
 

4. SAMBOVÁ CHÔDZA V PROMENÁDE 
(Promenade Samba Walks) 

 
Muž: 

Krok Postavenie chodidiel Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. ĽN vpred v PP, 

P koleno k Ľ kolenu 
pol, plo Krok vpred, 

panva sklon vpred 
0 1 3/4 

2. PN vzad v PP, špička 
vytočená 

vnh špi Krok vzad s časťou váhy 
panva sklon vzad 

0 a 1/4 

3. ĽN sklz vzad v PP plo Sklz vzad, asi 8 cm 
panva vyrovnane 

0 2 1 

Možno opakovať PN, potom opäť ĽN, PN  

Žena:   

Krok Postavenie chodidiel Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. PN vpred v PP, 

Ľ koleno k P kolenu 
pol, plo Krok vpred, 

panva sklon vpred 
0 1 3/4 

2. ĽN vzad v PP, špička 
vytočená 

vnh špi Krok vzad s časťou váhy 
panva sklon vzad 

0 a 1/4 

3. PN sklz vzad v PP plo Sklz vzad, asi 8 cm 
panva vyrovnane 

0 2 1 

Možno opakovať ĽN, potom opäť PN, ĽN.          

Sambový pohup:  mierny počas celej figúry 

Zmeny postavenia:   
 Kroky 1 – 3 :  začiatok aj koniec v PP. 

Predchádza:   
Zášvih vpravo zakončený v PP, promenádne botafogo, sambová chôdza bočne 

Nasleduje:   
a) Po sambovej chôdzi v promenáde PN: zášvih vľavo 
b) Po sambovej chôdzi v promenáde ĽN : sambová chôdza bočne 

Smerovanie:    
Muž aj žena: začína aj končí v PP do SMT. 
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5. SAMBOVÁ CHÔDZA BO ČNE 
(Side Samba Walks) 

 
Muž: 

Krok Postavenie chodidiel Nášlap  Akcia     Točenie Poč. 
1. PN vpred v PP, 

Ľ koleno k P kolenu 
pol, plo Krok vpred, 

panva sklon vpred 
0 1 3/4 

2. ĽN bočne v PP, 
špička vytočená  

vnh špi Krok bočne s časťou 
váhy, panva sklon šikmo 
vzad 

a 1/4 

3. PN sklz vľavo k ĽN, 
v PP 

plo Sklz bočne, asi 8 cm  
panva vyrovnane 

0 
(1) 

2 1 

Žena:   

Krok Postavenie chodidiel Nášlap  Akcia     Točenie Poč. 
1. ĽN vpred v PP, 

P koleno k Ľ kolenu 
pol, plo Krok vpred, panva sklon 

vpred 
0 1 3/4 

2. PN bočne v PP, 
špička vytočená  

vnh špi Krok bočne s časťou 
váhy, panva sklon šikmo 
vzad 

a 1/4 

3. ĽN sklz vpravo k PN, 
v PP 

plo Sklz bočne, asi 8 cm 
panva vyrovnane 

0 
(1) 

2 1 

(1) 1/8 v P (Ž: v Ľ)  počas krokov 2 – 3 pri uvoľnení držania PR  a končíme 
v otvorenom PP v držaní Ľ – P. Krok 2 je potom „ bočne a mierne vpred “. 
Ak sa počas krokov 2 – 3 točíme o 1/4 v P (Ž: v Ľ) končíme čelom k partnerovi 
v zatvorenom postavení. Krok 2 je potom „ bočne a mierne vpred “. V kroku 3 je 
sklz vzad. 

Sambový pohup:  mierny počas celej figúry 

Zmeny postavenia:   
Kroky 1 – 3 :  začiatok aj koniec v PP. 

Predchádza:   
Sambová chôdza v promenáde  ĽN, promenádne Bota Fogo. 

Nasleduje:   
Ak sa neto číme: sambová chôdza v promenáde  ĽN, prvý krok robíme vpred a 
priečne pred PN. 
Ak sa to čí o 1/8: postupové volty vpravo, volta na mieste točená vpravo, tieňové bo-
tafogo. 
Ak sa to čí o 1/4: sambový zášvih vľavo, promenádne botafogo, sambová chôdza na 
mieste.  

Smerovanie: 
Muž aj žena: začiatok aj koniec v PP do SMT. 
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6. SAMBOVÁ CHÔDZA NA MIESTE 
(Stationary Samba Walks) 

 
Muž: 

Krok Postavenie chodidiel Nášlap  Akcia     Točenie Poč. 
1. Priehlavok ĽN prísunúť 

k špičke PN 
 

pol, plo Prísun so zmenou vá-
hy. Panva sklon vpred 

0 
 

1 3/4 

2. PN vzad, špička vytočená  vnh špi Krok vzad s časťou 
váhy. 
panva sklon vzad 

0 a 1/4 

3. ĽN sklz vzad  plo Sklz vzad, asi 8 cm 
panva vyrovnane 

0 2 1 

Opakovať PN a potom podľa vôle striedavo ĽN, PN. 

Žena:   

Krok Postavenie chodidiel Nášlap  Akcia     Točenie Poč. 
1. Priehlavok PN prísunúť 

k špičke ĽN 
 

pol, plo Prísun so zmenou vá-
hy. 
Panva sklon vpred 

0 
 

1 3/4 

2. ĽN vzad, špička vytočená vnh špi Krok vzad s časťou 
váhy. 
panva sklon vzad 

0 a 1/4 

3. PN sklz vzad  Plo Sklz vzad, asi 8 cm 
panva vyrovnane 

0 2 1 

Sambový pohup:  mierny počas celej figúry 

Zmeny postavenia:   
 Kroky 1 – 3 :  začiatok aj koniec v zatvorenom postavení. 

Predchádza:   
Sambová chôdza bočne točená 1/4 P čelom k partnerovi. 

Nasleduje:   
a) Po sambovej chôdzi na mieste PN : zášvih vľavo, promenádne botafogo, volta 

na mieste vpravo /žena/. 
b) Po sambovej chôdzi na mieste ĽN: zášvih vpravo, korta džaka, valenie vpravo,  

volta na mieste vľavo/žena/. 

Smerovanie: 
Muž: začiatok aj koniec čelom KUS. 
Žena: začiatok aj koniec chrbtom KUS. 
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7. ZATVORENÉ KOLÍSKY PN A ĽN 
(Close Rocks on RF and LF) 

 
Muž: 

Krok Postavenie chodidiel Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. PN vpred pol, plo Krok vpred 0 V 1 
2. ĽN vpred pol, plo Krok vpred 0 R 1/2 
3. PN zakrížiť za ĽN špi (1) Latinské kríženie 0 R 1/2 
4. ĽN vpred pol, plo Krok vpred 0 V 1 
5. PN vpred pol, plo Krok vpred 0 R 1/2 
6. ĽN zakrížiť za PN špi (1) Latinské kríženie 0 R 1/2 

Opakovať podľa vôle  

Žena:   

Krok Postavenie chodidiel Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. ĽN vzad pol, plo Krok vzad 0 V 1 
2. PN za ĽN s vytočenou 

špičkou  
špi (1) Ronde akcia z predkole-

nia 
Mierne 
točiť P 

R 1/2 

3. ĽN prekrížiť pred PN plo Sklz do Latinského krí-
ženia 

0 R 1/2 

4. PN vzad pol, plo Krok bočne 0 V 1 
5. ĽN za PN s vytočenou 

špičkou 
vytoč  

špi (1) Ronde akcia z predkole-
nia 

Mierne 
točiť Ľ 

R 1/2 

6. PN prekrížiť pred ĽN plo Sklz do Latinského krí-
ženia 

0 R 1/2 

(1)  V tomto prípade platí, výnimka. Obyčajne v krokoch s hodnotou 1/2 doby sa 
päta znižuje k parketu (všimnite si kroky s nášlapom na špi). 

Sambový pohup: 0 

Zmeny postavenia:   Kroky 1 – 6 : začiatok aj koniec v zatvorenom postavení. 

Predchádza: 
Základný pohyb vpravo, valenie vpravo. 

Nasleduje:   
Základný pohyb vpravo, valenie vpravo, otvorené kolísky.  
V rohu : korta džaka. 
Po krokoch 1-3 : základný pohyb vľavo, otáčka vľavo. 

Smerovanie: 
Muž: začína aj končí čelom do SMT. 
Žena: začína aj končí chrbtom do SMT. 
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8. OTVORENÉ KOLÍSKY VPRAVO A V ĽAVO 
(Open Rocks To R and L) 

 
Muž: 

Krok Postavenie chodidiel Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. PN vpred pol, plo Krok vpred 0 V 1 
2. ĽN vpred pol, plo Krok vpred 0 R 1/2 
3. PN zakrížiť za ĽN špi (1) Latinské kríženie 0 R 1/2 
4. ĽN vpred pol, plo Krok vpred 0 V 1 
5. PN vpred pol, plo Krok vpred 0 R 1/2 
6. ĽN zakrížiť za PN špi (1) Latinské kríženie 0 R 1/2 
7. PN vpred pol, plo Krok vpred 0 V 1 
8. ĽN vpred pol, plo Krok vpred 0 R 1/2 
9. PN zakrížiť za ĽN špi (1) Latinské kríženie 0 R 1/2 

Opakovať podľa potreby od kroku 4 

Žena:   

Krok Postavenie chodidiel Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. ĽN vzad pol, plo Krok vzad V 1 
2. PN vzad pol, plo Krok vzad, znížiť pätu 

a vystrieť nohu 

1/4 P 
R 1/2 

3. ĽN pohyb bočne v P pol, plo Krátky krok asi 8 cm 0 R 1/2 
4. PN vzad a mierne bočne pol, plo Krok vpred s točením 3/8 Ľ V 1 
5. ĽN vzad pol, plo Krok vzad, znížiť pätu 

a vystrieť nohu 
1/8 Ľ R 1/2 

6. PN pohyb bočne v Ľ pol, plo Krátky krok asi 8 cm 0 R 1/2 
7. ĽN vzad a mierne bočne pol, plo Krok vpred s točením 3/8 P V 1 
8. PN vzad pol, plo Krok vzad, znížiť pätu 

a vystrieť nohu 
1/8 P R 1/2 

9. ĽN pohyb bočne v P pol, plo Krátky krok asi 8 cm 0 R 1/2 

(1)  V tomto prípade platí, výnimka. Obyčajne v krokoch s hodnotou 1/2 doby sa päta 
znižuje k parketu (všimnite si kroky s nášlapom na špičku). 

Sambový pohup: 0 

Zmeny postavenia:   Krok 1 : začiatok v zatvorenom postavení a potom uvoľniť 
držanie ĽR. Krok 3 : zmeniť na promenádne postavenie, uvoľniť ĽR. Krok 6 : zmeniť 
na protipromenádne postavenie, PR uvoľniť. Krok 9 : koniec v promenádnom pos-
tavení, ĽR uvoľniť. 

Predchádza: 
Základný pohyb vpravo,  zatvorené kolísky, valenie vpravo. 

Nasleduje: 
Otáčka vľavo, po kroku 6 : beh v PP a PPP. Po krokoch 1-3: základný pohyb vľavo, 
otáčka vľavo. /žena tancuje prvý krok vpred s otáčaním. Končí vzad a mierne bočne/ 

Smerovanie: 
Muž:  čelom do SMT počas celej figúry.  
Žena:  začiatok chrbtom do SMT, krok 3 čelom DOS, krok 6 čelom KUS, koniec če-
lom DOS. 
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9. KOLÍSKY VZAD PN A ĽN 
(Backward Rocks on RF and LF) 

 
Muž: 

Krok Postavenie chodidiel Nášlap  Akcia     Točenie Poč. 
1. PN vzad pol, plo Krok vzad 0 V 1 
2. ĽN vpred a mierne 

bočne 
plo Krátky krok bočne a mier-

ne vpred z pôvodného 
postavenia 

R 1/2 

3. PN na mieste pol, plo Preváženie 

1/8 Ľ 

R 1/2 
4. ĽN vzad pol, plo Krok vzad 1/8 P V 1 
5. PN vpred a mierne 

bočne 
plo Krátky krok bočne a mier-

ne vpred z pôvodného 
postavenia 

1/8 P R 1/2 

6. ĽN na mieste pol, plo Preváženie  R 1/2 
Opakovať podľa potreby 

Žena:  

Krok Postavenie chodidiel Nášlap  Akcia     Točenie Poč. 
1. ĽN vpred pol, plo Krok vpred 0 V 1 
2. PN vzad a mierne boč-

ne 
pol, plo Krátky krok bočne a mier-

ne vzad z pôvodného pos-
tavenia, znížiť P pätu a 
vystrieť nohu 

R 1/2 

3. ĽN na mieste pol, plo Preváženie 

1/8 Ľ 

R 1/2 
4. PN vpred pol, plo Krok vpred 1/8 P V 1 
5. ĽN vzad a mierne boč-

ne 
pol, plo Krátky krok bočne a mier-

ne vzad z pôvodného pos-
tavenia,  znížiť Ľ pätu a 
vystrieť nohu 

R 1/2 

6. PN na mieste pol, plo Preváženie 

1/8 P 

R 1/2 

Sambový pohup: 0 

Zmeny postavenia:  Kroky 1 – 6 : začiatok aj koniec v zatvorenom postavení. 

Predchádza:   
Kroky 1-3 otáčky vľavo, kroky 4-6 kolísok vzad. Môžu nasledovať za  krokmi 1-3 
valenia vpravo zakončeného chrbtom do SMT. 

Nasleduje:   
Kroky 4-6 základného pohybu vľavo, kroky 4-6 otáčky vľavo, vrkoč začínajúci 
PN. 
Po krokoch 1-3 kolísok vzad: kroky 4-6 základného pohybu vpravo, vrkoč začína-
júci ĽN. 

Smerovanie: 
Muž: chrbtom do SMT. Krok 3 chrbtom ŠDS. Koniec chrbtom ŠKS. 
Žena: začiatok čelom do SMT. Krok 3 čelom ŠDS. Koniec čelom ŠKS. 
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10. OTÁČKA VĽAVO 
(Reverse Turn) 

 
Muž:   

Krok Postavenie chodidiel Nášlap  Akcia     Točenie Poč. 
1. ĽN vpred pol, plo Krok vpred 1 3/4 
2. PN bočne a mierne 

vzad, špička vytočená  
špi Krok bočne s časťou váhy a 1/4 

3. ĽN predkrížiť pred PN pol, plo Latinské kríženie 

3/8 Ľ 

2 1 
4. PN vzad pol, plo Krok vzad 1 3/4 
5. ĽN bočne pol Krok bočne s časťou váhy a 1/4 
6. PN prísun k ĽN pol, plo Prísun so zmenou váhy 

1/4 Ľ 

2 1 

Žena: 

Krok Postavenie chodidiel Nášlap  Akcia     Točenie Poč. 
1. PN vzad pol, plo Krok vzad 1 3/4 
2. ĽN bočne plo Krok bočne s časťou váhy a 1/4 
3. PN prísun k ĽN pol, plo Prísun so zmenou váhy 

3/8 Ľ 

2 1 
4. ĽN vpred pol, plo Krok vpred 1 3/4 
5. PN bočne a mierne 

vzad, špička vytočená  
špi Krok bočne s časťou váhy a 1/4 

6. ĽN predkrížiť pred PN pol, plo Latinské kríženie 

1/4 Ľ 

2 1 

Sklony a náklony tela:   
Sklon v Ľ v krokoch 2, 3 (Ž: v P). Sklon v P v krokoch 5, 6 (Ž: v Ľ).  
Telo je v náklone vpred v krokoch 1-3 (Ž: vzad) a vzad v krokoch 4-6 (Ž: vpred).    

Sambový pohup: Priebežne sambový pohup. 

Zmeny postavenia:  Kroky 1 – 6 : začiatok aj koniec v zatvorenom postavení. 

Predchádza: 
Základný pohyb vľavo, kroky 1-3 základného pohybu vpravo, kroky 1-3 zatvore-
ných  a otvorených kolísok. 

Nasleduje: 
Otáčka vľavo, základný pohyb vľavo, promenádne botafogo, zášvih vľavo 

Smerovanie: 
Muž: začiatok čelom ŠDS. Krok 3 chrbtom do SMT. Koniec čelom KUS. 
Žena: začiatok chrbtom ŠDS. Krok 3 čelom do SMT. Koniec chrbtom KUS. 

Poznámky: 
1. V krokoch 1-3, resp. 4-6 sa môžeme točiť  v rozsahu medzi 1/4 a 1/2 otáč-

ky. 
2. Pokročilejšie tanečnice často uprednostňujú v kroku 3 prepnutie kolien a 

posunutie panve smerom vzad. V takomto prípade muž v kroku 3 musí 
umožniť žene docieliť požadovaný pohyb. 

3. V krokoch 4-6 sa môže žena otáčať pod zdvihnutou Ľ pažou muža smerom 
Ľ. Muž vedie ženu smerom vpred, ostro ju otáča do Ľ. Jeho P paža ale zos-
táva vo voľnom kontakte s telom ženy aby jej zabezpečil riadené otáčanie. 
Kroky muža sa nemenia. Popis krokov otáčky tromi krokmi je uvedený niž-
šie. Muž stále ale tancuje kroky 4-6 otáčky vľavo. 
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Žena  Počítanie 
Krok 4 ĽN vpred 1 3/4 
Krok 5 PN vpred, otáčať Ľ, špirálové kríženie 2 1/2 
Krok 6 ĽN vpred a pivota na ĽN v Ľ, koniec čelom k mužovi 3 3/4 

 
Nasleduje: 
Kroky 1-3 otáčky vľavo 
 
 
 

11. SAMBOVÉ PREMENY BOČNE 
(Samba Side Chasses) 

 
Muž: 

Krok Postavenie chodidiel Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. ĽN bočne pol, plo Krok bočne R 1/2 
2. PN prísun k ĽN pol, plo Prísun so zmenou váhy R 1/2 
3. ĽN bočne pol, plo Krok bočne R 1/2 
4. PN prísun k ĽN pol, plo Prísun so zmenou váhy R 1/2 
5. ĽN bočne pol, plo Krok bočne V 1 
6. PN prísun k ĽN pol, plo Prísun so zmenou váhy 

0 
 

V 1 

Žena: 

Krok Postavenie chodidiel Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. PN bočne pol, plo  Krok bočne V 1/2 
2. ĽN prísun k PN pol, plo Prísun so zmenou váhy R 1/2 
3. PN bočne pol, plo Krok bočne R 1/2 
4. ĽN prísun k PN pol, plo Prísun so zmenou váhy V 1/2 
5. PN bočne pol, plo Krok bočne R 1 
6. ĽN prísun k PN pol, plo Prísun so zmenou váhy 

0 

R 1 

Sambový pohup:  Táto figúra má nezvyčajnú rytmickú interpretáciu. V priebehu 
tancovania používame mierny sambový pohup, ktorý sa tvorí prepínaním pokrče-
nej stojnej nohy. 

Zmeny postavenia:  Kroky 1 – 6: začiatok aj koniec  v zatvorenom postavení. 

Predchádza:    
Základný pohyb vpravo, otáčka vľavo, podtáčka voltou vľavo /žena/, postupové 
volty v Ľ, ukončené čelom KUS, májka vľavo, utopená volta. 

Nasleduje:    

sambové zášvihy vľavo, podtáčka voltou vpravo /žena/, promenádne botafogo, 
sambové premeny bočne. 

Smerovanie: 
Muž: začiatok a koniec čelom KUS. 
Žena: začiatok a koniec chrbtom KUS. 
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12. VALENIE VPRAVO 
(Natural Roll) 

 
Muž: 

Krok Postavenie chodidiel Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. PN vpred pol, plo (1) Krok vpred V 1 
2. ĽN bočne pol, plo Krok vpred s točením R 1/2 
3. PN prísun k ĽN pol, plo Prísun so zmenou 

váhy 

1/4 P 

R 1/2 

4. ĽN vzad pol, plo Krok vzad V 1 
5. PN bočne pol, plo Krok vzad s točením R 1/2 
6. ĽN prísun k PN pol, plo Prísun so zmenou 

váhy 

1/4 P 

R 1/2 

Žena: 

Krok Postavenie chodidiel Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. ĽN vzad pol, plo  Krok vzad V 1 
2. PN bočne pol, plo Krok vzad s točením R 1/2 
3. ĽN prísun k PN pol, plo Prísun so zmenou 

váhy 

1/4 P 

R 1/2 

4. PN vpred pol, plo (1) Krok vpred V 1 
5. ĽN bočne pol, plo Krok vpred s točením R 1/2 
6. PN prísun k ĽN pol, plo Prísun so zmenou 

váhy 

1/4 P 

R 1/2 

(1) Alternatívny nášlap: pä, plo    

Sklony a náklony tela:   
Sklon v P v krokoch 2-3 (Žena v Ľ). Sklon v Ľ v krokoch 5-6 (Žena v P). Telo je 
v záklone v krokoch 1-3 (Žena: sklon vpred) a v sklone vpred v krokoch 4-6 (Ž: 
vzad).          

Sambový pohup:  0 

Zmeny postavenia: Kroky 1 – 6 : začiatok aj koniec v zatvorenom postavení. Telá 
v kontakte a Ľ paža je vyššie oproti bežnému držaniu. 

Predchádza:    
Základný pohyb vpravo, postupový základný pohyb, zášvih vľavo, valenie vpravo, 
zatvorené kolísky, sambová chôdza na mieste  ĽN. 

Nasleduje:    
Základný pohyb vpravo, postupový základný pohyb, korta džaka, valenie vpravo, 
zatvorené kolísky, otvorené kolísky. Ak sa žena otáča do P – sambové zakríženia. 
Viď poznámku nižšie. 

Smerovanie: 
Muž: začiatok čelom KUS. Krok 3 chrbtom do SMT. Koniec čelom DOS. 
Žena: začiatok chrbtom KUS. Krok 3 čelom do SMT. Koniec chrbtom DOS. 
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Poznámka:   
1. V krokoch 1-6 sa otáčame v rozsahu 1/2 otáčky v P. Veľkosť otáčania upravu-

jeme podľa figúr ktoré predchádzajú, resp. nasledujú. 

2. Druhý a piaty krok sú kroky, ktoré sa zhodujú s akcentovanými údermi 
v každom takte sambovej hudby (2. úder). Tento dôraz v hudbe sa vyjadruje 
zväčšením kroku smerom bočne (krok 2 a 5). 

3. V priebehu krokov 4-6 môže sa žena pod zdvihnutou Ľ pažou muža otáčať 
v P. Muž vedie ženu smerom vpred a do silného otáčania v P. V kroku 4 uvoľ-
ní sa držanie P ruky. V kroku 6 sa zníži Ľ paža. Kroky muža sa nemenia. Niž-
šie je uvedený popis trojkrokovej otáčky u ženy v krokoch 4-6 váľania vpravo. 
 
 

Žena  Počítanie 
Krok 4 PN vpred 1 3/4 
Krok 5 ĽN vpred, potom otáčať P, PN predkríži bez váhy pred 

ĽN, špirálové kríženie 
2 1/2 

Krok 6 PN vpred  3 3/4 
 
Nasleduje: 
sambové zakríženia 
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13. KORTA DŽAKA 
(Corta Jaca) 

 
Muž: 

Krok Postavenie chodidiel Nášlap  Akcia     Točenie Poč. 
1. PN vpred pä, plo Dôrazný krok vpred 

s vedením pätou 
0 V 1 

2. ĽN vpred a mierne bočne pä (1) Krok vpred na pätu, 
chodidlo sa neznižuje  

0 R 1/2 

3. PN sklz v Ľ plo Krátky sklz, asi 8 cm 0 R 1/2 
4. ĽN vzad a mierne bočne špi (1) Krok vzad na špičku, 

chodidlo sa neznižuje  
0 R 1/2 

5. PN sklz v Ľ plo Krátky sklz, asi 8 cm 0 R 1/2 
6.-11. Opakovať kroky 2-5 a potom opäť 2-3 RRRR

RR 

Žena: 

Krok Postavenie chodidiel Nášlap  Akcia     Točenie Poč. 
1. ĽN vzad pol, plo Krok vzad 0 V 1 
2. PN vzad a mierne bočne špi (1) Krok vzad na špičku, 

chodidlo sa neznižuje 
0 R 1/2 

3. ĽN sklz v P plo Krátky sklz, asi 8 cm 0 R 1/2 
4. PN vpred a mierne bočne pä (1) Krok vpred na pätu, 

chodidlo sa neznižuje  
0 R 1/2 

5. ĽN sklz v P plo Krátky sklz asi 8 cm 0 R 1/2 
6.-11. Opakovať kroky 2-5 a potom opäť 2-3 RRRR

RR 

(1) Toto je výnimka. Normálne chodidlo znižujeme a prenášame naň plnú váhu, ak 
sa jedná o krok s hodnotou 1/2 doby. 

Sambový pohup: 0 

Zmeny postavenia:  Kroky 1 – 11 : začiatok zatvorenom postavení. Mierne vy-
strieť obe paže vpred v kroku 1. Koniec v zatvorenom postavení, paže oddialené. 

Predchádza:  Základný pohyb vpravo, zášvih vľavo, valenie vpravo, postupový 
základný pohyb, sambová chôdza na mieste ĽN 

Nasleduje:  Kroky 4-6 základného pohybu vpravo, kroky 4-6 valenia vpravo, zá-
švih vľavo, žena tancuje voltu na mieste vpravo. 

Smerovanie: 
Muž: začína aj končí čelom KUS. 
Žena: začína aj končí chrbtom KUS. 
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13.1 KORTA DŽAKA V TIE ŇOVOM POSTAVENÍ 
(Corta Jaca in Shadow Position) 

 

Pre ženu je ťažké elegantne vyzerať v tejto figúre, keď musí viesť pohyb cez pätu v 
topánkach s vysokými opätkami a pritom ešte aj uvoľniť špičku. Z uvedených dôvo-
dov bola vyvinutá alternatíva pre Kortu džaku, ktorá sa tancuje v tieňovom postavení 
s držaním súhlasnými rukami. 
 
V ďalšom popíšeme kroky pre muža a ženu: 
Tancujeme zmenu nôh – metóda č.1. /počítanie bude VV, VV/. Zmenu končíme v 
tieňovom postavení s držaním súhlasnými rukami s váhou na PN. Telá sú v kontakte. 
Pokračujeme súhlasnými nohami pričom muž drží ĽR ženy na svojom Ľ boku 
a svojou PR drží spredu P bok ženy. 
 
Krok 1 ĽN krok vpred na vonkajšiu hranu špičky, časť váhy, panva vytláčaná 

smerom vpred 
R 

Krok 2 Preniesť na mieste váhu na PN R 
Krok 3 ĽN krok vzad na vnútornú hranu špičky, časť váhy, panva pohyb sme-

rom vzad. 
R 

Krok 4 Preniesť na mieste váhu na PN R 
Krok 5-8 Opakovať kroky 1-4 RRRR 
  2 takty 

 
Pokročilejšia forma metóda tancovania tejto figúry je začať ju tancovať od kroku 4 s 
dvojitým vytláčaním panve smerom vpred. 

 
Krok 1-4 Ako kroky 1-4 jednoduchšej alternatívy RRRR 
Krok 5 ĽN vpred, na vonkajšiu hranu špičky, časť váhy, panva vytlačená 

smerom vpred. 
R 

Krok 6 Preniesť na mieste váhu na PN R 
Krok 7 Predlžiť ĽN smerom vpred, vonkajšia hrana špičky, časť váhy, panva 

vytlačená smerom vpred 
R 

Krok 8 Preniesť na mieste váhu na PN R 
Krok 9 ĽN krok vzad na vnútornú hranu špičky, časť váhy, panva pohyb sme-

rom vzad. 
R 

Krok 10 Preniesť na mieste váhu na PN R 
Krok 11 ĽN smerom vpred, vonkajšia hrana špičky, časť váhy, panva vytlače-

ná smerom vpred 
R 

Krok 12 Preniesť na mieste váhu na PN R 
Krok 13 Predlžiť ĽN smerom vpred, vonkajšia hrana špičky, časť váhy, panva 

vytlačená smerom vpred 
R 

Krok 14 Preniesť na mieste váhu na PN R 
Krok 15 ĽN krok vzad na vnútornú hranu špičky, časť váhy, panva pohyb sme-

rom vzad. 
R 

Krok 16 Preniesť na mieste váhu na PN R 
  

 
4 takty 
 
 

Nasleduje: 
Botafogo (ĽN,PN,ĽN) v tieňovom postavení 
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14. POSTUPOVÉ BOTAFOGO 
(Travelling Botafogos) 

 
Muž: 

Krok Postavenie chodidiel Nášlap  Akcia     Točenie Poč. 
1. ĽN vpred pol, plo Krok vpred  0 1 3/4 
2. PN bočne a mierne vpred, 

špička vytočená * 
špi vnh Výpich s časťou váhy a 1/4 

3. ĽN na mieste pol, plo Preváženie 

1/8 Ľ 

2 1 
4. PN vpred MP po P strane pol, plo Krok vpred MP  0 1 3/4 
5. ĽN bočne a mierne vpred, 

špička vytočená * 
špi vnh Výpich s časťou váhy a 1/4 

6. PN na mieste pol, plo Preváženie  

1/4 P  

2 1 
7. ĽN vpred MP po Ľ strane pol, plo Krok vpred MP  0 1 3/4 
8. PN bočne a mierne vpred, 

špička vytočená * 
špi vnh Výpich s časťou váhy a 1/4 

9. ĽN na mieste pol, plo Preváženie  

1/4 Ľ 

2 1 

Žena: 

Krok Postavenie chodidiel Nášlap  Akcia     Točenie Poč. 
1. PN vzad pol, plo Krok vzad  0 1 3/4 
2. ĽN bočne a mierne vzad,  

špička vytočená  
špi vnh Výpich s časťou váhy a 1/4 

3. PN na mieste pol, plo Preváženie 

1/8 Ľ 

2 1 
4. ĽN vzad, PM po P strane pol, plo Krok vzad  0 1 3/4 
5. PN bočne a mierne vzad, 

špička vytočená 
špi vnh Výpich s časťou váhy a 1/4 

6. ĽN na mieste pol, plo Preváženie  

1/4 P  

2 1 
7. PN vzad, PM po Ľ strane pol, plo Krok vzad 0 1 3/4 
8. ĽN bočne a mierne vzad,  

špička vytočená  
špi vnh Výpich s časťou váhy a 1/4 

9. PN na mieste pol, plo Preváženie  

1/4 Ľ 

2 1 

*pohyb chodidla je priamočiary. Pamätajme, že rozsah otáčania sa vzťahuje k telu a nie k 
chodidlám. 

Sambový pohup: Priebežne mierny sambový pohup. 

Zmeny postavenia:  Kroky 1 – 9 : začiatok aj koniec v zatvorenom postavení.  

Predchádza:    
Základný pohyb vľavo, kroky 1-3 základného pohybu vpravo, otáčka vľavo. 

Nasleduje: 
Základný pohyb vpravo, začiatok je mimo partnera 
Smerovanie:   
Muž: Začína čelom do SMT, krok 3: čelom ŠDS, krok 6: čelom ŠKS, koniec čelom ŠDS. 
Žena: Začína chrbtom do SMT, krok 3: chrbtom ŠDS, krok 6: chrbtom ŠKS, koniec chrbtom 

ŠDS. 

Poznámka:  Pohyb panvy (str.11) tancuje muž len v postupových botafogo. 
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15. PROMENÁDNE BOTAFOGO 
(Promenade Botafogos) 

 
Muž: 

Krok Postavenie chodidiel Nášlap  Akcia     Točenie Poč. 
1. ĽN vpred pol, plo Krok vpred  0 1 3/4 
2. PN bočne, špička vytočená  špi vnh Výpich s časťou váhy a 1/4 
3. ĽN na mieste v PP pol, plo Preváženie 

1/4 Ľ* 
2 1 

Žena: 

Krok Postavenie chodidiel Nášlap  Akcia     Točenie Poč. 
1. PN vzad pol, plo Krok vzad  0 1 3/4 
2. ĽN bočne, špička vytočená  špi vnh Výpich s časťou váhy a 1/4 
3. PN na mieste v PP pol, plo Preváženie 

1/4 P* 
2 1 

(*) Plecia sa točia menej.                              

Sambový pohup:  Priebežne mierny sambový pohup. 

Zmeny postavenia: Krok 1 : začiatok v ZP.  
 Krok 3 : koniec v PP**.  

Predchádza: 
Základný pohyb vľavo, kroky 1-3 základného pohybu vpravo, sambový zášvih 
vpravo, otáčka vľavo, sambová chôdza na mieste PN, sambová chôdza bočne  
z PP toč 1/4 P čelom KUS, sambové premeny bočne. 
Do kroku 4: Sambová chôdza v promenáde ĽN, zmena nohy z protipostavenia 
vpravo do PP 

Nasleduje: 
sambová chôdza v promenáde, sambová chôdza bočne.  

Smerovanie: 
Muž: Začína čelom KUS, koniec v SMT v PP. 
Žena: Začína chrbtom KUS, koniec v SMT v PP. 
 
Poznámka:    

• Botafogo tancujeme s pohybom panve. Viď popis pred figúrou sambová 
chôdza v promenáde.  

• Viď popis promenádneho postavenia 
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16. TIEŇOVÉ BOTAFOGO 
(Shadow Botafogos) 

 
Muž: 

Krok Postavenie chodidiel Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. ĽN vpred 

 
pol, plo Krok vpred smerom 

v P za ženu 
0 1 3/4 

2. PN bočne a mierne vpred,  
špi vytočená* 

špi vnh Výpich s časťou 
váhy 

a 1/4 

3. ĽN na mieste  pol, plo Preváženie 

1/4 Ľ 

2 1 
4. PN  vpred 

 
pol, plo Krok vpred  smerom 

v Ľ za ženu 
0 1 3/4 

5. ĽN bočne a mierne vpred, 
špička vytočená*  

špi vnh Výpich s časťou 
váhy 

a 1/4 

6. PN na mieste pol, plo Preváženie  

1/4 P  

2 1 
Opakovať podľa potreby. 

Žena: 

Krok Postavenie chodidiel Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. PN vpred pol, plo Krok vpred  0 1 3/4 
2. ĽN bočne a mierne vpred,  

špička vytočená*  
špi vnh Výpich s časťou 

váhy 
a 1/4 

3. PN na mieste  pol, plo Preváženie 

1/4 P 

2 1 
4. ĽN  vpred pol, plo Krok vpred   0 1 3/4 
5. PN bočne a mierne vpred, 

špička vytočená*  
špi vnh Výpich s časťou 

váhy 
a 1/4 

6. ĽN na mieste pol, plo Preváženie  

1/4 Ľ  

2 1 

*Pohyb chodidla je vpred – pamätaj, rozsah otáčania sa vzťahuje smerom k telu 
a nie k chodidlu. 

Sambový pohup: Priebežne mierny sambový pohup. 

Zmeny postavenia:   
Krok 1 : začiatok v otvorenom PP v držaní Ľ - P. Krok 3 : zmeniť na otvorené PPP. 
Krok 6 : koniec v otvorenom PP v držaní Ľ - P. 

Predchádza: 
Sambová chôdza bočne otáčaná o 1/8 do P, uvoľniť držanie PR. 

Nasleduje: 
Podtáčka voltou vpravou ženy, májka vpravo, postupové volty vpravo. 
Po krokoch 1-3: májka vľavo, postupové volty vľavo. 

Smerovanie: 
Muž aj žena:: Začiatok v SMT v otvorenom PP v držaní LR-PR. Krok 3 v SMT 
v otvorenom PPP, koniec v SMT v otvorenom PP v držaní LR - PR. 

Poznámka:   
Tieňové botafogo tancujeme s pohybom panve. Viď popis pred figúrou sambová 
chôdza v promenáde. 
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17. PROTISMERNÉ BOTAFOGO 
(Contra Botafogos) 

 
Muž a žena: 

Krok Postavenie chodidiel Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. PN vpred v protipostavení 

vpravo 
pol, plo 0 1 3/4 

2. ĽN bočne a mierne vpred,  
špička vytočená* 

špi vnh a 1/4 

3. PN na mieste v protiposta-
vení vľavo 

pol, plo 

1/4 P 

2 1 

4. ĽN  vpred v protipostavení 
vľavo 

pol, plo 0 1 3/4 

5. PN bočne a mierne vpred, 
špička vytočená* 

špi vnh a 1/4 

6. ĽN na mieste v protiposta-
vení vpravo 

pol, plo 

Muž aj žena tancujú 
bota fogá  
súhlasnou nohou, 
pričom prvý krok 
tancujú mierne mi-
mo seba. 

1/4 Ľ  

2 1 

* Pohyb chodidla je vpred – pamätaj, rozsah otáčania sa vzťahuje smerom k telu 
a nie k chodidlu. 

Sambový pohup: Priebežne mierny sambový pohup. 

Zmeny postavenia:   

Krok 1 : začiatok v protipostavení vpravo. Krok 3 : zmeniť na protipostavenie vľa-
vo.  Krok 6 : koniec v protipostavení vpravo. 

Predchádza: 
Ľubovoľná figúra končiaca v protipostavení vpravo 

Nasleduje: 
Voltový krúžok vpravo. Zmena nohy pre muža, ktorý vedie ženu do ďalšieho proti-
smerného botafoga potom pokračovať sambovou chôdzou alebo bočnou sambo-
vou chôdzou. 
Voltový krúžok vľavo môžeme tancovať po kroku 3 protismerného botafoga. 

Smerovanie: 
Muž aj žena: Figúra má viac možností smerovania – podľa potreby.   
Ak začneme v SMT v protipostavení vpravo smerovanie v kroku 3 bude PrSMT 
v protipostavení vľavo. Koniec v SMT v protipostavení vpravo. 

Poznámka: 
1. Protismerné botafogo môžeme tiež tancovať z otvoreného protipostavenía 

vpravo a otvoreného protipostavenia vľavo. 
2. Botafogo tancujeme s pohybom panve. Viď popis pred figúrou sambová chô-

dza v promenáde. 
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18. VRKOČ 
(Plait) 

 
Muž: 

Krok Postavenie chodidiel Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. ĽN vzad, bez plnej váhy špi, plo* 0 V 1 
2. PN vzad, bez plnej váhy špi, plo* 0 V 1 
3. ĽN vzad, bez plnej váhy špi, plo* 0 R 1/2 
4. PN vzad, bez plnej váhy špi, plo* 0 R 1/2 
5. ĽN vzad, bez plnej váhy špi, plo* 

V každom kroku použí-
vame pohyb merengue 
Pozn. č.1 
 

0 V 1 

Žena: 

Krok Postavenie chodidiel Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. PN vpred pol, plo 1/8 P**  V 1 
2. ĽN vpred pol, plo 1/4 Ľ** V 1 
3. PN vpred pol, plo 1/4 P** R 1/2 
4. ĽN vpred pol, plo 1/4 Ľ** R 1/2 
5. PN vpred pol, plo 

Zatočená chôdza v P, 
v Ľ (podobne ako 
v rumbe) pričom kroč-
ná noha ide vždy tesne 
okolo stojnej, na ktorej 
robíme výkrut 

1/4 P** V 1 

*  Zníženie chodidla je opozdené. 
*  Otáčanie sa vykonáva v bokoch a nižšie. 

Sambový pohup:  0 

Zmeny postavenia:  
Krok 1 : začiatok v zatvorenom postavení a zmeniť na otvorené postavenie 
v držaní ĽR – PR. Krok 5 : koniec v otvorenom postavení v držaní ĽR – PR. 

Predchádza:   
a) Ak vrkoč začína ĽN: kolíska vzad PN, kroky 1-3 valenia vpravo zakončené chrb-
tom do SMT. 
b) Ak vrkoč začína PN: kolíska vzad ĽN, kroky 1-3 otáčky vľavo zakončené chrb-
tom do SMT. 

Nasleduje:   
a) Ak vrkoč končí ĽN: kroky 4–6 základného pohybu vľavo, kroky 4–6 otáčky vľa-

vo. 
b) Ak vrkoč končí PN: kroky 4–6 základného pohybu vpravo, kroky 4–6 valenia 

vpravo. 

Smerovanie: 
Muž: začína aj končí chrbtom do SMT 
Žena: začína aj končí čelom do SMT 

Poznámka:   
Pohyb Merengue : 
V 1. kroku (ĽN) pletenca kladieme chodidlo vzad s tlakom do parketu ale bez prenesenia 
váhy. Päta ĽN je nad parketom, pravá časť panve sa pohybuje vpravo a súčasne PN pre-
píname v kolene. V 2. kroku (PN) prenášame váhu tela na ĽN a opakujeme akciu popiso-
vanú v kroku 1 ale teraz PN. Tento pohyb opakujeme aj v krokoch 3,4,5.  
2. Vrkoč môže začať muž aj PN (žena: ĽN).  
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19. VOLTY 
(Volta Actions) 

 
Volty patria medzi najpopulárnejšie a najdôležitejšie pohyby v sambe. Ich kombinácií 
a rozličných druhov je veľa. Usporiadaním do jednotných skupín a ich pomenovaním 
bol daný základ k ich štandardizácii.  

Ak po voltách nasleduje figúra, ktorej pohyb je do opačného smeru potom po-
sledné dva kroky volty sú nahradené krokmi 2, 3 figúry botafogo s dodatočným oto-
čením o 1/8.  

Ak sa použije zakončenie figúrou Botafogo vo figúre, ktorá sa štandardne tancu-
je bez ukončenia prostredníctvom Botafogo potom nasledujúca figúra sa bude tan-
covať z neštandardného smerovania. Počas tancovania uvedenej figúry sa musí vy-
konať korekcia rozsahu otáčania tak aby sa končilo v štandardizovanom smerovaní. 

Ak sa voltový pohyb pokračuje cez viac ako jeden takt v hudbe počítame: 
„1a2a3a4“ a rytmizácia krokov je: 3/4, 1/4, 3/4, 1/4, 3/4, 1/4, 1 doba. 

 

 
19.1 PODTÁČKA VOLTOU VPRAVO – ŽENA 

(Volta Spot Turn to R for Lady) 
 
Muž: 

Krok Postavenie chodidiel Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1.-3. Ako kroky sambového zášvihu v Ľ (1) 1a2 

Žena: 

Krok Postavenie chodidiel Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. PN predkríži pred ĽN pol, plo Krok vpred v otá-

čaní do latinského 
kríženia 

1 

2. ĽN bočne a mierne vzad, 
špička vytočená  

špi  Krok bočne  
s časťou váhy 

a 

3. PN prekríži pred ĽN pol, plo Výkrut na polcho-
didle PN do latin-
ského kríženia 

1 celá 
otáčka 
v P 

2 

(1) Obmena tancovania tejto figúry je taká, že muž uvoľní držanie a tancuje:  
      sólové otáčanie voltou na mieste vľavo. 

Sambový pohup: počas celej figúry. 

Zmeny postavenia:  Krok 1 : začiatok v zatvorenom postavení potom uvoľniť drža-
nie PR a zdvihnúť ĽR aby žena vedela, že sa jedná o otáčanie do P. Krok 3 : koniec 
v zatvorenom postavení.  

Predchádza:  Zášvih vpravo, podtáčka voltou vľavo pre ženu, sambová chôdza na 
mieste  PĽP, korta džaka, tieňové botafogo. 

Nasleduje: Sambový zášvih vpravo, podtáčka voltou vľavo pre ženu, beh v PP a PPP. 

Smerovanie:  Muž: začiatok aj koniec čelom KUS. Žena: začiatok aj koniec chrbtom 
KUS. 
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19.2 PODTÁČKA VOLTOU VĽAVO – ŽENA 
(Volta Spot Turn to L for Lady) 

 

 
Muž: 

Krok Postavenie chodidiel Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1.-3. Ako kroky sambového zášvihu vpravo (1) 1a2 

Žena: 

Krok Postavenie chodidiel Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. ĽN predkríži pred PN pol, plo Krok vpred otáčaný do 

latinského kríženia 
1 

2. PN bočne a mierne 
vzad, špička vytočená 

špi  Krok bočne  s časťou 
váhy 

a 

3. ĽN prekríži pred PN pol, plo Výkrut na polchodidle 
ĽN do latinského krí-
ženia 

1 celá 
otáčka 
v Ľ 

2 

(1) Obmena tancovania tejto figúry je taká, že muž uvoľní držanie a tancuje: 
        sólové otáčanie voltou na mieste vpravo. 

Sambový pohup: počas celej figúry. 

Zmeny postavenia:  Krok 1 : začiatok v zatvorenom postavení potom zdvihnúť ĽR 
a posunúť ju mierne vpravo čím sa naznačí otáčanie vľavo.  
Krok 3 : koniec v zatvorenom postavení.  

Predchádza:  
Sambový zášvih vľavo, podtáčka voltou vpravo - žena, sambová chôdza na mieste 
ĽPĽ. 

Nasleduje: 
Sambový zášvih vľavo, podtáčka voltou vpravo – žena, sambové premeny. 

Smerovanie: 
Muž: Začiatok aj koniec čelom KUS. 
Žena: Začiatok aj koniec chrbtom KUS. 

Poznámka: 
Voltové podtáčky ženy vpravo a vľavo, pričom muž tancuje sambové zášvihy sú vý-
borným cvičením otáčania ženy a muž si zase precvičuje vedenie. 
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19.3 POSTUPOVÉ VOLTY VPRAVO 
(Travelling Voltas to R) 

 
Muž: 

Krok Postavenie chodidiel Nášlap Akcia     To čenie Poč. 
1. ĽN prekrížiť pred PN pol, plo Latinské kríženie  1 3/4 
2. PN bočne a mierne vzad, 

špička vytočená 
špi  Krok bočne  

s časťou váhy 
a 1/4 

3. ĽN prekrížiť pred PN pol, plo Latinské kríženie  2 3/4 
4. PN bočne a mierne vzad, 

špička vytočená 
špi  Krok bočne  

s časťou váhy 
a 1/4 

5. ĽN prekrížiť pred PN pol, plo Latinské kríženie  3 3/4 
6. PN bočne a mierne vzad, 

špička vytočená 
špi  Krok bočne  

s časťou váhy 
a 1/4 

7. ĽN prekrížiť pred PN pol, plo Latinské kríženie  

1/4 Ľ 

4 1 

Žena: 

Krok Postavenie chodidiel Nášlap  Akcia     To čenie Poč. 
1. PN prekrížiť pred ĽN pol, plo Latinské kríženie  1 3/4 
2. ĽN bočne a mierne vzad, špič-

ka vytočená 
špi  Krok bočne  

s časťou váhy 
a 1/4 

3. PN prekrížiť pred ĽN pol, plo Latinské kríženie  2 3/4 
4. ĽN bočne a mierne vzad, špič-

ka vytočená  
špi  Krok bočne  

s časťou váhy 
a 1/4 

5. PN prekrížiť pred ĽN pol, plo Latinské kríženie  3 3/4 
6. ĽN bočne a mierne vzad, špič-

ka vytočená  
špi  Krok bočne  

s časťou váhy 
a 1/4 

7. PN prekrížiť pred ĽN pol, plo Latinské kríženie  

1/4 P 

4 1 

Sambový pohup: počas celej figúry. 
Zmeny postavenia: Krok 1 : začiatok v otvorenom PP v držaní Ľ - P.  
Krok 7 : koniec v otvorenom PPP. 

Predchádza: 
Sambová chôdza bočne otáčaná 1/8 do P a uvoľniť držanie PR, tieňové botafogo. 

Nasleduje: 
Sambová chôdza v otvorenom PPP, sambové kríženia. 

Smerovanie: Muž aj žena: začiatok v SMT v otvorenom PP v držaní L-P. Koniec 
v SMT v otvorenom PPP. 

Poznámka: 

1. Postupové volty vpravo je možné ukončiť čelom DOS v zatvorenom posta-
vení a to vtedy ak muž v krokoch 1-7 otáča o 3/8 v Ľ (žena v P). Nasleduje: 
zášvih vpravo, podtáčka voltou vľavo – žena, sambová chôdza na mieste. 

2. Ak sa použije ukončenie botafogom potom muž otáča 1/8 v Ľ (žena v P). 
Nasleduje postupové volty vľavo, májka vľavo. Obe začínaju PrSMT 
v otvorenom PP. 
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19.4 POSTUPOVÉ VOLTY VĽAVO 
(Travelling Voltas to L) 

 
Muž: 

Krok Postavenie chodidiel Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. PN prekrížiť pred ĽN pol, plo Latinské kríženie  1 3/4 
2. ĽN bočne a mierne vzad, 

špička vytočená  
špi  Krok bočne s čas-

ťou váhy 
a 1/4 

3. PN prekrížiť pred ĽN pol, plo Latinské kríženie  2 3/4 
4. ĽN bočne a mierne vzad, 

špička vytočená  
špi  Krok bočne s čas-

ťou váhy 
a 1/4 

5. PN prekrížiť pred ĽN pol, plo Latinské kríženie  3 3/4 
6. ĽN bočne a mierne vzad, 

špička vytočená  
špi  Krok bočne s čas-

ťou váhy 
a 1/4 

7. PN prekrížiť pred ĽN pol, plo Latinské kríženie  

1/4 P 

4 1 

Žena: 

Krok Postavenie chodidiel Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. ĽN prekrížiť pred PN pol, plo Latinské kríženie  1 3/4 
2. PN bočne a mierne vzad, 

špička vytočená  
špi  Krok bočne  

s časťou váhy 
a 1/4 

3. ĽN prekrížiť pred PN pol, plo Latinské kríženie  2 3/4 
4. PN bočne a mierne vzad, 

špička vytočená  
špi  Krok bočne  

s časťou váhy 
a 1/4 

5. ĽN prekrížiť pred PN pol, plo Latinské kríženie  3 3/4 
6. PN bočne a mierne vzad, 

špička vytočená  
špi  Krok bočne  

s časťou váhy 
a 1/4 

7. ĽN prekrížiť pred PN pol, plo Latinské kríženie  

1/4 Ľ 

4 1 

Sambový pohup: počas celej figúry. 

Zmeny postavenia: Krok 1 : začiatok v otvor PPP. Krok 7 : koniec v otvorenom 
PP v držaní Ľ - P. 

Predchádza: 
Sambová chôdza bočne v otvor PPP otáčaná 1/8 do Ľ, kroky 1-3 tieňového Bota-
foga. 

Nasleduje:  Sambová chôdza v promenáde, tieňové botafogo. 

Smerovanie:  
Muž aj žena: Začiatok v SMT v otvorenom PPP, koniec v SMT v otvorenom PP s 
držaním L-P. 

Poznámka: 
1. Postupové volty vľavo môžu končiť čelom KUS v zatvorenom postavení. V 

takomto prípade sa muž v krokoch 1-7 otáča o 3/8 vpravo (žena L). Nasle-
duje: zášvih vľavo, podtáčka voltou vpravo – žena, sambová chôdza na 
mieste, sambové premeny bočne. 

2. Ak sa použije ukončenie botafogom potom muž otáča 1/8 v P (žena v L). 
Nasleduje postupové volty vpravo, májka vpravo. Obe začínajú PrSMT v 
otvorenom PP. 
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20. VOLTOVÉ KRÚŽKY  
(Circular Voltas) 

 
Pri otáčaní vpravo, alebo vľavo chodidlo prednej nohy sa pohybuje po malom krúžku. 
Otáčame sa obyčajne o 1 otáčku v priebehu dvoch taktov. 
 
 

20.1 VOLTOVÝ KRÚŽOK VPRAVO 
(Circular Voltas to R) 

 
Muž a žena: 

Krok Postavenie chodidiel Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. PN prekrížiť pred ĽN pol, plo Latinské kríženie  1 3/4 
2. ĽN bočne a mierne vzad, 

špička vytočená  
špi  Krok bočne s čas-

ťou váhy 
a 1/4 

3. PN prekrížiť pred ĽN pol, plo Latinské kríženie. 
Výkrut na polchodid-
le PN. 

2 3/4 

4. ĽN bočne a mierne vzad, 
špička vytočená  

špi  Krok bočne s čas-
ťou váhy 

a 1/4 

5. PN prekrížiť pred ĽN pol, plo Latinské kríženie. 
Výkrut na polchodid-
le PN. 

1 3/4 

6. ĽN bočne a mierne vpred, 
špička vytočená  

špi, vnh  a 1/4 

7. PN na mieste pol, plo 

Kroky 2,3  
botafoga 

1 celá 
a  1/4 P 

2 1 

Sambový pohup: počas celej figúry. 

Sklon: v Ľ počas krokov 1-5 (Ž: v P) 

Zmeny postavenia:  

Krok 1 : začiatok v protipostavení vpravo.  
Krok 7 : koniec v protipostavení vľavo. 

Predchádza:  Protismerné botafogo ĽN, voltový krúžok vľavo, zmena nohy pre 
muža po promenádnom  botafogu.  

Nasleduje:    
Protismerné botafogo ĽN, voltový krúžok vľavo. 

Smerovanie:  
Muž aj žena: upravuje sa podľa potreby. Ak začíname v SMT v protipostavení 
vpravo figúra končí PrSMT v protipostavení vľavo. 

Poznámka: 
1. Ak je to nutné, môžeme pokračovať v krúžku po kroku 5 ďalšie dva takty a figú-

ru zakončíme opäť krokmi 6-7. 
2. Vo figúre je dôležité si uvedomiť, že stred otáčania je mužova PN. Osi pliec sú 

rovnobežné počas celej figúry. 
3. Rozsah otáčania v ukončení s botafogom je zahrnutý do celkového rozsahu 

otáčania uvedenej figúry. 
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20.2 VOLTOVÝ KRÚŽOK VĽAVO 
(Circular Voltas to L) 

 
Muž a žena: 

Krok Postavenie chodidiel Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. ĽN prekrížiť pred PN pol, plo Latinské kríženie  1 3/4 
2. PN bočne a mierne vzad, 

špička vytočená  
špi  Krok bočne  

s časťou váhy 
a 1/4 

3. ĽN prekrížiť pred PN Pol, plo Výkrut na polchodid-
le  ĽN do latinského 
kríženia 

2 3/4 

4. PN bočne a mierne vzad, 
špička vytočená  

špi  Krok bočne  
s časťou váhy 

a 1/4 

5. ĽN prekrížiť pred PN pol, plo Výkrut na polchodid-
le  ĽN do latinského 
kríženia 

1 3/4 

6. PN bočne a mierne vpred, 
špička vytočená  

špi, vnh  a 1/4 

7. ĽN na mieste pol, plo 

Kroky 2,3  
botafoga 

1 celá 
a  1/4  Ľ 

2 1 

Sambový pohup: počas celej figúry. 

Sklon: v P počas krokov 1-5 (žena: v Ľ) 

Zmeny postavenia:   

Krok 1 : začiatok v protipostavení vľavo.  
Krok 7 : koniec v protipostavení vpravo. 

Predchádza:   
Protismerné botafogo PN, voltový krúžok vpravo.  

Nasleduje: 
Protismerné botafogo PN, voltový krúžok vpravo, zmenou nohy viesť ženu do ďal-
šieho protismerného botafoga a potom pokračovať sambovou chôdzou v prome-
náde  alebo sambovou chôdzou bočne . 

Smerovanie:  
Muž aj žena: upravuje sa podľa potreby. Ak začíname  PrSMT v protipostavení 
vľavo figúra končí v SMT v protipostavení vpravo. 

Poznámka: 
1. Ak je to nutné, môžeme pokračovať v krúžku po kroku 5 ďalšími dvomi taktami 

a figúru zakončíme opäť krokmi 6-7. 
2. Vo figúre je dôležité si uvedomiť, že stred otáčania je mužova ĽN. Osi pliec sú 

rovnobežné počas celej figúry. 
3. Rozsah otáčania v ukončení s botafogom je zahrnutý do celkového rozsahu 

otáčania uvedenej figúry. 
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21.1 MÁJKA VPRAVO 
(Continuous Volta Spot Turns to R) 

 
Muž: 

Krok Postavenie chodidiel Nášlap  Akcia     Točenie Poč. 
1.-7. Postupové volty vpravo 3/8 L  

Žena: 

Krok Postavenie chodidiel Nášlap  Akcia     Točenie Poč. 
1. PN prekrížiť pred ĽN pol, plo Krok vpred otáčaný do la-

tinského kríženia 
1 3/4 

2. ĽN bočne a mierne 
vzad, špička vytočená 

špi  Krok bočne s časťou váhy a 1/4 

3. PN prekrížiť pred ĽN pol, plo Výkrut na polchodidle PN 
do latinského kríženia 

2 3/4 

4. ĽN bočne a mierne 
vzad,špička vytočená 

špi  Krok bočne s časťou váhy a 1/4 

5. PN prekrížiť pred ĽN pol, plo Výkrut na polchodidle PN 
do latinského kríženia 

1 3/4 

6. ĽN bočne a mierne 
vzad, špička vytočená  

špi  Krok bočne s časťou váhy a 1/4 

7. PN prekrížiť pred ĽN pol, plo Výkrut na polchodidle PN 
do latinského kríženia 

1 celá 
a  3/8  P 

2 1 

Sambový pohup: počas celej figúry. 

Zmeny postavenia:   

Krok 1 : začiatok v otvorenom PP v držaní Ľ - P. Potom zdvihnúť ĽR a viesť do silné-
ho otáčania v P. 
Krok 7 : koniec v zatvorenom postavení. 

Predchádza: Sambová chôdza bočne otáčaná 1/8 v P a uvoľniť držanie PR, tie-
ňové botafogo. 

Nasleduje: 
Sambový zášvih vpravo, podtáčka voltou vľavo – žena, sambová chôdza na mieste. 

Smerovanie:  
Muž: Začiatok v SMT v otvorenom PP s držaním L-P , koniec čelom DOS. 
Žena: Začiatok v SMT v otvorenom PP s držaním L-P , koniec chrbtom DOS. 

Poznámka: 
1. Ak sa muž točí o 7/8 v Ľ a končí čelom KUS (žena točí 1 celú a 7/8 v P) nasleduje: 

sambový zášvih vpravo, podtáčka voltou vľavo – žena, sambová chôdza na mies-
te, valenie vpravo, korta džaka, beh v PP a PPP. 

2. Postupové volty vľavo s ukončením botafogo je možné použiť ako figúru, ktorá 
predchádza májke vpravo. 

3. Ak muž použije ukončenie s botafogo potom nasleduje: májka vľavo (žena tancuje 
1a1/2 otáčky). 
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21.2 MÁJKA V ĽAVO 
(Continuous Volta Spot Turns to L) 

 
Muž: 

Krok Postavenie chodidiel Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1.-7. Postupové volty vľavo 3/8 v P  

Žena: 

Krok Postavenie chodidiel Nášlap  Akcia     To čenie Poč. 
1. ĽN prekrížiť pred PN pol, plo Krok vpred otáčaný do 

latinského kríženia 
1 3/4 

2. PN bočne a mierne vzad, 
špička vytočená 

špi  Krok bočne s časťou 
váhy 

a 1/4 

3. ĽN prekrížiť pred PN pol, plo Výkrut na polchodidle 
ĽN do latinského krí-
ženia 

2 3/4 

4. PN bočne a mierne vzad, 
špička vytočená 

špi  Krok bočne s časťou 
váhy 

a 1/4 

5. ĽN prekrížiť pred PN pol, plo Výkrut na polchodidle 
ĽN do latinského krí-
ženia 

1 3/4 

6. PN bočne a mierne vzad, 
špička vytočená 

špi  Krok bočne s časťou 
váhy 

a 1/4 

7. ĽN prekrížiť pred PN pol, plo Výkrut na polchodidle 
ĽN do latinského krí-
ženia 

1 celá 
a  3/8  L 

2 1 

Sambový pohup: počas celej figúry. 

Zmeny postavenia:   

Krok 1 : začiatok v otvorenom PPP, zdvihnuť ĽR a silne otáčať v Ľ.  
Krok 7 : koniec v zatvorenom postavení. 

Predchádza: 
Sambová chôdza bočne  z otvoreného PPP otáčaná 1/8 v Ľ, kroky 1-3  tieňového 
botafoga. 

Nasleduje: 
Sambový zášvih vľavo, podtáčka voltou vpravo – žena, sambová chôdza na mieste 

Smerovanie:  
Muž: Začiatok v SMT v otvorenom PPP, koniec čelom KUS. 
Žena: Začiatok v SMT v otvorenom PPP, koniec chrbtom KUS. 

Poznámka: 
1. Muž sa môže točiť aj o 7/8 vpravo a končiť čelom DOS. ,Žena sa v takomto 

prípade točí o 1 celú a 7/8 vľavo, potom nasleduje sambový zášvih vľavo, 
podtáčka voltou vpravo – žena,  sambová chôdza na mieste. 

2. Pred májkou vľavo je možné tancovať postupové volty vpravo s botafogo 
ukončením. 

3. Ak muž ukončuje s botafogom nasleduje – májka vpravo (žena otáča 1.1/2 
otáčky) 
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22. UTOPENÁ VOLTA 
(Dropped Volta) 

 

Muž: 

Krok  Postavenie chodidiel Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. ĽN vpred s ukončením 

bočne a mierne vzad, 
špička vytočená 

špi* Zatáčaný krok vpred so 
zdvihom 

a 1/2 

2. PN prekrížená pred ĽN 
 

špi oboch 
chodidiel 
a potom 
PN pol 
plocho  

Váha sa znižuje po-
stupne do latinského 
kríženia 

1/8 v P**, 
najväčší 
rozsah 
točenia 
v kroku 2 

1.2 1.1/
2 

Žena: 

Krok  Postavenie chodidiel Nášlap Akcia     To čenie Poč. 
1. PN vpred s ukončením 

bočne a mierne vzad, 
špička vytočená 

špi* Zatáčaný krok vpred so 
zdvihom 

a 1/2 

2. ĽN prekrížená pred PN špi oboch 
chodidiel 
a potom 
ĽN pol 
plocho  

Váha sa znižuje po-
stupne do latinského 
kríženia 

1/8 v Ľ**, 
najväčší 
rozsah 
točenia 
v kroku 2 

1.2 1.1/
2 

* Toto je výnimka. Štandardne v kroku kde sa tancuje 1/2 doby sa znižuje päta.  

** Bez otáčania ak sa začína figúra čelom KUS(žena chrbtom KUS). Smerovanie 
kroku v takomto prípade bude ĽN bočne a mierne vzad, špička vytočená (žena 
PN).  

Sambový pohup: žiadny. Rytmická interpretácia požadovaná pre uvedený typ 
volty je výnimkou. 

Zmeny postavenia:   

Krok 1 : začiatok v PP, ĽR uvoľnená.  
Krok 2 : koniec v zatvorenom postavení ale s uvoľnenou ĽR. PR kĺže po vrchnej 

časti L paže ženy. 

Predchádza: 
Beh v PP a PPP, Ak nedochádza k otáčaniu: postupové volty vľavo ukončené če-
lom KUS pričom si ponecháme držanie LR-PR., utopená volta. 

Nasleduje: 
Utopená volta so začiatkom čelom KUS, postupové volty vľavo tancované bez 
otáčania pričom muž začína ĽN čelom KUS (žena PN, chrbtom KUS). Postupové 
volty tancujeme v zatvorenom postavení s uvoľnenou ĽR. Počítame: a1 a2 a3 a4, 
sambové premeny bočne, sambový zášvih vľavo. 

Smerovanie:  
Muž: Začiatok v SMT v PP, koniec čelom KUS. 
Žena: Začiatok v SMT v PP, koniec chrbtom KUS. 
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Poznámka: 
Časovanie tejto figúry je nezvyčajné. Bežne figúry, ktoré začínajú na 1/2 doby 
v hudbe ale pritom nie sú oddelené od predchádzajúceho úderu napr. sambová 
premena bočne, sambové kríženia a pod sa počítajú ako „R“. Vzhľadom na dyna-
mický charakter utopenej volty používame fonetické časovanie „a“ namiesto „R“. 
Toto napomáha zlepšiť pohyb tejto figúry. To isté platí aj pri synkopovanej výzve 
v Paso Doble. 
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23. SAMBOVÉ KRÍŽENIA 
(Samba Locks) 

 
Muž: 

Krok Postavenie chodidiel Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. PN vpred, špička vytočená  pol, plo Krok vpred s časťou 

váhy 
1/8 P** R 1/2 

2. ĽN zakrížiť za PN špi* Latinské kríženie 0 R 1/2 
3. PN vpred, krátky krok, 

špička vytočená  
plo Krok vpred 0 V 1 

4. ĽN vpred, špička vytočená  pol, plo Krok vpred s časťou 
váhy 

1/8 Ľ** R 1/2 

5. PN zakrížiť za ĽN špi* Latinské kríženie 0 R 1/2 
6. ĽN vpred, krátky krok,  

špička vytočená  
plo Krok vpred 0 V 1 

7. PN vpred, špička vytočená  pol, plo Krok vpred s časťou 
váhy 

1/8 P** R 1/2 

8. ĽN zakrížiť za PN špi* Latinské kríženie 0 R 1/2 
9. PN vpred, krátky krok, 

špička vytočená  
plo Krok vpred 0 V 1 

Žena: 

Krok Postavenie chodidiel Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. ĽN vpred, špička vytočená  pol, plo Krok vpred s časťou 

váhy 
1/8 Ľ** R 1/2 

2. PN zakrížiť za ĽN špi* Latinské kríženie 0 R 1/2 
3. ĽN vpred, krátky krok,  

špička vytočená  
plo Krok vpred 0 V 1 

4. PN vpred, špička vytočená  pol, plo Krok vpred s časťou 
váhy 

1/8 P** R 1/2 

5. ĽN zakrížiť za PN špi* Latinské kríženie 0 R 1/2 
6. PN vpred, krátky krok, 

špička vytočená  
plo Krok vpred 0 V 1 

7. ĽN vpred, špička vytočená  pol, plo Krok vpred s časťou 
váhy 

1/8 Ľ** R 1/2 

8. PN zakrížiť za ĽN špi* Latinské kríženie 0 R 1/2 
9. ĽN vpred, krátky krok,  

špička vytočená  
plo Krok vpred 0 V 1 

* Toto je výnimka, normálne pätu znižujeme v krokoch s hodnotou 1/2 doby. 
** otáčanie začína počas predchádzajúceho úderu v hudbe 

Sambový pohup:  0 

Zmeny postavenia:   
Krok 1 : začiatok v otvorenom PPP, váha na ĽN (žena PN) potom vystrieť obe pa-

že bočne vo výške pliec. 
Krok 6 : koniec v otvorenom PPP s vytretými pažami. 
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Predchádza: 
Postupové volty vpravo, sambová chôdza na mieste (ĽN,PN,ĽN) a následne viesť 
ženu do trojkrokovej otáčky** po ktorej nasleduje buď otvorené alebo zatvorené 
kolísky vpravo, beh v PP a PPP alebo sambová chôdza bočne. 

Nasleduje: 

Sambová chôdza bočne ( v otvorenom PPP), majka vpravo.  

Smerovanie:  
Muž: začiatok čelom do SMT v otvorenom PPP. Váha na ĽN (žena na PN).  

Koniec v SMT v otvorenom PPP. 
 

** Popis otáčky tromi krokmi zatiaľ čo muž tancuje sambovú chôdzu na 
mieste: 
 
Muž: Tancuje sambovú chôdzu na mieste. Uchopí PR ženy svojou ĽR 
a vedie ženu smerom na svoju ľavú stranu pričom ju prudko otáča v Ľ pod 
svojou zdvihnutou ĽR. PR počas prvého kroku uvoľní štandardné držanie. 
 
Žena: 

1. PN vpred a silne otáčať v Ľ. (Špirálové kríženie) Doba 1 3/4 úder 
2. Pokračovať v silnom otáčaní v Ľ. ĽN vpred Doba 2 1/2 úder 
3. Pokračovať v silnom otáčaní v Ľ, PN vpred a končiť s pred-

kríženou ĽN nohou bez váhy. (Špirálové kríženie) Doba 3 3/4 úder 
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24. BEH V PP A PPP 
(Promenade to Counter Promenade Runs) 

 
Muž: 

Krok Postavenie chodidiel Nášlap  Akcia     Točenie Poč.  
1. PN bočne* pol 1 3/4 
2. ĽN bočne v PP pol, plo 2 1/2 
3. PN priečne vpred v PP pol, plo 

1/8 Ľ 

3 3/4 
4. ĽN vzad a mierne bočne pol 1 3/4 
5. PN bočne v PPP pol, plo 2 1/2 
6. ĽN priečne vpred v PPP pol, plo 

3/4 P 

3 3/4 
7. PN vpred pol 1 3/4 
8. ĽN bočne v PP pol, plo 2 1/2 
9. PN priečne vpred v PP pol, plo 

Beh s miernym 
vznosom v krokoch 
1,4,7. 
Krok 4 je krok vpred 
s točením 

1/4 P 

3 3/4 
Figúru môžeme opakovať od kroku 4 

Žena: 

Krok Postavenie chodidiel Nášlap  Akcia     Točenie Poč.  
1. ĽN bočne* pol 1 3/4 
2. PN boč v PP pol, plo 2 1/2 
3. ĽN priečne vpred v PP pol, plo 

1/8 P 

3 3/4 
4. PN vpred pol 1 3/4 
5. ĽN bočne v PPP pol, plo 2 1/2 
6. PN priečne vpred v PPP pol, plo 

1/4 P 

3 3/4 
7. ĽN vzad a mierne bočne pol 1 3/4 
8. PN bočne v PP pol, plo 2 1/2 
9. ĽN priečne vpred v PP pol, plo 

Beh s miernym 
vznosom v krokoch 
1,4,7. 
Krok 7 je krok vpred 
s točením do špirá-
lového kríženia 

3/4 P 

3 3/4 

* Uvedený krok je možné tancovať aj vpred, v línii s partnerom. Žena tancuje vzad. 
Je možné tancovať aj vpred MP pričom žena tancuje vzad, PM. Viď poznámku 2. 

Sambový pohup: 0 

Zmeny postavenia:   
Krok 1 : začiatok v zatvorenom postavení potom uvoľniť držanie Ľ rukou.  
Krok 3 : zaujať PP, uvoľniť Ľ ruku. 
Krok 6 : zaujať PPP, uvoľniť P ruku.  
Krok 9 : koniec PP, Ľ ruku uvoľniť. 

Predchádza:   
Zášvih vľavo, sólové otáčanie voltou na mieste vľavo, podtáčka voltou vpravo (Ž). 

Nasleduje:   
Sambová chôdza v promenáde  (ĽPĽ), sambová chôdza na mieste  pričom viesť 
ženu do podtáčky tromi krokmi – viď predchádza pre sambové kríženia. 

Smerovanie: 
Muž: Začiatok čelom KUS, krok 3 v SMT v PP s váhou na PN, krok 6 v SMT v PPP 
s váhou na ĽN,  koniec v SMT v PP s váhou na PN. 
Žena: Začiatok chrbtom KUS, krok 3 v SMT v PP s váhou na ĽN, krok 6 v SMT 
v PPP s váhou na PN,  koniec v SMT v PP s váhou na ĽN. 
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Poznámky: 
 

1. Táto figúra ma neobvyklé počítanie 
2. Aby muž docielil požadované postavenie v kroku 1 /mimo partnera/ je vhod-

né pre neho tancovať pohyb nazývaný ťahanie /Drag/. Napríklad po zatan-
covaní krokov 1-3 otáčky vľavo pokračujeme nasledovnými krokmi: 
 
Muž:   
Krok 1 PN vzad v SMT Poč. V 
Krok 2 ĽN bočne a mierne vpred, Ľ koleno mierne pokrčené. Poč. V 
 
Žena:   
Krok 1 ĽN vpred v SMT Poč. V 
Krok 2 PN vzad a mierne bočne, krok vpred s otáčaním, PN 

napriamená ale nie prepnutá 
Poč. V 

 
Muž aj žena sa otáčajú 3/8 v Ľ. Beh v PP a PPP začína čelom ŠKS /žena 
chrbtom ŠKS/. V krokoch 1-3 muž netancuje otáčanie / žena otáča 1/4 do P/. 
Otáčanie ženy je spozdené a na konci kroku 1 žena tancuje špirálové otáča-
nie. 
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25. CRUZÁDOVÉ KRÍŽENIE V TIEŇOVOM POSTAVENÍ 
(Cruzados Locks in Shadow Position) 

 
Muž a žena: 

Krok Postavenie chodidiel Nášlap  Akcia     Točenie Poč. 
1. ĽN vpred, vedie Ľ plece pol, plo Krok vpred 0 R 1/2 
2. PN zakrížiť za ĽN  špi* Latinské kríženie 0 R 1/2 
3. ĽN vpred, vedie Ľ plece pol, plo Krok vpred 0 V 1 
4. PN vpred, vedie P plece pol, plo Krok vpred 0 R 1/2 
5. ĽN zakrížiť za PN špi* Latinské kríženie 0 R 1/2 
6. PN vpred, vedie P plece pol, plo Krok vpred 0 V 1 

7.-9. Opakovať kroky 1-3 RRV 

* Toto je výnimka. Bežne znižujeme pätu pri údere prislúchajúcom 1/2 dobe.  

Sambový pohup: 
Táto figúra má neobvyklú rytmickú interpretáciu. Každý krok vpred robíme s mier-
nym sambovým pohupom. Tento sa dosahuje tlakom do stojnej nohy, ktorá je pokr-
čená ale v krokoch 1, 4, a 7 dochádza k prenosu váhy bez pokrčenia kolena. 

Zmeny postavenia:   
Kroky 1 – 9 : začínajú aj končia v TP súhlasnou nohou. 

Predchádza:   
Zmena nohy pre muža v zakončení v TP v držaní súhlasnou rukou s váhou na PN, 
postupové volty vľavo v TP, botafogo (PĽP) v TP, utopená volta v TP, cruzadová 
chôdza v TP. 

Nasleduje:   
Po kroku 3 : cruzadová chôdza v TP so začiatkom s váhou na PN. 
Po kroku 6 : cruzadová chôdza, botafogá v TP, botafogo (ĽPĽ) v TP po ktorom na-
sleduje ďalšie botafogo (PĽP). Muž otáča ženu v P – ukončenie je v protipostavení 
vpravo. Postupové volty vpravo v TP.  
Po kroku 9 : botafogá (PĽP) v TP, postupové volty vľavo v TP. 

Smerovanie: 
Muž aj žena: Začiatok aj koniec v TP v držaní súhlasnou rukou, čelom ŠDS alebo 
do SMT. 

Poznámky: 
1.  Môžeme tancovať len kroky 1-3 alebo 4-6 cruzadového kríženia  
2.  Cruzádové kríženie môžeme tancovať aj bez držania. 
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26. CRUZÁDOVÁ CHÔDZA V TIEŇOVOM POSTAVENÍ 
(Cruzados Walks in Shadow Position) 

 
Muž a žena: 

Krok Postavenie chodidiel Nášlap  Akcia     Točenie Poč. 
1. ĽN vpred, vedie Ľ plece pol, plo Krok vpred 0 V 1 
2. PN vpred, vedie P plece pol, plo Krok vpred 0 V 1 

Opakovať podľa ľubovôle 

Sambový pohup: 
Táto figúra má neobvyklú rytmickú interpretáciu. Každý krok vpred robíme so sam-
bovým pohupom. Tento sa dosahuje tlakom do stojnej nohy, ktorá je pokrčená. Keď 
dôjde k prenosu váhy koleno prednej nohy /hybnej nohy/ sa pokrčí. 

Zmeny postavenia:   
Kroky 1 – 2 : začínajú aj končia v TP súhlasnou nohou. 

Predchádza:   
Zmena nohy pre muža v zakončení v TP v držaní súhlasnou rukou s váhou na PN, 
kroky 1-6 cruzádového kríženia, postupové volty vľavo v TP, botafogo (PĽP) v TP, 
utopená volta v TP. 

Nasleduje:   
Cruzadové kríženie, kroky 1-3 cruzádového kríženia, cruzádová chôdza, botafogo 
(ĽPĽ) v TP. 

Smerovanie: 
Muž aj žena: Začiatok aj koniec v TP v držaní súhlasnou rukou, čelom ŠDS alebo 
do SMT. 

Poznámky: 
Cruzádovú chôdzu môžeme tancovať aj bez držania. 

 
 

27. RYTMICKÝ POHUP 
(Rhythm Bounce) 

 
Rytmický pohup sa používa, keď potrebujeme zladiť zostavu figúr s frázovaním 
v hudbe. Pomôže nám tiež prekonať problémy, keď používame základné figúry do 
choreografie samby, ktorá vyžaduje presne 4 alebo 8 taktov. 
Môže byť použitý tiež na dokončenie vybraných figúr, zatiaľ čo zotrvávame v posta-
vení, alebo priťahujeme voľnú nohu k stojnej nohe. Rytmický pohup tancujeme 1 
alebo 2 takty pred nasledujúcim zoskupením figúr. 
 
Môže byť tancovaný: 
∗ ako obyčajný sambový pohup alebo  
∗ na prepnutej nohe, ktorá je práve zaťažená váhou. Rytmický pohup sa tancuje 

použitím bočného pohybu bokov. 
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28. CARIOCA BEHY 
(Carioca Runs) 

 

Figúra Carioca behy je tu popísaná ako vstup, kde sa začína na 1. úder posledného 
taktu ľubovoľnej fráze hudby. 

V dobe 1 (3/4 takt) sa muž presúva do postavenia prostredníctvom kroku ĽN. 
Žena začína s prinoženými nohami a s váhou na ĽN. 

Ľahkosť a rytmická akcia Carioca behov v tomto prípade tvorená ženou vytvára 
veľmi ženskú a pulzačnú aktivitu. Táto aktivita sa najlepšie docieli ak sa tancuje séria 
troch krokov kompaktným spôsobom. Najprv sa použije mäkký pohyb kolien potom 
okamžite vystretie kolena v každom kroku. Rytmické používanie pohybu bokov 
/panve/ sa stupňuje uvoľnením kopnutím /flick/ nohy, ktorá začína carioca behy. 

Nie je vhodné aby muž tancoval spolu so ženou jej kroky. Toto nie je mužova ro-
la. Od neho sa vyžaduje zvýšená svalová činnosť aby dokázal prezentovať ženu 
a postupne ju viesť smerom vpred, postupným pohybom smerom k sebe šikovným 
využitím tvarovania tela. 
 

Muž: 

Krok Postavenie chodidiel Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. ĽN krátky krok vpred pol, plo Prípravný krok 0 1 3/4 
2. PN bočne, krátky krok, 

špička vytočená 
pol, plo* 0 a 1/4 

3. ĽN bočne vľavo, krátky 
krok, špičko vytočená. 

pol, plo 

Pohyb nôh je do roz-
noženia /Leg-Split 
action/. Chodidlá na-
široko od seba, obe 
kolená vystreté, váha 
centrálne. 

0 2 1 

4. 
5. 

Celá váha prenesená 
na PN 

pol, plo Preniesť váhu s cho-
didlami v rovnakej 
polohe, P koleno je 
pokrčené. 

0 V 1 

6. Chodidlá v pôvodnom 
postavení 

_ _ 0 V 1 

7. 
8. 

Plná váha prenesená 
na ĽN 

pol, plo 
 

Preniesť váhu s cho-
didlami v rovnakej 
polohe, Ľ koleno je 
pokrčené. 

0 V 1 

9. Chodidlá v pôvodnom 
postavení 

_ _ 0 V 1 

Kroky 10-12: Opakovať kroky 4-6 

13. 
14. 

Plná váha prenesená 
na ĽN 

pol, plo 
 

0 V 1 

15. PN prísun k ĽN. pol, plo 
 

V kroku 13 preniesť 
váhu s chodidlami 
v rovnakej polohe 
obnoviť normálne 
postavenie. Potom 
telo natočiť do P bez 
otáčania chodidiel. 
Krok 15 – prísun 
chodidiel so zmenou 
váhy. 

1/4 do P V 1 

* Jedná sa o výnimku. Normálne sa chodidlo neznižuje v kroku, ktorý sa tancuje na 1/4 
   úderu v hudbe. 
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Žena: 
 
Krok Postavenie chodidiel Nášlap Akcia     Točenie Poč. 

1. 
2. 

Postavenie chodidiel 
bez zmeny 

_  V 1 

3. Chodidlá v pôvodnom 
postavení potom otá-
čať sa mierne v P, PN 
smeruje vpred bez 
váhy, nad parketom 

_ 

Rytmický pohup 
a potom nasleduje na 
konci kroku 2 uvoľne-
né kopnutie z kolena  

Na konci 
kroku 
mierne 
otáčanie 
do P. 

V 1 

4. PN temer prisunúť, 
špička vytočená sme-
rom k ĽN. 

pol, plo 
 

Temer na mieste 
zmena váhy. 

0 R 1/2 

5. ĽN vpred a naprieč pol, plo 
 

Krok vpred 0 R 1/2 

6. PN bočne potom otá-
čať mierne v Ľ, ĽN 
smeruje vpred bez 
váhy, nad parketom 

pol, plo 
 

Krok bočne a potom 
nasleduje na konci 
kroku uvoľnené kop-
nutie z kolena 

Na konci 
kroku 
mierne 
otáčanie 
do Ľ. 

V 1 

7. ĽN temer prísun, špič-
ka vytočená smerom 
k PN 

pol, plo 
 

Temer na mieste 
zmena váhy. 

0 R 1/2 

8. PN vpred a naprieč pol, plo Krok vpred 0 R 1/2 
9. ĽN bočne potom otá-

čať mierne v P, PN 
smeruje vpred bez 
váhy, nad parketom 

pol, plo Krok bočne a potom 
nasleduje na konci 
kroku uvoľnené kop-
nutie z kolena 

Na konci 
kroku 
mierne 
otáčanie 
do P. 

V 1 

Kroky 10-12: Opakovať kroky 4-6 

13. ĽN temer prísun, špič-
ka vytočená smerom 
k PN 

pol, plo Temer na mieste 
zmena váhy. 

R 1/2 

14. PN vpred a naprieč pol, plo Krok vpred R 1/2 
15. ĽN bočne pol, plo Krok bočne 

1/4 do P 

V 1 

Sambový pohup: 

Muž:   žiadny 
Žena: Sambový pohup len v krokoch 1 a 2. 
 

Zmeny postavenia:   
Krok 1 : začiatok čelom k partnerovi, bez držania, vo vzdialenosti približne 1,5 met-
ra. 
Kroky 4-12 : Dramatické tvarovanie tela, ktoré indikuje postupný pohyb ženy vpred 
smerom k mužovi. 
Krok 13 : Držanie ĽR – PR. 
Krok 15 : Koniec v zatvorenom postavení. 
 
Nasleduje: 
Podtáčka voltou vpravo, po ktorej nasleduje beh v PP a PPP. 
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Smerovanie: 
Muž: Začína čelom do SMT, končí čelom KUS. 
Žena: Začína chrbtom do SMT, končí chrbtom KUS. 
 
Poznámky: 

1. Tento vstup je možné poňať tiež ako figúru v rámci zostavy. Napr. po kro-
koch 1-3 Otáčky vľavo uvoľníme držanie. Potom nasledujú Carioca behy so 
začiatkom smerom chrbtom do SMT (žena čelom do SMT). Prípravné kroky 
v prípade muža sa vynechajú, ĽN zostáva na dobu 1 na mieste. 

2. Na docielenie potrebného smerovania môžeme tancovať v krokoch 13-15 
veľkosť otáčania v rozsahu 0 až 3/8 v P. Pokračujeme vhodnou figúrou, kto-
rá začína ĽN (žena PN). 
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29. METÓDY ZMIEN NÔH V SAMBE 
(Methods of Changing Feet in Samba) 

 
Mnohé figúry v sambe môže tancovať muž aj žena súhlasnou nohou v TP 
v držaní súhlasnými rukami.  
Napríklad: botafogá, korta džaka, postupové volty, utopená volta a kruzádové 
kríženia a chôdza. 
Zmenu nohy jedného z partnerov, najčastejšie ju robí muž tak, tancuje dve zmeny 
váhy v jednom takte a žena tancuje tri zmeny váhy.  

A. Muž tancuje PN vpred (alebo ĽN) a prenesie obvyklým spôsobom váhu (V). 
Potom prisunie alebo temer prisunie ĽN k PN (alebo PN k ĽN). Prenesie 
váhu (V). V priebehu uvedeného taktu hudby vedie ženu do tancovania fi-
gúry napr. Botafogo alebo Točenie voltou na mieste (1a2). 

B. Muž zatancuje výkop (kick) PN smerom vpred (1). Urobí PN krok vzad pri-
čom použije vnútornú hranu špičky chodidla, ktoré je zaťažené len časťou 
váhy (a). Následne preváži na ĽN, ktorá zostala na mieste (2). Tento pohyb 
je pomenovaný ako zmena polchodidla /Ball Change/. Počas tohto taktu 
hudby muž vedie ženu do tancovania figúry napr. Botafogo (1a2). 

Hociktorá z uvedených metód zmeny nôh je použiteľná pre zmenu z normálneho 
protismerného postavenia chodidiel do postavenia súhlasnými chodidlami alebo 
opačne. 

Typickými príkladmi zmien nôh sú nasledovné metódy: 
 
1. METÓDA:  

ZMENA Z PP DO TP  SÚHLASNÝMI RUKAMI  A NOHOU 
Po sambovej chôdzi bočne z PP točiť 1/8  P (Žena: vľavo) potom uvoľniť držanie 
PR. Muž pokračuje ĽN krokom vpred (V) a následne prísun PN k ĽN (V). Počas 
zmeny  vedie ženu do podtáčky voltou na mieste vpravo (1a2) s rozsahom točenia 
1.1/4. Keď žena dokončí otáčanie vpravo muž končí v TP v držaní súhlasnými ru-
kami. 

Nasledujú: 
Botafogo v TP, postupové volty vpravo v tieňovom postavení, kruzádové kríženie a 
chôdza v TP.  

Poznámka : Modernejšou tendenciou je stabilizácia TP po zmene nôh tak, že obaja 
tancujú ĽN krok vpred a naprieč v TP (V). Potom nasleduje krok bočne a mierne 
vpred PN  a pokrčí sa koleno PN. Pár zostáva stále v TP (V).  
Nasledujúca figúra sa tancuje z tohto postavenia. 
 
2. METÓDA:   

ZMENA Z PP DO PRP – P  SÚHLASNOU NOHOU 
Po promenádnom botafogu muž tancuje  zmenu nohy,  napr.: PN vpred v PP (V) a 
prísun ĽN k PN (V). Počas zmeny vedie ženu do promenádneho botafoga 
s točením približne 1/4 vľavo  (1a2). 
Alternatívne môže muž tancovať  zmenu kopnutím (1a2). 
Nasleduje: 
Protismerné botafogo, voltový krúžok vpravo.   
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3. METÓDA:  

ZMENA  Z TP SÚHLASNÝMI RUKAMI  A  NOHOU DO ZP  
Po figúre v TP súhlasnou nohou zakončenej s váhou na ĽN muž tancuje zmenu 
nohy: krok vpred PN (V), prísun ĽN k PN (V). Počas zmeny vedie ženu do voltovej 
podtáčky na mieste v P (1a2). ZP sa zaujme na konci podtáčky v P. 
Alternatívne môže muž tancovať  zmenu kopnutím (1a2). 

Nasleduje: 
Ľubovoľná figúra, ktorá začína PN v ZP z tohto smerovania. 
 
4. METÓDA:  

ZMENA  Z PRP – P  SÚHLASNOU NOHOU DO  PP 
Po figúre, ktorá končí v protipostavení v P  súhlasnými nohami, muž tancuje krok 
vpred PN  (V), prísun ĽN k PN (V). Počas zmeny vedie ženu do botafoga (1a2) za-
končeného v PP. 
Alternatívne môže muž tancovať  zmenu nohy kopnutím (1a2). 
Nasledujú : 
Sambová chôdza, sambová chôdza bočne . 
 
Všeobecná poznámka: 
Keď figúry tancujeme v TP v držaní súhlasnými rukami technika tancovania 
je nezmenená a platí to čo je uvedené v tabuľkách s výnimkou, keď žena 
tancuje mužove kroky súhlasnou nohou súčasne s mužom. 
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FIGÚRY Z DOPLNKU TECHNIKY  

LATINSKO–AMERICKÝCH TANCOV A SYLABOV WDSF 
 
 

 
30. ZÁKLADNÝ POHYB BO ČNE 

(Side Basic Movement) 
 
Pozri kroky 4-6 figúry postupový základný pohyb. Základný pohyb bočne je tvorený 
krokmi 4,5,6 (ĽPĽ) figúry postupový základný pohyb po ktorých sa potom tancujú 
podobné tri kroky od PN (PĽP) pričom sa pohyb vedie v P. časovanie je 1a2, 1a2 
atď. 
 
Poznámky: 
V uvedenej figúre sa rytmizácia V,V alebo 1,2 neodporúča. 
Figúra zo sylabov WDSF. 
 
 
 

31. ZÁKLADNÝ POHYB MIMO 
(Outside Basic) 

 
Muž: 

Krok Postavenie chodidiel Nášlap  Akcia     Točenie Poč. 
1. PN vpred pol, plo Krok vpred 1 3/4 
2. ĽN prísun  pol Prísun s časťou 

váhy 

1/8 Ľ 
a 1/4 

3. PN na mieste pol, plo Preváženie 0 2 1 
4. ĽN vzad, partnera mimo 

po P strane 
pol, plo Krok vzad 0 1 3/4 

5. PN prísun pol Prísun s časťou 
váhy 

0 a 1/4 

6. ĽN na mieste pol, plo Preváženie 0 2 1 
7. PN vpred mimo partnera 

po P strane 
pol, plo Krok vpred 1 3/4 

8. ĽN prísun pol Prísun s časťou 
váhy 

1/8 P 

a 1/4 

9. PN na mieste pol, plo Preváženie 0 2 1 
10. ĽN vzad pol, plo Krok vzad 0 1 3/4 
11. PN prísun pol Prísun s časťou 

váhy 
0 a 1/4 

12. ĽN na mieste pol, plo Preváženie 0 2 1 
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Žena: 

Krok Postavenie chodidiel Nášlap  Akcia     Točenie Poč. 
1. ĽN vzad pol, plo Krok vzad 1 3/4 
2. PN prísun  pol Prísun s časťou 

váhy 

1/8 Ľ 
a 1/4 

3. ĽN na mieste pol, plo Preváženie 0 2 1 
4. PN vpred, partner mimo 

po P strane 
pol, plo Krok vpred 0 1 3/4 

5. ĽN prísun pol Prísun s časťou 
váhy 

0 a 1/4 

6. PN na mieste pol, plo Preváženie 0 2 1 
7. ĽN vzad partnera mimo 

po P strane 
pol, plo Krok vzad 1 3/4 

8. PN prísun pol Prísun s časťou 
váhy 

1/8 P 

a 1/4 

9. ĽN na mieste pol, plo Preváženie 0 2 1 
10. PN vpred pol, plo Krok vpred 0 1 3/4 
11. ĽN prísun pol Prísun s časťou 

váhy 
0 a 1/4 

12. PN na mieste pol, plo Preváženie 0 2 1 

 

Sambový pohup: 
Sambový pohup sa tancuje v celej figúre. 
 

Zmeny postavenia:   
Kroky 1-12 : Začiatok aj koniec v zatvorenom držaní. 
 

Predchádza:   

Ľubovoľná figúra ukončená v zatvorenom postavení s voľnou PN. 

Nasleduje:   
Ľubovoľná figúra, ktorá začína PN v zatvorenom postavení. 
 
Smerovanie: 
Závisí od predchádzajúcej figúry. Môže začínať aj končiť v ľubovoľnom štandardnom 
smerovaní. 
 
Poznámka:  
Figúra zo sylabov WDSF. 
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32. JEDNODUCHÁ VOLTA VPRAVO ALEBO V ĽAVO 
(Simple Volta to Right or Left) 

 
Volta tancovaná v zatvorenom postavení na jeden alebo dva takty v hudbe. Tancuje 
sa s držaním alebo bez držania. Používa sa ako choreografická spojka. 
 
 
 

33. KRÍŽOM KRÁŽOM 
(Criss Cross) 

 
Pozri základné figúry Postupové volty vpravo a Postupové volty vľavo. Muž vedie 
ženu ĽR do výmeny miesta a súčasne do malého otáčania vpravo pod zdvihnutou Ľ 
pažou pričom sa súčasne pohybuje v P. (Žena sa pohybuje pred alebo za mužom) . 
 
 
 

34. KOLOTOČ 
(Roundabout) 

 
Pozri techniku figúr Voltový krúžok vpravo a Voltový krúžok vľavo. Tancuje sa v pro-
tipostaveni v P alebo v Ľ. Podľa nasledujúcej figúry sa použije zmena nôh. 
 
 
 

35. ZATVORENÁ VOLTA 
(Closed Volta) 

 
Verzia volty, ktorá sa tancuje v PP pričom obaja partneri sa otáčajú v Ľ. Táto figúra 
nie je typickou figúrou s voltovým pohybom. Nedoporučuje sa používať. 
 
 
 

36. SÓLOVÁ VOLTA NA MIESTE 
(Solo Spot Volta) 

 
Po figúre sambová chôdza bočne tancovanej s otáčaním u muža o 1/8 v Ľ (žena 1/8 
v P) uvoľníme držanie a muž tancuje kroky 1-3 figúry podtáčka voltou vľavo (kroky 
ženy) a žena tancuje podtáčku voltou v P. Koniec v zatvorenom postavení. Viď po-
známku 1 u zmienených figúr. 
Figúra sa môže tancovať s otáčaním v P alebo v Ľ. Príslušné kroky sú potom prispô-
sobené smeru rotácie. 
 
Poznámka : Figúry zo sylabov WDSF. 
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37. ARGENTÍNSKE KRÍŽENIA 
(Argentine Crosses) 

 
Muž: 
Krok Postavenie chodidiel Nášlap Akcia     Točenie Poč. 

1. PN predkrížiť pred ĽN pol, plo Krok vpred s otá-
čaním, latinské 
kríženie 

1 3/4 

2. ĽN bočne a mierne 
vzad, špička vytočená 

špi Krok bočne 
s časťou váhy 

a 1/4 

3. PN predkrížiť pred ĽN pol, plo Výkrut na špičke 
PN a latinské 
kríženie 

2 1 

4. ĽN bočne pol, plo Krok bočne 1 3/4 
5. PN zakrížiť za ĽN špi Latinské kríženie a 1/4 
6. ĽN bočne pol, plo Krok bočne 

Dve celé 
otáčky v P 
v priebehu 

krokov 1-12* 

2 1 
7.- 12. Opakovať kroky 1 - 6 
 
Žena: 
Krok Postavenie chodidiel Nášlap Akcia     Točenie Poč. 

1. Ľ vzad a mierne bočne pol, plo Zatáčaný krok 
bočne ukončený 
vzad a mierne 
bočne 

1 3/4 

2. PN zakrížiť za ĽN špi Latinské kríženie a 1/4 
3. ĽN bočne pol, plo Krok bočne 2 1 
4. PN predkrížiť pred ĽN pol, plo Výkrut na špičke 

PN a latinské 
kríženie 

1 3/4 

5. ĽN bočne a mierne 
vzad, špička vytočená 

špi Krok bočne 
s časťou váhy 

a 1/4 

6. PN predkrížiť pred ĽN pol, plo Latinské kríženie 

Dve celé 
otáčky v P 
v priebehu 

krokov 1-12* 

2 1 
7.- 12. Opakovať kroky 1 - 6 

∗ otáčka začína v predchádzajúcej dobe 
Pohup : sambový pohup je aplikovaný počas tancovania celej figúry. 

Tvarovanie : Kroky 1-12: začiatok aj koniec v zatvorenom postavení. 

Predchádza: zášvih v Ľ 

Nasleduje: zášvih v P 

Smerovanie : začiatok aj koniec čelom KUS. 

Poznámka : figúra zo sylabov WDSF. 



 SAMBA 
 

 

54 
 

38. SAMBOVÉ KRÍŽENIA V OTVORENOM PP 
(Samba Locks in Open PP) 

Muž: 
Krok Postavenie chodidiel Nášlap  Akcia     Točenie Poč. 

1. ĽN vpred, špička vytočená pol, plo Krok vpred s časťou 
váhy 

1/4 v Ľ R 1/2 

2. PN zakrížiť za ĽN špi* Latinské kríženie 0 R 1/2 
3. ĽN vpred, krátky krok,  

špička vytočená 
plo Krok vpred 0 V 1 

4. PN vpred, špička vytočená pol, plo Krok vpred s časťou 
váhy 

1/8 v P R 1/2 

5. ĽN zakrížiť za PN špi* Latinské kríženie 0 R 1/2 
6. PN vpred, krátky krok, 

špička vytočená 
plo Krok vpred 0 V 1 

7.- 12. Opakovať kroky 1 - 6 

Žena: 
Krok Postavenie chodidiel Nášlap  Akcia     Točenie Poč. 

1. PN vpred, špička vytočená pol, plo Krok vpred s časťou 
váhy 

1/4 v P R 1/2 

2. ĽN zakrížiť za PN špi* Latinské kríženie 0 R 1/2 
3. PN vpred, krátky krok,  

špička vytočená 
plo Krok vpred 0 V 1 

4. ĽN vpred, špička vytočená pol, plo Krok vpred s časťou 
váhy 

1/8 v Ľ R 1/2 

5. PN zakrížiť za ĽN špi* Latinské kríženie 0 R 1/2 
6. ĽN vpred, krátky krok, špič-

ka vytočená 
plo Krok vpred 0 V 1 

7.- 12. Opakovať kroky 1 - 6 

∗ toto je výnimka. Bežne sa v kroku, ktorý sa tancuje na 1/2 doby znižuje päta. 
Pohup : žiadny 

Tvarovanie:  
Začiatok v otvorenom postavení v držaní P – Ľ. Krok 1 : Pritiahnuť obe ruky a viesť 
ženu smerom vpred do otvoreného PP. Krok 9 : Koniec v otvorenom PP. 

Predchádza: 
Sólová volta na mieste v P (tancovať na 1 alebo 2 takty v hudbe), sólová volta na 
mieste v Ľ – žena, postupová volta v Ľ, májka v Ľ. Všetky figúry ukončené 
v otvorenom postavení. 

Nasleduje: 
Po kroku 6 alebo 12: zášvih v Ľ, sólová volta na mieste v P – žena, sólová volta na 
mieste v Ľ (tancovať na 1 alebo 2 takty v hudbe). Po kroku 9:  jednoduchá volta v Ľ, 
botafogo, sambová chôdza bočne, májka v Ľ. 
 

39. SAMBOVÉ KRÍŽENIA V OTVORENOM PPP 
(Samba Locks) 

Pozri figúru Sambové kríženia. 

Poznámka : Figúry zo sylabov WDSF. 
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40. ODVINUTIE Z PAŽE 
(Rolling of the Arm) 

 
Muž: 
Krok Postavenie chodidiel Nášlap Akcia     Točenie Poč. 

1. ĽN bočne pol, plo 0 1 3/4 
2. PN zakrížiť za ĽN špi 0 a 1/4 
3. ĽN na mieste pol, plo 

Sambový zášvih v Ľ 

0 2 1 
4. PN bočne pol, plo 0 1 3/4 
5. ĽN zakrížiť za PN špi 0 a 1/4 
6. PN na mieste pol, plo 

Sambový zášvih v P 

0 2 1 

Žena: 
Krok Postavenie chodidiel Nášlap Akcia     Točenie Poč. 

1. PN vpred pol, plo Krok vpred 1/4 v P R 1/2 
2. ĽN vpred do špirálovej 

akcie 
Plo potom 
špi oboch 
chodidiel 

Točený krok vpred do 
špirálovej akcie 

R 1/2 

3. PN bočne a mierne 
vpred 

pol, plo Krok bočne 

3/4 v P 

R 1/2 

4. ĽN bez váhy prisunie k 
PN 

špi Prísun chodidiel bez 
zmeny váhy 

Točiť 
mierne v 

P 

R 1/2 

5. ĽN vpred pol, plo Krok vpred 1/4 v Ľ R 1/2 
6. PN vpred do špirálovej 

akcie 
Plo potom 
špi oboch 
chodidiel 

Točený krok vpred do 
špirálovej akcie 

R 1/2 

7. ĽN bočne a mierne 
vpred 

pol, plo Krok bočne 

3/4 v Ľ 

R 1/2 

8. PN bez váhy prisunie k 
ĽN 

špi Prísun chodidiel bez 
zmeny váhy 

Točiť 
mierne v 

Ľ 

R 1/2 

Tvarovanie:  

Krok 1: začiatok v tieňovom postavení v držaní Ľ-P a P-Ľ. Potom uvoľniť držanie ĽR. 
Krok 3: Muž a žena čelom do SMT v držaní P-Ľ. Krok 6: Obnoviť tieňové postavenie 
s držaním Ľ-P a P-Ľ. 

Predchádza: 
sambová chôdza v tieňovom postavení (PĽP) v držaní Ľ-P a P-Ľ. 

Nasleduje: 

sambová chôdza (ĽPĽ) (PĽP) v tieňovom postavení, sambový zášvih v Ľ otáčaný 
o 1/4 v P pričom sa uvoľní držanie P rukou a obnoví zatvorené držanie. V prípade, že 
muž po kroku 3 (4. krok ženy) zavedie ženu do pohybu vpred sprevádzaným ostrým 
točením v Ľ, uvoľnením držania P ruky a obnovením držania Ľ-P nasleduje otáčka 
vľavo. V takomto prípade žena tancuje: 1. ĽN vpred. 2. PN vpred do špirálového krí-
ženia. 3. ĽN vpred s pivotovaním v Ľ.  (rytmizácia 1.2.3.) 

Poznámka : Figúra zo sylabov WDSF. 
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Pôsobivé väzby základných figúr v Sambe 
 
 
Väzba č. 1 – Začiatok v ZP, čelom KUS, váha na PN: 
Zášvih v Ľ a v P (2) – sambová chôdza (ĽPĽ) – bočná sambová chôdza – 
sambová chôdza na mieste (4) – zášvih v Ľ a v P – zášvih v Ľ (Ž: podtáčka 
voltou v P)  - zášvihy v P a v Ľ – zášvih v P (Ž: podtáčka voltou v Ľ) – zášvih 
v Ľ – valenie v P zakončené čelom do SMT – zatvorené kolísky (3) – otáčka 
v Ľ zakončená do SMT – postupové BF – valenie v P začať MP a nedotočiť 
koniec čelom KUS – korta džaka ( 10 R). 
Opakovať. 
 
Väzba č. 2– Začiatok v ZP, čelom KUS,  váha na PN: 
Promenádne BF – bočná sambová chôdza ( PĽP) – sambová chôdza (ĽPĽ) 
– bočná sambová chôdza (PĽP) – sambová chôdza (ĽPĽ) – tieňové BF (4) 
– postupové volty v P a v Ľ – zášvih v Ľ – Valenie v P (1.1/2), koniec chrb-
tom do SMT – kolísky vzad (4) – vrkoč (3) – kroky 4-6 otáčky v Ľ – zášvih 
v Ľ a v P. 
Opakovať. 
 
Väzba č. 3– Začiatok v ZP , čelom KUS, váha na PN:    
Zášvih v Ľ a v P – sambová chôdza (ĽPĽ) – sambová chôdza bočne (PĽP) 
– sambová chôdza (ĽPĽ) – sambová chôdza bočne (PĽP) – zmena nohy (1. 
metóda) – kruzádové kríženie v TP (4) – BF v TP – BF s točením Ž v P – 
kontra BF (3) – voltové koliesko v P – kontra BF (2) – zmena nohy (metóda 
4) – sambová chôdza (PĽP) – zášvih v Ľ – beh v PP a PPP – sambová 
chôdza na mieste viesť ženu od otáčky troma krokmi v Ľ – sambové kríže-
nia v otvor PPP – podtáčky voltou v P – zášvih v P, zášvih v P. 
Opakovať.   
 
Poznámka: 
Číslo v zátvorke za figúrou znamená, koľko taktov tancujeme danú figúru. 
Označenie: „sambová chôdza (ĽPĽ)“ znamená, že tancujeme: 
sambovú chôdzu ĽN, potom PN a opäť ĽN.  
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ZZoozznnaamm  ff iiggúúrr  WWDDSSFF  pprree  rrookk  22001111  
 
  
SSaammbbaa  

Rhytm Bounce 
Natural Basic Movement 
Reverse Basic Movement 
Side Basic Movement 
Progressive Basic Movement 
Outside Basic Movement 
Whisks to R and L 
Promenade Samba Walk 
Side Samba Walk 
Stationary Samba Walk 
Cruzados Locks in Shadow Position 
Samba Locks in Open PP 
Samba Locks in Open CPP 
Travelling Botafogos Fwd 
Travelling Botafogos Bwd 
Promenade Botafogos 
Shadow Botafogos ( Criss Cross Botafogos ) 
Same Foot Botafogos 
Contra Botafogos 
Simple Volta to R and L 
Travelling Voltas to R and L ( Criss Cross ) 
Shadow Travelling Volta 
Shadow Circular Volta 
Continuous Volta Spot Turn to R or L ( Maypole ) 
Volta Spot Turn to R or L for Lady ( Underarm Volta  Spot Turn ) 
Solo Volta Spot Turn to R or L 
Circular Voltas to R and L ( Roundabout ) 
Argentine Crosses 
Reverse Turn 
Rolling off the Arm 
Close Rocks 
Open Rocks 
Back Rocks 
Corta Jaca 
Natural Roll 
Reverse Roll 
Plait 
Promenade to Counter Promenade Runs 
Three Step Turn 
Foot Changes 
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ČČ  AA  ––  ČČ  AA  
 

Základné figúry 
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2.2 Twistová premena (muž a žena) 66 
2.3 Premena sklzom do prísunu (muž) 67 
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3. Základný pohyb 68 
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3.2 Zatvorený základný pohyb 69 
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91 
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   ČA - ČA 
 

61 
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ČČAA  ––  ČČAA  
 
RYTMUS  
4/4 takt. V hudbe je počuteľný hudobný akcent v 1.dobe v takte a sekundárny hu-
dobný akcent v 3. dobe v takte. Akcent počuteľný prostredníctvom bicích nástrojov je 
spojený s 2. úderom /mierne/ a 4. úderom /dominantne/ v každom takte. Je to po-
dobné ako v Rumbe. 
Tanec začína krokom na 1. úder v takte. 
 
TEMPO 
30 taktov / min 
 
RYTMICKÁ  INTERPRETÁCIA 
Charakteristický rytmus ča-ča rozdeľuje každý takt pravidelne na 4 doby (štvrtiny), 
pričom posledná (4.doba) doba každého taktu je rozdelená ďalej na dve rovnaké 
časti (osminky). Prvé dva kroky premeny cha-cha (4.doba) sa zhodujú s dvomi os-
minkami. Tretí krok premeny sa zhoduje s prvým úderom nasledujúceho taktu. 
 
PRÁCA NÔH A PRENOS VÁHY 
Princípy použité pri krokoch chôdze vpred a vzad v ča-ča sú podobné princípom po-
užitým v Rumbe.  

Všetky kroky chôdze vpred začínajú najprv na špičku chodidla a potom sa váha 
prenáša s miernym tlakom na polchodidlo. Päta sa zníži a noha prepne tesne pred 
ukončením prenosu váhy na celé chodidlo. Táto technika je popísaná v tabuľkách 
ako „Polchodidlo, plocho“. 

Chôdza vzad začína najprv s použitím polchodidla hybnej nohy a potom nasledu-
je špička. Na záver dochádza k zníženiu päty. Zníženie sa uskutoční po dosiahnutí 
maximálnej dĺžky chôdze pričom dôjde k úplnému preneseniu váhy. Na konci kroku 
sa päta nohy bez váhy uvoľní od parketu. Nezaťažená noha sa nesmie výrazne po-
krčiť. Technika tancovania takéhoto kroku je popísaná v tabuľkách ako „polchodidlo, 
plocho“. 

Keďže hudba pre tanec ča-ča sa hraje v inom (rýchlejšom) tempe ako pre tanec 
rumba je prenos váhy v každom poslednom kroku chôdze vzad iný ako v rumbe. 

Zatiaľ čo v rumbe sa prenos váhy na stojnú nohu pri chôdzi vzad uskutoční 
v dobe „a“ po dobe „2“ v tanci ča-ča je potrebná modifikácia tohto typu pohybu. 

V priebehu posledného kroku chôdze vzad je potrebné prenos váhy zabezpečiť 
tak, aby celá váha bola posadená na stojnú nohu len počas poslednej časti doby „a“ 
po dobe „2“. Časovanie krokov je potom „2&a“ pred tým ako sa prenesenie celá váha 
na prednú nohu v dobe „3“. 

Podobný typ pohybu a počítania sa používa vo všetkých zarazených krokoch 
vpred v tanci ča-ča.  
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1. PREMENA ČA-ČA-ČA 
V svojej základnej forme sa skladá z troch krokov, kde v 2. kroku robíme polovičný 
prísun k stojnej nohe. Premenu môžeme tancovať ľubovoľným smerom alebo kom-
paktne tancovať na mieste. Keď sa tancuje premena vpred alebo vzad (muž alebo 
žena) potom sa používa alternatíva premeny – kríženie. Jednoduchá forma premeny 
bočne sa používa u začiatočníkov. 

V druhom kroku pri všetkých alternatívach premeny ča-ča a kríženiach sú obe kolená 
pokrčené a v poslednom kroku sú zase kolená vystreté. Pri týchto premenách nedo-
chádza k zmene váhy alebo akcie. Toto je dané tým, že pohyb panvy (boku) alebo 
panvový posun, ktorý vzniká pri prepnutí nohy v dobe 3 kompenzuje stratu váhy, kto-
rá sa vyskytne pri oboch pokrčených kolenách v dobe 2. 
 
 

1.1 PREMENA ČA-ČA-ČA VPRAVO (PĽP) 
Krok Postavenie chodidiel   Nášlap  Akcia     Točenie Poč. 

1. PN bočne pol, plo PN pokrčená,  
panva začína pohyb v P 

1/2 4 

2. ĽN pol-prísun k PN pol, plo Obe nohy pokrčené,  
panva vyrovnane 

1/2 & 

3. PN bočne pol, plo Obe nohy vystreté,  
panva v P 

Závisí od 
figúry, 
v ktorej 

  sa premena 
tancuje 

 
1 1 

 
 

1.2 PREMENA ČA-ČA-ČA VĽAVO (ĽPĽ) 
Krok Postavenie chodidiel   Nášlap  Akcia     Točenie Poč. 

1. ĽN bočne pol, plo ĽN pokrčená,  
panva začína pohyb v Ľ 

1/2 4 

2. PN pol-prísun k ĽN pol, plo Obe nohy pokrčené,  
panva vyrovnane 

1/2 & 

3. ĽN bočne pol, plo Obe nohy vystreté,  
panva v Ľ 

Závisí od 
figúry, 
v ktorej 

  sa premena 
tancuje 

 
1 1 

 
 

1.3 ČA-ČA-ČA KRÍŽENIE VPRED (PĽP) 
Krok Postavenie chodidiel   Nášlap  Akcia     Točenie Poč. 

1. PN vpred,  
P plece vedie 

pol, plo Koleno PN prepnuté,  
panva začína pohyb v P 

1/2 4 

2. ĽN zakrížiť za PN špi* Obe kolená pokrčené,  
panva vyrovnane, latin-
ské kríženie 

1/2 & 

3. PN vpred,  
P plece vedie 

pol, plo Obe kolená prepnuté, 
panva v P 

Závisí od 
figúry, 
v ktorej 

  sa kríženie 
tancuje 

 1 1 

*Toto je výnimka. Bežne by sa tancoval nášlap päta v kroku vyžadujúcom ½ úderu v hudbe. 
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1.4 ČA-ČA-ČA KRÍŽENIE VPRED (ĽPĽ) 
Krok Postavenie chodidiel   Nášlap  Akcia     Točenie Poč. 

1. ĽN vpred,  
Ľ plece vedie 

pol, plo Koleno ĽN prepnuté,  
panva začína pohyb v Ľ 

1/2 4 

2. PN zakrížiť za ĽN špi* Obe kolená pokrčené,  
panva vyrovnane, latin-
ské kríženie 

1/2 & 

3. ĽN vpred,  
Ľ plece vedie 

pol, plo Obe kolená prepnuté, 
panva v Ľ 

Závisí od 
figúry, 
v ktorej 

  sa kríženie 
tancuje 

 1 1 

*Toto je výnimka. Bežne by sa tancoval nášlap päta v kroku vyžadujúcom ½ úderu v hudbe. 

 
 

1.5 ČA-ČA-ČA KRÍŽENIE VZAD (ĽPĽ) 
Krok Postavenie chodidiel   Nášlap  Akcia     Točenie Poč. 

1. ĽN vzad, špička vyto-
čená, Ľ plece vedie 

špi* Koleno ĽN prepnuté,  
panva začína pohyb v Ľ 

1/2 4 

2. PN predkrížiť pred ĽN pol, plo Obe kolená pokrčené,  
panva vyrovnane, latin-
ské kríženie 

1/2 & 

3. ĽN vzad, Ľ plece vedie pol, plo Obe kolená prepnuté, 
panva v Ľ 

Závisí od 
figúry, 
v ktorej 

  sa kríženie 
tancuje 

 1 1 

*Toto je výnimka. Bežne by sa tancoval nášlap päta v kroku vyžadujúcom ½ úderu v hudbe. 

 
 

1.6 ČA-ČA-ČA KRÍŽENIE VZAD (PĽP) 
Krok Postavenie chodidiel   Nášlap  Akcia     Točenie Poč. 

1. PN vzad, špička vyto-
čená, P plece vedie 

špi* Koleno PN prepnuté,  
panva začína pohyb v P 

1/2 4 

2. ĽN predkrížiť pred PN pol, plo Obe kolená pokrčené,  
panva vyrovnane, latin-
ské kríženie 

1/2 & 

3. PN vzad, P plece vedie pol, plo Obe kolená prepnuté, 
panva v P 

Závisí od 
figúry, 
v ktorej 

  sa kríženie 
tancuje 

 1 1 

*Toto je výnimka. Bežne by sa tancoval nášlap päta v kroku vyžadujúcom ½ úderu v hudbe. 

Poznámky: 
1. Vedenie plecom počas kríženia vpred a vzad sa nesmie preháňať. V nasledujúcom kroku 

po krížení vedenie plecom sa už nepoužije alebo aj vtedy ak krok s krížením je natáčaný 
smerom ku kročnej nohe. 

2. Aby sa zjednodušil popis, je v tabuľkách popisov figúr uvádzaná skrátená forma popisu 
krížení . Ak chcete podrobný popis tohto pohybu, treba sa vrátiť k týmto tabuľkám. 
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2. OBMENY TVARU PREMENY ČA-ČA-ČA
V niektorých figúrach jednoduchá ča ča premena je málo atraktívna pre tancovanie najmä 
u veľmi vyspelých tanečníkov. Títo potom niekedy menia tvar premeny aby docielili zaujíma-
vejšie rytmické prevedenie uvedenej figúry. 

Používajú sa tri metódy zmeny tvaru premeny. Sú pomenované nasledovne: Ronde preme-
na Twistová premena a premena sklzom do prísunu /Slip-Close Chasse/. Pôvodne sa táto 
premena nazývala „Otvorený twist panvou“ pretože obsahuje časť tejto figúry. V dnešných 
dňoch vďaka širokému používaniu tejto figúry napr. kroky 3-5 Alemany bola premena Otvo-
reného twistu panvou premenovaná na premenu sklzom do prísunu. Ak sa základná preme-
ná nahradzuje niektorou z alternatív potom je treba pamätať, že ukončenie musí byť v tom 
istom smere ako by končila základná premena. Podobne samozrejme platí, že ak ronde 
premena, twistová premena alebo premena sklzom do prísunu sú časťou niektorej štan-
dardnej figúry možno ich nahradiť jednoduchou premenou napr. pre začiatočníkov. Napr. 
kroky 3-5 Hokejky možno u muža tancovať ako jednoduchú premenu LPL tancovanú 
v tesnom držaní. 

Pre neskúsených tanečníkov začiatočníkov/, ktorí ešte nezvládnu záludnosti twistovej pre-
meny je vhodné tancovať jednoduchú premenu vo figurách, ktoré končia v postavení vejára. 
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2.1 RONDE PREMENA (MUŽ) 
Krok Postavenie chodidiel   Nášlap  Akcia     Točenie Poč. 

1. ĽN zakrížiť za PN špi* Zadržaný krok vzad bez 
zníženia päty, tancovať 
mierne ronde. Obe kole-
ná pokrčené, panva vy-
rovnane. Latinské kríže-
nie  
 

1/2 4 

2. PN bočne, (krátky krok 
bočne z pôvodného 
postavenia) 

plo Obe kolená pokrčené,  
panva mierne v P 

1/2 & 

3. ĽN bočne pol, plo Obe kolená prepnuté, 
panva v Ľ 

Závisí od 
figúry, 
v ktorej 

  sa ronde 
premena 
tancuje 

 

1 1 

* Toto je výnimka. Bežne by sa tancoval nášlap päta v kroku vyžadujúcom ½ úderu v hudbe 

POZNÁMKY: 
1. Ak figúre koliesko vľavo predchádza zatvorený základný krok potom môže muž kroky 

3-5 tancovať ako ronde premenu. 
2. Kroky 3-5 vo figúre Hokejka sú ronde premenou s tým, že na konci sa tancuje prísun. 
3. Kroky 3-5 vo figúre zatvorený twist panvou sú ronde premenou. 
4. Na zjednodušenie popisu v tabuľkách sa uvádza zjednodušený tvar popisu. Ak je po-

trebný detailný popis potom je potrebné sa vrátiť k vyššie uvedeným popisom pre-
mien.  

 

 

2.2 TWISTOVÁ PREMENA (MUŽ A ŽENA) 
Krok Postavenie chodidiel   Nášlap  Akcia     Točenie Poč. 

1. PN priečne vpred špi, plo Zadržaný krok vpred, 
koleno pokrčené, panva 
v Ľ. 
 

1/2 4 

2. ĽN prísun k PN pol, plo Obe kolená pokrčené,  
panva vyrovnane 

1/2 & 

3. PN bočne a mierne 
vpred 

pol, plo Obe kolená prepnuté, 
panva v P 

Závisí od 
figúry, 
v ktorej 

  sa twistová 
premena 
tancuje 

 1 1 

POZNÁMKY:    

1. Spodná časť tela sa točí viac ako plecia. Točiť sa začína už v predchádzajúcej dobe. 
2. Premenu  twistom používa muž vo všetkých  figúrach, ktoré končia vo vejárovom pos-

tavení. 
3. Ženy v krokoch 3-5 zatvoreného twistu panvou tancuje twistovú premenu. 
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2.3 PREMENA SKLZOM DO PRÍSUNU (MUŽ) 
(SLIP–CLOSE CHASSE) 

 
Krok Postavenie chodidiel   Nášlap  Akcia     Točenie Poč. 

1. ĽN vzad, špička vyto-
čená 

Vnh 
špi* 

Krok vzad bez zníženia na 
pätu 
 

1/2 4 

2. PN sklz smerom vzad plo Sklz nohou v dĺžke asi 8 cm 1/2 & 
3. Špička ĽN prísun 

k vnútornej hrane PN 
pol, plo Prísun so zmenou váhy 

- 
 

1 1 

* Toto je výnimka. Bežne by sa tancoval nášlap päta v kroku vyžadujúcom ½ úderu v hudbe 

POZNÁMKY:    

1. Kroky 3-5 muža vo figúre otvorený twist panvou sú vlastne premena prísun sklzom. 
2. Kroky 3-5 muža vo figúre alemana sú vlastne premena sklzom do prísunu ale s prísu-

nom ĽN k PN v poslednom kroku. 
3. Na zjednodušenie popisu v tabuľkách sa uvádza zjednodušený tvar popisu. Ak je potreb-

ný detailný popis potom je potrebné sa vrátiť k vyššie uvedeným popisom premien.  
 

RYTMIZÁCIA GUAPACHA 
 

Niektoré figúry, ako napr.: základný pohyb na mieste, krížený základný pohyb  môžu mať aj 
iné rytmické vyjadrenie, ako je základná interpretácia ča-ča (2,3,4,a,1). V takomto prípade 
krok, ktorý sa normálne tancuje s úderom druhej doby taktu, sa oneskorí a urobí sa o 1/2 
doby neskôr. Táto obmena základnej rytmizácie ča-ča sa označuje ako rytmizácia “guapa-
cha” (čítaj uapača). Veľa pokročilých variácií môže byť tancovaných v tejto rytmizácii. Pre 
lepšie pochopenie tejto rytmickej interpretácie je dobré  vybrať si relatívne jednoduchý po-
hyb. Nižšie je uvedené jej použitie v zatvorenom základnom pohybe: 

Muž: 
Krok Opis krokov Počítanie Rytmická hodnota 
1.-5. Tancovať kroky 1-5 zatvore-

ného základného pohybu 
234a1 1, 1, 1/2, 1/2, 1 

6. Zostať v postavení 5.kroku  
ešte 1/2 doby 

2 1/2 

7. PN vzad a 1/2 
8. ĽN na mieste 3 1 

9.-11 Premena v P  (PĽP), otáčaná 
do Ľ 

4a1 1/2,1/2,1 

12 Zostať v postavení 11.kroku  
ešte 1/2 doby 

2 1/2 

13 ĽN vpred a 1/2 
14 PN na mieste 3 1 

15-17 Premena v Ľ  (ĽPĽ), otáčaná 
do Ľ 

4a1 1/2,1/2,1 

Žena:  tancuje kroky opačnou nohou 

Poznámky:  
Nášlap v kroku 7 je „polchodidlo“, nie „polchodidlo, plocho“.  
Figúry v ktorých tancujeme rytmizáciu guapacha sú nasledovné: 
krížený základný pohyb, protipromenádna a promenádna zarážka, zatvorený twist pan-
vou, časové kroky tancované s latinským krížením v krokoch 2 a 7. 
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3. ZÁKLADNÝ POHYB 
(Basic Movement) 

3.1 ZÁKLADNÝ POHYB NA MIESTE 
(Time Step) 

Muž: 
Krok Postavenie chodidiel   Nášlap  Akcia     Točenie Poč. 

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

Premena ča-ča-ča vľavo 

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

Premena ča-ča-ča vpravo 
0 a 

11. PN bočne pol, plo  0 1 
Opakovať podľa ľubovôle od kroku 2. 

Žena: 
Krok Postavenie chodidiel   Nášlap  Akcia     Točenie Poč. 

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

Premena ča-ča-ča vpravo 

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

Premena ča-ča-ča vľavo 
0 a 

11. ĽN bočne pol, plo  0 1 
Opakovať podľa ľubovôle od kroku 2. 

Tvarovanie: 
Kroky 1-11: začiatok aj koniec v zatvorenom postavení. Môžeme tancovať aj bez 
držania. 

Predchádza: 
Zatvorený základný pohyb, otáčka na mieste vľavo. 

Nasleduje: 
Zatvorený základný pohyb, otáčka na mieste vpravo, po kroku 6: otáčka na 
mieste vľavo. 

Poznámky: 
1. Figúra sa používa vo výuke pre nácvik základného rytmu a pre rozvoj dobrej 

rytmickej interpretácie. Pohyb bol štandardizovaný s prvým krokom bočne na 1. 
dobu v takte. 

2. Ak použijeme rytmizáciu guapacha potom postavenie chodidiel v kroku 2 je „ĽN 
zakrížená za PN“ a v kroku 7 „PN zakrížená za ĽN“. Žena zrkadlovo. Nášlap je 
„špička“ a oba kroky sa tancujú s latinským krížením. 
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3.2 ZATVORENÝ ZÁKLADNÝ POHYB 
(Close Basic) 

 
Muž: 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. ĽN vpred, špi vytočená    pol, plo Zarazený krok vpred 0 2 
2. PN na mieste pol, plo Preváženie Mierne v Ľ 3 
3. ĽN bočne a mierne vzad pol, plo 4 
4. PN pol-prísun k ĽN pol, plo a 
5. ĽN bočne a mierne vzad pol, plo 

Premena ča-ča-ča 
vľavo 

Točiť v Ľ 

1 
6. PN vzad pol, plo Krok vzad 0 2 
7. Váha na ĽN pol, plo Preváženie Mierne v Ľ 3 
8. PN bočne a mierne vpred pol, plo 4 
9. ĽN pol-prísun k PN pol, plo a 
10. PN bočne a mierne vpred pol, plo 

Premena ča-ča-ča 
vpravo 

Točiť v Ľ 

1 

Žena: 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. PN vzad pol, plo Krok vzad 0 2 
2. Váha na ĽN pol, plo Preváženie Mierne v Ľ 3 
3. PN bočne a mierne vpred pol, plo 4 
4. ĽN pol-prísun k PN pol, plo a 
5. PN bočne a mierne vpred pol, plo 

Premena ča-ča-ča 
vpravo 

Točiť v Ľ 

1 
6. ĽN vpred, špi vytočená  pol, plo Zarazený krok vpred 0 2 
7. PN na mieste pol, plo Preváženie Mierne Ľ 3 
8. ĽN bočne a mierne vzad pol, plo 4 
9. PN pol-prísun k ĽN pol, plo a 
10. ĽN bočne a mierne vzad pol, plo 

Premena ča-ča-ča 
vľavo 

Točiť v Ľ 

1 

Možnosť otáčania: Muž aj žena: až 1/2 v Ľ     

Tvarovanie: 
Krok 1-10: začiatok aj koniec v zatvorenom postavení 

Predchádza: 
Zatvorený základný pohyb, koliesko vpravo so zakončením A, alemana so za-
končením A, otáčanie na mieste vľavo, krížený základný pohyb 

Nasleduje: 
Základný pohyb na mieste, krížený základný pohyb 
Po 5. kroku zatvoreného základného kroku:  koliesko vpravo,  vejár, podtáčka 
vpravo,  

Poznámky: 
1. Ak nasleduje koliesko vpravo, potom 5. krok ženy bude medzi chodidlá mu-

ža. Pozri predchádza pre Koliesko vpravo v ča-ča-ča. 
2. Nakoľko zarazený krok vpred a chôdza vzad nie sú presné „opaky“, bude sa 

vzdialenosť v páre medzi mužom a ženou mierne meniť počas krokov 1-10 
zatvoreného základného pohybu. 
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3.3 OTVORENÝ ZÁKLADNÝ POHYB  
(Open Basic) 

 
Muž:  

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap  Akcia     Točenie Poč. 
1. ĽN vpred, špička vytoče-

ná   
pol, plo Zarazený krok vpred 0 2 

2. PN na mieste pol, plo preváženie 0 3 
3. ĽN vzad špi 4 
4. PN predkrížená pred ĽN pol, plo a 
5. ĽN vzad pol, plo 

ča-ča-ča kríženie 
vzad (LPL) 

Mierne točenie 
tela v Ľ 

1 
6. PN vzad pol, plo chôdza vzad 0 2 
7. ĽN na mieste pol, plo preváženie 0 3 
8. PN vpred pol, plo 4 
9. ĽN zakrížená za PN špi a 
10. PN vpred pol, plo 

ča-ča-ča kríženie 
vpred (PLP) 

Mierne točenie 
tela v Ľ 

1 

Žena: 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap  Akcia     Točenie Poč. 
1. PN vzad pol, plo chôdza vzad 0 2 
2. ĽN na mieste pol, plo preváženie 0 3 
3. PN vpred pol, plo 4 
4. ĽN zakrížená za PN špi a 
5. PN vpred pol, plo 

ča-ča-ča kríženie 
vpred (PLP) 

Mierne točenie 
tela v Ľ 

1 
6. ĽN vpred, špička vytoče-

ná   
pol, plo Zarazený krok vpred 0 2 

7. PN na mieste pol, plo preváženie 0 3 
8. ĽN vzad špi 4 
9. PN predkrížená pred ĽN pol, plo a 
10. ĽN vzad pol, plo 

ča-ča-ča kríženie 
vzad (LPL) 

Mierne točenie 
tela v Ľ 

1 

Tvarovanie: 
Kroky 1-10: začiatok aj koniec v otvorenom postavení bez držania.  

Predchádza:   
Hokejka, sólové otáčanie vľavo, kubánske prerušenie, turecký uterák. 

Nasleduje: 
1.časť zatvoreného základného pohybu bez držania, potom sólové otá-
čanie vľavo, kubánske prerušenie, turecký uterák. 

Poznámka : 

Počas otvoreného základného pohybu sa môže nahradiť kríženie vzad tromi 
kríženiami vzad a kríženie vpred tromi kríženiami vpred. Tento variant sa nazý-
va 3 krát ča-ča-ča. 
Rytmizácia bude nasledovná: 23 4a1; 2a3 4a1; 23 4a1; 2a3 4a1. 
Figúry ktoré predchádzajú a nasledujú zostávajú nezmenené. 
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3.4 KRÍŽENÝ ZÁKLADNÝ POHYB 
(Cross Basic) 

 
Muž: 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap  Akcia     Točenie Poč. 
1. Ľ päta prísun k P špi, 

Ľ špi vytoč. 
pol, plo Pritiahnúť ĽN s tlakom 

do parketu k PN 
0 2 

2. PN vzad, krátky krok pol, plo Krátky krok vzad  3 
3. ĽN bočne pol, plo 4 
4. PN pol-prísun k ĽN pol, plo a 
5. ĽN bočne pol, plo 

ča-ča-ča premena  
(LPL) otáčaná v Ľ* 

1/4 Ľ 

1 
6. P špi prísun k Ľ päte, 

P špi vytočená 
pol Pritiahnúť PN s tlakom 

do parketu k ĽN 
0 2 

7. ĽN vpred, krátky krok pol, plo Krátky krok vpred 3 
8. PN bočne pol, plo 4 
9. ĽN pol-prísun k PN pol, plo a 
10. PN bočne pol, plo 

ča-ča-ča premena  
(PLP) otáčaná v Ľ* 

1/4 Ľ 

1 

Žena: 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap  Akcia     Točenie Poč. 
1. P špi prísun k Ľ päte, 

P špi vytočená 
pol Pritiahnúť PN s tlakom 

do parketu k ĽN 
0 2 

2. ĽN vpred, krátky krok pol, plo Krátky krok vpred 3 
3. PN bočne pol, plo 4 
4. ĽN pol-prísun k PN pol, plo a 
5. PN bočne pol, plo 

ča-ča-ča premena  
(PLP) otáčaná v Ľ* 

1/4 Ľ 

1 
6. Ľ päta prísun k P špi, 

Ľ špi vytoč. 
pol, plo Pritiahnúť ĽN s tlakom 

do parketu k PN 
0 2 

7. PN vzad, krátky krok pol, plo Krátky krok vzad  3 
8. ĽN bočne pol, plo 4 
9. PN pol-prísun k ĽN pol, plo a 
10. ĽN bočne pol, plo 

ča-ča-ča premena  
(LPL) otáčaná v Ľ* 

1/4 Ľ 

1 

* Premena ča-ča-ča tancovaná v kríženom základnom pohybe a premena, ktorá 
predchádza figúru sa tancuje s väčším rozsahom pohybu ako v iných figúrach. 
Sklon: Muž:  Ľ počas krokov 1,2,  P počas krokov 6,7.     
            Žena: P počas krokov 1,2, Ľ počas krokov 6,7. 
Tvarovanie: Kroky 1-10: začiatok aj koniec v ZP. 
Predchádza: Zatvorený základný pohyb, alemana so zakončením A, otáčanie 
na mieste vľavo, podtáčka vpravo. 
Nasleduje: Zatvorený základný pohyb, po krokoch 1-5: vejár. 
Poznámky:   
1. Pokročilým spôsobom tancovania tejto figúry je využitie otáčania ženy v Ľ 

pod zdvihnutou Ľ rukou (krok 5) a obnovenie normálneho zatvoreného dr-
žania počas krokov 8-10. V kroku 5 tancuje žena špirálové kríženie. 

2. Krížený základný pohyb je možné opakovať. V priebehu posledných 5 kro-
kov môže muž viesť ženu do ukončenia v postavení vejára, otvoreného pos-
tavenia alebo otvoreného PPP. 
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4. PROMENÁDNE ZARÁŽKY 
(Checks from Open PP and Open CPP) 

 

4.1 PROTIPROMENÁDNA ZARÁŽKA 
(Check from Open CPP) 

 
Muž: 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. ĽN krok vpred v otvorenom  

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

2. PN na mieste pol, plo Preváženie 3 
3. ĽN bočne pol, plo 4 
4. PN pol-prísun k ĽN pol, plo a 
5. ĽN bočne pol, plo 

ča-ča-ča premena  
(LPL) bočne 

1/4 Ľ (2) 

1 

Žena: 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. PN krok vpr v otvorenom 

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

2. ĽN na mieste pol, plo Preváženie 3 
3. PN bočne pol, plo 4 
4. ĽN pol-prísun k PN pol, plo a 
5. PN bočne pol, plo 

ča-ča-ča premena  
(PLP) bočne 

1/4 P (2) 

1 

(1) Točiť sa začína na konci predchádzajúcej doby. 
(2)  3/8 ak končíme v otvorenom PP v držaní P- Ľ.  

Tvarovanie:   
Krok 1:začať v otvorenom PPP. Krok 5: koniec v otvorenom postavení v držaní 
Ľ-P. 

Predchádza: 
Nasledujúce figúry zakončené  v otvorenom PPP: 
otáčka na mieste vľavo, podtáčka vpravo, promenádna zarážka, kroky 1-10 ru-
ka k ruke, hokejka, zatvorený a otvorený twist panvou, alemana, otvorený a 
zatvorený twist panvou so špirálovým zakončením, špirála, rozdelené kubánske 
prerušenie v otvorenom PPP, rozdelené kubánske prerušenie z otvoreného 
PPP a otvoreného PP. 

Nasleduje:  
Vejár, otáčka na mieste vľavo, podtáčka vpravo.  
Ak  je zakončená v otvorenom PP v držaní P - L: promenádna zarážka. 
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4.2 PROMENÁDNA ZARÁŽKA 
(Check from Open PP) 

 
Muž: 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. PN krok vpred v otvorenom 

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

2. ĽN na mieste pol, plo Preváženie 3 
3. PN bočne pol, plo 4 
4. ĽN pol-prísun k PN pol, plo a 
5. PN bočne pol, plo 

ča-ča-ča premena  
(PLP) bočne 

1/4 P  (2) 

1 

Žena: 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. ĽN krok vpred v otvorenom 

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

2. PN na mieste pol, plo Preváženie 3 
3. ĽN bočne pol, plo 4 
4. PN pol-prísun k ĽN pol, plo a 
5. ĽN bočne pol, plo 

ča-ča-ča premena  
(LPL) bočne 

1/4 Ľ  (2) 

1 

(1) Točiť sa začína na konci predchádzajúcej doby. 
(2)  3/8, ak končíme v otvorenom PPP.  

Tvarovanie:   
Krok 1: začať v otvorenom PP v držaní P - Ľ.  Krok 5 : koniec v otvorenom pos-
tavení v držaní P- Ľ. 

Predchádza: 
Nasledujúce figúry zakončené v otvorenom PP: otáčka na mieste vpravo, pod-
táčka vľavo,  protipromenádna zarážka,  ruka k ruke. 

Nasleduje:  
Otáčka na mieste vpravo 
Ak je zakončená v otvorenom PPP:  protipromenádna zarážka, podtáčka vľavo, 
kubánske prerušenie v otvorenom PPP, rozdelené kubánske prerušenie 
v otvorenom PPP, rozdelené kubánske prerušenie z otvoreného PPP a otvore-
ného PP. 
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5. OTÁČKY NA MIESTE 
(Spot Turns) 

 
 

5.1 OTÁČKA NA MIESTE VĽAVO 
(Spot Turn to Left) 

 

Muž: 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. PN priečne vpred, točiť do 

zakončenia  PN vzad a 
mierne bočne 

pol, plo Zatočený krok vpred 2 

2. ĽN na mieste pol, plo Preváženie 3 
3. PN bočne pol, plo 4 
4. ĽN pol-prísun k PN pol, plo a 
5. PN bočne pol, plo 

ča-ča-ča premena  
(PLP) točená v Ľ 

1 celá 
otáčka  
v Ľ (1) 
 

1 

Žena: 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. ĽN priečne vpred, točiť do 

zakončenia  ĽN vzad a 
mierne bočne 

pol, plo Zatočený krok vpred 2 

2.  PN na mieste pol, plo Preváženie 

1 celá 
otáčka 
v P (1) 

3 
3. ĽN bočne pol, plo 4 
4. PN pol-prísun k ĽN pol, plo a 
5. ĽN bočne pol, plo 

ča-ča-ča premena  
(LPL) točená v P 

 

1 

(1) 7/8 , ak končíme v otvorenom PPP 

Tvarovanie:    Kroky 1-5 začínajú a končia v OP bez držania. 

Predchádza: 
1-6 základného pohybu na mieste, otáčka na mieste vpravo, podtáčka vľavo, 
protipromenádna zarážka, plece k plecu, ruka v ruke,. 

Nasleduje: 
Zatvorený základný pohyb, otvorený základný pohyb, otáčka na mieste vpravo, 
ruka k ruke, krížený základný pohyb. 
Ak končí v otvorenom PPP – protipromenádna zarážka, podtáčka vľavo. 
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5.2 OTÁČKA NA MIESTE VPRAVO 
(Spot Turn to Right) 

 

Muž: 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. ĽN priečne vpred, točiť do 

zakončenia  ĽN vzad a 
mierne bočne 

pol, plo Zatočený krok vpred 2 

2. PN na mieste pol, plo Preváženie 3 
3. ĽN bočne pol, plo 4 
4. PN pol-prísun k ĽN pol, plo a 
5. ĽN bočne pol, plo 

ča-ča-ča premena  
(LPL) točená v P 

1 celá 
otáčka  
v P (1) 

1 

Žena: 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. PN priečne vpred, točiť do 

zakončenia  PN vzad a 
mierne bočne 

pol, plo Zatočený krok vpred 2 

2. ĽN na mieste pol, plo Preváženie 3 
3. PN bočne pol, plo 4 
4. ĽN pol-prísun k PN pol, plo a 
5. PN bočne pol, plo 

ča-ča-ča premena  
(PLP) točená v Ľ 

1 celá 
otáčka  
v Ľ (1) 

1 

(1) 7/8 , ak končíme v otvorenom PP, v držaní P- Ľ. 

Tvarovanie:   Kroky 1-5 začínajú a končia v otvorenom postavení bez držania. 

Predchádza:  
Základný pohyb na mieste, otáčka na mieste vľavo, promenádna zarážka. 

Nasleduje:   
Otáčka na mieste vľavo, vejár, plece k plecu. 
Ak končí v otvor PP: promenádna zarážka. 
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6. PODTÁČKY 
(Underarm Turns) 

 
 

6.1 PODTÁČKA VPRAVO 
(Underarm Turn to Right) 

 
Táto figúra je variantom otáčky na mieste vľavo, kde muž tancuje kroky 6-10 za-
tvoreného základného pohybu bez točenia. ĽR drží PR ženy a vedie ju do podtáč-
ky v P tak, že opisuje ĽR malý krúžok  nad jej P plecom. Žena tancuje kroky otáč-
ky na mieste vpravo. Na konci 5. kroku sa obnoví zatvorené postavenie. 
 
Predchádza: 
Kroky 1-5 zatvoreného základného pohybu, podtáčka vľavo, otáčka na mieste 
vpravo, zarazený krok vpred z otvoreného PPP. 
 
Nasleduje: 
Zatvorený základný pohyb, otáčka na mieste vpravo. 
Ak sa končí v otvorenom PPP –  zarazený krok vpred z otvoreného PPP, podtáč-
ka vľavo. 
 
 

6.2 PODTÁČKA VĽAVO 
(Underarm Turn to Left) 

 
Táto figúra je variantom figúry “otáčka na mieste vpravo”, kde muž tancuje 1.- 5. 
zatvoreného základného pohybu z otvoreného PPP (1/8 otáčania v Ľ). Prvý krok 
muža vo figúre základný pohyb je mimo ženu. Muž ĽR drží PR ženy a vedie ju do 
podtáčky v Ľ tak, že opisuje ĽR malý krúžok  nad jej P plecom. Žena tancuje otáč-
ku na mieste vľavo (otáča 7/8 ). Na konci kroku 5 môžeme obnoviť zatvorené dr-
žanie. 
 
Predchádza:   
Nasledovné figúry ukončené v otvorenom PPP: Korky 6.-10. zatvoreného základ-
ného pohybu, promenádna zarážka, podtáčka vpravo, otáčka na mieste vľavo. 
 
Nasleduje: 
Vejár, otáčka na mieste vľavo, podtáčka vpravo, plece k plecu. 
Ak je žena vedená vpred počas premeny: koliesko vpravo.  
Ak končíme v otvorenom PP: promenádna zarážka. 
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7. VEJÁR 
(The Fan) 

 
Muž: 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. PN vzad, PM po Ľ strane pol, plo Krok vzad 0 2 
2. ĽN na mieste pol, plo Preváženie 0 3 
3. PN priečne vpred špi, plo 1/4 v Ľ* 4 
4. ĽN prísun k PN pol, plo a 
5. PN bočne a mierne vpred pol, plo 

Twistová premena 
1/8 v P 

1 

Žena: 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. ĽN vpred MP po Ľ strane pol, plo Krok vpred 0 2 
2. PN vzad a mierne bočne pol, plo Zatočný krok vpred 1/8 Ľ 3 
3. ĽN vzad špi  4 
4. PN predkríži pred ĽN pol, plo a 
5. ĽN vzad pol, plo 

ča-ča-ča kríženie  
vzad LPL 

1/4 v Ľ 

1 

* Točiť sa začína na konci predchádzajúcej doby. 

Tvarovanie:  
Krok 1 : začína v zatvorenom postavení. Znížiť Ľ pažu.  
Krok 2 : uvoľniť držanie PR.  
Krok 5 : koniec vo vejárovom postavení. 

Predchádza: 
1-5 zatvoreného základného pohybu, otáčka na mieste vpravo. 

Nasleduje: 
Alemana, hokejka 
 
Poznámka: 
Kroky 3-5 vejára u muža je možné tancovať aj ako ča-ča-ča premena PLP 
s otáčaním v Ľ. (1/8 otáčky). Korky 3 a 5 sa tancujú PN bočne a mierne vpred. 
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8. HOKEJKA 
(Hockey Stick) 

Muž: 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. ĽN vpred, špi vytočená pol, plo Zarazený krok vpr 0 2 
2. PN na mieste pol, plo Preváženie 0 3 
3. ĽN zakrížiť za PN špi 0 4 
4. PN bočne krátky krok plo 0 a 
5. ĽN prísun k PN  pol, plo 

Ronde premena, na 
konci prísun chodidiel 

0 1 
6. PN vzad pol, plo Krok vzad 2 
7. ĽN na mieste pol, plo Preváženie 3 
8. PN vpred pol, plo  4 
9. ĽN zakríži za PN špi a 
10. PN vpred pol, plo 

ča-ča-ča kríženie vpred 
PLP 

1/8 P 

1 

Žena: 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. PN prísun k ĽN pol, plo Prísun so zmenou váhy 0 2 
2. ĽN vpred pol, plo Krok vpred 0 3 
3. PN vpred pol, plo 0 4 
4. ĽN zakrížiť za PN špi 0 a 
5. PN vpred pol, plo 

ča-ča-ča kríženie vpred 
PLP 

0 1 
6. ĽN vpred pol, plo Krok vpred 1/8 Ľ 2 
7. PN vzad a mierne bočne pol, plo Zatočený krok vpred 3/8 Ľ 3 
8. ĽN vzad špi 4 
9. PN predkrížiť pred ĽN plo, plo a 
10. ĽN vzad pol, plo 

ča-ča-ča kríženie vzad 
LPL 

1/8 Ľ 

1 

Tvarovanie: 
Krok 1 : začiatok vo vejárovom postavení. Krok 5 : Ľ pažu zdvihnúť a viesť ženu do 
točenia v Ľ. Krok 10 : koniec v otvorenom postavení v držaní Ľ-P. 

Predchádza: Vejár, zatvorený twist panvou, otvorený twist panvou, nepretržitý twist panvou 

Nasleduje: 
1-5 zatvoreného základného pohybu do kolieska vpravo alebo podtáčka vpravo, otvo-
rený základný pohyb, alemana z otvoreného postavenia, otvorený twist panvou, otvo-
rený twist panvou so špirálovým zakončením. Ak zmeníme držanie v poslednom kroku 
predchádzajúcej figúry na P-P potom nasleduje turecký uterák alebo alemana v držaní 
P-P. 
 

8.1 HOKEJKA PRETO ČENÁ DO OTVORENÉHO PPP 
 

Hokejku môžeme pretočiť a zakončiť ju v PPP. Keď žena tancuje 7. krok muž zväčší 
jej otáčanie spevnením svojej ĽR a vedie ju do kríženia vpred (ĽPĽ) so zakončením v 
otvorenom PPP. Muž sa točí o 1/8 v P v kroku 6 a tancuje kríženie (PLP) so zakonče-
ním v otvorenom PPP. Žena sa v kroku 7 točí o ďalšiu 1/4 v Ľ pričom tancuje špirálové 
otáčanie. V krokoch 8-10 muž aj žena sa pohybujú šikmo vpred a končia v otvorenom 
PPP. 
Nasleduje:  protipromenádna zarážka, kubánske prerušenie v otvorenom PPP, roz-
delené kubánske prerušenie v otvorenom PPP, rozdelené kubánske prerušenie 
z otvoreného PPP a otvorené PP. 
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9. ALEMANA 
(Alemana) 

 
Muž: 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap  Akcia     Točenie Poč. 
1. ĽN vpred, špi vytočená pol, plo Zarazený krok vpr 0 2 
2. PN na mieste pol, plo Preváženie 0 3 
3. ĽN vzad, špi vytočená vnh špi 0 4 
4. PN sklz vzad plo 0 a 
5. ĽN prísun k PN pol, plo 

Premena sklzom do  
prísunu 

0 1 
6. PN vzad pol, plo Chôdza vzad 0 2 
7. Váha na ĽN pol, plo Prevážanie 0 3 

Zakončenie A : 
8. PN bočne pol, plo 4 
9. ĽN pol-prísun k PN pol, plo a 
10. PN bočne pol, plo 

ča-ča-ča premena  (PLP) 
bočne 

 

1 
Zakončenie B : 

8. PN vpred priečne pred ĽN pol, plo 4 
9. ĽN zakríži za PN špi a 
10. PN vpred priečne pred ĽN pol, plo 

ča-ča-ča kríženie (PLP) 
vpred s otáčaním do P. 

1/8 P 

1 

Žena: 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap  Akcia     Točenie 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 0 4 
4. ĽN zakrížiť za PN špi 0 a 
5. PN vpred pol, plo 

ča-ča-ča kríženie vpred 
(PLP) s otáčaním v P 
v poslednom kroku 1/8 P 1 

6. ĽN priečne vpred, bez 
váhy a potom točiť do 
zakončenia s ĽN vzadu 

vnh špi 
plo 

zadržaný krok vpred (1) 3/4 P 2 

7. PN vpred pol, plo Krok vpred potom výkrut 
v P 

1/4 P 3 

Zakončenie A : 
8. ĽN bočne pol, plo 4 
9. PN pol-prísun k ĽN pol, plo a 
10. ĽN bočne pol, plo 

ča-ča-ča premena  (LPL) 
otáčaná v P 

1/8 P 

1 
Zakončenie B: 

8. ĽN vpred pol, plo 4 
9. PN zakrížiť za ĽN špi a 
10. ĽN vpred pol, plo 

ča-ča-ča kríženie (LPL) 
vpred s otáčaním do P. 

1/4 P 

1 

(1) Noha vystretá. 

Tvarovanie: 
Krok 1 : začína vo vejárovom postavení. Krok 5 : zdvihnúť Ľ pažu a začať pod-
táčať ženu v P. Krok 10 : koniec v zatvorenom postavení. 

Predchádza: 
Vejár, zatvorený twist panvou, otvorený twist panvou, pokročilý twist panvou. 
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Nasleduje:   
Zakončenie A : zatvorený základný pohyb, ruka k ruke, krížený základný pohyb.  
Zakončenie B : zatvorený twist panvou, zatvorený twist panvou so špirálovým za-

končením, pokročilý twist panvou 
 
 

9.1 ALEMANA Z OTVORENÉHO POSTAVENIA V DRŽANÍ  Ľ – P 
Ak alemana začína z otvoreného postavenia v držaní Ľ-P rozsah otáčania ženy je 
nasledovný: 
V krokoch 1-5  nie je otáčanie. V kroku 6  otáčanie o 1/2 v P.  V kroku 7  otáčanie 
3/8 v P. Zvyšok sa tancuje bez zmeny. 
 Ak predchádzajúca figúra končí v otvorenom postavení a muž tancoval premenu 
potom technika tancovania prvých dvoch krokov alemany u ženy bude:  
1. PN vzad   2. ĽN na mieste. 
Kroky a veľkosť točenia u muža sa nemenia. 

Predchádza:   Otvorený základný krok, Hokejka, Turecký uterák. 

Nasleduje:   Ako pre alemanu. 

 

 

9.2 ALEMANA Z OTVORENÉHO POSTAVENIA V DRŽANÍ P – P 
Z otvoreného postavenia je možné tancovať alemanu tiež v držaní P rukami. Žena 
tancuje nasledovné kroky: V krokoch 1-5 bez otáčania. V kroku 6 tancuje 5/8 do 
P. V kroku 7 tancuje 1/4 do P. V krokoch 8-10 tancuje 1/4 do P. 
Kroky muža sa nemenia ale tancuje ukončenie B. 

Predchádza:  Otvorený základný krok, Hokejka v držaní P – P, ktoré zaujmeme 
v poslednom kroku,  turecký uterák. 

Nasleduje:  Zatvor. twist panvou, ktorý začína žena na P strane muža. Normálne 
držanie Ľ-P zaujmeme v 7. kroku. 

 

 

9.3 ZARAZENÁ ALEMANA DO OTVORENÉHO PPP 
Alemana môže byť zakončená v otvorenom PPP vtedy keď muž zarazí Ľ rukou v 
5. kroku točenie ženy vpravo a vedie ju do ča-ča-ča kríženia vpred (LPL) 
s ukončením v otvorenom PPP. Muž sa otáča v kroku 6 o 1/8 v P a potom 
v krokoch 8-10 tancuje ča-ča-ča kríženie (PLP). Žena točí 3/4 do P v kroku 6. Po-
kračuje v otáčaní o 1/4 do P v kroku 7. V krokoch 8-10 sa muž aj žena pohybujú 
šikmo vpred a končia v otvorenom PPP. 

Predchádza:  Ako pre alemanu. 

Nasleduje:   Protipromenádna zarážka, kubánske prerušenia z otvoreného PPP, 
rozdelené kubánske prerušenie z otvoreného PPP, rozdelené kubánske preruše-
nie z otvoreného PPP a otvoreného PP. 
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10. PLECE K PLECU 
(Shoulder to Shoulder) 

 
Muž: 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap  Akcia     Točenie Poč. 
1. PN vpred, špi vytočená, 

MP po P strane 
pol, plo Zarazený krok vpred 0 2 

2. ĽN na mieste pol, plo Preváženie 0 3 
3. PN bočne pol, plo 4 
4. ĽN pol-prísun k PN pol, plo a 
5. PN bočne pol, plo 

ča-ča-ča premena  (PLP) 
s otáčaním v P 

1/4 v P 

1 
6. ĽN vpred, špi vytočená,  

MP po Ľ strane 
pol, plo Zarazený krok vpred 0 2 

7. PN na mieste pol, plo Preváženie 0 3 
8. ĽN bočne pol, plo 4 
9. PN pol-prísun k ĽN pol, plo a 
10. ĽN bočne pol, plo 

ča-ča-ča premena  (LPL) 
otáčaná v Ľ 

1/4 Ľ 

1 
Kroky 11-17: Opakovať kroky 1-7 
Kroky 18-20: Opakovať kroky 8-10, ale točiť iba 1/8 v Ľ 

Žena: 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap  Akcia     Točenie Poč. 
1. ĽN vzad, muž po P strane pol, plo Krok vzad 0 2 
2. PN na mieste pol, plo Preváženie 0 3 
3. ĽN bočne pol, plo 4 
4. PN pol-prísun k ĽN pol, plo a 
5. ĽN bočne pol, plo 

ča-ča-ča premena  (LPL) 
otáčaná v P 

1/4 P 

1 
6. PN vzad, muž po Ľ strane pol, plo Krok vzad 0 2 
7. ĽN na mieste pol, plo Preváženie 0 3 
8. PN bočne pol, plo 4 
9. ĽN pol-prísun k PN pol, plo a 
10. PN bočne pol, plo 

ča-ča-ča premena  (PLP) 
s otáčaním v Ľ 

1/4 v Ľ 

1 
Kroky 11-17: Opakovať kroky 1-7 
Kroky 18-20: Opakovať kroky 8-10, ale točiť iba 1/8 Ľ 

Tvarovanie:  Kroky 1-20: začiatok aj koniec v otvorenom postavení, bez držania. 
Začiatočné postavenie je mierne posunuté vzhľadom na otáčanie počas predchá-
dzajúcej figúry. 

Predchádza: 
Sólové otáčanie vpravo (Muž: točí 7/8, Žena: 1 1/8 ), podtáčka vľavo (Muž: točí 
1/4 Ľ, Žena: 1 otáčka v Ľ ),  . 

Nasleduje: 
Otáčka na mieste vľavo. 

Poznámka: 
Alternatívna verzia tancovania tejto figúry je keď kroky muža a ženy sa vymenia. 
Vtedy predchádza: otáčka na mieste vľavo (Muž: 1 1/8 otáčky, Žena: 7/8 otáčky). 
Nasleduje otáčka na mieste vpravo.  
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11. RUKA K RUKE 
(Hand to Hand) 

 
Muž:  

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap  Akcia     Točenie Poč. 
1. ĽN vzad v otvorenom PPV pol, plo Krok vzad 1/4 Ľ (1) 2 
2. Váha na PN pol, plo Preváženie 0 3 
3. ĽN bočne pol, plo 4 
4. PN pol-prísun k ĽN pol, plo a 
5. ĽN bočne pol, plo 

ča-ča-ča premena  
(LPL) otáčaná v P 

1/4 P 

1 
6. PN vzad v otvorenom PPV pol, plo Krok vzad 1/4 P (1) 2 
7. Váha na ĽN pol, plo Preváženie 0 3 
8. PN bočne pol, plo 4 
9. ĽN pol-prísun k PN pol, plo a 
10. PN bočne pol, plo 

ča-ča-ča premena  
(PLP) s otáčaním v Ľ 

1/4 v Ľ 

1 
Kroky 11-15: Opakovať kroky 1-5, koniec v otvorenom postavení v držaní Ľ-P (2) 

Žena: 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap  Akcia     Točenie Poč. 
1. PN vzad v otvorenom PPV pol, plo Krok vzad 1/4 P (1) 2 
2. Váha na ĽN pol, plo Preváženie 0 3 
3. PN bočne pol, plo 4 
4. ĽN pol-prísun k PN pol, plo a 
5. PN bočne pol, plo 

ča-ča-ča premena  
(PLP) s otáčaním v Ľ 

1/4 v Ľ 

1 
6. ĽN vzad v otvorenom PPV pol, plo Krok vzad 1/4 Ľ (1) 2 
7. Váha na PN pol, plo Preváženie 0 3 
8. ĽN bočne pol, plo 4 
9. PN pol-prísun k ĽN pol, plo a 
10. ĽN bočne pol, plo 

ča-ča-ča premena  
(LPL) otáčaná v P 

1/4 P 

1 
Kroky 11-15: Opakovať kroky 1-5 

(1) Točiť sa začína na konci predchádzajúcej doby. 
(2) Môže končiť v otvorenom PPP v kroku 10 alebo v otvorenom PP v držaní P-Ľ v 
krokoch 5 alebo 15. 

Tvarovanie: 
Krok 1 : začína v otvorenom postavení v držaní P-Ľ potom zaujať otvorené PPV.  
Krok 5 : zaujať otvorené postavenie v držaní Ľ-P.  
Krok 6 : zaujať otvorené PPV v držaní Ľ-P.  
Krok 10 : zaujať otvorené postavenie v držaní P-Ľ.  
Krok 11 : zaujať otvorené PPV v držaní P - Ľ.  
Krok 15 : Ukončiť v otvorenom postavení v držaní Ľ-P. 

Predchádza: 
Alemana so zakončením A, otáčka na mieste vľavo, podtáčka vpravo. 

Nasleduje:  
Otáčka na mieste vľavo,  podtáčka vpravo.  
Ak končí v kroku 10 v otvorenom PPP: protipromenádna zarážka, podtáčka vľavo.  
Ak končí v kroku 15 otvorenom: promenádna zarážka. 
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Poznámky:  

1) Táto figúra sa môže tancovať aj tak, že muž kladie striedavo P a Ľ  ruku tesne 
pod Ľ alebo P lopatku ženy. Ruka ženy leží prirodzene na P alebo Ľ pleci mu-
ža.  
Ak sa tancuje takto potom figúre predchádza zatvorený základný pohyb alebo 
koliesko vpravo so zakončením A. 

2) Inou obmenou môže byť tiež, že premenu ča-ča-ča nahradíme tromi preme-
nami – rytmizácia potom bude: 234a1 2a3 4a1 234a1 2a3 4a1.  
Keď tancujeme 3 krát ča-ča-ča potom v druhej premene sa vytáčame o 1/4 
v Ľ. Uvedenú premenu  tancujeme ako kríženie vpred.  
Predchádza a nasleduje je nezmenené. 



   ČA - ČA 

84 
 

12. KOLIESKO VPRAVO 
(Natural Top) 

 
Muž: 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap  Akcia     Točenie Poč. 
1. PN zakrížiť za ĽN špi,pä,

špi* 
Zadržaný krok vzad, 
latinské kríženie 

2 

2. ĽN boč a mierne vzad pol,plo Krok bočne 3 
3. PN priečne pred ĽN pol,plo 4 
4. ĽN bočne a mierne - 

vzad 
pol a 

5. PN priečne pred ĽN pol,plo 

ča-ča-ča premena (PLP) 
s použitím kríženia, točiť 
v P. 

1 
6. ĽN bočne a mierne - 

vpred 
pol,plo Krok bočne 2 

7. PN zakrížiť za ĽN špi,pä,
špi* 

Zadržaný krok vzad, 
latinské kríženie 

3 

8. ĽN bočne pol, plo 4 
9. PN pol - prísun k ĽN pol, plo a 
10. ĽN bočne a mierne 

vpred 
pol, plo 

ča-ča-ča premena (ĽPĽ) 
otáčaná v P. 

1 

11. PN zakrížiť za ĽN špi,pä,
špi* 

Zadržaný krok vzad, 
latinské kríženie 

2 

12. ĽN bočne a mierne  
vzad 

pol, plo Krok bočne 

Plynulé 
točenie v P 
počas celej 
figúry  
Bežný roz-
sah otáča-
nia je 2 3/4 
v P 
pri zakon-
čení A. 
Ďalšie otá-
čanie o 1/8 
v P tancu-
jeme 
v kroku 15 
pri zakon-
čení B. 

3 

Zakončenie A: 
13. PN bočne pol, plo 4 
14. ĽN  pol – prísun k PN pol, plo a 
15. PN bočne pol, plo 

ča-ča-ča premena (PLP) 
bočne. 

 

1 
Zakončenie B: 

13. PN priečne vpred pred 
ĽN 

pol, plo 4 

14. ĽN zakrížiť za PN špi a 
15. PN priečne vpred pred 

ĽN 
pol, plo 

ča-ča-ča kríženie vpred 
(PLP), otáčať v P. 

 

1 

 * Tento krok robíme na špičku a celá technika nášlapu je dokončená v ďalšom 
kroku. 
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Žena: 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap  Akcia     Točenie Poč. 
1. ĽN bočne a mierne vzad pol,plo 2 
2. PN priečne pred ĽN pol,plo 

Krok vpred, točiť v P 
 3 

3. ĽN bočne  pol,plo 4 
4. PN pol – prísun k ĽN pol,plo a 
5. ĽN bočne a mierne vzad pol,plo 

ča-ča-ča premena (ĽPĽ) 
točiť v P. 

1 
6. PN priečne pred ĽN pol,plo 2 
7 ĽN bočne a mierne vzad pol,plo 

Krok vpred, točiť v P 
3 

8. PN priečne pred ĽN pol,plo 4 
9. ĽN boč a mier – vzad pol a 
10. PN priečne pred ĽN pol,plo 

ča-ča-ča premena (PLP) 
s použitím kríženia, točiť 
v P. 1 

11 ĽN bočne a mierne vzad pol,plo 2 
12. PN priečne pred ĽN pol,plo 

Krok vpred, točiť v P 

Plynulé 
toč v P 
počas celej 
fig.  
 
2 3/4 v P 
pri zak A, 
 
 

3 
Zakončenie A: 

13. ĽN bočne pol,plo 4 
14. PN pol – prísun k ĽN pol,plo a 
15. ĽN bočne pol,plo 

ča-ča-ča premena (ĽPĽ) 
bočne. 

 

1 
Zakončenie B: 

13. ĽN vpred pol, plo 4 
14. PN zakrížiť za ĽN špi a 
15. ĽN vpred pol. plo 

ča-ča-ča kríženie vpred 
(ĽPĽ), otáčať v P. 

1/8 v P 
naviac pri 
zak B 1 

Tvarovanie: 
Kroky 1-15 : začiatok aj koniec v zatvorenom postavení. 

Predchádza: 
1-5 zatvoreného základného pohybu točeného mierne v P, žena vpred 
medzi chodidlá muža. Môže sa začať tancovať z otvoreného postavenia 
s držaním P – L a to vtedy ak je žena vedená tancovať ča-ča-ča kríženie 
vpred. Podtáčka ženy vľavo s pokračovaním ča-ča-ča kríženie vpred a 
zakončením tak, že skončí s chodidlom PN vpredu medzi chodidlami 
muža. 

Nasleduje:   
Zakončenie A : 
zatvorený základný pohyb, ruka v ruke, krížený základný pohyb. 

Zakončenie B : 
zatvorený twist panvou, zatvorený twist panvou so špirálovým zakonče-
ním, zatvorený twist panvou, nepretržitý twist panvou. 

 
Poznámka: 
1. Vzhľadom na rýchlosť a nepretržitosť otáčania netancuje sa pohyb bokov ok-

rem posledného kroku. 
2. Ak je potrebné je možné tancovať len kroky 11-15 kolieska vpravo. 
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13. ZATVORENÝ TWIST PANVOU 
(Close Hip Twist) 

 
Muž: 
 
Krok Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     Točenie Poč. 

1. ĽN vpred, špička vytočená  pol, plo Zarazený krok vpred 3/8 v P* 2 
2. PN na mieste pol, plo Preváženie 3 
3. ĽN zakrížiť za PN  špi 4 
4. PN bočne (malý krok bočne 

z pôvodného postavenia) 
plo a 

5. ĽN bočne do PP pol, plo 

Ronde premena 
1/8 v Ľ 

1 
6. PN vzad  pol, plo Krok vzad 0   2 
7. ĽN na mieste pol, plo Preváženie 0 3 
8. PN krok priečne vpred špi, plo 1/4 v Ľ* 4 
9. ĽN prísun k PN pol, plo a 
10. PN bočne a mierne vpred pol, plo 

Twistová premena 
1/8 v P 

1 

Žena: 
Krok Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     Točenie Poč. 

1. PN vzad pol, plo Krok vzad 3/4 v P* 2 
2. ĽN na mieste pol, plo Preváženie, potom 

výkrut v Ľ 
3 

3. PN  krok priečne vpred špi, plo 

1/2 v Ľ 

4 
4. ĽN prísun k PN pol, plo a 
5. PN bočne do PP pol, plo 

Twistová premena 
1/4 v P 

1 
6. ĽN vpred pol, plo Krok vpred 0 2 
7. PN vzad a mierne bočne pol, plo Zatočený krok vpred 3/8 v Ľ 3 
8. ĽN vzad špi 4 
9. PN predkrížiť  pol,plo a 
10. ĽN vzad pol. plo 

ča-ča-ča kríženie 
vzad (ĽPĽ) 

1/4 v Ľ 

1 
* Točenie začína na predchádzajúci úder v hudbe. 

Tvarovanie: 
Krok 1 : začať v zatvorenom postavení potom znížiť Ľ pažu.  
Krok 3 : návrat do zatvoreného postavenia.  
Krok 5 : Zaujať PP. 
Krok 7 : uvoľniť držanie PR. Krok 10: koniec vo vejárovom postavení.   

Predchádza: 
Alemana so zakončením B, koliesko vpravo so zakončením B. 
 
Nasleduje: 
Alemana, hokejka. 

Poznámka:  

Kroky 8-10 muža v zatvorenom twiste panvou je možné nahradiť ča-ča-ča pre-
menou (PLP) s otáčaním v Ľ. (1/8 otáčky). Kroky 8 a 10 sa tancujú PN bočne a 
mierne vpred. 
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13.1 ZATVORENÝ TWIST PANVOU 
PRETOČENÝ DO OTVORENÉHO PPP 

(Close Hip Twist turned to Open CPP) 
 
Zatvorený twist panvou môžeme pretočiť a zakončiť ho v otvorenom PPP. Ta-
kéto postavenie získame, keď muž v 7. kroku zväčší otáčanie ženy spevnením 
svojej ĽR a vedie ju do kríženia vpred ĽPĽ s ukončením v otvorenom PPP. Muž 
v krokoch 7-10 sa otáča o ¼ v Ľ a v krokoch 8-10 tancuje kríženie PLP. Žena 
sa točí ¾ v Ľ v krokoch 7-10 pričom v kroku 7 tancuje špirálové otáčanie. Muž 
aj žena sa  v krokoch 8-10 na pohybujú šikmo vpred a končia v otvorenom 
PPP. 

Nasleduje:  
zarazený krok vpred z otvoreného PPP, kubánske prerušenie v otvorenom 
PPP,  rozdelené kubánske prerušenie v otvorenom PPP, rozdelené kubánske 
prerušenie z otvoreného PPP a otvoreného PP. 
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14. OTVORENÝ TWIST PANVOU 
(Open Hip Twist) 

 
Muž:      

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. ĽN  vpred, špička vytočená  pol, plo Zarazený krok vpred 0 2 
2. PN na mieste pol, plo Preváženie 0 3 
3. ĽN vzad, špička vytočená vnh špi 0 4 
4. PN sklz vzad plo 0 a 
5. Špička ĽN prísunpriehlavku PN pol, plo 

Premena sklzom do 
prísunu 

0 1 
6. PN vzad  pol, plo Krok vzad 0 2 
7. ĽN na mieste pol, plo Preváženie 0 3 
8. PN krok priečne vpred špi, plo 1/4 v Ľ* 4 
9. ĽN prísun k PN pol, plo a 
10. PN bočne a mierne vpred pol, plo 

Twistová premena 
1/8 v P 

1 

Žena:  

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. PN vzad pol, plo Krok vzad 0 2 
2. ĽN na mieste  pol, plo Preváženie 0 3 
3. PN vpred pol, plo 4 
4. ĽN zakrížiť za PN špi a 
5. PN vpred pol, plo 

ča-ča-ča kríženie 
vpred (PĽP), potom 
výkrut v P 

0 

1 
6. ĽN krok priečne vpred pol, plo Krok vpred 1/4 v P* 2 
7. PN vzad a mierne bočne pol, plo Zatočený krok vpred 3/8 v Ľ 3 
8. ĽN vzad špi 4 
9. PN predkrížiť  pol,plo a 

10. ĽN vzad pol. plo 

ča-ča-ča kríženie 
vzad (ĽPĽ) 

1/4 v Ľ 

1 

* Točenie začína v predchádzajúcej dobe. 

Tvarovanie: 
Krok 1 : začať v otvorenom postavení v držaní Ľ-P. Krok 5 : Ľ pažu znížiť k Ľ 
boku. Krok 10 : koniec vo vejárovom postavení. 

Predchádza: 
Otvorený základný pohyb, hokejka, turecký uterák. 

Nasleduje: 
Hokejka, alemana. 

Poznámka: 
Muž v krokoch 8-10 môže tancovať ča-ča-ča premenu PĽP s otáčaním v Ľ (1/8 
otáčky). Kroky 8 – 10 sú PN bočne a mierne vpred. 
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14.1 OTVORENÝ TWIST PANVOU 
PRETOČENÝ DO OTVORENÉHO PPP 

(Open Hip Twist Turned to Finish in Open CPP) 

 

Otvorený twist panvou môžeme pretočiť a zakončiť ho v PPP nasledovne: Muž 
v kroku 7 zväčší jej otáčanie spevnením svojej ĽR a vedie ju do kríženia vpred 
ĽPĽ s ukončením do otvoreného PPP. Muž v krokoch 7 – 10 otáča 1/4 v Ľ pričom 
v krokoch 8-10 tancuje ča-ča-ča premenu s krížením PĽP. Žena v krokoch 7 – 10 
otáča 3/4 v Ľ s použitím špirálovej otáčky v kroku 7. V krokoch 8-10 muž aj žena 
sa pohybujú šikmo vpred a končia v otvorenom PPP. 

  
Nasleduje: 
protipromenádna zarážka, kubánske prerušenie v otvorenom PPP, rozdelené ku-
bánske prerušenie v otvorenom PPP, rozdelené kubánske prerušenie 
z otvoreného PPP a otvoreného PP. 
 
 

14.2 SYNKOPOVANÝ OTVORENÝ TWIST PANVOU 
(Syncopated Open Hip Twist) 

 
Otvorený twist panvou môže žena tancovať so značným zrýchlením tela. Takýto 
otvorený twist sa nazýva synkopovaný otvorený twist panvou. V priebehu krokov  
3-5 muž s držaním Ľ – P vedie ženu smerom vpred na svoju pravú stranu tela. 
V tomto postavení žena tancuje malú výdrž aby mohla zvláčniť svoj pohyb pred 
tým ako ju muž zavedie smerom vpred. Žena míňa telo muža a končí v postavení 
vejára.  
Muž:  
Krok 5:  ĽN vpred a mierne vľavo s ukončením ĽN vzad a mierne vľavo, koleno 
pokrčené (doba 1).  
Kroky 6-7 : Výdrž v postavení (doba 2,3).  
Krok 8 : PN krok vzad bez zníženia päty k parketu (doba 4).  
Krok 9 : ĽN na mieste (doba &).  
Krok 10 : PN bočne a mierne vpred (doba 1). Koniec vo vejárovom postavení. 

Žena: 
Krok 4: ĽN vpred (doba &).  
Krok 5: PN prísun k ĽN (doba 1).  
Kroky 6-7 : zvláčnenie (doba 2,3).  
Krok 8 : ĽN vpred (doba 4).  
Krok 9 : PN vzad a mierne bočne – krok vpred s otáčaním (doba &).  
Krok 10 : ĽN vzad (doba 1). Koniec vo vejárovom postavení. 
Muž v kroku 5 otáča 3/8 v P, v krokoch 9-10 1/4 v Ľ. 
Žena v kroku 5 otáča 3/8 v P, v krokoch 9-10 1/2 v Ľ. 

Predchádza: 
Ako pre Otvorený twist panvou 

Nasleduje: 
Ako pre Otvorený twist panvou 
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14.3 ZATVORENÝ TWIST PANVOU 
SO ŠPIRÁLOVÝM ZAKON ČENÍM 

(Close Hip Twist Spiral) 
 
Muž: 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1.-6. Kroky 1-6 zatvoreného twistu panvou 

7. ĽN na mieste pol, plo Preváženie 1/4 v Ľ 3 
8. PN vpred pol, plo  4 
9. ĽN zakrížiť špi  & 
10. PN bočne do otvoreného PPP pol, plo 

ča-ča-ča kríženie 
vpred (PĽP) do 
otvoreného PPP  1 

Žena: 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1.-6. Kroky 1-6 zatvoreného twistu panvou 

7. PN vpred s otáčaním v Ľ pričom 
ĽN predkríži bez váhy pred PN 

pol. potom 
špi oboch 
chodidiel 

Krok vpred so 
špirálovým kríže-
ním 

Celá 
otáčka v 

Ľ 

3 

8. ĽN vpred pol Krok vpred 1/8 v Ľ 4 
9. PN prísun k ĽN pol Prísun so zme-

nou váhy 
1/2 v Ľ & 

10. PN bočne do otvoreného PPP  pol, plo Krok vpred 1/8 v Ľ 1 

Tvarovanie: 
Krok 7 : zdvihnúť Ľ pažu, P ruka je voľne položená na páse ženy. Krok 10 : Ko-
niec v otvorenom PPP. 

Predchádza: 
Alemana s ukončením B, koliesko vpravo s ukončením B. 

Nasleduje: 
Protipromenádna zarážka, kubánske prerušenie v otvorenom PPP,  rozdelené 
kubánske prerušenie v otvorenom PPP, rozdelené kubánske prerušenie 
z otvoreného PPP a otvoreného PP. 
 
 

14.4 ZATVORENÝ TWIST PANVOU SO ŠPIRÁLOVÝM 
ZAKONČENÍM PRETOČENÝ DO VEJÁROVÉHO POSTAVENIA 

 
Zatvorený twist panvou so špirálovým zakončením môže byť ukončený aj vo vejá-
rovom postavení. V takomto prípade muž v kroku 9 obmedzí jej otáčanie spevne-
ním svojej ĽR a ukončí jej otáčanie vo vejárovom postavení. 
Muž: Kroky 7-10: Ako kroky 7-10 zatvoreného twistu panvou. 
Žena: Krok 10: Bez otáčania. Končiť ĽN vzad vo vejárovom postavení. 

Nasleduje: 
Hokejka, Alemana 

Poznámka: 
Nedoporučuje sa tancovať ča-ča-ča premenu PLP otáčanú v Ľ v krokoch 8-10 u 
muža. 
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14.5 OTVORENÝ TWIST PANVOU 
SO ŠPIRÁLOVÝM ZAKON ČENÍM 

(Open Hip Twist Spiral) 
 
Muž: 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1.-6. Kroky 1-6 otvoreného twistu panvou 
7.-10. Kroky 7-10 zatvoreného twistu panvou so špirálovým ukončením 

Žena: 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1.-6. Kroky 1-6 zatvoreného twistu panvou 
7.-10. Kroky 7-10 zatvoreného twistu panvou so špirálovým ukončením 

Tvarovanie: 
Kroky 1-6 : ako v otvorenom twiste panvou.  
Kroky 7-10 : ako v zatvorenom twiste panvou so špirálovým zakončením. 

Predchádza: 
Otvorený základný pohyb, Hokejka, Turecký uterák. 

Nasleduje: 
Protipromenádna zarážka, kubánske prerušenie v otvorenom PPP,  rozdelené 
kubánske prerušenie v otvorenom PPP, rozdelené kubánske prerušenie 
z otvoreného PPP a otvoreného PP. 
 
 

14.6 OTVORENÝ TWIST PANVOU SO ŠPIRÁLOVÝM 
ZAKONČENÍM PRETOČENÝ DO VEJÁROVÉHO POSTAVENIA 

(Open Hip Twist Spiral turned to Fan Position) 
 
Otvorený twist panvou so špirálovým zakončením môže byť ukončený aj vo vejá-
rovom postavení. V takomto prípade muž v kroku 9 obmedzí jej otáčanie spevne-
ním svojej ĽR a ukončí jej otáčanie vo vejárovom postavení. 
Muž: Kroky 7-10: Ako kroky 7-10 otvoreného twistu panvou. 
Žena: Krok 10: Bez otáčania. Končiť ĽN vzad vo vejárovom postavení. 

Nasleduje: 
Hokejka, Alemana 

Poznámka: 
Nedoporučuje sa tancovať ča-ča-ča premenu PLP otáčanú v Ľ v krokoch 8-10 u 
muža. 
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15. KUBÁNSKE PRERUŠENIA 
(Cuban Breaks) 

 

15.1 KUBÁNSKE PRERUŠENIE V OTVORENOM POSTAVENÍ 
(Cuban Break in Open Position) 

 

Muž: 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap  Akcia     Točenie Poč. 
1. ĽN priečne vpred, špička vytočená  pol, plo 0 2 
2. Váha na PN pol 0 & 
3. ĽN bočne a mierne vzad pol, plo 0 3 
4. Váha na PN pol 0 & 
5. ĽN priečne vpred, špička vytočená  pol, plo 0 4 
6. Váha na PN pol 

Zarážky 
v otvorenom pos-
tavení v rýchlom  
tempe 
 

0 & 
7. ĽN bočne a mierne vzad pol, plo  0 1 
8. PN na vysokej špičke v zakrížení 

bez váhy 
špi 0 2 

9. PN na vysokej špičke v zakrížení 
bez váhy 

špi 

Poklep špičkou 
bez váhy 
v postavení 
latinského kríže-
nia 

0 3 

10. PN bočne pol, plo 0 4 
11. ĽN pol-prísun k PN pol, plo 0 & 
12. PN bočne pol, plo 

ča-ča-ča preme-
na PLP bočne* 

0 1 

Žena: 
Krok Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     Točenie Poč. 

 Keď muž tancuje kroky 1-7 žena tancuje kroky 1-5 otvoreného základného pohy-
bu 

 Keď muž tancuje kroky 8-12 žena tancuje kroky 1-7 podľa popisu vyššie 

* Možno použiť twistovú premenu 

Tvarovanie: 
Kroky 1-12: začiatok aj koniec v otvorenom postavení bez držania. 

Predchádza:   
Otvorený základný pohyb. 

Nasleduje: 
Zatvorený základný pohyb, otvorený základný pohyb. 
 

15.2 KUBÁNSKE PRERUŠENIE V OTVORENOM PPP 
(Cuban Break in Open PPP) 

Kubánske prerušenia môžeme tancovať aj z otvoreného PPP. V tejto variante muž 
tancuje kroky 1-7 kubánskeho prerušenia v otvorenom PPP a hneď potom opač-
nou nohou kroky 1 -7 v otvorenom PPP. Žena tancuje kroky 1-7 popisované pre 
muža ale začína PN. Bezprostredne potom nasledujú kroky 1-7, ktoré začínajú 
ĽN. 

Predchádza:   ľubovoľná figúra, ktorá končí v otvorenom PPP. 

Nasleduje:  Protipromenádna zarážka. 
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15.3 ROZDELENÉ KUBÁNSKE PRERUŠENIE  
V OTVORENOM PPP 

(Split Cuban Break in Open PPP) 
 
Muž: 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap  Akcia     Točenie Poč. 
1. ĽN priečne vpred v otvorenom 

PPP, špička vytočená  
pol, plo 1/4 v P* 2 

2. Váha na PN pol, plo 1/4 v Ľ & 
3. ĽN bočne a mierne vzad pol, plo 0 3 
4. PN priečne vpred, špička vytočená  pol, plo 0 4 
5. Váha na ĽN pol, plo 0 & 
6. PN bočne v otvorenom PPP pol, plo 

Zarážky 
v otvorenom PPP 
v rýchlom  
tempe 
 

0 1 

Žena: 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap  Akcia     Točenie Poč. 
1. PN priečne vpred v otvorenom 

PPP, špička vytočená  
pol, plo 1/4 v Ľ* 2 

2. Váha na ĽN pol, plo 1/4 v P & 
3. PN bočne a mierne vzad pol, plo 0 3 
4. ĽN priečne vpred, špička vytočená  pol, plo 0 4 
5. Váha na PN pol, plo 0 & 
6. ĽN bočne v otvorenom PPP pol, plo 

Zarážky 
v otvorenom PPP 
v rýchlom  
tempe 
 

0 1 
* Točenie začína už v predchádzajúcej dobe. 

Tvarovanie: 
Krok 1 : začiatok v otvorenom PPP.  
Krok 4 : P paža priečne pred telo, PR sa dotkne ĽR ženy.  
Krok 6 : koniec v otvorenom PPP 

Predchádza:   
Ľubovoľná figúra zakončená v otvorenom PPP 

Nasleduje: 
Protipromenádna zarážka. 
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15.4 ROZDELENÉ KUBÁNSKE PRERUŠENIE 
Z OTVORENÉHO PPP A OTVORENÉHO PP 

(Split Cuban Break from Open CPP and Open PP) 
 
Muž: 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap  Akcia     Točenie Poč. 
1. ĽN vpred v otvorenom PPP,  

špička vytočená  
pol, plo 1/8 v P* 2 

2. Váha na PN pol, plo & 
3. ĽN bočne v otvorenom PP pol, plo 

3/8 v Ľ 
3 

4. PN vpred v otvorenom PP, špička 
vytočená 

pol, plo 1/8 v Ľ* 4 

5. Váha na ĽN pol, plo & 
6. PN bočne v otvorenom PPP pol, plo 

Zarážky 
z otvoreného 
PPP a otvorené-
ho PP v rýchlom 
tempe  

3/8 v P 
1 

Žena: 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap  Akcia     Točenie Poč. 
1. PN priečne vpred v otvorenom 

PPP, špička vytočená  
pol, plo 1/8 v Ľ* 2 

2. Váha na ĽN pol, plo & 
3. PN bočne v otvorenom PP pol, plo 

3/8 v P 
3 

4. ĽN vpred v otvorenom PP, špička 
vytočená  

pol, plo 1/8 v P* 4 

5. Váha na PN pol, plo & 
6. ĽN bočne v otvorenom PPP pol, plo 

Zarážky 
z otvoreného 
PPP a otvorené-
ho PP v rýchlom  
tempe 
 

3/8 v Ľ 
1 

* Točenie začína už v predchádzajúcej dobe. 

Tvarovanie: 

Krok 1 : začiatok v otvorenom PPP.  
Krok 3 : zmeniť na otvorené PP s držaním P-L.  
Krok 6 : koniec v otvorenom PPP. 

Predchádza:   
Ľubovoľná figúra zakončená v otvorenom PPP. 

Nasleduje: 
Protipromenádna zarážka 

Poznámka:   
Figúra môže začať z otvoreného PP a končiť v otvorenom PP. 
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16. TURECKÝ UTERÁK 
(Turkish Towel) 

 
Muž: 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap  Akcia     Točenie Poč. 
1.-7. Tancovať kroky 1-7 alemany v držaní P – P. 

8. PN bočne  pol,plo 4 
9. ĽN pol – prísun k PN pol,plo a 

10. PN bočne pol,plo 

ča-ča-ča preme-
na (PĽP) točiť 
v Ľ. 

3/8 v Ľ 

1 
11. ĽN vzad pol,plo Krok vzad 0 2 
12. PN na mieste pol,plo Preváženie 0 3 
13. ĽN bočne  pol,plo 4 
14. PN pol – prísun k ĽN pol,plo a 
15. ĽN bočne pol,plo 

ča-ča-ča preme-
na (ĽPĽ) točiť 
v P. 

1/4 v P 

1 
16. PN vzad  pol, plo Krok vzad 0 2 
17. ĽN na mieste pol, plo Preváženie 0 3 
18. PN bočne  pol,plo 4 
19. ĽN pol – prísun k PN pol,plo a 
20. PN bočne pol,plo 

ča-ča-ča preme-
na (PĽP) točiť 
v Ľ. 

1/4 v Ľ 

1 
21.-25. Opakovať kroky 11-15 

26. PN vzad pol, plo Krok vzad 1/8 v P 2 
27. ĽN na mieste pol, plo Preváženie 0 3 
28. PN vpred pol, plo 0 4 
29. ĽN zakrížiť za PN špi 0 a 
30. PN vpred pol,plo 

Kríženie vpred 
PĽP 

0 1 
 



   ČA - ČA 

96 
 

 

Žena: 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1.-7. Tancovať kroky 1-7 alemany v držaní P – P. 

8. ĽN bočne  pol,plo 4 
9. PN pol – prísun k ĽN pol,plo a 

10. ĽN bočne pol,plo 

ča-ča-ča premena 
(ĽPĽ) točiť v P. 

1/2 v P 

1 
11. PN vpred, špi vytočená pol, plo Zarazený krok vpred 0 2 
12. ĽN na mieste pol, plo Preváženie 0 3 
13. PN bočne  pol,plo 4 
14. ĽN pol – prísun k PN pol,plo a 
15. PN bočne pol,plo 

ča-ča-ča premena 
(PĽP) točiť v Ľ. 

1/4 v Ľ 

1 
16. ĽN vpred, špi vytočená pol, plo Zarazený krok vpred 0 2 
17. PN na mieste pol, plo Preváženie 0 3 
18. ĽN bočne  pol,plo 4 
19. PN pol – prísun k ĽN pol,plo a 
20. ĽN bočne pol,plo 

ča-ča-ča premena 
(ĽPĽ) točiť v P. 

1/4 v P 

1 
21. PN vpred, špi vytočená  pol, plo Zarazený krok vpred 0 2 
22. ĽN na mieste pol, plo Preváženie  3 
23. PN bočne pol, plo 4 
24. ĽN pol-prísun k PN pol, plo a 
25. PN bočne, točiť v Ľ a 

súčasne ĽN predkrížiť 
pred PN bez váhy.  

pol a potom 
špi oboch 
chodidiel 

ča-ča-ča premena 
bočne PĽP, otáčať 
v Ľ a na konci točenia 
v Ľ tancovať špirálové 
otáčanie 

1/8 v Ľ 
 
 

5/8 v Ľ 
1 

26. ĽN vpred pol, plo Krok vpred 1/8 v Ľ 2 
27. PN vzad a mierne bočne pol, plo Krok vpred s točením 3/8 v Ľ 3 
28. ĽN vzad špi 4 
29. PN predkrížiť  pol, plo a 
30. ĽN vzad pol,plo 

ča-ča-ča kríženie 
vzad ĽPĽ 

1/8 Ľ 

1 

Tvarovanie 
Krok1 : Začať v otvorenom postavení v držaní P - P.  
Krok 5 : Zdvihnúť P pažu a naznačiť otáčanie v P.  
Krok 10  : Viesť ženu do tieňového postavenia, žena vzadu na Ľ strane, držanie Ľ 
– Ľ pričom sa ponechá držanie P- P s P rukou za chrbtom.  
Krok 15 : Zaujať tieňové postavenie žena vzadu na P strane, držanie spojených 
rúk sa nemení - Ľ - Ľ, a P - P, ale za chrbtom muža je teraz Ľ ruka.  
Krok 20 : Opakovať postavenie ako v kroku 10.   
Krok 25 : Uvoľniť držanie Ľ rukou a P rukou silne točiť ženu v Ľ potom uvoľniť dr-
žanie. Krok 30 : Skončiť v otvorenom postavení s držaním alebo bez držania. 

Predchádza: 
Otvorený základný pohyb, hokejka kde v poslednom kroku zmeníme držanie  P–P. 

Nasleduje:  
Otvorený základný pohyb, alemana v držaní P - P, otvorený twist panvou, otvore-
ný twist panvou so špirálovým zakončením. 
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17. NEPRETRŽITÝ TWIST PANVOU 
(Continuous Circulas Hip Twist) 

 
Muž: 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1.-5. Tancovať kroky 1-5 zatvoreného twistu panvou. 

6. PN na mieste pol,plo Preváženie 0 2 
7. ĽN zakrížiť špi,pä,špi** Zadržaná chôdza 

vzad. latinské 
kríženie 

1/8 v Ľ 3 

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

10. Ako krok 8 1 
11. Ako krok 7 2 
12. Ako krok 8 3 
13. Ako krok 7 4 
14. Ako krok 8 a 
13. Ako krok 7 špi, plo  1 

16.- 20. Ako kroky 6 – 10 zatvoreného twistu panvou. 

 
Žena: 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1.-5. Tancovať kroky 1-5 zatvoreného twistu panvou. 

6. ĽN vpred pol,plo Krok vpred a 
potom výkrut v Ľ 

0 2 

7. PN krok priečne vpred špi,plo Zadržaná chôdza 
vpred* potom 
výkrut v P 

3/8 
v Ľ(1) 

3 

8. ĽN krok priečne vpred pol,plo Krok vpred a 
potom výkrut v Ľ 

1/8 
v P(1) 

4 

9. Ako krok 7 a 
10. Ako krok 8 1 
11. Ako krok 7 2 
12. Ako krok 8 3 
13. Ako krok 7 4 
14. Ako krok 8 a 
13. Ako krok 7 1 

16.- 20. Ako kroky 6 – 10 zatvoreného twistu panvou. 
 
*Kolená pokrčené 
(1) Otáčanie začína v predchádzajúcej dobe 
** Tancuje sa v špičke a technika chodidiel je ukončená až 

v nasledujúcom kroku.  

Tvarovanie: 
Kroky 1-5 : Ako v zatvorenom twiste panvou.  
Krok 6 : Obnoviť zatvorené držanie. 
Kroky 16-20 : Ako v zatvorenom twiste panvou  
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Predchádza: 
Ako pre zatvorený twist panvou. 
 
Nasleduje: 
Ako pre zatvorený twist panvou. 
 
Poznámky: 

1. V krokoch 3,7,9,11,13 a 15 sa spodná časť trupu ženy otáča viac ako jej 
ramená. 

2. Muž v krokoch 18 – 20 môže tancovať aj ča-ča-ča premenu PLP 
s otáčaním v Ľ (1/8). Kroky 18 a 20 sú P noha bočne a mierne vpred. 

 
 
 



   ČA - ČA 
 

99 
 

18. ZMENY NÔH 
(Foot Changes) 

 
 

Mnohé figúry môžeme tancovať súhlasnou nohou v tieňovom postavení alebo 
bez držania.  

Poznáme tri štandardizované  metódy  zmeny nôh. Metódu 1 a metódu 2  
používa muž pri zmene z opačnej nohy na súhlasnú. Metóda 3 sa používa pri 
zmene zo súhlasnej nohy na nesúhlasnú. 
 
1. METÓDA (muž) 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. PN vzad pol, plo Krok vzad 0 2 
2. ĽN na mieste pol, plo Preváženie 0 3 
3. PN vpred a mierne bočne pol, plo Krok vpred 0 4 
4. ĽN vzad a mierne bočne pol, plo Krok vpred s točením 3/8 v P 1 
5. PN vzad pol, plo Krok vzad 1/8 v P 2 
6. ĽN na mieste pol, plo Preváženie 0 3 
7. PN bočne  pol,plo 4 
8. ĽN pol – prísun k PN pol,plo a 
9. PN bočne pol,plo 

ča-ča-ča premena 
(PĽP) bočne 

0 

1 
 
2. METÓDA (muž) 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. PN vzad pol,plo Krok vzad 0 2 
2. ĽN na mieste pol,plo Preváženie 0 3 
3.  PN vpred a mierne bočne pol,plo 0 4 
4. ĽN zakrížiť za PN špi 0 a 
5. PN vpred a mierne bočne pol,plo 

ča-ča-ča kríženie 
vpred PĽP 

0 1 
6. ĽN vzad a mierne bočne pol,plo Krok vpred s točením 3/8 v P 2 
7. PN prísun k ĽN bez váhy pol Príťah  (prísun bez 

váhy) 
1/8 v P 3 

8. PN bočne  pol,plo 4 
9. ĽN pol – prísun k PN pol,plo a 

10. PN bočne pol,plo 

ča-ča-ča premena 
(PĽP) bočne 

0 

1 
 
1. a 2. METÓDA  (žena) 

Kroky ženy sú v obidvoch metódach rovnaké. Tancuje kroky 6-10 otvoreného 
základného pohybu po ktorých nasledujú kroky 1-5 zatvoreného základného 
pohybu bez držania a točenia. Rytmus: 234a1, 234a1. 
 
Tvarovanie: (1. a 2. metóda) 

Krok 1 : začiatok v otvorenom postavení bez držania. Posledný krok: koniec na 
ženinej ľavej strane, s váhou na súhlasnej nohe ako žena.  
 
Predchádza: (1. a 2. metóda) 
Kroky 1-5 otvoreného základného pohybu. 
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Nasleduje: (po zaujatí tie ňového postavenia súhlasnou nohou) 
Po získaní tieňového postavenia s váhou na súhlasných nohách ( s držaním alebo 
bez držania) je možné tancovať nasledovné figúry: 
zatvorený základný pohyb bez otáčania, otvorený základný pohyb, časové kroky 
s využitím rytmizácie guapacha, zatvorený základný pohyb s ronde premenou 
a twistovou premenou, kubánske prerušenie, rozdelené kubánske prerušenie.  

Počas týchto figúr partnerka tancuje súhlasnou nohou a tancuje rovnaké kroky 
ako muž. 
 
Pre návrat z postavenia súhlasnými nohami do normálneho postavenia použijeme 
niektorú z metód 1, 2 alebo 3. 
 
Obnovenie otvoreného postavenia aplikujeme nasledovne uvedené metódy: 
 
Metóda 1 : Muž opakuje kroky 1-4 z metódy 1.Žena  tancuje kroky 1-5 otvore-
ného základného pohybu. 
Metóda 2 : Muž opakuje kroky 1-7 metódy 2 a pokračuje premenou s krížením 
vpred. Žena tancuje celú figúru otvorený základný pohyb. 
 
Nasleduje ( po návrate do základného postavenia) 
 
Metóda 1 : Kroky 6-10 otvoreného základného pohybu 
Metóda 2 : Ľubovoľná figúra, ktorá začína z otvoreného postavenia, muž 
s váhou na P nohe. 
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3. METÓDA  (muž) 

 
Krok Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     Točenie Poč. 

1. ĽN vpred, kolená pokrčené, 
Ľ plece vedie 

pol, plo a (1) 

2. PN zakrížiť za ĽN špi 

Kríženie so znížením 
a latinské kríženie 

1/8 v P 

2 
3. Rozkríženie v P na konci 

ĽN bočne a mierne vzad 
ĽN – 
pol, plo 
PN – 
špi, pol 

Rozkríženie v P 3/8 v P 3 

4.  PN vpred  pol,plo 0 4 
5. ĽN zakrížiť za PN špi 0 a 
6. PN vpred  pol,plo 

ča-ča-ča kríženie 
vpred PĽP 

0 1 

Žena: 

Keď muž tancuje kroky 1-6, žena tancuje kroky 6-10 otvoreného základného 
pohybu. Vyspelejší variant krokov pre ženu je: 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. ĽN prísun k PN Pol 

oboch 
chodidiel 

Váha na oboch no –
hách, kolená pokrčiť 

0 2 

2. Vystrieť obe nohy so sú-
časným sklzom mierne 
vzad, telo sklon vpred 

plo Sklz vzad,  
na konci váha na PN 

0 3 

3.  ĽN vzad špi 0 4 
4. PN predkrížiť  pol,plo 0 a 
5. ĽN vzad pol,plo 

ča-ča-ča kríženie 
vzad ĽPĽ 

0 1 

(1) Krok robíme v druhej polovici predchádzajúcej doby 

Tvarovanie: 
Krok 1 : začiatok na ženinej strane s váhou na súhlasnej nohe ako žena.  
Krok 6 : koniec v otvorenom postavení v držaní Ľ – P.   

Predchádza: 
Metóda 1 a 2 na docielenie postavenia súhlasnou nohou. Potom nasleduje 
skupina figúr tancovaná súhlasnou nohou.. 

Nasleduje: 
Ľubovoľná figúra, ktorá začína z otvoreného postavenia muž s váhou na PN. 
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FIGÚRY Z DOPLNKU TECHNIKY  
LATINSKO–AMERICKÝCH TANCOV A SYLABOV WDSF 

 
 

 
19. ZÁKLADNÝ POHYB NA MIESTE 

(Basic In Place) 
 

 
20. ZÁKLADNÝ POHYB BO ČNE 

(Side Basic) 
 
Pre obe tieto figúry platia kroky z figúry Základný pohyb na mieste. 
 
 

21. BOČNÉ KROKY VĽAVO OD ĽN 
(Side Step to Left Commenced with Left Foot) 

Muž: 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap  Akcia     Točenie Poč. 
1. ĽN bočne  pol, plo Krok bočne 0 2 
2. PN prísun  pol, plo Prísun s prenesením váhy 0 3 
3. ĽN bočne  pol,plo 4 
4. PN pol – prísun k ĽN pol,plo a 
5. ĽN bočne pol,plo 

ča-ča-ča premena (ĽPĽ) 
bočne 

0 

1 
 
 

22. BOČNÉ KROKY VĽAVO OD PN 
(Side Step to Left Commenced with Right Foot) 

Muž: 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap  Akcia     Točenie Poč. 
1. PN prísun  pol, plo Prísun s prenesením váhy 0 2 
2. ĽN bočne pol, plo Krok bočne 0 3 
3. PN pol – prísun k ĽN pol,plo ča-ča-ča premena (PĽP) 

bočne 
0 4 

4. ĽN bočne pol,plo   a 
5. PN pol – prísun k ĽN pol,plo   1 

Tvarovanie:  
Kroky 1-5 :Začiatok v zatvorenom postavení alebo v postaveni Ľ-P. V postavení Ľ-
P je možné figúru ukončiť aj v otvorenom PP. 
 
 

23. BOČNÉ KROKY VPRAVO 
(Side Step to Right) 

Tancuje sa podobne ako figúra 22 resp. 23 ale začína sa od PN. 

Poznámka:  Figúry zo sylabov WDSF. 
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24.1 KOLIESKO VĽAVO (Laird) 
(Reverse Top) 

 
Muž: 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap  Akcia     Točenie Poč. 
1. ĽN predkrížiť pred PN  pol, plo Výkrut na pol ĽN do latin-

ského kríženia 
2 

2. PN vpred a mierne bočne pol Krok vpred 3 
3. ĽN predkrížiť pred PN  pol, plo 4 
4. PN bočne a mierne vpred pol a 
5. ĽN predkrížiť pred PN  pol, plo 

ča-ča-ča premena  ĽPĽ 
ostro točiť v Ľ, výkrut na 
polchodidle ĽN do latin-
ského kríženia v krokoch 
3,5 

1 

6. PN vpred a mierne bočne pol Krok vpred 2 
7. ĽN predkrížiť pred PN  pol, plo Výkrut na polchodidle ĽN 

do latinského kríženia 
3 

8. PN bočne a mierne vpred pol 4 
9. ĽN predkrížiť pred PN  pol, plo a 
10. PN bočne a mierne vpred pol, plo 

ča-ča-ča premena PĽP 
ostro točiť v Ľ, výkrut na 
polchodidle ĽN do latin-
ského kríženia v kroku 9 

Plynulé 
točenie  
v Ľ. 
 
Počas 
figúry 
2 celé 
otáčky Ľ 

1 

Žena: 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap  Akcia     Točenie Poč. 
1. PN vzad pol, plo 2 
2. ĽN zakrížiť za PN špi 3 
3. PN vzad pol, plo 4 
4. ĽN zakrížiť za PN špi a 
5. PN vzad pol, plo 1 
6. ĽN zakrížiť za PN špi 2 
7. PN vzad pol, plo 3 
8. ĽN zakrížiť za PN špi 4 
9. PN vzad pol, plo a 
10. ĽN bočne a mierne vzad pol, plo 

10 krokov vzad a točiť  
ostro v Ľ. 
 
Latinské kríženie 
v krokoch 
2,4,6,8 

Plynulé 
točenie  
v Ľ 
 
Počas 
figúry 
2 celé  
otáčky Ľ 

1 

Tvarovanie:  
Kroky 1-9 :Začiatok v zatvorenom postavení a kontakte.  
Krok 10 : Zatvorené postavenie 

Predchádza: 
Zatvorený základný pohyb, zatvorený twist panvou, otvorený twist panvou, kader. 
Všetky figúry počas krokov 6-10 ostro točiť v Ľ a končiť v zatvorenom postavení 
v tesnom kontakte. Postavenie chodidiel v krokoch 8-10 je podobné ako v koliesku 
vľavo. 

Nasleduje: 
Základný pohyb. Žena môže tancovať v kroku 5 špirálové kríženie a končiť v kroku 
10 vo vejárovom postavení alebo otvorenom PPP. 

Poznámky: 
1. V priebehu kolieska vľavo sa pár otáča po kruhu kde stredom otáčania je polchodidlo ĽN muža. 
2. Vzhľadom na rýchlosť a trvanie otáčania nie je možný obvyklý pohyb bokov okrem kroku 10. 
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24.2 KOLIESKO VĽAVO (ISTD) 
(Reverse Top) 

 
Muž: 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap  Akcia     Točenie Poč. 
1. PN bočne a mierne 

vpred 
pol, plo 2 

2. Výkrut na polchodidle 
ĽN, päta ĽN končí 
oproti špičke PN, špič-
ka vytočená 

Pol, plo 

 
Začat otáčať v 
Ľ 3 

3.- 15. Opakovať kroky 1 a 2 
šesťkrát za sebou a 
potom ešte tancovať 
krok 1 

pol, plo Pokračovať 
v otáčaní v Ľ 

Plynulé točenie 
v Ľ. 
 
Rozsah otáča-
nia je 2 ½  
otáčky Ľ 

4 a 1 
2,3,4 a 1 
2,3,4 a 1 

Žena: 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap  Akcia     Točenie Poč. 
1. ĽN za PN, špička 

k päte, špička vytočená 
pol, plo 2 

2. PN vzad a mierne boč-
ne 

pol, plo 3 

3.– 5. ĽN vzad, špička vyto-
čená, premena ĽPĽ 

pol, plo 4 a 1 

6. PN vzad a mierne boč-
ne 

pol, plo 2 

7. ĽN za PN, špička 
k päte, špička vytočená 

pol, plo 3 

8. - 10 PN vzad a mierne boč-
ne, premena PĽP 

pol, plo 4 a 1 

11.–15. Opakovať kroky 1-5 pol, plo 

Začat otáčať v 
Ľ 
 
Pokračovať v 
otáčaní 

Plynulé točenie 
v Ľ. 
 
Rozsah otáča-
nia je 2 ½  
otáčky Ľ 

2,3,4 a1 

Tvarovanie:  
Kroky 1 : Začiatok v zatvorenom postavení, ĽN pred PN, päta ĽN oproti špičke 

PN. ĽN vytočená, váha na ĽN. (Ž: PN vzad a mierne bočne, váha na 
PN) 

Krok 15 : Zatvorené postavenie 

Predchádza: 

Otvorenie vpravo. 

Pre začiatok od kroku 6 : Twisty panvou ukončené v zatvorenom postavení, špirá-
la ukončená v zatvorenom postavení 

Nasleduje: 
Základný pohyb, vejár 
Po kroku 10: Otvorenie vpravo z Kolieska vľavo, Aida, kroky 6-10 špirály 
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25. MILÁČIK 
(Sweetheart) 

 
Muž: 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. ĽN vpred, špi vytočená  pol, plo Zarazený krok vpred 0 2 
2. PN na mieste pol, plo Preváženie 0 3 
3. ĽN zakrížiť za PN špi, plo 4 
4. PN bočne (krátky krok boč-

ne z pôvodného postave-
nia) 

plo a 

5. ĽN bočne pol, plo 

Ronde premena  0 

1 
6. PN vpred, špička vytočená pol, plo Zarazený krok vpred Mierne 

točiť v P 
2 

7. ĽN na mieste pol, plo Preváženie 0 3 
8. PN bočne pol, plo 4 
9. ĽN pol – prísun k PN pol, plo a 

10. PN bočne pol, plo 

ča-ča-ča premena 
PĽP bočne  

0 

1 
11. ĽN vpred, špička vytočená pol, plo Zarazený krok vpred Mierne 

točiť v Ľ 
2 

12. PN na mieste pol, plo Preváženie 0 3 
13. ĽN bočne pol, plo 4 
14. PN pol – prísun k ĽN pol, plo a 
15. ĽN bočne pol, plo 

ča-ča-ča premena 
ĽPĽ bočne  

0 

1 
16. PN vpred, špička vytočená pol, plo Zarazený krok vpred Mierne 

točiť v P 
2 

17. ĽN na mieste pol, plo Preváženie 0 3 
18. PN vzad, špička vytočená špi Krok vzad bez zníže-

nia päty 
0 4 

19. ĽN na mieste pol, plo Preváženie 1/4 v Ľ a 
20. PN vpred pol, plo Krok vpred 0 1 

Tvarovanie: 
Začiatok v otvorenom postavení v držaní P – P.  
Krok 5 : zmeniť držanie na P – P a Ľ – Ľ , P pažu zdvihnúť, žena na P strane.  
Krok 10 : P pažu znížiť, Ľ pažu zdvihnúť , žena na Ľ strane.  
Krok 15 : opakovať postavenie z  kroku 5.  
Krok 17 : Uvoľniť držanie P rukou. 
Krok 18 : Viesť ženu vpred.  
Krok 19 : Uvoľniť držanie Ľ rukou.  
Krok 20 : Koniec v otvorenom postavení. 
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Žena: 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. PN vzad pol, plo Krok vzad 0 2 
2. ĽN na mieste pol, plo Preváženie 3 
3. PN bočne pol, plo 4 
4. ĽN pol – prísun k PN pol, plo a 
5. PN vzad a mierne bočne pol, plo 

ča-ča-ča premena 
PĽP otáčaná v Ľ  

1 
6. ĽN vzad pol, plo Krok vzad 

3/4 v Ľ 

2 
7. PN na mieste pol, plo Preváženie 3 
8. ĽN bočne pol, plo 4 
9. PN pol – prísun k ĽN pol, plo a 

10. ĽN vzad a mierne bočne pol, plo 

ča-ča-ča premena 
ĽPĽ otáčaná v P  

1 
11. PN vzad pol, plo Krok vzad 

1/2 v P 

2 
12. ĽN na mieste pol, plo Preváženie 3 
13. PN bočne pol, plo 4 
14. ĽN pol – prísun k PN pol, plo a 
15. PN vzad a mierne bočne pol, plo 

ča-ča-ča premena 
PĽP otáčaná v Ľ  

1 
16. ĽN vzad pol, plo Krok vzad 

1/2 v Ľ 

2 
17. PN na mieste pol, plo Preváženie  3 
18. ĽN vpred pol, plo Krok vpred  4 
19. PN vzad a mierne bočne pol, plo Krok vpred s otáča-

ním 
a 

20. ĽN vzad pol, plo Krok vzad 

1/2 v Ľ 

1 

Predchádza: 
Otvorený základný pohyb, hokejka, turecký uterák, nasleduj ma. 

Nasleduje:  
Kroky 1-3 základného pohybu do zatvoreného postavenia, otvorený základný po-
hyb, otvorený twist panvou, turecký uterák, nasleduj ma, kader. 
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26. NASLEDUJ MA 
(Follow my Leader) 

 
Muž: 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. ĽN vpred, Ľ plece vedie (1) pol, plo Krok vpred 0 a 
2. PN zakrížiť za ĽN špi Latinské kríženie 0 2 
3. Rozkrížiť v P a končiť s ĽN 

bočne a mierne vzad 
ĽN pol, 
plo, PN 
špi,plo 

Rozkríženie v P 1/2 v P 3 

4.  PN vpred pol,plo 4 
5. ĽN zakrížiť za PN špi a 
6. PN vpred pol,plo 

ča-ča-ča kríženie 
vpred PĽP 

0 

1 
7. ĽN vzad a mierne bočne pol, plo Krok vpred s točením  2 
8. PN na mieste pol, plo Preváženie 

1/2 v P 
3 

9. ĽN vpred pol,plo 4 
10. PN zakrížiť za ĽN špi a 
11. ĽN vpred pol,plo 

ča-ča-ča kríženie 
vpred ĽPĽ 

0 

1 
12. PN vzad a mierne bočne pol, plo Krok vpred s točením  2 
13. ĽN na mieste pol, plo Preváženie 

1/2 v Ľ 
3 

14.  PN vpred pol,plo 4 
15. ĽN zakrížiť za PN špi a 
16. PN vpred pol,plo 

ča-ča-ča kríženie 
vpred PĽP 

0 

1 
Kroky 17-22: opakovať kroky 1-6 

23. ĽN vpred pol,plo 2 

24. PN zakrížiť za ĽN špi a 
25. ĽN vpred pol,plo 

ča-ča-ča kríženie 
vpred ĽPĽ 

0 

3 
26.  PN vpred pol,plo 4 
27. ĽN zakrížiť za PN špi a 
28. PN vpred pol,plo 

ča-ča-ča kríženie 
vpred PĽP 

0 

1 

(1) Tento krok sa robí v druhej polovici predchádzajúcej doby. 
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Žena: 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. PN vzad pol, plo Krok vzad 0 2 
2. ĽN na mieste pol, plo Preváženie 0 3 
3.  PN vpred pol,plo 4 
4. ĽN zakrížiť za PN špi a 
5. PN vpred pol,plo 

ča-ča-ča kríženie 
vpred PĽP 

0 

1 
6. ĽN vzad a mierne bočne pol, plo Krok vpred s točením  2 
7. PN na mieste pol, plo Preváženie 

1/2 v P 
3 

8. ĽN vpred pol,plo 4 
9. PN zakrížiť za ĽN špi a 

10. ĽN vpred pol,plo 

ča-ča-ča kríženie 
vpred ĽPĽ 

0 

1 
11. PN vzad a mierne bočne pol, plo Krok vpred s točením  2 
12. ĽN na mieste pol, plo Preváženie 

1/2 v Ľ 
3 

13.  PN vpred pol,plo 4 
14. ĽN zakrížiť za PN špi a 
15. PN vpred pol,plo 

ča-ča-ča kríženie 
vpred PĽP 

0 

1 
16. ĽN prísun k PN Pol oboch 

chodidiel. 
váha na obe nohy- 
kolená pokrčené 

0 2 

17. Vystrieť nohy a sklz vzad, 
telo sklon vpred 

plo Sklz vzad, koniec s 
váhou na PN  

0 3 

18. ĽN vzad špi 4 
19. PN predkrížiť pred ĽN pol,plo 

0 
a 

20. ĽN vzad pol,plo,pol 

ča-ča-ča kríženie 
vzad ĽPĽ potom otá-
čať v P 1 

21.  PN vpred pol,plo 
1/2 v P 

2 
22. ĽN zakrížiť za PN špi a 
23. PN vpred pol,plo 

ča-ča-ča kríženie 
vpred PĽP 0 

3 
24. ĽN bočne špi Krok vpred s točením  4 
25. PN predkrížiť pred ĽN  pol, plo Stále točiť v P, ťahať 

PN vzad do latinské-
ho kríženia 

a 

26. ĽN vzad pol, plo Krok vzad 

1/2 v P 

1 

Tvarovanie:   
Začiatok aj koniec v otvorenom postavení bez držania. 

Predchádza:   
Hokejka, uvoľniť držanie v poslednom kroku. 

Nasleduje:   
Otvorený twist panvou, alemana z otvoreného postavenia v držaní Ľ-P alebo P-P, 
turecký uterák. 
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27. KADER 
(Curl) 

 
Muž: 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. ĽN vpred, špička vytočená  pol, plo Zarazený krok 

vpred 
0 2 

2. PN na mieste pol, plo Preváženie 0 3 
3. ĽN vzad, špička vytočená  vnh špi Krok vzad bez 

zníženia päty. 
0 4 

4. PN sklz vzad plo sklz vzad asi 8 cm 0 a 
5. Špi ĽN prísun k priehlavku PN pol, plo Prísun so zmenou 

váhy 
0 1 

6. PN vzad pol, plo Krok vzad 0 2 
7. ĽN na mieste pol, plo Preváženie 0 3 
8. PN bočne a mierne vpred pol, plo 4 
9. ĽN pol – prísun k PN pol, plo a 

10. PN bočne a mierne vpred pol, plo 

Premena  
s točením v Ľ 

1/8 v Ľ 

1 

Žena: 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. PN vzad pol, plo Krok vzad 0 2 
2. ĽN na mieste pol, plo Preváženie 0 3 
3. PN vpred pol, plo 4 
4. ĽN zakrížiť za PN špi a 
5. PN vpred a točiť, ukončiť s ĽN 

predkríženou pred PN, bez 
váhy 

pol, plo 

ča-ča-ča kríženie 
PĽP vpred s  toče-
ním v kroku 5 do 
voľného špirálové-
ho predkríženia 

5/8 v Ľ 

1 

6. ĽN vpred pol, plo Krok vpred 1/8 v Ľ 2 
7. PN vzad a mierne bočne pol, plo Krok vpred s toče-

ním  
3/8 v Ľ 3 

8. ĽN vzad špi 4 
9. PN predkrížiť pred ĽN pol, plo a 

10. ĽN vzad pol, plo 

ča-ča-ča kríženie 
vzad ĽPĽ 

1/4 v Ľ 

1 

Tvarovanie: 
Krok 1 : Začiatok v otvorenom postavení v držaní Ľ-P.  
Krok 5 : Ľ pažu zdvihnúť a točiť ženu v Ľ, P ruku položiť na pás ženy.  
Krok 6 : Znížiť Ľ pažu a uvoľniť držanie P rukou.  
Krok 10 : Koniec vo vejárovom postavení. 

Predchádza:  
Všetky figúry zakončené v otvorenom postavení. 

Nasleduje: 
Všetky figúry začínajúce vo vejárovom postavení. 
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27.1 KADER PRETOČENÁ DO OTVORENÉHO PPP 
(Curl Turned To Open CPP) 

 

Kader môžeme pretočiť a zakončiť ju v PPP a to v 7. kroku u ženy. V tomto kroku muž 
zväčší jej otáčanie v Ľ spevnením svojej ĽR a vedie ju do ča-ča-ča kríženia ĽPĽ s ukon-
čením v otvorenom PPP. Muž sa v krokoch 7-10 točí 1/4 v Ľ. Žena sa počas krokov 7-10 
točí o 3/4 v Ľ s použitím špirálového otáčania. Muž aj žena sa v krokoch 8-10 pohybujú 
šikmo vpred a končia v otvorenom PPP.  

Poznámka:  
Pokročilejšia metóda tancovania kadere je, keď muž počas krokov 3-5 vedie ženu vpred 
na svoju P stranu. Muž tancuje ronde premenu s točením o 1/8 P pričom končí v PP. Po-
tom sa muž počas krokov 8 – 10 točí o 1/4 v Ľ. 

 
 

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

 
Poznáme dve možnosti tancovania tohto pohybu: 

1. Tancovať kroky 1-5 kolieska vľavo ISTD a potom pokračovať krokmi 6-10 
figúry kader s točením 1/4 v Ľ a končiť vo vejárovom postavení.   
Žena tancuje kroky 6 -10 nasledovne:  
Krok 6 : ĽN vzad.  
Krok 7 : PN vzad.  
Kroky 8 - 10 : kríženie vzad (ĽPĽ). 

2. Tancovať kroky 1-4 kolieska vľavo ISTD potom v kroku 5 viesť ženu do špi-
rálového predkríženia. Pokračovať krokmi 6 –10 figúry kader, viesť ženu  do 
vejárového postavenia. 

 
Poznámka: 
Metóda 2 tancovania otvorenia z kolieska vľavo umožňuje tiež ukončenie 
v otvorenom PPP. 
 
Poznámka:  Figúry zo sylabov WDSF. 
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29. TRIKRÁT ČA-ČA-ČA 
(Three Cha Cha Chas) 

 

Táto figúra je zložená z troch premien ča-ča-ča, ktoré sa tancujú za sebou s 
postupom v jednom smere. Počítame pritom “4a1, 2a3, 4a1”.  

Figúru tancujeme vpred, vzad, v OP, ZP alebo PPV. 

V pohybe vpred a vzad môžeme použiť alternatívu tancovania premien kríže-
ním vpred a vzad (viď otvorený základný pohyb). 
 
 

29.1 TRIKRÁT ČA-ČA-ČA VPRED 
1) V zatvorenom postavení : 
po 1-7 zatvoreného základného pohybu - bez toč, alebo s postupným zatáčaním 
až o 3/8 Ľ počas všetkých 9 krokov - M: PĽP,  ĽPĽ,  PĽP, Ž: opačnou nohou. Na-
sleduje zatvorený základný pohyb. 
2) V otvorenom postavení: 
po 1-7 hokejky - bez točenia, alebo s postupným zatáčaním až o 3/8 Ľ počas 
všetkých 9 krokov - M: PĽP,  ĽPĽ,  PĽP, Ž: opačnou nohou. Nasleduje zatvorený 
základný pohyb s obnovením zatvoreného držania. 
3) V otvor PP v držaní P- Ľ: 
po 2. alebo 12. kroku figúry ruka k ruke - bez toč, alebo so striedavým toč o 1/8 
počas každej z premien - M: ĽPĽ - 1/8 P,  PĽP - 1/8 Ľ,  ĽPĽ - 1/8 P (druhá preme-
na je kríženie vpred - platí pre M aj Ž) 
 Ž: PĽP - 1/8 Ľ,  ĽPĽ - 1/8 P,  PĽP - 1/8 Ľ. Nasleduje otáčanie na mieste vľavo (Ž: 
vpravo)  
4) V otvor PPP v držaní Ľ-P: 
po 7. kroku figúry ruka k ruke - bez točenia, alebo so striedavým točením o 1/8 
počas každej z premien - M: PĽP - 1/8 Ľ,  ĽPĽ - 1/8 P, PĽP - 1/8 Ľ (druhá preme-
na je kríženie vpred - platí pre M aj Ž) 
 Ž: ĽPĽ - 1/8 P,  PĽP - 1/8 Ľ,  ĽPĽ  - 1/8 P. Nasleduje otáčanie na mieste vpravo 
(Ž: vľavo). 
 
 

29.2 TRIKRÁT ČA-ČA-ČA VZAD 
V zatvorenom alebo otvorenom postavení  : 

Po kroku 2 zatvoreného základného pohybu - bez točenia alebo s postupným za-
táčaním až o 3/8 Ľ počas všetkých 9 krokov - Muž: ĽPĽ PĽP ĽPĽ Žena: opačnou 
nohou. 
a) Nasleduje 6-10 zatvoreného základného pohybu, ak sa trikrát ča-ča-ča tanco-

valo bez točenia. 
b) 6-10 vejára, ak sa počas trikrát ča-ča-ča  točilo Ľ. 

Ak nasleduje koliesko vpravo, potom predchádzajúci krok je bočne a mierne 
vzad. 

Poznámka:  Figúry zo sylabov WDSF. 
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30. AIDA (Promenáda vzad) 
(Aida) 

 
Muž: 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. PN vzad v PPV pol, plo Krok vzad Začať točiť v P 2 
2. ĽN vzad v PPV pol, plo Krok vzad Pokračovať v 

P 
3 

3.-5. PN vzad v PPV do premeny 
PĽP 

Kríženie vzad 3/8 P počas 
krokov 1-5 

4a1 

Žena: 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. ĽN vzad v PPV Pol, plo Krok vzad Začať točiť v Ľ 2 
2. PN vzad v PPV Pol, plo Krok vzad Pokračovať v 

Ľ 
3 

3.-5. ĽN vzad v PPV do premeny 
ĽPĽ 

Kríženie vzad 3/8 Ľ počas 
krokov 1-5 

4a1 

Tvarovanie: 
Krok 1 : začať v zatvorenom postavení potom znížiť  Ľ pažu a uvoľniť držanie 
PR. Krok 5 : koniec v otvorenom PPV 

Predchádza: 
1-10 kolieska vľavo /ISTD/, ruka k ruke 

Nasleduje: 

ZAKONČENIE  1: 

Kolíska na mieste ĽN, PN a potom ĽN malý krok vpred 
do premeny ĽPĽ (Ž: PĽ  PĽP). 2,3,4a1 
Nasleduje otáčka na mieste vľavo (Žena: P).  
Veľkosť otáčania: Muž: 1 a 3/8 Ľ (Žena: P) 
počas krokov 6-10 (t.j. otáčky na mieste) 2,3,4a1 

ZAKONČENIE 2:  

ĽN bočne točiť o 3/8 v Ľ a skončiť čelom k žene (Žena: PN bočne, 3/8 P) 2 
PN na mieste (Žena: ĽN) 3 
ĽN takmer prísun k PN do premeny ĽPĽ na mieste (Žena: PĽP) 4a1 
Pokračovať krokom 6-10 alemany (PĽ  PĽP - Žena opačne) 2,3,4a1 
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31. OTVORENIE VPRAVO 
(Opening Out to Right) 

 
Muž: 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. ĽN vpred, špi vytočená  pol, plo Zarazený krok 

vpred 
3/8 v P (2) 2 

2. PN na mieste pol, plo Preváženie 3 
3. ĽN zakríž za PN  špi, plo (1) 4 
4. PN bočne (malý) plo a 
5. ĽN bočne do PP pol, plo 

Ronde premena 
1/8 Ľ 

1 

Žena:  

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. PN vzad pol, plo Krok vzad 3/4 v P (2) 2 
2. ĽN na mieste pol, plo Preváženie po-

tom výkrut v Ľ 
3 

3. PN priečne vpred špi, plo (1) Twistová preme-
na 

1/2 v Ľ 

4 

4. ĽN prísun k PN pol, plo  a 
5. PN bočne do PP pol, plo  

1/4 v P 
1 

(1) Zadržaný krok pre ženu, noha pokrčená. Pre pána zadržaný krok.  
(2) Točenie začína na predchádzajúci úder. 

Tvarovanie: 
Krok 1 : začať v zatvorenom postavení potom znížiť Ľ pažu. Krok 3 : návrat do za-
tvoreného postavenia. Krok 5 : zaujať PP. Krok 7 : uvoľniť držanie PR. Krok 10 : 
koniec vo FP.  Točením svojho tela v P v kroku 1 muž vedie ženu aby sa točila v P 
a ďalej počas krokov 2-5 točením tela v Ľ aby sa točila tiež v Ľ pričom jej k točeniu 
dopomáha P rukou. 
Predchádza: koliesko vpravo, alemana (B).  
Nasleduje: 6-10 zatvoreného základného pohybu, 6-10 alemany. 
Poznámka: 
Začínajúci tanečníci môžu nahradiť kroky 3-5 premenou bočne ako u muža, tak 
aj u ženy. 
 
 

Ďalšie možnosti tancovania špirály  
1. Prvý krok môže tancovať muž aj bočne. 
2. Premenu v krokoch 8-10 môže muž tancovať tiež vpred a žena potom robí krok 1   na-

sledujúcej figúry vzad. 
3. Ak sa špirála končí v otvorenom postavení alebo vo vejárovom postavení je veľkosť 

točenia muža ako je v tabuľke. Ak je zakončená v tesnom zatvorenom postavení točí 
sa muž počas krokov 7-10 o 5/8 v Ľ.  

4. V kroku 5 sa žena točí na polchodidle PN s chodidlom plocho. Krok 7 začína vpred a 
končí mierne vzad. 

5. Veľkosť otáčania ak sa končí v: a) OP: Ako je uvedené v tabuľke b) VP:  7/8 Ľ počas 
krokov 6-10 c) ZP: 5/8 Ľ na 5 a celá otáčka v Ľ počas krokov 6-10. (Kroky 8-10 tancuje 
vzad s vytočenou špičkou. 



   ČA - ČA 

114 
 

32. ŠPIRÁLA 
(Spiral) 

 
Muž:    

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1.-5. Kroky 1-5 otvorenia vpravo 

6. PN vzad pol, plo Krok vzad 0 2 
7. ĽN na mieste pol, plo Preváženie Začať v Ľ 3 

8.-10. PN boč a mierne vpravo do preme-
ny PĽP 

Premena P 1/8 Ľ  počas 7-10 4a1 

Žena:  

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. PN vzad pol, plo Krok vzad 1/2 P na ĽN 2 
2. ĽN na mieste pol, plo Preváženie a 

potom výkru tv Ľ 
Začať v Ľ 3 

3.-5. PN boč do prem PĽP na konci s ĽN 
voľne predkríž pred PN, b.v. (špirá-
la) 

Premena v P, 
točiť v Ľ 
v posled- nom 
kroku  

Pokračovať 
v točení v Ľ, 
1/2 Ľ počas 
2-5, ďalej 
pok o ďalšiu 
1/2 Ľ 

4a1 

6. ĽN vpred pol, plo Krok vpred Pok Ľ 2 
7. PN vzad a mierne 

bočne 
pol, plo Zatočený krok 

vpred 
Pok Ľ 3 

8.-10. ĽN vzd do kríženia ĽPĽ Kríženie vzad 5/8 v Ľ po-
čas 6-10 

4a1 

Tvarovanie: 
Kroky 1-2 : začiatok v základnom postavení. Kroky 3-5 : zdvihnúť Ľ pažu a viesť 
ženu do točenia vľavo, uvoľniť držanie PR. Krok 6 : Znížiť Ľ pažu a uvoľniť držanie 
P rukou. Krok 10 : koniec vo vejárovom postavení. 

Predchádza: 
koliesko vpravo, alemana, laso, (do 6.kroku):  (Žena je vedená tak, aby na konci 
posledného kroku predchádzajúcej figúry urobila špirálovú otáčku ) 1-6 kolieska 
vľavo, ruka k ruke, 1-5 kríženého základného pohybu. 

Nasleduje: 

z OP: 
otvorený twist panvou, 1-5 zatvoreného základného pohybu do kolieska vpravo, 
alemana, rytmický krok ĽN, kubánske prerušenie ĽN.  

z vejárového postavenia:  
alemana, hokejka, 

zo zatvoreného postavenia: 
6-15 kolieska vľavo 

Poznámka:  Figúra zo sylabov WDSF. 
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33. LASO 
(Rope Spinning) 

 

Muž: 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. ĽN bočne  pol, plo Krok bočne Točiť 

v P* 
2 

2. PN na mieste pol, plo Preváženie Začať 
točiť v Ľ 

3 

3. ĽN prísun k PN  pol, plo 4 
4. PN krátky krok bočne do pre-

meny 
pol, plo a 

5. ĽN prísun k PN  pol, plo 

Telo dokončí otá-
čanie. Koniec 
v pôvodnom pos-
tavení (1) 

Ukončiť 
točenie v 

Ľ 
1 

6. PN vzad pol, plo Krok vzad 0 2 
7. ĽN na mieste pol, plo Preváženie 0 3 
8. PN bočne a mierne vpred pol, plo 4 
9. ĽN pol – prísun k PN pol, plo a 

10. PN bočne a mierne vpred pol, plo 

Premena ča-ča-ča 
vpravo 

0 

1 

Žena: 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. PN vpred pol, plo Krok vpred 2 
2. ĽN vpred pol, plo Krok vpred 3 
3. PN vpred pol, plo 4 
4. ĽN zakrížiť za PN pol, špi a 
5. PN vpred  pol, plo 

ča-ča-ča kríženie 
PĽP vpred s  toče-
ním v P za chrb-
tom muža (2) 

1 

6. ĽN vpred pol, plo Krok vpred 2 
7. PN vpred pol, plo Krok vpred  3 
8. ĽN vpred pol, plo 4 
9. PN zakrížiť za ĽN pol, špi a 

10. ĽN vpred pol, plo 

ča-ča-ča kríženie 
vpred v P ĽPĽ. 
Koniec čelom k 
mužovi 

1 celá 
otáčka 
v P po-
čas kro-
kov 1 - 

10 

1 

∗ Telo sa začína otáčať už v predchádzajúcom kroku. Muž v predchádzajúcom 
takte vedie ženu do ostrej otáčky v P. 

(1) Jedná sa o mierne natáčanie tela z pôvodného postavenia späť do pôvodné-
ho postavenia 

(2) Žena tancuje v krúžku poza chrbát muža. V krokoch 1-5 tancuje 1/2 otáčky a v 
krokoch 6 – 10 druhú 1/2 otáčky. Končí v postavenie čelne k mužovi. 

Tvarovanie: 
Krok 1 : Muž zdvihne Ľ pažu a uvoľní držanie P rukou. Vedie ženu do kroku vpred 
za svoj chrbát. Žena v poslednom kroku predchádzajúcej figúry tancuje pod 
zdvihnutou Ľ pažou muža špirálové otáčanie a končí na P strane muža 
s predkríženou PN.  
Krok 2 : Muž vedie ženu poza svoj chrbát. Ľ paža muža stále zdvihnutá. 
Krok 3-5 : Muž pokračuje vo vedení ženy pod zdvihnutou Ľ pažou. Žena tancuje 
premenu a končí na P strane muža.  
Krok 6 - 7 : Postupne znižovať Ľ pažu.  



   ČA - ČA 

116 
 

 
 
Krok 8-10 : Končiť v zatvorenom postavení. Alternatívne je možné končiť aj 
v postavení keď telo ženy zviera pravý uhol s telom muža po jeho P strane alebo 
v postavení vedľa seba vpravo. 

Predchádza:  
Koliesko vpravo, alemana, 1-10 ruka k ruke (muž vždy tancuje prísun PN 
v kroku 8 premeny)  

Nasleduje: 
Zo zatvoreného postavenia: 
základný pohyb, ruka k ruke (druhá premena sa tancuje bočne) 
Žena v pravom uhle na P strane muža: 
otvorenie vpravo, zatvorený alebo otvorený twist panvou, špirála 
Postavenie ved ľa seba vpravo: 
špirála 
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34. ROZVINUTÝ VEJÁR 
(Fan Development) 

 
Muž: 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. ĽN vpred pol, plo Krok vpred 0 2 
2. PN na mieste pol, plo Preváženie 0 3 
3. ĽN bočne pol, plo 4 
4. PN pol-prísun k ĽN pol, plo a 
5. PN bočne pol, plo 

Premena ča-ča-ča 
vľavo ĽPĽ 
 

1/4 v Ľ* 

1 
6. PN vzad pol, plo Krok vzad 0 2 
7. ĽN na mieste pol, plo Preváženie 0 3 
8. PN bočne pol, plo 4 
9. ĽN pol-prísun k PN pol, plo a 
10. PN bočne pol, plo 

Premena ča-ča-ča 
vpravo 

0 

1 

Žena: 

Krok Postavenie chodidiel   Nášlap Akcia     Točenie Poč. 
1. PN vzad pol, plo Krok vzad 0 2 
2. ĽN vpred pol, plo Preváženie 0 3 
3. PN vpred pol, plo 4 
4. ĽN zakríži za PN špi 

0 
a 

5. PN vpred pol, plo 

ča-ča-ča kríženie  
vpred PĽP 

 1 
6. ĽN vpred pol, plo Krok vpred 0 2 
7. PN vpred pol, plo Krok vpred.(1)  1/2 v Ľ na 

konci kroku 
3 

8. ĽN vzad, špička vytočená, 
Ľ plece vedie 

špi 0 1 

9. ĽN predkrížiť pred PN pol, plo 0 1 
10. PN vzad pol, plo 

ča-ča-ča kríženie 
vzad ĽPĽ 

0 1 

* Točiť na konci 2. kroku. 
(1) Krok 7: tancujeme krok vpred a na konci kroku po prenesení váhy prudko oto-

číme o 1/2 v Ľ. 

Predchádza:   
Ako pre vejár 

Nasleduje:   
Ako pre vejár 

Poznámka: 
V krokoch 8-10 je možné tancovať namiesto premeny kubánske prerušenie. 
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Pôsobivé väzby základných figúr v Ča – ča 
 
 
Väzba č. 1 – Začiatok ZP: 
Zatvorený základný pohyb (1.1/2) – podtáčka vpravo – zatvorený základný pohyb 
– podtáčka vľavo – zarážka z PP a PPP (New York) – otáčka na mieste vľavo – 
otvorený základný pohyb – kroky 1-5 zatvoreného základného pohybu bez držania 
– otáčka na mieste vľavo – kroky 1-5 ruka k ruke, pokračovať krížením (PĽP) v OP 
– otáčka na mieste vľavo – otvorený twist panvou – hokejka. 
Opakovať, pričom na začiatku tancujeme kroky 1-5 zatvoreného základného po-
hybu z OP do ZP. 
 
Väzba č. 2 – Začiatok v OP v držaní Ľ – P: 
Kroky 1-5 zatvoreného základného pohybu z OP do ZP – kroky 11-15 kolieska 
vpravo so zakončením B – zatvorený twist panvou – zarazená alemana do otvo-
reného PPP – zarážka v PPP a PP (New York) – otáčka na mieste vpravo – vejár 
– alemana so zakončením A – krížený základný pohyb (1.1/2) – vejár – hokejka – 
kader, zakončená v OP – otvorený základný pohyb (1.1/2) – zmena nohy, 2. me-
tóda – kroky 1-5 zatvoreného základného pohybu, obaja M aj Ž súhlasnými no-
hami v tieňovom postavení (namiesto bočnej premeny môžeme použiť ronde 
premenu) – zmena nohy, 3. metóda. 
Opakovať. 
 
Väzba č. 3 – Začiatok  v OP v držaní Ľ – P: 
Otvorený twist panvou – hokejka pretočená do otvoreného PPP – rozdelené ku-
bánske prerušenie v otvorenom PPP – zarážka v PPP a PP (New York) – otáčka 
na mieste vpravo – základný pohyb na mieste v rytmizácii guapacha (2) – otáčka 
na mieste vľavo – otvorený twist panvou so špirálovým zakončením – zarážka 
v PP (New York) – rozdelené kubánske prerušenie z otvoreného PP a PPP – 
otáčka na mieste vľavo – kroky 1-5 zatvoreného základného pohybu z OP do ZP – 
kroky 11-15 kolieska vpravo so zakončením B – twistovanie v krúžku (figúra 
z tanca rumba) v rytmizácii ča-ča-ča – hokejka – otvorený základný pohyb (1.1/2) 
– zmena nohy, 
1. metóda  - kroky 1-5 zatvoreného základného pohybu  - obaja M aj Ž súhlas-

nými nohami v tieňovom postavení (namiesto bočnej premeny môžeme použiť 
ronde premenu) – kroky 6-10 otvoreného základného pohybu v TP – premeny 
krížením vpred ĽPĽ, PĽP (1) – kroky 1-5 otvoreného základného pohybu v TP 
– premeny krížením vzad PĽP, ĽPĽ (1) – kroky 6-10 zatvoreného základného 
pohybu v TP - zmena nohy, 3. metóda. 

Opakovať. 
    
 
Poznámka: 
Číslo v zátvorke za figúrou znamená, koľko taktov tancujeme danú figúru. 
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Ča – ča 

Close Basic 
Open Basic  
Basic in Place 
Side Steps 
Time Step 
There and Back 
Hand to Hand 
Check from open CPP and Open PP ( New York) 
Shoulder to Shoulder 
Three Cha Chas 
Aida 
Spot Turn to L and R 
Switch Turn to L and R 
Underarm Turn to L and R 
Cuban Break in Open Position 
Cuban Break 
Split Cuban Break in Open CPP 
Split Cuban Break from Open CPP and Open PP  
Fan 
Fan Developement 
Hockey Stick 
Alemana 
Turkish Towel 
Sweetheart 
Follow My Leader 
Chase 
Closed Hip Twist 
Natural Opening Out 
Close Hip Twist ( Advanced Hip Twist ) 
Opening Out to R 
Close Hip Twist Spiral 
Open Hip Twist 
Open Hip Twist Spiral 
Spiral 
Curl 
Rope Spinning 
Cross Basic 
Natural Top 
Reverse Top  
Opening Out from Reverse Top 
Methods of changing feet  
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Alemana 79 
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Ča ča 60 
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Ča ča ča kríženie vzad ĽPĽ 64 
Ča ča ča kríženie vzad PĽP 64 
Hokejka 78 
Hokejka pretočená do otvoreného PPP 78 
Kader 109 
Kader pretočená do otvoreného PPP 110 
Koliesko vľavo (Laird) 103 
Koliesko vľavo (ISTD) 104 
Koliesko vpravo 84 
Krížený základný pohyb 71 
Kubánske prerušenie v otvorenom postavení 92 
Kubánske prerušenie v otvorenom PPP 92 
Laso 115 
Miláčik 105 
Nasleduj ma 107 
Nepretržitý twist panvou 97 
Obmeny tvaru premeny ča ča ča 65 
Otáčka na mieste vľavo 74 
Otáčka na mieste vpravo 75 
Otvorenie vpravo 113 
Otvorenie z kolieska vľavo 110 
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Otvorený twist panvou pretočený 
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Otvorený twist panvou so špirálovým zakončením 91 
Otvorený twist panvou so špirálovým zakončením 

pretočený do vejárového postavenia 91 
Otvorený základný pohyb 70 
Plece k plecu 81 
Podtáčka vľavo 76 
Podtáčka vpravo 76 
Pôsobivé väzby 118 
Premena ča ča ča 63 
Premena ča ča ča vľavo 63 
Premena ča ča ča vpravo 63 
Premena sklzom do prísunu (muž) 67 
Promenádna zarážka 73 
Protipromenádna zarážka 72 
Ronde premena (muž) 66 
Rozdelené kubánske prerušenie v otvorenom PPP 93 
Rozdelené kubánske prerušenie z otvoreného PPP 
 a otvoreného PP 94 
Rozvinutý vejár 117 
Ruka k ruke 82 
Rytmizácia guapacha 67 
Synkopovaný otvorený twist panvou 89 
Špirála 114 

Trikrát ča ča ča 111 
Trikrát ča ča ča vpred 111 
Trikrát ča ča ča vzad 111 
Turecký uterák 95 
Twistová premena (muž a žena) 66 
Vejár 77 
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Základný pohyb 68 
Základný pohyb bočne 102 
Základný pohyb na mieste 68, 102 
Zarazená alemana do otvoreného PPP 80 
Zatvorený twist panvou 86 
Zatvorený twist panvou pretočený 
 do otvoreného PPP 87 
Zatvorený twist panvou so špirálovým zakončením 90 
Zatvorený twist panvou so špirálovým zakončením 

pretočený do vejárového postavenia 90 
Zatvorený základný pohyb 69 
Zmeny nôh 99 
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Samba 

Argentínske kríženia 53 
Beh v PP a PPP 41 
Carioca behy 45 
Cruzádová chôdza v tieňovom postavení 44 
Cruzádové kríženie v tieňovom postavení 43 
Jednoduchá volta vpravo alebo vľavo 52 
Kolísky vzad PN a ĽN 17 
Kolotoč 52 
Korta džaka 22 
Korta džaka v tieňovom postavení 23 
Krížom krážom 52 
Májka vľavo 36 
Májka vpravo 35 
Metódy zmien nôh v sambe 48 
Odvinutie z paže 55 
Otáčka vľavo 18 
Otvorené kolísky vpravo a vľavo 16 
Podtáčka voltou vľavo - žena 30 
Podtáčka voltou vpravo - žena 29 
Pohyb panvou 12 
Postupové botafogo 24 
Postupové volty vľavo 32 
Postupové volty vpravo 31 
Postupový základný pohyb 10 
Pôsobivé väzby 56 
Promenádne botafogo 25 
Protismerné botafogo 27 
Rytmický pohup 44 
Samba 5 
Sambová chôdza bočne 13 
Sambová chôdza na mieste 14 
Sambová chôdza v promenáde 12 
Sambové kríženia 39 
Sambové kríženia v otvorenom PP 54 
Sambové kríženia v otvorenom PPP 54 
Sambové premeny bočne 19 
Sambové zášvihy vľavo a vpravo 11 
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Sambový pohup 6 
Sólová volta na  mieste 52 
Tieňové botafogo 26 
Utopená volta 37 
Valenie vpravo 20 
Voltové krúžky 33 
Voltový krúžok vľavo 34 
Voltový krúžok vpravo 33 
Volty 29 
Vrkoč 28 

Základné pojmy 6 
Základný pohyb 8 
Základný pohyb bočne 50 
Základný pohyb mimo 50 
Základný pohyb vľavo 9 
Základný pohyb vpravo 8 
Zatvorená volta 52 
Zatvorené kolísky PN a ĽN 15 
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