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Abstrakt 

Název práce: Využití posilování ve fitness centru ve fyzioterapii 

 

Cíle práce: Cílem práce je analyzovat současný stav praxe posilování ve fitness 

centru v České republice a následně z pohledu fyzioterapeuta na základě svých 

znalostí a zkušeností vyvodit doporučení pro využití ve fyzioterapii. 

 

Metoda řešení: Tato diplomová práce je v teoretické části zpracována formou 

literární rešerše zaměřené na shrnutí aktuálních poznatků v oblasti problematiky 

posilování ve fitness centru, bolestí zad, svalové soustavy a jejich využití ve 

fyzioterapii. Speciální část je zpracována formou praktických doporučení pro 

fyzioterapeutickou praxi u pacientů s bolestmi zad zahrnující vstupní diagnostiku, 

metodiku posilování ve fitness centrech a přehled vybraných cviků včetně 

fotodokumentace uvedené v příloze. 

 

Výsledky: Na základě analýzy současného stavu praxe posilování ve fitness 

centru v České republice byla z pohledu fyzioterapeuta vytvořena konkrétní 

doporučení pro využití ve fyzioterapii.  

 

Klíčová slova: fitness, posilování ve fitness centru, bolesti zad, svalová soustava 

člověka 



Abstract 

Name of thesis: Benefit from the use of fitness in physiotherapy  

 

Aims: The purpose of this thesis is to analyze the present state of strength 

training in fitness centres in the Czech Republic and to deduce it´s usage in 

physiotherapy. 

 

Methods: This diploma paper is divided to two parts. The first part is a specific 

retrieval of the current state of the broad issues such as strength training in fitness 

centres, back pain, muscular system and their impact on physiotherapy. The 

second part consists of suggested guidelines for physiotherapists dealing with the 

problematic of back pain. It includes the initial physical examination, methods of 

strength workouts in fitness centres and a set of exercises with hooked 

illustrations. 

 

Results: We compiled guidelines on the use of strength training in fitness centres 

in physiotherapy. 

 

Key words: fitness, strength training, back pain, human muscular system 
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1.  ÚVOD 

S posilováním ve fitcentru jsem začal ve 14ti letech ještě na základní škole 

v rámci kroužku posilování. Kroužek byl veden majitelem tamního fitcentra a 

probíhal jedenkrát týdně. Posilování bylo zaměřeno především na „cvičení 

s vlastní váhou“, což obnášelo především shyby na hrazdě, kliky, dřepy bez 

zátěže a postupně také cvičení na strojích a s činkami. Na tehdejší dobu byl tento 

kroužek v okolí něčím zcela ojedinělým, avšak při zpětném hodnocení nutno 

podotknout, že metodika cvičení nebyla vhodně zvolena. Základním problémem 

byl fakt, že majitel fitcentra byl dlouholetý trenér karate, nikoliv instruktor fitness a 

jeho vztah k posilování nebyl nikdy příliš kladný. 

Po skončení tohoto kroužku, když mi bylo 15 let, jsem začal navštěvovat 

fitcentrum čtyřikrát týdně bez jakéhokoliv odborného dohledu. Hlavním zdrojem 

informací pro mě a mé vrstevníky byly v té době nejrozšířenější časopisy 

Muscle&Fitness a Svět kulturistiky. Tréninky z těchto časopisů však často 

pocházely od zkušených kulturistů a nikde nebylo zdůrazněno, že jsou nevhodné 

pro začínající cvičence, proto jsem tyto rady následoval a autorům těchto textů 

slepě důvěřoval. Na jednu stranu došlo k poměrně významnému nárůstu svalové 

hmoty a síly, na druhou stranu však došlo v důsledku dlouhodobého přetěžování 

ke zhoršení stavu pohybového aparátu a opakovaně jsem byl nucen navštívit 

ortopeda s akutními blokádami krční, hrudní a bederní páteře.  

Můj tréninkový plán byl zaměřen především na posilování svalstva paží, 

hrudníku a širokého svalu zádového. Později jsem do tréninku zařadil také 

posilování svalstva nohou a to především za použití těžkých dřepů s velkou činkou 

a výponů na lýtka, kde velikost zátěže při posilování lýtek dosahovala až na 

300kg, což představovalo výraznou zátěž pro páteř dospívajícího jedince. 

Posilování svalového korzetu trupu jsem zcela opomíjel, občas jsem zařadil 

posilování břišních svalů s využitím cviku sed-leh na šikmé lavici hlavou dolů a pro 

cvičení zádových svalů cvik hyperextenze s rovnými zády na rovné lavici. Při 

tréninku jsem používal vždy velmi vysoké zátěže a často též dopomoc 

tréninkového partnera nebo cheating.  

Po ukončení střední ekonomické školy a dvou letech zaměstnání jako 

prodejce sportovní výživy jsem se rozhodl zcela změnit obor a rozhodl jsem se pro 
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studium fyzioterapie. V prvním a druhém ročníku byl součástí studia předmět 

Regenerace a Rekondice I+II, který byl veden PaedDr. Petrem Tlapákem, CSc. 

v ročníku prvním a PhDr. Danielou Stackeovou, Ph.D. v ročníku druhém. Zásluhou 

těchto odborníků jsem získal na posilování ve fitcentru zcela nový pohled a změnil 

názor, který byl dříve založen často na laických a ne příliš odborných 

doporučeních. Po skončení bakalářského studia jsem absolvoval kurz instruktor 

fitness (licence B) pod vedením PhDr. Daniely Stackeové, Ph.D. a následně si 

zřídil ŽL na provozování této činnosti. Veškerá doporučení a poznatky z výše 

zmiňovaného předmětu a kurzu jsem začal nejdříve aplikovat ve svém tréninku a 

nutno podotknout, že došlo k redukci svalových dysbalancí a zřejmě důsledkem 

toho také k ústupu obtíží v oblasti pohybového aparátu. Tyto postupy jsem na 

základě vlastní pozitivní zkušenosti začal aplikovat na své klienty s bolestmi zad, 

kteří se na mě velmi často obracejí se slovy: „Bolí mě záda a chtěl bych začít cvičit 

ve fitcentru, ale bojím se, abych si ještě víc neublížil“. Dosavadní výsledky ve 

smyslu ústupu obtíží a zlepšení funkčního stavu pohybového aparátu lze hodnotit 

velice kladně a jenom potvrzují fakt, že posilování ve fitcentru pod odborným 

dohledem by mělo být součástí fyzioterapie. 

V současné době spolupracuji s rehabilitačním a sportovním lékařem, ke 

kterému v případě potřeby odešlu své současné či budoucí klienty na podrobné 

vyšetření, následně jsou ošetřeni fyzioterapeutem a poté navštěvují fitcentrum pod 

odborným dohledem. Jedná se o komplexní přístup lékař FBLR → fyzioterapeut → 

instruktor fitness, který by měl být v budoucnu dle mého názoru samozřejmostí 

především u jedinců s oslabením pohybového aparátu.  

Stále častěji se setkávám s názorem, že posilování ve fitcentru není vhodné 

pro jedince s bolestmi zad či jiným oslabením pohybového aparátu. Tento názor je 

rozšířen již dlouhá léta nejen mezi fyzioterapeuty, ale bohužel také mezi lékaři. Při 

podrobnějším zkoumání této skutečnosti zjišťuji, že hlavním problémem je stále 

velice špatná informovanost lékařů a fyzioterapeutů a zároveň neodborné vedení 

řady instruktorů fitness, kteří mají na této skutečnosti velký podíl. Dalšími důvody 

mohou být vlastní negativní zkušenosti, různé předsudky a mýty převzaté tzv. 

z druhé ruky či vliv často nepříliš odborné literatury a médií.  
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V poslední době přibývají rehabilitační kliniky, které přebírají model péče ze 

zahraničí a kvalitně vybavené fitness centrum tvoří jejich nedílnou součást. 

Posilování ve fitness centru využívají jako součást rehabilitace nejen u následné 

péče poúrazových či pooperačních stavů, ale také u jedinců s chronickými 

obtížemi  v oblasti pohybového aparátu. Osobně jsem měl možnost strávit čtyři 

týdny na takto vybavené klinice Malvazinky v Praze a být součástí týmu 

fyzioterapeutů, kteří se na této péči podílejí. Velice mě zarazil fakt, že takto 

prestižní klinika nemá několik vyškolených fyzioterapeutů, kteří budou ve fitness 

centru dohlížet na své klienty. Na této činnosti se podílejí střídavě všichni 

fyzioterapeuté, ačkoliv je jejich znalost problematiky posilování ve fitness centru 

na velice nízké úrovni a osobní zkušenost často nulová. Zde dochází ke střetu 

dobrého úmyslu a špatné realizace. Vím, že v Praze existují i další rehabilitační 

kliniky, které mají též kvalitně vybavené a v terapii využívané fitness centrum, 

avšak i zde chybí fyzioterapeuti, kteří jsou v této oblasti dostatečně vzděláni. 

Jako fyzioterapeut a zároveň instruktor fitness jsem schopen pohlížet na 

tuto problematiku z obou stran a myslím, že pro práci ve fitness centru s klienty 

s funkčními poruchami pohybového aparátu je tato kombinace ideální. Řada 

obecně vzdělaných fyzioterapeutů se domnívá, že mohou tuto práci vykonávat bez 

dalšího odborného vzdělání. Další fyzioterapeuté zastávají názor, že posilování ve 

fitness centru je zcela nevhodné pro jedince s funkčními poruchami pohybového 

aparátu. Proto jsem se rozhodl napsat tuto diplomovou práci a pokusím se touto 

cestou alespoň částečně změnit názor fyzioterapeutů, popřípadě lékařů, a 

poukázat tak na benefity posilování ve fitness centru a jeho využití v oblasti 

fyzioterapie.  
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2.  CÍL PRÁCE 

Cílem této práce je analyzovat současný stav praxe posilování ve fitness 

centru v České republice a následně z pohledu fyzioterapeuta na základě svých 

znalostí a zkušeností vyvodit doporučení pro využití ve fyzioterapii. Posilování ve 

fitness centru je v zahraničí běžnou součástí fyzioterapie, v naší fyzioterapeutické 

praxi se v poslední době objevuje snaha se tomuto trendu přiblížit. V této 

diplomové práci budu tuto problematiku demonstrovat na příkladu chronických 

bolestí dolní části zad a využití posilování ve fitness centru právě při těchto 

obtížích.  

V zájmu optimálního postupu při zpracování diplomové práce jsem si vytyčil 

následující dílčí úkoly: 

1) Vyhledat z českých i zahraničních informačních zdrojů pokud možno úplné a 

relevantní informace vztahující se k tématu diplomové práce. Jako informační 

zdroje budou použity primární i sekundární zdroje, monografie, odborné časopisy i 

zdroje internetové. 

2) Shromáždit data a průběžně je zpracovávat a třídit do jednotlivých kapitol a 

podkapitol. 

3) Shrnout nalezené informace a na základě vlastních zkušeností a dostupných 

zdrojů vytvořit ucelený přehled o problematice posilování ve fitness centru a jeho 

využití ve fyzioterapii.  

4) Formulovat doporučení z pohledu fyzioterapeuta a v závěru v diskusi doplnit o 

vlastní názor na celou problematiku. 
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3.  METODOLOGIE PRÁCE 

Tato diplomová práce je v teoretické části zpracována formou literární 

rešerše zaměřené na shrnutí aktuálních poznatků v oblasti problematiky 

posilování ve fitness centru, bolestí zad, svalové soustavy a jejich využití ve 

fyzioterapii. Speciální část je zpracována formou praktických doporučení pro 

fyzioterapeutickou praxi u pacientů s bolestmi zad zahrnující vstupní diagnostiku, 

metodiku posilování ve fitness centrech a přehled vybraných cviků včetně 

fotodokumentace uvedené v příloze. Základním postupem je získání dostatečného 

množství informací týkajících se tématu a jejich následné zpracování. Je nutné 

zdůraznit, že v současné době existuje velmi málo ryze vědeckých zdrojů, které se 

touto problematickou zabývají a velká většina je ovlivněna komercí a psána 

neodborně. Z těchto důvodů jsem značně limitován při zpracování diplomové 

práce a proto využiji také některých neodborných zdrojů literatury, které nejsou 

recenzovány a jejichž autoři nemají odpovídající vzdělání.  

Data budou získávána z různých informačních zdrojů – oborové bibliografie, 

referátové časopisy, online a offline databáze (ScienceDirect, PubMed, MedLine), 

katalogy knihoven (Národní lékařská knihovna, Ústřední tělovýchovná knihovna) 

webové stránky, učebnice, příručky, významné monografie, periodika 

(Rehabilitace a fyzikální lékařství, Journal of Athletic Training, British Journal of 

Sports Medicine, apod.), elektronických konferencí, novin, bulletinů UNIFY, 

diplomové práce, elektronické dokumenty přístupné prostřednictvím internetu. 

 Výsledek sběru dat bude validní s ohledem na přesnost citace 

informačních zdrojů, kterou se zaručuji. Limitem pro zpracování této práce bude 

výše zmiňovaný nedostatek ryze vědeckých a odborných zdrojů. Shromážděná 

data budou roztříděna podle jejich obsahu do jednotlivých kapitol a podkapitol, 

která v závěru diplomové práce doplním vlastním názorem na tuto problematiku. 
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4.  HLAVNÍ ČÁST 

4.1  Posilování 

Posilování jako pohybová aktivita zaznamenává v posledních letech prudký 

rozvoj, přičemž se současně pod vlivem nových teoretických i praktických 

poznatků neustále mění, zpřesňuje svůj obsah i metodiku. Pozitivní vztah člověka 

ke svalové síle a tělesné kráse je možné sledovat jak v dávné minulosti, tak i 

v současné době. Teprve koncem minulého století byly vytvořeny příhodné 

podmínky pro široký rozvoj péče o stav pohybového aparátu (Kolouch, 1994). 

Název „kulturistika“ má za základ latinské „cultura“ – pěstění, vzdělávání, 

zušlechťování (Stackeová, 2003, 2008). Jedná se o proces budování a rýsování 

svalů za pomoci tréninku s narůstajícími vahami. Je dobře použitelná k získání 

tělesné síly, k vylepšení sportovních výkonů a k rehabilitaci postižených tělesných 

partií (Schwarzenegger, Dobbins, 1995). 

 

4.1.1  Rozvoj posilování ve světě 

Kulturistika má své kořeny již ve starém Řecku a Římě, kdy byl kladen velký 

důraz na fyzický rozvoj a kondici. Přežití římských gladiátorů záleželo na jejich 

fyzické síle a zdatnosti. Ve středověku byli velmi oblíbení siláci, kteří udivovali 

svou fyzickou sílou. Měřítko jejich popularity se řídilo tím, jakou váhu byli schopni 

uzvednout. Nikdo nebral ohled na množství svalové hmoty nebo tuku, takové věci 

se v této době ignorovaly (Thorne, Embleton, 1998). 

Tato nerovnováha fyzického zdraví přetrvávala až do konce 18. století, kdy 

se začal projevovat vedlejší efekt průmyslové revoluce. Existovala skupina lidí, 

která se snažila napadnout sedavý styl života, říkala si „fyzičtí kulturisté“. Tuto 

skupinu tvořilo jen několik opravdu nadaných jedinců, kteří se snažili zlepšit svou 

postavu lepšími stravovacími návyky a pravidelným cvičením. Modelem, který 

propagoval jejich názory a přesvědčení byl Eugen Sandow (1867-1925) a stal se 

první kulturistickou hvězdou. V roce 1903 vyšla v Londýně jeho kniha „Body 

Building“, která dala později v anglosaských zemích název celému hnutí (Thorne, 

Embleton, 1998, Stackeová 2003, 2008). 
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Jeden z nejvlivnějších předchůdců dnešní kulturistiky byl Bernarr 

Macfadden, který založil časopis Physical Culture. Macfadden podpořil uspořádání 

mnoha soutěží, aby pak mohl vyhlásit titul America´s Most Perfectly Developed 

Man. Tato soutěž se poprvé konala v roce 1903 v New Yorku. Během několika 

dalších desítek let se Macfaddenova soutěž stala epitomem fyzické kultury 

(Thorne, Embleton, 1998). 

Výraznější rozvoj byl zaznamenán po II. světové válce, kdy byla v roce 

1946 založena mezinárodní federace kulturistiky IFBB (International Federation of 

Body Builders), na které zpočátku participovaly USA a Kanada. Velkou zásluhu na 

jejím zrodu a vývoji měli Američané Joe a Ben Weiderové (Stackeová, 2008). 

Mohutný rozkvět zaznamenala kulturistika v 60. letech, kdy se na podiu 

objevila řada kulturistických hvězd. Největší hvězdou poloviny šedesátých let byl 

Larry Scott (obr. 1), který v roce 1965 a 1966 získal první tituly Mr. Olympia, v 70. 

letech ho následoval Arnold Schwarzenegger (obr. 2), který se stal následně 

velkým vzorem pro řadu cvičenců (Thorne, Embleton, 1998). 

Na počátku 80. let získávala kulturistika mnoho nových směrů. Došlo ke 

třem důležitým změnám. První a pravděpodobně nejpřekvapivější bylo pořádání 

ženských kulturistických soutěží. Fitness soutěže pro ženy byly dlouhou dobu 

spjaty s událostmi mužské kulturistiky, ale s objevem Lisy Lyon došlo k velké 

změně. Na rozdíl od ostatních účastnic ženských soutěží považovala Lisa Lyon 

trénink se zátěží za způsob, jak vybudovat svalnatou postavu. Ačkoliv byla 

v prvních chvílích považována za naprostou kuriozitu, zanedlouho začaly další 

ženy kopírovat její tréninkové metody (Thorne, Embleton, 1998). 

         

         

 

       

   

 

                                   Obr. 2: Arnold Schwarzenegger 
(IFBB, 1999) 

Obr. 1: Larry Scot (IFBB, 1999)
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4.1.2  Rozvoj posilování v Čechách 

Na našem území byly zahrnuty cviky s břemeny s hlavním cílem zvýšit sílu 

svalů již v Tyršově Sokolském systému, prostřednictvím kterého se rozšířily po 

celém našem území. Protože však konec minulého a první polovina tohoto století 

byly charakterizovány pozvolným poklesem fyzicky náročné práce, bylo posilování 

stále na okraji zájmu a převažovaly proto pohybové aktivity emocionálně 

zaměřené (Kolouch, 1994). 

Vlastní kulturistika se k nám postupně dostávala z Polska v 60. letech a to 

prostřednictvím tréninkových programů a dalších informací v časopise „Sport dla 

wsyztskych“. Zpočátku byla spojena se vzpíráním, později se osamostatnila a 

rozdělila na 3 směry: kondiční kulturistika, sportovní kulturistika a silový trojboj. I 

ten se později oddělil a v dnešní době existuje soutěžní kulturistika, v jejímž rámci 

vznikly soutěže fitness jako nová kategorie (kromě prezentace svalového rozvoje 

je kladen důraz na pohybový projev), a kondiční kulturistika ve smyslu níže 

uvedeného fitness (Kolouch, 1994, Stackeová 2002, 2003). 

Po roce 1989 došlo k rozsáhlé komercionalizaci tzv. kondiční kulturistiky, 

došlo k obrovskému nárůstu počtu fitness a wellnes center a i jejich vybavení je 

stále dokonalejší. Posilovací trenažéry v těchto zařízeních mají již málo 

společného s původními kulturistickými stroji. Jsou koncipovány za účelem 

„izolovaného“ posilování určité svalové skupiny bez zbytečného zatížení osového 

aparátu a dalších kloubů. Postupně zanikl jednotný systém školení trenérů, vznikla 

řada soukromých trenérských škol, vyšlo několik specializovaných časopisů, 

z nichž nejznámější je Muscle&Fitness a Svět kulturistiky, vyšla řada publikací a 

článků v různých typech periodik. Toto je příčinou neucelené teorie fitness 

tréninků. Svůj podíl na tom má i fakt, že do roku 2000 patřilo provozování fitness 

center mezi volné živnosti a nebyla třeba žádná kvalifikace (Stackeová, 2009). 

Nová fitcentra zakládali kulturisté, instruktory a trenéry byli rovněž 

kulturisté, stejně jako autoři odborných publikací a zakladatelé soukromých 

trenérských škol. Jejich tréninkové metody a postupy byly aplikovány na všechny 

návštěvníky fitness center, což s sebou neslo řadu negativních efektů (Stackeová 

2003, 2008). 
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4.1.3  Současné trendy v posilování 

V dnešní době již jen malá část návštěvníků fitness center usiluje o nárůst 

svalové hmoty a síly. Většina z nich má cíle zdravotní, kondiční a samozřejmě 

„estetické“, ve smyslu redukce podkožního tuku, nárůstu podílu aktivní tělesné 

hmoty a „tvarování“ těla. Takový způsob cvičení ve fitness centru má oproti 

klasickému silovému tréninku řadu odlišností. Hlavním cílem posilování ve fitness 

centrech je navození a udržení svalové rovnováhy, zatímco klasický silový trénink 

bez dostatečné kompenzace tuto rovnováhu spíše narušuje (Stackeová, 2009). 

Klasický silový trénink              vs.                Posilování ve fitness

Základem klasického posilování jsou 

tzv. „základní“ či „objemové“ cviky 

s využitím vysoké zátěže, která často 

neumožňuje provést cvik odpovídající 

technikou. Toto cvičení významně 

zatěžuje kloubní a vazivový aparát. 

Tento způsob posilování je vhodný 

pro disponované a pokročilé jedince.  

Základem posilování ve fitness jsou 

izolovaná cvičení jednotlivých svalů či 

svalových skupin převážně s využitím 

posilovacích trenažérů. Důraz je 

kladen na kvalitu pohybu, správnou 

techniku a procvičení v maximálním 

možném rozsahu za použití zátěže, 

která takovéto provedení umožňuje. 

Právě díky zmíněnému vývoji, změně velikosti, vybavení a klientely fitness 

center se stala v kinantropologii aktuální otázka jasného vydělení metodiky cvičení 

ve fitness oproti metodice původního kulturistického tréninku (Stackeová 2008). 

Nejnovějším trendem při cvičení ve fitness centru je propojování poznatků 

z fyzioterapie, jako např. aplikace prvků z vývojové kineziologie, centrace kloubů, 

aktivace HSSP, využití labilních ploch atd. (obr. 3), do cvičení ve fitness centru 

s cílem zefektivnit základní cviky s důrazem na správné držení těla a prevenci či 

terapii bolestivých stavů. Tato koncepce 

byla představena Petrem Tlapákem ve 

školícím centru TONUS v rámci kurzu 

s názvem „Koncepce centračně-

stabilizačních posilovacích postupů“ a 

následně v seriálu „Posilování pro 

zdraví“ v časopise Muscle&Fitness.                     

Obr. 3: Nácvik silového výdechu (Tlapák, 2009)
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4.2  Fitness 

Cvičení ve fitness centrech neboli fitness se stává v posledních letech stále 

oblíbenější pohybovou aktivitou, resp. životním stylem, který je definován jako 

cvičení ve fitness centrech, jehož náplní je cvičení s volnými činkami a cvičení na 

trenažerech, doplněné o aktivity aerobního charakteru, dodržování určitého 

dietního režimu včetně použití doplňků výživy a o celkový životní styl, jehož cílem 

je rozvoj celkové zdatnosti, zlepšení držení těla, zlepšení postavy při současném 

působení na upevňování zdraví a rozvoj síly (Kolouch, 1990). 

Z této definice jasně plyne důraz na zdravotní aspekty fitness, včetně 

„držení těla“. a tedy i ovlivnění funkčních poruch hybného systému. V zahraniční 

literatuře je pojem physical fitness (tělesná kondice) definován jako schopnost 

provádět každodenní aktivity bez zvýšené únavy s dostatkem rezervní energie. 

Nebo jako schopnost srdce, cév, plic a svalů optimálně pracovat (Getchell, 1983). 

Fitness chápáno v širším kontextu jako tělesná zdatnost je schopnost těla 

efektivně fungovat s optimální účinností a hospodárností. Má pět složek a všechny 

souvisejí se zdravím (Blahušová, 1995 in Stackeová, 2008): 

 Kardiorespirační vytrvalost je nejdůležitější součástí fitness. Je to 

schopnost přenášet důležité živiny a kyslík pracujícím svalům a odstraňovat 

přebytečné produkty vzniklé během fyzické zátěže. To má za následek 

zlepšení funkce srdce, cév, plic a redukci rizikových faktorů jejich 

onemocnění. Nejúčinnějším prostředkem pro zlepšení vytrvalosti je aerobní 

cvičení. 

 Svalová síla je schopnost svalu vyvinout maximální sílu proti odporu. 

Charakterizuje ji vysoká intenzita a krátká doba trvání výkonu. Příkladem je 

zvednutí těžkého břemene. Cvičení rozvíjející svalovou sílu se provádějí se 

zátěží, zpravidla s činkami nebo na posilovacích strojích. 

 Svalová vytrvalost je schopnost svalu opakovaně vydávat sílu proti 

odporu nebo výdrž ve svalové kontrakci. Charakterizuje ji dlouhodobá 

aktivita nižší intenzity. Příkladem cvičení rozvíjejících svalovou vytrvalost je 

kalanetika, posilování s lehkými činkami nebo gumovými expandery. 

 Kloubní pohyblivost neboli flexibilita umožňuje provádět pohyb bez potíží 

a pomáhá předejít poškození kloubů, vazů a svalů. Starší lidé mají 
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sníženou kloubní pohyblivost a z toho plynoucí problémy. Flexibilitu lze 

zlepšit strečinkem. 

 Složení těla – sledujeme složení množství podkožního tuku a množství 

aktivní tělesné hmoty. Podíl podkožního tuku vzhledem k aktivní tělesné 

hmotě je pro úroveň fitness důležitější, než celková tělesná hmotnost. 

 

4.2.1  Benefity fitness 

Fitness trénink je čím dál oblíbenější pohybovou aktivitou širokého spektra 

populace a také čím dál častěji využíván v kinezioterapeutických programech, a to 

jak při somatických onemocněních, především pohybového aparátu, tak při 

psychických poruchách (Stackeová, 2002). 

Motivy návštěvníků fitness center k provádění tohoto druhu pohybové 

aktivity můžeme rozdělit do několika skupin (Stackeová, 2002, 2008): 

 Estetické - možnost změny tvaru a rozměrů vlastního těla, možnost 

ovlivnění tělesné hmotnosti apod. 

 Zdravotní - celkové zvýšení odolnosti a výkonnosti, prevence civilizačních 

onemocnění. 

 Sociální - možnost sociálního kontaktu, možnost výkonového srovnání. 

 Prožitkové - možnost odreagování od stresu, relaxace v pohybu, nové 

prožitky vlastního těla apod. 

V hierarchii motivů se odráží rozdíly osobnostní, intersexuální, transkulturní 

a věkové. Obecně lze říci, že převažují motivy estetické, s přibývajícím věkem 

nabývají na důležitosti motivy zdravotní a prožitkové. Příčinou nízké perzistence 

motivace jsou často nerealistická očekávání, na nichž mohou mít svůj podíl 

komerční informace v reklamě a časopisech (Stackeová 2002). 

Uvažujeme-li v kontextu kvality života, pak obzvláště v současné 

společnosti může být přínos fitness tréninku značný, a to hned v několika 

oblastech (Stackeová 2002): 

 Sociální – fitness centra se stávají místem setkávání, poznávání nových 

osob, vytváření nových skupin, a to ve zvláštním kontextu – jednak péče o 
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tělo, jednak kompetitivním ve smyslu změny vzhledu těla a podávání 

určitého výkonu. 

 Prožitkové – toto cvičení, jak již bylo výše zmíněno, má pozitivní vliv na 

tělové schéma, jak ve smyslu diferenciace tělesných pocitů, tak změny 

vztahu k vlastnímu tělu spojené se získanou kompetencí ovlivnit jeho 

vzhled a atraktivitu. Změna tělového schématu je prostředníkem změny 

sebepojetí, která se odrazí nejen ve změně prožívání sebe sama, ale i 

v myšlení, cítění a konání jedince a jeho úspěšnosti v jiných životních 

aktivitách, což opět přispívá k lepšímu životnímu pocitu a zvýšení ukazatele 

kvality života. 

 Zdravotně preventivní – fitness trénink je účinný ve smyslu prevence 

negativních důsledků stresu, a to jak v rovině somatické (prevence 

civilizačních onemocnění), tak psychické (tzv. abreaktivní účinek pohybové 

aktivity. Ovlivňuje tak kvalitu života přímo, a to zmíněných účinkem 

psychohygienickým, a nepřímo, přes zlepšení somatického stavu a 

zmírnění rizika vzniku tzv. civilizačních onemocnění. 

V dnešní době charakterizované přemírou stresů a hypokinézou 

(nedostatek fyzické aktivity, který má negativní vliv na pohybové a funkční 

možnosti lidského organismu a posléze na zdraví jedince, dochází ke zhoršení 

svalové koordinace, držení těla, snižuje se kloubní pohyblivost, svalstvo atrofuje a 

snižuje výkonnost kardiovaskulárního a respiračního aparátu) je fitness, pokud je 

správně prováděné, velmi vhodnou pohybovou aktivitou. Hlavními výhodami 

jsou časová nenáročnost, kterou cvičení ve fitness centru vyžaduje a jeho efekt na 

pohybový aparát a na organismus celkově. K dalším výhodám patří mimo jiné 

možnost začít z jakékoliv výchozí úrovně nezávisle na věku a možnost cvičit 

celoročně a nezávisle na partnerech (Stackeová, 2002, 2003). 

Vliv posilování na pohybový systém můžeme popsat takto (Kolouch, 1994): 

 Prevence svalové atrofie – není-li pracovní kapacita svalů v odpovídající 

míře využívána, dochází k procesu svalové atrofie. Například při imobilizaci 

horní končetiny po dobu 6 týdnů dochází k poklesu svalové hmoty o 25-

35% se současným poklesem síly o 40 %. Jiná studie tvrdí, že atrofie 

způsobuje pokles svalové hmoty o 1-8 % za den, po osmi dnech se však 
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tempo svalové atrofie rychle zpomaluje až zastavuje. Podle Hettingera vede 

pohybový režim zatěžující svaly pod 20 % jejich možnosti ke ztrátě a atrofii. 

Zatížení při 20-30 % maximální síly udržuje jeho sílu i objem na konstantní 

úrovni. Pokud je sval zatěžován v hladině 30-45 % maximální síly, zvyšuje 

se postupně jeho trénovanost, zatížení větší než 45 % maximální síly vede 

zvláště u netrénovaných jedinců k rychlému nárůstu svalové hmoty a síly. 

 Zvýšení pevnosti kostí – na základě mnoha výzkumů byl prokázán 

pozitivní vliv cvičení se zátěžemi na osteoporózu a to ve smyslu prevence i 

terapie.  

 Prevence vertebrogenních obtíží – podle řady zdrojů jsou vertebrogenní 

obtíže zapříčiněny nerovnováhou autochtonní muskulatury a přetížením 

povrchového svalstva zad. Nepřiměřená či nevhodně zaměřená pohybová 

zátěž vede k výraznému zhoršování těchto obtíží, naopak individuálně 

sestavený posilovací program je často jedinou cestou k nápravě. 

 Prevence poškození kloubů – jedna z funkcí svalů je svým klidovým 

napětím udržovat optimální postavení v kloubu. Pokud jsou svaly oslabeny, 

nejsou schopny plnit tuto funkci a dochází k nerovnoměrnému zatěžování a 

přetěžování kloubu, ke změnám postavení v kloubu a dalším patologickým 

změnám. 

 Prevence a redukce svalových dysbalancí – nedostatečná, ale často 

také nevhodná pohybová zátěž vede k vytvoření svalových dysbalancí, 

charakterizovaných zvýšeným tonem antigravitačních svalů a sníženým 

tonem svalů fázických. Funkci oslabených svalů přebírají svaly zkrácené a 

tím se dysbalance dále prohlubuje. Posilovací program umožňuje vhodnou 

kombinaci protahovacích a posilovacích cviků a tím i individualizaci tělesné 

zátěže. 

 Umožnění nácviku správných pohybových stereotypů - v průběhu 

života dochází vinou převážně statické či jednostranné zátěže u většiny 

populace k rozladění svalové souhry. Posilovací program umožňuje svojí 

plasticitou neustálé jemné a přesné dolaďování svalového systému a tím 

zamezuje vytváření nesprávných pohybových stereotypů. 

 Snížení rizika poranění při většině pohybových činností – některé 

studie poukazují na význam posilování při prevenci zranění. Podle NSCA 
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(National Strength and Conditioning Association) utrpěli atleti středních 

škol, kteří podstoupili rozsáhlý posilovací program, téměř o 1/3 méně 

zranění při tréninku a při soutěžích, než kontrolní skupiny, které trénovaly 

běžným způsobem bez posilování. 

 Urychlení procesu rehabilitace po zraněních – podle NSCA strávili atleti, 

kteří podstoupili rozsáhlý posilovací program, při rehabilitaci o 50 % méně 

času oproti atletům, kteří neposilovali.   

Existuje také řada prací poukazujících na vliv posilovacího cvičení ve 

fitness centru na aktuální psychický stav. Vhodně sestaveným posilovacím 

cvičením nedochází pouze k ovlivnění funkce posturálního svalového systému a 

optimalizaci svalového tonu, ale také k ovlivnění aktuálního psychického stavu, na 

což ve své studii poukazuje Stackeová. Tento vliv lze specifikovat jako vliv 

anxiolitický, antidepresivní a abreaktivní – ve smyslu odreagování od stresu, 

snížení hostility (Stackeová, 2003). 

 

4.2.2  Instruktor fitness 

Osobní trenér je kvalifikovaný, fundovaný a erudovaný odborník, který je 

v prvé řadě ve fitness centru pro klienta. Podle Rychteckého jde při řízení 

sportovního tréninku z pohledu trenéra o vědomé, racionální a zdůvodněné 

pokyny a zásahy do tréninku, při nichž se uplatňují aspekty psychologické, 

pedagogické a technologické (Rychtecký, 2000). 

V současné době jsou na budoucí trenéry a instruktory fitness kladeny 

nedostatečné nároky a tento fakt je pravděpodobně hlavní příčinou velmi 

nelichotivé situace v naší zemi. Nejrozšířenějším osvědčením je licence B (trenér 

II. třídy), pro jejíž získání nejsou nutné žádné vstupní znalosti ani absolvovaná 

praxe, jak tomu bývalo dříve. Uchazeč o kvalifikaci musí absolvovat 150 hodin 

výuky (zpravidla rozdělených do 2 – 3 konzultací), které jsou věnovány výuce 

vědeckého základu v rozsahu 35 hodin (anatomie, fyziologie, sportovní trénink, 

pedagogika, psychologie, první pomoc a regenerace) a 115 hodin specializace. 

Na závěr kurzu je nutno splnit teoretickou zkoušku, prokázat praktickou znalost 

cvičení ve fitness centru a odevzdat písemnou práci na zvolené téma (FTVS UK, 

2010). 
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Po úspěšném absolvování kurzu dostane frekventant Osvědčení, na 

základě kterého může požádat o vydání živnostenského oprávnění. Absolvent 

tohoto kurzu je oprávněn bez omezení samostatně vykonávat činnost instruktora 

ve fitness centru a v budoucnu není povinen se jakkoliv „dovzdělávat“, ani není 

prověřována jeho odborná způsobilost. Tento fakt je zapříčiněn  legislativou v naší 

zemi a absencí profesní organizace, která by zároveň působila jako kontrolní 

orgán.  

Například v Německu je situace jiná. Zde se osobní trenéři sdružují do 

asociací a jednou z nich je DFLV (Deutsche Fitness Vereiningung), jejímž 

základem je i Fitness akademie. DFLV je největší profesní a školící sdružení v 

Německu. Je určeno pro odborníky, kteří pracují ve fitness, kulturistice, aerobiku a 

kteří jsou zaměstnáni ve fitness centrech. Nabízí školení a profesionální 

poradenství. Tak jako u nás i zde je možnost získat licenci A, B či C. Pro získání 

licence B frekventanti probírají do hloubky veškeré učivo z licence C, tedy základy 

tělovýchovného lékařství, základy biomechaniky, psychologie,  dále správné 

provádění cviků, sportovní administraci a základy výživy. Školení je v rozsahu 

dvou měsíců, součástí je několik týdnů praxe a velmi náročné závěrečné zkoušky. 

Tito fitness trenéři licence B jsou poté uznávanými odborníky a spolupracují i se 

zdravotními pojišťovnami (Dundálek, 2009). 

Odborník působící v této oblasti by dle našeho názoru (Stackeová, 2009): 

 měl mít přehled o postupech v oblasti pohybových aktivit vhodných pro 

současné návštěvníky fitness a wellness center 

 měl mít přehled o aerobních a posilovacích trenažérech a koncepci 

současných fitness center, být schopen navrhnout vybavení centra 

 měl mít podrobnou znalost zdravotních benefitů pohybových aktivit 

v psychické i somatické oblasti 

 měl umět koncipovat vhodný cvičební plán a rovněž by měl být schopen 

praktické instruktáže 

 měl mít s touto aktivitou vlastní zkušenost, která je v chápání jejího 

významu a vlivu a působení na klienty fitness/wellness center 

nenahraditelnou.  
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Zde se nabízí úvaha, zda by cvičení ve fitness centrech se zdravotními cíli 

či u jedinců se zdravotním oslabením nemělo být vedeno odborníkem 

s vysokoškolským vzděláním oboru fyzioterapie či jemu blízkým. Tento požadavek 

by se zdál vzhledem k uvedeným faktům jistě oprávněný, nicméně v naší praxi 

v současné době jen těžko realizovatelný (Stackeová, 2009). 

 

4.2.3  Fitness centrum 

Termín „fitness centrum“ se začal na veřejnosti častěji objevovat na začátku 

devadesátých let, přičemž se pod tímto slovem skrývají mnohdy velmi odlišná 

zařízení (Kolouch, 1994). 

Tehdejší fitness centra (obr. 4) byla zakládána tělovýchovnými jednotami 

nebo jejich oddíly kulturistiky a vedena bývalými kulturisty, kteří tímto způsobem 

předávali mnohaleté zkušenosti, které získali 

během tréninku a soutěží. Obvykle bývala 

vybavena jednoručními a nakládacími činkami, 

posilovacími přístroji, kladkami a lavičkami 

(nezřídka vyrobenými amatérsky). Návštěvníky 

těchto fitness center byli především muži, 

jejichž cvičební programy byly zaměřeny 

především na nárůst svalové hmoty a síly. 

Informace týkající se protahování či rozvoje 

aerobní zdatnosti byly podávány pouze 

okrajově (Kolouch, 1994).                                             

Jako důsledek rychlého nárůstu popularity posiloven a fitness center mezi 

širokou veřejností hledají majitelé dnešních moderně vybavených fitness centrer 

(obr. 5) další možnosti rozšíření služeb pro své klienty. Důvodem nárůstu je 

především změna životního stylu obyvatelstva a přehodnocením priorit každého 

z nás. Doba, kdy posilovna byla z větší části doménou pouze mužů a činek je 

nenávratně pryč. S nástupem moderních posilovacích strojů a kardio zón se 

klientela postupně mění na širokou veřejnost. Rozšiřuje se věková hranice 

klientely. Běžně je vidět ve fitness centrech ženy a muže, studenty i cvičence 

v pokročilejším věku. Se zvyšováním věkové hranice obyvatelstva se mění 

Obr. 4: Ukázka posilovny z roku 1982 
(Promil, 2007) 
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nejenom životní styl, ale s ním i priority každého z nás. Oproti dřívější době dnes 

pouze malá část návštěvníků fitness center usiluje o nárůst svalové hmoty a síly. 

Většina z nich má cíle zdravotní, kondiční a samozřejmě „estetické“, ve smyslu 

redukce podkožního tuku a „tvarování“ těla (Nautilus Academy, 2004, Stackeová, 

2009). 

 

        Obr. 5: Ukázka moderního fitness centra (Fit4Fun, 2010) 

V současné době existuje mnoho firem, které se zabývají výrobou vybavení 

pro fitness centra. Posilovací trenažéry od jednotlivých výrobců se na první pohled 

výrazně neliší, avšak při podrobnějším zkoumání nacházíme řadu podstatných 

rozdílů. Při jejich výrobě je již od počátku kladen důraz nejen na technickou 

složku, kterou mají na starost odborníci technického vzdělání, ale také na 

ergonomii a zdravotní složku, která je zajišťována spoluprácí s odborníky z oblasti 

ergonomie, fyzioterapie, biomechaniky atd. 

Hlavními prvky současných posilovacích trenažérů jsou (Stackeová, 2009): 

1. Zajištění fixované polohy těla s cílem minimalizace zatížení osového 

systému – páteře ve svislém směru a rovněž takové polohy kořenových 

kloubů, kdy jsou zatěžovány v nejpříhodnější poloze a rovněž je 

minimalizováno zatížení periferních kloubů. 

2. Ideální dráha a průběh pohybu ve smyslu minimalizace zapojení 

nežádoucích svalů, optimální průběh odporu při izolovaném zapojení 

oslabených svalů, často posilování oslabených svalů v synergii (např. 

mezilopatkové svaly a vnější rotátory paže). 
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3. Izolované procvičení pravé/levé strany – je velmi důležitým prvkem, cvičení 

pak může kompenzovat skoliotické držení páteře a stranovou asymetrii. 

Tato kritéria splňují například posilovací 

trenažéry od firmy TechnoGym®. Jako příklad 

lze uvést trenažér TechnoGym® pro posilování 

bicepsů (obr. 6) Konstrukce umožňuje fixovanou 

polohu těla s napřímením páteře a zevněrotační 

postavení v ramenních kloubech, které eliminuje 

protrakci, ke které často dochází například při 

cvičení s jednoručními činkami na kolmé lavici.    

 

 

Mimo posilování na trenažérech je nedílnou součástí fitness také strečink. 

Problematika strečinku bude podrobněji probrána v dalších kapitolách, avšak je 

třeba zmínit skutečnost, že tato forma kompenzační aktivity je neustále mezi 

návštěvníky fitness center opomíjena a přehlížena. U skupiny cvičenců může být 

důvodem neznalost, pohodlnost či nedostatek času. Jistě bychom však našli řadu 

cvičenců, kteří by se rádi strečinku věnovali, ale klasický strečink prováděný bez 

pomůcek jim ne vždy vyhovuje. Řešením by mohl být přístroj, který by provedení 

významně usnadnil. 

Firma TechnoGym® vyrábí mimo 

posilovacích trenažérů a přístrojů pro 

aerobní aktivity také tzv. TechnoGym 

FLEXability System (obr. 7), který je 

považován v oblasti strečinku za metodu 

budoucnosti. Samozřejmostí je dokonalá 

konstrukce přístroje, která přesně splňuje 

nároky ve smyslu zaujetí správné polohy 

těla nezbytné pro optimální provedení 

strečinku. Přístroj je dále vybaven funkcí 

visual feedback pro kontrolu dosažených 

výsledků (TechnoGym, 2009). 

Obr. 6: Trenažér TechnoGym® 
(TechnoGym, 2009) 

Obr. 6: Trenažér TechnoGym® 
(TechnoGym, 2009) 
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4.2.4  Fitness očima fyzioterapeutů a lékařů 

Pohled fyzioterapeutů na problematiku cvičení ve fitness centrech se 

značně liší. Dle mého názoru mohou být příčinou tyto skutečnosti: 

 rozdílné osobní zkušenosti se cvičením ve fitness centru  

 rozdílný stupeň vzdělání v oblasti fitness 

 rozdílný názor mladší a starší generace.  

Je evidentní, že setká-li se člověk v průběhu života s negativní zkušeností 

při cvičení ve fitness centru, a to buď osobně či ve svém okolí, změnit názor je 

velmi obtížné. Na druhou stranu je třeba se zamyslet nad tím, co bylo příčinou této 

skutečnosti. Často je na vině neznalost a nezkušenost, kterou je však málo který 

odborník ochoten přiznat.  

V průběhu prvního a druhého ročníku bakalářského studia fyzioterapie na 

FTVS mají studenti předmět Regenerace a Rekondice, v průběhu kterého jsou 

seznámeni s problematikou cvičení ve fitness centru a to nejen po stránce 

teoretické, ale především praktické. Tento předmět je jakýmsi úvodem do 

problematiky, nelze však na základě absolvování této výuky provádět činnosti 

instruktora ve fitness centru. Současná praxe však ukazuje, že stále více studentů 

a následně i absolventů tuto činnosti vykonává a svoji důvěryhodnost u klientů 

získává zásluhou svého vzdělání v oboru fyzioterapie.  

Cvičení ve fitness centru může pro někoho znamenat posilování jako každé 

jiné. Je třeba si uvědomit, že cvičení na posilovacích trenažérech není totéž, co 

posilování např. s TheraBandy. Znalost mnoha postupů z oblasti fyzioterapie, 

které jsou zaměřeny na posilování, pak může vzbudit domněnku, že cvičení ve 

fitness centru je totéž. Opak je pravdou a bylo by dobré, kdyby se tento názor, 

nejen mezi laiky, ale především v odborné veřejnosti změnil. Tak, jako by si neměl 

žádný fyzioterapeut po semináři „základy Vojtovy metody“ dovolit prohlásit, že 

absolvoval Vojtovu metodu v celém rozsahu a může ji tak užívat v praxi, neměl by 

si dovolit totéž při výkonu činnost instruktora ve fitness centru bez příslušné 

kvalifikace, popř. absolvováním výše zmiňovaného „úvodu do posilování“ v rámci 

předmětu Regenerace a Rekondice, které je v tomto případě nedostačující. 
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Mezi lékaři je situace podobná, v něčem se však od fyzioterapeutů liší. I zde 

hraje významnou roli mezigenerační rozdíl a je evidentní, že mladší lékaři jsou 

moderním formám kondičních pohybových aktivit, mezi které patří také cvičení ve 

fitness centru, mnohem více nakloněni, než je tomu u lékařů starších. Dalším 

významným rozdílem od přístupu fyzioterapeutů je fakt, že lékaři se příliš 

neangažují v oblasti poskytování tělovýchovných služeb instruktora fitness a spíše 

zaujímají vůči fitness negativní postoj či mají neopodstatněný respekt.  

V praxi se tak často setkáváme ze strany lékařů s nedoporučováním cvičení 

ve fitness centrech při bolestech zad, což je pravděpodobně v takových případech, 

mimo již zmiňovaných důvodů, zapříčiněno negativními zkušenostmi a také, 

bohužel, často v duchu „defenzivní“ medicíny strachem z možného, i když velmi 

málo pravděpodobného poškození při cvičení. Stále totiž převládá názor, že se 

jedná o jakési „vzpírání“, které přetěžuje klouby a páteř a skrývá tak samé 

nástrahy a negativa. Předchozí kapitoly však potvrzují, že správně vedené cvičení 

ve fitness centru pod dohledem odborníka má v prevenci i terapii bolestí zad své 

místo, což ostatně dokazují i mnohé rehabilitační kliniky nejen v České republice, 

ale především v zahraničí, které využívají cvičení ve fitness centrech v rámci 

prevence i terapie.  

Nedávno proběhl jednodenní seminář s názvem „Využití posilování ve 

fitness centrech ve fyzioterapii“, vedený Dr. Stackeovou, který byl určen 

především pro fyzioterapeuty a absolventy kurzu instruktor fitness. Tento seminář 

mohli navštívit také lékaři a dozvědět se tak více o této problematice. Dle mého 

názoru je toto jedna z možných a správných cest, které by mohly pomoci změnit 

již dávno a nesprávně „zafixovaný“ názor odborné veřejnosti.  
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4.3  Mýty ve fitness 

Fitness je dnes průmyslem svého druhu a tak se na něj vztahují zákonitosti 

trhu. Jedním z největších rozšiřovatelů mýtů ve fitness je reklama. Je zřejmé, že 

řada mýtů může přinášet sportovcům jistá rizika a zdravotní ohrožení (David, 

2006). České slovo mýtus vzniklo z řeckého Mýthos (angl. Myth), což v překladu 

znamená řeč, vyprávění, příběh. Slovo mýtus má však i pejorativní charakter, 

pokud je chápáno jako výmysl, překroucená pravda či lež. 

V porovnání s minulým stoletím máme dnes k dispozici naprosto 

neuvěřitelné množství informací o všech oblastech lidského vědění. Je stále 

nesnadnější se v těchto informacích vyznat. Nové relevantní a ověřené informace 

však k běžnému občanovi pronikají velmi pomalu. Zato se houževnatě udržují 

různé mýty, které byly odborníky dávno vyvráceny (Kolouch, 2007). 

Neexistuje jednoduchý návod, jak mýty odlišit od relevantních informací a 

jak s nimi zacházet. Fitness, resp. posilování, je masovým sportem a věnuje se 

mu řada laiků v této problematice. Vliv komerce je zde velmi významný. Za 

odborníky na fitness, stravování či životní styl se dnes mohou vydávat lidé, kteří 

nejsou v oboru nijak vzděláni. Proto jsou mýty ve fitness velmi rozšířené. 

Odborníci se tedy shodují v jednom: je třeba být opatrný, dobře volit a vybírat, 

ověřovat a vyhledávat odborníky, kteří oboru opravdu rozumějí (Osten, 2005). 

V současné době existuje mnoho zdrojů mýtů, mezi které patří především:  

 populární časopisy   

 populárně naučné knihy  

 internet a internetové poradny 

 vytrhávání z kontextu 

 nedostatečně kvalifikovaní instruktoři fitness  

V následujícím textu budou kurzívou z některých výše zmiňovaných zdrojů 

uvedeny příklady mýtů či velmi neodborných doporučení s doslovnou citací 

jednotlivých autorů. V závěru bude uveden komentář. 
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4.3.1  Mýty v časopisech 

Tento článek byl uveden v časopisu Svět kulturistiky, který patří mezi 

nejčetnější a nejrozšířenější časopisy o posilování u nás. Autorem článku je 

Robert Kennedy, který napsal následující doporučení (Kennedy, 2009): 

Pravidelné procvičení dolní partie zad vám pomůže účinně snížit 

nepříjemné bolesti této citlivé partie a tyto cviky prokazatelně fungují.  

Prvním cvikem na dolní partii zad je pravděpodobně ten nejlepší a to 

hyperextenze, při kterých se neaktivují žádné jiné svaly, pouze tyto. „Lehneš si na 

břicho na speciální lavičku, ruce dáš za hlavu nebo zkřížíš na hrudníku. Trup 

pokládáš co nejníže a pak se ihned vracíš do výchozí polohy, kdy je trup 

rovnoběžně se zemí. Odcvič 3-4 série o 15-20 opakováních. Jakmile zesílíš, 

můžeš si na hrudníku držet kotouč.“ 

Druhým cvikem jsou předklony s činkou na ramenou, ani při něm nepracují 

jiné svaly. „Začni s lehkou činkou, kterou budeš držet za krkem – krk si můžeš 

omotat ručníkem, bude se ti lépe cvičit. Postav se s nohama mírně rozkročenýma, 

činku dobře drž oběma rukama. Záda jsou rovná a pomalu se předkláněj, dokud 

nebude trup skoro rovnoběžně s podlahou. Pak se vrať do vzpřímené pozice. 

Odcvič 3 série o 12 opakováních“. 

Třetím cvikem je mrtvý tah (Obr.9), který je otcem všech cviků a i on zapojuje do 

jisté míry dolní svalstvo zad. „Před provedením se musíš vždycky dobře rozehřát. 

Činku, která ti leží u nohou, uchop levou rukou podhmatem a pravou nadhmatem. 

Dřepni si dolů, hlavu drž nahoře, zadek 

tlač dozadu, záda jsou rovná. 

Nataženýma rukama drž činku a zvedej ji, 

zatímco se pomalu vracíš do stoje. 

Soustřeď se na zapojení svalstva stehen 

a hýždí, ve vzpřímené poloze pak zatni 

svaly dolní části zad. Chce to opatrnost 

při cvičení s vyšší váhou. A nezapomeň 

na zahřátí svalů. Zkus zvládnout 4 série o 

4-6 opakováních“.                                                     Obr. 9: Mrtvý tah (Ronnie.cz, 2010) 
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4.3.2  Mýty v knihách 

Jako příklad knihy uvádím dva vybrané cviky a doporučení pro posilování 

svalstva zad z publikace Posilování pro začátečníky i pokročilé od autora Libora 

Kopeckého, jejíž podrobný rozbor je popsán v mé závěrečné práci z kurzu 

instruktor fitness pro fyzioterapeuty.  

Cvik č.1 je předklon a vzpřim s činkou za hlavou (obr. 10). Výchozím 

postavením je stoj rozkročný – činka na ramenou vzadu rovně nadhmatem podál. 

Důležité je provádět cvik pouze do polohy rovného předklonu. Při hlubším 

předklonu se výrazně zapojí svaly na zadní straně stehen a zvyšuje se aktivita 

vzpřimovačů trupu. Pokrčená kolena a postoj v šíři ramen odlehčuje bederní páteři 

a ponechává aktivitu zapojeným svalům. Cvik prováděný s velkou zátěží není 

vhodný pro ženy a začátečníky.  

 

 

 

 

 

Obr. 10: Předklon a vzpřim s činkou za hlavou (Kopecký, 2003) 

Cvik č.2 jsou úklony a výtahy paží s jednoručními činkami (obr. 11). Výchozí 

polohou je mírný stroj rozkročný, v rukou držíme jednoruční činky. Provádíme 

střídavé úklony na pravou a levou stranu se současným výtahem paže na opačné 

straně. Při tomto cvičení je třeba dbát na dostatečný rozsah pohybu, bez 

prolamování pánve do stran a bez nachýlení trupu do předklonu.   

 

 

 

 

 

 

Obr. 11: Úklony a výtahy paží s jednoručními činkami (Kopecký, 2003) 
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4.3.3  Mýty na internetu a v internetových poradnách 

Internet je dnes velmi dostupným zdrojem řady informací. I takových, které 

nejsou zcela relevantní a podobají se spíše polopravdám a mýtům.  

V případě internetu jsou dnes rozšířené tzv. tréninkové poradny, které by 

měly svým čtenářům prostřednictvím odborníků zodpovídat dotazy související 

s posilováním ve fitness centru. Jako příklad uvádím dotaz čtenáře a následně 

odpověď Michala Širůčka vykonávajícího činnost osobního trenéra pět let, který 

odpovídá v tréninkové poradně Ronnie.cz. Tento portál patří mezi největší 

internetové portály zabývajících se posilováním u nás. 

Dotaz čtenáře: „Dobrý den, cvičím už asi 3 roky, nikdy jsem necvičil mrtvý 

tah z obavy o svoje záda, mám posunutou ploténku L5/S1 - sice jenom o 2 mm, 

ale natrápilo mě to už tolik, že mám strach z dalšího zranění. Chtěl jsem se zeptat, 

jestli je vhodné tento cvik zapojit a také na techniku a na co si dát pozor. Děkuji.“ 

Odpověď osobního trenéra: „Na takovou otázku nelze jednoznačně 

odpovědět. Jsou lidé, kteří při výhřezu 2 mm trpí velkými bolestmi a jsou lidé, kteří 

při dvakrát větším vychýlení ploténky sportují na vysoké výkonnostní úrovni, aniž 

by pociťovali větší obtíže. Jediná rada, kterou mohu v tomhle ohledu poskytnout, 

je - sledovat reakce těla. Vyzkoušejte mrtvý tah s malou zátěží. Objeví se po 

takovém tréninku nějaké komplikace? Pokud ne, můžete zkusit mrtvé tahy 

pravidelně zařadit do tréninku. Ostatní doporučení jsou stejná, jako u kteréhokoliv 

jiného cviku - přiměřená zátěž a dobrá technika cvičení.„ (Širůčka, 2009) 

Je pochopitelné, že cestou psaného textu bez praktické ukázky není možné 

odvést stoprocentní službu. Nabízí se však otázka, zda podobné poradny svým 

čtenářům spíše neškodí?! V tomto případě nebyl ani jeden z výše uvedených 

dotazů uspokojivě zodpovězen.  

Ad 1. Tento čtenář nemá s největší pravděpodobností žádné soutěžní 

ambice v oblasti kulturistiky či silových sportů, proto považuji cvik, jakým je mrtvý 

tah, za naprosto zbytečný. 

Ad 2. Tento čtenář v první větě uvádí posun meziobratlové ploténky 

v oblasti dolní bederní páteře. Za této situace považuji z pohledu fyzioterapeuta 

případné využití cviku mrtvý tah u tohoto jedince za vysoce rizikové. I přes tuto 
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skutečnost doporučení v tréninkové poradně zní: „sledovat reakci těla“, což 

bychom mohli chápat jako využití metody „pokus/omyl“. 

Ad 3. Ve druhé větě se čtenář dotazuje na správnou techniku a případné 

chyby v provedení tohoto cviku. Obecná klišé jako „přiměřená zátěž a dobrá 

technika“ jsou pro čtenáře nic neříkající a z tohoto důvodu považuji odpověď za 

neprofesionální.  

Ad 4. Mrtvý tah patří mezi základní a náročné cviky vyžadující velmi striktní 

techniku provedení, při kterém dochází k pozitivnímu efektu stimulace všech 

svalových skupin, zároveň však také negativně ovlivňuje osový aparát a dochází 

při něm k výraznému zatížení především oblasti dolní bederní páteře. Jestliže 

flektujeme ve stoje trup proti pánvi a kontrolujeme tuto flexi tak, abychom nepadli 

dopředu, musí paravertebrální svaly vyvinout značnou sílu axiálním směrem a tím 

vzniká i značný tlak na ploténku v oblasti L5-S1. Tento tlak se podstatně zvyšuje 

při zvedání břemene z předklonu. Kapanji uvádí tento příklad: Zvedáme-li 10kg 

rukama při flektovaných kolenech a napřímeném trupu, vyvíjí paravertebrální svaly 

sílu asi 141kg. Provedeme-li stejný úkon s extendovanými koleny a flektovaným 

trupem, stoupne potřebná síla paravertebrálních svalů na 256kg. Jestliže 

zvedneme totéž břemeno za stejné situace s pažemi extendovanými dopředu, 

stoupne zátěž na krajinu S1 na 363kg. Předpokládá se, že axiální tlak na ploténku 

je v mezích od 282 do 726kg a přitom je horní hranice tlaku, který ploténka snese 

asi 800kg u mladšího jedince a jen 450kg u staršího (Kapandji,1974 in Véle,1995). 

 Pokud je tento cvik proveden špatnou technikou či se jedná o jedince 

s oslabením v oblasti pohybového aparátu, stává se tento cvik velmi rizikovým. 

Jedná-li se o méně uvědomělého čtenáře, zřejmě radu tohoto trenéra vyslyší a ve 

svém příštím tréninku mrtvý tah zařadí. Je pravděpodobné, že dříve či později 

dojde k progresi obtíží vlivem výše uvedených skutečností. 

 

4.3.4  Komentář 

Z výše uvedených příkladů je patrné, že zdravotní aspekty posilování jsou 

ve velké většině opomíjeny nebo není dostatečně poukázáno na možný negativní 

vliv těchto cviků či doporučení. Často zde chybí vysvětlení základních chyb, 
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kterých je třeba se vyvarovat a především není jasně definováno, pro jakou 

skupinu cvičenců jsou tato doporučení a cviky vhodné.  

Časopisy o posilování, které jsou u nás vydávány, často publikují články 

zaměřené na kulturistický trénink, resp. trénink zaměřený na nárůst svalové hmoty 

a síly. Zapomínají však, že drtivá většina čtenářů do této poměrně úzké skupiny 

nepatří a proto je aplikace těchto postupů v praxi nevhodná. V poslední době se 

stále častěji objevují články zaměřené na problematiku bolestí zad. Vhodným 

příkladem je výše uvedený článek převzatý z časopisu Svět kulturistiky, který se 

zabývá cvičením proti bolestem zad. V tomto článku jsou paradoxně 

doporučovány základní „silové“ a „objemové“ cviky, které jsou v případě bolestí 

zad naprosto nevhodné a z důvodu výrazného zatížení bederní páteře jsou 

skutečným hazardem se zdravím čtenáře.  

V případě knih o posilování je situace podobná. I zde jsou často uvedeny 

cviky a doporučení vhodné pro silově disponované jedince usilující o nárůst 

svalové hmoty a síly, nikoliv však pro začátečníky či jedince s oslabením 

pohybového aparátu. V konkrétním případě publikace Posilování pro začátečníky i 

pokročilé od autora L. Kopeckého je třeba zmínit skutečnost, že v knize jsou 

uváděny povětšinou cviky pro začátečníky nevhodné, ačkoliv název knihy hovoří 

opak. V textu je uvedena spousta chybných doporučení, cviky nejsou správně 

popsány a vyskytují se zde mylné informace o svalech, které se při daném cviku 

aktivují. 

Je třeba zdůraznit, že zde hovoříme o zdraví lidí, jejichž osud je často 

v rukách více či méně erudovaných jedinců. Z tohoto důvodu by měl být dle mého 

názoru kladen velký důraz na odbornost autorů knih a článků v časopisech. 

V případě internetové poradny by měli být součástí „týmu“ odborníci, kteří udělí 

jasnou a srozumitelnou radu, nikoliv osoby, které pro zvýšení atraktivity webových 

stránek přidají rubriku „Poradna“ a na dotazy reagují formou neurčité odpovědi, jak 

tomu bylo v případě výše zmiňovaného příspěvku. I zde by mělo platit, že objeví-li 

se dotaz, který nelze jednoznačně zodpovědět, volíme formu doporučení či 

odkazu na jednotlivé odborníky (lékaře, fyzioterapeuty atd.) znalé příslušné 

problematiky. 
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4.4  BOLESTI ZAD 

Ze statistik vyplývá, že bolesti zad jsou jedním z nejčastějších důvodů 

návštěvy lékaře. Jsou také jednou z nejčastějších příčin pracovní neschopnosti, 

neboť postihují převážně nemocné v produktivním věku (nejvyšší incidence těchto 

obtíží se vyskytuje v období mezi 30 až 55 lety). Asi 70% dospělých někdy trpělo 

bolestmi zad (Kolář, 2005, Lewit, 2005). Tzv. nespecifické bolesti dolních zad tvoří 

85-95% všech nemocných (Trnavský, 1997). V naší zemi má asi 10% veškerých 

akutních bolestí v pohybové soustavě tendenci přecházet v chronickou bolest. 

Léčba těchto chronických bolestí si však vyžaduje vynaložit až 80% veškerých 

nákladů na léčbu bolestivých stavů pohybové soustavy (Rašev, 1992). 

Přestože toto onemocnění není smrtelné, vzbuzuje v posledních deseti 

letech zvýšený zájem a úsilí o zjištění pravé příčiny nemocí. Byly založeny studijní 

skupiny různých odborníků s cílem úspěšně čelit a zamezit tomuto onemocnění. 

Nejznámější je skupina odborníků z The International Society for the Study of the 

Lumbar Spine (Mezinárodní společnost pro výzkum bederní páteře) a The 

International Federation for the Spine Surgery (Mezinárodní federace chirurgie 

páteře). Navzdory usilovné aktivitě a snaze počet pacientů neklesá, ale rok od 

roku roste (Popovič, 1989). 

Vertebrogenní obtíže mají velmi různé klinické projevy, proto problematika 

vertebrogenních obtíží je velmi široká a týká se více lékařských oborů, jako jsou 

neurologie, interna, ortopedie, revmatologie, rehabilitace a další, dokonce i 

pediatrie. Obtíže nemocných jsou diagnostikovány jako vertebrogenní, avšak 

každý specialista má svoji určitou představu o této definici. Protože je mnoho 

příčin, které obtíže vyvolávají, dochází tak k nedorozuměním a zkresleným 

názorům. Za vertebrogenní poruchu nebo bolest se označuje každá bolest 

lokalizovaná v různých oblastech páteře, avšak bolestmi v páteři se mohou 

manifestovat nejrůznější onemocnění: zánětlivá, degenerativní, funkční poruchy, 

onemocnění neurologická, metabolická, svalová, neoplasmata, metastázy, 

přenesené bolesti u interních nebo jiných onemocnění, postižení kloubů končetin. 

Ve světové literatuře jsou např. takzvaně „nespecifické“ bolesti v kříži, u kterých 

nebyla s dostatečnou jistotou stanovena jejich příčina, popisovány obecným 

pojmem „low back pain“ (Rychlíková, 2004). 
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4.4.1  Příčiny bolestí zad 

Již dlouhá desetiletí je známa skutečnost, že poruchy funkce pohybového 

aparátu se záhy z místa svého vzniku šíří na ostatní části pohybového ústrojí a jen 

v části případů je lokalita bolesti shodná s místem jejího původu. Faktorů 

podmiňujících vznik vertebrogenních bolestí je mnoho. Na prvním místě je nutno 

vzpomenout progresivní úbytek pohybové zátěže (Vacek, 2005). 

Mnoho studií jasně poukazuje na pozitivní vliv vhodně zvolené a prováděné 

pohybové aktivity u chronických bolestí dolní části zad (Anderson et al., 1997, 

Hayden et al., 2005, Rainville et al., 2004, Silvano, 2001, VanTulder et al., 2000). 

Staré heslo „funkce tvoří orgán“ v této souvislosti dokonale odpovídá na otázku, 

proč se rapidně horší kvalita svalového a vazivového stabilizačního aparátu u 

mladistvích. Na druhou stranu, jednostranné  přetěžování u některých sportů, 

zvláště jsou-li provozovány od útlého věku na výkonnostní úrovni, vede často 

k poruchám držení těla, svalovým dysbalancím a z nich pak vzniká předpoklad 

rozvoje bolestivých stavů (Vacek, 2005). 

Přetěžování axiálního systému začíná již během 13. až 19. roku života 

s vyvrcholením kolem 40. roku věku. Má původ zejména v opakovaném zvedání 

těžkých břemen, flekčních a rotačních pohybech, nekoordinovaných pohybech a 

déletrvajících nezvyklých polohách. Bolesti spojené s touto činností jsou zřetelně 

lokalizované v oblasti paravertebrálních svalů, které jsou často ve spazmu 

(Deyo,Tsui-wai, 1987 in Kasík, 2002). 

Dalším zdrojem je působení chronických stresogenních faktorů, na které 

pohybový systém reaguje do značné míry. Limbický systém ve své funkci centrální 

reprezentace emocí navíc reguluje svalové napětí. Člověk chronicky stresovaný 

jak v práci tak i rodinou je v celkovém hypertonu, což se následně negativně 

odrazí na pohybovém aparátu. Zvýšení svalového napětí je zřetelné zejména 

v oblasti pánevního dna, horních fixátorů lopatek a žvýkacích svalů. Mění se 

postura, pro niž je charakteristické flekční držení trupu, hlava vtažená mezi 

ramena, vysunutá vpřed v předsunutém držení, zvýšená hrudní kyfóza. Po určité 

době dochází ke vzniku svalových dysbalancí, kdy proti sobě stojí svaly oslabené 

a na druhé straně svaly zkrácené. V důsledku těchto změn se mění biomechanika 

kloubu, dochází ke změně klidového postavení v kloubu a zátěže určitých partií 
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kloubních ploch. Takto přetěžované svaly, svalové úpony, asymetricky zatížené 

kloubní struktury atd. jsou zdrojem lokální či přenesené bolesti (Vacek, 2005). 

Během normální lidské činnosti je páteř vystavena celé řadě nepříznivých 

vlivů, kromě toho trpí i přirozenými změnami v důsledku stárnutí, jako je 

dekalcinace, degenerativní změny na ploténkách i kloubech, ztráta pružnosti 

vazivového aparátu i svalová atrofie (Ambler, 2004). 

Nejvíce mechanicky zatěžovaným úsekem páteře je oblast bederní a toto 

zatížení směrem distálním stoupá, čemuž odpovídají i tvary kostěných struktur. 

Markantní je lordotické prohnutí bederní páteře, které lze sledovat až asi do výše 

Th5. Tato část páteře má vztah k oblasti pánevní a k oblasti kyčelního kloubu. 

Nedokonalá pohybová koordinace vznikající např. únavou může značně zvětšit 

zátěž této oblasti a vést k jejímu přetížení, zejména je-li bederní lordóza snížena 

nebo vymizelá. Zátěž se přenáší úpony svalů a ligament na kostěné struktury a 

jimi na meziobratlové ploténky, které se mohou poškodit především v oblasti 

dolního sektoru bederní páteře (Véle, 1995). 

Nedostatek cvičení a obezita vedou k nadměrnému přetěžování páteře a 

disku, inflexibilita svalů pak k omezení pohybu ve všech směrech. Oslabení 

břišního a zádového svalstva mění postavení pánve a zvyšuje riziko poškození 

disku. Nevhodné nebo také nárazové cvičení, především u netrénovaných jedinců, 

může být též zdrojem náhlých obtíží (Kasík, 2002). Riziko vzniku bolestí narůstá u 

jedinců, kterým chybí tendence k variabilitě posturálních a pohybových obměn, 

nebo u těch, kteří jsou nuceni k dlouhodobému zaujímání opakovaně stejné nebo 

neměnné polohy vzhledem k povaze zaměstnání. Tento režim bývá zdrojem 

funkčních poruch a také příčinou tzv. vadného držení těla (Stackeová, 2008). 

 

4.4.2  Vadné držení těla 

Vzpřímená postava je jedním z charakteristických znaků člověka. Je to jev 

dynamický, měnící se v závislosti na vnějších a vnitřních podmínkách, vyvíjí se od 

narození po celou dobu života. Jedná se o postupný vznik zakřivení páteře, tvaru 

hrudníku, proporcionality atd. Jakékoliv onemocnění, ať vrozené či získané se 

odráží v držení, ve stoji i v pohybech (Haladová, Nechvátalová, 2003). 
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Dosud neexistuje a s největší 

pravděpodobností nikdy existovat nebude 

standardní držení těla, které by bylo jediné 

možné pro všechny. Držení těla je vždy 

individuálně odlišné. Existují však některé 

obecně platné ukazatele, podle kterých lze 

„správné“ a „špatné“ držení těla charakterizovat 

(obr. 12). Podle Rychlíkové (1985) a dalších 

autorů (Matoušová 1992, Čermák 1992) lze 

„správné“ držení těla charakterizovat postojem, 

při kterém jsou jednotlivé články těla 

v optimálním postavení vzhledem k udržení 

rovnováhy a minimálnímu zapojení posturálních 

svalů a při kterém je zachována fyziologická  
Obr. 12: Špatné vs. správné držení těla 

(Mlčoch, 2010) 

funkce jednotlivých orgánů a soustav těla. (Bursová, 2005) 

    

Vadné držení těla je častým problémem vyskytujícím se v dnešní 

společnosti plné technického pokroku, který je do velké míry zaviněný 

nedostatkem pohybu a jednostranností moderního způsobu života. Nepříznivým 

stimulem pro změny pohybového systému je zejména nadměrná statická zátěž. 

Počátky vzniku problémů s pohybovým aparátem člověka shledáváme již ve 

školním věku. Spontánní aktivita dítěte je s nástupem do školy velice omezena 

v důsledku změny denního rytmu. Dítě je již od prvního vstupu do školy nuceno 

několik hodin denně sedět a často v nevhodném školním nábytku. S rostoucím 

věkem se tato doba prodlužuje. Dochází k přetěžování hybného systému 

zaujímáním nevhodné statické polohy. Problém je, že ve škole nedochází 

k dostatečné kompenzaci takto přetěžovaného organismu žáka, který se navíc ve 

svém volném čase ve velké většině ani po vyučování nevěnuje pohybové činnosti. 

Důsledkem hypokinézy podporované nedostatečnou cílenou kompenzací je 

svalová nerovnováha s bolestivými následky. S přibývajícím věkem se tato 

nepříznivá situace dále zhoršuje a přetrvává často do dospělosti (Pyšná, 2006). 

Výskytem vadného držení těla u dětí školního věku v ČR se zabývala 

například Kratěnová (2005) v rámci své prevalenční průřezové studie, která byla 
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provedena u reprezentativního vzorku 3520 dětí ve věku 7, 11 a 15 let v deseti 

městech ČR. V rámci této studie zjistila přítomnost vadného držení těla (graf 1) u 

33 % 7letých dětí, zatímco u 11letých bylo již patrno u 41%. Mezi 11. a 15. rokem 

byl rozdíl nevýznamný (40,8 % a 40,6 %). Celkově bylo vadné držení těla 

diagnostikováno u 38,3 % vyšetřených dětí, častěji u chlapců. K nejčastějším 

vadám patřily „odstáté lopatky“ (50 % všech dětí), zvýšená bederní lordóza (32 %) 

a „kulatá záda“ (31 %). Děti s vadným držením těla častěji udávaly bolesti 

(nejméně 1x měsíčně) hlavy, krční i bederní páteře. Nulovou sportovní aktivitu 

uvedlo 18,9 % dětí, tyto děti měly vyšší pravděpodobnost výskytu vadného držení 

těla ve srovnání s dětmi pravidelně sportujícími alespoň 1x týdně (p<0,001). 

Zatímco sportování věnovaly děti v průměru 4 hodiny týdně, sledováním televize, 

videa a počítačovými hrami strávily v průměru 14 hodin týdně (Kratěnová, 2005). 

 

Graf 1: Výskyt vadného držení těla u dětí v ČR dle věku (Kratěnová, 2005) 

 

Podle Koláře (2002) je jednou z hlavních příčin vadného držení těla 

porucha v zapojení svalů v průběhu posturálního vývoje. Porucha posturálního 

vývoje je významným etiopatogenetickým faktorem řady hybných poruch 

v dospělosti. Chybně založené držení těla nese také důsledky pro morfologický 

vývoj (anteverze kyčelních kloubů, plochá noha, valgozita kolen apod.) Nejde 

nikdy o lokální funkční insuficienci, nýbrž o systémové rozložení. 

Při vadném držení těla se klouby nachází v tzv. decentrovaném postavení a 

funkce svalů, která toto postavení zajišťuje, není v rovnováze. Z hlediska 
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funkčního rozumíme centrací takové postavení v kloubu, které umožňuje jeho 

optimální statické zatížení. Konkrétně jde o funkční postavení, kdy je v kloubu při 

dané poloze maximální rozložení tlaku na kloubních plochách. Při vadném držení 

těla tato podmínka není splněna. Vždy nacházíme také svalovou nerovnováhu, 

dysbalanci (viz kapitola 4.5.1). Její příčiny jsou různé, avšak i přes její rozdílnost 

vykazují poruchy svalových funkcí zákonitost ve svém uspořádání (Kolář, 2002). 

 

4.4.3  Dýchání a vztah k držení těla 

Dýchací pohyby slouží ventilaci plic, ale mají vliv i na posturální funkci a na 

držení těla. Podílejí se proto též i na vzniku bolestivých syndromů páteře 

označovaných jako vertebrogenní poruchy, připisované vadnému držení těla. 

Chceme-li upravit držení těla, je nutné upravit i dýchací pohyby a naopak držením 

těla upravíme i dechovou mechaniku (Véle, 2006). 

Dýchání probíhá jako střídavá rytmická aktivita dýchacích svalů v závislosti 

na pohybové aktivitě nebo i na stresovém stavu organismu. Při dýchacích 

pohybech se aktivují současně i svaly osového orgánu (Véle, 2006). Při klidném 

dýchání se pokládá stah bránice a interkostálních svalů za hlavní zdroj síly pro 

nádech, který vede ke zvětšení objemu hrudníku a ke vzniku podtlaku v dutině 

hrudní a přetlaku v dutině břišní. Při výdechu se vytvoří přetlak, který vytlačuje 

vzduch z plic. Tento přetlak vzniká při skončení činnosti inspiračních svalů, kdy se 

uvolňuje energie nahromaděná v elasticitě roztaženého hrudníku a v plicní tkáni, 

která vede ke zmenšení objemu hrudníku (Véle , 1995, 2000). 

Z funkčního hlediska dělíme respirační mechaniku na tři sektory. Dolní 

partie (abdominální sektor) je tvořen svaly, které ohraničují dutinu břišní (bránice, 

svaly břišní stěny, svaly pánevního dna a svaly v oblasti bederní páteře) a jeho 

funkci označujeme jako dýchání břišní. Střední partie (dolní torakální sektor) – je 

tvořen svaly hrudníku mezi dolními žebryTh5-12 včetně příslušných svalů zádových 

a jeho funkci označujeme za dolní hrudní dýchání. Horní partie (horní torakální 

sektor) je tvořen svaly hrudníku včetně svalů pletencových a krčních. Jeho funkci 

označujeme jako horní hrudní dýchání (Véle, 1995, 2000). 
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Průběh dechových pohybů označujeme jako dechovou vlnu. Při nádechu 

postupuje dechová vlna od dolního sektoru přes střední sektor k hornímu a stejně 

tak při výdechu a je patrná na jednotlivých segmentech páteře. Průběh dechové 

vlny lze dobře sledovat na páteři vleže na břiše, kde lze dokonce pozorovat, že 

v místě pohybového omezení páteře nebo hrudníku, dechová vlna nepostupuje 

plynule, ale jako by blokované místo přeskakovala (Véle, 2000). 

Nedostatečná aktivita břišního svalstva, kdy páteř ztrácí oporu bránice, 

vede k přetížení posledních bederních destiček. Nedostatečné rozšíření hrudníku 

během vdechu, není-li nemocný schopen dýchat do zadní strany hrudníku, vede 

k recidivujícím blokádám v oblasti hrudní páteře (Véle, 2000). Horní typ dýchání, 

kdy je hrudník zvedán auxiliárním svalstvem, působí přetěžování krční páteře – i 

jednostranně – a může vést ke vzniku jednostranného cervikálního syndromu 

(Jarošová, 2003). 

V praxi působí v průběhu dechových fází inspirační i expirační svaly 

v koaktivaci. Hluboké krátké zádové svaly nastavují polohu jednotlivých obratlů při 

dechových pohybech (extenční pohyb při inspiraci a flekční pohyb při exspiraci, 

což se promítá do držení těla). Dýchacích pohybů se účastní i svalstvo pánevního 

dna, které participuje na regulaci tlaku v dutině břišní, a má vliv na proměnlivou 

konfiguraci páteře při dýchání (Véle, 2006). 

 

4.4.4  Fitness trénink a dýchání 

V praxi posilovacích cvičení ve fitness centrech je dýchání v průběhu 

pohybu často buď opomíjeno, nebo prováděno chybně, což může zásadně ovlivnit 

průběh celého cviku (Stackeová, 2004). 

Výdech má inhibiční vliv na svalovou aktivitu posturálně-lokomočního 

systému a jeho účinek lze zvýšit zádrží dechu (apnoí) před inspirací. Inhibičního 

efektu se používá k uvolnění svalového napětí a docílení relaxace (Véle, 2006). 

Nádech má excitační vliv na svalovou aktivitu posturálně lokomočního 

systému a lze ho zvýšit  zádrží dechu (apnoí) před expirací. Tohoto účinku se 

využívá pro facilitaci (usnadnění) aktivity nebo při intenzivním soustředění na 

určitý výkon prováděný v apnoi, jako pávě při posilovacím cvičení. Toto zadržení 
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dechu je však vhodné až u náročnějšího silového tréninku pokročilých, nikoliv při 

cvičení začátečníků (Véle, 2006, Stackeová, 2004). 

V praxi se nejčastěji používá nádech v průběhu excentrické fáze pohybu a 

postupný výdech během fáze koncentrické. Častou chybou je zadržování dechu, 

které může vést k nepříjemným subjektivním pocitům až k mdlobě. Rovněž u 

cviků, které jsou prováděny pomalu, např. postupná hyperextenze u začátečníků, 

doporučujeme plynulé přirozené dýchání v průběhu cviku, protože dýchání v tak 

pomalém tempu by bylo nedostatečné (Stackeová, 2004). 

U cviků zaměřených na rozvoj svalstva zad, břicha a prsních svalů je 

nezbytné, aby maximální kontrakce byla doprovázena maximálním výdechem. 

Právě úplný výdech na závěr koncentrické fáze pohybu mechanicky umožní 

kontrakci procvičovaných svalů (Stackeová, 2004). 

Zvedáme-li nějaký předmět z předklonu, je vhodné vytvořit pneumatickou 

oporu páteře prostřednictvím tzv. Valsalvova manévru (obr. 13), který napomáhá 

její stabilizaci a ochraně před přetížením. Při nádechu aktivovaném bránicí se 

uzavírá glottis a pánevní sfinktery při současné kontrakci břišních svalů a svalů 

pánevního dna. Tím se značně zvyšuje tlak v dutině břišní, ale stoupá i tlak 

v dutině hrudní. Vlivem působení takto vzniklého pneumatického nosníku se 

značně sníží axiální tlak zatěžující meziobratlové ploténky. Podle Kapanjiho o 50% 

na ploténku mezi Th12-L1 a o 30% na ploténku mezi L5-S1 (obr. 13). Síla vyvíjená 

zádovými svaly se při předklonu spojeném s Valsalvovým manévrem rovněž 

snižuje až o 50% (Kapandji, 1974 in Véle, 2006). 
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Obr. 13: Valsalvův manévr (Kapandji, 1974 in Véle, 2006) 
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4.5  SVALOVÁ SOUSTAVA ČLOVĚKA 

Svalová soustava člověka je pro každého fyzioterapeuta jednou z předních 

oblastí zájmu. Hodnocení aktuálního stavu svalových skupin a jednotlivých svalů 

je nedílnou součástí kineziologického rozboru při vyšetření každého pacienta, je 

místem možného terapeutického vstupu pro úpravu daného zdravotního stavu a 

může být místem hodnocení efektu prováděné terapie (Gross, 2005, Lewit, 2003). 

V praxi se obvykle fyzioterapeuté setkávají s patologií svalové soustavy, 

která může mít řadu příčin i projevů, přičemž nejčastěji se jedná o poruchu funkce 

svalu, nebo skupiny svalů, jež může být funkčního nebo strukturálního původu. 

V České republice (ale i jinde v Evropě) je zvykem, že fyzioterapeut hodnotí 

především svalovou sílu, svalové zkrácení, klidový svalový tonus a svalovou 

koordinaci. Pokud některý (nebo více) z těchto parametrů u jednotlivých svalů 

nebo svalových skupin není v optimálním stavu, hovoříme o tzv. svalových 

dysbalancích (Čermák, 2003, Hošková, 1998, Kabelíková, 1997, Lewit, 2000, 

2003, Véle, 2006). 

Základním předpokladem pro možnosti diagnostické i terapeutické je 

znalost funkce svalu. Asi těžko bychom zde vyjmenovali všechny obory, které se 

zabývají, ale především vycházejí ve svých přístupech z obsahu funkce svalu. 

Otázka správného pojetí svalové funkce je tedy aktuální pro celou řadu oborů 

Každý sval má anatomicky definovanou funkci, kterou se učíme znát. V těchto 

souvislostech je potom sval funkčně většinou ovlivňován. Cíleným tréninkem 

rozvíjíme funkci svalu pouze v takto definovaném pojetí. Také diagnostika svalové 

funkce v medicínských oborech je nahlížena z tohoto pohledu (Kolář, 1996). 

Na základě popsané anatomické interpretace je však možné pochopit 

funkci svalu pouze v omezené formě, protože se zde nepočítá s obsahem funkce, 

která je určena řídícími procesy centrálního nervového systému. V této souvislosti 

nestačí funkci svalu odvodit z jejího začátku a úponu, ale musíme brát v úvahu 

geneticky určený pohybový účel, který vyplývá z funkce centrálního nervového 

systému. Na základě tohoto pojetí vidíme, že je sval zavzat do geneticky určeného 

motorického programu v přesně vymezené koordinaci s ostatními svaly (Kolář, 

1996). 
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4.5.1  Svalové dysbalance 

V současné době existuje teorie, na jejímž základě lze vysvětlit vznik 

svalových dysbalancí. Tato teorie hovoří o dvou svalových systémech (systém 

„tonických“ a „fázických“ svalů) s protikladnými vlastnostmi (Kolář, 2001, 2002). 

Oba tyto systémy jsou v součinnosti, kterou nazýváme dynamická svalová 

rovnováha. Je udržována centrálním řídícím mechanismem formou dynamických 

pohybových stereotypů (Janda, 1984). 

Z počátku nepředstavuje svalová dysbalance vlastně nic jiného než 

poruchu svalové souhry vyplývající ze špatné distribuce svalového tonu a jako 

taková ovlivňuje především držení postiženého segmentu (Čermák, 2003). 

Svalový tonus je proměnlivé napětí ve svalu závislé na stavu CNS, související 

palpačně s konzistencí svalu a turgorem okolních tkání (Véle, 2006). Pokud se 

situace neupraví a odchylka i její příčiny přetrvávají, nepoměr mezi antagonisty 

narůstá (Čermák, 2003). 

 

SVALOVÁ 
DYSBALANCE

bolest

nevhodné 
(nepřiměřené) 

funkční zatížení

únava 
opotřebení 

chybné pohybové vzorce 
(vadné držení, špatné 

pohybové návyky) 

celkové snížení 
zdatnosti pohybového 

systému 

NESPRÁVNÝ 
POHYBOVÝ 

REŽIM

nedostatek pohybu sedavý způsob života 

nevhodné používání pohyb. ústrojí nevhodná životospráva (obezita) 

PATOLOGICKÉ ZMĚNY 

Zranění, poškození svalů a šlach, entezopatie, 
vertebrogenní poruchy, kloubní blokády, 

degenerativní změna (artróza)

Obr. 14: „Bludné kruhy“ příčin a důsledků svalové dysbalance (Čermák 2003) 
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Stabilita segmentu je zajišťována hypertonickými, hyperaktivními svaly, 

které přebírají stále větší díl práce. Následně tak dochází vlivem dlouhodobého 

přetěžování k vystupňování hypertonu, strukturální přestavbě a zkrácení vazivové 

složky svalu. (Čermák, 2003). Pod pojmem svalové zkrácení rozumíme stav, kdy 

dojde z nejrůznějších příčin ke klidovému zkrácení. Sval je tedy in vivo v klidu 

kratší a při pasivním natahování nedovolí dosáhnout plného rozsahu pohybu 

v kloubu. Tento stav není provázen elektrickou aktivitou, a proto není podložen 

aktivní kontrakcí svalu a zvýšenou aktivitou nervového systému (Janda, 2004). 

K výrazným změnám dochází ovšem i na protilehlé straně kloubu. Funkční 

útlum těchto svalů, který může být někdy i vlastní, prvotní příčinou nerovnováhy, 

přechází brzy v pokles svalového napětí, hypotonus. Z činnosti vyřazované, 

hypotonické svaly se postupně protáhnou, ochabují a ztrácejí i na hmotnosti, 

atrofují. Výsledkem je snížení svalové síly těchto svalů (Čermák, 2003). Svalovou 

silou rozumíme sílu potřebnou k natažení svalu kontrahovaného nebo ke kontrakci 

svalu nataženého. Vyjadřuje se hmotností břemene, které sval zvedne. 

Porucha svalové funkce ve smyslu svalových dysbalancí však nekončí 

pouze na úrovni svalového systému. Nejsou-li v rovnováze svaly, které zajišťují 

postavení v kloubu, dojde k tzv. decentrovanému postavení (Kolář, 2001). Pojem 

funkční centrace byl popsán v kapitole 4.4.2 Držení těla. 

Příčiny a důsledky svalových dysbalancí mohou být různé, avšak i přes 

jejich rozdílnost vykazují určitou zákonitost ve svém uspořádání, a proto je možné 

popsat jednotlivé syndromy, které vytváří (Janda, 1972, 1984, Kolář, 2002). 

 

4.5.2  Typy svalových dysbalancí 

Svalové dysbalance se zpravidla neomezují jen na určitou část těla, na 

jediné kloubní spojení. Často se sdružují, kombinují a navzájem podmiňují 

(Čermák, 2003). Rozeznáváme 2 typy svalové dysbalance: místní (lokální) 

omezenou na určitou kloubně svalovou jednotku (např. vzniklou po úraze) a 

systémovou, která se rozšířila po celém pohybovém systému a jejíž odstranění 

bývá obtížnější (Rašev, 1992).  
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Nejčastěji je nacházíme v oblasti horní části trupu, krku a hlavy, v oblasti 

pánve a dolní části trupu a v oblasti dolních končetin. Nazýváme je dolní a horní 

zkřížený syndrom, svalové dysbalance v oblasti dolních končetin, vrstvový 

syndrom a syndrom pánevního dna (Čermák, 2003, Janda, 1984, Kabelíková, 

1997, Lewit, 2003, Tichý, 2008). 

Ačkoliv se tyto svalové dysbalance výrazně projevují v určité části těla 

(podle toho odvozen jejich název), obvykle fyzioterapeut ve své praxi nachází také 

celou řadu dalších dysbalancí ve vzdálenějších oblastech těla (Čermák, 2003).  

Dolní zkřížený syndrom (podle Jandy) 

Tento syndrom je kombinací oslabených hýžďových a břišních svalů a 

zkrácených flexorů kyčelních kloubů, extenzorů bederní páteře a m. quadratus 

lumborum (Janda, 1984).  

Výsledkem této dysbalance je zvětšený sklon pánve a bederní 

hyperlordóza. Při nerovnováze mezi m. glutaeus maximus a flexory kyčle bývá při 

zvětšeném sklonu pánve lumbosakrální hyperlordóza, při dysbalanci mezi břišními 

svaly a vzpřimovači trupu zvýšená lordóza bederní. Ischiokrurální svalstvo bývá 

rovněž zkráceno, zřejmě v důsledku kompenzačního mechanismu. Dobře 

chápeme, že při tomto syndromu je narušen mechanismus odvíjení trupu při 

posazování z lehu a při narovnávání z předklonu (Janda, 1984, Lewit, 2003).  

Obr. 15: Dolní zkřížený syndrom  

Jak je z uvedeného patrno, nejde 

pouze o antagonisty, ale také o 

substituce: za oslabené mm. glutaei medii 

substituují mm. tenzory fasciae latae a 

mm. quadrati lumborum, za oslabené 

břišní svaly flexory kyčlí při ohýbání 

v kyčli, za oslabené mm. glutaei maximi 

vzpřimovače trupu a také ischiokrurální 

svaly (Lewit, 2003). 

 
černý čtvereček = svaly s tendencí k ochabování, 

bílé kolečko = svaly s tendencí ke zkracování 
(Tlapák 2006) 
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Horní zkřížený syndrom (podle Jandy) 

Tento syndrom je kombinací oslabení skupiny dolních fixátorů lopatky a 

hlubokých flexorů krku za současného zkrácení prsních svalů, horních fixátorů 

lopatky a extenzorů šíje (Janda, 1984). Může také dojít ke zkrácení horní části 

ligamentum nuchae, které působí fixovanou hyperlordózu v horní krční oblasti.  

Při oslabení dolních fixátorů musí nastat zvýšená aktivita a napětí v horních 

fixátorech ramenního pletence. Zvýšené napětí prsních svalů způsobuje kulatá 

záda a předsunuté držení ramen, krku i hlavy. Zkrácené vzpřimovače spolu se 

slabými hlubokými flexory šíje způsobují zvýšenou krční lordózu. Kromě toho 

nalézáme také porušený stereotyp flexe krku a abdukce v ramenním kloubu a 

horní hrudní typ dýchání (Janda, 1984, Lewit, 2003).  

 

Obr. 16: Horní zkřížený syndrom  
černý čtvereček = svaly s tendencí k ochabování,  

bílé kolečko = svaly s tendencí ke zkracování (Tlapák 2006) 
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4.5.3  Svalové řetězce 

Veškerý náš pohyb, lokomoce, probíhá v tzv. svalových řetězcích. Díky 

segmentálnímu uspořádání svalů je „adresovaný“ každý jednotlivý segment páteře 

od pánve až po hlavu. Čím hlouběji uložené svaly, tím více působí na individuální 

segmenty. Čím povrchověji probíhají svaly, tím více segmentů spojují svými 

fasciálními pruhy a tvoří složité řetězce, které ovlivňují pohyb trupu jako celku. 

Pohyby trupu souvisí s pohyby hlavy, šíje, pánve i dolních a horních končetin. 

Osový orgán funguje jak diferencovaně v jednotlivých segmentech, tak 

integrovaně jako jeden funkční celek (Véle, 1997, 2006). Při léčbě funkčních 

poruch je proto nutné nejprve stanovit celý řetězec, případně řetězce, které jsou 

za poruchu zodpovědné a následně uvažovat, kterým článkem začínat. Tyto 

vzájemné funkční vztahy nejsou náhodné, ale vyskytují se v zákonitých 

souvislostech (Lewit, 1998, Kolář, 1998). 

Na trupu můžeme pozorovat dva velké systémy (obr. 17), které mají 

zkřížený průběh vláken svalů a fascií. Vzadu je to široký pruh začínající na 

ramenním pletenci od m. latissimus dorsi na jedné straně a přecházející do 

lumbodorzální fascie téže strany. Tato fascie přechází přes processi spinosi na 

druhou stranu a pokračuje přes fascii m. gluteus maximus až do fascia lata druhé 

strany. Na přední straně je podobný útvar vycházející od m. pectoralis major přes 

hrudník a mm. obliqui externi abdominis do střední čáry a odtud jako mm. obliqui 

interni abdominis na ligamentum inguinale a odtud do fasia lata druhé strany. 

Rozdíl mezi předním a zadním svalovým řetězcem trupu je v tom, že vzadu se oba 

pruhy kříží přes relativně fixní 

processi spinosi a vpředu je křížení 

podstatně volnější kolem pochev m. 

rectus abdominis, který je vůči mm. 

obliqui abdominis pohyblivější než 

processi spinosi na páteři. Oba tyto 

tahy spojují hrudník s dolními 

končetinami do jednoho funkčního 

celku, který je vpředu více flexibilní 

než vzadu. (Véle, 1997).   
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Obr. 17: Přední a zadní zkřížený svalový 
řetězec (Magee, 2002) 



Dále na přední straně těla probíhá jeden svalový řetězec od fibuly směrem 

kraniálním přes krátkou hlavu m. biceps femoris – linea aspera – m. adductor 

longus na symfýzu a odtud břišními svaly na přední stranu hrudníku. K němu se 

řadí m. iliopsoas, který spojuje bederní páteř 

s femurem. Tento řetězec brání překlopení trupu 

nazad (Véle, 1997). 

Na zadní straně (obr. 18) těla pak probíhá 

podobný svalový řetězec od fibuly kraniálně přes 

dlouhou hlavu m. biceps femoris k hrbolu kosti 

sedací a odtud přes ligamentum sacrotuberosum 

a os sacrum přes lumbodorzální fascii k 

zádovým svalům. Paralelně probíhá fascia lata, 

přecházející přes m. gluteus maximus do 

lumbodorzální fascie a na páteř. Tento zadní 

systém brání pádu dopředu. (Véle, 1997). Obr. 18: Zadní svalový řetězec 
(Magee, 2002) 

 

Podle uvedených příkladů je jasné, že chápeme-li posturální systém jako 

funkční celek, musíme předpokládat, že nelze zcela oddělovat funkce osového 

orgánu od funkcí končetin. Na poruchách v tomto systému participují vzájemně 

vždy všechny složky. Porucha jednoho segmentu se odráží i na funkci segmentů 

ostatních. (Véle, 1997). 

 

4.5.4  Hluboký stabilizační systém 

Hluboký stabilizační systém páteře (HSSP) představuje svalovou souhru, 

která zabezpečuje stabilizaci, neboli zpevnění páteře během všech našich 

pohybů. Svaly HSSP jsou aktivovány i při jakémkoliv statickém zatížení, tj. stoji, 

sedu apod. Doprovází každý cílený pohyb horních resp. dolních končetin. 

Zapojení svalů do stabilizace páteře je automatické. HSSP plní významnou 

ochrannou roli páteře proti působícím silám. Jeho poruchy jsou významným 

etiopatogenetickým faktorem vzniku vertebrogenních poruch. Cílené ovlivnění 

stabilizační funkce páteře má význam jak v prevenci, tak i ve vlastní léčbě 

vertebrogenních poruch (Kolář, Lewit, 2005). 
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Zásadní roli ve stabilizaci páteře hraje souhra mezi hlubokými svaly a svaly 

dlouhými povrchovými. Konkrétně jde o ko-kontrakci mezi monosegmentálními 

svaly, v prvé řadě m. multifidus a s tímto svalem zřetězenou bránici, pánevní dno 

a břišními svaly, které jsou přední oporou břišní dutiny a spoluregulují nitrobřišní 

tlak. V oblasti horní hrudní páteře a krční páteře jde o souhru mezi hlubokými 

flexory a extenzory páteře. V této souvislosti hovoříme o hlubokém stabilizačním 

systému páteře (Kolář, Lewit 2005). 

Svalový stabilizační systém v oblasti bederní páteře můžeme rozdělit na 

stabilizátory globální a lokální. Globální svalový systém je zodpovědný za 

viditelnou, řekněme „vnější“ stabilitu, umožňuje převod sil a zatížení z oblasti 

horních i dolních končetin, pánve i horní části trupu. Řadíme sem zejména m. 

latissimus dorsi, m. gluteus maximus, m. erector spinae, m. biceps femoris, mm. 

obliqui abdominis externi a interni, m. rectus abdominis. Význam těchto svalových 

skupin spočívá zejména ve vzájemné ko-kontrakci, popsány jsou pak funkční 

svalové smyčky či řetězce: posteriorní šikmý řetězec, anteriorní šikmý řetězec. 

Tyto svalové skupiny spolu komunikují prostřednictvím jednotlivých listů 

thorakolumbální fascie, jejíž význam pro stabilizaci bederní páteře a SI kloubů je v 

literatuře opakovaně popisován (Suchomel, Lisický, 2004). 

Lokální stabilizátory jsou zodpovědné za přímou segmentální stabilitu. 

Kontrolu neutrální zóny zajišťují společně se svaly dna pánevního a bránicí. 

Pozice neutrální zóny je označením pro takové nastavení dvou sousedních obratlů 

(pohybového segmentu páteře), kdy vektorový součet sil působící na segment je 

roven nule. Tato pozice maximálně chrání segment před přetížením. Za lokální 

stabilizátory bederní páteře považujeme m. transversus abdominis a mm. multifidi, 

současně je můžeme označit za součást hlubokého stabilizačního systému. 

(Suchomel, Lisický, 2004, Malátová, 2006). 

Hluboký stabilizační systém páteře je jedním z nejvýznamnějších funkčních 

etiopatogenetických faktorů způsobujících bolesti v zádech. Zároveň však plní 

zásadní roli kompenzační. Jde o funkci, která nesmí ujít naší diagnostické a 

terapeutické pozornosti (Kolář, Lewit, 2005). 

HSSP představuje svalovou souhru, která zabezpečuje stabilizaci, neboli 

zpevnění páteře během všech pohybů. Provedeme-li např. flexi v kyčelním kloubu, 
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tak nedojde k zapojení pouze flexorů kyčelního kloubu, které vlastní pohyb 

provádí, ale automaticky se zapojí i svaly, které stabilizují jejich úponovou oblast, 

t.j. extenzory páteře ve spolupráci se svaly břišního lisu, které stabilizují páteř 

z přední strany (břišní svaly, bránice, pánevní dno). Zatímco provedená flexe je 

volním pohybem, tak stabilizační funkce svalů probíhá bez našeho volního 

přispění, je automatická. Na stabilizaci se nikdy nepodílí jeden sval, ale v důsledku 

svalového propojení celý svalový řetězec (Kolář, Lewit, 2005). 

U pacientů s vertebrogenními obtížemi sledujeme odchylky ve stabilizační 

funkci svalů ve srovnání s vývojovým modelem stabilizace. Jde o svalovou 

nerovnováhu při zapojení svalů během jejich stabilizační funkce (obr. 19 a 20). 

Jednotlivé segmenty jsou při pohybu nedostatečně fixovány, resp. jsou fixovány 

v nevýhodném postavení. To vede k výraznému chronickému přetěžování a 

k nedostatečné svalové ochraně jednotlivých segmentů páteře během pohybu, při 

statickém zatížení a při působení vnějších sil. Jedná se také o poruchu svalové 

kompenzace (Kolář, Lewit, 2005). Poruchu v zapojení můžeme vyšetřit souborem 

testů uvedených v kapitole 5.1.7 Vyšetření hlubokého stabilizačního systému. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 19: Svalová souhra mezi autochtonní 
muskulaturou, bránicí, svaly pánevního dna a 
břišními svaly za fyziologické situace.  
(Kolář, Lewit, 2005) 

Obr. 20: Svalová souhra mezi autochtonní 
muskulaturou, bránicí, svaly pánevního dna a 
břišními svaly za patologické situace.  
(Kolář, Lewit, 2005) 
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4.5.5  Fitness trénink a HSSP 

V kondičním tréninku a ve fitness se v posledních letech stále častěji 

setkáváme s výrazem „core training“. Jak říká název, jedná se o trénink zaměřený 

na svaly „jádra“ či „středu“ těla. Používá se řada výrazů od tohoto odvozených, 

jako např. „core excercises“, „core fitness trainer“ apod. Někteří autoři označují 

tento trénink přímo jako trénink zaměřený na hluboký stabilizační systém páteře 

(HSSP), jiní jej ztotožňují s posilováním břišních svalů a další takto nazývají 

balanční cviky s různými pomůckami (Stackeová, 2009).  

Při pročtení několika webových stránek věnovaných této problematice je 

jasné, jak je pojetí tohoto termínu nejednotné a působí spíše jako jakýsi uměle 

vytvořený pojem s cílem nabídnout klientům fitness center novinku či prodat jim 

různá s tím spojená cvičební zařízení. Kombinuje se zde klasické posilování svalů 

umístěných blízko středu těla, izometrická cvičení (většina cviků je obdobná 

cvikům dnes hojně používaným v metodách jako Pilates či Power Joga), balanční 

cviky i protahovací cvičení (Stackeová, 2009).  

Dřívější přístup k posilování ve fitness centru byl zcela odlišný. Trénink byl 

zaměřen především na rozvoj svalové hmoty a síly, ovšem posilování „středu těla“ 

nebylo v popředí zájmu tehdejších 

cvičenců. V poslední době se stalo 

posilování HSSP doslova hitem a přibývá 

stále více moderních fitness center, která 

nabízejí v rámci komplexnosti svých služeb 

cvičební lekce zaměřené právě na 

posilování HSSP. Ovšem zde opět 

narážíme na problematiku nedostatečného 

vzdělání těchto „core instruktorů“ (obr. 21), 

kterým na vedení takovéto lekce postačí 

např. BOSU® CORE DIPLOM, který získají 

na základě účasti na jednodenní akci 

v rozsahu 6-8 hodin např. ve vzdělávacím 

institutu FaceCzechAcademy (FCA, 2010).  
Obr. 21: Ukázka core tréninku (Sýkora, 2008) 
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V praxi tak není možné slučovat posilování ve fitness centru pod dohledem 

vzdělaného a zkušeného instruktora fitness s často amatérskou lekcí tzv. „core“ 

trenéra, který získal licenci za jeden den a s hrdostí si tuto licenci vyvěsí ve své 

tělocvičně, kde následně nabízí lekce „posilování HSSP pro jedince s bolestmi 

zad“. I přes snahu některých odborníků, především Dr. Tlapáka a Dr. Stackeové, 

změnit náhled na tuto problematiku ze strany lékařů a fyzioterapeutů, se stále 

setkáváme s názorem, že posilováním ve fitness centru dochází k procvičení 

pouze povrchově uložených svalů a následně k prohloubení dysbalance mezi 

povrchovým a hlubokým svalovým systémem.  

Jednou z hlavních zásad posilování ve fitness centru  je postup od centra 

k periferii. Pro správné provedení mnoha cviků je nezbytná velmi dobrá 

stabilizační funkce trupu. Tak jako při rehabilitačním cvičení, tak také při posilování 

ve fitness centru je velmi důležité v jakém výchozím postavení se cviky provádí. 

Proto je nutné zprvu provést určitou edukaci s cílem ovlivnit výchozí způsob držení 

tak, aby pacient pocítil rozdíl mezi výchozím modelem držení a novým 

nacvičovaným způsobem držení osového orgánu. Tento model je třeba zafixovat, 

posílit a přenést do každodenních pohybových aktivit. Součástí této edukace je 

také koordinace pohybu a dýchání. Podrobněji bude tato problematika rozebrána 

v kapitole 5.2 Metodika cvičení ve fitness centrech. 

Funkce HSSP se uplatňuje jako významný prvek v držení těla (posturální 

funkce), dynamické stability páteře, je klíčová pro zajištění tzv. posturální baze 

pohybu a je výrazně provázána s funkcí dechovou (Lewit, Horáček, 2003, Vacek, 

2000, Véle, 1997 in Čech, 2002). 
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5.  SPECIÁLNÍ ČÁST 

5.1  DIAGNOSTIKA VE FITNESS 

Jednou z výhod fitness je možnost individualizace cvičení v pravém slova 

smyslu. Abychom mohli sestavit skutečně individuální cvičební plán, musíme 

vycházet z určitých vstupních dat. Důležitá je i možnost zpětné vazby pro ověření 

účinnosti postupu trenéra (Stackeová, 2008).  

Základní data získáváme vstupním rozhovorem a vstupním vyšetřením, 

které je jakýmsi „kineziologickým rozborem“, převzatým z fyzioterapie a 

přizpůsobeným pro účely fitness, popřípadě dalšími vyšetřeními dle individuálních 

cílů a potřeb cvičence (Stackeová, 2008). Tato diagnostika by měla obsahovat 

následující vyšetření: 

 vstupní rozhovor 

 vyšetření aspekcí  

 vyšetření chůze 

 vyšetření pohybových stereotypů 

 vyšetření zkrácených svalů 

 vyšetření svalové síly 

 vyšetření hypermobility 

 další možné diagnostické metody 

V následujících podkapitolách bude postupně vysvětlen význam 

jednotlivých vyšetření. Vzhledem k tomu, že podrobný rozbor těchto vyšetření není 

předmětem této diplomové práce, budou vždy shrnuta základní fakta a v závěru 

uveden odkaz na příslušnou literaturu, ve které je možné dohledat podrobné 

informace o postupu a hodnocení těchto vyšetření.  

 

5.1.1  Vstupní rozhovor 

Vstupní rozhovor je často prvním setkáním instruktora s klientem a 

začátkem jejich vztahu. V této chvíli se vytvářejí vzájemné vazby důvěry, nebo 

naopak nedůvěry, často rozhodující i o úspěchu či neúspěchu plnění stanoveného 

cíle. V průběhu rozhovoru získáváme obraz o povaze a osobnosti klienta, o jeho 

reakcích a také přístupu k dané problematice. Základní pravidla pro vedení 

rozhovoru jsou: a) dostatek času, b) osobní zájem, c) vhodné prostředí. 
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Vstupní rozhovor je vhodné zaznamenávat nejlépe do předem připraveného 

formuláře, abychom zbytečně dlouhým zápisem nezdržovali jeho průběh a získali 

maximální množství informací. Je možné také využít předem připravený písemný 

dotazník, který může dotazovaný vyplňovat sám (Stackeová, 2008). 

 Jméno klienta, věk, pohlaví. 

 Status presens, tělesná výška a tělesná hmotnost, BMI. 

 Profese dotazovaného včetně konkrétních činností (pro zjištění její fyzické 

náročnosti, možnosti statického nebo jednostranného přetěžování 

pohybového aparátu apod.). 

 Průběh předchozí pohybové aktivity (až do dětství) – délka provádění 

dané pohybové aktivity, její frekvence, intenzita a výkonnostní úroveň. 

 Předchozí zkušenosti s cvičením ve fitness centru či jinou formou 

kondiční pohybové aktivity (aerobik apod.). 

 Zdravotní stav: 

a) v chronologickém sledu zaznamenáváme onemocnění, úrazy či operace 

od narození až do současnosti; dále farmakologickou anamnézu včetně 

případných alergií; 

b) u žen se ptáme na průběh menstruačního cyklu, těhotenství a porody, 

popř. klimakterické obtíže; 

c) u poruch pohybového aparátu zjišťujeme: 1) chronicko-intermitentní 

průběh, 2) systémový charakter, 3) trauma v anamnéze, 4) závislost na 

zátěži, poloze a držení těla, 5) závislost na faktorech působících na 

vegetativní soustavu, 6) psychický faktor, 7) paroxysmálnost, 8) význam 

věku. 

 Motivace ke cvičení a očekávání klienta – na základě získaných 

informací poučíme klienta o reálných možnostech a cílech cvičení 

(Stackeová, 2008). 

Tento vstupní rozhovor byl upraven pro práci s klienty ve fitness centru a 

představuje určitý návod, jak postupovat, abychom v průběhu rozhovoru od klienta 

získali maximum potřebných informací. Pro více informací o vstupním rozhovoru a 

jednotlivých bodech anamnézy odkazuji na knihy Fitness programy (Stackeová, 

2008) a Manipulační léčba (Lewit, 2003) viz Seznam literatury. 
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5.1.2  Vyšetření aspekcí 

Při prvním pohledu hodnotíme celkovou symetrii postavy (symetrii mezi 

horní a dolní polovinou těla a pravolevou asymetrii), somatotyp (odhadem, možno 

doplnit přesným stanovením), množství podkožního tuku a jeho rozmístění 

(možno doplnit přesným vyšetřením), svalový tonus a jeho rozmístění, držení 

těla a stabilitu stoje (šířku baze, postavení chodidel, „hru“ šlach a stabilitu celého 

těla). Dále detailně hodnotíme jednotlivé partie ze tří pohledů (Stackeová, 2008). 

Při pohledu zpředu hodnotíme: 

 postavení hlavy; 

 postavení ramen, rozvoj a tonus horní části trapézového svalu (m. trapezius 

pars descendens – jeho zkrácení způsobuje zvýšené postavení ramen, 

dále jeho pravolevou symetrii; 

 rozvoj deltových svalů, poměr mezi deltovými svaly a horní částí 

trapézového svalu, pravolevou symetrii; 

 rozvoj prsních svalů, vzájemný poměr mezi horní, střední a dolní částí, 

pravolevou symetrii; 

 tvar pasu („tajle“ – trojúhelník tvořený linií pasu a horní končetinou), 

pravolevou symetrii; 

 rozvoj a tonus břišních svalů, poměr horní a dolní části; 

 postavení pánve (možné zešikmení či rotaci pánve); 

 postavení dolních končetin – kyčelní a kolenní klouby, pravolevou symetrii; 

 rozvoj svalstva stehen – celkový rozvoj, symetrii vnitřní a vnější hlavy 

čtyřhlavého svalu stehenního (m. quadriceps femoris; převaha vnitřní hlavy 

způsobuje mediální postavení pately), pravolevou symetrii; 

 postavení nártů a chodidel – nožní klenbu, rozvoj předního svalu holenního 

(m. tibialis anterior), pravolevou symetrii (Stackeová, 2008). 

 

Při pohledu zboku hodnotíme: 

 postavení hlavy a rozvoj zakřivení krční páteře – při předsunutém držení 

hlavy prominuje kývač hlavy (m. sternocleidomastoideus), jeho zvýšené 

napětí je patrné již při pohledu zpředu, především v oblasti úponů, při 

předsunutém držení hlavy dochází ke zvětšení lordózy, především v horní 

části krční páteře, sledujeme zvýšené napětí žvýkacích svalů; 
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 postavení ramen a lopatek – při pohledu zboku nejlépe vidíme protrakci 

ramen (ramena jsou tažena vpřed a do vnitřní rotace); 

 rozvoj deltového svalu, vzájemný poměr přední, střední a zadní části (při 

protrakci ramen převažuje tonus přední části a nejvíce bývá oslabená část 

zadní); 

 tvar páteře – rozvoj zakřivení v hrudník a bederním úseku páteře; 

 postavení pánve – při pohledu zboku nejlépe vidíme anteverzi pánve 

(pánev je překlopena vpřed, zpravidla je toto postavení pánve spojeno 

s hyperlordózou v oblasti beder); 

 rozvoj a tonus hýžďových svalů; 

 rozvoj a tonus svalstva na zadní straně stehna; 

 rozvoj a tonus lýtkových svalů (Stackeová, 2008). 

 

Při pohledu zezadu hodnotíme: 

 postavení hlavy a ramen; 

 rozvoj a napětí horní části trapézového svalu, pravolevou symetrii; 

 postavení lopatek (při oslabení předního pilovitého svalu (m. serratus 

anterior) výrazně odstává vnitřní hrana lopatky, pravolevou symetrii; 

 rozvoj zádových svalů – mezilopatkové svaly (mm. rhomboidei, m. 

trapezius (pars horizontalis), široký svaly zádový (m. latissimus dorsi), 

skapulohumerální svaly, vzájemný poměr těchto svalových skupin, 

pravolevou symetrii; 

 tvar a rozvoj páteře včetně možného skoliotického postavení; 

 rozvoj a tonus paravertebrálních svalů v bederním úseku páteře – vysoký 

tonus a znatelné valy paravertebrálních svalů v tomto úseku signalizují jeho 

přetížení; 

 rozvoj a symetrii hýžďových svalů; 

 rozvoj a tonus svalstva na zadní straně stehna; 

 rozvoj a tonus lýtkový svalů, poměr vnitřní a vnější hlavy dvojhlavého svalu 

lýtkového (m. gastrocnemius); 

 postavení chodidel a tvar nožní klenby (Stackeová, 2008). 

Pro podrobné hodnocení stoje aspekcí odkazuji na knihu Základy kliniky 

funkčních neparetických hybných poruch (Janda, 1984) viz Seznam literatury. 
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5.1.3  Vyšetření chůze 

Chůze je rytmický pohyb vykonávaný dolními končetinami a provázený 

souhyby všech částí těla. Charakteristické pro chůzi je to, že každý krok má jeden 

okamžik, kdy obě nohy spočívají na zemi (fáze dvojí opory). Jedná se o vysoce 

automatizovaný pohybový projev, jehož charakter závisí na struktuře těla, jeho 

proporcích a hmotnosti právě tak, jako na kvalitě proprioceptivní informace 

z periferie a na kvalitě regulačních centrálně nervových mechanismů. [Hal, Nechvát] 

Vyšetření aspekcí můžeme doplnit vyšetřením chůze, při kterém si pro naše 

účely všímáme především oblasti pánve (Stackeová, 2008).  

Sledujeme: 

 zapojení velkého hýžďového svalu (m. gluteus maximus) při extenzi 

v kyčelním kloubu (při jeho oslabení nebo chybném stereotypu chůze 

může jeho funkci přebírat paravertebrální svalstvo v oblasti bederní páteře, 

při chůzi pak dochází k extenzi bederní páteře a anteverzi pánve a je 

zřetelná aktivita paravertebrálních svalů v bederním úseku páteře, takže 

následně dochází k jeho přetěžování); 

 funkci středního a malého hýžďového svalu (m. gluteus medius et 

minimus), tzv. laterálních fixátorů pánve (tyto svaly by měly zajistit při 

chůzi laterální fixaci pánve, pokud jsou oslabeny nebo při chybném 

stereotypu chůze přebírá tuto funkci paravertebrální svalstvo v bederním 

úseku páteře, pánev se při chůzi pohybuje směrem do stran, je zřetelná 

aktivita paravertebrálních svalů v bederním úseku páteře a dochází k jejich 

přetěžování; 

 úchopovou funkci nohy, tj. jakým způsobem jsou při chůzi postavena 

chodidla a jak jsou kladena na podložku, obecně možno konstatovat, že 

nedostatečná úchopová funkce nohy vždy varuje před dalšími 

dysbalancemi v jiných oblastech hybného systému, především v oblasti 

pánve. Zevní rotaci chodidel při chůzi zpravidla provází přetížení zevních 

rotátorů kyčelního kloubu (Stackeová, 2008). 

Pro podrobné vyšetření chůze odkazuji na knihu Základy kliniky funkčních 

neparetických hybných poruch (Janda, 1984) a Vyšetřovací metody hybného 

systému (Haladová, Nechvátalová, 2003) viz Seznam literatury. 
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5.1.4  Vyšetření pohybových stereotypů 

Pohybový stereotyp lze definovat jako způsob provádění určitých pohybů, 

které jsou charakteristické pro jedince – např. chůze, pohyby denních činností a 

pracovní pohyby (Janda, 1984). 

Při klinickém vyšetření vycházíme v principu ze systému vyšetřování 

svalového testu, avšak cíle a interpretace jsou zásadně rozdílné. Nezajímá nás 

tolik síla jednotlivých svalů, ale stupeň aktivace a koordinace všech svalů, které se 

na provedení daného pohybu zúčastňují, a to bez ohledu na to, zda jsou či nejsou 

v přímém anatomickém vztahu k pohybovanému segmentu (Janda, 1984).  

Při vyšetření musíme dodržovat několik zásad, které jsou často opomíjeny: 

 vyšetřovaný provádí pohyb pomalu – nezbytné pro správný záznam 

začátku a stupně aktivace jednotlivých svalů; 

 vyšetřovaný provádí pohyb tak, jak je zvyklý – neprovádíme korekci; 

 vyšetřovaného se nedotýkáme – dotyk kůže facilituje vyšetřovanou 

svalovou skupinu (Janda, 1984, Haladová, Nechvátalová, 2003). 

Vyšetřovaný provádí dané pohyby podle slovní instrukce a vyšetřující 

sleduje zapojení jednotlivých svalů či svalových skupin při pohybu (Janda, 1984). 

Jedná se o vyšetření těchto stereotypů: 

 extenze v kyčelním kloubu 

 abdukce v kyčelním kloubu 

 flexe trupu 

 flexe hlavy vleže na zádech 

 abdukce v ramenním kloubu 

 klik (fixace lopatky k hrudní stěně) 

Po analýze vyšetřovaného pohybu zjišťujeme, nakolik je patologický 

stereotyp fixován, zda je vyšetřovaný schopen jej změnit, a jak rychle. Vyšetření 

těchto základních pohybových vzorců nám poskytuje dobrou představu o řízení 

hlavních segmentů lidského těla (Janda, 1984, Haladová, Nechvátalová, 2003).  

Pro podrobné vyšetření a hodnocení pohybových stereotypů dle Jandy 

z pohledu fyzioterapie odkazuji na knihu Základy kliniky funkčních neparetických 

hybných poruch (Janda, 1984) viz Seznam literatury. 
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5.1.5  Vyšetření zkrácených svalů 

Pod pojmem svalové zkrácení rozumíme stav, kdy dojde z nejrůznějších 

příčin ke klidovému zkrácení. Sval je tedy in vivo v klidu kratší a při pasivním 

natahování nedovolí dosáhnout plného rozsahu pohybu v kloubu. Tento stav není 

provázen elektrickou aktivitou, a proto není podložen aktivní kontrakcí svalu a 

zvýšenou aktivitou nervového systému (Janda, 2004). 

V principu jde při vyšetření zkrácených svalových skupin o změření 

pasivního rozsahu pohybu v kloubu v takové pozici a v takovém směru, abychom 

postihli pokud možno izolovanou, přesně determinovanou svalovou skupinu. Aby 

bylo vyšetření co nejpřesnější, musíme zachovávat přesné výchozí polohy, přesné 

fixace a směr pohybu. Podobně jako při svalovém testu platí zásada, že nemá být 

stlačen sval, který vyšetřujeme, že síle, kterou působíme ve směru vyšetřovaného 

rozsahu, nemá jít přes dva klouby, že celé vyšetření a zvláště vyvíjený tlak se má 

provádět pomalu a stále stejnou rychlostí, a konečně že tlak má být vždy ve směru 

požadovaného pohybu (Janda, 2004). 

Testujeme tyto svaly: 

 m. trapezius (pars descendens) 

 m. levator  scapulae 

 m. pectoralis major 

 paravertebrální svalstvo 

 m. quadratus lumborum 

 flexory kyčelního kloubu (m. iliopsoas, m. rectus femoris, m. sartorius, m. 

tensor fasciae latae) 

 flexory kolenního kloubu (m. biceps femoris, m. semitendinosus, m. 

semimembranosus) 

 adduktory kyčelního kloubu (m. pectineus, m. adductor brevis, m. 

adductor magnus, m. adductor longus, m. semitendinosus, m. 

semimembranosus, m. gracilis) 

 m. triceps surae (m. gastrocnemius, m. soleus) 

 m. piriformis 

Pro přesné hodnocení a popis testů zkrácených svalů odkazuji na knihu 

Svalové funkční testy (Janda, 2004) viz Seznam literatury. 
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5.1.6  Vyšetření svalové síly 

Svalový test je pomocná vyšetřovací metoda, která informuje o síle 

jednotlivých svalů nebo svalových skupin tvořících funkční jednotku, pomáhá při 

určení a rozsahu lokalizace léze motorických periferních nervů a stanovení 

postupu regenerace, dále pomáhá při analýze jednoduchých pohybových 

stereotypů a je také podkladem analytických, léčebně tělovýchovných postupů při 

reedukaci svalů oslabených organicky či funkčně a pomáhá při určení pracovní 

výkonnosti testované části těla (Janda, 2004). 

Svalový test je analytická metoda, která byla zaměřena v principu k určení 

síly jednotlivých svalových skupin. V posledních letech však došlo k podstatné 

změně názorů na řízení hybnosti. Pod vlivem reflexních reedukačních metodik je 

patrné, že každý pohyb je výrazem souhry řady často i vzdálených svalových 

skupin a že je nesprávné interpretovat svalový test pouze jako vyšetření jednoho 

svalu nebo svalové skupiny. Nesoustřeďujeme se jen na zjištění síly, ale také 

provedení pohybu, na časové vztahy aktivace mezi svalovými skupinami, které se 

na daném pohybu především podílejí. Neomezujeme se pouze na zjištění snížení 

svalové síly ve smyslu ochrnutí, jako při periferních parézách, ale i na oslabení, 

jež má funkční, útlumový charakter (Janda, 2004). 

Při provedení svalového testu je třeba dodržovat následující zásady: 

 testovat celý rozsah pohybu, nikoliv pouze začátek či konec pohybu 

 provádět pohyb v celém rozsahu pomalou, stálou rychlostí, bez švihu 

 pokud je to možné, provést pevnou fixaci 

 při fixaci nestlačovat šlachu nebo bříško hlavního svalu 

 odpor klást v celém rozsahu pohybu kolmo na směr prováděného pohybu 

 klást odpor stále stejnou silou a v průběhu pohybu jej neměnit 

 odpor neklást přes dva klouby 

 žádat provedení pohybu tak, jak je vyšetřovaný zvyklý, až po zjištění kvality 

provedení pohybu provést instruktáž nebo pohyb nacvičit (Janda, 2004) 

V rámci diagnostiky ve fitness bychom neměli opomenout svalstvo trupu, 

pletence pánevního a pletence ramenního, popř. další svaly či svalové skupiny, 

které by bylo třeba individuálně dovyšetřit. Podrobné testy včetně hodnocení jsou 

uvedeny v knize Svalové funkční testy (Janda, 2004) viz Seznam literatury. 
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5.1.7  Vyšetření hlubokého stabilizačního systému 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 4.5.4, hluboký stabilizační systém páteře 

(HSSP) představuje svalovou souhru, která zabezpečuje stabilizaci, neboli 

zpevnění páteře během všech našich pohybů. Svaly HSSP jsou aktivovány i při 

jakémkoliv statickém zatížení, tj. stoji, sedu apod. Doprovází každý cílený pohyb 

horních resp. dolních končetin. Zapojení svalů do stabilizace páteře je 

automatické. HSSP plní významnou ochrannou roli páteře proti působícím silám. 

Jeho poruchy jsou významným etiopatogenetickým faktorem vzniku 

vertebrogenních poruch (Kolář, Lewit, 2005). 

Poruchu v zapojení HSSP můžeme vyšetřit následujícím souborem testů, 

které nehodnotí svalovou sílu, tak jako u svalového testu, nýbrž hodnotí 

kvalitativní způsob jejich zapojení. Pomocí těchto testů (jde jen o vybrané testy) 

lze identifikovat nedostatečnost některých svalů při stabilizaci a také nadměrné 

zapojení svalů, které tuto nedostatečnost kompenzují (Kolář, Lewit, 2005). 

 

Vybrané testy zaměřené na hlubokou stabilizaci páteře 

1. BRÁNIČNÍ TEST (obr. 22) 

Výchozí poloha: vsedě s napřímeným držením páteře. Hrudník je v kaudálním t.j. 

výdechovém postavení. 

Provedení testu: palpujeme laterálně pod dolními žebry a mírně tlačíme proti 

laterální skupině břišních svalů. Naší palpací zároveň kontrolujeme postavení a 

chování dolních žeber. Na pacientovi chceme, aby provedl v kaudálním postavení 

hrudníku (předozadní osa spojující zadní kostofrénický úhel a pars sternalis 

bránice je nastavena téměř horizontálně) protitlak s roztažením dolní části 

hrudníku. Při vyšetření zůstává páteř stále v napřímeném držení, nesmí se 

flektovat v hrudní oblasti. 

Sledujeme: testem vyšetřujeme, jak je pacient schopen aktivovat bránici v souhře 

s aktivitou břišního lisu a pánevního dna. Při aktivaci sledujeme také symetrii, 

resp. asymetrii v zapojení svalů. 
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Správné provedení: pacient aktivuje proti naší palpaci. Při svalovém zapojení 

dojde k rozšíření mezižeberních prostorů a dolní části hrudníku laterálně. 

Postavení žeber v T rovině se při aktivaci nemění. 

Projevy insuficience: 

 Pacient nedokáže resp. pouze malou silou aktivuje svaly proti našemu odporu. 

 Při aktivaci dojde ke kraniální migraci žeber; pacient nedokáže udržet jejich 

kaudální, t.j. výdechové postavení. 

 Při aktivaci nedojde k laterálnímu rozšíření hrudníku a tím také nedojde 

k dostatečnému rozšíření mezižeberních prostor; za tohoto předpokladu není 

možná stabilizace dolních segmentů páteře (Kolář, Lewit, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 22: Brániční test (Kolář, Lewit, 2005)

 

2. TEST BŘIŠNÍHO LISU (obr. 23) 

Výchozí poloha: pacient leží na zádech a dolní končetiny jsou nad podložkou 

v trojfelkčním postavení. Kyčelní klouby jsou ve flexi (cca. 90°), v abdukci, která je 

přibližně v šíři ramen a v mírné zevní rotaci. Jsou opřeny o naší horní končetinu. 

Hrudník nastavíme pasivně do kaudálního postavení. 

Provedení testu: postupně odstraňujeme oporu dolních končetin a pacient musí 

udržet dolní končetiny samostatně. U starších lidí pouze snižujeme oporu. 

Sledujeme: zapojení břišních svalů a chování hrudníku. 
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Správné provedení: při zapojení břišních svalů sledujeme jejich rovnoměrnou 

aktivaci. Hrudník udrží kaudální postavení, předozadní osa úponů bránice zůstane 

téměř vertikálně. Hrudník se v dolní části rozšíří laterálně. 

Projevy insuficience: 

 V souhře během aktivace břišních svalů dominuje horní část m. rectus abd.  

 Při palpaci v oblasti laterální skupiny břišních svalů je minimální nebo žádná 

aktivita, a to především v jejich dolní porci.  

 Umbilicus mírně migruje kraniálně a nad úrovní tříselního vazu se objeví 

konkávní vyklenutí břišní stěny.  

 Hrudník se staví do inspiračního postavení a výrazně se zvyšuje aktivita 

paravertebrálních svalů (Kolář, Lewit, 2005). 

 

  Obr. 23: Test břišního lisu (Kolář, Lewit, 2005)

 

3. TEST FLEXE TRUPU (obr. 24) 

Výchozí poloha: pacient leží v poloze na zádech. 

Provedení testu: pacient provede pomalou flexi krku a postupně i trupu. 

Palpujeme souhyb dolních nepravých žeber v medioklavikulární čáře. 

Sledujeme: chování hrudníku během flekčního pohybu. 

Správné provedení: při flexi krku se aktivují břišní svaly a hrudník zůstává 

v kaudálním postavení. Při flexi trupu se aktivuje laterální skupina břišních svalů. 

Projevy insuficience: 
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 při flexi hlavy dochází ke kraniální synkinéze hrudníku a klíčních kostí, 

 za předpokladu nedostatečné stabilizace páteře dochází při flexi trupu 

k laterálnímu pohybu žeber a ke konvexnímu vyklenutí laterální skupiny 

břišních svalů; flexe trupu probíhá v nádechovém postavení hrudníku, 

  vyklenuje se laterální skupina břišních svalů; často se objeví diastáza břišní 

(Kolář, Lewit, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 24: Test flexe trupu (Kolář, Lewit, 2005)

4. EXTENČNÍ TEST (obr. 25) 

Výchozí poloha: pacient leží na břiše. Postavení horních končetin volíme 

individuálně. Jsou buď spojeny za hlavou, nebo opřeny podobně, jako by pacient 

dělal klik, anebo leží volně podél těla. 

Provedení testu: pacient zvedne hlavu nad podložku a provede mírnou extenzi 

páteře. 

Sledujeme: koordinaci v zapojení zádových a laterální skupiny břišních svalů. 

Správné provedení: při extenzi se aktivuje paravertebrální svalstvo v rovnováze 

s laterální skupinou břišních svalů. 

Projevy insuficience:  

 Při extenzi se výrazně aktivuje paravertebrální svalstvo s maximem v oblasti 

dolní hrudní a horní bederní páteře.  

 Neaktivuje se nebo jen minimálně dolní část laterální skupiny břišních svalů. 

Projevem je konvexní vyklenutí laterální skupiny břišních svalů, a to především 

v jejich dolní porci.  
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 Horní úhly lopatek jsou taženy prostřednictvím středního a horního 

trapézového svalu kraniálně a do addukce. Dolní úhly lopatek se naopak 

nastavují do abdukce (Kolář, Lewit, 2005). 

 

 

  Obr. 25: Extenční test (Kolář, Lewit, 2005)

 

Pro další informace týkající se problematiky hlubokého stabilizačního 

systému odkazuji na článek Význam hlubokého stabilizačního systému v rámci 

vertebrogenních obtíží (Kolář, Lewit, 2005) viz Seznam literatury. 
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5.1.8  Vyšetření hypermobility 

Hypermobilitu lze definovat jako zvýšení kloubního rozsahu nad 

fyziologickou mez. Zjištění hypermobility je důležité pro analýzu patogeneze 

některých hybných stereotypů, pro stanovení reedukačního postupu a pro 

doporučení pohybových aktivit (Janda, 1984, Stackeová, Blažková, 2009). 

První a neznámější diagnostická metoda pro zjištění přítomnosti 

hypermobility, která byla dále ověřována, validizována a revidována, je 

Beightonův test: 

 dorzální flexe malíku ruky: více než 90°, 

 dorzální flexe zápěstí s přiblížením palce k předloktí: dotyk palec–předloktí, 

 hyperextenze loketního kloubu: + 10°, 

 hyperextenze kolenního kloubu: + 10°, 

 předklon ve stoji: dlaň – podlaha. 

Vyhodnocení: Jednotlivé subtesty provádíme pro každou končetinu zvlášť, 

každý pozitivní výsledek (opět pro každou končetinu zvlášť skóruje jedním bodem. 

Celkové skóre je označováno jako Beightonovo skóre a jeho maximální hodnota je 

tedy 9 bodů (Stackeová, Blažková, 2009). 

Diagnostická, tzv. Beightonova kritéria pro určení Syndromu benigní 

kloubní hypermobility.  

Tzv. „velká“ kritéria: 

 Celkové skóre v Beightonově škále 4 a více (dosaženo v aktuálně 

prováděném testu či dříve v průběhu onemocnění). 

 Kloubní bolesti trvající déle než tři měsíce minimálně ve čtyřech kloubech. 

Tzv. „malá“ kritéria: 

 Celkové skóre v Beightonově škále 1, 2 nebo 3. 

 Kloubní bolesti trvající déle než tři měsíce v jednom, dvou nebo třech 

kloubech, bolesti zad trvající déle než tři měsíce, výskyt spondylózy, 

spondylolýzy či spondylolistézy. 

 Přítomnost kloubních blokád ve více než jednom kloubu nebo v jednom 

kloubu opakovaně. 

 Záněty měkkých tkání – více než tři epizody (např. epikondylitis, bursitis). 
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 Tzv. „marfanoidní“ habitus (vysoká, štíhlá postava, poměr délky rozepjatých 

paží k výšce větší než 1,03, arachnodaktylie a další). 

 Problémy se zrakem – padající oční víčka, krátkozrakost a další. 

 Přítomnost varixů a hernií či prolapsu rekta nebo dělohy. 

 Kožní abnormality – tenká kůže, strie aj. (Stackeová, Blažková, 2009). 

 

Janda (1984) při vyšetření hypermobility uvádí tuto baterii testů: 

 Extenze proximálních interfalangeálních kloubů 2. – 5. prstu. 

 Extenze metakarpofalangeálních kloubů 2. – 5. prstu. 

 Test pohyblivosti hlaviček metakarpálních kůstek. 

 Extenze loketního kloubu. 

 Abdukce v ramenním kloubu. 

 Zkoušky šály (horizontální addukce paže). 

 Zkouška založených paží. 

 Extenze kolenního kloubu. 

 Rotace v kyčelním kloubu (testuje se vleže na zádech, sčítá se součet 

vnitřní a zevní rotace). 

 Předklon ve stoji a v sedu. 

 Retroflexe bederní páteře vleže na břiše. 

 Lateroflexe bederní páteře ve stoji. 

 Rotace hrudní páteře v sedu. 

 Rotace hlavy v sedu (Stackeová, Blažková, 2009). 

Janda rozlišuje hodnocení výsledků uvedených testů dle věku a pohlaví. 

Rozlišuje tři stupně. Stupeň A – hypermobilita není přítomna, stupeň B – hodnotí 

jako pozitivní pouze u mužů středního a vyššího věku, stupeň C – hodnotí jako 

pozitivní u všech skupin pacientů. Přitom u dětí je určení hranice mezi ideálním 

stavem a hypotonií velmi obtížné, protože mají obecně nižší svalový tonus a 

neexistují normy jeho kvality (Stackeová, Blažková, 2009).  

Další testy užívané k hodnocení hypermobility jsou uvedeny v článku 

Možnosti kompenzace konstituční hypermobility cvičením ve fitness centru 

(Stackeová, Blažková, 2009) a dále například v knihách Svalové funkční testy 

(Janda, 2004) či Manipulační léčba (Lewit, 2003) viz Seznam literatury. 
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5.1.9  Další možné diagnostické metody 

Pokud je hlavním cílem klienta redukce podkožního tuku či nárůst svalové 

hmoty, pak volíme tyto diagnostické metody sloužící zároveň jako zpětná vazba 

pro evidenci dosažených změn: 

 fotografie – výhodou je její „objektivnost“ , při redukčních programech 

dochází často ke ztrátě motivace, subjektivní vnímání změn ve vzhledu těla 

často neodpovídá změnám objektivním, trenér pak může tyto objektivní 

změny díky fotografii dobře demonstrovat a udržovat tak motivaci klienta; 

 antropometrické měření – obvodů hrudníku, pasu, boků, stehna, lýtka, 

paže a předloktí; 

 kaliperace, BIA – měření množství podkožního tuku (Stackeová, 2008). 

Velmi často se setkáváme s tím, že hlavní ukazatel dosažených změn je 

považována změna tělesné hmotnosti, která se ovšem může při změně kompozice 

těla hlavně v počátcích zvýšit. Tento fakt může především na ženy působit 

demotivačně a je třeba jim příčiny tohoto jevu předem vysvětlit. Právě z tohoto 

důvodu je vhodná evidence změn obvodů a tloušťky kožních řas na jednotlivých 

částech těla. Při nevhodných dietních postupech se někdy paradoxně stává, že 

ačkoliv tělesná hmotnost klesá, množství podkožního tuku zůstává stejné, úbytek 

na váze je způsoben úbytkem svalové hmoty, popř. odvodněním, což je zdravotně 

rizikové a z každého pohledu nežádoucí (Stackeová, 2008). 

Pro více informací odkazuji na knihy Fitness programy (Stackeová, 2008) a 

Vyšetřovací metody hybného systému (Haladová, Nechvátalová, 2003) viz 

Seznam literatury. 
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5.2  METODIKA POSILOVÁNÍ VE FITNESS CENTRECH 

Slovo metodika pochází z řeckého methodikos - návod podávající. Jedná 

se o teoreticko-praktické schéma určující postup prováděné odborné činnosti. 

Vychází z vědeckého poznání a empirie, přesně vymezuje jednotlivé postupy pro 

výkon dané činnosti (Diderot, 1997). Při výkladu metodiky posilovacích cvičení ve 

fitness budeme vycházet z již zmíněné teorie svalových dysbalancí a posturálního 

svalového systému (Stackeová, 2008). 

Metodika posilování ve fitness centrech je v současné době velmi aktuálním 

tématem, protože tato volnočasová aktivita je stále oblíbenější mezi muži i ženami 

různých věkových skupin, pro něž však původní „kulturistické“ tréninkové postupy 

již zdaleka nestačí (Stackeová, 2009). 

Tradiční přístup k posilování je přístup analytický, t.j. dělí svaly na svalové 

skupiny se stejnou či podobnou funkcí a ty pak izolovaně v této funkci posiluje bez 

ohledu na další aspekty prováděného pohybu. Vycházíme-li ze znalosti 

kineziologických a neurofyziologických principů, lidský svalový systém je značně 

složitým celkem a při koncepci posilovacích cvičení je třeba na to brát zřetel 

(Stackeová, 2004). 

Jedním z možných přístupů k prevenci a terapii funkčních poruch 

pohybového systému je využití posilovacích cvičení ve fitness centrech. Řada 

fyzioterapeutů se k této možnosti staví negativně, ačkoliv uznávají, že mnohdy 

nelze v rámci fyzioterapeutického působení provést posilovací cvik tak, aby byl 

odpor dostatečný (Stackeová, 2004). 

V praxi se často setkáváme ze strany lékařů s nedoporučováním cvičení ve 

fitness centrech při bolestech zad, což je pravděpodobně v takových případech 

zapříčiněno negativními zkušenostmi a také, bohužel, často v duchu „defenzivní“ 

medicíny strachem z možného, i když jen velmi málo pravděpodobného poškození 

při cvičení. Problém však není v negativním vlivu samotného cvičení, ale 

v neodborném přístupu trenérů a instruktorů fitness (Stackeová, 2005). 

Na rozvoj a změnu metodiky cvičení ve fitness centru měl asi největší vliv 

Petr Tlapák, který dal posilování zcela nový trend a postupně se tak začalo 

oddělovat posilování se zdravotními cíli od klasické kulturistiky a silového tréninku 
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s ní spojeného. K této změně docházelo postupně a to nejen zásluhou jeho 

pedagogické činnosti na vysoké škole, ale také založením trenérské školy TONUS 

v roce 1991, která byla určena pro školení instruktorů fitness. Z jeho publikační 

činnosti je třeba vyzdvihnout knihu Tvarování těla vydanou v roce 1999, jejíž 

název zdánlivě preferuje tvarování postavy, ale její obsah akcentuje zdravotní 

hledisko cvičení. Tato kniha vyšla již v 8. vydání a stala se inspirací řady autorů, 

kteří ho stále citují.  

Z dalších významných autorů této problematiky je třeba zmínit Danielu 

Stackeovou, která vycházejíc z myšlenek Petra Tlapáka v této pedagogické a 

publikační činnosti pokračuje. V roce 2009 vydala recenzovanou publikaci Fitness 

programy – teorie a praxe věnovanou metodice cvičení ve fitness centrech, která 

se tak díky své obsahové kvalitě stala zdrojem cenných informací nejen pro 

instruktory fitness, ale také fyzioterapeuty a lékaře, kteří se touto problematikou 

zabývají. 

Současná metodika posilování ve fitness centrech tedy chápe jako hlavní 

cíl této pohybové aktivity navození a udržení svalové rovnováhy za současného 

zvyšování síly a kondice (Stackeová, 2009). 

 

5.2.1  Zásady protahování ve fitness centru 

Cílem protahovacích cvičení ve fitness je především prevence a 

minimalizace již přítomných svalových dysbalancí a rovněž je jedním 

z významných prostředků urychlení regenerace (Stackeová, 2004, 2008). 

Je součástí rozcvičky a závěrečné části cvičební jednotky. Při volbě cviků 

vycházíme z individuální diagnostiky pohybového aparátu. V průběhu prvních 

měsíců cvičení zařazujeme protahovací cvičení (míněno nejen jako součást 

rozcvičky, ale i jako cílené protahování individuálně diagnostikovaných zkrácených 

svalů) i na začátek cvičební jednotky s cílem snížit svalový tonus ve zkrácených 

svalech tak, aby byly méně dráždivé a při posilování nepřebíraly funkci oslabených 

svalových skupin, a zároveň dosáhnout takové polohy v daném segmentu, kdy 

zkrácený sval neznemožňuje svým protitahem dosažení plné kontrakce 

procvičovaného svalu oslabeného (Stackeová, 2004, 2008). 
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Intenzivní protahovací cvičení zařazujeme i na konec cvičební jednotky, 

takže v prvních týdnech může být poměr posilovacích a protahovacích cvičení 

v rámci jedné cvičební jednotky až 1:1 (Stackeová, 2004, 2008). 

Přehled svalů s tendencí ke zkrácení 

 m. sternocleidomastoideus, mm. scaleni 

 m. levator scapulae, m. trapezius (pars descendens), m. pectoralis minor 

 m. pectoralis major (pars clavicularis, pars abdominalis) 

 m. erector spinae (pars lumbalis), m. quadratus lumborum 

 m. iliopsoas, m. rectus femoris, m. sartorius, m. tensor fasciae latae 

 m. pectineus, m. adductor longus, m. gracilis, m. adductor brevis, m. 

adductor magnus, m. obturatorius externus 

 m. biceps femoris, m. semitendinosus, m. semimembranosus 

 m. piriformis 

 m. triceps surae (Stackeová, 2004, 2008) 

Strečink lze obecně definovat jako cílené protahování svalu či skupiny 

svalů, jehož funkcí může být snižování svalového napětí, udržování nebo 

zvyšování pohybového rozsahu v kloubně svalových jednotkách, prevence úrazů, 

uvědomování si vlastního těla, jednotlivých svalů a svalových skupin, usnadnění 

celkové relaxace, prevence nebo odstraňování svalových dysbalancí a součást 

rozcvičení či závěrečné části cvičební jednotky. Strečink na konci cvičení jednotky 

pomáhá zklidnit organismus, omezit vznik bolesti hlavních posilovaných svalů a 

rozvíjet flexibilitu (Zítko, 1998 in Stackeová, 2008). 

Mají-li být cviky určené k protahování účinné, musí umožňovat dokonalou 

relaxaci procvičovaných svalů a co možná nejpřesnější zacílení cvičebního účinku 

na struktury, na které je cvik zaměřen. K relaxaci protahovaných svalů přispěje 

dodržování následujících zásad (Kabelíková, Vávrová, 1997): 

 Zaujetí stabilní a pohodlné polohy – čím větší je svalová aktivita nutná 

k udržení polohy, tím větší je nebezpečí, že bude podráždění ze svalů 

udržujících polohu vyzařovat i do svalů protahovaných. 

 Pomalu prováděný pohyb – nutno vyloučit rychlé přechody z většího 

zkrácení do protažení, snadno se tak vyprovokuje napínací reflex, který 
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zvyšuje svalové napětí. K protahování jsou vhodné cviky, který mají 

charakter výdrží. 

 Výběr vhodných cviků – pro protahování jsou nevhodné cviky, ve kterých 

jsou protahované svaly zatěžovány tím, že musí udržovat polohu těla proti 

působení gravitace, zvlášť musí-li přitom přemáhat velký odpor (např. 

protahování zadních svalů stehenních v rovném předklonu). 

 Nebolestivé protažení – bolest brání uvolnění protahovaného svalu, čímž 

může dojít k poškození protahovaných struktur. Bolest znamená 

patologickou signalizaci z periferie. 

 Regulace napětí pomocí dýchání – k větší relaxací protahovaných svalů 

lze využít i skutečnosti, že u většiny kosterních svalů se napětí zvyšuje při 

vdechu a snižuje při výdechu. Proto je u většiny svalů účelné spojovat fázi 

jejich protahování s volním výdechem, který přechází do klidného dýchání.  

 Dobrá fixace – je nezbytná u těch částí těla, na nichž začínají centrální 

úpony protahovaných svalů. Bez dobré fixace se pohyb přesune do jiných 

oblastí těla a místo protažení svalů, na které je cvičení zaměřeno, se budou 

protahovat struktury jiné, jejichž protažení je často naopak nežádoucí. 

 Velikost zkrácení protahovaných svalů – je jedním z faktorů, na kterém 

závisí účinnost protahovacích cviků. Cviky vhodné pro nezkrácené nebo jen 

málo zkrácené svaly mohou být nevhodné pro svaly výrazně zkrácené a 

naopak (Kabelíková, Vávrová, 1997). 

 

PROTAHOVACÍ METODY 

 Klasický strečink – pozvolné protažení svalu do polohy, v níž cítíme mírné 

napětí. 

1. fáze – lehké natažení: pozvolné zaujetí polohy do pocitu mírného tahu, 

který se má během výdrže 20-30 sekund pozvolna vytrácet. 

2. fáze – rozvíjející natažení: navazuje po 2-3 sekundovém uvolnění 

napětí na předcházející fázi, cvičící protáhne sval poněkud více, opět se 

objeví pocit mírného napětí (tzv. rozvíjející napětí), který se má během 

výdrže 20-30 sekund vytratit. 
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První fáze je přípravná, druhá zvětšuje flexibilitu svalu. Nesnažíme se o 

maximální rozsah za cenu překonání bolesti, mohlo by dojít k reflexnímu stažení a 

k následnému poškození svalu nebo šlachy (Stackeová, 2008, Tlapák, 2006). 

K prohloubení relaxace protahovaných svalů lze využít také některých 

reflexních mechanismů (Kabelíková, Vávrová, 1997): 

 Reflexní vztah mezi partnerskými svaly - při aktivním zkracování svalu 

se  snižuje napětí svalu s opačnou funkcí. Například při protahování flexorů 

pravého kyčelního kloubu v kleku na pravé noze je aktivita velkého svalu 

hýžďového vpravo důležitá nejen proto, že spolu s druhostrannými 

extenzory kyčelního kloubu a s břišními svaly pomáhá zpevnit pánev a 

zvětšit natažení v pravém kyčelním kloubu, ale také proto, že svou aktivitou 

přispívá k relaxaci protahovaných flexorů pravého kyčelního kloubu.  

 Zákon o následném útlumu - po fázi aktivace svalu následuje jeho útlum. 

Toho lze využít tak, že sval, který má být protahován, uvede cvičenec 

napřed do nenásilného protažení, v této poloze sval po dobu několika 

sekund aktivuje (přibližně 7-10 sekund, ale i déle), na to jej vědomě uvolní a 

pak provede vlastní protažení. Výdrž v protažení má být nejméně stejně 

dlouhá, jako výdrž při aktivaci, podle potřeby i delší. Celý cyklus je třeba 

opakovat asi 3-5x. Při každém následujícím opakování vycházet 

z protažení, kterého již bylo dosaženo. Pro zvýšení účinnosti techniky 

následného útlumu je výhodné, aktivuje-li se sval před protažením 

izometrickou kontrakcí (metoda postizometrické relaxace – PIR). 

 Pohyb očí - pohled vzhůru napětí většiny svalů zvyšuje, pohled dolů u nich 

prohlubuje útlum. Napětí některých svalů se také zvyšuje při pohledu na tu 

stranu, na kterou tyto svaly otáčejí hlavu, a naopak se snižuje při pohledu 

na stranu opačnou. Pohled při protahování zpravidla spojujeme s využitím 

fází dechu – pohled nahoru stimuluje vdech, pohled dolů výdech 

(Kabelíková, Vávrová, 1997). 

 

Z výše uvedených odstavců je patrné, že je třeba respektovat určité zásady, 

aby bylo protahování efektivní a bezpečné. Tyto zásady by měli obecně dodržovat 

všichni, avšak specifickou skupinu tvoří jedinci s hypermobilitou, kteří by měli být 

při protahování obzvláště opatrní.  
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Janda nepovažuje hypermobilitu za patologický stav v pravém slova 

smyslu, ale za konstituční vlastnost projevující se zhoršenou kvalitou vaziva, která 

ovlivňuje biomechanickou stabilitu myoskeletálního (zvláště kloubního) systému, 

výrazně se podílí na ochraně kloubu proti přetížení, a tím nepřímo ovlivňuje rozvoj 

bolestivých stavů hybné soustavy v pozdějším věku. Hypermobilita se projevuje 

jako zvýšení kloubního rozsahu nad fyziologickou mez. Má větší patologický 

význam než omezená kloubní hybnost, navíc její ovlivnitelnost je značně 

limitována (Stackeová, Blažková, 2009). 

Také u jedinců s hypermobilitou může dojít ke svalovému zkrácení, proto by 

strečink neměl chybět v jejich pohybovém programu. Nutností je ovšem 

modifikace výběru cviků a způsob jejich provedení. Za vhodné považujeme využití 

techniky PIR s následným protažením, která je vhodná především tam, kde 

bychom při dodržení zásady vyvarovat se krajních poloh v kloubu nedocílili 

požadovaného a dostatečného protažení (Stackeová, Blažková, 2009).  

Zásady protahovacích cvičení u jedinců s hypermobilitou: 

 Vyvarovat se krajních poloh v kloubu. 

 Zaujmout stabilní, pohodlnou polohu pro provedení cviku. 

 Dokonalá relaxace (somatická i psychická). 

 Pohyby pod volní kontrolou, protahovací poloha se zaujímá i opouští 

uvolněně a pomalu postupujeme od nejnižších poloh. 

 Přesné zacílení (Stackeová, Blažková, 2009). 

Pro ilustraci lze uvést příklad protahování svalů zadní strany dolních 

končetin (DKK) – flexorů kolenního kloubu. V praxi jsou nejčastěji používány různě 

modifikované předklony ve stoji či v sedu, při kterých dochází zároveň k flexi 

páteře, především v hrudním úseku, což u jedinců s hypermobilitou považujeme 

za nevhodné a doporučujeme tento cvik (Stackeová, Blažková, 2009): 

Protažení svalů zadní strany DKK (mm. hamstrings, m. triceps surae) 

Výchozí poloha: Leh na zádech, skrčit přednožmo obě dolní končetiny, 

bedra přitlačena k podložce, deprese ramen, hlava v prodloužení trupu, vyhlazení 

krční lordóza (brada zatažena vzad), ruce volně podél těla, dlaně směrem 

k podložce. 
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Provedení: S výdechem maximální dorzální flexe hlezenního kloubu a 

extenze kolenního kloubu, paty směřují ke stropu (instrukce – představte si, že 

přibližujete paty ke stropu a pánev přitom tlačíte dolů k podložce), výdrž 10 

sekund, poté uvolnit. 

Nevhodná jsou všechna cvičení podporující zvětšování rozsahu pohybu 

v kloubu, cviky, u kterých musí být nutně dosažena krajní poloha pohybu, aby sval 

mohl být protažen, a veškeré švihové cviky (Stackeová, Blažková, 2009). 

 

5.2.2  Zásady posilování ve fitness centru 

Z hlediska provedení jednotlivých cviků hrají důležitou roli kromě přesnosti 

provedení samotného pohybu jednak poloha těla při provádění cviků a jednak 

dýchání v průběhu pohybu, proto je třeba dodržovat následující zásady: 

 Vyvarovat se předkyvu a záklonu v hlavových kloubech – riziko vzniku 

blokády a ovlivnění kvality celého pohybu, resp. cviku. 

 Vyvarovat se elevaci ramen a aktivaci horních fixátorů lopatek – zahájit cvik 

depresí ramen. 

 Vyvarovat se anteverzi pánve a zvětšení lordózy bederní páteře. 

 Nejdříve protáhnout svaly zkrácené, pak teprve posilovat svaly oslabené. 

 U prvních cvičebních lekcí ve fitness centru, vycházíme-li z individuálního 

stavu pohybového aparátu, je poměr posilovací/protahovací cvičení 1:1. 

 Pořadí svalových skupin, ve kterém posilujeme a protahujeme, je směrem 

„od centra k periferii“, začínáme tedy paravertebrálními svaly, dolními 

fixátory lopatky, břišními svaly atd (Stackeová, 2005, 2009). 

Tyto zásady platí obecně pro většinu cvičenců, avšak jak bylo zmiňováno 

v předchozí kapitole, u jedinců s hypermobilitou má protahování i posilování ve 

fitness centru svá specifika, která jsou následující: 

 Vyvarovat se krajních poloh v kloubu. 

 Volit vyšší zátěž s nižším počtem opakování s cílem zvýšit svalový tonus. 

 Postupovat od centra k periferii. 

 Před posilováním protáhnout svaly s převážně posturální funkcí. 

 Provádět cviky s výdechem v pracovní fázi, nezadržovat dech. 
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 Volit izolované posilování svalových skupin s tendencí k oslabení, 

minimalizovat aktivaci svalů s převažující posturální funkcí (volit cviky 

s fixací trupu). 

 Využívat posilování na posilovacích trenažérech (viz kapitola 4.2.3), na 

kladkách a posilovací cviky s jednoručními činkami v posturálně nenáročné 

poloze, cviky s velkou činkou (tzv. komplexní silové cviky) považujeme za 

velmi rizikové (Stackeová, Blažková, 2009). 

U jedinců s hypermobilitou musíme počítat s tím, že aplikací zdravotního 

posilování svalový tonus nikdy nedosáhne stupně, který by odpovídal 

vynaloženému úsilí jako u jedinců bez hypermobility. Svalový systém musí být 

udržován v maximálně možném funkčním stavu, aby mohl zastoupit funkci vaziva. 

Není možné stanovit jeden univerzální program posilování a aplikovat ho na 

každého jedince. Je třeba respektovat jeho aktuální stav, cíl, kterého chce daný 

jedinec dosáhnout a případné svalové dysbalance. (Stackeová, Blažková, 2009). 

Pro více informací o možnostech kompenzace konstituční hypermobility 

cvičením ve fitness centru odkazuji na celý článek (Stackeová, Blažková, 2009). 

Přehled svalů s tendencí k oslabení  

 mm. intertransversarii anteriores cervicis, m. longus capitis, m. longus colli 

 m. trapezius (pars ascendens, pars horizontalis), mm. rhomboidei, m. 

serratus anterior 

 m. pectoralis major (pars clavicularis), m. latissimus dorsi, m. deltoideus 

(pars acromialis, pars spinalis), m. infraspinatus 

 m. erector spinae (pars thoracis) 

 mm. abdominis 

 m. gluteus maximus, m. gluteus medius et. minimus 

 m. quadriceps femoris 

 m. tibialis anterior (Stackeová, 2004, 2008). 

Přehled a podrobný popis cviků s fotografiemi (včetně fotodokumentace), 

vhodných pro jedince s bolestmi dolní části zad, bude uveden v kapitole 5.3. 
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5.2.3  Koncepce tréninkového plánu 

Při koncepci tréninkového plánu vždy vycházíme z informací, které jsme 

získali v rámci Diagnostiky ve fitness, popsané v kapitole 5.1. V praxi se velmi 

často setkáváme s chybným metodickým postupem při posilování ve fitness centru 

(viz předchozí text). Koncepce tréninkového plánu u začátečníků a jedinců 

s bolestmi dolní části zad má řadu společných pravidel, která budou popsána 

v následujícím textu. 

Dle Tlapáka (2006) trvá začátečnické neboli zpevňovací období zpravidla 1-

3 měsíce a to v závislosti na fyzické úrovni a reakci na cvičení. Toto počáteční 

období je indviduální a v některých případech může trvat až půl roku. Cílem tohoto 

období je nácvik správné techniky posilování, postupná adaptace na posilovací 

trénink a korekce svalových dysbalancí s cílem harmonizace svalového tonu (tzn. 

protažení zkrácených svalových skupin a posílení oslabených svalových skupin). 

Začátečníci procvičují celé tělo v jedné tréninkové jednotce. Provádí cviky 

v plném rozsahu pohybu s důrazem na dýchání. Při volbě cviků upřednostňujeme 

izolované posilování jednotlivých svalových skupin, u některých partií se též často 

zařazuje izometrické posilování. Preferujeme posilování s jednoručními činkami a 

vyhýbáme se zatěžování páteře ve svislém směru (Stackeová, 2008). 

Velikost zátěže, počet sérií, opakování a frekvence cvičení má u 

začátečníků také svá pravidla. Při prvních lekcích jde spíše o nácvik techniky 

cvičení než o vyvolání velkého napětí svalů. Po zvládnutí techniky v několika 

prvních lekcích je obvyklé vykonávat jeden cvik na partii ve třech sériích po 

dvanácti opakováních, které lze provést s mírným úsilím. Procvičení téhož svalu 

by se mělo opakovat jedenkrát za tři až čtyři dny, což vychází na cvičení dvakrát 

týdně (Tlapák, 2006).   

Stavba cvičební jednotky 

1. Úvodní část – příprava hybného systému na posilovací cvičení. 

2. Hlavní část – posilovací cvičení na trenažérech a s volnými zátěžemi. 

3. Závěrečná část – uvolnění. 
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Úvodní část cvičební jednotky má tři fáze (Smejkal, 1992 in Stackeová, 

2008): předehřátí, vlastní rozcvičení a zapracování.  

Cílem předehřátí je zvýšení funkce krevního oběhu a dýchání, zvyšuje se 

přísun kyslíku k pracujícím tkáním. Dle individuálních dispozic volíme jízdu na 

stacionárním kole, stepper či jiný aerobní trenažér. Předehřátí trvá 5-10 minut. 

(Stackeová, 2008) 

Cílem vlastního rozcvičení je protažení všech svalových skupin – viz 

kapitola 5.2.1. Tlapák (2006) doporučuje pomalé rotace trupu, úklony, předklony, 

bočné kruhy pažemi vzad, pohyby dolních končetin a na závěr dynamickou část: 

švihové pohyby, výskoky apod., které však nejsou vhodné pro jedince s bolestmi 

dolní části zad. 

Cílem zapracování je příprava jedince na konkrétní cvik. Zpravidla se 

provádí pouze u prvního cviku na danou procvičovanou partii v rozsahu jedné až 

dvou sérií s malou zátěží a vyšším početim opakování.  

Hlavní část zahrnuje posilování na trenažérech a s volnými zátěžemi, které 

je podrobně popsáno v kapitole 5.3. 

Závěrečná část zahrnuje strečink – viz kapitola 5.2.1 a dále je vhodné do 

této části zařadit také některý druh spinálních cvičení vleže na zádech. 

 

Z pohledu fyzioterapeuta považuji za vhodné zařadit před vlastní posilování 

ve fitness centru také tzv. přípravné období zahrnující vybrané cviky z různých 

fyzioterapeutických postupů. Délka tohoto období je individuální, obecně ho lze 

stanovit na 4 - 6 týdnů. Cílem je příprava na posilovací trénink, nácvik správného 

stereotypu dýchání, aktivace HSSP, nácvik správného zaujetí a udržení pozic 

využívaných při cvičení ve fitness centru (např. sed, stoj, vzpor klečmo, aktivní 

opora horních končetin aj.), korekce pohybových stereotypů a úprava svalových 

dysbalancí.  

V následujícím textu budou uvedeny praktické příklady, jakým způsobem by 

bylo vhodné postupovat v rámci „přípravného“ a „zpevňovacího“ období u 

začátečníků a jedinců s bolestmi dolní části zad. V „přípravném“ období je možné 

k dosažení výše uvedených cílů využít širokou škálu fyzioterapeutických postupů 
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(např. Brunkow, Brügger, Kabat, Vojta atd.) a záleží na individuálním přístupu 

každého fyzioterapeuta, které z těchto postupů na základě výsledků vyšetření 

zvolí. Tyto příklady jsou pouze ilustrační a v žádném případě je nelze považovat 

za univerzální. 

Příklady tréninkových jednotek v „přípravném“ období 

1. – 2. týden: 

 nácvik správného držení těla vleže na zádech 

 nácvik lokalizovaného dýchání vleže na zádech 

 nácvik dechové vlny vleže na zádech 

 spinální cvičení vleže na zádech 

 aktivace HSSP vleže na zádech  

 nácvik podsazení a zvedání pánve vleže na zádech 

 stabilizační cvičení trupu vleže na zádech 

 nácvik provedení strečinkových cvičení 

 

3. – 4. týden: 

 opakování předchozích cvičení 

 nácvik správného držení těla v sedu a ve vzporu klečmo 

 nácvik správného stereotypu dýchání v sedu a ve vzporu klečmo 

 aktivace HSSP v sedu a ve vzporu klečmo 

 stabilizační cvičení trupu v sedu a ve vzporu klečmo 

 cvičení s využitím overballu, gym ballu 

 strečinková cvičení 

 

5. – 6. týden: 

 opakování předchozích cvičení 

 nácvik správného držení těla ve stoji, stoji na 1 DK, na špičkách, na patách 

 nácvik správného stereotypu dýchání ve stoji 

 aktivace HSSP ve stoji 

 stabilizační cvičení ve stoji 

 cvičení s využitím TheraBandu 

 strečinková cvičení 
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Příklady tréninkových jednotek ve „zpevňovacím“ období 

1. - 4. týden:  

 podsazování a zvedání pánve („bridging“) 

 metronomy s flektovanými DKK 

 rotace trupu na přístroji 

 vnější rotace paží vleže na šikmé lavici na protisměrných kladkách 

 stahování horní kladky shora úzkým paralelním úchopem k hrudníku 

 obrácený peck deck  

 rozpažování s jednoručními činkami na šikmé lavici hlavou nahoru 

 upažování jednoruč s jednoruční činkou vleže na boku na šikmé lavici 

 

5. – 8. týden: 

 přednosy vleže na rovné lavici 

 sed-leh s flektovanými DKK (chodidla zapřena o podložku) 

 metronomy s flektovanými DKK 

 stahování horní kladky shora úzkým paralelním úchopem k hrudníku 

 přítahy na přístroji vsedě širokým úchopem podhmatem  

 rozpažování s jednoručními činkami na šikmé lavici hlavou nahoru 

 upažování jednoruč s jednoruční činkou s oporou o stěnu 

 horizontální abdukce s jednoruční činkou vleže na boku na rovné lavici  

 stahování tricepsové kladky shora podhmatem jednoruč 

 bicepsový zdvih s jednoruční činkou v upažení s oporou o šikmou lavici 

 šikmý leg press 

 roznožování na přístroji vsedě 

 výpony ve stoje jednonož s jednoruční činkou  
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5.3  Seznam cviků pro posílení svalstva celého těla 

Speciální část přímo navazuje na předchozí text a je zaměřena na praktické 

provedení cviků určených pro posílení všech svalových skupin. V rámci ovlivnění 

svalových dysbalancí a rovnoměrného svalového rozvoje považuji za vhodné 

procvičit celé tělo, nikoliv pouze oblast trupu.  

Výběr jednotlivých cviků, počet sérií a počet opakování se řídí pravidly, 

která jsou uvedena v kapitole 5.2. Metodika posilování ve fitness centrech, popis 

provedení jednotlivých cviků vychází z knihy Fitness programy (Stackeová, 2008) 

a bude podrobně rozepsán v následujících kapitolách. 

Posilování břišních svalů: 

 podsazování a zvedání pánve („bridging“)  

 sed-leh s flektovanými DKK (chodidla zapřena o podložku) 

 metronomy s flektovanými DKK 

 rotace na přístroji 

 rotace s tyčí vsedě obkročmo na lavici 

 podsazování pánve s přednožováním vleže na rovné lavici 

  

Posilování zádových svalů: 

 stahování horní kladky shora širokým úchopem k hrudníku 

 stahování horní kladky shora úzkým paralelním úchopem k hrudníku 

 přítahy na přístroji vsedě širokým úchopem podhmatem  

 vnější rotace paže vleže na šikmé lavici na protisměrných kladkách 

 obrácený peck deck  

 hyperextenze s postupným napřimováním  

  

Posilování prsních svalů: 

 rozpažování s jednoručními činkami na šikmé lavici hlavou nahoru 

 tlaky na přístroji vsedě* 

 peck deck 
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Posilování svalstva ramen: 

 upažování jednoruč s jednoruční činkou vleže na boku na šikmé lavici 

 upažování jednoruč s jednoruční činkou s oporou o stěnu 

 horizontální abdukce s jednoruční činkou vleže na boku na rovné lavici  

 obrácený peck deck 

 

Posilování svalstva paží  

Triceps: 

 stahování tricepsové kladky shora podhmatem jednoruč 

 francouzský tlak jednoruč s jednoruční činkou vsedě  

 kick back 

 

Biceps: 

 bicepsový zdvih s jednoručními činkami vsedě na kolmé lavici 

 bicepsový zdvih s jednoruční činkou v upažení s oporou o šikmou lavici 

 koncentrovaný bicepsový zdvih 

 

Posilování svalstva dolních končetin: 

Přední strana stehna: 

 předkopávání na přístroji jednonož 

 šikmý leg press* 

 

Zadní strana stehna: 

 zakopávání na přístroji vleže na břiše* 

 

Hýžďové svaly: 

 podsazování a zvedání pánve („bridging“) 
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 zanožování ve vzporu klečmo na míči 

 roznožování na přístroji vsedě 

 

Svaly bérce: 

 výpony na leg pressu 

 výpony ve stoje jednonož s jednoruční činkou  

 zvedání špiček proti odporu (m. tibialis anterior) 

 

*pozn. Fitness centrum nedisponovalo přístrojovým vybavením, na kterém by bylo možno 

demonstrovat tlaky na přístroji vleže na šikmé lavici, horizontální leg press a zakopávání 

na přístroji vsedě, které jsou z hlediska provedení a zatížení osového systému vhodnější. 

5.3.1  Posilování břišních svalů 

Břišní svaly patří mezi ty svalové partie, na které se u začátečníků a jedinců 

s bolestmi dolní části zad zaměříme nejdříve. Společně se zádovými svaly tvoří 

svalovou skupinu, při jejímž procvičování dochází ve fitness centrech k řadě 

závažných chyb (Stackeová, 2008). 

Pro správné a účelné posilování břišních svalů je třeba dodržet tyto zásady: 

 procvičovat sval v maximálně možném rozsahu pohybu, 

 dodržovat správné dýchání v průběhu pohybu, tj. maximální výdech na 

konci svalové kontrakce, nádech ve fázi prodloužení svalu. 

Při cvičení je třeba brát v úvahu, že břišní svaly lze procvičit v plném 

rozsahu pouze za předpokladu, že nebudou výrazně zkráceny extenzory bederní 

páteře spolu s m. quadratus lumborum, a skupina flexorů kyčelního kloubu (m. 

iliopsoas, m. rectus femoris, m. sartorius a m. tensor fasciae latae). Jejich zkrácení 

způsobuje anteverzní postavení pánve a hyperlordózu v oblasti beder, což 

následně omezuje rozsah pohybu páteře do flexe. Z tohoto důvodu je nutné před 

započetím oslabených svalů v oblasti pánve tyto svalové skupiny protáhnout 

(Stackeová, 2008). 

Chceme-li dosáhnout maximálního zkrácení břišních svalů při jejich 

posilování, je to možné pouze ve fázi maximálního výdechu. Břišní svaly působí 

při dýchání jako svaly výdechové a jedině na konci výdechu jsou biomechanické 
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podmínky takové, že můžeme dosáhnout maximální kontrakce břišních svalů 

(Stackeová, 2008). 

U začátečníků a jedinců s bolestmi dolní části zad zařazujeme posilování 

břišních svalů na úvod cvičební jednotky. Důvodem je tonizace „svalového korzetu 

trupu“ jako příprava pro další cviky vyžadující stabilizaci trupu, ale také jako princip 

upřednostnění této svalové partie vzhledem k tomu, že je mezi cvičenci velmi 

často opomíjena a zanedbávána. 

Následující odstavce obsahují přehled a popis provedení jednotlivých cviků, 

prostřednictvím kterých lze komplexně procvičit nejen břišní svalstvo, ale také 

rotátory páteře (např. rotace na přístroji či rotace s tyčí vsedě). 
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 Podsazování a zvedání pánve („bridging“) 

Hlavní procvičované svaly: m. rectus abdominis (především kaudální 

část), m. obliquus internus et externus abdominis, m. transversus abdominis, m. 

gluteus maximus, medius et minimus, m. erector spinae. 

Výchozí poloha: (obr. 26 leh na zádech, dolní končetiny pokrčeny a pevně 

zapřeny o chodidla, která jsou na šířku pánve od sebe, horní končetiny volně 

podél těla ve vnější rotaci dlaněmi vzhůru, ramena a krk leží volně na podložce, 

brada mírně zatažena vzad (Stackeová, 2008). 

Provedení cviku: v první fázi přitlačíme bedra k podložce za současné 

relaxace horní poloviny těla (bez aktivace svalstva ramen či šíje), následně 

provedeme retroverzi pánve vědomou aktivací břišních a hýžďových svalů (obr. 

27), několikrát opakujeme a prodlužujeme izometrickou kontrakci procvičovaných 

svalů. Po zvládnutí této fáze cviku přecházíme do druhé fáze a zde přidáváme 

zvedání pánve směrem vzhůru s postupným a pomalým odvíjením páteře od 

podložky. V konečné fázi pohybu by nemělo docházet k prohnutí v oblasti beder 

(obr. 28). Po krátké pauze pomalu pokládáme „obratel po obratli“ zpět na 

podložku. Vážným omezením cviku může být blokáda SI skloubení spojená 

s asymetrickým postavením pánve, která prakticky znemožňuje její podsazení. 

V takovém případě je vhodné nejprve provést fyzioterapeutické ošetření 

(Stackeová, 2008). 

Dýchání: v první fázi provádíme aktivaci s výdechem, tj. přitlačení beder 

k podložce a retroverze pánve, při relaxaci nadechujeme. Spojíme-li obě fáze a 

cvičíme cvik v celém rozsahu pohybu, nelze zachovat přesný dechový rytmus 

vzhledem k pomalému tempu provedení, proto volíme pravidelné dýchání 

(Stackeová, 2008). 

Nejčastější chyby: opačné dýchání nebo zádrž dechu. Zvedání pánve bez 

předchozího podsazení nebo s rovnými zády, bez postupného odvíjení páteře od 

podložky. Nadměrný rozsah pohybu v horní fázi a následné prohnutí v bederní 

oblasti (obr. 29). Souhyby horní poloviny těla (elevace a protrakce ramen, předsun 

hlavy, apod.). Rychlé provedení cviku (Stackeová, 2008). 

Pozn. Výhodou tohoto cviku je aktivace břišních svalů v synergii se svaly 

hýžďovými, stejně jako při jejich posturální funkci. Z tohoto důvodu Tlapák (2005) 

doporučuje tento cvik pro začátečníky jako stěžejní.  
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 Sed-leh s flektovanými DKK (chodidla zapřena o podložku) 

Hlavní procvičované svaly: m. rectus abdominis, m. obliquus internus et 

externus abdominis, m. transversus abdominis, m. rectus femoris, m. tensor 

fasciae latae, m. iliopsoas, m. sartorius. 

Výchozí poloha: (obr. 30) leh na zádech, dolní končetiny pokrčeny a pevně 

zapřeny o chodidla, která jsou od sebe na šířku pánve, horní končetiny zkříženy 

na hrudníku, krční páteř v protažení, brada zatažena mírně vzad (Stackeová, 

2008). 

Provedení cviku: pomalým a plynulým pohybem provádíme postupnou 

flexi horní části trupu, ve fázi maximální kontrakce (obr. 31) pohyb zastavíme a 

následně stejným způsobem vracíme zpět do výchozí polohy. Excentrická fáze 

pohybu by měla proběhnout přibližně dvakrát pomaleji, než fáze koncentrická. 

Dýchání: fáze koncentrická → výdech, fáze excentrická → nádech. 

Nejčastější chyby: opačné dýchání nebo zádrž dechu. Zvedání hlavy 

s předsunem v průběhu koncentrické fáze pohybu (obr. 32). Švihové provedení 

pohybu, a zvedání dolních končetin od podložky (Stackeová, 2008).  

Pozn. Je-li výrazně omezena pohyblivost v některém úseku páteře, není možno 

cvik technicky správně provést.  
 

 Metronomy s flektovanými DKK 

Hlavní procvičované svaly: m. obliquus internus et externus abdominis, 

m. transversus abdominis, mm. multifidi, mm. rotatores, m. rectus abdominis, m. 

trapezius (pars horizontalis et ascendens), m. serratus anterior, m. deltoideus 

(pars spinalis). 

Výchozí poloha: (obr. 33) leh na zádech, dolní končetiny v přednožení 

pokrčmo, kolena držíme přitlačená k sobě a jsou pokrčena a přitažena tak, aby 

byla pánev v retroverzi. Horní končetiny jsou v upažení ve vnější rotaci dlaněmi 

vzhůru. Hlava leží volně na podložce, krční páteř v protažení, brada mírně 

zatažena vzad (Stackeová, 2008). 

Provedení cviku: pomalým a plynulým pohybem přetáčíme dolní končetiny 

do stran, kolena držíme stále u sebe a pohyb směřujeme šikmo směrem k lokti, 

ramena tlačíme k podložce (obr. 34). Cvik provádíme v takovém rozsahu, 

abychom nezvedali rameno od podložky na protilehlé straně od prováděné rotace. 

87 



Dýchání: při pohybu dolů nadechujeme, při pohybu zpět vydechujeme. Je-li 

cvičení prováděno ve velmi pomalém tempu, dýcháme pravidelně a nezadržujeme 

dech (Stackeová, 2008).  

Nejčastější chyby: zadržování dechu. Souhyby hlavy a neudržení 

protilehlého ramene v průběhu pohybu. Špatná výchozí poloha a následné 

prohýbání v bederní oblasti. Rychlé provedení pohybu (Stackeová, 2008). 

 

 Rotace na přístroji 

Hlavní procvičované svaly: m. obliquus internus et externus abdominis, 

m. transversus abdominis, m. rectus abdominis, mm. multifidi, mm. rotatores. 

Výchozí poloha: sed na přístroji, chodidla pevně zapřena o podložku, 

pánev fixujeme stisknutím opěrek vnitřní stranou stehen, hrudník opřeme o opěrky 

k tomu určené a uchopíme stroj za madla před tělem (obr. 35). 

Provedení cviku: pohyb by měl být iniciován z oblasti trupu a břicha, 

nikoliv pohybem ramene. Provádíme pomalou rotaci proti odporu stroje (obr. 36) 

s takovou zátěží, kterou cvičenec zvládne bez švihového provedení či souhybu 

pánve (Stackeová, 2008). 

Dýchání: v „nulové“ pozici provedeme nádech, poté krátkou zádrž dechu 

na počátku pohybu. V maximální kontrakci provedeme výdech a následně se 

vracíme zpět do výchozí polohy a opět nadechujeme. 

Nejčastější chyby: opačné dýchání či zadržování dechu. Iniciace pohybu 

ramenem, chybná výchozí poloha s anteverzí pánve v důsledku nedostatečné 

fixace v průběhu cviku. Švihový pohyb a použití nadměrné zátěže, která 

neumožňuje plynulé provedení a následné zbrždění pohybu v excentrické fázi 

(Stackeová, 2008). 

 

 Rotace s tyčí vsedě obkročmo na lavici 

Hlavní procvičované svaly: m. obliquus internus et externus abdominis, 

m. transversus abdominis, m. rectus abdominis, mm. multifidi, mm. rotatores, 

adduktory kyčelního kloubu (fixace pánve). 

Výchozí poloha: sed na lavici obkročmo, chodidla pevně zapřena o 

podložku, lavici pevně svíráme mezi koleny (obr. 37), čímž fixujeme pánev. 

Lehkou tyč máme položenu na ramenou, horní končetiny jsou volně položeny přes 

88 



tyč, hlava v prodloužení páteře, brada mírně zatažena vzad. Provedeme velmi 

mírný předklon trupu s aktivním podsazením pánve (Stackeová, 2008).  

Provedení cviku: provádíme velmi pomalou rotaci trupu (obr. 39). 

Obzvláště u začátečníků a jedinců s bolestmi dolní části zad je třeba dbát na 

pomalé tempo cvičení, cvik je zaměřen především na procvičení rotátorů páteře. 

Chceme-li cvik zaměřit více na posílení šikmých břišních svalů, je třeba v krajní 

poloze při maximální kontrakci mírný úklon trupu (Stackeová, 2008).  

Dýchání: v „nulové“ pozici provedeme nádech a při kontrakci svalů pomalu 

vydechujeme. Při návratu do výchozí polohy pomalu nadechujeme. Je-li cvik 

prováděn velmi pomalým tempem a cvičenec není schopen prodlouženého 

nádechu a výdechu, volíme plynulé a pravidelné dýchání bez zádrže dechu. 

Nejčastější chyby: opačné dýchání či zadržování dechu. Chybná výchozí 

poloha (obr. 38) – pánev není fixována „stiskem“ lavičky, což je provázeno 

anteverzí pánve a zvětšením bederní lordózy → v důsledku toho přebírají hlavní 

aktivitu extenzory bederní páteře a m. quadratus lumborum (obr. 40). Předsun 

hlavy a elevace ramen s následnou zvýšenou aktivitou m. trapezius (pars 

descendens). Švihové provedení a použití dodatkové zátěže (Stackeová, 2008). 

 

 Podsazování pánve s přednožováním v lehu na rovné lavici 

Hlavní procvičované svaly: m. rectus abdominis (především kaudální 

část), m. obliquus internus et externus abdominis, m. transversus abdominis, m. 

iliopsoas, m. rectus femoris, m. sartorius, mm. membri superioris (v rámci 

izometrické kontrakce při držení se lavičky). 

Výchozí poloha: leh na zádech na rovné lavici, přednožíme pokrčmo, 

horními končetinami ve vzpažení se z boku přidržujeme lavičky. Krční páteř 

v protažení, bradu tlačíme k podložce (obr. 41).  

Provedení cviku: má-li být aktivována převážně dolní část břišních svalů, 

pohyb musí být iniciován podsazením pánve a nikoliv švihem za pomocí flexe 

v kyčelních kloubech. Pomalu z pozice leh s přednožením pokrčmo „přitahujeme“ 

kolena k břichu a současně provádíme aktivní retroverzi pánve (obr. 42). Paty i 

kolena držíme po celou dobu pohybu těsně u sebe.  

Dýchání: koncentrická fáze → výdech, excentrická fáze → nádech.  
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Nejčastější chyby: opačné dýchání či zadržování dechu. Iniciace pohybu 

flexí v kyčelních kloubech. Švihové provedení. Předsun hlavy a „křečovité“ držení 

lavice horními končetinami ve snaze zvládnout větší rozsah pohybu.  

 

5.3.2  Posilování svalstva zad 

Z hlediska posilování svalstva zad hraje důležitou roli rovnováha horních a 

dolních fixátorů lopatek také rovnováha břišních svalů a vzpřimovačů páteře. 

V důsledku nedostatku pohybové aktivity a sedavého způsobu života jsou 

v dnešní době tyto dysbalance velmi časté. Jak již bylo uvedeno v předchozích 

kapitolách, před zahájením posilovacích cvičení je třeba protáhnout svaly 

zkrácené a pak teprve zahájit vlastní posilovací cvičení. Pokud bychom neprotáhli 

zkrácené horní fixátory lopatek, přebíraly by tyto svaly kvůli vysoké dráždivosti 

aktivitu a zároveň by se nám nepodařilo by se nám při cvičení dosáhnout plné 

aktivace dolních fixátorů (Stackeová, 2008). 

Při výběru cviků musíme vycházet z toho, že při pohybu musí dojít k: 

 retrakci ramenních kloubů, 

 depresi ramenních kloubů a lopatek, 

 addukci lopatek. 

V následujících odstavcích jsou uvedeny cviky, které jsou dle mého názoru 

a osobní zkušenosti s klienty vhodné pro začátečníky či jedince s bolestmi dolní 

části zad. Jsou-li tyto cviky vykonávány správnou technikou, se správným 

stereotypem dýchání, nedochází k přetěžování páteře, jak je tomu u kulturistických 

či tzv. objemových cviků a naopak dochází k procvičení klíčových svalových 

skupin, které bývají často oslabeny. 

 

 Stahování horní kladky k hrudníku širokým úchopem nadhmatem 

Hlavní procvičované svaly: m. trapezius (pars ascendens et horizontalis), 

mm. rhomboidei, m. latissimus dorsi, m. serratus anterior, m. teres major, m. 

deltoideus (pars spinalis), m. erector spinae, m. biceps brachii, m. brachialis, mm. 

antebrachii. 
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Výchozí poloha: (obr. 43) sed na lavici, chodidla pevně zapřena před 

tělem, pánev v aktivním podsazení, hlava v prodloužení páteře, široký úchop 

nadhmatem (Stackeová, 2008). 

Provedení cviku: v první fázi dochází k depresi ramen (obr. 45, 46), ve 

druhé fázi provedeme stažení kladky směrem k hrudníku (pod klíční kost). Ve fázi 

koncentrické kontrakce jsou ramena v retrakci a depresi, hrudní páteř v mírné 

extenzi (obr. 44). Celý pohyb je proveden kontrolovaně a pomalu s důrazem na 

zpomalení pohybu ve fázi excentrické (Stackeová, 2008). 

Dýchání: fáze koncentrická → výdech, fáze excentrická → nádech. 

Nejčastější chyby: opačné dýchání nebo zádrž dechu. Pohyb není 

iniciován depresí ramen, ale flexí v loketních kloubech, čímž nedochází k aktivaci 

m. trapezius (pars ascendens) a většinu aktivity následně přebírají svaly paží a 

svaly skapulohumerální, zároveň dochází k flexi hrudní páteře a protrakci ramen 

(obr. 47). Především u jedinců s bolestmi dolní části zad je třeba se vyvarovat 

použití vysoké zátěže, při které dochází ke švihovému provedení pohybu 

s následnou extenzí beder. 

Pozn. Je-li fitness centrum vybaveno kladkou s paralelním úchopem, volíme tuto 

variantu především u začátečníků a to z důvodu lepší aktivace zevních rotátorů paže. 

 

 Stahování horní kladky k hrudníku paralelním úzkým úchopem  

Hlavní procvičované svaly: m. latissimus dorsi, mm. rhomboidei, m. 

trapezius (pars horizontalis et ascendens), m. teres major, m. serratus anterior, m. 

deltoideus (pars spinalis), m. biceps brachii, m. erector spinae, mm. antebrachii. 

Výchozí poloha: sed na lavici, chodidla pevně zapřena před tělem, pánev 

v aktivním podsazení, hlava v prodloužení páteře, úzký paralelní úchop (obr. 48). 

Provedení cviku: v první fázi dochází k depresi ramen. Ve druhé fázi 

provedeme stažení kladky směrem k hrudníku (pod klíční kost), přičemž v průběhu 

pohybu jsou ramena stále tažena dolů a vzad, brada zatažena vzad. Ve fázi 

koncentrické kontrakce jsou ramena v maximální retrakci a depresi a lopatky 

v maximální addukci, hrudní páteř v mírné extenzi (obr. 49). Celý pohyb je 

proveden kontrolovaně a pomalu s důrazem na zpomalení pohybu ve fázi 

excentrické. Pozor - v průběhu pohybu směřují lokty k tělu, nikoliv do stran. 

Dýchání: fáze koncentrická → výdech, fáze excentrická → nádech. 
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Nejčastější chyby: opačné dýchání nebo zádrž dechu. Pohyb není 

iniciován depresí ramen, ale flexí v loketních kloubech, čímž nedochází k aktivaci 

m. trapezius (pars ascendes) a většinu aktivity následně přebírají svaly paží a 

svaly skapulohumerální. Lokty směřují do stran, nikoliv k tělu a dochází tak 

k protrakci ramen, předsunutému držení hlavy a flexi hrudní páteře ve fázi 

koncentrické. Švihové provedení pohybu s následnou extenzí beder (obr. 50), což 

je především pro začátečníky a jedince s bolestmi dolní části zad naprosto 

nevhodné. 
 

 Přítahy na přístroji vsedě širokým úchopem podhmatem 

Hlavní procvičované svaly: m. trapezius (pars horizontalis et ascendens), 

mm. rhomboidei, m. serratus anterior, m. infraspinatus, m. latissimus dorsi, m. 

deltoideus (pars spinalis), m. biceps brachii, m. erector spinae, mm. antebrachii. 

Výchozí poloha: (obr. 51)sed na přístroji, hrudník opřen o opěrku stroje, 

chodidla pevně zapřena na zemi před tělem, pánev v aktivním podsazení, hlava 

v prodloužení páteře, široký úchop podhmatem (Stackeová, 2008). 

Provedení cviku: v první fázi dochází opět k depresi ramen. Ve druhé fázi 

následuje přítah, při kterém jsou lokty taženy do stran a současně dochází k flexi 

v loketních kloubech a addukci lopatek (obr. 52, 53). Zpomalení excentrické fáze 

následované relaxací paží, které necháme „vyvěsit“, čímž dochází k následnému 

protažení především mezilopatkových svalů a m. deltoideus (pars spinalis). 

Dýchání: fáze koncentrická → výdech, fáze excentrická → nádech. 

Nejčastější chyby: opačné dýchání nebo zádrž dechu. Elevace ramen 

v začátku i průběhu pohybu a s tím spojená nežádoucí aktivace především m. 

trapezius (pars descendens). Předsunuté držení hlavy, nadměrná extenze 

v bederní oblasti či naopak flexe hrudní i bederní páteře v důsledku špatného sedu 

→ pohyb je pak vykonáván především aktivitou svalstva paží, nikoliv svalstva zad 

(Stackeová, 2008). 

 

 Vnější rotace paže vleže na šikmé lavici na protisměrných kladkách 

Hlavní procvičované svaly: m. trapezius (pars ascendens et horizontalis), 

mm. rhomboidei, m. latissimus dorsi, m. serratus anterior, m. infraspinatus, m. 

teres minor, m. deltoideus (pars spinalis), m. erector spinae, m. biceps brachii, m. 

brachialis, mm. antebrachii. 
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Výchozí poloha: leh na šikmé lavici (cca. 70°), hlava opřena a vytažena 

temenem vzhůru, bedra po celou dobu pevně přitisknuta k lavici, chodidla pevně 

zapřena o podložku, paže jsou ve vzpažení zevnitř.  V první fázi následuje aktivní 

deprese lopatek bez zapojení paží (obr. 54). Ve druhé fázi provedeme stažení do 

polohy skrčení připažmo s úplnou vnější rotací paže (obr. 55) – ruka vytváří tah 

dozadu a palcem vzad. 

Provedení cviku: v první fázi následuje aktivní deprese lopatek bez 

zapojení paží. Ve druhé fázi provedeme stažení do polohy skrčení připažmo 

s úplnou vnější rotací paže – ruka vytváří tah dozadu a palcem vzad. Celý pohyb 

musí být proveden pomalu s důrazem na zpomalení pohybu ve fázi excentrické. 

Dýchání: fáze koncentrická → výdech, fáze excentrická → nádech. 

Nejčastější chyby: opačné dýchání nebo zádrž dechu. Pohyb není 

iniciován depresí lopatek, ale pohybem paží a dochází tak k nadměrné aktivitě 

svalstva paží na úkor svalstva zad. Vysoká zátěž neumožňující pomalé a 

kontrolované provedení pohybu. Ve fázi přitažení nedochází k vnější rotaci 

v ramenních kloubech, ale naopak vnitřní rotaci a protrakci ramen. 

Pozn. tento cvik je obzvláště vhodný pro začátečníky a jedince s bolestmi dolní 

části zad, protože umožňuje fixovanou polohu těla a izolovaný pohyb paží. 
 

 Obrácený peck deck  

Hlavní procvičované svaly: m. trapezius (pars horizontalis et ascendens), 

mm. rhomboidei, m. deltoideus (pars spinalis), m. infraspinatus, m. teres minor, m. 

serratus anterior, m. biceps brachii, m. triceps brachii, mm. antebrachii. 

Výchozí poloha: sed na přístroji s oporou hrudníku o opěrku přístroje (obr. 

56), horními končetinami uchopíme vodící tyče ve výši ramen, hlava vytažena 

temenem vzhůru, aktivní podsazení pánve, chodidla pevně zapřena o podložku. 

Provedení cviku: v první fázi deprese ramen, která je následována 

pomalou horizontální abdukcí paží. Ve fázi koncentrické kontrakce (obr. 57) 

provedeme krátkou výdrž (1-2 vteřiny) a pomalu vracíme zpět do výchozí polohy.  

Dýchání: fáze koncentrická → výdech, fáze excentrická → nádech. 

Nejčastější chyby: opačné dýchání nebo zádrž dechu. Chybná výchozí 

poloha s extenzí krční páteře a předsunem hlavy, chybnou polohou chodidel a 

extenzí bederního úseku páteře. Švihové provedení pohybu s nedostatečným 

zbržděním při návratu do výchozí polohy (Stackeová, 2008). 
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 Postupná hyperextenze na šikmé hyperextenční lavici 

Hlavní procvičované svaly: m. erector spinae, mm. hamstrings, m. 

gluteus maximus, mm. rhomboidei, m. trapezius (pars horizontalis). 

Výchozí poloha: (obr. 58) výšku opěrky pro pánev nastavíme těsně pod 

úroveň SIAS, dolní končetiny zapřeme o válce k tomu určené, hlava v prodloužení 

páteře se současným zatažením brady vzad, horní končetiny zkřížíme na hrudníku 

a ramena tlačíme dolů (Stackeová, 2008). 

Provedení cviku: pomalu a plynule provádíme postupnou flexi (obr. 59) 

celé páteře „obratel po obratli“ (obr. 60), počínaje zatažením brady a flexí krční 

páteře. Stejným způsobem se vracíme do výchozí polohy a provádíme plynulou 

extenzi páteře od spodního úseku páteře výše, avšak pouze do výchozí polohy, 

nikoliv do hyperextenze (Stackeová, 2008).  

Dýchání: vzhledem k pomalému provedení pohybu je obtížné udržet 

dechový rytmus, proto většinou volíme plynulé a pravidelné dýchání v průběhu 

celého cviku. Umožňuje-li to funkční stav jedince, při pohybu dolů provedeme 

pomalý nádech a při pohybu nahoru pomalý výdech (Stackeová, 2008). 

Nejčastější chyby: zadržování dechu. Chybná výchozí poloha – chybné 

nastavení výšky opěrky, zevní rotace v kyčelních kloubech a flexe v kolenních 

kloubech. Nerespektování návratu do výchozí polohy (extenze) a provádění 

hyperextenze. Rychlé provedení pohybu s extenzí krční a hrudní páteře, při 

kterém pohyb probíhá pouze v oblasti beder (obr. 61). Použití dodatkové zátěže 

s cílem větší stimulace zádových svalů (obr. 62).  
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5.3.3  Posilování prsních svalů 

Mezi prsní svaly řadíme m. pectoralis major, m. pectoralis minor a m. 

serratus anterior. Poslední z jmenovaných svalů funkčně náleží spíše ke skupině 

tzv. dolních fixátorů lopatek (Stackeová, 2008). 

Při posilování prsních svalů je třeba dodržovat následující zásady: 

 maximální výdech při zkrácení svalu, nádech při jeho protažení, 

 začátečníci volí posilování s jednoručními činkami, popř. na trenažérech, 

nikoliv cvičení s velkou činkou, při kterém dochází k výraznému zatížení 

ramenního kloubu a páteře, 

 ve fázi protažení svalu je nutné držet pevně přitisknutá bedra k podložce, 

aby nedošlo k prohýbání v oblasti beder. 

M. pectoralis major je obvykle uváděn jako sval posturální, tedy sval 

s tendencí ke zkrácení, ačkoliv současně dochází k jeho oslabení a ani uvnitř 

svalu (tj. mezi jeho třemi částmi) není tato tendence stejná. Horní vlákna, jejichž 

funkcí je spolu s m. deltoideus (pars clavicularis) flexe v ramenním kloubu, mají 

tendenci ke zkrácení, přičemž dochází k tzv. protrakci ramene. Střední část, tj. 

horizontální vlákna, bývají dle našich zkušeností zkrácena zřídka. Spodní vlákna 

bývají oproti tomu zkrácena častěji a dle našich zkušeností dochází k jejich 

zkrácení především u mužů (Stackeová, 2008).  

U začátečníků doporučujeme zařadit na úvod cvičební jednotky 

rozpažování s jednoručními činkami na šikmé lavici hlavou nahoru, při kterém 

dochází k intenzivnímu protažení horní části m. pectoralis major, což umožňuje 

následně efektivnější procvičení zádových svalů (protažení prsních svalů umožní 

větší rozsah pohybu ramen do retrakce při posilování dolních fixátorů lopatek) 

(Stackeová, 2008). 

V praxi bývá nejčastější chybou přeceňování posilování střední a spodní 

části svalu na úkor horní části, čímž je podporována svalová dysbalance v oblasti 

ramenního kloubu (Stackeová, 2008). 
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 Rozpažování s jednoručními činkami na šikmé lavici hlavou nahoru 

Hlavní procvičované svaly: m. pectoralis major (především pars 

clavicularis), m. deltoideus (pars clavicularis et acromialis), m. serratus anterior, m. 

biceps brachii, m. triceps brachii. 

Výchozí poloha: (obr. 63) sed na šikmé lavici hlavou nahoru, chodidla 

pevně zapřena o podložku, popř. zapřít ve zvýšené poloze, aby nedocházelo 

k prohýbání v oblasti beder především ve fázi protažení. Jednoruční činky držíme 

nad hlavou, paže směřují kolmo k zemi, činky obráceny proti sobě, loketní klouby 

jsou mírné semiflexi. Hlava zapřena o podložku v prodloužení páteře, brada mírně 

zatažena vzad (Stackeová, 2008).  

Provedení cviku: pomalu a plynule provádíme rozpažení, až do fáze 

maximálního protažení prsních svalů (obr. 64), aniž bychom se prohýbali v oblasti 

beder, poté vracíme zpět do výchozí polohy. V průběhu pohybu se úhel 

v loketních kloubech nemění a paže směřují stále kolmo k zemi.  

Dýchání: fáze excentrická → nádech, fáze koncentrická → výdech. 

Nejčastější chyby: opačné dýchání či zadržování dechu. Prohýbání 

v oblasti beder (obr. 65) a současné zvedání hlavy od podložky. Chybný směr 

pohybu → činky směřují kolmo k trupu, namísto kolmo k zemi, nebo naopak končí 

až nad hlavou. Flexe v loketních kloubech ve fázi protažení a plná extenze ve fázi 

kontrakce → cvik se tak mění na tlakový. Rychlé provedení pohybu, které zvyšuje 

riziko poranění prsního svalu (Stackeová, 2008).  

 

 Tlaky na přístroji vsedě 

Hlavní procvičované svaly: m. pectoralis major (především pars 

clavicularis et sternalis), m. deltoideus (pars clavicularis et acromialis), m. serratus 

anterior, m. biceps brachii, m. triceps brachii, mm. antebrachii. 

Výchozí poloha: sed na přístroji, chodidla pevně zapřena o opěrky stroje, 

záda i hlava opřeny o lavici stroje (obr. 66). Hlava v prodloužení páteře, brada 

zatažena mírně vzad. Madla přístroje uchopíme tak, abychom měli zápěstí ve 

stejné výši, jako ramenam popř. upravíme výšku sedačky, pokud to konstrukce 

přístroje umožňuje (Stackeová, 2008).  

Provedení cviku: pohyb je iniciován depresí ramen, poté provedeme tlak 

směrem vpřed, ramena jsou stále tlačena dolů, lokty by měly být v průběhu 
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pohybu ve stejné výši jako ramena a zápěstí. Ve fázi maximální kontrakce (obr. 

67) provedeme výdrž (1-2 vteřiny) a pomalu vracíme zpět do výchozí polohy .  

Dýchání: fáze excentrická → nádech, fáze koncentrická → výdech. 

Nejčastější chyby: opačné dýchání či zadržování dechu. Prohýbání 

v oblasti beder a současný předsun hlavy od podložky ve fázi protažení. Chybný 

směr pohybu → lokty nejsou ve stejné výši jako ramen a zápěstí, ale směřují dolů. 

Rychlé provedení pohybu, které zvyšuje riziko poranění prsního svalu.  

 

 Peck Deck 

Hlavní procvičované svaly: m. pectoralis major (především pars 

sternalis), m. deltoideus (pars clavicularis et acromialis), m. serratus anterior, m. 

biceps brachii, m. triceps brachii, mm. antebrachii. 

Výchozí poloha: sed na přístroji, chodidla pevně zapřena o zem, záda i 

hlava opřeny o lavici stroje. Hlava v prodloužení páteře, brada zatažena mírně 

vzad. V závislosti na konstrukci stroje (obr. 68) se liší úchop a poloha horních 

končetin (některé stroje umožňují pravý úhel v ramenním a loketním kloubu, 

některé však umožňují pouze semiflekční držení v loketním kloubu). Ramena jsou 

tažena dolů a to v průběhu celého pohybu.  

Provedení cviku: proti odporu stroje provádíme horizontální addukci, ve 

fázi maximální kontrakce (obr. 69) pohyb zastavíme (1-2 vteřiny) a pomalu se 

vracíme zpět do výchozí polohy (Stackeová, 2008).  

Dýchání: fáze excentrická → nádech, fáze koncentrická → výdech. 

Nejčastější chyby: opačné dýchání či zadržování dechu. Chybná výchozí 

poloha a nedostatečná fixace trupu v průběhu pohybu s následným prohýbáním 

v oblasti beder (obr. 70) ve snaze o větší protažení svalu. Elevace ramen a 

souhyby hlavy. Rychlé provedení pohybu, které zvyšuje riziko poranění prsního 

svalu.  
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5.3.4  Posilování svalstva ramen 

Hovoříme-li o posilování ramen, máme na mysli posilování mm. deltoidei. 

Tento sval má tři části: přední, střední a zadní (pars clavicularis, pars acromialis, 

pars spinalis), které se liší uložením i funkcí. Funkcí pars clavicularis je flexe 

v ramenním kloubu, pars acromialis provádí abdukci a pars spinalis extenzi 

v ramenním kloubu. K určité „dysbalanci“ uvnitř svalu, stejně jako např. u m. 

pectoralis major, dochází i u tohoto svalu, kdy silou a tonem často převažuje 

přední část svalu, zatímco střední a především zadní část jsou výrazně oslabeny. 

Vysoký tonus přední části m. deltoideus spolu s horní částí m. pectoralis major má 

za následek protrakci ramenního kloubu (Stackeová, 2008).   

U začátečníků je třeba nejdříve zjistit případné zkrácení m. trapezius (pars 

descendens), které by bránilo dosažení žádoucí deprese ramene, která je 

nezbytná pro správné provedení abdukce v ramenním kloubu. V takovém případě 

musíme nejprve zkrácený m. trapezius protáhnout a až poté přistoupit k posilování 

m. deltoideus, které zařazujeme na začátek cvičební jednotky, zpravidla po 

zádových a prsních svalech (Stackeová, 2008). 

 

 Upažování s jednoruční činkou jednoruč vleže na boku na šikmé 

lavici 

Hlavní procvičované svaly: m. deltoideus (především pars acromialis), m. 

supraspinatus, m. trapezius (především pars descendens), m. serratus anterior, 

mm. rhomboidei, m. pectoralis major, m. biceps brachii, m. triceps brachii, mm. 

antebrachii. 

Výchozí poloha: leh na boku na šikmé lavici (cca. 45°), necvičící horní 

končetina skrčena pod hlavou, cvičící je v mírné semiflexi a uchopí jednoruční 

činku. Hlava i páteř jsou v rovině, pánev ve střední poloze. Dolní končetiny 

pokrčeny a opřeny o podložku, popř. lze podložit zvýšenou podložkou (obr. 71).  

Provedení cviku: pohyb je iniciován depresí ramene, která je udržována 

v průběhu celého pohybu. Poté provedeme pomalou a plynulou abdukci cca. do 

90° bez jakýchkoliv rotací (obr. 72) a vracíme pomalu zpět do výchozí polohy. 

Flexe v loketním kloubu se nemění.   

Dýchání: fáze koncentrická → výdech, fáze excentrická → nádech. 
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Nejčastější chyby: opačné dýchání či zadržování dechu. Iniciace pohybu 

elevací ramene (obr. 73) → většinu aktivity přebírá m. trapezius pars descendens. 

V průběhu pohybu dochází k flexi či naopak extenzi v loketním kloubu, rotaci 

v ramenním kloubu a pohyb není veden do čisté abdukce. Rychlé provedení 

pohybu a nedostatečné zbrždění v excentrické fázi pohybu (Stackeová, 2008).  

Pozn. tato varianta cviku umožňuje inhibovat m. trapezius (pars descendens), což 

je výhodné především u začínajících cvičenců. 

 

 Upažování s jednoruční činkou jednoruč s oporou o stěnu 

Hlavní procvičované svaly: m. deltoideus (především pars acromialis), m. 

supraspinatus, m. trapezius (především pars descendens), m. serratus anterior, 

mm. rhomboidei, m. pectoralis major, m. biceps brachii, m. triceps brachii, mm. 

antebrachii. 

Výchozí poloha: stoj bokem ke stěně s oporou o stěnu, držíme jednoruční 

činku, loket mírně flektován, dlaň otočena k tělu (Stackeová, 2008). 

Provedení cviku: pohyb je iniciován depresí ramene, která je udržována 

v průběhu celého pohybu, stejně jako mírná flexe v loketním kloubu. Provedeme 

pomalou a plynulou abdukci cca. do 90° (obr. 74), s tendencí směru malíkové 

hrany vzhůru. Je třeba se vyvarovat pohybu horní končetiny vpřed či ramenního 

kloubu vzad. Poté pomalým plynulým pohybem vracíme do výchozí polohy 

(Stackeová, 2008).   

Dýchání: fáze koncentrická → výdech, fáze excentrická → nádech. 

Nejčastější chyby: opačné dýchání či zadržování dechu. Iniciace pohybu 

elevací ramene (obr. 75) → většinu aktivity přebírá m. trapezius pars descendens. 

Souhyby ramene vzad a úklon hlavy na stranu cvičící paže. Nedostatečný nebo 

naopak nadměrný rozsah pohybu. Flexe či extenze v loketním kloubu v průběhu 

pohybu. Rychlé provedení pohybu a nedostatečné zbrždění v excentrické fázi 

pohybu (Stackeová, 2008).  

 

 Horizontální abdukce s jednoruční činkou vleže na boku 

Hlavní procvičované svaly: m. deltoideus (především pars spinalis et 

acromialis), mm. rhomboidei, m. trapezius (pars horizontalis et ascendens), m. 
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infraspinatus, m. teres minor, m. serratus anterior, m. latissimus dorsi, m. biceps 

brachii, m. triceps brachii, mm. antebrachii. 

Výchozí poloha: leh na boku na rovné lavici, cvičící horní končetina je 

v poloze předpažení dovnitř mírně flektována v loketním kloubu, necvičící je 

skrčena pod hlavou, která je v prodloužení páteře. Dolní končetiny jsou flektovány 

v kyčelních i kolenních kloubech a položeny na lavičce (obr. 76).  

Provedení cviku: rameno na straně cvičící horní končetiny v depresi po 

celou dobu pohybu, který je pomalu plynule veden hřbetem ruky z předpažení do 

upažení, loket je stále mírně flektován. Neprovádíme rotaci v ramenním kloubu. 

Po dosažení horní pozice (obr. 77) vracíme pomalu zpět do výchozí polohy.   

Dýchání: fáze koncentrická → výdech, fáze excentrická → nádech. 

Nejčastější chyby: opačné dýchání či zadržování dechu. Chybná výchozí 

poloha, iniciace pohybu elevací ramene (většinu aktivity přebírá m. trapezius pars 

descendens). Rotace v ramenním kloubu a souhyb hlavy. Flexe či extenze 

v loketním kloubu v průběhu pohybu. Rychlé provedení pohybu a nedostatečné 

zbrždění v excentrické fázi pohybu.  

 

 Obrácený peck deck 

Hlavní procvičované svaly: m. trapezius (pars horizontalis et ascendens), 

mm. rhomboidei, m. deltoideus (pars spinalis), m. infraspinatus, m. teres minor, m. 

serratus anterior, m. biceps brachii, m. triceps brachii, mm. antebrachii. 

Výchozí poloha: sed na přístroji s oporou hrudníku o opěrku přístroje, 

horními končetinami uchopíme vodící tyče ve výši ramen, hlava vytažena 

temenem vzhůru, aktivní podsazení pánve, chodidla pevně zapřena o podložku. 

Provedení cviku: v první fázi deprese ramen, která je následována 

pomalou horizontální abdukcí paží. Ve fázi koncentrické kontrakce provedeme 

krátkou výdrž (1-2 vteřiny) a pomalu vracíme zpět do výchozí polohy.  

Dýchání: fáze koncentrická → výdech, fáze excentrická → nádech. 

Nejčastější chyby: opačné dýchání nebo zádrž dechu. Chybná výchozí 

poloha s extenzí krční páteře a předsunem hlavy, chybnou polohou chodidel a 

extenzí bederního úseku páteře. Švihové provedení pohybu s nedostatečným 

zbržděním při návratu do výchozí polohy. 
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5.3.5  Posilování svalstva paží  

Hovoříme-li o posilování svalstva paží, zpravidla máme na mysli m. biceps 

brachii, m. brachialis, m. triceps brachii a mm. antebrachii. Jak již bylo zmíněno 

v předchozích kapitolách, u začátečníků volíme při posilování postup „od centra 

k periferii“, proto je možné začít teprve tehdy, až docílíme zpevnění svalstva trupu, 

aby nedošlo k poškození osového orgánu, popř. volíme izolované cviky, při 

kterých dochází k minimálnímu zatížení páteře (Stackeová, 2008). 

U začátečníků zařazujeme posilování paží na závěr cvičební jednotky a 

zpravidla začínáme m. triceps brachii, který má jako extenzor větší tendenci 

k oslabení, zejména u žen. Svalstvo předloktí u začátečníků neprocvičujeme 

(Stackeová, 2008). 

 M. TRICEPS BRACHII 

Při výběru cviků kombinujeme ty, při kterých je sval posilován ve zkrácení 

(např. kick back), s těmi, kdy je sval posilován v prodloužení (např. francouzský 

tlak), a dále kombinujeme cviky, při kterých je více zatěžována mediální (dlouhá) 

hlava → úchop podhmatem, s těmi, při kterých je více zatěžována laterální hlava 

svalu → úchop nadhmatem. 

 Stahování kladky shora podhmatem jednoruč 

Hlavní procvičované svaly: m. triceps brachii (zejména caput longum), m. 

anconeus; fixační funkce: m. deltoideus, mm. antebrachii, mm. abdominis, mm. 

dorsi. 

Výchozí poloha: stoj rozkročný (na šířku pánve), rameno v depresi a 

retrakci, paže flektována v loketním kloubu, který je lehce přitisknut k tělu. Adaptér 

kladky uchopíme podhmatem. Pánev lehce podsazena, hlava v prodloužení 

páteře, brada mírně zatažena vzad (obr. 78). 

 Provedení cviku: pomalu provádíme extenzi v loketním kloubu, který je 

stále fixován u těla. Ve fázi maximální kontrakce (obr. 79) pohyb zastavíme na 1-2 

vteřiny a pomalu vracíme do výchozí polohy.  

Dýchání: fáze koncentrická → výdech, fáze excentrická → nádech. 

Nejčastější chyby: opačné dýchání nebo zádrž dechu. Chybná výchozí 

poloha (obr. 80) – stoj příliš daleko od kladky s anteverzí pánve či naopak s flexí 

páteře doprovázenou elevací a protrakcí ramene, extenzí krční páteře a 
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předsunem hlavy. Rychlé provedení pohybu s nedostatečným zbržděním při 

návratu do výchozí polohy. 

 

 Francouzský tlak jednoruč s jednoruční činkou vsedě 

Hlavní procvičované svaly: m. triceps brachii, m. anconeus; fixační 

funkce: m. deltoideus, mm. antebrachii, mm. abdominis, mm. dorsi. 

Výchozí poloha: sed na lavičce, chodidla pevně zapřena o zem. Necvičící 

horní končetina volně podél těla, cvičící horní končetinou, která je ve vzpažení 

s flektovaným loketním kloubem uchopíme jednoruční činku (obr. 81). Pánev 

v mírném podsazení, hlava v prodloužení páteře, brada zatažena mírně vzad.  

Provedení cviku: pomalu provádíme extenzi v loketním kloubu, aniž 

bychom vychýlili nadloktí do strany. Ve fázi maximální kontrakce (obr. 82) pohyb 

zastavíme na 1-2 vteřiny a pomalu vracíme do výchozí polohy.  

Dýchání: fáze koncentrická → výdech, fáze excentrická → nádech. 

Nejčastější chyby: opačné dýchání nebo zádrž dechu. Chybná výchozí 

poloha (obr. 83) – anteverze pánve, předsunuté držení hlavy. Vychýlení nadloktí 

v průběhu pohybu do stran. Rychlé provedení pohybu s nedostatečným zbržděním 

při návratu do výchozí polohy. 

Pozn. tento cvik je možné provést pouze za předpokladu, že nebude zkrácen m. 

pectoralis major (především pars abdominalis). V případě jeho zkrácení by nebylo možné 

zaujmout správnou výchozí polohu s plným vzpažením. 
 

 Kick back (extenze v lokti s jednoruční činkou jednoruč v předklonu 

v připažení) 

Hlavní procvičované svaly: m. triceps brachii, m. anconeus; fixační 

funkce: m. deltoideus, mm. antebrachii, mm. abdominis, mm. dorsi. 

Výchozí poloha: stoj bokem k rovné lavici, o kterou se opřeme kolenem a 

dlaní (s důrazem na správnou aktivní oporu o ruku) neprocvičované strany. Záda 

držíme rovně, krční páteř a hlava v prodloužení páteře. Cvičící horní končetinou, 

která je v připažení, s flektovaným loketním kloubem a ramenem v depresi, 

uchopíme činku (obr. 84).  
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Provedení cviku: za stálého připažení provádíme pomalou extenzi 

v loketním kloubu, ve fázi maximální kontrakce (obr. 85) pohyb zastavíme na 1-2 

vteřiny a pomalu vracíme do výchozí polohy.  

Dýchání: fáze koncentrická → výdech, fáze excentrická → nádech. 

Nejčastější chyby: opačné dýchání nebo zádrž dechu. Chybná výchozí 

poloha – necvičící horní končetina bez aktivní opory o ruku, extenze krční páteře a 

anteverze pánve. Souhyby celé horní končetiny – pohyb paže do extenze, elevace 

a protrakce ramene (Stackeová, 2008). 

 

 M. BICEPS BRACHII 

Při procvičování tohoto svalu dochází často k té chybě, že jsou všechny 

zvolené cviky zaměřeny převážně na krátkou hlavu (caput breve), která je uložena 

na mediální straně paže, a to ještě převážně ve zkrácení. Dlouhá hlava (caput 

longum), která je uložena laterálně, provádí flexi v loketním kloubu se supinací 

v poloze abdukce v ramenním kloubu, proto je vhodné zařadit alespoň jeden cvik 

se zaměřením na dlouhou hlavu (např. bicepsový zdvih s oporou o šikmou lavici 

v upažení - viz dále). 

 

 Bicepsový zdvih s jednoručními činkami vsedě na kolmé lavici 

Hlavní procvičované svaly: m. biceps brachii, m. brachialis, m. 

brachioradialis, mm. antebrachii; fixační funkce: m. deltoideus. 

Výchozí poloha: sed na rovné lavici, chodidla pevně zapřeme o zem. Záda 

a i hlava jsou opřeny o lavici, brada mírně zatažena vzad. Paže jsou podél těla. 

Uchopíme jednoruční činky tak, že směřují palcem vpřed (obr. 86). 

 Provedení cviku: pomalu provádíme flexi v loketním kloubu se supinací, 

lokty a nadloktí jsou bez pohybu, stejně jako nohy a trup. Ve fázi kontrakce (obr. 

87) provedeme krátkou výdrž (1-2 vteřiny) a vracíme brzdivým pohybem zpět do 

výchozí polohy. Totéž provedeme druhou končetinou.  

Dýchání: fáze koncentrická → výdech, fáze excentrická → nádech. 

Nejčastější chyby: opačné dýchání nebo zádrž dechu. Pohyb loktů a 

nadloktí směrem vpřed (obr. 88), čímž dochází k nežádoucí aktivaci m. deltoideus 

(pars clavicularis) a m. pectoralis major (pars clavicularis), zároveň dochází ke 
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snížení napětí procvičovaných svalů v horní pozici pohybu. Švihové provedení 

pohybu ve snaze zvládnout vyšší zátěž a následné nedostatečné brždění při 

návratu do výchozí polohy.  

Pozn. tento cvik je možno provádět střídavě levou a pravou horní končetinou nebo 

také nejprve odcvičit jednu končetinu a poté druhou, čímž zkrátíme pauzu mezi kontrakcí 

a relaxací procvičované paže a začínajícímu cvičenci umožní lepší koncentraci na pohyb. 

 

 Bicepsový zdvih s jednoruční činkou jednoruč v upažení s oporou o 

šikmou lavici 

Hlavní procvičované svaly: m. biceps brachii (především caput longum), 

m. brachialis, m. brachioradialis, mm. antebrachii; fixační funkce: m. deltoideus, 

mm. abdominis, mm. dorsi. 

Výchozí poloha: stoj rozkročný bokem k šikmé lavici, dolní končetina na 

cvičící straně v před tělem, druhá mírně za tělem, kolenní klouby v mírné 

semiflexi. Pánev v aktivním podsazení, záda v rovině, hlava v prodloužení páteře, 

brada zatažena vzad. Cvičící horní končetinou, která je opřena o lavici v abdukci 

cca. 45°, uchopíme jednoruční činku (obr. 89). Lavice musí být nastavena tak, aby 

nedocházelo k lateroflexi trupu či elevaci ramene v důsledku špatné výšky opěrky. 

Necvičící horní končetina podél těla nebo se přidržuje lavice. 

 Provedení cviku: pomalu provádíme flexi v loketním kloubu (obr. 90), 

loket a nadloktí jsou bez pohybu, stejně jako nohy a trup. Velmi důležité je udržet 

předloktí v jedné rovině s nadloktím a to po celou dobu pohybu (obr. 91). Ve fázi 

kontrakce provedeme krátkou pauzu (1-2 vteřiny) a vracíme brzdivým pohybem 

zpět do výchozí polohy.  

Dýchání: fáze koncentrická → výdech, fáze excentrická → nádech. 

Nejčastější chyby: opačné dýchání nebo zádrž dechu. Chybná výchozí 

poloha – anteverze pánve, lateroflexe trupu či elevace ramene s lateroflexí Cp. 

Pohyb předloktí směrem „dovnitř“ (obr. 92). Švihové provedení pohybu ve snaze 

zvládnout vyšší zátěž a následné nedostatečné brždění při návratu do výchozí 

polohy.  
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 Koncentrovaný bicepsový zdvih (bicepsový zdvih s jednoruční 

činkou s oporou o koleno) 

Hlavní procvičované svaly: m. biceps brachii, m. brachialis, m. 

brachioradialis, mm. antebrachii. 

Výchozí poloha: sed na lavici, chodidla jsou pevně zapřena o zem. 

Nadloktí cvičící horní končetiny, která je ve vnitřní rotaci v ramenním kloubu, je 

opřené o mediální část stehna či kolene, necvičící horní končetina je opřena o 

druhé stehno a „podpírá“ trup (obr. 93).  

Provedení cviku: pomalu provádíme flexi v loketním kloubu a činku 

přibližujeme ke stejnostrannému rameni a to bez souhybu trupu. Ve fázi kontrakce 

(obr. 94) provedeme krátkou výdrž (1-2 vteřiny) a vracíme brzdivým pohybem zpět 

do výchozí polohy.  

Dýchání: fáze koncentrická → výdech, fáze excentrická → nádech. 

Nejčastější chyby: opačné dýchání nebo zádrž dechu. Švihové provedení 

pohybu ve snaze zvládnout vyšší zátěž se současným souhybem trupu. Provedení 

bicepsového zdvihu s vnější rotací v ramenním kloubu (obr. 95, 96). Nedostatečné 

brždění při návratu do výchozí polohy.  

 

5.3.6  Posilování svalstva dolních končetin 

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, u začátečníků volíme při 

posilování postup „od centra k periferii“, což platí i pro dolní končetiny. Abychom 

mohli začít posilovat dolní končetiny, musíme nejdříve dostatečně zpevnit oblast 

pánve, tzn. břišní a hýžďové svaly (Stackeová, 2008). 

 POSILOVÁNÍ SVALŮ NA PŘEDNÍ STRANĚ STEHNA  

K izolovanému procvičení m. quadriceps femoris slouží přístroj na 

provádění extenze v kolenním kloubu proti odporu neboli „předkopávání“. Podle 

potřeby se zde můžeme zaměřit na tvarování vastus medialis nebo vastus 

lateralis. Při vytočení chodidel zevně se více aktivuje vastus lateralis (m. 

quadriceps femoris), při vtočení chodidel dovnitř více vastus medialis. Některé 

firmy vyrábí takové trenažéry, při kterých pracuje každá končetina zvlášť, což 

považujeme z hlediska zdravotního posilování za vhodnější variantu. Tento přístroj 

lze nahradit procvičování každé končetiny zvlášť (Stackeová, 2008). 

105 



 Předkopávání na přístroji vsedě jednonož 

Hlavní procvičované svaly: m. quadriceps femoris. 

Výchozí poloha: (obr. 97) sed na přístroji, nárt cvičící dolní končetiny 

opřen o válec stroje, záda i hlava opřeny o lavici stroje, rukama se přidržujeme na 

místech k tomu určených (Stackeová, 2008).  

Provedení cviku: pomalu provádíme extenzi kolenního kloubu, ve fázi 

maximální kontrakce (obr. 98) pohyb zastavíme (1-2 vteřiny) a pomalým plynulým 

pohybem se vracíme zpět do výchozí polohy (Stackeová, 2008).  

Dýchání: fáze koncentrická → výdech, fáze excentrická → nádech. 

Nejčastější chyby: opačné dýchání nebo zádrž dechu. Souhyby hlavy a 

trupu či zvedání pánve v průběhu pohybu. Švihové provedení pohybu ve snaze 

zvládnout vyšší zátěž a nedostatečné zbrždění při návratu do výchozí polohy. 

Zkracování rozsahu pohybu (Stackeová, 2008).  

 

 Šikmý leg press (tlaky na přístroji vleže) 

Hlavní procvičované svaly: m. quadriceps femoris, m. biceps femoris, m. 

semitendinosus, m. semimembranosus, m. sartorius, mm. adductores coxae, m. 

gluteus maximus, medius et minimus, m. triceps surae. 

Výchozí poloha: leh na přístroji, chodidla opřena o desku stroje v šíři 

pánve, rovnoběžně. Záda i hlava jsou opřeny o lavici stroje, krční páteř 

v protažení, brada zatažena mírně vzad. Rukama se přidržujeme na místech 

k tomu určených (obr. 99).  

Provedení cviku: pomalu spouštíme zátěž cca. do 90° (obr. 100), 

abychom předešli přetěžování kolenních kloubů a poté provedeme tlak zpět do 

výchozí polohy, přičemž kolena jsou v průběhu pohybu stále v ose a v závěrečné 

fázi pohybu v semiflexi („uzamčení“ kolenních kloubů je rizikové z hlediska 

poškození vazivového aparátu. Pokud umístíme chodidla výše na desku, dochází 

k vyšší aktivaci m. gluteus maximus. Umístíme-li chodidla naopak níže, více se 

aktivuje m. quadriceps femoris, ale současně dochází k většímu zatížení 

kolenních kloubů (Stackeová, 2008).   

Dýchání: fáze excentrická → nádech, fáze koncentrická → výdech. 

Nejčastější chyby: opačné dýchání nebo zádrž dechu. Chybné postavení 

chodidel a tendence dávat kolena k sobě v průběhu tlaku. Plná extenze kolen 
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v závěrečné fázi pohybu. Zvedání hlavy od podložky a flexe Cp během pohybu 

(obr. 101).  

Pozn. při tomto cviku dochází vzhledem k poloze těla k menšímu zatížení páteře 

ve svislém směru, než je tomu např. u vertikálních dřepů. Přesto tento cvik řadíme mezi 

tzv. „komplexní cviky“, které do tréninku začátečníků zařazujeme až ve chvíli, kdy dojde k 

posílení svalstva trupu.  

 

 POSILOVÁNÍ SVALŮ NA ZADNÍ STRANĚ STEHNA  

K izolovanému procvičení mm. hamstrings slouží přístroj na provádění flexe 

v kolenním kloubu proti odporu vleže – „zakopávání“. U začátečníků je nutné 

striktně dodržovat techniku tohoto cviku, kdy je třeba v průběhu pohybu aktivací 

hýžďových a břišních svalů udržovat pánev v podsazení a zabránit tak extenzi 

bederního úseku páteře. Některé firmy vyrábí trenažér na procvičování těchto 

svalů vsedě, který je z tohoto pohledu pro začátečníky daleko vhodnější, pokud 

však tímto trenažerem fitness centrum nedisponuje, lze provádět „zakopávání“ 

s dodržením výše uvedených zásad (Stackeová, 2008). 

Pokud se chceme při procvičování zaměřit více na m. biceps femoris, 

vytočíme při provádění zakopávání špičky zevně, při vtočení dovnitř se více 

aktivují m. semitendinosus et m. semimembranosus (Stackeová, 2008). 

 

 Zakopávání na přístroji vleže na břiše 

Hlavní procvičované svaly: m. biceps femoris, m. semitendinosus, m. 

semimembranosus, mm. glutei, m. gastrocnemius, m. erector spinae. 

Výchozí poloha: (obr. 102) leh na přístroji, dolní končetiny (ve středním 

postavení – bez rotace) zapřeny o opěrné válce ve výši Achillovy šlachy. Pánev 

v aktivním podsazení po celou dobu pohybu. Pažemi se přidržujeme na místech 

k tomu určených. Hlava mírně zvednuta, brada zatažena vzad → snažíme se 

vyvarovat přílišné extenzi krční páteře (Stackeová, 2008).  

Provedení cviku: pomalu provedeme flexi v kolenních kloubech, bez 

souhybu pánve. Ve fázi maximální kontrakce (obr. 103) provedeme krátkou výdrž 

a vracíme brzdivým pohybem zpět do výchozí polohy (Stackeová, 2008).   

Dýchání: fáze koncentrická → výdech, fáze excentrická → nádech. 
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Nejčastější chyby: opačné dýchání nebo zádrž dechu. Prohýbání v oblasti 

beder ve fázi maximální kontrakce (obr. 104), souhyby pánve. Extenze krční 

páteře a elevace ramen. Švihové provedení pohybu se snahou zvládnout vyšší 

zátěž a následně nedostatečné zbrždění pohybu v excentrické fázi.  

 

 POSILOVÁNÍ HÝŽĎOVÝCH SVALŮ  

Funkcí hýžďových svalů je extenze v kyčelním kloubu, kterou provádí 

především  m. gluteus maximus a abdukce v kyčelním kloubu, kterou provádí m. 

gluteus medius et minimus (Stackeová, 2008) 

Nejvýraznější tendenci k oslabení mají ta vlákna m. gluteus maximus, která 

jsou uložena mediálně. Tato vlákna se aktivují při extenzi v kyčelním kloubu ve 

středním postavení nebo v mírné vnitřní rotaci. Častou chybou v praxi bývá 

přetížení laterální části m. gluteus maximus a abduktorů kyčelního kloubu spolu 

s pelvitrochanterickými svaly, především m. piriformis, které je způsobeno 

převahou cviků, při kterých je extenze či abdukce v kyčelním kloubu prováděna ve 

vnější rotaci (při různých izolovaných cvicích na hýžďové svaly), stejně tak jako u 

komplexních cviků na dolní končetiny, které jsou prováděny ve vnější rotaci 

v kyčelním kloubu (Stackeová, 2008). 

Primárním  cílem u začátečníků je navození správného postavení pánve a 

harmonizace svalového tonu, t.j. posílení mediálních vláken m. gluteus maximus a 

mm. abdominis (především spodní část). Z tohoto pohledu považujeme za 

nejvhodnější cvik podsazování pánve vleže na zádech (dle metody Ludmily 

Mojžíšové), při kterém tyto svalové skupiny pracují v synergii, stejně jako když 

vykonávají svoji posturální funkci (Stackeová, 2008). 

Další frekventovanou chybou při posilování hýžďových svalů je extenze 

bederní páteře, která nahrazuje extenzi v kyčelním kloubu a funkci oslabených 

hýžďových svalů tak přebírají zkrácené extenzory bederní páteře (především při 

různých variantách zanožování – vstoje, ve vzporu klečmo apod.) Důkladné fixaci 

pánve můžeme napomoci tím, že zdůrazníme výdech spojený s aktivací mm. 

abdominis v průběhu pohybu (Stackeová, 2008). 

U žen dochází k výraznějšímu oslabení m. gluteus maximus, u mužů 

k oslabení abduktorů kyčelního kloubu – m. gluteus medius et minimus. 
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 Podsazování a zvedání pánve („bridging“) 

Hlavní procvičované svaly: m. gluteus maximus, m. gluteus medius et 

minimus, m. rectus abdominis (především kaudální část), m. obliquus internus et 

externus abdominis, m. transversus abdominis, m. erector spinae. 

Výchozí poloha: leh na zádech, dolní končetiny pokrčeny a pevně zapřeny 

o chodidla, která jsou na šířku pánve od sebe, horní končetiny volně podél těla ve 

vnější rotaci dlaněmi vzhůru, ramena a krk leží volně na podložce, brada mírně 

zatažena vzad (Stackeová, 2008). 

Provedení cviku: v první fázi přitlačíme bedra k podložce za současné 

relaxace horní poloviny těla (bez aktivace svalstva ramen či šíje), následně 

provedeme retroverzi pánve vědomou aktivací břišních a hýžďových svalů, 

několikrát opakujeme a prodlužujeme izometrickou kontrakci procvičovaných 

svalů. Po zvládnutí této fáze cviku přecházíme do druhé fáze a zde přidáváme 

zvedání pánve směrem vzhůru s postupným a pomalým odvíjením páteře od 

podložky. V konečné fázi pohybu by nemělo docházet k prohnutí v oblasti beder. 

Po krátké pauze pomalu pokládáme „obratel po obratli“ zpět na podložku. Vážným 

omezením cviku může být blokáda SI skloubení spojená s asymetrickým 

postavením pánve, která prakticky znemožňuje její podsazení. V takovém případě 

je vhodné nejprve provést fyzioterapeutické ošetření (Stackeová, 2008). 

Dýchání: v první fázi provádíme aktivaci s výdechem, tj. přitlačení beder 

k podložce a retroverze pánve, při relaxaci nadechujeme. Spojíme-li obě fáze a 

cvičíme cvik v celém rozsahu pohybu, nelze zachovat přesný dechový rytmus 

vzhledem k pomalému tempu provedení, proto volíme pravidelné dýchání 

(Stackeová, 2008). 

Nejčastější chyby: opačné dýchání nebo zádrž dechu. Zvedání pánve bez 

předchozího podsazení nebo s rovnými zády, bez postupného odvíjení páteře od 

podložky. Nadměrný rozsah pohybu v horní fázi a následné prohnutí v bederní 

oblasti. Souhyby horní poloviny těla (elevace a protrakce ramen, předsun hlavy, 

zvedání hlavy nad podložku apod.). Rychlé provedení cviku (Stackeová, 2008). 

 

 Zanožování ve vzporu klečmo (na míči) 

Hlavní procvičované svaly: m. gluteus maximus, stabilizační funkce: mm. 

membri superioris, mm. dorsi, mm. abdominis. 
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Výchozí poloha: aktivní vzpor klečmo, popř. leh na břiše na míči (obr. 

105), horní končetiny na šíři ramen s aktivní oporou, ramena v depresi, dolní 

končetiny na šíři pánve, aktivní držení pánve v neutrální pozici, záda v rovině, 

hlava v prodloužení páteře, brada mírně zatažena vzad (obr. 107).  

Provedení cviku: pomalu provedeme extenzi v kyčelním kloubu při 

současně flektovaném koleni (90°), pata směruje v konečné fázi ke stropu (obr. 

106, 108). Po celou dobu pohybu aktivně držíme postavení pánve v neutrální 

pozici, aby nedošlo k nežádoucí extenzi v oblasti beder, cvičící dolní končetina je 

v rovině, popř. v mírné vnitřní rotaci. Ve fázi maximální kontrakce provedeme 

krátkou výdrž (1-2 vteřiny) a vracíme zpět do výchozí polohy. Pokud je výrazněji 

zkrácen m. iliopsoas, není možné provést plnou extenzi v kyčelním kloubu a proto 

je třeba nejprve tento sval protáhnout. 

Dýchání: fáze koncentrická → výdech, fáze excentrická → nádech. 

Nejčastější chyby: opačné dýchání nebo zádrž dechu. Chybná výchozí 

poloha – chybí aktivní opora horními končetinami, elevace a protrakce ramen, 

extenze v oblasti beder a krční páteře (obr. 109). Nedostatečné zpevnění v oblasti 

pánve během pohybu s následnou extenzí v bederní oblasti ve fázi koncentrické 

kontrakce. Zevní rotace a abdukce v kyčelním kloubu. Rychlé provedení cviku. 

Pozn. z hlediska udržení postavení pánve a následně nižšího rizika nežádoucí 

extenze v bederním úseku je zvláště u začátečníků a jedinců s bolestmi dolní části zad 

vhodnější varianta vleže na míči. 

 

 Roznožování na přístroji vsedě 

Hlavní procvičované svaly: m. gluteus medius et minimus, m. gluteus 

maximus (laterální část), fixační funkce: mm. abdominis, mm. dorsi. 

Výchozí poloha: (obr. 110) sed na přístroji, záda a hlava jsou pevně 

zapřena o podložku, ramena v depresi a retrakci, horními končetinami se držíme 

na místech k tomu určených, dolní končetiny jsou pokrčeny v kyčelních a 

kolenních kloubech a opřeny o opěrky přístroje (Stackeová, 2008).  

Provedení cviku: pomalým plynulým pohybem provedeme abdukci 

v kyčelních kloubech, ve fázi maximální kontrakce (obr. 111) provedeme výdrž (1-

2 vteřiny) a následně se vracíme zpět do výchozí polohy s důrazem na zbrždění 

excentrické fáze pohybu (Stackeová, 2008).  
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Dýchání: fáze koncentrická → výdech, fáze excentrická → nádech. 

Nejčastější chyby: opačné dýchání nebo zádrž dechu. Rychlé provedení 

pohybu v nedostatečném rozsahu. Elevace ramen, extenze bederní oblasti. 

 

 POSILOVÁNÍ ADDUKTORŮ KYČELNÍHO KLOUBU 

Z hlediska celostního pohledu na svalový systém nepovažujeme za vhodné 

posilování mm. adductores, jak se v praxi často děje. Podobně jako m. trapezius 

(pars descendens) jsou ve vysokém napětí a mají výraznou tendenci ke zkrácení. 

U začátečníků soustředíme pozornost především na antagonistickou svalovou 

skupinu – abduktory kyčelního kloubu, viz výše (Stackeová, 2008). 

 

 

 POSILOVÁNÍ LÝTKOVÝCH SVALŮ 

Lýtkový sval – m. triceps surae – procvičujeme ve dvou polohách: 

1. vstoje – při extendovaném kolenním kloubu má na pohybu větší podíl 

m. gastrocnemius, 

2. vsedě – při flektovaném kolenním kloubu má na pohybu větší podíl m. 

soleus. 

Při vnější rotaci chodidel dochází k většímu zapojení mediální části svalu, 

při vnitřní rotaci laterální části svalu (Stackeová 2008, Tlapák 2006). 

 

 Výpony na leg pressu  

Hlavní procvičované svaly: m. gastrocnemius, m. soleus, m. tibialis 

posterior, m. peroneus longus, m. peronus brevis, mm. pedis. 

Výchozí poloha: leh na přístroji, chodidla opřena asi do jedné poloviny o 

spodní hranu desky stroje v šíři pánve (pokud to konstrukce stroje umožňuje), 

rovnoběžně. Záda i hlava jsou opřeny o lavici stroje, krční páteř v protažení, brada 

zatažena mírně vzad. Rukama se přidržujeme na místech k tomu určených.  

Provedení cviku: pomalu spouštíme zátěž do dorsální flexe (obr. 112), 

abychom maximálně protáhli m. triceps surae a pomalým plynulým pohybem 

přecházíme do plantární flexe (obr. 113), ve fází maximální kontrakce provedeme 

výdrž (1-2 vteřiny) a opět spouštíme zátěž dolů. Kolenní klouby jsou po celou dobu 

v extenzi.  

Dýchání: fáze excentrická → nádech, fáze koncentrická → výdech. 
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Nejčastější chyby: opačné dýchání nebo zádrž dechu. Zkrácený rozsah a 

semiflexe kolenních kloubů v průběhu pohybu. Zvedání hlavy od podložky a flexe 

Cp během pohybu.  

Pozn. při tomto cviku dochází vzhledem k poloze těla k minimálnímu zatížení 

páteře ve svislém směru, než je tomu např. u výponů na přístroji vstoje, proto ho 

považujeme pro začínající cvičence či jedince s bolestmi zad jako vhodnější variantu.   
 

 Výpony vstoje jednonož s jednoruční činkou  

Hlavní procvičované svaly: m. gastrocnemius, m. soleus, m. tibialis 

posterior, m. peroneus longus, m. peronus brevis, mm. pedis, stabilizační funkce: 

mm. abdominis, mm. dorsi, mm. glutei. 

Výchozí poloha: stoj na okraji stepu či opěrné desky cvičící dolní 

končetinou, která je extendována v kolenním kloubu po celou dobu pohybu. 

Necvičící dolní končetina je flektována v kolenním kloubu. Na straně cvičící 

uchopíme činku, druhou rukou se přidržujeme žebřin a stabilizujeme tak polohu 

(obr. 114). Aktivně zpevníme oblast pánve, záda v rovině, hlava v prodloužení 

páteře, brada mírně zasunuta vzad.  

Provedení cviku: plynulým pohybem pomalu provádíme výpon na jedné 

noze, koleno je stále v extenzi. Po dosažení maximální kontrakce (obr. 115) svalu 

provedeme krátkou výdrž (1-2 vteřiny) a plynule přecházíme do protažení svalu.  

Dýchání: fáze excentrická → nádech, fáze koncentrická → výdech. 

Nejčastější chyby: opačné dýchání nebo zádrž dechu. Zkrácený rozsah a 

semiflexe v kolenním kloubu. Extenze v bederní oblasti, lateroflexe trupu, elevace 

ramene, předsun hlavy.  

Pozn. tento cvik je obdobou výponů na přístroji vstoje, ale vzhledem k procvičení 

každé nohy zvlášť je vhodný především v případě asymetrie lýtkových svalů. Vzhledem 

k použití velmi nízké zátěže, či provádění cviku zcela bez zátěže, lze tento cvik zařadit 

také u začátečníků.  

 

 POSILOVÁNÍ M. TIBIALIS ANTERIOR 

Posilování m. tibialis anterior je vhodné u jedinců s tendencí k oslabení 

nožní klenby, na jejímž udržení se podílí mimo jiné tonus právě tohoto svalu. 

Některé firmy vyrábí trenažéry na jeho posilování, které lze simulovat tak, že 

provádíme dorsální flexi se supinací proti odporu partnera (Stackeová, 2008). 
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 Zvedání špiček proti odporu  

Hlavní procvičované svaly: m. tibialis anterior, m. extenzor digitorum, m. 

extenzor halucis.  

Výchozí poloha: sed na rovné lavici, tréninkový partner uchopí nohy 

cvičence a klade plynulý odpor z dorsomediální strany. Cvik lze provádět bez 

asistence druhé osoby tak, že postavíme jednoruční činku, kterou přidržujeme, na 

dorsum nohy a provádíme stejný pohyb proti odporu (Stackeová, 2008). 

Provedení cviku: při obou variantách cviku provádíme dorsální flexi se 

supinací (obr. 116, 117). Výhodou provádění s odporem partnera je možná 

regulace intenzity odporu i v excentrické fázi (Stackeová, 2008).  

Dýchání: fáze koncentrická → výdech, fáze excentrická → nádech. 

Nejčastější chyby: nedostatečná supinace, popř. až pronace nártu 

v koncentrické fázi pohybu. Opačné dýchání nebo zádrž dechu. Příliš rychlé 

provedení pohybu. Souhyby v kolenních a kyčelních kloubech (Stackeová, 2008).  
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6.  DISKUZE 

Cílem této práce bylo analyzovat současný stav praxe posilování ve fitness 

centru v České republice a následně z pohledu fyzioterapeuta na základě svých 

znalostí a zkušeností vyvodit doporučení pro využití ve fyzioterapii. Téma „využití 

posilování ve fitness centru ve fyzioterapii“ považuji za velmi aktuální 

problematiku. Tato práce by se v budoucnu mohla stát podkladem pro vydání 

vhodných učebních textů pro studenty fyzioterapie a pro doškolování 

zdravotnických pracovníků, popřípadě by na ni mohl navázat další diplomant. 

 V současné době neexistuje publikace v českém jazyce, která by podávala 

ucelený přehled o využití posilování ve fitness centru ve fyzioterapii. 

Problematikou fitness se na odborné úrovni zabývají především Dr. Tlapák a Dr. 

Stackeová, kteří mají zásluhou osobních zkušeností a svého vzdělání v oboru 

fyzioterapie současně také „zdravotní“ pohled na celou problematiku. Jejich 

publikace „Tvarování těla“ (Tlapák, 2006) a „Fitness programy“ (Stackeová, 2008) 

se staly velmi žádanou učební pomůckou pro řadu lékařů, fyzioterapeutů a 

instuktorů fitness v rámci dalšího sebevzdělávání. Z dalších autorů je třeba zmínit 

také Dr. Koloucha a jeho publikaci „Začínáme ve fitness“ (Kolouch, 2007), který se 

i přes své „nefyzioterapeutické“ vzdělání snaží též zdůrazňovat zdravotní aspekty 

cvičení ve fitness centrech a poukázat tak na pozitiva této pohybové aktivity.  

Ve své diplomové práci jsem shrnul základní teoretická východiska a 

praktická doporučení pro posilování ve fitness centru u začátečníků a jedinců 

s funkčními poruchami pohybového aparátu. Během svého studia jsem se často 

setkával s názorem, že propojování fyzioterapeutických postupů a posilování ve 

fitness centru není vhodné. Podle mého názoru je toto propojení naopak přínosné 

a v zahraničí se s ním můžeme běžně setkat.  

Řada současných informačních zdrojů (především internet a časopisy), 

zabývající se touto problematikou, stále propaguje tradiční kulturistické principy a 

postupy, které aplikuje na všechny čtenáře bez rozdílu. Dle Dr. Stackeové (2010) 

byla dříve kulturistika „výběrovým sportem“ a jedinci byli vybíráni na základě 

přísných kritérií (např. správné držení těla, symetrie těla bez svalových dysbalancí 

apod.). Zde měly tyto postupy své opodstatnění, avšak v případě, že jsou 

aplikovány na jedince s funkčními poruchami pohybového aparátu, mohou 
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způsobit závažná zdravotní poškození. Je třeba připomenout, že většina klientů 

v dnešní době nepřichází do fitness centra s kulturistickými cíli, a proto jsou tyto 

postupy nevhodné. 

Dalším negativem současné praxe posilování ve fitness centru je 

nedostatečná erudovanost instruktorů fitness. Tento problém vychází ze systému 

vzdělávání, který připravuje instruktory pro trenérskou práci se „zdravými“ klienty. 

Tento systém nepředpokládá možnost využití pro klienty s poruchami pohybového 

aparátu, těchto klientů však v současné době stále přibývá. Proto sdílím názor s 

Dr. Stackeovou (2010), že by bylo ideální spojení studia fyzioterapie a instruktora 

fitness do jednoho studijního oboru, což se v současné době zdá být nemožné.    

Problémem je také fakt, že mezi fyzioterapeuty a lékaři, kteří nemají 

praktickou zkušenost s posilování ve fitness centru a odpovídající vzdělání v této 

problematice, převládá názor, že toto posilování vede pouze k procvičení 

povrchových svalů a hluboko uložené stabilizační svaly nejsou dostatečně, nebo 

vůbec, aktivovány. Zde opět souhlasím s názorem Dr. Stackeové (2010), že je tato 

představa mylná. V případě, že před období vlastního posilování ve fitness centru 

zařadíme tzv. přípravné období, v rámci kterého budou využívány klasické 

fyzioterapeutické postupy k aktivaci HSSP, a následně bude při posilování ve 

fitness centru striktně dodržena správná technika provedení cviku, podaří se nám 

využít aktivaci HSSP v náročnějších denních situacích, což je samotnými 

fyzioterapeutickými postupy těžko dosažitelné. Ve fitness centru v podstatě není 

možné provést cvik správnou technikou, aniž by nedocházelo k aktivaci HSSP.   

V současné době se celkový názor na posilování ve fitness centru postupně 

mění, avšak stále převažuje určitá nedůvěra a negativní postoj. Podle mého 

názoru je hlavní příčinou již zmiňovaný negativní vliv komerce, neodbornost 

některých instruktorů, zároveň však také určitý nezájem ze strany „odborné 

veřejnosti“, která má stále tendenci posilování ve fitness centrech vyčleňovat 

z preventivních a terapeutických programů a spíše jej považuje za určitý druh 

zábavy nebo sportu. Možností jak celou situaci zlepšit by mohlo být vydání 

ucelené publikace o využití posilování ve fitness centru ve fyzioterapii a pravidelné 

pořádání vzdělávacích akcí na toto téma a v ideálním případě změna legislativy a 

systému vzdělávání instruktorů fitness. 
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7.  ZÁVĚR 

Domnívám se, že posilování ve fitness centru lze považovat za moderní 

formu kondiční pohybové aktivity, která je vhodná nejen pro „zdravé“ jedince, ale 

také pro jedince s oslabením pohybového aparátu, konkrétně s bolestmi dolní 

části zad. Za základ úspěchu považuji kvalitní a odborné metodické vedení klienta 

či pacienta a to již od samého počátku. 

Problém však shledávám v nízké informovanosti „odborné veřejnosti“ a 

nedostatku kvalitních informačních zdrojů, které by se podrobněji zabývaly touto 

problematikou. Tato diplomová práce by mohla být chápána jako jedna z úvodních 

prací na téma „Posilování ve fitness centru při bolestech zad“, protože toto téma 

nebylo dosud systematicky shrnuto a zpracováno. V budoucnu by mohla sloužit 

jako teoretický podklad pro další, podrobnější studii této problematiky. Pokud by 

se v budoucnu podařilo změnit názor „odborné veřejnosti“ a prostřednictvím 

vzdělávacích akcí proškolit alespoň jednoho lékaře a fyzioterapeuta z každého 

pracoviště, považoval bych za vhodné zařadit posilování ve fitness centru do 

standardní fyzioterapeutické péče v rámci prevence a terapie poruch pohybového 

aparátu.  

Napsání této diplomové diplomové práce považuji za přínosné zejména 

v tom, že se jedná o ucelený souhrn základních teoretických podkladů doplněných 

o praktické ukázky cvičení ve fitness centru, které jsou podstatné pro pochopení a 

zorientování se v této problematice.  
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Seznam zkratek: 

abd.   abdominis 

aj.   a jiné 

angl.   anglicky 

apod.   a podobně 

BIA   bioelectric impedance analysis 

BMI   body mass index 

cca.   cirka 

cit.   citováno 

Cp   krční páteř 

ČR   Česká republika 

Dr.   doktor, doktorka 

DKK   dolní končetiny 

DFLV   Deutsche Fitness Vereiningung 

FBLR   fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace 

FCA   Face Czech Academy 

FTVS   Fakulta tělesné výchovy a sportu 

HSSP   hluboký stabilizační systém páteře 

IFBB   International federation of Body building 

kg    kilogram 

L   lumbální 

Lp   bederní páteř 

m.    musculus 

mm.   musculi 

Mr.   mistr 

např.   například  

NSCA   National Strength and Conditioning Association 

obr.   obrázek 

op., opak.   opakování 

p.   strana 

PIR   postizometrická relaxace 

PNF   proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

popř.   popřípadě 
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S   sakrální 

s., str.   strana 

SI   sakroiliakální 

SIAS   spina iliaca anterior superior 

Tab.   tabulka 

T    transverzální  

Th   thorakální 

Thp   hrudní páteř 

t.j.   to jest 

TrP   trigger point 

tzv.   takzvaný 

UNIFY  Unie fyzioterapeutů 

VR  vnější rotace 

vs.   versus 

vyd.   vydání 

ŽL    živnostenský list 
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