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SEZNAM ZKRATEK 

CLBP - chronická bolest dolní části zad 

CNS - centrální nervový systém 

DKK - dolní končetiny 

DNS - Dynamická neuromuskulární stabilizace 

FP - fyzioterapeuticky koncipované posilování 

HKK - horní končetiny 

HSSP - hluboký stabilizační systém páteře 

IAP - intraabdominální tlak  

KP - klasicky koncipované posilování 

m. TrA - musculus transversus abdominis 

MRI - magnetická rezonance 

MVC - maximální volní kontrakce 

NLBP - nespecifická bolest dolní části zad 

NSA - nesteroidní antirevmatika 

ODI - dotazník Oswestry disability index 

PIR - postizometrická svalová relaxace 

PNF - proprioceptivní nervosvalová facilitace  

PRI-A - Afektivní index bolesti 

PRI-S - Senzorický index bolesti  

PRI-T - Celkový index bolesti 

SF-MPQ - Krátká forma Dotazníku bolesti McGillovy univerzity  

SMS - senzomotorická stimulace  

TrP - svalový spoušťový bod (trigger point) 

VAS - vizuální analogová škála 

VAS-I - intenzita bolesti na vizuální analogové škále 

VAS-U - nepříjemnost bolesti na vizuální analogové škále 

VAS-T - časový aspekt bolesti na vizuální analogové škále
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1. Úvod 

Bolest zad je jednou z mála životních jistot. 

 

Bolesti zad, zejména jejich bederní oblasti neboli low back pain (LBP), se v dnešní době 

stávají celosvětovým problémem. To potvrzuje literatura, která uvádí výskyt LBP alespoň jednou za 

život až u 80% lidí. U velké části těchto obtíží se ani přes možnosti moderní vyšetřovací techniky 

nepodaří nalézt přesnou příčinu obtíží a označují se pak jako nespecifické. Za častou příčinu 

takovýchto potíží je v současné době považována porucha stability v oblasti bederní páteře. Tato 

porucha může vznikat v různých systémech pohybového aparátu, v současnosti se však z pohledu 

diagnostiky i terapie zaměřuje pozornost především na poruchu funkce tzv. lokálních stabilizátorů, 

které svojí souhrou participují přímo na stabilizaci jednotlivých páteřních segmentů. Jako stěžejní 

terapie k ovlivnění jejich funkce se jeví aktivní cvičení, jehož pozitivní vliv na celý pohybový 

systém byl v řadě studií opakovaně potvrzen. Nicméně ani přes velký zájem v této oblasti není 

doposud jasné, která forma cvičení či pohybové aktivity by byla optimální. Tento fakt nabízí  široký 

prostor pro výběr různých druhů cvičení jak pro samotné pacienty, tak pro terapeuty. Jako jedna z 

forem cvičení pro ovlivnění svalového aparátu, a tím i bolesti zad, je doporučováno posilování 

v dnes tolik oblíbených fitness centrech. Jednou z výhod tohoto cvičení je vedle potencionálního 

zdravotního benefitu i ovlivnění vzhledu těla, což je velice silný motivační prostředek. Stejně jako v 

jiných oblastech, i v posilování existuje celá řada přístupů a názorů, které jsou v čase ovlivňovány 

poznatky z jiných oborů a tak se postupně vyvíjejí. Jako jedna z možností se v posilování 

zaměřeném na odstranění poruch pohybového systému přímo nabízí využití poznatků a principů 

z oboru zaměřeného na tyto poruchy, tedy fyzioterapie. Zastáncem takového pojetí je u nás např. 

PaedDr. Petr Tlapák CSc., Mgr. Zdeněk Čech nebo PhDr. Daniela Stackeová.  

A právě pod vedením prvně jmenovaného vznikala tato diplomová práce, ve které bylo 

naším záměrem „fyzioterapeuticky koncipované posilování“, při kterém se snažíme aplikovat 

dnešní poznatky z problematiky stability v souvislosti se vznikem LBP, porovnat s klasicky 

pojatým posilováním, které je publikováno v populární literatuře a uplatňováno ve velké většině 

fitcenter, právě u lidí trpících bolestí dolní části zad. 
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2. Bolest dolní části zad – „Low back pain“ 

Bolest v dolní části zad, v anglicky psané literatuře označované jako Low back pain (LBP), 

je definována jako bolest lokalizovaná mezi 12. žebrem a spodní gluteální rýhou, s nebo bez bolesti 

nohou. (Krismer, van Tulder , 2007)    

   Již mnoho let patří mezi nejtíživější problémy veřejného zdravotnictví a to proto , že 

způsobuje značnou pracovní neschopnost a vysoké náklady na léčbu. Trend nárůstu  

pracovní neschopnosti z důvodu bolesti v dolní části zad je vnímána ve většině západních 

společností.  Předpokládá se, že 70 – 85% dospělé populace má ve svém životě zkušenost alespoň 

s jednou epizodou LBP. (Henchoz , Kai-Lik So, 2008; Niemistö et al.,2005)   

Jedním z hlavních důvodů tak vysoké incidence je skutečnost, že jako bolest zad se 

manifestuje celá řada příčin. (Kolář, 2006)                                                                                                                                         

LBP můžeme z časového hlediska rozdělit na akutní, která se objeví náhle, a to nejméně po  

šesti měsících bez bolesti, a trvá méně než 6 týdnů. Subakutní LBP se objeví náhle po minimálně 

šesti měsíčním bezpříznakovém období a trvá od šesti týdnů do třech měsíců. Chronická LBP má 

trvání delší než tři měsíce nebo se epizodicky vyskytuje v intervalu kratším než šest měsíců. 

(Krismer, van Tulder , 2007)                                                          

U přibližně 80 – 90% postižených odezní obtíže v akutní fázi během 3dnů až 6 týdnů a to 

nezávisle na druhu léčby. Přibližně 30 – 70% z těch, kteří prodělali akutní fázi mají opakující se 

bolesti a u 1 – 5% se potíže stávají chronickými. (Vuori, 1995)                                                                                                   

Dle příčiny vzniku obtíží se dělí LBP na specifické a nespecifické. U specifických LBP, 

představujících asi 10 – 15 % všech případů LBP, se i díky  vývoji zobrazovacích metod podaří 

nalézt konkrétní příčinu vzniku obtíží. Mezi nejčastější patří některá degenerativní onemocnění, 

zánětlivé stavy, infekční a zhoubné příčiny, metabolická kostní onemocnění, psychosociální 

příčiny, poranění muskuloligamentózního aparátu, vrozené vady, viscerální onemocnění. (Krismer, 

van Tulder , 2007; Kolář, 2006)                                            

Nespecifická LBP je definována jako bolest v zádech s neznámou příčinou a představuje 

zhruba 85% všech případů. (Vuori, 2001; Henchoz , Kai-Lik So, 2008)  

Muži a ženy mají podobné riziko vzniku bolestí dolní části zad přibližně do věku 60 let. Poté 

jsou ženy vystaveny většímu riziku, pravděpodobně kvůli rozvoji osteoporózy. (Suliman, 2006)  

 

2.1. Etiologie a patogeneze – strukturální příčiny 

Příčiny vzniku LBP ( ale i potíže v ostatních částech páteře) jsou v literatuře často děleny 

na morfologické, tedy strukturální, a funkční (Lewit, 2003; Kolář et al., 2009).                                                               

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Henchoz%20Y%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kai-Lik%20So%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Niemist%C3%B6%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Vuori%20IM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Henchoz%20Y%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kai-Lik%20So%20A%22%5BAuthor%5D
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Pohled na etiologii a patogenezi vertebrogenních obtíží se v posledních letech neustále 

vyvíjí. I přes velký pokrok v této oblasti však u vysokého procenta pacientů s LBP nelze stanovit 

definitivní diagnózu vzhledem k nedostatečně vyznačené vazbě mezi příznaky, patologickými 

změnami a výsledky zobrazovacích metod. Ve výsledcích zobrazovacích metod často 

identifikujeme značné strukturální nálezy, které jsou bez neurologického nálezu a bez výrazných 

subjektivních obtíží. Páteř má prostřednictvím funkčních reakcí značné kompenzační možnosti. Za 

příznivé funkční situace má i výrazné schopnosti autoreparační. Na druhou stranu u velkého počtu 

pacientů trpících bolestmi zad nelze ani dnešními metodami zjistit žádné morfologické nálezy, 

takže se tyto bolesti označují jako nespecifické nebo idiopatické. K tomu ještě nutno připočítat 

početnou skupinu pacientů s prokazatelnými morfologickými změnami, které se ukazují jako málo 

relevantní.                                                                                                                        

Z klinické praxe je známé, že bolest, na kterou si pacienti stěžují, odpovídá mnohem více 

funkčním než současným strukturálním změnám. Strukturální změny se zpravidla klinicky projevují 

až tehdy, když způsobují změny funkce. Pro vyhodnocení stavu z pohledu prognózy a stanovení 

léčebné strategie je nutné posoudit lézi z neurologického a morfologického pohledu, ale vždy také 

ve funkčních souvislostech. (Kolář et al., 2009; Kolář, 2006)                                                                                                                     

Nespecifická bolest dolní části zad (NLBP) není diagnózou, ale spíše popisem bolesti zad, 

pro kterou nemůže být nalezena přesná příčina a dána přesná patologickoanatomická diagnóza. 

(Slade, 2009 )                                                                                                                          

Z této definice a předešlého textu tedy vyplývá, že nejčastější příčinou klinických obtíži při 

NLBP se stávají právě poruchy funkce, které jsou hlavním předmětem léčebné rehabilitace, 

potažmo i námi prezentovaného fyzioterapeuticky koncipovaného posilování. Dále bych tedy 

věnoval pozornost těmto poruchám a jejich řešení. 

Pro úplnost zmiňujeme i možné strukturální příčiny, jejich bližší popis je podrobně popsán v 

odborné literatuře (Kolář et al., 2009; Sosna et al., 2001) a nepovažujeme uvedení bližších definic 

za podstatné pro další práci.                                                                                                                         

Mezi hlavní strukturální příčiny vertebrogenního syndromu patří postižení meziobratlové 

ploténky, degenerace intervertebrálních kloubů, spinální stenóza, abnormity páteřního kanálu, 

spondylolistéza, osteoporóza, ankylozující spondylitida, záněty, nádory.                                                                                                                                                

Na tomto místě je vhodné připomenout, že strukturální příčiny bývají většinou závažnější 

než následně popisované funkční a tudíž považujeme za vhodné uvést obecné rozdíly, podle kterých 

lze obě poruchy rozlišit.                                                                                                            

Pro strukturální patologickou poruchu je typický progresivní průběh. Pokud jde o recidivy, 

dochází ke zkracování intervalů mezi nimi a ani v období mezi intervaly nebývá pacient zcela bez 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Slade%20SC%22%5BAuthor%5D
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obtíží. Také lokalizace potíží se nemění. Přesné klinické vyšetření pak odhalí organický původ 

onemocnění. (Kolář et al., 2009)                                                                                                   

Pro funkční patologickou poruchu svědčí chronicko-intermitentní průběh s intervaly bez 

obtíží. Při recidivách se časem dostavují potíže i v jiných oblastech pohybového systému, takže se 

projevuje systémový charakter onemocnění. (Kolář et al., 2009) 

 

2.2. Etiologie a patogeneze - funkční příčiny 

Lewit (2003) popisuje funkční poruchy kloubu (pohybového segmentu páteře) a uvádí, že 

může jít  a) o hypermobilitu, b) o omezenou pohyblivost neboli kloubní blokádu. Omezená 

pohyblivost kloubu je způsobena jak mechanickou překážkou v kloubu (pohybovém segmentu 

páteře), tak reflexními změnami v odpovídajícím segmentu, kdy za nejvýznamnější změnu je 

považováno zvýšené svalové napětí (TrP neboli spazmus), protože může samo znehybňovat kloub. 

Z uvedeného plyne, že funkční poruchu kloubu lze ovlivnit jak pasivní cestou- manipulací, tak i 

cestou aktivní - skrze ovlivnění svalového systému řízeného CNS.                                                                 

Jako příčina vzniku funkčních kloubních blokád se uvádí přetížení a chybné zatížení, 

porucha pohybových stereotypů, statické přetěžování, nedostatečná pohybová aktivita, trauma a 

mikrotrauma, poruchy vzniklé v důsledku reflexního mechanismu – při podráždění některé tkáně, 

která je umístěna v příslušném segmentu, často jde o viscerálním onemocnění. (Lewit, 2003; 

Rychlíková, 1987)                                                                                                           

Hnízdil, Beránková (2000) uvádějí, že zřejmě nejužší vztah mezi bolestí zad a viscerální 

poruchou a naopak mezi viscerální poruchou a bolestí v kříži byl zaznamenán u afekcí 

gynekologických. 

Hypermobilita je naproti tomu zvýšená kloubní pohyblivost nad fyziologickou normu. Jako 

funkční porucha  se může rozdělit na (Lewit, 2003): 

• lokální patologickou hypermobilitu – může být primární nebo sekundární, nejčastěji jako    

   kompenzační při blokádách sousedních kloubů, což je nejcharakterističtější pro páteř 

• patologickou generalizovanou hypermobillitu – nejčastěji u některých kongenitálních    

   neurologických onemocnění 

• konstituční hypermobilitu – zvětšení kloubního rozsahu generalizovaně ve všech kloubech,    

pravděpodobně na podkladě insuficience mezenchymu.  

Obecně bývá pohyblivost největší v dětství a věkem ubývá. Zpravidla je větší u žen než u 

mužů. Poněvadž hypermobilita s laxními ligamenty  jde zpravidla ruku v ruce se svalovou slabostí, 
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dochází lehce k přetěžování, instabilitě a tím i k bolesti. Hypermobilita často souvisí s pohybovou 

inkoordinací a neschopností utvářet kvalitní pohybové stereotypy.                                                                                               

Cílem fyzioterapie je v případě hypermobility stabilizovat nestabilní segment pomocí 

svalové funkce.                                                                                                                    

A tak se dostáváme k dnes velice diskutovanému tématu v oblasti rehabilitace funkčních 

poruch pohybového systému a to problematice stability a stabilizace, která se v mnoha případech 

jeví jako stěžejní. Tento pojem je však chápán v širším kontextu a nelze ho uvažovat jen ve spojení 

s výše zmíněnou hypermobilitou.  

Stabilita či schopnost tohoto stavu co nejlépe (nejkvalitněji) dosahovat, je jednou 

z možností, jak hodnotit kvalitu funkcí lidského organismu. (Suchomel, 2006)                                                                                                                                                 

U pacientů s vertebrogenními obtížemi sledujeme často odchylky ve stabilizační funkci 

svalů ve srovnání s vývojovým modelem stabilizace. (Kolář, Lewit, 2005) Nejinak je tomu i u 

problematiky LBP.                                                                                                                      

Za významný faktor u pacientů s chronickou bolestí v dolní části zad (CLBP) je považována 

porucha stability (instabilita) v bederním úseku páteře. Nicméně panuje značná debata o tom co 

vlastně představuje ona instabilita. (O’Sullivan et al., 1997)  

2.2.1. Stabilita páteře a její zajištění 

Stabilitu a stabilizaci vnímáme ve fyzioterapii především v souvislosti s posturou, tedy 

aktivním držením těla, respektive jeho segmentů, proti působení zevních sil. Mluvíme tedy o 

posturální stabilitě a stabilizaci.                                                                                   

V dospělosti hraje porucha posturálních funkcí významnou, ne-li rozhodující roli ve vzniku 

funkčních poruch pohybového systému a vzniku a přetrvávání segmentových blokád. (Jirout, 1997)                                                                                                                                         

Posturální (postura = lat. postava) funkce zajišťuje vzpřímenou polohu těla v tíhovém poli. 

Posturou označujeme polohu, kterou tělo a jeho části zaujímají v klidu. (Bursová, 2005)                                                                                                                                        

Kolář et al. (2009) uvádí, že postura není synonymem vzpřímeného stoje na dvou 

končetinách nebo sedu, jak je nejčastěji prezentováno, ale je součástí jakékoliv polohy a především 

každého pohybu.                                                                                                                                     

Postura předchází pohyb. Je to však poloha ještě neorientovaná. Při motivaci a následné 

tvorbě pohybového záměru se postura mění v tzv. atitudu. Atituda se již vyznačuje orientací, 

připraveností ke konkrétnímu pohybu (Vojta, Peters, 1995).                                                   

Atituda je účelová a nese v sobě informace o pohybovém záměru. Právě tato atituda, ve 

kterou se změní startovací postura v okamžiku pohybového plánu, je rozhodující fenomén pro 

průběh plánovaného pohybu. Zásadním způsobem průběh pohybu ovlivňuje. (Čápová, 2008)                                                                                                                                
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Posturální stabilitu Kolář et al. (2009) charakterizuje jako dynamický proces, jakési 

kontinuální zaujímání stálé polohy při statické poloze těla, které jako celek nemění svou polohu 

v prostoru. Je to schopnost zajistit takové držení těla, aby nedošlo k nezamýšlenému nebo 

neřízenému pádu.                                                                                                                 

Posturální stabilizaci chápe jako aktivní (svalové) držení segmentů těla proti působení 

zevních sil řízené centrálním nervovým systémem. Jde o koordinovanou svalovou aktivitu agonistů 

a antagonistů zpevňující segmenty těla proti působení zevních sil, především síle gravitační. 

Zpevnění segmentů umožňuje dosažení vzpřímeného držení a lokomoci těla jako celku. Posturální 

stabilizace působí nejen proti gravitaci, ale je součástí všech pohybů, a to i když se jedná pouze o 

pohyb dolních nebo horních končetin.                                                                          

Držení je u dítěte i u dospělého nosným prvkem k cílenému pohybu v gravitačním poli 

země. Při každém pohybu, i kdyby byl nepatrný, dochází k vyrovnávání s gravitací . To znamená 

trvalé přizpůsobování držícího svalstva, aby byla zachována rovnováha. Překonávat gravitaci je 

zásadní a trvalou úlohou. Při každém pohybu je přesunuta tělesná váha a musí být znovu nastolena 

rovnováha. Kvalita pohybu staví na odpovídající postuře. (Orth, 2009). 

Při každém pohybu segmentu těla náročném na silové působení je vždy generována 

kontrakční svalová síla, potřebná pro překonání odporu, která je převedena na momenty sil v 

pákovém segmentovém systému lidského těla a vyvolává reakční svalové síly v celém pohybovém 

systému. Tuto reakční stabilizační funkci, probíhající automaticky, tedy bez naší volní kontroly, 

nazýváme posturální reaktibilitou. Jejím účelem je zpevnění jednotlivých segmentů, aby bylo 

získáno co nejstabilnější punctum fixum a aby kloubní segmenty odolávaly účinkům zevních sil. 

Punctum fixum tedy představuje  zpevnění jedné úponové části svalu, která umožní druhé úponové 

části svalu provést pohyb v kloubu a označuje se pak jako punctum mobile. Popsanou reakční 

stabilizací vznikají vnitřní síly působící na pohybové segmenty – v souvislosti s LBP pak na bederní 

úsek páteře. Žádný cílený pohyb není možné provést bez úponové stabilizace svalu, který daný 

pohyb vykonává. Aktivita svalů stabilizujících segment generuje aktivitu v dalších svalech, s jejichž 

úpony souvisí. Ty pak zajišťují zpevnění v dalších kloubních segmentech, tímto se svalová aktivita 

v pohybovém systému řetězí. Každý pohybový manévr tak má převod stabilizace do úponově 

provázaných oblastí, potažmo do celého těla. (Kolář et al., 2009; Kolář, 2006)                                                                             

Janda (1984) uvádí EMG prokazatelnost aktivity ve všech svalech těla, a ne výlučně u těch, 

jež vykonávají daný pohyb.                                                                                                          

Jelikož je tedy stabilizační funkce součástí téměř všech pohybů, spočívá působení vnitřních 

sil nejen v jejich kvalitě, ale i v jejich značném stereotypním opakování. Pokud tedy tyto vnitřní síly 
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vyvolávají nefyziologické zatížení segmentu, vede to časem ke vzniku obtíží včetně 

morfologických změn. (Kolář, 2006)                                                                                

Hodnocení postury a stabilizačních funkcí můžeme vztahovat k jakési „ideální postuře“, 

jejíž kineziologický obsah je uložen jako program v CNS a uplatňuje se v průběhu posturální 

ontogeneze. Prostřednictvím zrání tohoto programu dochází k synchronní aktivitě mezi svaly 

s antagonistickou funkcí. Hovoříme o svalové kokontrakci nebo lépe o svalové koaktivitě. Díky této 

vyvážené aktivitě dochází jak v oblasti páteře, tak periferních kloubů k nastavení polohy umožňující 

symetrické osové zatížení kloubů. Hovoříme o tom, že klouby jsou funkčně centrovány. Jde o 

funkční postavení, které optimalizuje statické zatížení. Při tomto držení je maximální kontakt 

kloubních ploch. Hovoříme o „ideální postuře“.  Toto je vázáno na zdravý CNS. Při jeho poruše 

vlivem nerovnováhy svalové aktivity působící na růstové štěrbiny nevzniká pouze porucha 

posturálních funkcí, ale i anatomické poruchy s biomechanickými důsledky pro kloub. (Kolář, 

1998; Kolář, 2006)    

  K první posturální reakci dochází, jakmile kojenec začíná sledovat okolí a při tom zvedá 

hlavu a udržuje ji zvednutou. V tomto okamžiku čistě flexní držení novorozeněte bez posturálních 

reakcí je vyvažováno systémem extenzorů a tento vývoj je v hlavních rysech dovršen ke konci 3. 

měsíce. Tato vyváženost zaručuje co nejpříznivější zatížení kloubů „jejich centraci“. (Lewit, 2003). 

Dle Vojty (1997) špatná kvalita držení těla přináší dříve nebo později vertebrogenní obtíže. 

Znalost vývojové kineziologie je tak nezbytným vybavením pro fyzioterapeuty zabývající se obecně 

rehabilitací pohybových poruch, ale i pro ostatní tělovýchovné pracovníky a to nejen v oblasti 

diagnostiky, ale zvláště terapie.  

Suchomel (2006) označuje stabilitu kloubu (pohybového segmentu) jako stav, kdy je 

nejméně namáháno kloubní pouzdro a periartikulární svaly pracují ve vzájemné koaktivaci potřebné 

k udržení požadovaného postavení a pohyb v kloubu je tedy vykonáván co nejekonomičtěji, jinými 

slovy, s co nejmenšími energetickými nároky k dosažení požadovaného úkonu vzhledem k dané 

situaci. Hovoří o dynamické centraci a stabilizaci segmentu, která zároveň vyjadřuje aktivní proces 

v určité poloze i během pohybu, funkci či schopnost organismu. Stabilita (kloubu, úseku páteře, 

funkce) je potom stav, ke kterému tento proces vede. Míra kvality stability či stabilizace odpovídá 

v tomto smyslu co nejlepší centraci.  

 Pojem funkční centrace kloubu podle Kračmara (2002) úzce souvisí na jedné straně 

s vyváženým působením svalových skupin zajišťujících polohu a tvořících pohyb v konkrétním 

segmentu a na straně druhé s centrálním charakterem řízení pohybu projevujícím se fyziologickým 

hybným stereotypem.  
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 V souvislosti s pojmem stabilizace páteře a její poruchou se často zmiňuje i Panjabiho 

koncept neutrální zóny. Neutrální zóna představuje velmi malý rozsah pohybu jednoho obratle vůči 

druhému, kterému je kladen minimální odpor kostěných, vazivových a svalových struktur. O tomto 

prostoru se palpačně přesvědčujeme v rámci vyšetření kloubní vůle. Můžeme říci, že oblast 

neutrální zóny je prostorem před dosažením fyziologické bariéry. Pozice neutrální zóny je 

označením pro takové nastavení dvou sousedních obratlů (pohybového segmentu páteře), kdy 

vektorový součet sil působících na segment je roven nule. Nestabilita v segmentu je pak 

charakteristická rozšířením neutrální zóny, tedy ztrátou pasivní podpory, která odpovídá posunu až 

ztrátě fyziologické bariéry a případnému nástupu anatomické bariéry. Není-li tato ztráta 

kompenzována adekvátní svalovou stabilizací, stává se příslušný úsek páteře zranitelný a může 

docházet k opakovaným mikrotraumatům v oblasti chrupavek, meziobratlových disků a dalších 

měkkých tkání. Snahou kinezioterapie je pak zmenšení velikosti neutrální zóny (a její udržení ve 

fyziologickém rozmezí, které zabraňuje klinické nestabilitě) prostřednictvím aktivní podpory – tedy 

výše zmíněné svalové stabilizace. (Panjabi, 1992; Suchomel, 2004; Kolář et al., 2009)                                                                       

Suchomel (2006) v této souvislosti zmiňuje, že neutrální zóna podléhá přímé kontrole svalů, 

které řadíme do tzv. hlubokého stabilizačního systému. K výše popsané nestabilitě tak dochází při 

nedostatečném zapojení právě těchto svalů. Během pohybu musí být rozsah neutrální zóny neustále 

kontrolován a udržován řídící funkcí CNS, což odpovídá zmiňovanému termínu dynamická 

centrace segmentu. Centrovaná pozice je jinými slovy ideálně udržovaná neutrální zóna příslušných 

dvou segmentů (kloubních partnerů).                                                                                                                                    

Ve shodě s tímto konceptem je i Véle et al. (2001), který rozlišuje stabilitu intersegmentální 

(vnitřní), vyjadřující stabilitu osového orgánu, a stabilitu celkovou (vnější). Ve stabilitě vnitřní je 

možné nalézt příměr s Panjabiho neutrální zónou, stabilita vnější pak vyjadřuje např. pojem 

neutrální poloha, který uvádí Suchomel (2004) pro popis postavení páteře jako celku.                                                                                             

 Lze předpokládat, že stabilita osového orgánu (vnitřní) je základnou stability celkové 

(vnější). Stabilita osového orgánu je bazí, ze které vychází i účelově řízený pohyb. Tato vnitřní 

stabilita musí být ale sektorově proměnlivá (pružná), aby určité sektory byly schopny stabilizovat 

svoji polohu tak, aby jiné sektory mohly svoji polohu účelově měnit. Dojde-li k omezení pružné 

intersegmentální stability buď mikrotraumatizací spojenou se vznikem inhibičních programů 

nutných pro zhojení mikrotraumatu, nebo programu řídícího posturální funkci, vznikají tzv. 

vertebrogenní poruchy. (Véle et al., 2001)  

Tuto možnost pružné aktivní sektorové stability zaručují svaly, které lze nazvat hluboké. 

(Suchomel, 2006) 
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Véle et al. (2001) se zaobírají i vztahem mezi stabilitou a kloubní blokádou, o které bylo 

pojednáno výše. Uvádějí, že místní pohybové blokády sice páteř „stabilizují“, nikoli však pružně, 

ale rigidně, a omezují tím mobilitu pohybové soustavy. Tato rigidní „stabilita“ určitých partií 

přetěžuje sousední části posturálního systému, vede ke změnám pohybových vzorců v ostatních 

částech systému, je provázena bolestivými reakcemi z přetížení a vede ke vzniku dalších poruch.                            

 Celková stabilita je pak tvořena třemi subsystémy. Pasivním (kostěné a chrupavčité struktury, 

ligamenta), aktivním(svaly účastnící se na přímé stabilizaci) a neurálním, který ovlivňuje stabilitu 

prostřednictvím řízení aktivní složky. Při dysfunkci jednoho ze subsystémů může dojít a) 

k okamžité kompenzaci – normalizace funkce, b) k dlouhodobému adaptačnímu procesu jednoho 

nebo více subsystémů – s normalizací funkce, ale se změnou ve stabilizačním systému, c) 

k postižení jedné nebo více složek některého systému – s celkovou dysfunkcí, která vede např. k 

LBP. (Panjabi, 1992)                                                                                      

 Podobně Véle (1997) rozlišuje:  

systém podpůrný: skelet, klouby, vazy (mechanická báze),  

systém výkonový: svaly (převod chemické energie na mechanickou sílu), 

systém řídící: nervový aparát (řízení pohybové funkce), 

systém zásobovací: infrastruktura (přesuny potřebných látek). 

 Rovnováhu v tomto komplexu lze vidět ve vzájemné dynamické  spolupráci jednotlivých 

struktur. Z funkčního hlediska je zřejmé, že jakákoliv změna v jedné struktuře musí být 

následována reakcí v dalších strukturách pohybového systému. Tudíž žádná změna v pohybovém 

systému není omezena pouze na lokální oblast, ve které se nachází, ale má vždy svůj projev 

v pohybovém systému jako celku a v tomto smyslu jej tedy i ovlivňuje. (Suchomel, 2006)  

 

2.2.2. Význam svalové systematizace 

Je zřejmé, že na zachování stability pohybového systému se podílí svalový systém řízený 

CNS jako celek. Z hlediska její kvality, a tedy následného klinického dopadu i možnosti 

terapeutického ovlivnění, má však smysl zabývat se diferenciací svalového systému. Existuje více 

hledisek pro svalovou systematizaci, pro lepší orientaci v problematice posturálních funkcí uvádím 

následující. 

Janda (1984) rozděluje svalový systém z pohledu antigravitační funkce na tonický a fázický. 

Fázické svaly mají zřetelnou predilekční tendenci k útlumovým projevům. Tonické svaly mají 

tendenci k hypertonii až zkrácení a plní především činnost posturální. Od toho také nazývá tyto 

svaly posturálními.  
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Lewit (2003) uvádí, že oba systémy se účastní všech posturálních reakcí, a proto je termín 

„posturální svalstvo“, jako označení pouze pro systém tonický, zavádějící. 

Kvalita zajištění postury je pak určena vzájemnou koaktivitou jednotlivých svalů či 

svalových skupin v kontextu celotělového schématu. Tento stav můžeme označit jako dynamická 

svalová rovnováha, která je udržována CNS formou dynamických pohybových stereotypů. Při 

poruše této svalové rovnováhy vznikají svalové dysbalance, které jsou i přes různé příčiny jejich 

vzniku natolik konstantní a charakteristické, že mluvíme o syndromech – horní a dolní zkřížený 

syndrom, vrstvový syndrom. (Stackeová, 2008) 

Kolář (2001) spatřuje hlavní funkční rozdíl v časovém řazení obou systémů do držení těla, 

tj. v jejich posturální integraci v průběhu ontogeneze. Skupiny s tendencí ke zkracování (tonický 

systém) zařazuje jako ontogeneticky starší, zajišťující primitivní držení těla v novorozeneckém 

období. Svaly, které inklinují k oslabení (fázický systém) jsou ve své posturální funkci (z pohledu 

zajišťování držení) z ontogenetického hlediska mladší. Fázické svaly se začínají integrovat do 

posturálních mechanismů přibližně od 4 - 6 týdnů života. Zráním CNS jsou postupně zapojovány do 

držení těla a formativně podmiňují vývoj anatomických struktur.  

Výsledkem tohoto vývoje jsou koaktivační vzorce svalů s antagonistickou funkcí zajišťující 

stabilitu. Tento antagonismus neplatí pouze pro jednotlivé svaly, ale pro celý svalový systém.  

Suchomel (2006) považuje za užitečné dělení svalového systému z pohledu schopnosti 

přímo participovat na stabilizaci segmentů a zmiňuje stabilizátory lokální a globální. Toto dělení 

vychází z rozdílů v anatomii, histologii, fyziologii a tím i v samotné funkci obou systémů. Lokální 

stabilizátory souvisí přímo se segmentální stabilitou. Při aktivitě těchto svalů dochází jen 

k minimální změně jejich délky. Tyto svaly jsou zodpovědné za nastavení jednoho segmentu vůči 

druhému a tak jsou nepostradatelné v procesu centrace. Mají významnou proprioceptivní aferentaci. 

Aktivují se již při anticipaci pohybu, tedy před kontrakcí ostatních svalů trupu. To je velmi důležité 

pro kvalitu zajišťování stability obecně. V literatuře jsou nejčastěji diskutovány jako lokální 

stabilizátory bederní páteře tyto svaly: m. transversus abdominis, mm. multifidi a zadní vlákna m. 

psoas major. Globální stabilizátory se účastní více na pohybech silových, rychlých a méně přesných 

než stabilizátory lokální. Jsou zodpovědné za viditelnou, vnější stabilitu, umožňují převod sil a 

zatížení z oblasti horních a dolních končetin, pánve i horní části trupu. Přesahují tedy často více 

kloubů a některé jsou organizovány ve formě svalových řetězců či svalových smyček. Vyvážený 

svalový tonus je pak výrazem co nejlepší spolupráce mezi globálním a lokálním systémem.  

Z hlediska neurofyziologie, histologie a biochemie se poukazuje na význam zejména dvou 

typů svalových vláken, jejichž vlastnosti určují příslušné motoneurony. Rozlišujeme svalová vlákna 

typu I (označovaná také jako červená, pomalá, oxidativní) inervovaná tonickými motoneurony 
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(malými alfa – motoneurony) a svalová vlákna typu II (bílá, rychlá, glykolitická) řízená fázickými 

motoneurony (velkými α-motoneurony). Každý sval, tonický i fázický, obsahuje oba druhy těchto 

vláken/motorických jednotek, jejich vzájemné zastoupení se však liší. Funkčně se tonické 

motoneurony vyznačují delším trváním záškubu i dekontrakce, menší kontrakční silou a odolností 

proti únavě. Fázické motoneurony mají kratší trvání záškubu i dekontrakce, větší sílu a rychleji se 

unaví . Tonická vlákna se zapojují při nižší zátěži, pod 25% maximální volní kontrakce (MVC), 

fázické potom asi od 40% MVC. (Gibbons, 2001; Bursová, 2005; Kolář, 2002)                                                                                                                            

Suchomel (2006) zmiňuje, že svalová vlákna typu I se nacházejí převážně spíše ve 

zmiňovaných lokálních stabilizátorech. 

 

2.2.3. Hluboký stabilizační systém páteře 

Ve spojitosti se vznikem NLBP na podkladě poruchy stability v bederní části páteře je 

poukazováno především na poruchu funkce hlubokého stabilizačního systému páteře (HSSP) 

v tomto úseku.  

Hluboký stabilizační systém páteře, respektive jeho porucha, je jedním z nejvýznamnějších 

funkčních etiopatogenetických faktorů způsobujících bolesti v zádech včetně kořenových 

syndromů. Zároveň však plní zásadní roli kompenzační, a to i při značných morfologických 

nálezech, proto by jeho funkce neměla ujít naší diagnostické a terapeutické pozornosti. (Kolář, 

2002) 

Hluboký stabilizační systém páteře představuje svalovou souhru, která zabezpečuje 

stabilizaci, neboli zpevnění páteře během všech pohybů. Svaly tohoto systému jsou aktivovány při 

jakémkoli zatížení (statickém či dynamickém). Zapojení svalů do stabilizace páteře je automatické. 

Extenzory páteře, především mm. multifidi, ve spolupráci se svaly  břišního lisu, které stabilizují 

páteř z přední strany, konkrétně jde o břišní svaly, bránici a pánevní dno, tvoří HSSP v oblasti 

bederní páteře. V oblasti horní hrudní páteře a krční páteře má zásadní význam souhra mezi 

hlubokými extenzory, které tvoří m. semispinalis capitis et cervicis, m. splenius capitis, m. splenius 

cervicis, m. longissimus cervicis et capitis a ventrální muskulatury zastoupené m. longus coli et 

capitis. Tato vyvážená svalová souhra je určena motorickým programem mozku, uzrává v průběhu 

posturálního vývoje a participuje na vývoji spino-pelvi-femorálních vztahů a globálních 

biomechanických vztahů, neboť formuje budoucí lordoticko-kyfotické zakřivení. (Kolář, 2005; 

Kolář, 2006). 

HSSP je v zásadě tvořen již zmíněnými lokálními stabilizátory a je tedy charakterizován 

vlastnostmi, o kterých jsme se již zmiňovali. Zejména jde o přímou participaci na segmentálním 
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pohybu (mj. díky schopnosti anticipace). Při jejich dobré a včasné aktivaci je příslušný segment 

lépe chráněn před postupným přetížením vlivem v čase se sumujících sil. (Suchomel, 2006) 

 

Dýchání a stabilizační funkce bránice 

Aktivace bránice v posturálním režimu je podmínkou každé pohybové činnosti. (Kolář, 

2006)                                                                                                

Bránice spoluvytváří intraabdominální tlak (IAP) již před aktivitou svalů vykonávající 

pohybové funkce, čímž přispívá k zajištění stability, a to nezávisle na dechové fázi. (Ebenbichler  et 

al., 2001) 

Kolář (2006) uvádí, že dechová a posturální aktivita probíhá paralelně nebo probíhá 

synchronizace dechu s náročnější činností, někdy dojde dokonce k apnoické pauze (zadržení dechu) 

a po tuto dobu je zapojeno dýchací svalstvo ve prospěch postury. Záleží na intenzitě pohybové 

činnosti. Při stabilizační funkci bránice dojde při dýchání k oploštění konvexní kontury a dýchání 

probíhá při jejím zvýšeném tonickém napětí. 

Při zapojení bránice do stabilizace páteře je z funkčního a biomechanického hlediska 

podstatné postavení předozadní osy bránice, která je za fyziologické situace nastavena horizontálně. 

Tím je horizontálně nastaveno i centrum tendineum a bránice svou kaudální tonickou aktivací může 

vytvořit potřebný tlak v břišní dutině. Působí jako píst. (Kolář, 2006) 

Při aktivní kontrakci bránice se centrum tendineum posouvá dolů a brániční kopule se 

oplošťuje, takže se zvětšuje vertikální rozměr dutiny hrudní, ve které tím vzniká podtlak. Ten 

umožní proudění vzduchu do plic při nádechu. Pokles centra je ale brzy zastaven zejména opřením 

o břišní orgány, k čemuž je zapotřebí správná souhra se svaly břišní stěny a pánevního dna. 

Ukončením poklesu šlašitého centra a jeho stabilizací pak dojde k elevaci dolních žeber, která je 

umožněna jejich rotací v kostovertebrálních kloubech. Směr osy této rotace určuje odlišné rozšíření 

hrudního koše v dolní a horní části. Elevací spodních žeber se zvětšuje transverzální rozměr 

hrudního koše a elevací horních žeber se pomocí sterna zvětšuje jeho anteroposteriorní rozměr. 

(Kapandji, 1974; Véle, 1997). V tomto případě vidíme správnou dechovou vlnu, která probíhá od 

břicha směrem do hrudníku. 

Hodnocení stereotypu dýchání je velmi důležité vzhledem k posouzení stabilizační funkce 

bránice. Umožňuje nám posoudit aktivaci bránice a její spolupráci s břišními svaly. Test k vyšetření 

stabilizační funkce bránice uvádíme níže. (viz. kap. 6.3.2.) 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ebenbichler%20GR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ebenbichler%20GR%22%5BAuthor%5D
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Stabilizační funkce břišních svalů a pánevního dna 

Nejčastěji zmiňovaný sval břišní stěny v HSSP je m. transversus abdominis, který se upíná 

na obratle skrze thorakolumbální fascii a stabilizuje páteř zvýšením IAP. V řadě studií byla 

prokázána aktivace tohoto svalu před svaly provádějícími vlastní pohyb dolních i horních končetin, 

nezávisle na směru těchto pohybů. (Barr at al., 2005) 

Další důležitou složkou HSSP systému jsou svaly pánevního dna. Pánevního dno tvoří 

jakousi základnu břišní dutiny a jeho svaly se musí kontrahovat při růstu IAP, čímž zajišťují 

kontinenci a přispívají ke zvýšení IAP. (Barr et al., 2005) 

Břišní svaly spolu se svaly pánevního dna se během stabilizace zapojují proti kontrakci 

bránice a tím spoluvytvářejí a adjustují nitrobřišní tlak. Při posturálním vzoru stabilizace je důležitý 

aktivační „timing“. Za fyziologické situace se aktivace svalů břišní stěny zvyšuje až po oploštění 

(kontrakci) bránice. (Kolář, 2006) 

Při předčasné aktivaci břišních svalů nedojde k oploštění bránice, což v konečném důsledku 

vede k zvýšené aktivaci paravertebrálních svalů. Důležitá je rovněž vyváženost v aktivaci břišních 

svalů. Při špatné stabilizaci se nadměrně aktivuje horní část m. rectus abdominis a m. obliquus 

abdominis externus. Naopak se nedostatečně aktivuje m. TrA, m. obliquus abdominis internus a 

dolní část m. rectus abdominis (Kolář, 2006).                                                                    

Dvořák, Holibka (2006) ve své práci zjistili, že snopce bránice, které směřují do inzerční 

oblasti bránice v interkostálním prostoru anterolaterální části dolní hrudní apertury, kontinuálně 

přecházejí do snopců m. transversus abdominis. Přechod uvedených dvou svalů nebylo možno 

makroskopicky ani mikroskopicky rozlišit. Strukturální charakter mechanické vazby obou svalů v 

interkostálním prostoru svědčí o jejich neoddělitelné participaci na respiračních a posturálních 

dějích. 

 

Stabilizační funkce paravertebrálních svalů 

Významnou roli hrají především mm. multifidi, které mají intersegmentální průběh a 

kontrolují postavení páteře v klidu i při pohybu. Mají hluboká a povrchová vlákna.  

Moseley et al. (2002) ve své studii prokázali, že hluboká vlákna se spolu s m. TrA aktivují 

jako první při pohybu horních končetin nezávisle na směru tohoto pohybu. Povrchová vlákna se 

také aktivují před vlastními svaly paže, ale načasování jejich aktivity je závislé na směru pohybu. 

Z toho autoři usuzují, že povrchová vlákna přispívají ke kontrole orientace páteře a hluboká vlákna 

jsou odpovědná za kontrolu intersegmentálního postavení. 

 

Někteří autoři v souvislosti se stabilizační funkcí poukazují na důležitost i dalších svalů.  



 22 

Liebson (2007) zmiňuje možnou roli m. quadratus lumborum ve stabilizaci bederní páteře, 

jelikož to naznačuje jeho anatomické umístění, architektura a některá pozorování, která ukázala 

zapojení tohoto svalu spolu se svaly břišní dutiny do stabilizační funkce. 

Gibbons (2001) zmiňuje i zadní část m. psoas major. 

Suchomel (2006) v této souvislosti uvádí, že z hlediska pravděpodobných podobných funkcí 

(proprioceptivní, centrace segmentů, anticipace apod.) však v širším pohledu nacházíme určitou 

analogii ve svalech na periferii i kořenových kloubech, např. drobné svaly plosky nohy, m. 

popliteus, pelvitrochanterické svaly, mm. interossei dorsales, m. anconeus, m. supinator, zevní 

rotátory ramene, m. subscapularis. Pro toto tvrzení zatím nejsou exaktní podklady, lze tak usuzovat 

z hlediska kineziologie svalů a kloubů. 

 

2.2.4. HSSP z hlediska patologie 

Při oslabení svalů HSSP je páteř méně stabilní. Při provádění pohybu dochází ke zvýšené 

aktivitě povrchových svalů, které však nemají segmentové uspořádání. Jejich aktivita působí na 

delší úseky páteře, kde jsou nedostatečně zajištěny vzájemné pozice obratlů jednoho vůči druhému. 

To s sebou nese zvýšené riziko vzniku mikrotraumat měkkých tkání v oblasti páteře (Kolář, 2001). 

Mnohé studie prokázali různá poškození mm. multifidi u pacientů s chronickou LBP, např. 

atrofie či bioptické změny. 

Po akutní atace bolestí v zádech dochází k výrazné atrofii mm. multifidi. Po prvním akutním 

průběhu není návrat funkce těchto svalů automatický, a to i po odeznění bolesti. Příčinou atrofie je 

pravděpodobně ischémie (nedokrvení) svalu. Spazmus (zvýšené napětí) těchto svalů se v této 

souvislosti považuje za ochranný mechanismus. Vlivem spazmu dochází ke snížení cirkulace a jeho 

zásobení, a tím je pravděpodobně způsobena i následná atrofie mm. multifidi (Suchomel, 2006).  

Biopsie mm. multifidi u pacientů s LBP ukazuje také změny, konkrétně atrofii svalových 

vláken typu II a strukturální změny ve vláknech typu I. (Barr et al., 2005)                              

Barr et al. (2005) dále uvádějí, že některé studie ukazují u pacientů s LBP snížení svalové 

síly extenzorů páteře při izometrickém i izokinetickém měření oproti osobám bez potíží. Rovněž 

byla nalezena snížená vytrvalost těchto svalů. Dále byla u pacientů s LBP opakovaně prokázána 

porušená posturální kontrola, horší reakce na neočekávané vychýlení z rovnováhy, deficit ve 

vnímání polohy těla. Předpokládá se, že tyto nedostatky by mohly být u pacientů s LBP způsobeny 

porušenou proprioceptivní funkcí mm. multifidi. 

Hodges and Richardson (1996)  ve své studii uvádějí, že m. TrA předbíhá ve své aktivitě 

svaly provádějící pohyb paže, konkrétně m. deltoideus, nezávisle na směru tohoto pohybu. To 
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odpovídá stabilizační funkci tohoto svalu. Pozorovali, že u pacientů s LBP v bezbolestivém období 

je kontrakce m. TrA opožděná proti skupině bez obtíží,  z čehož  usuzují na neefektivní svalovou 

stabilizaci a následný vznik LBP. 

Suchomel (2006) uvádí jako možné příčiny nerovnováhy mezi lokálními a globálními 

stabilizátory například výše zmíněnou atrofii mm. multifidi po akutní atace LBP, dlouhodobě 

prováděnou činnost se zaměřením na globální svaly, hypoaferentaci vznikající monotónně 

zaujímanou pracovní pozicí (sed), dysaferentací např. používáním nevhodné obuvi. Dochází 

k nedostatečnému zapojení lokálních stabilizátorů (HSSP), což vede k převaze globálních 

stabilizátorů svalového systému s důsledky, které uvádí Kolář. (viz. výše)  

Kolář (2006) popisuje v souvislosti se stabilizační funkcí bránice a tvarem hrudníku, že při 

nefyziologickém vývoji stabilizačních a respiračních funkcí, které jsou vzájemně provázány, 

nacházíme zadní úhly žeber na úrovni nebo před osou páteře, čímž jsou nastaveny biomechanické 

podmínky, které neumožňují dostatečnou přední stabilizaci páteře. Obdobným problémem je 

ventrální prominence nepravých žeber. Tato anatomická dysfunkce je téměř vždy spojena s břišní 

diastázou. Dále uvádí, že zešikmení předozadní osy bránice spojené s nedostatečným rozšířením 

dolní apertury hrudníku je při stabilizaci spojeno se zvýšenou extenční aktivitou paravertebrálních 

svalů s maximem v torakolumbálním přechodu. Do stabilizace se nezapojí m. TrA a hovoříme o 

paradoxní situaci. Jako další příčinu zvýšené aktivace paravertebrálních svalů spatřuje předčasnou 

stabilizační aktivaci břišních svalů, kdy nedojde k dostatečnému oploštění bránice. Důležitá je 

rovněž vyváženost v aktivaci břišních svalů. Při špatné stabilizaci se nadměrně aktivuje horní část 

m. rectus abdominis a m. obliquus abdominis externus. Naopak se nedostatečně aktivuje m. TrA, m. 

obliquus abdominis internus a dolní část m. rectus abdominis. 

 

2.2.5. Porucha řídící funkce CNS 

Kolář et al. (2009) uvádí, že působení svalové aktivity na páteř závisí značně na kvalitě 

stabilizační funkce a na stupni její fixace, tzn. na možnostech jejího přebudování. Nedostatečnost 

v této centrálně podmíněné funkci způsobuje, že pacient při pohybu využívá nerovnoměrně 

distribuované a nadměrné svalové síly a také větší počet svalů, než je z mechanického pohledu 

potřeba. Důsledkem je jednostranná stereotypní aktivita při svalové stabilizaci bez možnosti její 

změny. Tyto funkce jsou závislé především na:           

a) vlastnosti centrálních složek hybného systému – vytváření správných a programovaných 

pohybů, přebudování fixovaných stereotypů a provádění pohybu za různých posturálních situací je 

závislé na kvalitě centrálních nervových struktur. Plasticita korových funkcí umožňuje tvorbu a 
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fixaci stále nových posturálních variant, aniž by ovšem dříve vytvořené varianty vymizely. To do 

určité míry umožňuje ovlivnit vývoj deformity a podmiňuje její kompenzaci. Obecně se kvalita 

centrálních řídících složek vymezená jejich plasticitou klinicky projevuje schopností selektivní 

hybnosti neboli pohybové diferenciace. Toho nelze dosáhnout bez kvalitní relaxační schopnosti, 

respektive možností relaxovat sval následně po jeho aktivaci. Dané funkce úzce souvisejí 

s představou o vlastním těle. Konkrétní obraz vlastního těla je značně rozdílný. Nedokonalost 

tohoto obrazu vypovídá o nedostatečných kompenzačních možnostech při patologickém stavu. 

Pacienti s poruchou uvědomění si svého těla vůči prostoru, tedy s poruchami somatognozie a 

stereognozie, se také velmi špatně adaptují na operační výkon. S uvedenými schopnostmi úzce 

souvisí kvalita rozlišovací schopnosti při vyšetření diskriminačního a hlubokého čití. 

b) způsobu, jakým byly a jsou hybné stereotypy vypracovány, posilovány a korigovány - při 

vypracovávání hybných stereotypů je nesmírně důležité, aby se podařilo vypracovat skutečně 

ekonomický stereotyp. Teoretickým předpokladem je, aby pohyb, který se naučíme, byl vypracován 

ekonomicky. Znamená to, aby se jej účastnily pouze svaly, které jej mechanicky realizují nebo 

posturálně zajišťují. Za těchto ideálních předpokladů probíhá pohyb při správném postavení kloubů, 

tedy centrovaném (neutrálním). To vede k optimálnímu zatížení kloubních a vazivových struktur. 

Příkladem poruchy je třeba chybně vypracovaný vzor zajišťující stabilizaci páteře. 

2.2.6. Porucha ve zpracování nocicepce 

U vertebrogenních syndromů si zasluhují pozornost vedle ostatních funkčních poruch tzv. 

skryté centrální vady. Nejedná se o zjevné patologické neurologické syndromy, ale o takové stavy, 

které se manifestují vyšší náchylností k chronickým obtížím a jsou jednou z významných příčin 

podílejících se na selhání adaptačních mechanismů. Časté je selhání při zatížení v psychosociální 

oblasti. Existuje mnoho způsobů, kterými může funkční reorganizace mozku produkovat 

přetrvávající bolest při absenci významné periferní patologie. Jedním z možných vysvětlení 

tendence k chronickému průběhu obtíží je jistá míra přecitlivělosti nociceptivního systému, tzn. že 

dochází k facilitaci percepce bolesti s malým nebo žádným periferním nociceptivním imputem. 

Příčina může být ve změnách na úrovni periferie, míchy, mozku nebo všech těchto oblastí. Percepci 

chronické vertebrogenní bolesti při absenci významné periferní patologie může také rozvíjet 

přítomnost centrálních paměťových stop bolesti – tímto se vysvětluje, jak předchozí epizody LBP 

vedou k chronickému vývoji, a to právě posílením paměťových stop. Dalším mechanismem může 

být změněná kortikální reprezentace somatických proprioceptivních vstupů, která může falešně 

signalizovat inkongruenci mezi motorickým záměrem a pohybem. (Kolář et al., 2009) 



 25 

2.2.7. Porucha psychiky 

Psychosociální anamnéza má význam pro stanovení vlastní příčiny poruchy, k vyhodnocení 

prognózy a tím ke stanovení léčebného postupu. Stav psychiky, jako strach, úzkost, agresivita atd., 

má nezanedbatelný vliv na posturální chování. V řadě psychicky náročných situací dochází 

především prostřednictvím limbického systému ke změnám svalového napětí a tím i vlastního 

motorického projevu. Nefyziologický hypertonus spojený se vznikem svalových dysbalancí nastává 

zejména při dlouhodobé stresové zátěži a hraje pak významnou úlohu při vzniku funkčních poruch 

pohybového systému. Vlivem stresové zátěže dochází mnohdy i k dekompenzaci neurologicky 

asymptomatického výhřezu ploténky nebo některé jiné poruchy ve struktuře dolních lumbálních 

segmentů. Psychická porucha je zároveň komplikací při vlastním léčení, které je tímto stavem 

prolongováno. (Kolář et al., 2009)                                                          

Psychický faktor se často podílí na klinickém obraze vertebrogenních poruch. Pokud 

nemocný dovede svou bolest přesně lokalizovat a popsat a tento popis často nemění, měli bychom 

si rozmyslet, zda považovat bolest za psychogenní a pátrat ne-li po morfologické, tedy po funkční 

poruše motoriky. Pro čistě psychogenní bolest je charakteristické, že nemocný uhýbá před 

přesnějším popisem a své údaje často mění. (Lewit, 2003).  

Gordon Waddell test nám umožní rychlý screening rozlišení mezi pravými a nepravými 

bolestmi a pomáhá nám identifikovat pacienty, kteří potřebují detailnější psychoterapeutické 

vyšetření. (Nováková et al., 2001) 

 

2.3. Klinické příznaky 

Bolest 

Jedním z nejčastějších příznaků poruchy funkce je bolest. Je ochranným signálem, 

upozorňujícím na poruchu či ohrožení organismu. Bolest je tedy reakcí na nociceptivní podnět a zda 

bude subjektivně vnímána jako bolest závisí nejen na intenzitě podráždění, inhibici podráždění, ale i 

na stavu nervového systému, především vegetativního. V důsledku bolestivého podráždění vznikají 

reflexní změny na ostatních tkáních v segmentu i na suprasegmentální úrovni a centrální úrovni. 

Tyto změny jsou diagnostikovatelné. (Lewit, 2003; Rychlíková, 1985) 

Pokud je reakce na nociceptivní podráždění intenzivní, pak funkční porucha v pohybovém 

segmentu vyvolá antalgetickou reakci, která mění i normální motorické stereotypy, a tak způsobí 

fixaci změněné funkce. Tím se také chorobný stav udržuje. (Lewit, 2003) 

Bolest v pohybové soustavě je v úzké korelaci se zvýšeným svalovým napětím. Pokud se 

podaří normalizovat funkci, bolest zpravidla ustupuje. (Lewit, 2003) 
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LBP je často spojena i s jinými projevy, jako je bolest hlavy, bolesti břicha a bolesti v různých 

částech končetin. Rozšířená bolest je spojena s horší prognózou v porovnání s lokalizovanou LBP. 

(Thomas et al., 1999) 

Reflexní změny 

Hyperalgická kožní zóna (HAZ) – oblast kůže, která má při dotyku zvýšenou citlivost. Při 

vyšetřování je kůže těžko řasitelná, prosáklá a hůře posunlivá. 

Svalové spasmy – zvýšené napětí svalů, které reagují bolestivě i jen na lehký tlak. 

Svalový spoušťový bod (trigger point, TrP) – jde o bod zvýšené iritability v tuhém svalovém 

snopečku, který je bolestivý na tlak a z něhož lze vyvolávat charakteristickou přenesenou bolest i 

vegetativní příznaky. Při přebrnknutí tohoto snopečku dojde ke svalovému záškubu a nemocný 

udává bolest. 

Bolestivé body na okostici – jde často o úpony šlach a vazů tzv. entezopatie. Souvisí často 

se svaly, v nichž se nacházejí TrP. 

Funkční kloubní blokády nebo hypermobilita – viz výše. 

 

2.4. Rizikové faktory pro vznik LBP  

Nejčastěji  zmiňovanými jsou těžká fyzická práce, časté ohýbání, otáčení, zvedání se, tahání 

a tlačení předmětů, monotónní práce, statické polohy těla a vibrace. Psychosociální rizikové faktory 

zahrnují úzkost, depresi, nespokojenost a duševní stres v zaměstnání. Mezi rizikové faktory se řadí i 

inaktivita a imobilita. Významnou roli v rozvoji procesů vedoucích k LBP hraje pravděpodobně i 

genetika. (Vuori, 2001)                                                                                                                        

 

2.5. Klinické vyšetření  

Není účelem této práce podrobný popis klinického vyšetření a jeho fyziologických či 

patologických nálezů, toto je bohatě rozvedeno v mnoha publikacích, zmíním tedy jen nejdůležitější 

zásady jeho provádění a podrobněji uvedu testy zaměřené na vyšetření posturálních stabilizačních 

funkcí, které jsou použity v praktické části. 

Při vyšetření pacientů s LBP sledujeme  pacienta jako celek, jelikož vliv řady tělesných 

struktur se promítá do bederní páteře a naopak. Naší snahou je odlišit funkční příčiny obtíží od 

možných morfologických a jiných, mnohdy závažných, onemocnění.(viz. 2.1) 

Postup vyšetření má být sledem logicky na sebe navazujících kroků. Celkové klinické 

vyšetření se skládá z: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Vuori%20IM%22%5BAuthor%5D
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anamnézy – ptáme se na počátek obtíží (prudký pohyb, pozvolný nástup, úraz) a jejich průběh, typ 

bolesti (stálá či intermitentní, iradiace bolesti), intenzitu bolesti, lokalizaci bolesti, vyvolávající 

faktor bolesti (souvislost s pohybem), vegetativní příznaky, úlevovou polohu, prodělaná a 

přidružená onemocnění, užívání farmak, povahu zaměstnání, rodinné vztahy, provozování 

sportovních aktivit, dosavadní způsob léčby 

aspekce – zajímá nás celkové držení těla ve stoji, postavení jednotlivých segmentů (DKK, pánev, 

páteř, postavení hrudníku a lopatek, držení hlavy), rozložení a míra svalového napětí (svalové 

dysbalance typu horního, dolního a zkříženého syndromu, ukazuje i na relaxační schopnosti 

pacienta), můžeme provést krátkou orientační analýzu chůze a stereotypu funkčně důležitých úkonů 

(vstávání ze sedu, sedání, předklon, dýchání), funkčními testy vyšetřujeme posturální stabilizaci a 

posturální reaktibilitu (viz. níže) 

palpace – zjišťujeme reflexní změny typu HAZ, protažitelnost a posunlivost měkkých tkání, změny 

svalového tonu včetně TrP, bolestivé body na okostici, kloubní blokády 

vyšetření pohyblivosti - zjišťujeme pasivní i aktivní rozsah hybnosti páteře i jejích úseků do flexe, 

extenze a rotací, dále je vhodné vyšetřit i kloubní vůli a pohyb proti odporu, pozornost věnujeme 

vyšetření DKK a pánve 

neurologické vyšetření – hodnotíme jednotlivé modality čití, reflexy, svalovou sílu, napínací 

manévry                                                                                                                               

hodnocení motorických funkcí z pohledu korové plasticity - vyšetření selektivní hybnosti a 

schopnosti relaxace, somatognozie a stereognozie 

zobrazovací metody – výsledky klinického vyšetření mohou ukazovat na nutnost použití 

zobrazovacích metod (RTG, CT, MR) či laboratorního vyšetření a jejich vzájemného porovnání 

 

2.5.1 Testy pro hodnocení posturální stabilizace a posturální reaktibility 

Jak už jsme v předchozím textu uvedli, nacházíme u pacientů s LBP velice často 

charakteristické odchylky ve stabilizační funkci svalů ve srovnání s vývojovým vzorem stabilizace, 

který považujeme za jakýsi ideál. Při hodnocení posturální (stabilizační) funkce svalů používáme 

testy, které hodnotí kvalitativní způsob zapojování těchto svalů a posoudí funkci svalu během 

stabilizace. Tyto testy hodnotí koordinaci v zapojování svalů zajišťujících stabilizaci páteře, pánve a 

trupu jako základního rámu pohybu končetin. 

  Hodnocení stabilizační funkce pomocí testů dle Koláře (2006) jsme používali v praktické 

části a v jsou tedy podrobně popsány v této části práce. (viz. 6.3.2.) 
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2.6. Terapie 

 

Jak jíž bylo uvedeno, existuje celá řada příčin způsobujících LBP a z toho vyplývá i velká 

řada terapeutických možností. Jen v poměrně malém procentu případů se podaří nalézt konkrétní 

objektivní příčinu klinických příznaků, jelikož ani případný morfologický nález nemusí být pravým 

zdrojem subjektivních obtíží pacienta. Pokud tedy není nalezena objektivní příčina, hovoříme o 

nespecifických LBP, za jejichž naprostou většinou se skrývají poruchy funkce na různých etážích 

pohybového systému. Teprve na podkladě morfologického, neurologického a funkčního nálezu 

můžeme zvolit vhodný léčebný postup. 

Pokud je určena konkrétní příčina, bývá většinou jasně definována i následná kauzální léčba. 

V opačném případě je terapie dosti svízelná a podílí se na ní mnohdy více medicínských oborů. 

(Hnízdil, 2000) 

 

2.6.1. Akutní stádium 

V akutním stádiu NLBP je stále běžně doporučován klid na lůžku, ačkoliv mnohé studie 

efekt tohoto postupu vyvracejí. 

Některé studie porovnávaly terapeutický efekt dvoudenního a čtyřdenního klidu na lůžku 

oproti žádnému klidu na lůžku u pacientů s akutní NLBP. Tyto studie ukázaly, že zlepšení 

výsledků, především zkrácení pracovní neschopnosti, je spojeno s doporučením pokračovat 

v běžných denních aktivitách spíše než s dvoudenním či čtyřdenním klidem na lůžku. (Atlas, Deyo, 

2001) 

Pacienti by se obecně měli vyhnout dlouhodobému sedu či stání a namáhavé činnosti, jako 

je např. zvedání těžkých břemen, dokud se příznaky během několika dní nezlepší. Doporučována je 

lehká pohybová činnost, např. chůze. Vyšší účinnost specifického cvičení proti jiným postupům v 

akutní fázi nebyla prokázána, někdy může vést ke zhoršení symptomů. Jeho provádění je však 

důležité jako prevence opakujících se obtíží a zlepšení symptomů u osob s chronickou NLBP. 

(Atlas, Deyo, 2001) 

Dále je využívána farmakoterapie, jelikož pomáhá tlumit bolest a svalové napětí, což jsou 

nejčastější projevy NLBP, a tím pomáhá upravit funkci. Bolest může být zmírněna podáním 

analgetik jako paracetamol nebo NSA. Antidepresiva mají prokázaný vliv na snížení bolesti u 

pacientu s chronickou NLBP. Další užívanou skupinou látek ovlivňující bolest jsou myorelaxancia, 

která jsou užitečná, pokud je výrazně zvýšena svalová tenze. U pacientů se sklonem 

k hypermobilitě však mohou prohloubit svalovou dysbalanci a zvýšit hypermobilitu. (Krismer, 

Tulder , 2007; Lewit, 2003) 
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Další z řady hojně používaných terapeutických možností u pacientů s NLBP jsou různé 

metody fyzikální terapie, především elektroterapie (DD proudy, TENS), ultrazvuk a jejich vzájemná 

kombinace, magnetoterapie. Efekt fyzikální terapie u poruch pohybového aparátu však dosud nebyl 

v plném rozsahu přesvědčivým způsobem vědecky prokázán. (Hnízdil, 2000; Krismer, Tulder , 

2007; Atlas, Deyo, 2001) 

Dalšími využívanými metodami z oblasti rehabilitace jsou manipulace či mobilizace kloubů, 

trakce, svalová relaxace, protažení kožní řasy, posouvání facií, terapie suchou jehlou, akupunktura, 

reflexní či klasická masáž. Praktické zkušenosti a výsledky některých studií svědčí o tom, že 

správné provedení těchto metod může bolest krátkodobě výrazně snížit a mírně tak urychlit 

zotavení v akutní fázi, zda jsou však účelné v dlouhodobějším horizontu je velice sporné. 

Velký význam mají rovněž ergonomická a režimová opatření. 

Vzhledem k uvedeným faktům tedy nepřekvapí skutečnost uvedená již výše, a sice, že po 

první akutní atace LBP u 80 – 90% postižených odezní subjektivní obtíže, zejména bolest, během 3 

dnů až 6 týdnů a to nezávisle na druhu léčby. (Vuori, 1995)  

Uvedená doba se často shoduje s délkou ambulantní léčby a tak je proběhlá terapie 

považována za řešení vzniklých obtíží,ačkoliv často neovlivní skutečnou příčinu obtíží, tedy 

poruchu funkce. To v konečném důsledku vede k tomu, že se u přibližně 30 – 70% pacientů bolesti 

opakují a u 1 – 5% se potíže stávají chronickými. (Vuori, 1995)     

 

2.6.2. Chronické NLBP                                                                                               

V subakutním a chronickém stádiu se stává hlavním prostředkem konzervativní terapie 

aktivní cvičení. Mnohé z metod uvedené v akutním stádiu pak využíváme jako doplňkovou terapii 

ke zvolenému cvičení.  

Pozitivní vliv aktivního cvičení na chronický průběh LBP a na recidivy těchto obtíží byl 

opakovaně potvrzen v řadě studií. Mnoho z nich však neudává detailnější popis prováděného 

cvičení a výsledky studií porovnávajících efektivitu různých druhů cvičení při LBP jsou dosti 

nejednoznačné. Nelze tedy zatím stanovit konkrétní cvičební program, jeho frekvenci, dobu trvání 

či jeho intenzitu, který by byl pro terapii chronické NLBP nejvhodnější. Nabízí se zde tedy široké 

pole působnosti pro aplikaci nejrůznějších druhů cvičení, jak to ostatně vidíme v praxi. 

V souvislosti se zjištěním poruch stabilizace páteře jako možné příčiny vzniku NLBP, je v 

současné době ve fyzioterapii věnována značná pozornost právě ovlivnění stabilizačních funkcí a 

jejich začlenění do běžných funkčních činností pomocí specifických cvičení, která jsou tedy cílena 
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na HSSP. Pro tento postup hovoří pozitivní klinické zkušenosti a výsledky některých studií (např. 

O’Sullivan et al., 1997).  

K ovlivnění stabilizačních funkcí se využívá řada fyzioterapeutických metod a principů, 

jejichž uplatnění můžeme sledovat např. v technice progresivní dynamické stabilizace bederní 

páteře, jak ji prezentují Suchomel a Lisický (2004) nebo dynamické neuromuskulární stabilizaci 

podle Koláře. 

Kolář (2007) uvádí, že ovlivnění stabilizační funkce svalu není otázkou cvičení, tak jak si jej 

běžně představujeme, svaly v tomto případě nemůžeme cvičit podle jejich anatomicky 

definovaného začátku a úponu, ale naším cílem je ovlivnit sval v jeho konkrétní funkci, v tomto 

případě ve funkci stabilizační, tedy koaktivační s ostatními svaly. To je otázka nejen síly svalu, ale 

především jeho náboru, tj. zapojení v souhře. Mezi svaly, které jsou aktivovány během příslušného 

pohybu, se vytvoří pevná vazba (paměť), takže nakonec všechny zúčastněné svaly vytvoří funkční 

jednotku. Tato svalová souhra je pak integrována do všech pohybů (při každém pohybu horních a 

dolních končetin) a tak jedinec zapíná tyto svaly jako celek prakticky trvale. Porucha náboru svalů 

při působení zevních sil tak podmiňuje přetížení především v důsledku stereotypního opakování 

působících sil. Naším terapeutickým cílem je zapojit stabilizační svalovou aktivitu v obdobné 

kvalitě, kterou spatřujeme u fyziologicky se vyvíjejícího dítěte během posturální ontogeneze. Jde o 

základní posturální vzor, který je integrován do všech pohybů a umožňuje optimální biomechanické 

zatížení kloubů. 

Nábor svalů při působení zevních sil je vždy spojen se zpevněním páteře a za fyziologické situace 

má definovanou koordinační svalovou souhru, která je identická vleže, vsedě i ve stoji. Je vázána na 

každou polohu. 

Princip stabilizace páteře není jen výsadou fyzioterapie, ale nacházíme ho v řadě jiných 

cvičení, jako je jóga, tai-chi, pilates atd. Řada poznatků z oblasti fyzioterapie se pak dostává 

k široké veřejnosti např. prostřednictvím dnes velmi populárních cvičení na nejrůznějších 

balančních pomůckách a zařazováním některých principů do tradičního cvičení, jako je posilování, 

kterému se budeme blíže věnovat. 

Není cílem této práce jmenovat jednotlivé metody či principy používané při obtížích typu 

NLBP, v následující kapitole bych se však pokusil ve stručnosti charakterizovat ty, od kterých se 

může odvíjet fyzioterapeuticky koncipované posilování ve fitness centru.  
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3. Fyzioterapeutické metody a postupy jako východisko pro posilování 

při LBP 

 

3.1. Vývojová kineziologie 

     Vývojová kineziologie dle Vojty (1997) se zabývá motorickým vývojem dítěte a dává nám 

jasná pravidla k rozpoznání ideální hybnosti dítěte. Seznamuje nás nejen s přesným 

architektonickým vyjádřením každého motorického vývojového stupně, ale zabývá se hlavně 

kineziologickým obsahem každého motorického vývojového vzoru, který je charakteristický pro 

určitý věk dítěte. Tak postupně zjišťujeme, jak vznikají svalové souhry a jak tyto souhry spolu 

souvisí. Jsme pak schopni odpovědět na otázku, na jakém kvalitativně vývojovém stupni se dítě 

nachází. 

 Člověk se z pohybového hlediska rodí nezralý. Neumí sedět, lézt po čtyřech ani cíleně uchopit 

předmět rukou. Rozvoj těchto a jiných pohybových schopností a dovedností souvisí se zráním CNS, 

s jeho postupným vývojem – ontogenezí. (Vojta, 1997) 

Teprve v průběhu vývoje uzrává CNS, a tím i účelově zaměřená funkce svalů. Jedním 

z hlavních obecných principů posturální ontogeneze je vývoj postury (držení těla), resp. schopnost 

kvalitního zaujmutí polohy v kloubech a s tím spojená lokomoce, tedy vývoj nákročné (úchopové) a 

opěrné (odrazové) funkce. Při vývoji držení těla se postupně uplatňují svalové synergie, jejichž 

kineziologický obsah je v mozku uložen jako program. Svaly se do držení těla zapojují automaticky 

v závislosti na optické orientaci a emoční potřebě dítěte. Vlastní průkaznost tohoto posturálního 

programu a konkrétní obsah senzomotorických vztahů, které z něho vyplývají, vychází z možnosti 

tento základní model držení vyvolat, a to i u dospělého člověka. Vidíme to v rámci Vojtovy reflexní 

lokomoce. (Kolář, 2002; Kolář, 1998)  

V současné době se v otázce geneticky preformovaných programů fyziologické lidské 

motoriky setkáváme také s názorem (např. Vařeka, 2006), který vychází z aplikace principů 

biomechaniky a motorického učení a obejde se bez předpokladu geneticky determinovaných vzorů. 

Zastánci tohoto názoru se domnívají, že každý pohybový program se v průběhu vývoje motoriky 

vytváří z množství variant na principu „pokus – omyl“. Dobře motivované dítě má potřebu 

s pohybem a posturou v rámci hry experimentovat a hlavním kritériem výběru k fixaci jednotlivých 

programů je zde to, který byl pro daný účel nejefektivnější. (Čápová, 2008) 

Čápová (2008)  za nejjednodušší prvky primární vertikalizace považuje drobné koordinační 

celky, které nazývá bazální podprogramy. Ty považuje za geneticky preformované elementy, které 

jsou vlivem zrání CNS  postupně odkrývány. Tyto podprogramy se pak objevují začleněny do 
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složitějších celků hybných programů po celou dobu vertikalizačního procesu, tzv. bazálních 

programů, které jsou pro každého jedince individuální. Domnívá se, že čím více podprogramů 

individuální projev člověka obsahuje, tím je fyziologičtější.     

Prostřednictvím zrání programu, tedy s vyšší rovinou řízení, se začíná uplatňovat synchronní 

aktivita mezi svaly s antagonistickou funkcí (4-6 týden). Jedná se o rovnovážnou koaktivitu mezi 

dvěma funkčními jednotkami, tedy systémem tonickým a fázickým. Jejich koaktivace umožní 

udržování polohy proti zevním vlivům a je předpokladem správného držení těla. Prostřednictvím 

této vyvážené funkce mezi antagonisty dochází jak v oblasti páteře, tak periferních kloubů 

k nastavení polohy umožňující symetrické osové zatížení kloubů, tedy centrované postavení. 

Vývojem posturální funkce fázických svalů je spolu s uzráváním držení těla synchronně 

dokončován i morfologický vývoj skeletu. Kineziologický model držení osového orgánu a 

periferních kloubů, tedy rovnovážná koaktivita, která optimalizuje statické zatížení kloubů (ve 

vývoji konec třetího měsíce) je obsahem celého dalšího posturálního vývoje. V jednotlivých fázích 

vývoje je tento model držení vztažen pouze k rozdílné opěrné bázi. (Kolář, 2002; Kolář, 1998) 

Čápová (2008) uvádí, že ukončením vertikalizačního programu úkol bazálních podprogramů 

nekončí, ale tvoří rámec veškeré motoriky, který se v průběhu života díky vytváření nových 

hybných programů v procesu motorického učení jakoby vyplňuje a obohacuje. Díky tomu jsou 

motorické projevy každého jedince zcela individuální. V období rané vertikalizace se podprogramy 

aktivují stejně, jako je tomu později při spouštění naučených stereotypů. Programy jsou 

podvědomé, ale pohybový záměr je záležitostí vědomou. Samotná volba se děje procesem 

porovnávání vstupních aferentních parametrů vůči zamýšlenému cíli a ekonomice plánovaného 

pohybu. Aferentní set (konkrétní aferentní kombinace z různých receptorů) spolu s motivací 

k pohybu tvoří pro CNS „heslo“ potřebné ke spuštění daného programu či podprogramu. Za 

nejdůležitější v rámci aferentního setu je považována informace o místech kontaktu těla 

s podložkou k vytvoření opory. Pokud se pohybový záměr odehraje při odlišnostech v aferentním 

setu, dojde k vytvoření náhradního pohybového vzoru, který můžeme považovat za základ 

funkčních poruch. Takto vytvořená nová „neideální“ postura je výchozí polohou pro další 

pohybovou sekvenci a od ní se zákonitě nemůže dojít k ideálnímu programu, což je začátkem 

řetězové reakce. Během terapie analýzou všech aferentních vstupů hledáme abnormální zdroj 

aference a pokoušíme se jej pozitivně ovlivnit. 

Pokud uvažujeme posturální stabilizační funkci, jak je popsána v kap. 2.2.1., můžeme ji 

v konceptu Čápové považovat za bazální podprogram. Z toho vyplývá, že pro navození správné 

aferentace a tím vytvoření pohybu s fyziologickým stabilizačním zajištěním musíme během cvičení, 

v našem případě posilování, využívat „ideální posturální polohy“, při nichž se klouby nacházejí 
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v centrovaném postavení a které odvozujeme právě z vývojové kineziologie. Nastavenou výchozí 

polohou se reflexně aktivuje HSSP a zajišťuje zpevnění páteře. 

Aktivní schopnost držení (posturu) je možné odvozovat nejen z vývoje výchozích poloh 

(poloha na břiše s oporou o lokty, šikmý sed, poloha na čtyřech apod.), ale i z držení těla resp. 

jednotlivých kloubů během lokomočních projevů dítěte. Rozfázujeme-li si lokomoční pohyb 

(například otočení ze zad na bříško), dostaneme krátké časové úseky daného pohybu, jakési „zmrzlé 

fáze“, ze kterých je možné derivovat držení těla. (Kolář, 2002) 

Znalost vývojové kineziologie je dle Vojty (1997) přínosem nejen pro rehabilitaci 

pohybových poruch v pediatrii, ale má své nezastupitelné místo i v rehabilitaci dospělých a při 

léčebné tělesné výchově. Při pohledu na držení osového orgánu (hlava, trup, pánev) dospělého 

pacienta a na způsob jeho pohybu jsme pak schopni určit, z jakého vývojového období si nese 

každý jedinec jisté nedostatky. Podle toho jsme schopni určit i výsledné držení těla včetně aker 

dolních i horních končetin. 

 

3.2. Senzomotorická stimulace  

Tato metoda se zaměřuje na aktivaci podkorových mechanismů, podílející se na řízení 

motoriky. Název senzomotorická stimulace (SMS) zdůrazňuje jednotu senzorických a motorických 

struktur. Metoda vychází z koncepce motorického učení. Cílem SMS je dosáhnout automatické 

aktivace žádaných svalů a to tak, aby běžné pohyby nebo pracovní úkony nevyžadovaly výraznou 

volní kontrolu. Jedná se hlavně o ovlivnění pohybu a vyvolání reflexního svalového stahu v rámci 

určitého pohybového stereotypu pomocí facilitace proprioceptorů . Ty se výrazně podílejí na řízení 

především stoje a vertikálního držení. V této metodě se také zaměřujeme na aktivaci spino-

cerebello-vestibulárních drah a center, které se podílejí na regulaci stoje a provedení přesně 

koordinovaného pohybu (Janda, Vávrová, 1992). 

Pro regulaci správného držení se vedle kožních receptorů uplatňují hlavně receptory plosky 

nohy a šíjových svalů. V těchto místech se nachází mnoho proprioceptorů. Receptory plosky nohy 

můžeme facilitovat několika způsoby, buď stimulací kožních receptorů nebo aktivací zejména m. 

quadratus plantae s vytvořením zvýrazněné klenby nožní, tzv. „malá noha“. Takto změněná 

konfigurace nohy vede ke změně postavení prakticky všech kloubů nohy a dochází ke změněnému 

rozložení tlaků v kloubech. To příznivě ovlivňuje proprioceptivní signalizaci. Aktivace m. 

quadratus plantae by měla být bez současné aktivace dlouhých plantárních flexorů prstů. Aby se 

docílilo účinků SMS, musí být nejdříve zvládnuto vytvoření malé nohy (Janda, Vávrová, 1992). 
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K základním pomůckám, které usnadňují SMS, patří kulové a válcové úseče, balanční 

sandály, točna, fitter, minitrampolína, posturomed a balanční nafukovací míče.  

Cviky v rámci senzomotorické stimulace slouží především k odstranění nerovnováhy 

v určité oblasti těla, ale také jimi můžeme dobře ovlivnit nejčastější pohybové aktivity každého 

jedince, ke kterým patří stoj a chůze. Nejdůležitější jsou cviky, které se provádějí ve vertikále. 

Usnadňují odstranění chybných pohybových stereotypů a napomáhají dosažení rychlé a 

automatizované aktivace svalů, které jsou potřebné pro správné držení těla ve stoji a pro zlepšení 

stability a chůze (Janda, Vávrová, 1992). 

Prvky ze SMS tedy opět můžeme využívat i v rámci posilování, kdy aktivací plosky nohy 

ovlivňujeme aferentní set do CNS, klouby DK se dostávají do centrovaného postavení a  aktivuje se 

vzpřímené držení těla. 

 

V této souvislosti zmíníme i postup Jiřího Čumpelíka, který v průběhu cvičení využívá pro 

napřímení páteře aktivní zpevnění nohy jako při úchopu, tedy rozevření chodidla. Vzniklý tvar a 

svalové napětí nohou spouští aferentní impulzy do CNS, což aktivuje vzpřímení těla, změnu 

postavení bránice a pletence kyčelního. To dokládá Čumpelík et al. (2006) v experimentu, kde 

zkoumali vztah mezi postrou a postavením bránice pomocí MRI. Bylo provedeno několik měření, 

při nichž došlo ke změnám ve vzájemném postavení hlavy, nohou a aktivaci břišních svalů, vždy 

v leže na zádech. Poloha byla vždy aktivně zaujata před začátkem měření a držena po celou dobu. 

Výsledky ukazují, že při změně polohy těla dojde vždy ke změně tvaru, polohy a pohybu bránice. 

V poloze, kdy si osoba izometrickým svalovým napětím aktivně modelovala klenbu nohy a použila 

ji jako oporu pro napřímení páteře, kdy došlo ke zmenšení zakřivení trupu v sagitální rovině, hlava 

a krční páteř byla v neutrálním postavení, probíhal pohyb hrudníku ve frontální rovině a bránice se 

oplošťovala, což je předpokladem stabilizace trupu v sagitální rovině a tedy základem dobré 

posturální funkce. 

 

3.3. Metoda R. Brunkow 

  Jde o terapeutický koncept založený na cílené aktivaci diagonálních svalových řetězců, která 

umožňuje zlepšení funkce oslabeného svalstva, stabilizaci páteře, reedukaci správných pohybů. 

Základní princip cvičení vychází z toho, že cesta k normálnímu pohybu je někde blokovaná, cílem 

je odstranit blokádu a obnovit přerušené spojení. Základem terapie jsou vzpěrná cvičení, která jsou 

založena na správném nastavení (pasivním i aktivním) aker horních a dolních končetin v opoře, 
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čímž dochází k aktivaci dvojice protichůdně probíhajících svalových řetězců končetin, která se šíří i 

na svalstvo trupu  a dochází k jeho napřímení.  

Tato metoda využívá k ovlivnění motoriky speciálních, facilitačních a inhibičních technik 

prostřednictvím telereceptorů, proprioreceptorů, exteroreceptorů i interoreceptorů. Důležitou roli 

zde hraje vědomé motorické učení, uvědomění si spektra vnímání kvality, pozornost a koncentrace, 

pochopení optické a akustické nabídky a její přenesení na kinestetickou úroveň. 

Výběr výchozích pozic respektuje polohy motorické ontogeneze. Cílem je pomocí vzpěrných 

cvičení zařadit svaly do vývojových svalových řetězců. (Kolář et al., 2009; Špringrová, 2008) 

Z této metody tedy opět vycházíme během posilování, kdy nastavujeme optimální oporu 

aker při jednotlivých cvicích, čímž usnadňujeme automatické napřímení páteře a její stabilizaci.  

 

3.4. Proprioceptivní nervosvalová facilitace (PNF) 

Metoda PNF je založena na neurofyziologickém principu, těží ze základní myšlenky že 

mozek „myslí“ v pohybech a ne v jednotlivých svalech. Všechny pohybové vzorce jsou vedeny 

diagonálním směrem vždy se současnou rotací a velmi se podobají většině aktivit denního života. 

Rotační a diagonální složka je v souladu s kostmi, klouby a ligamentózním aparátem skeletu, 

s topografickým umístěním svalů (jejich začátkem a úponem). Diagonální pohyby jsou sestaveny 

pro HKK, DKK, hlavu a krk, horní a dolní část trupu, vždy dvě diagonály pro každou část těla. 

Každá diagonála je tvořena dvěma pohybovými vzorci, které jsou antagonistické. 

Základním mechanismem PNF je využití spolupráce velkých svalových skupin, neboť jednotlivý 

sval není sám zodpovědný za pohyb a ani za jednu jeho funkční komponentu. Při pohybu je posílen 

synergisty (a musí s nimi kooperovat), jindy je naopak schopen přijmout roli synergisty v jiném 

pohybovém vzorci. Pracující sval dále potřebuje svaly, jež stabilizují určitý „bod“ (např. lopatku), 

k němuž se daný sval kontrahuje – tzv. stabilizátory. (Kolář et al., 2009) 

PNF využívá různé techniky, jejichž cílem je prosadit účelný, funkční pohyb pomocí 

facilitace, inhibice, posílení a relaxace skupiny svalů. 

Později byla tato metoda doplněna ontogenickou vývojovou řadou hybnosti, která umožňuje 

nácvik zaujímání jednotlivých poloh a přechodů do jiných poloh. 

Metoda PNF je často aplikována při strečinku, který je neoddělitelnou součástí posilování a 

kdy využíváme efektu reciproční inhibice antagonisty. Nejdříve tedy aktivujeme agonistu, čímž 

dojde k odtlumení antagonisty a jeho následné protažení je účinnější. (Stackeová, 2008) 

Samozřejmě můžeme i během posilování využít diagonální pohyby (kladka, jednoruční 

činky) vycházející z diagonál v metodě PNF. 
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3.5. Dynamická neuromuskulární stabilizace dle Koláře 

Prostřednictvím technik DNS dle Koláře ovlivňujeme funkci svalu v jeho posturálně 

lokomoční funkci. Jak jsme již uvedli, pokud procvičujeme určitý sval či svalovou skupinu, jsou 

vždy aktivovány i svaly stabilizují jejich úpony. Tato funkce je automatická a u mnoha lidí velmi 

omezeně ovládána vůlí. Porucha této funkce vede k posturální instabilitě a možnému vzniku LBP. 

Chybný nábor svalů při stabilizaci je pak nevědomě zafixován do všech vykonávaných pohybů a 

cvičení. Jedním z hlavních cílů je volní kontrola automatické posturální funkce svalů. Edukovanou 

souhru stabilizačních svalů se postupně snažíme zařadit do běžných denních činností. (Kolář et al., 

2009) 

Tento koncept je souborem fyzioterapeutických postupů využívající obecné 

fyzioterapeutické principy a některé tyto postupy lze využít i během tréninku ve fitness centru. 

 

Brűggerův sed modifikovaný dle Koláře 

Ve většině terapeutických konceptů a preventivních přístupů je preferováno jako výchozí 

posturální nastavení napřímené držení páteře a to jak při běžných denních činnostech tak při 

cvičení. Jedním z příkladů je Brűggerův koncept, konkrétně Brűggerův sed. Zde dojde naklopením 

pánve vpřed ke vzpřímení hrudní páteře, čímž se ale hrudník dostává do nádechového postavení, 

předozadní osa bránice není horizontálně, což vede k nedostatečné kontrole nitrobřišního tlaku a 

insuficienci přední stabilizace páteře. Rovněž pánev bývá ve zvýšené anteverzi. (Kolář et al., 2009) 

Kolář proto modifikuje tuto obecně přijímanou a aplikovanou polohu, přičemž vychází 

z principů posturální ontogeneze, a zdůrazňuje vedle napřímení páteře také kaudální postavení 

hrudníku a neutrální postavení v lumbosakrálním a thorakolumbálním přechodu. (obr.1) 

Jelikož je sed výchozí polohou mnoha cviků v posilovně, je nutné dbát z důvodů výcviku 

optimální stabilizační funkce na jeho správné provedení a uvedená modifikace se stává vhodnou 

předlohou. 
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Obrázek 1. Brűggerův sed, a) při napřímené páteři Brűgger doporučuje zvednutí hrudního koše, b) napřímení 

páteře s kaudálním postavením hrudníku. (Kolář, 2009) 

 

 

Nácvik posturálního dechového stereotypu a stabilizační funkce bránice 

Správný způsob dýchání je dalším předpokladem fyziologické stabilizace páteře. Platí to 

však i opačně – postura velmi citlivě ovlivňuje dýchání. Cílem je zajistit zapojení bránice do 

dýchání a tím i do stabilizačních funkcí bez účasti pomocných dýchacích svalů. Předpokladem pro 

tuto funkci je napřímení páteře a nastavení hrudníku do kaudálního postavení. Při nádechu se žebra 

pohybují laterálně, dolní hrudní apertura se rozšiřuje, sternum se pohybuje ventrálně. Břišní svaly 

jsou oporou pro bránici, břišní stěna se rozšiřuje všemi směry. Nácvik provádíme v různých 

polohách. (Kolář et al., 2009) 

Jelikož je tato funkce, resp. její porucha začleněna neuvědoměle i do všech posilovacích 

cviků, považujeme nácvik stabilizační funkce bránice za podstatné i v rámci tréninku ve fitness 

centru.  

 

3.6. Využití balančních pomůcek 

Balanční cvičení je jednou z dalších možností tělesných cvičení, jež vedou k aktivaci 

nejhlubších u páteře uložených systémů hlubokých svalů zádových. Vlastní cvičení spočívá v tom, 

že udržujeme zvolenou nestabilní polohu, kterou volíme úmyslně tak, aby vybalancovávání a udržení 

rovnováhy bylo podstatně náročnější než vlastní vzpřímený stoj. Limitujícím faktorem zařazení 

daného cvičení je zvládnutí „správného“ držení těla v jednodušších polohách (Bursová, 2005). 
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4. Posilování ve fitness centru z pohledu fyzioterapie 

 

Vzhledem k poměru času, který cvičení ve fitness centru vyžaduje, a jeho efektu na 

pohybový aparát a na organismus celkově je v dnešní době charakterizované přemírou stresů a 

hypokinezí (nedostatek fyzické aktivity, který má vliv na pohybové a funkční možnosti lidského 

organismu a posléze zdraví jedince, dochází ke zhoršení svalové koordinace, držení těla, snižuje se 

kloubní pohyblivost, svalstvo atrofuje a snižuje se výkonnost kardiovaskulárního a respiračního 

aparátu) fitness, pokud je správně prováděné, velmi vhodnou pohybovou aktivitou. K jeho 

největším výhodám patří možnost začít z jakékoliv výchozí úrovně nezávisle na věku, pohlaví či 

různých zdravotních omezeních, možnost provozovat cvičení celoročně a možnost individualizace 

cvičení dle vstupního stavu a cílů cvičení. (Stackeová, 2008) 

Nejčastější motivací návštěvníků fitness centra je ovlivnění tvaru svého těla, ať už se jedná o 

odstranění přebytečného tuku nebo nárůst svalové hmoty, dále pak rozvoj silových schopností a 

také odstranění a prevence bolestí pohybového aparátu, nejčastěji bolesti zad. Podle cíle jedince pak 

volíme různé postupy a posilovací techniky, my se dále budeme věnovat zdravotně orientovanému 

posilování.  

Cílem zdravotně zaměřeného posilování není rapidní ovlivnění tvaru těla nebo síly, jak 

posilování většina lidí vnímá, ale úprava funkčních, potažmo i strukturálních poruch pohybového 

aparátu, způsobující zdravotní obtíže a předcházení těmto poruchám. V našem přístupu se pak 

zaměřujeme na funkci posturálně stabilizační, jejíž porucha je častou příčinou NLBP. Samozřejmě i 

při tomto posilování dochází k ovlivnění vzhledu těla i rozvoji síly a to je silný motivační 

prostředek, díky němuž řada lidí vytrvá u tohoto cvičení i po odeznění bolesti, což se však většinou 

neshoduje s dobou úpravy porušené funkce, jak je zmíněno výše. Navíc i posilování k dosažení 

jiných než zdravotních cílů by mělo respektovat zásady tohoto posilování, mělo by na ně navazovat 

a dále rozvíjet. V tomto směru bych zdravotní cvičení přirovnal ke zpevňovacímu období, jak jej 

popisuje Tlapák (2006), kdy je nutné nejprve zpevnit svalový korzet kolem páteře, pánve, lopatek a 

hrudníku, tedy postupovat od centra k periferii.  

Názor na nutnost stabilizace trupu se v oblasti posilování neliší od fyzioterapie, což dokládá 

většina publikací zaměřená na kondiční posilování, fyzioterapeutické principy a postupy však 

přinášejí nový pohled, jak požadované stabilizace dosáhnout. 
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4.1. Klasický vs. fyzioterapeutický přístup 

Klasický způsob posilování, se kterým se ve většině fitness center setkáváme, vychází 

z analytického myšlení, kdy je nahlíženo na konkrétní sval jako na anatomickou jednotku a 

posilovací cvičení jsou odvozena od jeho začátku a úponu. Na tomto principu je také sestrojena 

většina posilovacích strojů. (Kolář et al., 2009) 

Klasické posilování vychází z existence dvou typů svalů, tedy tonických, s tendencí ke 

zkrácení, a fázických, s tendencí k ochabování. Doporučovaným postupem je potom protažení 

zkrácených a posílení ochabujících svalů, jehož cílem je úprava svalových dysbalancí typu horního 

a dolního zkříženého syndromu a s tím spojeného optimálního zapojování svalových skupin 

v pohybových řetězcích a úprava chybných pohybových stereotypů. Této myšlence však 

neodpovídá praktické provádění klasického posilování. Izolované posilování svalů, většinou pouze 

v otevřeném kinematickém řetězci a často v nevhodné pozici, která je dána neznalostí optimálního 

nastavení nebo vynucená konstrukcí stroje, nerespektuje jejich provázanost s dalšími svaly, tedy 

mezisvalovou koordinaci. Potřeba zpevnění trupu před dalším cvičením, zdůrazňovaná i 

v klasickém posilování, je tak realizována posilováním jednotlivých svalů (břišní, vzpřimovače 

páteře) jakoby odděleně od zbytku těla a těžko se pak může uplatnit ve stabilizační funkci při 

pohybu ostatních částí těla. Dobře míněný záměr se tedy míjí účinkem. Takové posilování pak 

může vést ke vzniku nových nebo zhoršení stávajících obtíží. 

Jak jsme v předchozích kapitolách zdůraznili, během posilování nepracují pouze svaly, které 

právě procvičujeme, ale i další svaly, které zabezpečují stabilizaci jejich úponových částí a svaly, 

které přednastavují a zabezpečují atitudu celé hybné soustavy. Zapojení těchto svalů rozhoduje mj. i 

o vnitřní koordinaci svalu, který posilujeme (která část se více aktivuje). Celá tato souhra je řízena 

CNS (centrálními programy), je automatická a u většiny lidí velmi omezeně ovládána volním 

způsobem, nemluvě o hlubokých svalech, které jsou pro posturální (stabilizační, zpevňovací) funkci 

obzvlášť důležité. Každý pohyb vychází z určitého posturálního zajištění, které celý tento pohyb  

neoddělitelně provází. (Kolář et al., 2009) 

Vysoká úroveň posturální funkce, která vytváří oporu pro následný pohyb, je nezbytným 

předpokladem pro efektivní a účelný pohyb. (Bursová, 2005) 

I když sval ve své anatomické funkci dosahuje maximálních hodnot, jeho zapojení 

v konkrétní posturální funkci může být zcela nedostatečné a sval v této funkci selhává. Chybný 

nábor svalů při stabilizaci si pak jedinec nevědomě zafixuje do všech vykonávaných pohybů a 

cvičení. Důsledkem je stereotypní přetěžování, které je významným etiopatogenetickým faktorem 

řady hybných poruch. 
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Motorické programy zajišťující stabilizační svalové souhry mají i „silový rozměr“. To znamená, že 

i tam, kde za běžných podmínek fungují tyto programy fyziologicky, jsou schopné se v odpovídající 

kvalitě realizovat jen do určité míry zátěže vnější i vnitřní. To je nutné respektovat při volbě zátěže 

během posilování. (Kolář et al.,2009) 

Fyzioterapeutický přístup tedy zdůrazňuje nutnost posílení svalů v posturálně stabilizační 

funkci a to s sebou přináší do klasického posilování nové postupy a modifikaci stávajících. 

 

4.2. Zásady a postupy fyzioterapeuticky koncipovaného zdravotního posilování 

Některé dále uvedené zásady jsou obecně platné pro fyzioterapeuticky koncipované 

posilování bez ohledu na cíl cvičení (objem, síla), uváděné hodnoty zátěže, opakování, frekvence 

cvičení však odpovídají zdravotnímu zaměření a vycházejí z postupů zpevňovacího období podle 

Tlapáka.  

Tlapák (2006) uvádí, že zpevňovací období trvá 1-3 měsíce podle fyzické úrovně a rekce na 

cvičení a je zaměřeno na zpevnění svalů držící svalový korzet. Posilovací program je koncipován 

jako celotělový. Postupně jsou přidávány cviky a postupy umožňující plnit ostatní cíle, které si 

cvičenec předsevzal. 

Cílem popisovaného posilování tedy není zvýšení absolutní hodnoty síly či zvětšení objemu 

svalu, ale zapojení optimální souhry svalů v pohybu a zlepšení posturální funkce. 

Naší snahou by mělo být alespoň udržení takové svalové úrovně, která by byla dostačující 

pro preventivní péči o naše zdraví. Obtížnost posilovacích cviků, velikost odporu a počet opakování 

volíme individuálně s ohledem na kalendářní věk, stupeň pohybové vyspělosti (zejména schopnosti 

přesného provedení zvoleného cviku), silové úrovně posilovaného svalu.  (Bursová, 2005) 

 

4.2.1. Velikost zátěže 

Při prvních lekcích cvičení jde vlastně víc o nácvik techniky než o vyvolání velkého napětí 

svalů. Proto se používá zátěž, s níž lze pohodlně zvládnout 12 opakování, což je asi 60% maximální 

svalové síly. Ovšem nedoporučuje se maximum zkoušet, cvičenec si určí takovou zátěž, kterou 

zvedne 12x s mírným úsilím. Velkou zátěží se aktivují svaly, které jsou již silné nebo příliš aktivní 

a přebírají funkci slabších svalů, které tím ještě více ochabují. Paradoxně tak menší zátěž je pro 

jejich posílení lepší. Teprve postupně, kdy se cvičící naučí zapojovat ochablé svaly (souvisí se 

změnou pohybových stereotypů), je možné velikost zátěže pozvolna zvyšovat. (Tlapák, 2006) 
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Jistým nepřímým ukazatelem vhodně volené zátěže může být přesnost provedení zvoleného 

cviku při optimálním počtu jeho opakování. Při posilování oslabených svalů je u nesportující 

populace nejvhodnější počet opakování 10-12. (Bursová, 2005) 

S přesností vykonávaného pohybu je spojeno i jeho správné posturální zajištění, což je 

v našem přístupu významný parametr při volbě odpovídající zátěže. 

 

4.2.2. Počet sérií a opakování 

Pro zvládnutí techniky v několika prvních lekcích je obvyklé vykonání jednoho cviku ve 

třech sériích a dvanácti opakováních. Později se počty opakování upraví podle velikosti svalové 

partie a cíle cvičení. Celkový počet sérií (tím je míněno ve všech cvicích dohromady) by se měl 

pohybovat v úvodním období maximálně kolem třiceti. Posilovací část lekce by neměla být delší 

než jednu hodinu. (Tlapák, 2006) 

Kolář et al. (2009) uvádějí, že u jedinců, kteří začínají s aplikací odporových cvičení, je 

vhodné využívat zpočátku nižší zátěž a počet opakování zhruba 15 nebo i více. 

 

4.2.3. Délka přestávek mezi sériemi 

Doba odpočinku mezi jednotlivými sériemi a cviky se odvíjí od cíle cvičení, relativní 

velikosti překonávaného odporu a trénovanosti cvičícího. Vzhledem k nižší intenzitě zátěže při 

zdravotním cíli by se délka přestávky dala přirovnat k přestávce při tréninku silové vytrvalosti, 

která se pohybuje mezi 30-60s. Důležitým kritériem je však únava řídících složek, která limituje 

kvalitu cvičení. Projevuje se poruchou mezisvalové i vnitrosvalové koordinace (třes) a poruchami 

koncentrace. (Kolář et al., 2009) 

Únava řídících složek by se tak hlavně v úvodních lekcích, kdy je nutná vysoká koncentrace 

při učení nových pohybů, měla brát za hlavní ukazatel pro určení délky přestávek. 

 

4.2.4. Frekvence cvičení 

Procvičení téhož svalu by se mělo opakovat jednou za 3 až 4 dny, což vychází na cvičení 

dvakrát týdně, kdy procvičíme celé tělo. (Tlapák, 2006) 

 

4.2.5. Typ svalové aktivity 

Většina posilovacích cvičení využívá dynamická opakování, při nichž se střídá koncentrická 

a excentrická svalová aktivita. Ta je vždy doprovázena izometrickou aktivitou, která se uplatňuje 
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převážně ve stabilizačních funkcích, resp. zajištění posturální báze pohybu. V závislosti na 

konkrétním kineziologickém obsahu daného cviku se podíl izometrické aktivity v zajištění postury 

mění. U klasického způsobu posilování, tedy izolovaných cviků je podíl izometrické aktivity vyšší 

než u cvičení v rámci globálních pohybových vzorů. 

Cvičení s koncentrickou a excentrickou aktivitou, provázenou izometrickou aktivitou, lze vzhledem 

k principu specifičnosti považovat za nejvhodnější typ podnětu v rehabilitaci motorických 

dysfunkcí. Právě tento typ svalové aktivity se přirozeně uplatňuje při zajišťování motoriky 

v normálním prostředí gravitačního pole. (Kolář et al., 2009) 

Při odstraňování svalové dysbalance je nutné nejdříve zvýšit klidové napětí oslabeného 

svalu a vědomě korigovat jeho zapojení do pohybu. Klidový svalový tonus lze pozitivně zvýšit 

intenzivními déletrvajícími izometrickými kontrakcemi ve zkrácení (10-20s). S přibývajícím 

„svalovým uvědoměním“ následují dynamická pomalá posilovací cvičení proti optimálnímu 

odporu. Vysoká úroveň tohoto napětí umožňuje optimální „nastartování“ do pohybu. (Bursová, 

2005) 

 

4.2.6. Rychlost pohybu při cvičení 

Rychlá opakování omezují prostor pro průběžné korigování pohybové koordinace, proto se 

v případě chybějící předchozí zkušenosti se cvičením doporučuje pomalejší rychlost opakování. 

S postupným tréninkem daného pohybu se rychlost pomalu zvyšuje.  (Kolář et al., 2009) 

Bursová (2005) uvádí nutnost provádění vlastního pohybu pomalu, tahem a „viditelně“ 

soustředěně, což umožňuje vhodnou koordinaci odpovídajících svalových skupin v pohybových 

vzorcích. Uvědomělý a korovou částí mozku řízený pohyb umožňuje případnou úpravu v jeho 

průběhu. Současně se takto vytvořené svalové vztahy přenášejí i do pohybů rychlých, švihových, 

které vyžadují již perfektně upevněný pohybový stereotyp. 

 

4.2.7. Postup od centra k periferii 

Nejprve je nutné zaměřit se na svaly udržující svalový korzet kolem páteře, pánve, lopatek a 

hrudníku. (Tlapák, 2006). 

Při sestavování celotělového posilovacího programu aktivujeme tedy nejprve svaly (svalové 

souhry) zabezpečující stabilitu trupu (HSSP) a poté zařazujeme další cviky, které více aktivují 

periferní svaly, jejichž činnost je však  provázána opět se svaly zajišťující stabilizaci trupu a musí 

probíhat ve vzájemné koordinaci. 
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4.2.8. Dýchání 

V praxi se nejčastěji používá nádech v průběhu excentrické fáze, tedy při brzdění zátěže, a 

postupný výdech během fáze koncentrické, tedy při zvedání zátěže. Výdech současně napomáhá 

fixaci centrálních úponů posilovaných svalů (fixace pánve a bederní páteře) a tím správnému 

provedení cviků. U pomalu prováděných cviků je doporučeno plynulé přirozené dýchání. Častou 

chybou je zadržování dechu, které může vést k nepříjemným subjektivním pocitům až k mdlobě. 

(Stackeová, 2008; Bursová, 2005) 

4.2.9. Výchozí poloha 

Výběr výchozí polohy pro cvik ovlivňuje nejen svalovou souhru zajišťující daný pohyb, ale i 

kvalitu svalové souhry vytvářející posturální (stabilizační) zajištění pohybu, což je nejen pro 

zdravotně orientované posilování velice podstatné. Vhodnou výchozí polohu odvozujeme 

z vývojové kineziologie, resp. z posturální ontogeneze, kdy jednotlivé základní polohy a přechody 

mezi nimi považujeme za jakýsi „ideál“, ke kterému se v průběhu cvičení snažíme přiblížit. 

Důležité je, že v těchto polohách se klouby nacházejí v centrovaném postavení, což umožňuje jejich 

optimální biomechanické zatížení a tvorbu fyziologických aferentních setů pro CNS, který zpětně 

automaticky aktivuje optimální svalové souhry. 

Určitá konfigurace kloubů je spojena s určitou prací mozku. (Tlapák, 2/2009) 

Na základě výběru výchozí polohy tak můžeme hodnotit jednotlivá cvičení podle posturální 

náročnosti, která nemusí vždy korespondovat s náročností cvičební. (Tlapák, 2008) 

Cílené posilovací cviky zprvu volíme co nejjednodušší a provádíme je v lehčích polohách 

(usnadníme soustředění a zacílení na aktivovaný sval). Složité cviky v nevhodných polohách více 

aktivují hyperaktivní synergisty a antagonistické substituční svaly a tím se svalová dysbalance 

prohlubuje. (Bursová, 2005) 

Cvičíme tedy od nízkých poloh, které vyžadují menší nároky na posturální zajištění i 

koncentraci cvičícího a umožňují snažší korekci prováděného pohybu. Postupně přecházíme do 

posturálně náročnějších pozic (stoj), které pak více využijeme pro zařazení do běžných denních 

aktivit. 

 

4.2.10. Centrování kloubů  

Centrované postavení kloubů ve výchozí poloze i během pohybu může být zajištěno několika 

způsoby (Tlapák, 6/2009):  

• vybraný cvik předvede instruktor a po provedení zopakuje klíčová místa, která hlídat při      

nastavení tělesných segmentů, případně upozorní na chyby, kterých se při předvedení sám dopustil 
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• manuálním kontaktem, kdy se instruktor snaží nastavit tělesné segmenty do optimální polohy a 

korigovat jejich postavení v průběhu cviku (např. mírným tlakem na určitý segment, který si pacient 

dostatečně neuvědomuje a nezařadí ho do správného průběhu cviku) 

• slovními instrukcemi, které by měly být krátké a výstižné (např. hlava temenem vzhůru, ramena 

od uší)  

             Při některých cvicích není možné i při nejlepší vůli uvést klouby do centrace. Nejkřiklavější 

příklady jsou přítahy kladky za hlavou, tlaky s velkou činkou za hlavou nebo přítahy činky k bradě. 

Proto tyto cviky rozhodně nejsou vhodné pro začátečníky, pro ty, kteří již nějaké potíže mají a pro 

ty, kteří se potížím v budoucnu chtějí vyhnout. (Tlapák, 2/2009) 

Hlava a krk 

Když vysunujeme hlavu temenem vzhůru, aktivujeme hluboké ohybače krku. Tím se také 

reflexně může zlepšit zapojení hlubokých břišních svalů a v návaznosti celý stabilizační systém 

páteře. Proto nastavením hlavy většinou u cvičence začínáme, pak se snáze upraví do správné 

polohy ostatní tělesné segmenty.  

Aby si cvičenec uvědomil, co po něm chceme, stačí někdy zlehka položit na temeno hlavy prst a dát 

pokyn k vysunutí temene vzhůru tj. proti prstu, odpor je minimální. Někdy instruktor dopomáhá 

manuálně navodit polohu hlavy tak, že lehce vytahuje jednou rukou zadní část hlavy vzhůru a 

druhou lehce zastrkuje bradu. (Tlapák, 3/2009) 

 

Lopatka a klouby horní končetiny 

Důležitým úkolem při procvičování horních končetin je nejprve nastavení polohy lopatky. 

Teprve poté je možno pracovat s kloubem ramenním a ostatními klouby horní končetiny. Dbáme 

tedy na pečlivé dodržování stabilizace lopatek: pokyn trenéra přitom zní „ramena od uší“, lopatky 

jsou tedy stahovány dolů a do stran. Na tomto pohybu se velice významně podílí důležitý 

stabilizátor lopatky, kterým je m. serratus anterior. (Tlapák, 3/2009) 

Nemenší pozornost věnujeme nastavení pažní kosti, při které hraje velkou roli aktivace 

zevních rotátorů paže. To řešíme pokynem „loket mírně k trupu“, čímž je navozená mírná zevní 

rotace paže. S pohybem lokte k trupu je při cvičení spojeno přilepení lopatky k hrudníku, čehož se 

využívá i při opoře ruky (Tlapák, 4/2009).                                                                 

Stabilizovaná lopatka vytváří optimální podmínky nejen pro práci ramenního kloubu a 

kloubů HKK, ale ovlivňuje i držení a správnou funkci krční a hrudní páteře a skrze funkční řetězce, 

do kterých jsou zapojeny svaly upínající se na lopatku, ovlivňuje posturální stabilitu celého těla.        
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           V životě běžně využíváme oporu ruky a také v posilovně je užitečné použít cviky, kde se 

ruka opírá o lavičku, zem, rám stroje atd., a podpírá trup. Ten nezůstává v úplném klidu - více či 

méně se vůči paži pohybuje. Dochází tím k pohybu kloubní jamky na lopatce po hlavici pažní kosti 

a s tím je spojená jiná svalová spolupráce než při fázickém pohybu. Není však lhostejné, jakým 

způsobem se o ruku opíráme, a proto věnujeme nácviku opory ruky velkou pozornost hned 

z několika důvodů. Při zatížení ramenního kloubu ve fyziologickém postavení dochází k 

optimalizaci napětí svalů v bezprostřední blízkosti ramen. Další důvod je spojen s aktivitou svalů 

stabilizujících ostatní klouby včetně páteře. Opora ruky také učí cvičence používat loket ve 

stabilizační poloze tak, aby nedošlo k zavěšení do vazů. Při opoře ruky je dlaň nastavena 

prostředním prstem vpřed, loket je mírně pokrčen a natočen pod tělo či k tělu. Ruka se stejnoměrně 

opírá o podložku palcovou i malíkovou hranou. Aktivuje se stabilizace nejen lokte samotného, ale i 

svalů, které přes něj přechází až k lopatce a stabilizují i ramenní kloub (m. biceps brachii, m. triceps 

brachii). Lepší stabilizace ramenního kloubu následně umožní zlepšit postavení hlavy, protože krční 

páteř nebude přetížená nadměrným napětím horních fixátorů lopatek. Pozor dáváme na nadměrné 

propnutí lokte do tzv. zámku (hyperextenze), kdy dochází k zavěšení do vazů a k vyřazení 

stabilizační funkce svalů a tím i k vyřazení dolních fixátorů lopatek a přetížení krční páteře. 

Popsané nastavení podporuje nejenom stabilizaci paže a lopatky na straně opory, ale i účinnost 

cvičení druhostrannou končetinou. (Tlapák, 4/2009) 

 

Hrudník, pánev 

V oblasti hrudníku dbáme na to, aby nedocházelo k jeho kyfotizaci a vtočení ramen 

spojenému s předsunem hlavy a dále nádechovému postavení hrudníku a s tím spojenému 

nadměrnému prohýbání zad v ThL přechodu. Obě uvedené odchylky vídáme v posilovnách velice 

často při nejrůznějších cvicích.   

Při nácviku je opět třeba držet hlavu temenem vzhůru a stabilizovat lopatky, což vede 

k napřímení krční i hrudní páteře a optimálnímu zapojení HSSP, jak je popsáno výše. Dále je nutné 

udržet kaudální postavení (výdechové) dolních žeber aktivací břišních svalů, kdy je rozhodující 

spolupráce povrchových svalů  se svaly HSSP. Nadměrná aktivace horní části m. rectus abdominis 

a m. obliquus abdominis externus ukazuje na nesprávnou koordinaci, která nezabezpečí dostatečnou 

podporu pro bederní páteř skrze nitrobřišní tlak.(viz. kap. 2.2.3. a 2.2.4.) S kaudálním postavením 

hrudníku a tvorbou optimálního nitrobřišního tlaku souvisí postavení pánve, kterou se snažíme 

nastavit do neutrální polohy. Dodržení těchto podmínek vidíme v Brűggerově sedu modifikovaném 

dle Koláře. (viz. kap. 3.5.) 
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Noha, koleno kyčel 

Součástí chůze, stoje a mnoha dalších přirozených činností člověka  je opora o chodidla. 

Pokud nastává ve fyziologické poloze kloubů, pak dochází i k aktivaci fyziologických programů, 

zajišťujících optimální posturální stabilitu, jejichž spuštění začne kontaktem nohy s podložkou. 

Této skutečnosti využívají některé fyzioterapeutické metody (viz. kap. 3) a rovněž ji můžeme dobře 

uplatnit při posilování. K tomu je nejprve nutné naučit se stabilizovanému postavení nohy a celé 

dolní končetiny v kolenních i kyčelních kloubech. Abychom navodili pocit, který by měl cvičenec 

mít, věnujeme se nejprve jednotlivým kloubům, pak teprve spojíme vše do jakéhosi celkového 

pocitu při došlapu i stoji, který lze navozovat nejen během cvičení, ale i během další části dne. Opět 

je při nácviku vhodné použít manuálního kontaktu pro lepší uvědomění optimálního postavení 

DKK. (Tlapák, 4/2009)                                      

Při centrování dolní končetiny začínáme nastavením nohy, kdy dbáme na rovnoměrné 

rozložení tlaku na tři body opory (hlavička 1. a 5. metatarzu, pata). Dále aktivujeme svaly plosky 

nohy, když aktivně zvedáme tarzální kosti nad podložku jako při úchopu nohou. Kolenní kloub je 

mírně pokrčený (stejně jako u loktu nesmí dojít k zamčení kloubu) a směřuje nad druhý prst nohy, 

čímž dochází k mírné zevní rotaci stehenní kosti v kyčelním kloubu. Pro navození této rotace 

můžeme využít lehkého tlaku prstu na zevní stranu kolena. S tím by měl být spojen pocit 

„zastrčení“ kyčle vzad a přitlačení hlavice stehenní kosti do kyčelního kloubu. Pocity v kyčli a 

v noze (hlezenním kloubu) jdou zdánlivě proti sobě, protože stehenní kost jakoby rotovala zevně a 

noha dovnitř, během nácviku se však spojí v jediný. Jsou-li při opoře kyčel, koleno a druhý prstec 

nohy v ose, jsou stabilizovány všechny segmenty dolní končetiny. Centrovanou oporu nohy  

nevyužíváme jen ve stoji, ale i sedu, a tak podporujeme stabilizaci celého těla a účinnost veškerých 

cvičení. (Tlapák, 4/2009) 

 

4.2.11. Strečink 

Vlastní zkrácení svalu způsobuje zvýšené klidové napětí svalu, jež vede mj. ke ztrátě 

elasticity svalových vláken a k hyperaktivnímu zapojování do pohybových programů. Není-li 

zvýšený tonus korigován, dochází následně i ke stažení vazivové složky svalu a zvýšenému riziku 

úrazu, např. natržení. (Bursová, 2005) 

Důležitou zásadou při koncepci posilovacích cvičení je pravidlo: nejdříve vždy protáhnout 

svaly zkrácené, pak teprve posilovat svaly oslabené. Tento postup má dva důvody. První je, že 

pokud v blízkosti kloubu existuje svalová dysbalance, tzn. určitá svalová skupina je ve zkrácení a 

antagonistická svalová skupina je naopak oslabena, dochází k vychýlení kloubu z jeho 
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fyziologického postavení - decentrace . Pokud bychom chtěli provést pohyb a zapojit při něm 

oslabenou svalovou skupinu, mechanicky by nebylo možné dosáhnout její plné kontrakce kvůli 

zkrácení antagonistické svalové skupiny. Druhým důvodem je, že zkrácená svalová partie je v 

hypertonu a její dráždivost je vyšší, proto by se při pokusu o pohyb vždy přednostně zapojovala a 

její aktivita by převážila aktivitu skupiny oslabené. (Stackeová, 2008) 

V této souvislost je nutné zdůraznit, že cílené protahování svalů vždy vychází z individuální 

diagnostiky pohybového aparátu jako celku, nelze tedy nahlížet na zkrácený sval jako na 

samostatnou jednotku, ale je vždy nutné uvažovat příčinu zkrácení svalu a funkční dopad jeho 

ovlivnění ve vztahu k ostatním tělesným regionům. Tak např. při nedostatečné stabilizační funkci 

ventrální muskulatury zajišťující fixaci pánve brání hamstringy svým zkrácením nadměrné 

anteverzi pánve. V takovém případě by protahování hamstringů vedlo k prohloubení 

nefyziologického postavení pánve, proto je nejprve nutný adekvátní nácvik stabilizace pánve 

v rámci výcviku stabilizačního systému. 

Cílem strečinku neboli protahovacích cvičení ve fitness je především prevence a 

minimalizace již přítomných svalových dysbalancí a rovněž je jedním z významných prostředků 

urychlení regenerace. Je součástí rozcvičky a závěrečné části cvičební jednotky. (Stackeová, 2008) 

Strečink bychom neměli podceňovat, může být nesmírně prospěšný a je-li indikován 

správně, může dokonce zrychlit trénink stabilizace a umožnit rychlejší přístup k fyziologickým 

funkcím. Klasický statický strečink je zaměřený hlavně na vazivo, ale současně ovlivňuje vždy i 

složku řízení svalstva. Posouvá práh dráždivosti svalu (pohotovost k aktivaci) a tím např. tlumí 

nefyziologickou hyperaktivitu příslušného svalu. (Tlapák, 2008) 

Při protahovacích cvičeních se vedle klasického strečinku užívají metody z oblasti 

fyzioterapie, konkrétně PIR a PNF.  

Bližším popisem zásad a praktického provádění strečinku se nebudeme zabývat, tato 

tematika je podrobněji zpracována v literatuře použité v této kapitole. 

Cvičící i odborníci se shodují v tom, že negativní vlivy správně prováděný strečink snad 

nemá. Na obezřetnost při použití se klade důraz v případě hypermobility, kdy by neměl být strečink 

vykonáván v krajních polohách. (Tlapák, 2006) 

 

4.2.12. Struktura cvičební lekce 

Průběh cvičební lekce bývá členěn do několika částí, zde uvádím obvyklé rozdělení, jak jej 

uvádí Tlapák (2006): 

I. zahřátí, úvodní strečink a rozcvičení  …… 15-20 min 
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II. posilování  ………………………………  30-45 min 

III. aerobní část  ……………………………  10-30 min 

IV. závěrečný strečink  …………………….  10-15 min 

 

I.část – zahřátí, úvodní strečink, dynamické rozcvičení 

Zahřátí 

Cílem je zvýšení funkce krevního oběhu a dýchání, zvyšuje se přísun kyslíku k pracujícím 

tkáním. Dle individuálních dispozic volíme jízdu na stacionárním kole, steper či jiný aerobní 

trenažér. Zahřátí trvá 5-10 min. (Stackeová, 2008) 

 

Strečink 

Ten by měl za ideální situace obsáhnout svaly celého těla, což je však časově náročné. 

V případě časové nouze je za minimum považováno protažení svalů, které má cvičící zkrácené, a 

také těch, které bude v tréninku posilovat. Pokud se cvičenec chystá posilovat svaly s tendencí 

k oslabení, je velice vhodné předřadit protažení antagonistů. (Tlapák, 2006) 

 

Dynamické rozcvičení 

Po strečinku následuje rozcvičení se zvyšující se rychlostí pohybu, samozřejmě opět dle 

individuálních dispozic cvičícího. Od pomalejších krouživých, rotačních a obloukovitých pohybů 

trupu a poté horních a dolních končetin se postupně přechází k pohybům rychlejším, navozujícím 

připravenost svalů celého těla na náročnější činnost. (Tlapák, 2006) 

 

II. část – posilování 

Při vlastním posilování se řídíme zásadami uvedenými výše. V první části cvičebního plánu 

jsou zařazovány cviky určené ke zpevnění a zesílení oslabených svalů, v našem případě tedy 

především cviků primárně cílených na ovlivnění svalů HSSP. V další části pak volíme tvarovací 

cviky na konkrétní partie dle cílů cvičícího. 

 

III. část – aerobní část lekce 

Tato část se zařazuje na konci cvičební lekce hlavně s cílem odstranit tuk, ale je vhodná i 

pro zrychlení regenerace díky odplavení zbytků odpadních látek ze svalstva. Regenerační aerobní 

část se zařazuje na cca 20 minut při TF kolem 120 tepů za minutu. (Tlapák, 2006) 

Stackeová (2008) považuje účelnost zařazení aerobní části na závěr cvičební jednotky za 

individuální dle pokročilosti cvičence, jeho fyzické výkonnosti a cílů cvičení. Uvádí, že především 
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u méně zdatných či začátečníků by aerobní trénink v této fázi mohl mít spíše negativní důsledek 

v přetížení a prodloužení regenerace organismu. Za vhodnější považuje zařazení aerobního tréninku 

v jiný den, než je absolvováno posilování. V tomto případě naopak mírná aerobní zátěž regeneraci 

urychluje. 

IV. část – závěrečný strečink 

 Na konci cvičební jednotky se používají obdobné strečovací cviky jako na jejím začátku, 

pouze výdrž je v nich delší. (Tlapák, 2006) 

 

 

Shrnutí východisek fyzioterapeuticky koncipovaného zdravotního posilování  

 

• CNS neřídí jednotlivé svaly, ale jednotlivé pohyby, respektive svalové souhry během daného 

pohybu. 

• Každý pohyb je provázen posturální (stabilizační) funkcí, která přechází do celého těla,velký 

význam mají svaly HSSP. 

• Posturální (stabilizační) funkce je uložena v CNS ve formě motorických programů, je automaticky 

spouštěna. 

• Kvalita spuštěné posturální stabilizační souhry je závislá na aferentním setu vstupujícím do CNS, 

za nejdůležitější považována výchozí poloha = atituda. 

• Dále je tato souhra ovlivněna mírou vnější i vnitřní zátěže. 

 

Shrnutí principů fyzioterapeuticky koncipovaného zdravotního posilování 

 

• Při posilování neposilujeme daný sval, ale příslušný pohyb, tedy vlastní cílený pohyb (fázický) a 

jeho posturální zajištění (stabilizaci).  

• Cílem je zařadit daný sval či svalovou skupinu do správné svalové souhry během pohybu, ne 

pouze zvýšení absolutní hodnoty síly či zvětšení objemu svalu. 

• Pro výběr výchozí polohy při cvičení (atitudy) se nám vodítkem stává „ideální postura“ odvozená 

z vývojové kineziologie – centrované postavení v kloubech. 

• Velkou pozornost věnujeme správnému nastavení aker končetin při opoře. 

• Na správné postavení segmentů těla (centrované) dbáme v průběhu celého cviku, pohyb 

provádíme pomalu a s plným soustředěním - vnitřní prožitek pohybu. 

• Výchozí polohu volíme v závislosti na posturálním zajištění, začínáme z nižších poloh a postupně 

přecházíme do vyšších. 

• Zátěž také volíme v závislosti na posturální funkci během daného pohybu, ukazatelem je přesnost 

provedení cviku při daném počtu opakování. 
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• V závislosti na výsledcích cvičení se postupně zaměřujeme na další cíle cvičícího a podle tohoto 

volíme vhodné intenzifikační postupy, vždy s respektováním uvedených zásad. 

• Zásady nastavení kloubů převádíme do běžného života: sed u počítače, stabilizovaný stoj např. při 

čekání na dopravu, opora ruky při zvedání z nižších poloh, zvedání břemen, sportování (např. 

nastavení ramen při držení řidítek kola), práce na zahradě apod. 

 

4.3. Příklady cviků 

Po uvedení principů, kterými bychom se měli při koncipování posilování se zdravotním 

zaměřením řídit, je vhodné uvést příklady cviků, ve kterých se snažíme zmíněné principy aplikovat. 

Pro přehlednost jsou cviky rozděleny podle jednotlivých svalových skupin, jak je v literatuře 

věnované problematice posilování běžně zvykem. Mějme však stále na paměti, že všechna cvičení, 

bez ohledu na jakou partii jsou primárně cílena, jsou vždy spojena se stabilizační funkcí, na kterou 

je naše pozornost zaměřena především.  

 

4.3.1. Břišní svaly 

V předchozích kapitolách jsme se podrobně věnovali souhře svalů břišní stěny s ostatními 

svaly HSSP při zajištění fyziologické stabilizace páteře i poruchám této souhry, projevujícím se 

mimo jiné v nefyziologickém postavení hrudníku a porušeným dechovým stereotypem. Nácvik této 

svalové souhry je tedy nutné zařadit i při posilování, přičemž naším úkolem je zapojit bránici do 

dýchání a tím i do stabilizačních funkcí bez účasti pomocných dýchacích svalů. Učíme se vnímat 

práci bránice s pocitem zvýšeného nitrobřišního tlaku při nádechu. 

 

Cvik č. 1. Nácvik bráničního dýchání v poloze na zádech 

Cvičenec leží na zádech, dolní končetiny má v abdukci na šířku ramen, v 90° flexi v kyčlích 

a kolenou a lýtka má opřená přes lavičku nebo na velkém míči. Dbáme na napřímení páteře, hlava 

je tažena temenem vzhůru, ramena do šířky, horní končetiny leží volně podle těla. Hrudník je 

v kaudálním postavení, což můžeme zajistit manuálním stažením hrudníku a jeho přidržením 

v průběhu nácviku. Nacvičuje se cílené brániční dýchání do oblasti břicha, kdy se nitrobřišní tlak a 

tedy i břišní stěna rozšiřuje rovnoměrně na všechny strany (nejen dopředu), dolní žebra se pohybují 

laterálně a nedochází k pohybu hrudníku kraniálně a zapojení pomocných dýchacích svalů. 

Pro nácvik můžeme využít různých typů nádechů, které by se postupně měli spojit v jeden 

celek pro vytvoření dostatečného nitrobřišního tlaku a optimální stabilizaci páteře. 
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Cvičenec se snaží nadechnout do oblasti nad třísly, kam může instruktor nebo sám pacient mírně 

zatlačit prsty a vytvořit tak mírný odpor proti pohybu břišní stěny, kdy si pacient lépe uvědomí 

zacílení dechu do požadované oblasti. Dolní část břišní stěny by měla zůstat v aktivitě i během 

výdechu. 

Dále se cvičenec nadechuje do oblasti spodních žeber, které se snaží rozšířit do strany proti 

odporu rukou instruktora, který zajišťuje kaudální postavení hrudníku. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2. Nácvik bráničního dýchání v poloze na zádech 

 

Využíváme také nádechu do zadní části břišní stěny, kde opět můžeme prsty vytvořit mírný 

odpor v oblasti pod spodními žebry. 

 

Cvik č. 2. Nácvik bráničního dýchání v poloze na břiše 

Obdobně můžeme cvičit v poloze na břiše, kdy má cvičenec položené HKK před hlavou, 

lokty jsou zhruba v úrovni uší, předloktí a ruce položené na podložce. Hlava je tažena temenem 

dopředu, krční páteř je tedy napřímena, ramena jsou tažena od uší, lopatky dolů do stran, pánev je 

v neutrálním postavení. V této poloze opět nacvičujeme cílené brániční dýchání – dopředu proti 

podložce, do stran a dozadu. 

Nácvik bráničního dýchání provádíme i v dalších polohách jako je sed a stoj, kdy opět 

dbáme na správné držení těla, tedy v centrovaném postavení. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3. Nácvik bráničního dýchání v poloze na břiše 
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Naší snahou je dále zajistit aktivní držení hrudníku ve výdechovém postavení napětím svalů 

břišní stěny v součinnosti s nacvičeným bráničním dýcháním. Opět je vhodné nácvik začít v poloze 

na zádech nebo na břiše. 

Cvik č. 3. Nácvik zpevnění břišní stěny v souhře s dechem v poloze na zádech 

V poloze na zádech zaujmeme stejnou polohu jako v předchozím cviku, tentokrát však 

využijeme pro oporu DKK zavěšení na horní kladku, ke které leží cvičenec zády a která vyvažuje 

hmotnost dolních končetin. Na kladce volíme takovou hmotnost, při které je cvičenec schopen 

udržet kaudální postavení hrudníku napětím svalů břišní stěny a provést brániční dýchání. Nesmí 

převažovat aktivita horní části m. rectus abdominis a m. obliquus abdominis externus. 

 S výdechem pak může pacient mírně odlehčovat DKK ze zavěšení, směr pohybu je jakoby chtěl 

kolena posunout nahoru. Takto akcentuje práci břišních svalů, jejichž napětí zajišťuje udržení 

nitrobřišního tlaku během výdechu. V této fázi je pak vhodné využít tlaku rukou do opory 

v kraniálním směru, čímž se lépe fixují ramena a lopatky. S tím je spojena fixace žeber a odtud 

pokračujících svalových smyček přes břišní svaly až k pánvi. 

S postupným nácvikem pak odebíráme hmotnost na kladce, čímž zvyšujeme nároky na udržení 

DKK při dodržení popsaných podmínek, až je cvičenec schopen udržet DKK bez podpory. V této 

poloze se nachází dítě na konci třetího měsíce a jelikož ji využíváme v řadě jiných cviků, nazvěme 

ji „tříměsíční polohou na zádech“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4. Nácvik zpevnění břišní s odlehčením DKK na horní kladce 

 

Cvik č. 4. Nácvik zpevnění břišní stěny v souhře s dechem v poloze na břiše 

Vycházíme ze stejné polohy jako při cviku č. 2. Cvičenec se opírá o mediální epikondyly 

humeru a při jejich zatlačení do podložky vzpřimuje hlavu ze střední hrudní páteře s úmyslem 

pohybu vpřed. Krční a hrudní páteř je napřímena, lopatky jsou taženy k opěrným bodům na 

humeru. K tomu je zapotřebí aktivita m. serratus anterior, jehož stabilizační funkce je 
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umožněna aktivitou laterální skupiny břišních svalů. V této poloze tedy opět nacvičujeme skrze 

dýchání zapojení bránice při zvýšeném tonu svalů břišní stěny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5. Nácvik zpevnění břišní stěny v souhře s dechem v poloze na břiše 

 

Cvik č. 5. Otáčení ze zad na bok 

Jako další příklad můžeme uvést nácvik různých fází otočení z polohy na zádech 

s trojflekčním držením DKK („tříměsíční poloha“) do polohy na boku, kde se významně uplatňují 

šikmé břišní řetězce. Provádíme např. pouze nácvik iniciální fáze pohybu s využitím odporu spodní 

kladky proti pohybu nákročné HK, vždy respektujeme individuální možnosti cvičence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6. Otáčení ze zad na bok, 1. fáze                                          Obrázek 7. Otáčení ze zad na bok, 2. fáze 

 

4.3.2. Zádové svaly 

Zádové svaly tvoří složitý svalový systém, z funkčního hlediska dělený sice na několik 

skupin, které však musí při pohybech pracovat společně. Ve zdravotně orientovaném posilování se 

klade důraz především na ochabující svalové skupiny, kterými jsou vnější rotátory paže, dolní 

fixátory lopatek, rotátory páteře a hluboké extenzory páteře. 
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Pro aktivaci dolních fixátorů lopatek spolu s vnějšími rotátory paže je vhodný např. cvik č. 

4, dále pak stahování protisměrných kladek v sedu na šikmé lavičce s vnější rotací paže, jak 

popisuje Tlapák (2006). 

 

Cvik č. 6. Stahování protisměrných kladek v sedu na šikmé lavičce s vnější rotací paže 

Lavička je nastavena v mírném odklonu od svislice a umístěna v ose mezi horními 

kladkami. Cvičenec při zaujetí polohy respektuje centrované postavení, vhodné je podložit nohy 

tak, aby se nacházeli v trojflekčním postavení podobně jako v lehu na zádech. Ve výchozím 

postavení jsou dlaně vpřed, ramena se nezvedají, ale navozuje se pocit „vytažení“ zad diagonálně ve 

směru lanek. Při stahování kladek pohyb začíná stažením lopatek dolů a do stran bez aktivního 

zapojení paží a končí v poloze skrčení připažmo s úplnou vnější rotací paže – loket se přitahuje 

k tělu a mírně vpřed, ruka vytváří tah dozadu a palcem vzad. Práce bicepsu se minimalizuje. Cvik 

končí v poloze, kdy je předloktí v prodloužení lana, nedochází tedy k větší aktivní flexi v lokti. 

Dobrou fixaci trupu a všech důležitých svalových úponů umožňuje provádění přítahu s výdechem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8. Stahování protisměrných kladek, 1. fáze         Obrázek 9. Stahování protisměrných kladek, 2. fáze 

 

   Při procvičování fixátorů lopatek jsou nezbytné cviky, jejichž součástí je opora o ruku, kdy 

dochází k vyvážené souhře m. serratus anterior a mm. rhomboidei. 

 

Cvik č. 7. Přitahování jednoruční činky ve výpadu s oporou ruky o lavičku 

          Základní polohou je výpad, kdy jsou obě DKK na zemi a jedna ruka se opírá o lavičku. 

Dbáme nejen na centrovaném postavení HK v opoře, čímž je zapojena stabilizační funkce dolních 

fixátorů lopatky, ale i DKK a ostatních částí těla. Druhostrannou HK provádíme s výdechem 

přitažení činky k tělu a s nádechem její spuštění. Přitažení začíná pohybem lopatky k pánvi, loket 



 55 

při zvedání směřuje k tělu, dochází k aktivaci zevních rotátorů paže a dolních fixátorů lopatky ve 

spolupráci se širokým svalem zádovým.  

 

 

 

         

 

 

 

 

Obrázek 10. Přitahování jednoruční činky ve výpadu      Obrázek 11. Přitahování jednoruční činky ve výpadu     

                     s oporou ruky o lavičku, 1. fáze                                s oporou ruky o lavičku, 2. fáze 

 

 Hluboké extenzory a rotátory páteře, zajišťující vzájemné postavení jednotlivých obratlů 

vůči sobě, se reflexně aktivují při fyziologické stabilizaci páteře, tedy i v průběhu všech cviků 

respektujících výše uvedené principy. Aktivita hlubokých extenzorů se zvýrazňuje při napřímení 

trupu z předklonu, aktivita rotátorů pak při asymetrickém posilování (jednou HK nebo DK) a 

logicky při provádění rotačních pohybů. Na těchto cvicích se spolupodílejí svaly umístěné na trupu 

diagonálně (hlavně šikmé břišní svaly). 

 

Cvik č. 8.  Veslování na spodní kladce jednoruč 

         Jako příklad cviku zvyšující aktivaci rotátorů páteře je možné uvést veslování na spodní 

kladce, které se často používá pro vnější část širokého svalu zádového i dolních fixátorů lopatek, 

pokud je prováděno jednoruč. Základní polohou je korigovaný sed, můžeme začínat z mírného 

předklonu. S výdechem se trup napřímí a držadlo je přitahováno k tělu nejprve kontrakcí zad a 

stažením lopatky dolů, poté se přibližuje loket k tělu. Jeho pohyb se zastaví na úrovni trupu a dále 

dojde k mírné rotaci trupu ve směru pohybu paže. Dbáme na výdechové postavení hrudníku během 

celého pohybu. S nádechem se navracíme do výchozího postavení. 
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Obrázek 12. Veslování na spodní kladce, 1. fáze                    Obrázek 13. Veslování na spodní kladce, 2. fáze 

 

4.3.3. Prsní svaly 

Posilovací cviky na prsní svaly jsou dle polohy těla cíleny na tři části velkého prsního svalu. 

Pozice hlavou nahoru na šikmé lavičce aktivuje především horní část, leh na vodorovné lavičce 

střední část a leh hlavou dolů pak dolní část velkého svalu prsního. Jinak jsou však zásady 

provedení stejné. 

 

Cvik č. 9. Tlaky s jednoručními činkami na rovné lavičce  

Výchozí poloha je leh na zádech v „tříměsíční poloze“, DKK jsou podepřeny, zdatnější 

cvičenec je udrží sám. Při pohybu činek vzhůru je prováděn výdech. V horní poloze jsou činky 

těsně u sebe a paže jsou téměř propnuté. Poté následuje spolu s postupným pokrčováním paží 

obloukovitý pohyb činek od sebe až do polohy, kdy je činka nad loktem (předloktí je svislé), pohyb 

pokračuje po svislé dráze dolů a končí v momentě, kdy je loket mírně pod úrovní ramene. Tyto 

tlaky jsou zaměřeny na rozvoj vnitřní střední části prsních svalů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14. Tlaky s jednoručními činkami, 1. fáze            Obrázek 15. Tlaky s jednoručními činkami, 2. fáze 
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4.3.4. Deltové svaly 

Deltové svaly mají tři části, přední, střední a zadní, z nichž právě zadní část bývá nejčastěji 

oslabena a měla by jí být přednostně věnována pozornost. Naopak cvičení přední části nemusí být 

v začátečnickém tréninku zahrnuto (zapojuje se i při cvičení prsních svalů, např. cvik č. 9.). 

 

Cvik č. 10. Upažování s jednoruční činkou na boku  

Tento cvik je zaměřen na zadní stranu deltového svalu ve spolupráci s ostatními svaly, 

zajišťující stabilizaci lopatky. Základní poloha je leh na boku na zemi (případně i na lavičce). 

Spodní HK je v zevní rotaci a opírá se o vnější stranu paže a předloktí. Hlava je v prodloužení 

páteře a případně může ležet na necvičící HK. Spodní DK je natažená, svrchní DK je pokrčena 

v kyčelním i kolenním kloubu a opírá s o mediální kondyl. Paže s jednoroční činkou vykonává 

pohyb z předpažení do upažení, který je veden hřbetem ruky, loket je stále v mírném pokrčení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16. Upažování s jednoruční činkou na,              Obrázek 17. Upažování s jednoruční činkou na 

                     boku, 1. fáze                                                                  boku, 2. fáze 

 

Cvik. č. 11. Upažování s jednoruční činkou v pozici šikmého sedu 

Tento cvik je primárně zaměřen na střední část deltového svalu. Výchozí poloha je sed na boku 

s oporou o centrovanou HK. Spodní DK je v semiflexi v kyčelním a kolenním kloubu, svrchní DK 

se opírá o plosku před kolenem spodní DK. Odkloněním trupu od vertikály se minimalizuje 

zapojení horní porce trapézového svalu, který se při upažování často nadměrně aktivuje. Paže 

s jednoroční činkou vykonává s výdechem pohyb z připažení do upažení, který je veden hřbetem 

ruky, loket je stále v mírném pokrčení. Pohyb končí, když je loket ve výši ramenního kloubu. 
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Obrázek 18. Upažování s činkou v šikmém sedu,                  Obrázek 19. Upažování s činkou v šikmém sedu,   

                     1. fáze                                                                            2. fáze 

4.3.5. Svaly paží 

U většiny začátečníků se při zdravotním posilování není nutné primárně zaměřovat na 

posilování svalstva paží, neboť je procvičováno při mnoha jiných cvicích zaměřených na oblast 

trupu, a to buď v oporové funkci nebo během pohybu HKK. Jejich cílené posilování však můžeme 

dobře využít i pro nácvik stabilizace páteře.  

 

Cvik č. 12. Tricepsové tlaky s jednoručními činkami v lehu na zádech 

Výchozí poloha je leh na zádech v s trojflexí DKK („tříměsíční poloha). Činky jsou drženy 

v předpažení a flexí v loketním kloubu jsou spouštěny směrem k čelu. Zvedání činky je spojeno 

s výdechem a větším zpevněním břišní stěny, při spouštění činky probíhá nádech. Cvik je náročný 

na udržení loktů na stále stejném místě, instruktor proto ze začátku může lokty přidržovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 20. Tricepsové tlaky v lehu na zádech,                    Obrázek 21. Tricepsové tlaky v lehu na zádech,         

                     1. fáze                                                                                      2. fáze 

 

Cvik č. 13. Bicepsové zdvihy v sedu na lavičce 

Základní poloha je sed na lavičce, hlava tažena temenem vzhůru, ramena od uší, páteř je 

napřímena, DKK jsou mírně pokrčeny a položeny na lavičce. Dle individuálních možností cvičenec 
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provede mírný záklon trupu, stále při napřímené páteři, což aktivuje svaly HSSP. Činky jsou drženy 

podhmatem při volně spuštěných HK, flexí v loketním kloubu je vykonáván vlastní pohyb 

zaměřený na posílení bicepsu. Zvedání činky je doprovázeno výdechem, spouštění nádechem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obázek 22. Bicepsové zdvihy v sedu na lavičce,                Obrázek 23. Bicepsové zdvihy v sedu na lavičce,     

                   1. fáze                                                                            2. fáze 

 

4.3.5. Svalstvo dolních končetin 

Při zdravotně orientovaném posilování věnujeme pozornost především hýžďovým svalům, 

které se ve spolupráci s břišními svaly přímo podílí na postavení pánve a které bývají velice často 

oslabené. Vhodné je při zdravotně orientovaném posilování zařadit i komplexní cvik na posílení 

svalů DKK bez zatížení osového orgánu, kdy trénujeme mezisvalovou koordinaci. A samozřejmě 

při opoře nohy v centrovaném postavení při různých cvicích trénujeme stabilizační funkci svalů 

DKK, potažmo stabilizaci celého těla. 

 

Cvik č. 14. Izolované zanožování v předklonu na velkém míči nebo přes lavičku 

Tento cvik učí zapojování hýžďových svalů během zanožování bez výraznějšího zapojení 

bederních vzpřimovačů a je tak vhodný pro začátečníky. Ve výchozí poloze leží trup na míči (přes 

lavičku) v uvolněném ohnutém předklonu, hlava také pasivně visí. Cílené uvolnění zad i šíje 

podporuje reflexní uvolnění beder, což je pro cvičení zanožování velice vhodné. Cvičící se 

koncentruje na práci hýžďových svalů během celého pohybu a to zejména v jeho začátku (koleno u 

země). Zanožení probíhá s výdechem. 
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Obrázek 24. Zanožování v předklonu přes lavičku,             Obrázek 25. Zanožování v předklonu přes lavičku,      

                     1. fáze                                                                          2. fáze 

 

Cvik č. 15. Výpady s jednoručními činkami vpřed 

Cvik procvičuje hýžďové a stehenní svaly. Výchozí poloha je stoj, činky držíme obouruč 

nadhmatem, HKK drženy volně podle těla. Provedeme výpad vpřed, trup je napřímen, hlava 

v prodloužení, ramena rozložena do šířky. Rozsah pohybu je do takové polohy, kdy je stehenní kost 

rovnoběžně s podložkou a není přetěžován kolenní kloub, končetinu udržujeme při výkroku stále 

v centrovaném postavení. Pánev je držena v neutrálním postavení. Následuje návrat do výchozí 

polohy a výpad druhou DK. Během spouštění dochází k nádechu, při zvedání k výdechu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 26. Výpady s jednoručními činkami vpřed 

 

Cvik č. 16.  Upažování jednoruč na spodní kladce ve výpadu  

Tento cvik je primárně zaměřen na posilování střední a zadní části deltového svalu, ale 

důležitou součástí je opora o DK, kdy se svaly DK uplatňují ve stabilizační funkci. Cvičící stojí 

bokem ke kladce, fixaci trupu zajišťuje oporou ruky o rám kladky a oporou stejnostranné DK 

v mírném výkroku. Horní i dolní končetina se nacházejí v centrovaném postavení, čímž dosahujeme 
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aktivace fyziologického stabilizačního vzoru. Vlastní pohyb pak začíná s paží zkřižmo diagonálně 

před tělem a pokračuje obloukem od těla do upažení vzad (pohyb vede hřbet ruky, loket je stále 

mírně pokrčen a pohyb končí s nadloktím kolmo k trupu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 27. Upažování jednoruč na spodní kladce             Obrázek 28. Upažování jednoruč na spodní kladce   

                      ve výpadu, 1. fáze                                                                 ve výpadu, 2. fáze 
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5. Cíle a hypotézy 

 

Cílem diplomové práce je posoudit vliv dvou koncepcí pravidelného posilování ve fitness 

centru u pacientů s chronickými nespecifickými bolestmi zad. Konkrétně jsme zkoumali vliv 

klasického posilování, vycházejícího z analytického myšlení, a posilování vycházejícího z poznatků 

fyzioterapie v oblasti funkčních poruch pohybového aparátu. 

 

Konkrétní cíle jsou: 

 

Zjistit, jak ovlivní dva typy posilovacího tréninku trvajícího 12 týdnů vnímání bolesti 

pacientů po skončení cvičení a v odstupu 6 měsíců. 

 

Zjistit dopad obou typů posilování na funkční schopnosti související s CNLBP (ODI) po skončení a 

v odstupu 6 měsíců. 

 

Zjistit zda a v jaké míře se tyto dva druhy posilování projeví při vyšetření pomocí testů na HSSP po 

skončení cvičení a s odstupem 6 měsíců. 

 

Zjistit souvislost mezi změnou v HSSP a změnou intenzity bolesti.  

 

Stanovili jsme si následující hypotézy: 

H1: Pravidelným posilováním dojde ke zmírnění subjektivních obtíží (VAS, PRI, ODI) u   

       obou skupin pacientů s CNLBP. 

H2: Zmírnění intenzity a nepříjemnosti bolesti (VAS-I, VAS-U) bude větší u pacientů    

        provádějících fyzioterapeuticky koncipované posilování než u klasického posilování, a to  

        po 12 týdnech i v odstupu 6 měsíců 

H3: Skóre týkající se funkčních omezení pacientů (ODI) bude nižší u pacientů provádějících    

       fyzioterapeuticky koncipované posilování než u klasického posilování, a to po 12 týdnech  

        i v odstupu 6 měsíců. 

H4: Změny hodnot v testech na HSSP přímo souvisí (bude korelovat) s mírou ústupu intenzity    

        bolesti. 
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6. Metodika 

Výběr pacientů pro praktickou část diplomové práce probíhal ve spolupráci s praktickým 

lékařem a rehabilitačním oddělením Nemocnice Městec králové a.s. Vlastní praktická část probíhala 

ve fitness centru Limit v Poděbradech. Výběr pacientů a navazující dvanáctitýdenní posilovací 

trénink probíhal v období září 2010 až únor 2011, kontrolní vyšetření po šesti měsících pak 

v období od května do srpna 2011. 

 

6.1. Charakteristika souboru 

Výzkumný soubor tvořili pacienti s chronickými vertebrogenními obtížemi v bederní páteři 

(CNLBP). Pro užší výběr pacientů jsme zvolili tato kriteria: 

• Chronicko-intermitentní průběh bolesti v bederní oblasti trvající déle než 3 měsíce 

• Nebyla provedena operace v oblasti páteře a břišní či hrudní dutiny 

• Není přítomná kořenová symptomatika 

• Není přidružené jiné závažné onemocnění 

• Náplní již proběhlé terapie nebylo dle zdravotní dokumentace či popisu pacienta specifické    

  cvičení zaměřené na HSSP 

• Pouze rekreační sportovní aktivity bez zaměření na HSSP 

• Ochota a souhlas s účastí v experimentu 

 

Výběrem těchto kritérií jsme se snažili eliminovat případné závažnější strukturální změny na 

páteři či jiné onemocnění, způsobující vzniklé obtíže. Dále pak ovlivnění průběhu a výsledku 

experimentu podobně zaměřenou terapií. 

Podle uvedených kriterií bylo vybráno 14 pacientů, u nichž byla na základě anamnézy a 

klinického vyšetření ve spolupráci s rehabilitačním lékařem potvrzena jako nejpravděpodobnější 

příčina vzniklých obtíží funkční porucha pohybového aparátu a tyto obtíže tak můžeme označit jako 

chronickou nespecifickou bolest dolní části zad (CNLBP). Tuto skutečnost potvrzuje u všech 

pacientů i výsledek RTG vyšetření nebo některé z jiných zobrazovacích metod provedené ne déle 

jak jeden rok před naším vyšetřením, kdy nebyla nalezena objektivní příčina relevantní ke vzniklým 

obtížím. 

 

Charakteristika definitivního souboru: 

Do souboru bylo zařazeno 14 pacientů s CNLBP, z toho 5 žen a 9 mužů ve věku od 26 do 44 

let, průměrný věk 33,1 let (SD= 5,2) ( z toho muži 34 let (SD=5,7), ženy 31,4 let (SD=4). Délka 
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obtíží se pohybovala mezi 4 až 24 měsíci, v průměru pak 11,3 měsíců (SD=6). Na základě cílených 

dotazů na charakter zaměstnání, předchozí a současnou léčbu a pohybové aktivity bylo zjištěno, že 

všichni pacienti jsou zaměstnáni (studující), přičemž převážně sedavé zaměstnání má 7 pacientů, 4 

pak vykonávají těžší fyzickou práci a 3 pacienti mají smíšený charakter povolání.  

Zkušenosti s předchozí rehabilitací mělo 9 pacientů, 3 opakovaně. U 6 pacientů došlo ke zmírnění 

obtíží, ale pouze krátkodobě, u 3 pak byla terapie bez efektu. Doba od poslední rehabilitace se 

pohybovala od 14 dnů do 1 roku, v průměru 3,8 měsíce. Nikdo z pacientů v době vyšetření 

pravidelně neužíval analgetika či jiné léky v souvislosti s bolestí zad, 5 pacientů uvedlo jejich užití 

jen při zhoršení obtíží. 

Žádný z pacientů se pravidelně nevěnuje rekreační pohybové aktivitě, vždy pouze nárazově. 

Zkušenost s posilováním mělo 7 pacientů, všichni s odstupem minimálně 6 měsíců.     

          Tato charakteristika našeho zkoumaného souboru odpovídá rizikovým faktorům pro vznik 

NCLBP.         

Pacienti byli do experimentu zařazováni postupně a po úvodním vyšetření byli na základě 

pohlaví, antropometrických hodnot a intenzity obtíží zařazeni do jedné ze dvou skupin: 

1. skupina (FP) - fyzioterapeuticky koncipované posilování (3 ženy, 4 muži) 

2. skupina (KP) - klasicky koncipované posilování (2 ženy, 5 mužů) 

Takto jsme se snažili dosáhnout u obou skupin podobnou charakteristiku měřených hodnot na 

začátku experimentu.(Tab.1) Pacienti nebyli seznámeni s tím, do jaké skupiny patří, pouze jim bylo 

sděleno, že se jejich tréninkový plán může individuálně lišit v závislosti na jejich aktuálních 

potřebách. 

 

6.2. Časový průběh získání dat 

Po přijetí pacienta do souboru bylo provedeno úvodní vyšetření, jehož součástí byl podrobný 

kineziologický rozbor, při němž jsme se zaměřili a pro další hodnocení použili vyšetření funkce 

HSSP. Dále byli pacienti požádáni o vyplnění dotazníků (viz. níže). 

Další vyšetření a získání potřebných dat jsme provedli při skončení tréninku po 12 týdnech a poté 

s odstupem 6 měsíců, kdy jsme se informativně zajímali i o adherenci ke cvičení, tedy kolik 

pacientů pokračovalo v pravidelném posilování, ačkoli jsme tento fakt při vyhodnocení výsledů 

nijak nezohledňovali.  

Všechna vyšetření byla provedena stejným fyzioterapeutem, v případě hodnocení testů na 

HSSP pak ve spolupráci s dalším fyzioterapeutem. 
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Po dobu terapie byli pacienti instruováni, aby pokračovali ve svých volnočasových 

aktivitách v obvyklé intenzitě a pokud to nebude nezbytně nutné, nepodstupovali jinou terapii 

v souvislosti s bolestí zad (rehabilitaci, farmakoterapie).  

Cvičební lekce probíhaly první měsíc vždy pod přímou kontrolou fyzioterapeuta, poté byla 

prováděna kontrola fyzioterapeutem alespoň jednou za 14 dnů a průběžná kontrola docházky a 

průběhu cvičení ve spolupráci s instruktorem fitness centra. 

Po skončení terapie pak bylo pacientům doporučeno pokračovat v pravidelném tréninku. 

 

6.3. Metody získání dat 

Vliv posilování v našem experimentu jsme se rozhodli hodnotit metodami běžně dostupnými 

v klinické praxi. Za zásadní považujeme subjektivní hodnocení dané terapie, v našem případě 

posilování, samotným pacientem. K tomu jsme se rozhodli použít dotazníkové metody využívané 

v řadě studií zabývajících se problematikou posouzení vlivu různých terapeutických postupů u 

pacientů s chronickou bolestí dolní části zad (např. Limke et al., 2008; O’Sullivan et al., 1997;  

Niemistö et al., 2005;  Koumantakis et al., 2005), kdy pro měření velikosti a kvality bolesti je 

nejčastěji užívána vizuální analogová škála a Krátká forma Dotazníku bolesti McGillovy univerzity 

a pro hodnocení omezení v běžném životě v souvislosti s LBP dotazníky Oswestry disability index 

nebo Dotazník nezpůsobilosti podle Rollanda a Morrise. Konkrétně jsme zvolili hodnocení dle 

vizuální analogové škály, Dotazníku bolesti McGillovy univerzity  a Oswestry disabilty indexu. 

Změnu ve stabilizační funkci svalů jsme se pokusili zachytit pomocí kolekce testů na HSSP dle 

Koláře (2006). 

 

6.3.1. Dotazníkové metody 

 

Vizuální analogová škála (VAS) je zpravidla 100 mm dlouhá úsečka. U levého krajního bodu je 

označena nepřítomnost hodnocené kvality bolesti, u pravého krajního bodu pak nejvyšší stupeň této 

kvality. (Příloha č. 1). Pacient označuje na stupnici místo, vyjadřující jeho prožitek bolesti.  Číselná 

hodnota VAS je pak vyjádřena v milimetrech. V našem experimentu jsme měřili hodnoty pro 

intenzitu (VAS-I), nepříjemnost (VAS-U) a časový aspekt bolesti (VAS-T) v období za posledních 

14 dní. Získali jsme tak hodnoty pro senzorickou (VAS-I), afektivní (VAS-U) a časovou (VAS-T) 

dimenzi bolesti. (Opavský, 1998; Kolář et al., 2009; Knotek, 2006) 
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Krátká forma Dotazníku bolesti McGillovy univerzity (SF-MPQ, Short form of The McGill Pain 

Questionnaire) měří 2 komponenty bolesti, senzorickou a afektivní, a dále celkové skóre, které měří 

souhrnný objem prožívané bolesti. SF-MPQ obsahuje 15 položek, slovních deskriptorů bolesti, 

uspořádaných do 3 stupnic. Ke každému slovnímu deskriptoru přiřadí vyšetřovaný číslici 0-3, kdy 0 

= žádná bolest, 1= mírná, 2=střední a 3= silná. (Příloha č. 2)  

Senzorickou komponentu měří Senzorický index bolesti (PRI-S) a je dán součtem prvních 

11 položek. Afektivní komponentu měří Afektivní index bolesti (PRI-A), který je dán součtem 

zbylých 4 položek. Celkové skóre měří Celkový index bolesti (PRI-T), který je dán součtem hodnot 

PRI-S a PRI-A. Nepoměr mezi nižší hodnotou PRI-S a vysokou hodnotou PRI-A je typický pro 

počáteční fázi psychické chronizace („nástavby“) bolesti. PRI-T se prakticky nepoužívá. Vždy je 

také třeba uvést časové období, ke kterému má vyšetřovaný vztáhnout danou charakteristiku bolesti, 

v našem případě jsme zvolili období za posledních 14 dnů. (Knotek et al., 2000) 

 

Dotazník Oswestry disability index (ODI) zachycuje schopnost či disabilitu (omezení, postižní) 

pacientů s akutní či chronickou bolestí dolní část zad zvládat běžné denní aktivity. (Příloha č. 3) 

Tento dotazník lze použít k hodnocení vlivu terapie, včetně rehabilitační. (Niskanen, 2002) 

V dotazníku je hodnoceno 10 otázek týkajících se běžných denních aktivit, ke každé otázce 

je přiřazeno 6 odpovědí, skórovaných body od 0 do 5, kdy se k první odpovědi přiřazuje 0 bodů a 

k poslední 5 bodů, což představuje největší disabilitu. Míra disability se vyjadřuje v procentech a 

vypočítá se z celkového skóre, tedy součtu bodů všech deseti otázek, následujícím způsobem: 

celkové skóre / 50 x 100 = % disability. 

Rozmezí 0–20 % představuje minimální disabilitu, 21–40 % střední disabilitu, 41–60 % 

těžkou disabilitu, 61–80 % velmi těžkou disabilitu ve všech složkách denního života a práce, 81–

100 % má ukazovat na pacienty upoutané na lůžko nebo na zveličování obtíží, kde je doporučeno 

pečlivé zhodnocení celkového stavu. (Fairbank, Pynsent, 2000; Fairbank et al., 2006; Vepřeková, 

Opavský, 2009) 

Existuje ve čtyřech revidovaných verzích, kdy jsme pro náš experiment zvolili v současnosti 

ve světě užívanou verzi ODI 2.1.a, jejíž překlad do českého jazyka pro použití v klinické praxi je 

dostupný na internetové adrese: www. orthosurg.org.uk/odi/Czech ODI.html. 

 

6.3.2. Testy na HSSP  

K dnešnímu dni není k dispozici objektivní kvantitativní měření stabilizační funkce páteře 

pro běžné klinickém použití. Hodnocení pomocí ultrazvuku nebo EMG může mít velkou hodnotu, 
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nicméně tyto metody měření jsou dosti nepraktické pro použití v klinickém prostředí. Většina 

lékařů a terapeutů tak hodnotí míru stability resp. instability páteře provedením manuálního 

vyšetření (pružení, posun) segmentů páteře.(Borghuis et al., 2008)   

V některých studiích zaměřených na ovlivnění stabilizační funkce páteře i v klinické praxi je 

pak pro hodnocení využíváno měření síly určitých svalových skupin, případně výdrže v dané poloze 

a jiných metod. Jak jsme ale již uvedli, porucha stabilizační funkce páteře je spíše než malou silou 

nebo výdrží svalů, které ji zajišťují, způsobena nesprávnou koaktivitou těchto svalů. Proto je třeba i 

v běžné klinické praxi tuto souhru vyšetřit.                                               

Pro hodnocení posturální (stabilizační) funkce svalů používáme testy, které hodnotí 

kvalitativní způsob zapojování těchto svalů a posoudí funkci svalu během stabilizace. Tyto testy 

hodnotí koordinaci v zapojování svalů zajišťujících stabilizaci páteře, pánve a trupu jako základního 

rámu pohybu končetin.                                                                                                                       

Níže tedy uvádím popis testů pro hodnocení funkce svalů během stabilizace dle Koláře 

(2006), tak jak jsme je použili v praktické části.                                       

Pro hodnocení testů a následné zpracování výsledků jsme u každého testu vybrali několik 

kritérií daného pohybu, které při provedení sledujeme. Při optimálním provedení sledovaného 

kritéria pohybu během konkrétního testu jsme přiřadili tomuto kritériu 0 bodů, při patologickém 

projevu 1 bod. Kvalita konkrétního testu je dána součtem bodů  jednotlivých sledovaných kritérií, 

z čehož vyplývá, že čím nižší hodnota je, tím kvalitněji je test jako celek proveden.  

Hodnocení testů prováděli u každého pacienta vždy dva fyzioterapeuti nezávisle na sobě, za 

správné provedení bylo považováno pozitivní hodnocení sledovaných kritérií daného testu oběma 

fyzioterapeuty. Výsledek každého testu ve skupině je dán součtem bodů u jednotlivých pacientů ze 

skupiny, tedy čím nižší číslo, tím více pacientů daný test optimálně zvládlo. 

 

Brániční test     

Testem vyšetřujeme, jak je pacient schopen aktivovat bránici v souhře s aktivitou břišního lisu a 

pánevního dna. 

Výchozí poloha: Pacient sedí, má napřímené držení páteře. Hrudník je ve výdechovém postavení. 

Provedení testu: Palpujeme laterálně pod dolními žebry a mírně tlačíme proti laterální skupině 

břišních svalů. Na pacientovi chceme, aby provedl v kaudálním postavení hrudníku (předozadní osa 

bránice je téměř horizontálně) protitlak proti našim rukám s roztažením dolní části hrudníku. Páteř 

se nesmí flektovat v hrudní oblasti. 

Správné provedení: Pacient aktivuje proti naší palpaci, čímž dojde k rozšíření dolní části hrudníku 

laterálně, rozšiřují se mezižeberní prostory. Nedochází k pohybu žeber směrem kraniálně. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Borghuis%20J%22%5BAuthor%5D
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Projevy insuficience (porucha funkce HSSP):  

1. Pacient nedokáže, resp. pouze malou silou aktivuje svaly proti našemu odporu. 

2. Při aktivaci dojde ke kraniálnímu pohybu žeber, pacient neudrží jejich kaudální postavení. 

3. Při aktivaci nedojde k laterálnímu rozšíření hrudníku, a tím nedojde k dostatečnému    

    rozšíření mezižeberních prostor. Za této situace není možná stabilizace v oblasti bederní    

    páteře. 

Hodnotíme: 0 – 2 body 

1. Schopnost aktivovat svaly proti palpaci – neschopnost aktivace nebo malá síla 1 bod,    

    aktivace přiměřenou silou 0 bodů. 

2. Směr pohybu spodních žeber – kraniální pohyb 1 bod, laterální pohyb s rozšířením  

    mezižeberních prostor 0 bodů. 

 

Extenční test 

Výchozí poloha: pacient leží na břiše, paže jsou podél těla ve středním postavení. 

Provedení testu: pacient zvedne hlavu nad podložku a provede pohyb do mírné extenze páteře, kde 

pohyb zastaví. 

Sledujeme: Koordinaci v zapojení zádových a laterální skupiny břišních svalů, dále zapojení 

ischiokrurálního svalstva a m. triceps surae. Postavení a souhyb lopatek.  

Fyziologická koordinace: Při extenzi se vedle extenzorů páteře aktivují svaly laterální skupiny 

břišních svalů. Hodnotíme vyváženost mezi extenzory páteře, laterální skupinou břišních svalů a 

aktivitou ischiokrurálních svalů. 

Projevy poruchy stabilizace: Při extenzi se výrazně aktivuje paravertebrální svalstvo s maximem 

v oblasti dolní hrudní a horní bederní páteře. Neaktivuje se nebo jen minimálně laterální skupina 

břišních svalů (projevem je vyklenutí laterální skupiny břišních svalů, zejména v dolní části). Oblast 

v místě tenké aponeurózy začátku m. TrA se vtahuje. Horní úhly lopatek se nastavují do addukce a 

migrují kraniálně, dolní úhly tedy rotují zevně. Významným projevem insuficience je nadměrná 

aktivita ischiokrurálních svalů, někdy i s aktivitou m. triceps surae. Za normálních okolností jsou 

tyto svaly aktivovány jen minimálně a pacient je při extenzi páteře dokáže relaxovat. 

Hodnotíme: 0 – 5 bodů 

1. Aktivaci paravertebrálních svalů – nadměrná 1 bod, přiměřená 0 bodů 

2. Aktivaci laterální skupiny břišních svalů – nezapojení (konvexní vyklenutí) 1 bod, aktivace     

    0 bodů. 

3. Aktivaci ischiokrurálních svalů – nadměrná (neschopnost relaxace) 1 bod, přiměřená 0     

    bodů 
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4. Souhyb pánve – anteverze 1 bod, udržení původního postavení 0 bodů 

5. Pohyb lopatek – addukce a kraniální pohyb 1 bod, abdukce lopatek 0 bodů 

 

Test flexe trupu 

Výchozí poloha: Pacient leží v poloze na zádech 

Provedení testu: Pacient provede pomalou flexi krku a postupně i trupu. Palpujeme dolní nepravá 

žebra v medioklavikulární čáře a hodnotíme jejich souhyb. 

Sledujeme: Chování hrudníku během pohybu. 

Správné provedení: Při flexi krku se aktivují břišní svaly a hrudník zůstává v kaudálním postavení. 

Rovněž dojde k aktivaci laterální skupiny břišních svalů.  

Projevy insuficience:  

1. Při flexi hlavy dochází  k pohybu hrudníku a klíčních kostí kraniálně. 

2. Dochází k laterálnímu pohybu žeber a vyklenuje se laterální skupina břišních svalů. Flexe  

    trupu probíhá v nádechovém postavení hrudníku. Často se objeví břišní diastáza. 

3. Při flexi se zapojuje m. rectus abdominis a m. externus abdominis. Nezapojuje se bránice a    

    laterální skupina břišních svalů. 

Hodnotíme: 0 – 4 body 

1. Souhyb hrudníku – kraniálně 1 bod, udržení kaudálního postavení 0 bodů 

2. Zapojení laterální skupiny břišních svalů – neaktivace 1 bod, aktivace 0 bodů. 

3. Břišní diastázu – přítomnost 1 bod, nepřítomnost 0 bodů 

4. Zapojení horní porce m. rectus abdominis a m. obliquus externus abdominis – nadměrné  

    zapojení 1 bod, zapojení břišní stěny jako celku 0 bodů. 

 

Test extenze v kyčlích  

Výchozí poloha: Pacient leží na břiše, horní končetiny jsou podél těla. 

Provedení testu: Pacient provede extenzi v kyčli proti našemu odporu. Extenzi neprovádí 

maximální silou. 

Sledujeme: Podíl svalové aktivity na extenzi mezi gluteálními svaly, extenzory páteře, 

ischiokrurálními svaly a laterální skupinou břišních svalů. 

Projevy poruchy stabilizace: Do extenze se nezapojují gluteální svaly a laterální skupina břišních 

svalů, která se vyklenuje. Prohlubuje se bederní lordóza, pánev se nastavuje do anteverze. Oblast 

ThL přechodu a hrudní páteř se kyfotizuje, nadměrně se aktivují extenzory páteře s maximem v 

ThL přechodu. Oblast pod žebry laterálně od paravertebrálních svalů se konkávně vtahuje. 

Hodnotíme: 0 – 5 bodů 
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1. Zapojení gluteálních svalů – nedostatečné 1 bod, přiměřené 0 bodů. 

2. Zapojení laterální skupiny břišních svalů – nedostatečné 1 bod, přiměřené 0 bodů. 

3. Zapojení paravertebrálních svalů – nadměrné 1 bod, přiměřené 0 bodů. 

4. Souhyb pánve – anteverze 1 bod, udržení výchozí polohy 0 bodů. 

5. Souhyb ThL přechodu – kyfotizace 1 bod, udržení výchozí polohy 0 bodů. 

 

Test flexe v kyčli - vsedě 

Výchozí poloha: Pacient sedí na okraji stolu. Horní končetiny jsou volně položeny na podložce, 

pacient se o ně při provedení testu neopírá. Naše horní končetiny jsou opřeny o stehna pacienta a 

zajišťují odpor proti flexi. Palpujeme v inguinální krajině a na laterální straně břišní dutiny. 

Provedení testu: Pacient flektuje střídavě dolní končetiny proti našemu odporu. 

Sledujeme: 

1. Aktivaci břišních svalů v inguinální oblasti. 

2. Souhyb páteře a pánve. 

3. Chování břišních svalů. 

Projevy insuficience: 

1. Během flexe kyčle proti odporu se nezvýší tlak proti naší palpaci v inguinální krajině, což  

    svědčí o převaze extenzorů páteře při stabilizaci. 

2. ThL přechod nebo spina iliaca ant.superior migruje laterálě. Umbilicus migruje laterálně.  

3. V oblasti ThL přechodu dochází k lateralizaci nebo k mírné extenzi. Hrudník se posunuje       

    ventrálně a kraniálně. Pánev se mírně překlápí do anteverze. 

Hodnotíme: 0 – 4 body 

1. Aktivaci svalů v inguinální oblasti proti palpaci – nedostatečná aktivace 1 bod, přiměřená  

    aktivace 0 bodů 

2. Migraci umbiliku – laterální vychýlení 1 bod, bez souhybu 0 bodů 

3. Souhyb pánve – lateralizace či anteverze 1 bod, udržení výchozí polohy 0 bodů 

4. Souhyb páteře v ThL oblasti – lateralizace či extenze 1 bod, udržení výchozí polohy 0 bodů 

 

Test flexe v kyčli - vleže 

Výchozí poloha: Pacient leží na zádech. 

Provedení testu: Pacientovi při výdechu tlakem na laterální část žeber nastavíme hrudník do 

kaudálního postavení. Důležité je, aby pacient při tomto manévru měl relaxovanou břišní stěnu. V 

této poloze pacient provede střídavě flexi v kyčelních kloubech proti odporu, ne maximální silou. 
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Sledujeme: Aktivitu břišních svalů a aktivitu svalů, které inzerují na horní aperturu hrudníku a dále 

stabilizaci hrudníku. 

Správné provedení: Pacient při flexi aktivuje břišní stěnu, postavení hrudníku zůstává v kaudálním 

postavení. Prsní svaly a další svaly inzerující na horní aperturu hrudníku se při flexi proti odporu 

neaktivují. 

Projevy insuficience: 

1. Hrudník při zapojení flexorů kyčelního kloubu migruje do inspiračního postavení. V oblasti         

břišních svalů se zapojuje horní porce m. rectus abdominis a m. externus abdominis, což    má za 

následek migraci umbiliku kraniálně.  

2. Nezapojí se laterální skupina břišních svalů.  

3. Do stabilizace se zapojují prsní svaly. Aktivitu sledujeme i ve svalech inzerujících na horní  

    aperturu hrudníku. 

Hodnotíme: 0 – 4 body 

1. Souhyb hrudníku – kraniální pohyb 1 bod, kaudální postavení 0 bodů. 

2. Zapojení laterální skupiny břišních svalů – neaktivace 1 bod, aktivace 0 bodů. 

3. Migraci umbiliku – kraniální pohyb 1 bod, bez souhybu 0 bodů. 

4. Zapojení svalů na hrudníku – aktivace 1 bod, neaktivace 0 bodů. 

 

Test nitrobřišního tlaku  

Výchozí poloha: Pacient sedí na okraji stolu. Horní končetiny jsou volně položeny na podložce, 

pacient se o ně neopírá. Palpujeme v oblasti tříselní krajiny . 

Provedení testu: Pacient aktivuje břišní stěnu směrem proti našemu tlaku.  

Sledujeme: Chování břišní stěny při zvýšení nitrobřišního tlaku. 

Správné provedení: Při aktivaci pacient vytváří tlak břišní stěny proti naší palpaci. Prostřednictvím 

aktivace bránice dojde nejprve k vyklenutí břišní stěny v oblasti podbřišku a poté se zapojují břišní 

svaly. 

Projevy insuficience: Tlak vytvářený proti našemu odporu je oslabený, při aktivaci převažuje horní 

porce m. rectus abdominis a m. obliquus externus abdominis. Břišní stěna se v horní polovině 

vtahuje a umbilicus migruje kraniálně. Za patologii považujeme aktivaci svalů v palpační oblasti 

bez vyklenutí podbřišku. 

Hodnotíme: 0 – 2 body 

1. Aktivaci svalů břišní stěny nad třísly proti palpaci – neaktivace, aktivace malou silou či     

    aktivace bez vyklenutí podbřišku 1 bod, vyklenutí podbřišku 0 bodů 

2. Migraci umbiliku (převaha aktivace horní porce m. rectus abd. a m. obliquus ext. abd.) –     
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    kraniální souhyb 1 bod, bez souhybu 0 bodů 

 

6.4. Průběh posilovacího tréninku 

Program posilování probíhal u obou skupin pacientů 2x týdně po dobu 12 týdnů. Tolerovali 

jsme přerušení tréninku v délce jednoho týdne (dovolená, pracovní povinnosti), celkový počet 

týdnů byl však dodržen.  

Struktura cvičební lekce byla pro obě skupiny stejná a obsahovala rozehřátí a úvodní 

strečink (15 min), vlastní posilování (45min) a závěrečný strečink (10min). Aerobní část jsme do 

tréninku nezařazovali v souladu s doporučením Stackeové (viz kap.4.2.11.). 

Prohřátí, úvodní a závěrečný strečink se v délce a obsahu u porovnávaných skupin v zásadě nelišil, 

vždy bylo samozřejmě přihlédnuto k individuálním potřebám cvičícího. Odlišná pro obě sledované 

skupiny byla posilovací část tréninku. 

U 1. skupiny (FP) se trénink odvíjel od zásad uvedených v kapitole 4., tedy jednotlivé cviky 

byli koncipovány vždy se zaměřením na zlepšení stabilizační funkce páteře, jak ukazují příklady 

cviků v kap. 4.3. 

U 2. skupiny (KP) byli užívány posilovací cviky vycházející z klasického pojetí posilování, 

tak jak jej prezentuje většina dostupných publikací s tematikou kondičního posilování a jak jej 

nejčastěji ve fitness centrech vídáme. Samozřejmě i u této skupiny jsme dbali na zdravotní aspekt 

posilování, cvičili v souladu s principem od centra k periferii a vyvarovali se některých obecně 

známých chyb (např. zapření špiček při posilování břišních svalů během cviku sed-leh, 

hyperextenze na hyperextenční lavičce apod.) nebo pro začátečníky nevhodných cviků (tlaky 

s velkou činkou za hlavou, mrtvý tah apod.). 

U obou skupin bylo tedy posilování zaměřeno na zdravotní cíl a odvíjelo se od zásad cvičení 

začátečníka neboli zpevňovacího období. Během celých 12 týdnů bylo v jedné tréninkové lekci 

procvičováno celé tělo. V prvních 14 dnech jsme se zaměřili na výběr cviků, nácvik správné 

techniky jejich provádění a případnou úpravu zvoleného plánu. Poté jsme se snažili první polovinu 

tréninkového cyklu vybrané cviky příliš neobměňovat, aby došlo k jejich dokonalému zvládnutí a 

procítění cílových svalových skupin. V dalším průběhu jsme pak cviky obměňovali v závislosti na 

pokroku konkrétního cvičence, což přináší pohybovému aparátu nové impulzy pro zlepšení funkcí, 

tedy i funkce stabilizační. Samozřejmě jsme přihlíželi i k dalším cílům cvičících, u mužů to bylo 

především formování horní části těla, u žen spodní, proto byly přidány cviky na tyto partie. 

V průběhu prvních 14 dnů jsme zvolili provádění cviků ve 2 sériích v počtu opakování 8-10, 

po zbytek cyklu jsme zvolili systém 3 sérií každého cviku v počtu opakování 10-12. Cviky byly 
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prováděny pomalu a s plným soustředěním na vykonávaný pohyb. Zátěž jsme volili především 

v závislosti na správném technickém provedení daného cviku (posturálním zabezpečení pohybu). 

Pokud byl cvik správně proveden zhruba při 12-15 opakování ve 3 sérii, zvýšili jsme adekvátně 

zátěž, případně zvolili náročnější výchozí polohu. Přestávka mezi jednotlivými sériemi byla asi 1 

minuta. 

Cvičební plán a nácvik správného provedení cviků byl samozřejmě volen individuálně pro 

konkrétního cvičícího, nicméně vzhledem ke stejnému hlavnímu cíli cvičení a podobným obtížím 

pacientů se vybrané cviky v dané skupině víceméně shodovali, a proto si pro názornost uveďme 

příklady, jak mohl být počáteční cvičební plán pro obě skupiny sestaven. 

 

Tabulka 1. Cvičební plán pro skupinu FP (popis cviků viz. kap. 4.3.) 
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Tabulka. 2. Cvičební plán pro skupinu KP  

 

Uvedené cviky vycházejí z příkladů cvičební jednotky pro začátečníky, jak jsou uvedeny 

v některých publikací s tematikou posilování (Stackeová, 2008; Tlapák, Mach, 2003; Smejkal, 

Rudzinskyj, 1999) a jak byly navrženy instruktorem fitness centra pro začínajícího klienta 

s potížemi v bederním úseku páteře. 

 

6.5. Statistická analýza 

Jednovýběrový Wilcoxonův test 

Pro ověření hypotéz č. 1, 2 a 3 jsme vzhledem k charakteru dat (normalitu zde musíme 

vyloučit) k analýze použili jednovýběrový Wilcoxonův test v jeho párové variantě. Wilcoxonův test 

testuje shodnost mediánu 2 skupin dat. 

V případě, že veličina iii YXZ  nepochází z normálního rozdělení a je symetrická podle 

mediánu, lze provést jednovýběrový Wilcoxonův test. 

 Budeme testovat hypotézu, že medián iZ  je roven nule proti oboustranné alternativě. Test 

provedeme tak, že všechny n  hodnoty srovnáme podle velikosti, přičemž „vyškrtneme“ 

pozorování, kdy ii YX  a snížíme o ně n . Dále zjistíme pořadí hodnot iZ  a určíme W  součet 
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pořadí  iZ , která jsou kladná (tzn. ii YX )  a W  součet pořadí přes záporné hodnoty. Za platnosti 

0H  o nulovém mediánu má veličina W  střední hodnotu 
4

1nn
WE  a rozptyl 

24

121 nnn
WD .  

0H  zamítáme na hladině významnosti , pokud testová statistika, která je rovna WW ,min , je 

menší nebo rovna kritické hodnotě Wilcoxonova testu uvedené v tabulce.  

 

Pearsonův korelační koeficient r 

Pro ověření hypotézy č. 4 byl použit Pearsonův korelační koeficient (PKK). PKK vyjadřuje 

lineární korelaci, asociaci mezi dvěma proměnnými. Hodnotu PKK dostáváme následovně: 

předpokládáme, že X, Y jsou dvě kvantitativní náhodné veličiny, jejich korelační vztah je dán 

následujícím vzorcem. 

Výpočet r: 

r =
s

s s

xy

x y

 , 

kde sx je směrodatná odchylka proměnné X, sy směrodatná odchylka proměnné Y a sxy takzvaná 

kovariance proměnných X a Y: 

sxy = 
1

1n
x x y yi i( )( ) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 76 

7. Výsledky 

 

7.1. Naměřené hodnoty 

 

7.1.1. Charakteristika souborů 

Tabulka 3. Charakteristika souborů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2. Vizuální analogová škála 

Tabulka 4. VAS –I, VAS-U, VAS-T 

 

Legenda: VAS – I = vizuální analogová škála intenzity bolesti, VAS – U = vizuální analogová škála nepříjemnosti bolesti,    

                VAS – T = vizuální analogová škála trvání bolesti, p = průměr, SD = směrodatná odchylka 
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Obrázek 29. Graf  VAS skupina FP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 30. Graf VAS skupina KP 
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Obrázek 31. Graf VAS – I, porovnání skupin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 32. Graf VAS – U, porovnání skupin 
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Obrázek 33. Graf VAS – T, porovnání skupin 

 

 

 

 

 

 

7.1.3. SF-MPQ 

Tabulka 5. SF-MPQ 

Legenda: PRI – S = senzorický index bolesti, PRI – A = afektivní index bolesti, PRI – T =  celkový index bolesti,  

p = průměr, SD = směrodatná odchylka 
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Obrázek 34. Graf PRI – S, porovnání skupin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 35. Graf PRI – A, porovnání skupin  
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Obrázek 36. Graf PRI – T, porovnání skupin 

 

Ze senzorických slovních deskriptorů volili pacienti v obou skupinách nejčastěji charakteristiku 

„tupá“, z afektivních pak charakteristiku „unavující-vyčerpávající“. 

 

7.1.4. ODI 2.1.a 

 

Tabulka 6. ODI 

Legenda: ODI = Oswestry disability index p = průměr, SD = směrodatná odchylka 
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Obrázek 37. Graf ODI, porovnání skupin 

 

 

7.1.5. Testy na HSSP  

 

Tabulka 7. Testy na HSSP 

 Legenda: Ʃ  = suma, SD = směrodatná odchylka 
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Obrázek 38. Brániční test, porovnání skupin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 39. Extenční test, porovnání skupin 
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Obrázek 40. Test flexe trupu, porovnání skupin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 41. Test extenze v kyčli, porovnání skupin 
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Obrázek 42. Test flexe v kyčli sed, porovnání skupin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 43. Test flexe v kyčli leh, porovnání skupin 
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Obrázek 44. Nitrobřišní tlak, porovnání skupin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Vyhodnocení naměřených hodnot 

7.2.1. Hypotéza 1 

H1: Pravidelným posilováním dojde ke zmírnění subjektivních obtíží u obou skupin pacientů  

       s CNLBP. 

K ověření této hypotézy testujeme rozdíl mezi hodnotami naměřenými v jednotlivých 

testech (ODI, SF-MPQ, VAS) pomoci Wilcoxonova párového testu. Vždy jsme porovnávali 

počáteční hodnoty s hodnotami naměřenými ve druhém a třetím měření, zvlášť pro skupinu FP a 

KP. (Příloha 4., Tab. 1-7) 

Tedy testujeme H0 o rovnosti mediánu porovnávaných dat. 

 

Výsledky Wilcoxonova  testu na hladině významnosti α = 0,05 pro test ODI. 

Tabulka 8. ODI – porovnání počátečních hodnot a hodnot po 12 týdnech pro skupinu FP 
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Tabulka 9. ODI – porovnání počátečních hodnot a hodnot po 6 měsících pro skupinu FP 

 

 

Tabulka 10. ODI – porovnání počátečních hodnot a hodnot po 12 týdnech pro skupinu KP 

 

 

Tabulka 11. ODI – porovnání počátečních hodnot a hodnot po 6 měsících pro skupinu KP 

 

 

Shrnutí 

Naše vypočítaná testová statistika W je ve všech případech menší než kritická hodnota 

Wilcoxonova rozděleni, proto zamítáme hypotézu H0 o shodnosti mediánu pro 2 skupiny pacientů.  

U obou skupin pacientů dochází ke statisticky významnému snížení disability v denních aktivitách, 

naše hypotéza č. 1. se potvrdila. 

 

Výsledky Wilcoxonova  testu na hladině významnosti α = 0,05 pro test SF-MPQ (PRI-T). 

Tabulka 12. PRI-T – porovnání počátečních hodnot a hodnot po 12 týdnech pro skupinu FP 

 

 

Tabulka 13. PRI-T – porovnání počátečních hodnot a hodnot po 6 měsících pro skupinu FP 
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Tabulka 14. PRI-T – porovnání počátečních hodnot a hodnot po 12 týdnech pro skupinu KP 

 

 

Tabulka 15. PRI-T – porovnání počátečních hodnot a hodnot po 6 měsících pro skupinu KP 

 

 

Shrnutí 

Naše vypočítaná testová statistika W je v uvedených případech menší než kritická hodnota 

Wilcoxonova rozděleni, proto zamítáme hypotézu H0 o shodnosti mediánu pro obě skupiny 

pacientů.  U obou skupin pacientů dochází ke statisticky významnému snížení celkového skóre 

prožívané bolesti, naše hypotéza č. 1. se potvrdila. 

 

Výsledky Wilcoxonova  testu na hladině významnosti α = 0,05 pro test VAS. 

Pro jednotlivé složky VAS vyšly výsledky testu shodně, proto uvádíme výsledky pro celou 

skupinu VAS (VAS-I, VAS-U, VAS-T). 

 

Tabulka 16. VAS – porovnání počátečních hodnot a hodnot po 12 týdnech pro skupinu FP 

 

 

Tabulka 17. VAS – porovnání počátečních hodnot a hodnot po 6 měsících pro skupinu FP 
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Tabulka 18. VAS – porovnání počátečních hodnot a hodnot po 12 týdnech pro skupinu KP 

 

 

Tabulka 19. VAS – porovnání počátečních hodnot a hodnot po 6 měsících pro skupinu KP 

 

 

Shrnutí 

Naše vypočítaná testová statistika W je ve všech uvedených případech menší než kritická hodnota 

Wilcoxonova rozděleni, proto zamítáme hypotézu H0 o shodnosti mediánu pro 2 skupiny pacientů.  

U obou skupin pacientů dochází ke statisticky významnému snížení hodnot intenzity, nepříjemnosti 

i časového aspektu bolesti, naše hypotéza č. 1. se potvrdila. 

 

7.2.2. Hypotéza 2 

H2: Zmírnění intenzity a vnímání bolesti bude větší u pacientů provádějících fyzioterapeuticky 

       koncipované posilování než u klasického posilování, a to po 12 týdnech i v odstupu 6 měsíců. 

K ověření této hypotézy testujeme  rozdíl mez skupinou FP a KP v naměřených hodnotách v testu 

VAS I a VAS U a to v prvním (pro porovnání vstupních hodnot), druhém i třetím měření.  Opět 

tedy testujeme H0 o rovnosti mediánu obou skupin dat pomocí Wilcoxonova párového testu. 

 

Tabulka 20. VAS-I – porovnání vstupních hodnot u skupin FP a KP  

 

 

Tabulka 21. VAS-I – porovnání hodnot po 12 týdnech u skupin FP a KP 
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Tabulka 22. VAS-I – porovnání hodnot po 6 měsících u skupin FP a KP  

 

 

Shrnutí 

Naše vypočítaná testová statistika W je ve všech uvedených případech větší než kritická hodnota 

Wilcoxonova rozdělení, proto potvrzujeme hypotézu H0 o shodnosti mediánu pro porovnávané 

skupiny pacientů. U skupiny FP  nedošlo k většímu poklesu hodnot intenzity bolesti než u skupiny 

KP na hladině významnosti α, naše hypotéza č. 2 se zamítá. 

 

Tabulka 23. VAS-U – porovnání vstupních hodnot u skupin FP a KP 

 

 

Tabulka 24. VAS-U – porovnání hodnot po 12 týdnech u skupin FP a KP  

 

 

Tabulka 25. VAS-U – porovnání hodnot po 6 měsících u skupin FP a KP  

 

 

 

Shrnutí 

Naše vypočítaná testová statistika W je ve všech uvedených případech větší než kritická hodnota 

Wilcoxonova rozdělení, proto potvrzujeme hypotézu H0 o shodnosti mediánu pro porovnávané 

skupiny pacientů. U skupiny FP nedošlo k většímu poklesu hodnot afektivní složky bolesti než u 

skupiny KP na hladině významnosti α, naše hypotéza č. 2 se zamítá. 
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7.2.3. Hypotéza 3 

H3: Skóre týkající se funkčních omezení pacientů bude nižší u pacientů provádějících  

       fyzioterapeuticky koncipované posilování než u klasického posilování, a to po 12 týdnech  

       i v odstupu 6 měsíců. 

K ověření této hypotézy testujeme rozdíl mez skupinou FP a KP v naměřených hodnotách v testu 

ODI a to v prvním, druhém i třetím měření.  Opět tedy testujeme H0 o rovnosti mediánu obou 

skupin dat pomocí Wilcoxonova párového testu. 

 

Tabulka 26. ODI – porovnání vstupních hodnot u skupin FP a KP 

 

 

Tabulka 27. ODI – porovnání hodnot po 12 týdnech u skupin FP a KP  

 

 

Tabulka 28. ODI – porovnání hodnot po 6 měsících u skupin FP a KP  

 

 

Shrnutí 

Naše vypočítaná testová statistika W je v prvním a třetím případě větší než kritická hodnota 

Wilcoxonova rozdělení, proto potvrzujeme hypotézu H0 o shodnosti mediánu pro tyto dvě skupiny 

pacientů. U skupiny FP nedošlo k většímu poklesu hodnot funkčních omezení než u skupiny KP na 

hladině významnosti α, naše hypotéza č. 3 se zamítá. 

Ve druhém případě pro takto nízký počet n není v tabulkách kritických hodnot uvedena 

kritická hodnota pro párový Wilcoxonův test, proto tuto hypotézu nemůžeme jednoznačně potvrdit 

ani vyvrátit. Z naměřených dat je zřejmé, že testovací statistika by byla rovna 0, proto se přikláníme 

k potvrzení hypotézy H0 o shodnosti mediánu, jako je tomu v ostatních dvou měřeních. 
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7.2.4. Hodnocení testů HSSP 

Brániční test 

Tabulka 29. Hodnoty bráničního testu pro pacienty ze skupiny FP a KP  

 

Tento test při vstupním vyšetření optimálně zvládl jen 1 pacient ve skupině FP. Nejčastější 

patologií byl malý tlak břišní stěny proti palpujícím prstům, spojený i s kyfotizací hrudní páteře, což 

se vyskytlo u 4 pacientů ze skupiny FP a 3 ze skupiny KP. Dále to pak byl kraniální posun hrudníku 

s migrací umbiliku a extenčním pohybem v ThL přechodu FP=2 a KP=3.  

Při kontrolním vyšetření po 12 týdnech došlo k výraznému zlepšení hodnoceného testu u 

pacientů ve skupině FP, kdy celkové skóre činilo 3 a test optimálně zvládli 4 pacienti, přičemž u 

zbývajících třech došlo k viditelnému zlepšení sledovaných parametrů. 

Naopak u skupiny KP došlo jen k mírnému poklesu celkového skóre na hodnotu 8, kdy optimálního 

provedení dosáhl jeden pacient. 

Po 6 měsících nedošlo ani u jedné skupiny k výraznější změně celkového skóre oproti 

hodnotám po 12 týdnech.  
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Test flexe trupu  

Tabulka 30. Hodnoty testu flexe trupu pro pacienty ze skupiny FP a KP  

 

V tomto testu dosáhl při prvním vyšetření pozitivního výsledku 1 pacient v každé skupině. 

Nejčastější patologií byl kraniální posun hrudníku spojený s kraniálním posunem umbiliku FP=5, 

KP=4. Dále docházelo k laterálnímu posunu žeber a vyklenutí laterální strany břišních svalů FP=3, 

KP=3. U 2 pacientů ze skupiny FP a 1 ze skupiny KP se vyskytovala břišní diastáza. 

Po 12 týdnech došlo u skupiny FP k výraznějšímu poklesu celkového skóre na hodnotu 8, 

naopak u skupiny KP nedošlo v celkovém skóre ke změně. Obdobný výsledek jsme zaznamenali i 

po 6 měsících. 

 

Extenční test 

Tabulka 31. Hodnoty testu extenze trupu pro pacienty ze skupiny FP a KP  

 

Tento test zvládl optimálně 1 pacient ve skupině FP. Nejčastější patologií byla výrazná 

aktivita paravertebrálních svalů FP=5, KP=5, provázená i zvýšenou aktivitou hamstringů FP=4, 

KP=3. Dále se vyskytoval i patologický souhyb lopatek FP=4, KP=3. 
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Při hodnocení po 12 týdnech jsme zaznamenali výraznější pokles celkového skóre u skupiny 

FP a to na méně než polovinu původní hodnoty, kdy u 4 pacientů proběhl test téměř optimálně. 

Naopak u skupiny KP došlo jen k mírnému poklesu celkového skóre. 

Po 6 měsících bylo celkové skóre téměř shodné s hodnotami po 12 týdnech u obou skupin pacientů. 

 

Test extenze v kyčli 

Tabulka 32. Hodnoty testu extenze v kyčli pro pacienty ze skupiny FP a KP 

  

Tento test v úvodním vyšetření nezvládl optimálně žádný pacient. Nejčastější patologií byla 

nedostatečná aktivita glutálních svalů a výrazná aktivita paravertebrálních svalů FP=5, KP=5, dále 

pak vyklenutí laterální břišní stěny FP=4, KP=5. U třech pacientů ze skupiny FP a dvou ze skupiny 

KP docházelo k souhybu pánve nebo kyfotizaci hrudní páteře. 

Při hodnocení po 12 týdnech jsme zaznamenali výrazný pokles celkového skóre u obou 

skupin pacientů, přičemž větší byl u skupiny FP. Nadále ponejvíce přetrvávala nadměrná aktivace 

paravertebrálních svalů.  

Po 6 měsících bylo celkové skóre téměř shodné s hodnotami po 12 týdnech u obou skupin pacientů. 
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Test flexe v kyčli – vsedě 

Tabulka 33. Hodnoty testu flexe kyčle vsedě pro pacienty ze skupiny FP a KP  

  

Tento test před začátkem tréninku nezvládl bez patologie ani jeden pacient. Nejčastější 

patologií byl nedostatečný tlak proti naší palpaci v inguinální krajině, který jsme zaznamenali u 

všech pacientů. Dále pak lateralizace v ThL úseku spojená s migrací umbiliku FP=3, KP=4 nebo 

kraniální pohyb hrudníku s extenzí v ThL úseku páteře FP= 2, KP=2. 

Hodnocení po 12 týdnech ukázalo výraznější pokles celkového skóre ve skupině FP oproti 

skupině KP. Skóre při hodnocení po 6 měsících zůstalo v obou skupinách na přibližně stejné úrovni 

jako po 12 týdnech. 

 

Test flexe v kyčli - vleže  

Tabulka 34. Hodnoty testu flexe kyčle vleže pro pacienty ze skupiny FP a KP  

 

Tento test zvládl optimálně 1 pacient ve skupině KP. Nejčastěji docházelo u pacientů 

k nedostatečné aktivaci laterální skupiny břišních svalů, přičemž u některých došlo i ke kraniálnímu 

souhybu hrudníku FP=4, KP=2, u jednoho pacienta v každé skupině jsme zaznamenali i aktivitu 

svalů na hrudníku. 
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Hodnocení ukázalo u skupiny FP pokles celkového skóre na polovinu původní hodnoty po 

12 týdnech i po 6 měsících. Naopak u skupiny KP jsme nezaznamenali téměř žádný rozdíl ve skóre 

ani v jednom z kontrolních testování. 

 

Test nitrobřišního tlaku 

Tabulka 35. Hodnoty testu nitrobřišního tlaku pro pacienty ze skupiny FP a KP  

 

Tento test zvládl optimálně vždy jeden pacient v každé skupině. K nedostatečné aktivaci 

břišní stěny nad třísly došlo u 2 pacientů ze skupiny FP a 1 ze skupiny KP. U dalších pacientů jsme 

navíc zaznamenali i kraniální migraci umbiliku FP=4, KP=5.  

U skupiny FP došlo při hodnocení k výraznému snížení skóre, přičemž 4 pacienti zvládli test 

optimálně. Podobný výsledek jsme zaznamenali i po 6 měsících. Naopak u skupiny KP došlo ve 

sledovaném testu jen k malému zlepšení jak po 12 týdnech, tak po 6 měsících. 

 

7.2.5. Hypotéza 4 

H4: Změny hodnot v testech na HSSP přímo souvisí (bude korelovat) s mírou ústupu intenzity    

        bolesti.  

Pro ověření této hypotézy jsme vypočítali Pearsonův korelační koeficient pro kolekci testů 

HSSP (součet hodnot všech testů) a hodnot VAS I vždy pro každého pacienta a vektor jednotlivých 

měření. 
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Tabulka 36. Korelace mezi poklesem hodnot v testech HSSP a poklesem hodnot VAS I 

 

Legenda: r = Pearsonův korelační koeficient 

 

Shrnutí 

Pearsonův  korelační koeficient je v obou případech téměř roven 1. Tedy lze  usuzovat o  silné 

pozitivní korelaci (tedy při zmenšení hodnot pro VAS I se lineárně zmenšují i naměřené hodnoty v 

testech HSSP). Dle Pearsonova korelačního koeficientu pro jednotlivé pacienty je vidět, ze pro 

pacienty ze skupiny FP je korelace konzistentní oproti pacientům ze skupiny KP. Zde se najdou  

odchylky od koeficientu blížícím se 0 - z naměřených dat (viz. příloha) je zřejmé, že příčinou je 

nekonzistence v datech naměřených v testu HSSP. Vzhledem k tomuto faktu a výslednému PKK 

(téměř roven 1) bychom tyto odchylky nepovažovali za výzmamné a celkově i tento soubor dat KP 

bychom vyhodnotili jako data se silnou pozitivní korelací mezi naměřenými hodnotami. 
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8. Diskuze 

Výsledky ukázaly statisticky významné zlepšení sledovaných parametrů, tedy intenzity a 

kvality bolesti a dále funkčních omezení, u obou skupin pacientů po 12 týdnech i po 6 měsících. 

Naše hypotéza č.1 se tedy potvrdila.  

Tento výsledek je v souladu s mnohými studiemi, které prokázaly pozitivní vliv odporového 

tréninku na ústup bolesti a funkčního omezení u pacientů s NCLBP. (Kell, Amundson, 2009; 

Koumantakis et al., 2005; Liddle et al., 2004; Limke et al., 2008) 

I přes značně rozdílné cvičební postupy v jednotlivých studiích je prokázán jejich pozitivní 

vliv ve sledovaných parametrech, tudíž z výsledků dostupných zdrojů nelze vyvodit jednoznačně 

nejúčinnější postup cvičební jednotky. Zde se tedy nabízí široká možnost pro aplikaci mnoha 

postupů a metod a jejich kombinací v terapii těchto potíží a možnosti následného ověřování jejich 

účinnosti.   

Pro volbu posilování se zaměřením na stabilizační funkci svalů páteře jako vhodné terapii u 

pacientů s CNLBP hovoří poznatky uvedené v teoretické části i výsledky některých studií. 

Danneels et al. (2001) ve své studii zkoumající vliv třech druhů tréninku na změnu průřezu 

mm. multifidi, který se řadí ke svalům HSSP a u něhož byla v souvislosti s LBP popsána atrofie 

(Barr et al., 2005), dospěli k závěru, že nejúčinnější pro rozvoj mm. multifidi je stabilizační trénink 

kombinovaný s dynamicko-statickým odporovým tréninkem. Tyto atributy námi zvolený posilovací 

trénink obsahuje a tudíž předpokládáme přímé ovlivnění tohoto systému svalů a s tím související 

ústup subjektivních obtíží. 

Franca et al. (2010) porovnávali efektivitu stabilizačního cvičení oproti posilování 

povrchových břišních svalů na ústup bolesti, funkčních omezení a zlepšení aktivace m. TrA u 

pacientů s CLBP. Zatímco u obou skupin pacientů došlo k signifikantnímu ústupu bolesti i 

funkčních omezení, přičemž lepších výsledků dosáhla skupina se stabilizačním cvičením, zlepšení 

aktivace m. TrA zaznamenali jen u pacientů provádějících stabilizační cvičení.  

Naopak při vzájemném porovnání míry ústupu intenzity a nepříjemnosti bolesti (VAS-I, 

VAS-U) jsme mezi oběma skupinami nezaznamenali statisticky významný rozdíl v efektu terapie, a 

to ani po skončení cvičebního programu ani v odstupu 6 měsíců. Naše hypotéza č. 2 byla tedy 

zamítnuta. To pro nás bylo poměrně překvapující zjištění, nicméně v souladu s řadou provedených 

studií (Koumantakis et al., 2005; Sertpoyraz et al., 2009) 

Naopak Franca et al. (2010) uvádějí statisticky významný rozdíl ve prospěch účinnosti 

stabilizačního cvičení ve srovnání s klasickým cvičením při hodnocení bolesti a funkčního omezení.  
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  Náš výsledek tedy není v rozporu s nastudovanou literaturou, nicméně nabízí se řada otázek, 

proč se naše hypotéza nepotvrdila. 

Jednou z odpovědí může být fakt, že fyzioterapeuticky koncipovaným cvičením sice více 

oslovíme svaly HSSP, nicméně jejich dysfunkce není dle literatury i klinických zkušeností jedinou 

vyvolávající příčinou CNLBP, proto dojde k ústupu obtíží i u cvičení a léčebných postupů 

nezaměřujících se přímo na stabilitu páteře.  

Například Rodacki et al. (2008) uvádějí, že cvičení břišních svalů pomocí klasického cviku 

sed-leh (na rovné i šikmé lavici) může být spojeno s ústupem bolesti zad, jelikož během kontrakce 

břicha se sníží tlak na meziobratlové ploténky v důsledku zvýšeného nitrobřišního tlaku. 

Srovnání by možná vyznělo ve prospěch fyzioterapeuticky koncipovaného posilování při 

sledování recidiv NLBP v delším časovém horizontu, kdy lze předpokládat, že úpravou 

stabilizačních mechanismů páteře, a tím odstranění jedné z významných příčin vzniku NLBP, by 

opakovaných atak u takto zacvičených pacientů bylo méně. 

Dále předpokládáme, že by se významnější rozdíl ve prospěch stabilizačního cvičení oproti 

běžnému cvičení mohl ukázat v případě skupiny pacientů s výraznějšími obtížemi, kde lze 

předpokládat i větší patologii ve stabilizačních mechanismech páteře. Zde je však třeba kritický 

náhled, jelikož zřejmě malý počet pacientů s výraznějšími potížemi v oblasti bederní páteře bude 

jako terapii volit právě návštěvu fitness center. Tato nedůvěra vyplývá z řady předsudků vůči 

posilování a z toho vyplývajícího strachu z možného zhoršení potíží, což se nám v praxi často 

potvrdilo. Cílem této práce se tak stává i zboření některých mýtů a propagace vhodně zaměřeného 

posilování v prostředí fitness centra jako vhodné terapie pacientů s NLBP. 

Vyhodnocení výsledků dotazníku funkčních omezení (ODI) opět nepřinesl statisticky 

významný rozdíl mezi oběma skupinami pacientů, a to ani bezprostředně po skončení programu ani 

s odstupem 6 měsíců. Naše hypotéza č. 3 byla tedy zamítnuta. 

Tento výsledek je v souladu se studovanou literaturou. (Kell, Amundson, 2009; Koumantakis et al., 

2005) 

Vzhledem k zamítnutí hypotézy č. 2 jsme tento výsledek očekávali, jelikož omezení v řadě 

běžných denních úkonů a aktivit přináší právě vzniklá bolest, jejíž intenzita se u obou 

porovnávaných skupin významně nelišila. 

I při překonávání těžkostí v běžných denních aktivitách u pacientů s CNLBP spatřujeme 

význam námi navrhovaného cvičení, jelikož ve fitcentru můžeme simulovat řadu pohybů či poloh 

využívaných právě v běžném životě a tím lépe adaptovat organismus při určitých aktivitách. 
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Protože jsme si za jeden z cílů praktické části vytkli zachytit změnu ve funkci svalů HSSP 

před a po terapii, hledali jsme způsob, jak bychom mohli hodnotit funkci svalů HSSP, který by byl 

jednoduše použitelný v běžné klinické praxi, potažmo i v prostředí fitcentra. V některých studiích 

se autoři zaměřují na sílu svalů v konkrétním pohybu, případně měření rozsahu pohybu, jako je 

např. flexe a extenze trupu. Nám šlo ale především o kvalitativní hodnocení, a tak nakonec padla 

volba právě na funkční testy dle Koláře (2006).  

Jsme si vědomi, že zde použité vyhodnocení testů není standardizovaným postupem pro 

vyšetření funkce HSSP a číselné hodnoty nelze brát absolutně a zobecňovat, pro naše účely, tedy 

porovnání stejně vyšetřovaných pacientů v průběhu terapie se nám však tento postup jevil 

optimální. Je jasné, že použité testy hodnotí kvalitu provedení daného pohybu a insuficience jedné 

části se automaticky promítne do jiných oblastí, nicméně pro účely statistického zpracování jsme se 

pokusili o kvantifikaci jednotlivých testů na základě obodování vybraných kritérií v konkrétním 

testu.  

Dále je třeba zdůraznit, že hodnocení daných testů je zatíženo subjektivním hlediskem 

hodnotící osoby, proto jsme se rozhodli v rámci alespoň částečné objektivizace vyšetření o 

nezávislé hodnocení testů u každého pacienta dvěma osobami, přičemž za správné provedení bylo 

považováno pozitivní hodnocení sledovaných kritérií daného testu oběma osobami a v tom případě 

byla tomuto kritériu udělena 0 bodu. 

V hodnocení funkčních testů na HSSP jsme zaznamenali pokles u obou sledovaných skupin 

pacientů jak po skončení programu, tak v odstupu 6 měsíců. Mnohem výraznější pokles hodnot a 

tedy větší úprava funkce svalů HSSP byla zaznamenána u pacientů provádějících fyzioterapeuticky 

koncipované posilování, což je vzhledem ke snaze ovlivnit skrze námi navrhované cvičení 

optimální činnost těchto svalů v souladu s naším očekáváním.  

Výrazný rozdíl v poklesu celkového skóre ve prospěch skupiny FP jsme zaznamenali 

v bráničním testu a testu nitrobřišního tlaku, což přisuzujeme zařazení nácviku bráničního dýchání 

do fyzioterapeuticky koncipovaného posilování a jeho následnému začlenění do cviků zaměřených 

na jiné svalové partie. Tím dochází k neustálému oslovování stabilizačního systému páteře 

v různých posturálních situacích, což imituje zapojení v aktivitách běžného dne. 

Od zvládnutí těchto dvou testů se odvíjí optimální provedení i dalších z kolekce testů na 

HSSP, během nichž dochází vlivem pohybu trupu či končetin k většímu zapojení stabilizačních 

mechanismů páteře. Proto nepřekvapí skutečnost, že i skóre ostatních provedených testů hovoří ve 

prospěch skupiny FP. 

Optimálně vedeným posilováním s důrazem na centrované postavení kloubů můžeme zlepšit 

stávající hybné stereotypy, které je pak cvičenec schopen provádět ekonomicky, to znamená se 
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zapojením jen těch svalů, které jej mechanicky a posturálně zajišťují. Navíc citlivým dózováním 

volitelné vnější zátěže dochází k postupnému zvýšení koordinačně-silové funkční rezervy, jak ji 

popisuje Čech (2012), a která je nezbytná i v běžném denním životě např. při neočekávaném 

zatížení během pohybu. 

Při ověřování, zda snížení intenzity bolesti je v přímé souvislosti s úpravou funkce svalů 

HSSP, tedy snížením celkového skóre testů zaměřených na HSSP, jsme u skupiny FP zaznamenali 

silnou pozitivní korelaci sledovaných parametrů. Tento výsledek se dá interpretovat tak, že právě 

porucha funkce svalů HSSP výrazně ovlivňuje míru intenzity bolesti u pacientů s CNLBP a volba 

terapie se zaměřením právě na funkci HSSP se jeví jako optimální vzhledem k subjektivnímu 

vnímání pacientů. 

Nicméně u skupiny KP došlo k obdobnému ústupu intenzity bolesti jako u skupiny FP, 

přičemž zlepšení celkového skóre testů HSSP bylo nižší, ale korelace sledovaných parametrů byla 

také vysoká. To svědčí o faktu, že vznik a vnímání intenzity bolesti u pacientů s CNLBP je dáno 

více faktory a porucha stabilizačních funkcí je jen jednou z nich, což jsme uváděli již v předchozí 

části diskuze a tento výsledek to opět potvrzuje. 

Za nedostatek našeho experimentu lze považovat malý počet zkoumaných osob. V praxi 

však není jednoduché přesvědčit pacienty s CNLBP o vhodnosti posilování ve fitness centru 

jako terapii první volby, kdy mnoho pacientů volí nejdříve jiné formy léčby, povětšinou pasivní. 

Dále je třeba se zmínit o postupu rozdělení pacientů do jednotlivých skupin, které 

neprobíhalo náhodně, ale jelikož pacienti vstupovali do našeho experimentu postupně, byli zařazeni 

do jedné ze skupin i dle pohlaví či výsledků při vstupním vyšetření, čímž jsme se snažili zajistit 

podobný soubor pacientů v obou skupinách. Jelikož jsme si nekladli za cíl vytvořit klinickou studii, 

považujeme to vzhledem k cíli našeho experimentu za přijatelné. 

Za další negativum předkládané práce by mohla být v dnešní době, založené na důkazech 

(evidence based medicine), považována absence objektivní metody hodnotící účinnost terapie,  jak 

již bylo dříve zmíněno. Nicméně vzhledem k našemu záměru sledovat efekt posilovacího tréninku 

na stabilizační funkci svalů v rámci klinických podmínek používaných v každodenní praxi jsme se 

rozhodli nevyužít některá ze sofistikovaných zařízení, kterými lze účinnost zvolené terapie 

objektivizovat. Ostatně pozitivní účinky stabilizačních cvičení uvádějí i autoři (např. Koumantakis 

et al., 2005), využívající podobné hodnotící parametry jako jsme zvolili v předkládané práci. 

I přes nejednoznačné výsledky našeho experimentu jsme přesvědčeni o správnosti 

teoretických východisek v oblasti stabilizace páteře a velkém významu  uplatňování metod pro 

ovlivnění stabilizačních funkcí v terapii poruch pohybového systému. Spojení klasického posilování 

s fyzioterapeutickými metodami a postupy považujeme za zajímavou alternativu terapie 
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pohybových poruch a jejich prevenci, která nabízí široký prostor pro různé modifikace, a proto 

si jistě zaslouží další pozornost ve vývoji i ověřování účinnosti či vhodnosti u různých diagnóz.  

Za přidanou hodnotu posilování ve fitcentru považujeme i u pacientů s CLBP možnost 

formování postavy, která se pro mnoho cvičenců stává stěžejním cílem a zvyšuje tak adherenci ke 

cvičení, stejně jako je to v případě cvičenců bez bolesti zad. To se nám potvrdilo i při 

vyhodnocování výsledků v odstupu 6 měsíců od skončení terapie, kdy 7 pacientů uvedlo, že 

pokračují v pravidelném posilovacím tréninku, přičemž další 3 pacienti navštěvovali fitness 

centrum alespoň občas. Důležitou roli v setrvání u cvičení v posilovně hraje i osobnost instruktora, 

který může vhodně motivovat klienta a pomáhá mu překonat nejrůznější překážky ve cvičení, stejně 

jako i kolektiv cvičenců či přímo cvičební partner. 
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9. Závěr 

Předkládaná diplomová práce se zabývá možností uplatnění posilování s využitím 

fyzioterapeutických principů při terapii pacientů s chronickými nespecifickými bolestmi dolní části 

zad (CNLBP). 

Teoretická část je rozdělena na dva oddíly, kdy v prvním jsou shrnuty současné poznatky 

problematiky NLBP – charakteristika, rozdělení, etiopatogeneze, klinické projevy a možnosti 

terapie. V této části je věnován větší prostor problematice stabilizace páteře, jejím mechanismům a 

poruchám, které jsou považovány za možnou příčinu NLBP a jejíž pochopení považujeme 

vzhledem ke koncepci předkládaného cvičení za stěžejní. 

Druhý oddíl je věnován charakteristice zdravotně koncipovaného posilování, při němž se snažíme 

modifikovat běžně užívané analytické posilování pomocí fyzioterapeutických metod a postupů 

ovlivňující stabilizaci páteře. 

V praktické části jsme se pokusili porovnat účinnost zdravotně orientovaného posilování 

vycházejícího z analytického myšlení s námi prezentovaným fyzioterapeuticky koncipovaným 

posilováním na souboru 14 pacientů s CNLBP. Hodnocené parametry byly intenzita a kvalita 

bolesti (VAS, SF-MPQ), funkční disabilita (ODI). Pokusili jsme se také zhodnotit změnu ve funkci 

svalů HSSP pomocí kolekce funkčních testů dle Koláře (2006). Cvičební plán byl stanoven na 12 

týdnů, hodnocení probíhalo na začátku a po skončení programu a dále s odstupem 6 měsíců. 

Výsledky ukázaly, že u obou skupin došlo ke statisticky významnému zlepšení sledovaných 

parametrů. Rozdíl ve výsledcích VAS-I a VAS-U a dotazníku ODI se při porovnání obou skupin 

ukázal jako statisticky nevýznamný. U obou skupin pacientů došlo ke zlepšení skóre při hodnocení 

stabilizační funkce svalů HSSP, přičemž u fyzioterapeuticky koncipovaného cvičení bylo zlepšení 

výraznější. Závislost snížení intenzity bolesti na úpravě funkce svalů HSSP, určená korelačním 

koeficientem, byla u obou skupin silně pozitivní. 

Z uvedeného vyplývá, že oba druhy posilovacího tréninku lze doporučit v terapii CNLBP, 

přičemž vhodnější se nám jeví fyzioterapeuticky koncipované posilování. Spojení klasického 

posilování s fyzioterapeutickými metodami a postupy považujeme za zajímavou alternativu terapie 

pohybových poruch a jejich prevenci, která nabízí široký prostor pro různé modifikace, a proto 

si jistě zaslouží další pozornost ve vývoji i ověřování účinnosti či vhodnosti u různých diagnóz. 
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