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Abstrakt 

 

Název: Vliv tříměsíčního cvičebního programu Spirální stabilizace páteře – SM 

systém na funkci spirálních svalových řetězců u seniorů 

 

Cíle: Hlavním cílem bakalářské práce bylo prokázat pozitivní vliv skupinového 

cvičení metodou spirální stabilizace páteře - SM systém dle MUDr. Richarda Smíška na 

funkci pohybového systému seniorů.   

 

Metody: Práce je empiricko-teoretického charakteru s použitím 

kvaziexperimenálního výzkumu. Skupina měla celkem 12 jedinců, přičemž 7 z nich 

(6 žen a 1 muž ve věku 65-75 let), bylo ochotno se zúčastnit tříměsíční pohybové 

intervence. Probandi byli testováni pomocí 5 funkčních testů dle Smíška (2015), které 

hodnotí funkci spirálních řetězců, s využitím krejčovského metru a úhloměru.  

 

Výsledky: Během tříměsíční pohybové intervence nebylo dosaženo podstatných 

změn ve sledovaných parametrech. Příčinou byla nedostatečná docházka, která je pro 

viditelnější výsledek zásadní. Pro výraznější změny by bylo vhodné intervenci 

prodloužit alespoň na dobu půl roku. Pozitivní vliv tříměsíční pohybové intervence se 

nám podařilo prokázat pouze u tří probandů, kteří měli alespoň padesáti procentní 

docházku. Došli jsme k závěru, že velký vliv mají i další pohybové aktivity, které 

úspěšní probandi provozovali, což mohlo přispět ke zlepšení pohybové funkce. 

 

Klíčová slova: SM systém, senior, pohybové stereotypy, chůze, koordinace, 

stabilita, spirály, vertikály  
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Abstract 

 

Title:        Influence of the three month programme called Spiral vertebrae 

stabilization - SM system on function of the spiral muscle chains of seniors    

 

Objectives: Main objective of the thesis is to prove positive influence of group 

exercise by methodology of spiral vertebrae stabilization - SM system by MUDr. 

Richard Smisek on functions of movement system of seniors. 

 

Methods: Theses is empirically-theoretically based with using 

of kvaziexperiment research. There was one group of 12 participants, where 7 of them 

(6 women and 1 man in-between 65-75 years), were involved in three month exercise 

period. Participants were tested by 5 function tests by Smisek (2015), which they are 

evaluating function of spiral chains, with use of tailor meter and the protractor. 

 

Results:  There were no substantial results during the three month intervention 

in the monitored parameters. The main cause was insufficient attendance, which was 

for more obvious results very important. It would be more relevant if we were use 

longer period of exercise - at least half a year. We can establish positive influence only 

with three participants, which they had at least fifty percent attendance. We came to the 

conclusion, that other physical activities of our participants also have high influence 

on our positive results. 

 

Keywords: SM system, senior, motion stereotypes, walk, coordination, 

stabilization, spirals, verticals 

 

  



 

Seznam zkratek 

SM – stabilizace a mobilizace  

Th - cervikothorakální sektor  

SPS - spirální stabilizace páteře 

HZS – horní zkřížený syndrom 

DZS – dolní zkřížený syndrom 

MUDr. – lékař 

m. – sval  

CCS – cervikokraniální syndrom 

CBS – cervikobrachiální syndrom 

ZTV – zdravotní tělesná výchova  
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1 ÚVOD 

V dnešní době se potýkáme s mnoha příčinami bolestí zad. Tento aktuální 

problém lidské populace se stále více rozšiřuje, a to díky sedavému způsobu života, 

nedostatečnému pohybu a špatným pohybovým stereotypům. U jedinců s nízkou 

pohybovou aktivitou se funkční poruchy projevují především svalovou dysbalancí. 

 Ve svém okolí se neustále setkávám s lidmi s vadným držením těla nebo 

špatnými pohybovými stereotypy. Většinou si stěžují na bolesti v oblasti krční 

či bederní části páteře, které patří mezi nejvíce přetěžované úseky. Je to z toho důvodu, 

že zde pohyblivější část přechází na část méně pohyblivou.  

Je všeobecně známo, že je nutné o lidské tělo pečovat v každé věkové kategorii. 

Nejvýraznější potíže, co se týče vadného držení těla, špatných pohybových stereotypů 

a nakonec i špatné kvality chůze, bývají v seniorském věku. Ať už v důsledku 

jednostranného zatěžování v zaměstnání, špatného životního stylu nebo 

i z celoživotního sportování, je organismus u starých lidí „opotřebován“. A právě zde se 

projevují výraznější poruchy a nedostatky. Je zajímavé sledovat, jak někteří senioři 

aktivně hledají cestu pro zlepšení svých pohybových stereotypů, jako je například chůze 

nebo různé druhy cvičení. Je otázkou, jaký druh cvičení je pro seniory vhodný. 

Výsledkem cvičení by nicméně měla být zvýšená aktivita, přiměřená funkční zdatnost, 

soběstačnost a nezávislost, a to vzhledem k prostředí, na které je senior zvyklý. To vše 

pak přispívá k udržení kvalitního života.  

Hlavním cílem mé bakalářské práce, je zvýšit povědomí o metodě SM systém 

pomocí informací z nashromážděné literatury a také ověření účinnosti cvičebního 

programu v praxi. Zjistit, zda tříměsíční cvičební programu je alespoň částečně 

dostačující k ovlivnění funkce svalových řetězců a následné nápravě nesprávné chůze 

a zajištění kvalitních pohybových stereotypů. U seniorů je hlavním problémem kromě 

bolesti kloubů i svalová slabost nebo kloubní artróza. Dále to bývají stavy po 

endoprotézách kloubů či po běžných chirurgických zákrocích. Proto v praktické části 

mé práce, představím základní sestavu jedenácti cviků jak pro preventivní, tak pro 

kondiční a regenerační cvičení. Cviky jsou zaměřeny především na stabilizaci, trakci 

páteře, relaxaci a protažení. Individuálně se přizpůsobí každému seniorovi, dle jeho 

fyzických možností. Důležitou fází cvičení, kterou nesmíme opomenut je stabilita 

a koordinace, která je pro seniory velmi důležitá, zejména jako prevence proti pádům. 
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Pro prožití aktivního stáří, je totiž třeba docílit, pokud možno co nejoptimálnější 

koordinace pohybů a stabilizace chůze.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Problémy pohybového aparátu v seniorském věku 

U seniorské populace předpokládáme možná omezení nebo změny na 

organismu. Při aplikaci jakéhokoliv cvičení musíme dbát na to, že se velmi často 

vyskytuje polymorbidita, což je současný výskyt několika onemocnění nebo třeba 

polypragmazie. To je velký počet užívaných léků, které mohou mít i vedlejší účinky. 

Musíme brát v potaz, že v tomto věku dochází také k určitému omezení psychické 

i fyzické výkonnosti a celkově se snižuje přizpůsobivost seniora 

(Daďová, Novotná, 2007). Nedílnou součástí seniorského věku je často i osteoporóza, 

snížená kloubní pohyblivost – artróza – nebo třeba revmatické onemocnění, které 

mohou způsobovat sníženou pohyblivost pohybového aparátu (Sýkorová, 2007). Další 

problémy, které se pojí s pohybovým aparátem, mohou být metabolické změny, 

kardiovaskulární, gynekologické a dýchací obtíže nebo změny v nervovém systému. 

Dále dochází k omezení kloubní pohyblivosti, k poklesu rychlosti a obratnosti, což 

souvisí s úbytkem svalové hmoty, tím pádem i síly a fyzického výkonu 

(Spirduso, 1995). Fyziologická změna, která se v seniorském věku vyskytuje a také 

velmi ovlivňuje pohybový aparát, je atrofie svalů (Klevetová, Dlabalová, 2008). 

Kyfotické držení je dalším významným a jedním z nejvíce nápadných znaků změn 

pohybového aparátu, kam patří i celkové vadné držení těla.  

2.1.1 Vadné držení těla 

 Vadné držení těla lze charakterizovat, jako poruchu posturální funkce, kterou 

řadíme k funkčním poruchám hybného systému. Na vzniku vadného držení těla se 

podílí mnoho faktorů. Jedním z faktorů, jsou vrozené vady, úrazy nebo prodělaná 

onemocnění, což jsou faktory vnitřní (například vady zraku nebo sluchu) a faktory 

vnější, což je například nedostatek svalové činnosti, jednostranné zatížení se statickým 

přetěžováním nebo nevhodné pohybové návyky. Vadné držení těla u seniorů můžeme 

zpozorovat výraznými odchylkami převážně na páteři, vysoce viditelnou kyfózou, 

svalovým zkrácením a oslabením, předsunem hlavy, protrakcí ramen a hlavně 

poruchami dolních končetin (Hošková, Matoušová, 2005).  

Aby se lidské tělo udrželo v rovnováze, je velice důležitá práce svalů, vnitřních 

aktivních sil, také známý jako core, které postavení jednotlivých segmentů kontrolují 
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a v případě potřeby korigují. Podmínky, za kterých posturální svaly pracují, většinou 

bývají u různých lidí odlišné (Botlíková, 1992).  

Kromě již zmíněných faktorů, které jsou pro nás velice důležité, (nedostatek 

pohybu, špatné zatížení, neaktivita) přispívají k příležitostnému vychýlení těla 

z normální pozice, také vrozené anomálie pasivního pohybového aparátu, hlavně 

páteře (Miesner,2004).  

Páteř tvoří pevnou ochranu nervových tkání, míchy a nervů, má funkci 

podpůrnou, pohyblivou a má nejdůležitější vliv na udržení rovnováhy. Nedostatkem 

pohybu svaly ochabují a je zde větší riziko, nárůstu tělesné hmotnosti. V jiných svalech 

je naopak stále zvýšené napětí, tudíž se neustále zkracují (Jurák, 2003). 

Vadné držení těla spadá pod posturální vady. Problematika spojená s vadným 

držením těla, je v dnešní době rozsáhlá po celém světě. Posturální vady mohou být jak 

exogenní, tak endogenní příčiny. Ubývá pohybových aktivit a výrazně chybí pohybová 

pestrost (Janda, Froněk, 2001). 
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2.2 Svalová nerovnováha  

Ke svalové nerovnováze, neboli dysbalanci, dochází tehdy, pokud je 

nerovnováha mezi svaly, které jsou na přední a zadní straně těla. V této dvojici svalů, 

má jeden sval tendenci ke zkracování a druhý k ochabování. Posturální neboli svaly, 

které mají tendenci tuhnout, vítězí v přetahování se o páteř a tak vzniká vadné držení 

určité části páteře. Nejvíce nápadné jsou u takového člověka kulatá záda. Jde 

o takzvanou hyperkyfózu hrudní páteře. Ta je výsledkem svalové dysbalance mezi 

zkracujícími se svaly prsními a ochabujícími mezilopatkovými. Dalšími antagonisty 

jsou například zkrácený bederní vzpřimovač a ochabující přímé břišní svaly, 

bedrokyčkostehenní sval s tendencí ke zkracování a velký sval hýžďový s tendencí 

ochabování nebo svaly šíjové se sklonem k tuhnutí a hluboké ohybače krku, které 

ochabují (Tichý, 2000).  

Další chybou je jednostranné zatěžování pohybového aparátu bez kompenzace, 

nedostatkem pohybu a přetěžováním, u kterého dochází ke zvýraznění těchto svalových 

rozdílů. Přetěžují se svaly především posturální, které se výrazně zkracují. Nedostatečná 

pohybová aktivita, vede ke snížení svalové síly svalů hlavně s fázickou funkcí 

(Beránková, Grmela, Kopřivová & Sebera, 2012).  

Jednoduše řečeno, dochází ke zkracování posturálních a ochabování fázických 

svalů (Kabelíková, 1997). Toto nepřiměřené zatížení se týká i nadměrných 

a nedostatečných požadavků na pohybový aparát (Čermák, 2000).  

Svalová nerovnováha je v dnešní době velkým problémem populace po celém 

světě. Projevuje se především bolestí zad, častější únavou, ztrátou výkonnosti a další 

fází je možná právě deformita páteře. Jednou z příčin, vedoucí ke svalové dysbalanci, je 

především malá aktivita - hypokinéza, nedostatečné zatěžování, přetížení nebo 

chronické přetěžování svalů nebo nesouměrné zatěžování bez dostatečné a důležité 

kompenzace (Jirka, 1990). 

2.2.1 Svaly posturální  

Tyto svaly či svalové skupiny, jsou fylogeneticky starší, než svaly fázické a jsou 

vhodné pro vytrvalostní činnost, s dlouho přetrvávajícím napětím. Zajišťují převážně 

statické a polohové funkce a pomalé pohyby. Tato skupina svalů, vytváří jednotný pás 

podél mechanické osy těla od klenby nožní, až po spojení páteře s lebkou 

(Čermák, 2000). Využívají se hlavně při vzpřímeném držení těla a snaží se zabezpečit 
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polohu jednotlivých tělesných segmentů v neměnném postavení. Pokud je zatížení větší, 

ve většině případů reagují zkrácením, spolu se zvýšenou tuhostí a hypertonem. 

V některých pohybových vzorcích, přebírají funkci fázických svalů 

(Dostálová, Sigmund, 2017). 

Tendenci ke zkracování, mají hlavně svaly stehna a to přímý sval stehenní, dále 

sval lýtkový, flexory kolenního kloubu, sval bedrokyčkostehenní, napínač stehenní 

povázky. Také sem patří velký prsní sval, svaly páteřní osy, zevní šikmé břišní svaly, 

čtyřhranný sval bederní, vzpřimovač trupu nebo také sval podlopatkový. (Pavliš, 2003).  

Jsou tvořeny motorickými jednotkami, které mají tonickou vlastnost, což 

znamená, že obsahují vyšší množství červených vláken. Stah je vytrvalý a pomalý. Sval 

vykonává práci vlastním napětím a je schopen ho udržovat. S těmito svaly se setkáváme 

tam, kde je nutné zabezpečit držení jednotlivých částí těla (Čermák, 2000).  

2.2.2 Svaly fázické  

Tyto svaly, se vyznačují prudkou a vydatnou kontrakcí. Tato kontrakce ale vede 

k brzké únavě. Díky tomu, že jsou fylogeneticky mladší, reagují na podráždění rychleji, 

vykonávají tedy rychlé kontrakce velkou silou. Jsou využívány hlavně při rychlých 

pohybech dynamického charakteru. Při nedostatečném využití pohybových podnětů, 

tyto svaly ochabují.  

Tendenci k ochabování mají hlavně svaly, jako jsou přímý břišní sval, velký 

a střední sval hýžďový, trapézový sval, rombické svaly, přední pilovitý sval 

a paravertebrální svaly, hluboké flexory šíje, zdvihač lopatky, sval podhřebenový, 

dlouhý a krátký sval lýtkový (Pavliš, 2003). 

Jsou tvořeny motorickými jednotkami, které mají fázickou vlastnost, kde 

převažují bílá vlákna. Sval se brzy unaví, protože stah svalu je rychlý. Tyto svaly se 

zapojují především při dynamických činnostech, kde je potřeba rychlý a vydatný pohyb. 

(Čermák, 2000). 

Můžeme rozlišovat dva typy svalové nerovnováhy. Prvním typem je lokální, 

které se vyskytují v určité svalové jednotce nebo systémové, které působí v celém 

pohybovém aparátu. Systémový typ vzniká nevyvážením dynamicky jednostranného 

zatížení, a tedy přetížením pohybového aparátu. 
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Svaly se zapojují do pohybu jinak, než když vykonávají pohyb ekonomický, 

a dochází tak k narušení svalové koordinace. Typicky nacházíme svalové dysbalance 

sdružené do syndromů. Jedná se především o syndromy se svalovou dysbalanci v rámci 

horního zkříženého syndromu - HZS a svalovou dysbalanci v rámci dolního zkříženého 

syndromu - DZS (Beránková, Grmela, Kopřivová & Sebera, 2012). 

2.2.3 Charakteristika HZS 

Je to druh svalové nerovnováhy v oblasti šíje a pletence ramenního. Typickým 

znakem HZS je předsunutá hlava, krční hyperlordóza, hrudní kyfóza a změněná poloha 

lopatky. Dochází ke zkrácení svalu především trapézového - horní vlákna, zdvihače 

lopatky, velkého prsního svalu - dolní vlákna a vzpřimovače krku - hluboké svaly šíje. 

Dále jsou ochablé svaly – svaly rombické, široký sval zádový – vodorovná vlákna, 

přední sval pilovitý (Beránková, Grmela, Kopřivová & Sebera, 2012). Svalová vlákna 

horní části trapézového svalu, působí stejným směrem, jako zdvihač hlavy. Spolu se 

zdvihačem lopatky bývají nejvíce zatěžovány. Nesou totiž hmotnost celé horní 

končetiny. Dále jsou typická kulatá záda a předsunuté držení ramen, což způsobuje 

zvýšené napětí prsních svalů. Také se zde objevují změny u dýchací motoriky, kdy je 

narušen dechový stereotyp a obecně zhoršeno rozpínání plic. Jedinec pak dýchá více 

povrchově a rychleji - horní typ dýchání (Dostálová, Sigmund, 2007). 

2.2.4 Charakteristika DZS 

Tento druh svalové nerovnováhy, nazývaný též jako pánevní neboli distální, se 

vyznačuje svalovými dysbalancemi v oblasti pánve. U této skupiny, se nejedná pouze 

o antagonisty, čili svaly působící proti sobě, ale také o substituce. Tedy provedení 

pohybu, kde je nahrazena funkce oslabeného agonisty pomocnými svaly (Dostálová, 

Sigmund, 2007). Typickým znakem DZS jsou zkrácené flexory kyčelního kloubu, 

zkrácené vzpřimovače trupu, oslabené hýžďové svaly, oslabené břišní svaly, bederní 

hyperlordóza, z čehož vycházejí ochablé svaly břišního svalstva, hýžďové svalstvo 

a zkrácené svaly bedrokyčkostehenní, přímý sval stehenní, vzpřimovače trupu, 

čtyřhranný sval bederní a napínač povázky stehenní 

(Beránková, Grmela, Kopřivová & Sebera, 2012). Svalové dysbalance, které jsou 

typické pro DZS vedou především k anteverznímu postavení pánve, což je přílišné 

naklopení horní části pánve vpřed, hyperlordóze, flekčnímu postavení v kyčelních 

kloubech, narušení stereotypu chůze – nedostatečná extenze v kyčelním kloubu, změně 

narušení stereotypu flexe trupu, posunutí těžiště těla směrem dopředu. V důsledku 
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přetížení, dochází k bolestem v lumbosakrálním segmentu, kde se zvyšuje tlak na 

meziobratlové ploténky (Levitová, Hošková, 2015). 
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2.3 Onemocnění páteře  

Existuje mnoho příčin, ze kterých mohou onemocnění páteře vznikat. Nejčastěji 

dochází k degenerativním změnám na lidské páteři v průběhu stárnutí organismu. 

Většinou se degenerativní změny vyskytují v oblasti krční páteře a lumbosakrálního 

přechodu. Právě tyto oblasti jsou nejvíce mechanicky namáhány. Páteř člověka se již od 

narození vyvíjí a je dvoj esovitě prohnutá. Tomuto prohnutí se říká krční a bederní 

lordóza (prohnutí vpřed) a hrudní kyfóza (prohnutí vzad). Postupem času může 

docházet k deformitám páteře. Při tomto onemocnění, je velice individuální, kdy 

ke změnám dojde, jak rychle nastupují, popřípadě jak jsou změny velké. Tento stav, je 

nejčastější příčinou nebo spouštěcím mechanismem bolestí zad. Ne vždy, ale 

degenerativní změny musejí způsobit bolest (Dungl, 2014). 

Níže si uvedeme příklady degenerativních změn na páteři.  

2.3.1 Skoliotické držení těla 

Důležité je uvést, zda se jedná o skoliózu nebo o skoliotické držení (viz. příloha, 

obrázek 1). Za skoliózu můžeme označovat patologické zakřivení páteře, které lze lehce 

identifikovat na rentgenových snímcích. Naopak u skoliotického držení nejsou 

patologické změny na rentgenových snímcích viditelné, ale můžeme zde pozorovat 

několik příznaků. Jednou z mnoha příčin je dlouhodobé sezení, nevhodná poloha 

a v seniorském věku především nedostatek pohybu. Dále se předpokládá jednostranná 

a nekompenzovaná zátěž, nošení a zvedání těžkých břemen, z anatomického hlediska 

nestejná délka dolních končetin, ploché nohy, stavy po úrazech dolních končetin nebo 

třeba nevhodná obuv. Příznaky může být asymetrické postavení ramen, pánve, lopatek, 

esovitý průběh obratlových trnů, asymetrické omezení úklonů, v předklonu 

nesouměrnost hrudního koše a zádových svalů, omezení záklonu a předklonu. Skolióza 

může být provázena i bolestmi (Hošková a kol. 2012). V případě skoliózy, dochází 

nejen ke zdravotním, ale také ke kosmetickým a psychosociálním problémům 

(Repko, 2010).  

 

Nestrukturální skolióza 

 U nestrukturální skoliózy je výrazným znakem vybočení páteře do strany 

(Dungl, 2014). Jednou z hlavních příčin je jednostranné oslabení prsních a zádových 

svalů, které vzniká především jednostranným přetěžováním páteře a nedostatečnou 
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fyzickou aktivitou (Kopecký, 2010). Další příčinou může být nesouměrnost pánve, nebo 

když je jedna končetina kratší (Dungl, 2014). Je zde viditelný oblouk zakřivení, ale 

nepozorujeme žádné změny na páteři, můžeme říci, že se jedná o takzvanou návykovou 

nebo statickou skoliózu, která je způsobena akutním traumatem, špatným stojem nebo 

třeba záněty (Hošková a kol., 2012). 

 

Strukturální skolióza 

Skolióza může být vrozená nebo vzniknout z neznámé příčiny (Dungl, 2014). 

Skolióza, která má neznámý, samostatný vznik, je nejčastějším typem skolióz. 

Až 65 % všech případů, tvoří právě tento typ skoliózy (Kolář, 2003). 

 Příčiny vzniku skolióz nejsou nikdy jasné (Kubát, 1992). Čím je nižší věk, tím 

je větší naděje na vyléčení nebo její zlepšení. Co se týče léčby strukturálních skolióz, je 

dlouhodobá a ne vždy se podaří odstranit všechny příznaky. Podle toho, jak je případ 

vážný, probíhá léčba buď pomocí korzetů, nebo důkladným a pravidelným cvičením, 

popřípadě operativně. Důležité je proto správné a dlouhodobé cvičení, aby se páteř 

udržovala v kondici (Dungl, 2014). 

2.3.2 Kyfotické držení těla  

Kyfotické držení těla se projevuje zvětšením fyziologického zakřivení v oblasti 

hrudní páteře a patří mezi nejčastější odchylky v držení těla. Větší zakřivení je dozadu 

v hrudní oblasti páteře s vrcholem kyfotického zakřivení mezi 6. - 8. hrudním obratlem. 

Díky tomuto zakřivení nemají dolní fixátory lopatek a vzpřimovač trupu dostatečnou 

sílu udržet vzpřímené držení. Kyfotické držení není vždy známkou izolované lokální 

poruchy, ale poruchou funkce celého pohybového systému. Na vzniku kyfotického 

držení se podílí například onemocnění, úrazy, vrozené vady jako vnitřní faktory 

a jednostranné zatížení, statické přetěžování, nedostatek pohybu nebo nevhodné 

pohybové návyky, jako faktory vnější. Vyznačuje se především kulatými zády, prohnutí 

v bedrech, zkrácenými prsními svaly, ochablými mezilopatkovými svaly, předsunutím 

hlavy, uvolněním břišní stěny a dalšími příznaky (Hošková a kol. 2012). 

U kyfózy celé páteře dochází k poruchám i dalších struktur, čímž dochází 

ke změně celkového držení těla v klidové poloze. Proto při úplné kyfóze páteře dochází 

k výrazné svalové nerovnováze, které je charakterizované jako zvýšené vyklenutí 

hrudní páteře (Miesner, 2004). 
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2.3.3 Plochá záda  

U osob s plochými zády, dochází k částečnému zániku fyziologického zakřivení 

páteře a zároveň zmenšení pánevního sklonu. Nejčastěji bývá spojeno se skoliotickým 

držením těla. Častou příčinou jsou ochablé svaly trupu a nedostatečná pohybová 

aktivita, ale někdy mohou být problémy i vrozené (Kopecký, 2010). Typickým znakem, 

je celkové ochabnutí svalstva trupu. Sklon pánve je zmenšený a bederní lordóza je 

i ve stoji zcela vyrovnaná. Páteř bez dvojitého esovitého zakřivení v předozadní rovině, 

není schopna plnit funkci pevné, současně i pružné a pohyblivé osy trupu. Je více 

opotřebovávaná a zároveň je méně odolná k většímu a dlouhodobějšímu zatížení. Může 

docházet až ke skoliotickému držení těla nebo ke skolióze. Příčna vzniku plochých zad, 

bývá celkové ochabnutí svalstva trupu, popřípadě ochabnutí svalstva převážně v jednom 

úseku páteře. Na rozvoji oslabení se účastní především nedostatečné funkční zatěžování 

pohybového systému a nedostatek pohybu. Důležité je vytvořit normální předozadní 

zakřivení páteře se správným sklonem pánve a ovlivnit svalovou rovnováhu. Tento stav 

vyžaduje cviky, které jsou zaměřené na komplexně lepší hybnost celé páteře a dále 

posílení problematických partií, které jsou odpovědné za správné držení těla. 

(http://eapraha.cz/joomla/images/dokumenty/ss/skripta/ztv.pdf). 

2.3.4 Bederní hyperlordóza  

Bederní páteř, patří mezi nejvíce přetěžované úseky páteře, protože nesou celou 

váhu horní poloviny těla, kterou přenáší na obě dolní končetiny. Největší pohyblivost je 

v úseku, kde se pojí s kostí křížovou. Obtíže vznikají především z přetěžování a mohou 

vyústit až v poškození struktur pohybového aparátu. Pokud bude přetěžování 

dlouhodobé, následkem mohou být postupné degenerativní změny na páteři. Ty potom 

způsobují silnější bolesti a vedou k omezení pohyblivosti a dalším obtížím. S touto 

oblastí úzce souvisí i postavení pánve, které tvoří společně s páteří funkční celek. 

Postavení pánve je také zásadní pro držení těla a reaguje nejen na délku dolních 

končetin, ale ovlivňuje i zakřivení páteře, především bederní lordózu a hrudní kyfózu. 

Pro správné postavení a funkci bederní páteře, je velmi důležitá spolupráce pánevního 

dna a bránic, a také svalová souhra v oblasti kyčelního kloubu. Je proto důležité 

posilovat svaly břicha, uvolňovat kyčelní klouby a zajisti silný hluboký stabilizační 

systém (dále jen HSS). HSS, je automatickou souhrou svalů, které nejdou vůlí ovlivnit. 

Vede ke zpevnění trupu páteře během pohybu a zajišťuje stabilizaci. Podílí se na 
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aktivaci břišních svalů a lordoticko – kyfotickém zakřivení páteře (Levitová, Hošková, 

2015). 

Možnosti ovlivnění poruch držení těla  

Poruchy vadného držení těla, se dají ovlivnit různými druhy cvičení nebo 

aktivitami pro rozvoj a stabilizaci hybného systému. Je to například ZTV, modifikované 

cvičení na míčích, modifikované jóga nebo Tai – chi nebo třeba Feldenkreisovou 

metodou. Dále je vhodné zařazovat aktivity vytrvalostního typu, jako například chůze, 

jízda na rotopedu, plavání aj. Jednou z progresivních metod, je metoda SM systém, 

které se budu detailněji věnovat v další části mé práce. 
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2.4 Metoda SM systém 

 V 90. letech se dostává do podvědomí naší populace, jak odborníkům, tak 

i široké veřejnosti rehabilitační metoda, která pracuje se spirálním a vertikálním 

svalovým zřetězením pod názvem SM systém, neboli SPS. Tento název vychází ze 

dvou slov, a to ze stabilizace a mobilizace. Tuto metodu vymyslel bývalý atlet, 

desetibojař MUDr. Richard Smíšek. Je to odborník na myoskeletální medicínu a interní 

lékařství. SPS je aktivní rehabilitační cvičení s elastickým lanem. Cílem cvičení je 

odlišit účinek vertikálního a spirálního svalového zřetězení na páteř, uvolnit 

a regenerovat meziobratlové ploténky trakční silou a zároveň aktivně páteř stabilizovat 

svalovým zřetězením. Cvičením SPS propojujeme trénink pohybového aparátu a řízení 

pohybu centrálním nervovým systémem (Smíšek, 2013). 

Jednou z hlavních příčin bolestí zad je výrazně zvýšené napětí paravertebrálních 

svalů v pohybu. Svaly, které jsou napjaté, vyvolávají mechanický tlak na nervové 

struktury a struktury páteře. Zdrojem bolesti může být i samotné klidové napětí. 

Faktory, které ovlivňují svalové napětí paravertebrálních svalů, jsou zejména 

biomechanické, neurofyziologické, biomechanické a nutriční. U biomechanických 

principů se ohlížíme především na statiku těla, optimální postavení v kloubech, 

svalovou rovnováhu a stabilizaci v klidu, v pohybu, ve střídavě klidové a dynamické 

fázi a v poruše stabilizační funkce. U stabilizace v pohybu je viditelný fenomén zúžení 

pasu, centrace a trakce páteře. U pohybové stabilizace se střídá vertikální a spirální 

stabilizace, což je kombinace stabilizace v klidu a v pohybu (Smíšek, 2017). 

SPS vychází ze dvou svalových zřetězení, které mají vliv na páteř, spirálního 

a vertikálního. Spirální svalové zřetězení vytváří trakci směrem vzhůru a stabilizuje 

pohyb. Dále odtahuje obratle od sebe, odlehčuje tak tlak na meziobratlové ploténky 

a odstraňuje bolest. Tímto procesem umožňuje jejich výživu, regeneraci i léčbu. 

Vertikální vytváří sílu, která stlačuje ploténky směrem dolů a obratle k sobě a působí 

v době relaxace při cviku. Svalové spirály dávají páteři přiměřenou pohyblivost. 

Pohybem se obratle uvolňují a díky dlouhodobému cvičení dochází ke zpevňování 

svalového korzetu, a to hlavně mezi lopatkami a šikmými břišními svaly a zároveň se 

uvolňují obratle (Smíšek, 2013). 
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Toto cvičení lze po několika málo lekcích, prováděných správnou technikou 

pod vedením lektora, samostatně cvičit a zlepšovat své držení těla. Toto cvičení je 

vhodné již od dětství až do seniorského věku. Tuto metodu hodně využívají vrcholoví 

sportovci jak po zranění, aby se co nejrychleji dostali do původní formy nebo i jako 

kompenzace z přetížení různých svalových partií a prevencí před zraněním (Smíšek, 

2013). 

Postupný vývoj této metody probíhá již 30. rokem s 25 – ti letou klinickou 

zkušeností s tímto cvičením u pacientů s akutním výhřezem ploténky a u skolióz. 

Cvičení má mimo jiné velký význam při prevenci poškození velkých kloubů, zejména 

kloubu kyčelního, kolenního, ramenního a klenby nožní. Preventivní cvičení SPS 

využívá řada vrcholových sportovců jako kondiční trénink, zaměřený na zlepšení 

sportovního výkonu a snaží se tak předejít přetížení a degeneraci páteře (Smíšek, 2017). 

Toto cvičení spirální stabilizace, protahuje nejen páteř, ale celé tělo směrem 

vzhůru, tudíž vykoná trakční sílu, kterou vytvářejí především svaly šikmé břišní 

a příčný sval břišní. Tyto svaly jsou aktivovány pohybem paže a lopatky směrem vzad 

a dolů. Jedná se o řetězce latissimus dorsi, trapezius nebo také serratus anterior. Cvičení 

SPS je velmi efektivní i jako aktivní strečink. Důležitým faktorem je, že spirála, která je 

aktivní, stabilizuje střed těla a zároveň dává končetinám mnohem větší pohyblivost. 

Hlavním efektem této metody je to, že nejprve utlumíme svaly v reciproční inhibici 

a poté svaly protahujeme. Toto cvičení je také důležité z toho důvodu, že vyvolává 

rychlý nástup stahu stabilizačních svalových spirál ve vertikálních pozicích. Rychlá 

spirální stabilizace trénuje rovnováhu a ve sportu je účinnou prevencí přetížení 

páteře (Smíšek, 2017). 

 U seniorské populace, na kterou se v této bakalářské práci zaměřujeme, jsou 

rychlé pohyby nevhodné a dbáme naopak na pomalý a stabilizovaný pohyb. Jedním 

z nejhlavnějších důvodů, proč spirální stabilizaci cvičíme, je nácvik stabilní chůze. 

Cvičení svalového korzetu je vysoce efektivní léčba skoliózy v každém věku (Smíšek, 

2017). Můžeme zmínit, že cvičení SPS je prevencí vzniku chabého držení těla, 

skoliotického držení těla, těžkých poruch svalové dysbalance, chybné koordinace chůze 

a běhu, degenerace páteře a velkých kloubů (Smíšek, 2017). Jeden z nejdůležitějších 

faktorů na tomto cvičení je, že se v těle vytváří síla, která pomocí svalových spirálních 

zřetězení působí směrem vzhůru a to umožňuje jejich výživu, léčbu i regeneraci 

a zároveň svalové spirály umožňují lepší pohyblivost (Smíšek, 2017). Spirální svalové 
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zřetězení stabilizuje pohyb a stahuje oblast pasu, přičemž utváří v těle sílu, působící 

vzhůru. Stlačuje obratle k sobě, a tím stabilizuje pozici v klidu a stabilizuje pohyb ze 

všech stran (Smíšek, 2017). 

Hlavními principy při cvičení SPS jsou zúžení pasu činností spirál, dále otevření 

meziobratlových kloubů, které jsou důležité pro pohyb a také centrace a trakce páteře. 

Trakce páteře zvyšuje ploténky, zejména jejich zadní pól. Čím více se ploténky 

oddalují, tím větší mají šanci na výživu. Cvičení SPS propojuje tři důležité části. Jedním 

z komponentů je pohyb, který ho optimálně koordinuje. Další je svalový aparát, 

při kterém se vytváří svalové řetězce ve tvaru sestupné linie. Posledním z komponentů 

odpověď na páteři. Patří sem jak centrace, která vyrovnává do střední linie a trakce, 

která protahuje páteř nebo určitý segment směrem vzhůru (Smíšek, 2017).  

2.4.1 Vertikální (statická) stabilizace páteře  

V klidu lopatka neprovádí pohyb a páteř je stabilizována svaly, které jsou 

uložené podél páteře – svalovými vertikálami (viz. příloha, obrázek 2). Ty ji stlačují 

k sobě a blokují její pohyb. Páteř je pevná, ale nemá šanci k pohybu. Tato klidová 

vertikální stabilizace umožňuje udržet tělo několik hodin v klidové pozici. Činnost 

vertikál stlačuje páteř a meziobratlové disky, jsou díky tomu stlačovány (viz. příloha, 

obrázek 3). Tedy při sedu, který je vertikálně stabilizován, se disky snižují a ztrácí 

tekutinu. Je to princip degenerace. Dlouhé svaly, které jsou uložené podél páteře, ji 

stlačují a tím neumožňují její pohyb (viz. příloha, obrázek 6). Naopak ale dokážou 

udržet vynucenou polohu v klidu po dlouhou dobu. Degenerace disků začíná tehdy, 

když se začnou meziobratlové disky stlačovat a je zabráněno jejich výživě (Smíšek 

2015). Hlavním zdrojem bolesti je právě vertikálně stabilizovaný pohyb, kdy zvýšené 

napětí svalů zad stlačuje obratle k sobě a způsobuje bolest (Smíšek, 2017). 

2.4.2 Pohybová (dynamická) stabilizace páteře  

 Tvar a funkci páteře ovlivňuje zejména pohyb paže a lopatky, díky svalovým 

spirálám (viz. příloha, obrázek 4). Pohyb paže lopatky vzad se pojí především s činností 

širokého zádového svalu a svalu trapézového. Hlavním úkolem těchto svalů, je 

zahajovat aktivitu svalových spirál. Spirály stahují obvod pasu k sobě („fenomén 

úzkého pasu“), páteř protahují směrem vzhůru, umožňují a stabilizují její pohyb, hlavně 

optimálně koordinovanou a stabilizovanou chůzi. Tedy při spirálně stabilizovaném 
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pohybu se disky zvyšují a nasávají do sebe tekutinu. Je to princip regenerace 

(viz. příloha, obrázek 5), (Smíšek, 2015). 

Široký sval zádový a sval trapézový zahajují aktivaci svalových spirál pohybem 

paže vzad, které stabilizují trup. Dochází ke vzniku síly, která stahuje lopatky dolů 

(dolní fixace lopatek). Na činnost spirál navazuje práce vlastních svalů páteře neboli 

autochtonních svalů. Ty zaručují drobné doladění pohybu v segmentech páteře. 

Po aktivaci širokého svalu zádového a svalu trapézového, navazují ve spirále šikmé 

břišní svaly, které slouží ke stabilizaci přední i boční břišní stěny a stahují obvod pasu. 

Dalším svalem, který se nachází v řetězci, je velký sval hýžďový. Ten stabilizuje pánev 

vzadu. Velký sval hýžďový se propojuje svojí šlachu (fascia lata) s předním svalem 

holenním a vytváří klenbu nožní. Aktivní klenba nožní zesiluje tonus břišních svalů. 

Bolest odstraňuje pohyb spirálně stabilizovaný, kde dochází k roztahování 

obratlů od sebe a tím se protahuje zároveň celá páteř směrem nahoru (Smíšek, 2017).  

Stabilizace spirálními svalovými řetězci je vhodná pro stabilizaci během pohybu 

(Smíšek, 2017).  
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2.5 Vliv pohybového cyklu na pohybový aparát  

Hlavním úkolem cvičení je vyrovnávání svalové nerovnováhy, které vzniká 

nejčastěji sedavým způsobem života a navrátit chůzi optimální koordinaci a stabilizaci. 

Procházky by se měly stát každodenní součástí našeho regeneračního plánu. Při chůzi 

budeme aktivovat především břišní svalstvo a relaxovat svalstvo uložené podél páteře 

(paravertebrální svaly). 

Proto je důležité do svého režimu zařazovat právě cvičení SPS metodu, které 

připraví naše tělo na optimální koordinaci a stabilizaci chůze. 

Co se týče pravidelného každodenního pohybu v podobě například běhu, chůze, 

ale obecně jakéhokoliv sportu, nás zkrácené svaly stlačují a ničí. Zkrácené flexory 

(ohybače) kyčle mění koordinaci chůze z extenčního vzoru na flexční (ohnutí vpřed). 

Flekční vzor chůze napíná paravertebrální svaly a relaxuje svaly břišní. Tím je 

zabráněno regeneraci páteře. Tlak na páteř způsobuje bolest při chůzi.  

Pokud dochází k poruše koordinace chůze, můžeme na lidském těle pozorovat 

flekční pohybové vzory v šikmé ose. Typickými znaky jsou především: 

 Předsunuté držení hlavy před osou těla 

 Krční páteř se při chůzi prohýbá do hyperlordózy a stlačuje se k sobě 

 Lopatka se při chůzi naklápí vpřed a vzadu se zdvihá vzhůru. 

 Trup je sklopen do šikmé osy 

 Bederní páteř se při chůzi prohýbá do hyperlordózy a stlačuje se k sobě 

 Lopata kosti kyčelní se při chůzi naklápí vpřed a vzadu se zdvihá vzhůru 

 Paže zůstávají vpředu, pohyb vzad je omezen 

 Břicho se pohybuje ven, roste obvod pasu 

 Dolní končetiny zůstávají vpřed před osou těl, pohyb vzad je omezen 

 Dolní končetiny zůstávají ohnuty v kyčli i koleni 

Pokud dochází k poruše stabilizace chůze, taktéž dochází ke změnám 

pohybového aparátu především k vertikální stabilizaci chůze. Typickými znaky jsou 

především:  

 Vzpřimovač páteře je napnut a stlačuje páteř 

 Břišní stěna není stabilizována, vyklenuje se ven (Smíšek, 2015). 
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2.5.1 Zdravá chůze 

Naopak optimální koordinace chůze ve vertikální ose, vede k extenčním 

pohybovým vzorům. Hlava je v ose těla, krční páteř se při chůzi vyrovnává a protahuje, 

lopatka se při chůzi přitahuje vzad a dolů, hrudník rotuje proti pánvi v ose, trup je 

ve vertikální ose, bederní páteř se při chůzi vyrovnává a protahuje, lopata kosti kyčelní 

při chůzi vpředu zdvihá a vzadu klesá a tím se pánev vyrovnává, paže se pohybují vzad, 

dolní končetiny se pohybují také vzad a natahují se v kyčli i v koleni, břicho se 

pohybuje dovnitř, obvod pasu se zužuje (Smíšek, 2015). Předpokladem ke vzniku 

spirální stabilizace je právě optimální koordinace chůze (Smíšek, 2017). Sklopením osy 

těla vpřed se kompenzuje krční a bederní hyperlordóza a hrudní 

hyperkyfóza (Smíšek, 2017). 

Ačkoli kvalitní chůze není přesně definována, podle MUDr. Richarda Smíška 

(2017), je kvalitní chůze právě ta, která je stabilizována spirálními svalovými řetězci. 

Optimální stabilizace chůze z hlediska spirální stabilizace páteře, má efekt na útlum 

svalových vertikál. Vzpřimovač páteře relaxuje, tudíž nebrání protažení páteře a břišní 

stěna je aktivně stabilizována svalovým řetězcem latissimus dorsi. Břicho se vtahuje 

dovnitř a páteř se protahuje směrem vzhůru (Smíšek, 2015). Lopatky a paže zahajují 

pohyb spirálních řetězců (Smíšek, 2017).  

2.5.2 Zapojení svalů při pohybu  

Podle Smíška (2013), zapojujeme takzvané spirály. Svaly ve spirále, vytváří sílu 

v těle, která je orientovaná směrem vzhůru a posiluje šikmé břišní svaly. Dále síla 

stabilizuje pohyb a stahuje oblast pasu. Máme tři různé druhy svalových spirál. Jsou to 

spirály Lattisimus dorsi (široký sval zádový), ta stabilizuje střední a hlavně dolní část 

břišní stěny, dále spirála m.pectoralis major (velký prsní sval), která stabilizuje horní 

a střední část břišní stěny a spirála m.serratus anterior (pilovitý sval), která stabilizující 

horní část břišní stěny. 

Na pohyb při chůzi páteř reaguje a vytváří takzvané funkční S křivky. Hrudní 

páteř pak provádí pohyb lopatky a paže a bederní páteř vede pohyb pánve a dolní 

končetiny. To úzce souvisí se svalovou rovnováhou, kde se předpokládá též vznik 

spirální stabilizace. Svalová dysbalance tak brání aktivaci spirálních řetězců 

(Smíšek, 2017). 
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Nestabilní chůze zapříčiňuje sklopenou osu těla vpřed, hlavu dolů, pánev taktéž 

vpřed a lopatka s horní končetinou se dostatečně nepohybují vzad (viz. příloha, obrázek 

7), (Smíšek, 2017). 

Naopak u chůze stabilní, je osa vyrovnaná, hlava je postavená v ose, linie, která 

vede od oka k uchu je vodorovná. Lopatka se pohybuje správně, to znamená vzad 

a dolů. Pánev je položena vodorovně a kyčelní a kolenní kloub se nachází ve fázi opory 

na jedné noze, která je plně vyrovnaná (viz. příloha, obrázek 8), (Smíšek, 2017). 

Pro vyšší efektivitu používá metoda různé pomůcky, které budou rozebrány 

v další kapitole.  
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2.6 Cvičební pomůcky 

2.6.1 Elastické lano 

Elastické lano se skládá ze čtyř částí, a to z poutek (viz. příloha, obrázek 10), 

hlavního lana, které má sílu 8 mm, zeleného prodlouženého lana, o síle 6 mm a černého 

prodlouženého lana o síle 4 mm (viz. příloha, obrázek 9). Umožňuje rozsáhlý pohyb 

končetin, který působí proti malé, ale postupně se zvyšující síle, která aktivuje 

stabilizační svalové spirály. Elastické lano můžeme v podstatě považovat za 

prodloužení svalových vláken, které aktivují spirálu. V době, kdy svaly přirozeně 

relaxují, toto cvičení s lanem umožňuje svaly posilovat a zároveň i protahovat (Smíšek, 

2017). 

Poutka elastického lana jsou na ruce (noze) navlečena obdobně, jako u běžecké 

hůlky. Jako pomůcku, je možné využít nápis na poutku, který by měl být k přečtení 

z leva doprava. Ruka a předloktí jsou při správném cvičení uvolněná a mají schopnost 

vykonávat všechny potřebné pohyby. Poutko v dlaních nikdy nesvíráme. Silný úchop 

poutka přetěžuje zápěstí a loket. Čím více se snažíme aktivně uchopit poutko, tím větší 

je tendence provádět cviky nesprávně. Například, když rameno stoupá vzhůru 

a přetěžuje se šíje. Naopak čím máme volnější úchop, tím více šíji uvolníme 

(Smíšek, 2017). Elastické lano se upevňuje na pevnou konstrukci například na kliku, 

trubici od topení či na nohu od stolu (viz. příloha, obrázek 11). Okem lana protáhneme 

obě poutka a dotáhneme na pevno (viz. příloha, obrázek 12 a 13). Dále si poutko 

připravíme, tak abychom přečetli nápis, a zespodu nahoru prostrčíme poutkem ruku 

(viz. příloha, obrázek 14). Když máme poutko na zápěstí nasazené, ujistíme se, že 

vychází z ruky mezi palcem a ukazovákem a ruka je volná (viz. příloha, obrázek 15). 

Při změně pozic zůstává poutko vždy mezi palcem a ukazovákem (viz. příloha, obrázek 

16). Když máme nasazená poutka na dolní končetině, můžeme si pomoct takzvaný 

gumovým kroužkem (viz. příloha, obrázek 17), který slouží ke zmenšení obvodu 

poutka, aby neklouzalo z chodidla. Elastické lano je důležité nenatahovat na 100 % 

maximální pružnosti, nýbrž jen na polovinu. Cvičí se zásadně malou silou a pomalým 

tempem. Tempo se odvíjí od zdatnosti cvičence. Postupem časů se tempo může lehce 

zvýšit. Je důležité, jakou úchytovou část lana zvolíte. Upevněním černé části lana se 

zeslabí síla na 80 % síly výchozí a upevněním zelené části lana, je zeslabena síla na 

pouhých 50 % původní síly. Dále si regulujeme sílu tím, že se přiblížíme blíže nebo 

uděláme krok vzad od upevnění lana (Smíšek, 2015).  
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Podle Smíška (2017) je nevhodné držet poutko pevně. Po celodenním 

přetěžování ruky, je nutné cvičit s uvolněnou rukou, z důvodu aktivování zádových 

a břišních svalů. Špatné držení poutek vede k dalšímu přetěžování různých svalových 

partií, jako jsou například bedra nebo šíje a tím se vytvářejí špatné pohybové vzorce. 

Zeslabení je vhodné pro zdokonalování techniky právě pro seniorskou populaci. 

Nejoptimálnější úchyt lana, by měl být do výše loketního kloubu (Smíšek, 2017). 

2.6.2 Destička 

Jako další pomůcku, můžeme využít pěnovou destičku či podložku o velikosti 

50 x 40 x 4 cm, sloužící k více účelům. Lze na ni cvičit ve stoje i v kleku a zároveň 

chrání kolena. Také slouží jako balanční prvek. S nohou na podložce se lépe protahují 

bederní partie. Cvičení na destičce probíhá na boso a kromě jiné, slouží jako izolant 

chladné podlahy ve všech polohách (Smíšek, 2014). 

2.6.3 Židlička  

Další pomůckou může být židlička či stolička, (viz. příloha, obrázek 18), která 

slouží k modifikaci cviků, pro osoby, které nemohou klečet či stát. Je vhodná např. při 

nácviku špatné stability nebo např. po kolenní endoprotéze. Mnohdy se zařazuje 

i k základním cvikům, jako rozšíření. Vysoké stoličky jsou vhodné pro seniory, zejména 

jako opora pro zajištění bezpečnosti a stability. Cviky vsedě mohou být jen dočasným 

opatřením. Od nich postupně přecházíme na cviky vestoje (Smíšek, 2014). 

2.6.4 Opěrné tyče 

Opěrné tyče slouží přednostně k nácviku chůze a pro stabilitu při cvičení 

dolními končetinami. Důležitou roli při nácviku, hraje vedení pohybu horních končetin 

a udržování rovnováhy při cvičení ve stoji na jedné noze. Dále zlepšuje vyrovnání těla 

do osy a dochází k zesílení činnosti svalových spirál. (Smíšek, 2014). 
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2.7 Dýchání  

Existuje vrozený program vzpřímeného držení těla, který je uložen v centrální 

nervové soustavě a řídí jak vývoj procesu vzpřímení a pohybu vpřed, tak stabilitu těla 

a to jak lokální, tak i celkovou. Utváří vhodné nastavení opory pro pohyb a ochraňuje 

pohybový aparát před přetížením. Dechová mechanika hraje velkou roli v posturální 

funkci. Na procesu dýchání se podílí dutina hrudní a dutina břišní, které spolu musí 

úzce spolupracovat. Obě dutiny mění při dýchání tvar, a pokud nespolupracují, může 

docházet právě k potížím s držením těla. Je důležité podotknout, že pohyby páteře 

a žeber jsou součástí dechových pohybů a svou spoluprací ovlivňují dechový proces. 

Je velmi důležité, těmto procesů věnovat při cvičení pozornost.  

Co se týká nácviku dýchání neboli nácviku práce s bránicí, měla by být tato 

aktivita zařazována do každodenního programu. Bránice je totiž nejen dechový sval, ale 

také stabilizační. Je důležité, abychom dýchání dokázali ovlivnit tak, aby se nezvedala 

ramena, tedy nebyly přetěžovány horní fixátory lopatek a abychom se neprohýbaly 

v bedrech, tedy nepřetěžovali svaly na přechodu hrudní a bederní páteře. Za vhodné 

dýchání, můžeme tedy považovat dolní břišní dýchání. Při nádechu do dolního břicha, 

dochází ke stabilizaci lopatek a páteře. Tlak, který je vytvářen při výdechu, zajišťuje 

zapojení hlubokých svalů zad. Tyto svaly obecně nazýváme rotátory a vzpřimovače, 

které mají stabilizační funkci a utvářejí svalový korzet, který drží páteř. Přední a boční 

pás tvoří hluboké svaly břicha, které pracují s nádechem v brzdivé kontrakci, to 

znamená, že je zatínáme a zároveň je necháváme, aby se mohly prodloužit. Nesmíme 

zapomenout, že důležitou součástí hlubokého stabilizačního systému je také svalstvo 

pánevního dna. Nádech dolů do břicha, je prevencí proti hybným poruchám (Tlapák, 

2014). 

Dýchání při cvičení 

Jednou z nejdůležitějších složek jakéhokoliv cvičení je právě dýchání. I u tohoto, 

jak by se na první pohled zdálo klidového cvičení, je velice důležitý. Důležitým 

faktorem je výchozí postavení, které musí být uvolněné. To znamená, že začínáme 

nádechem, dostáváme se do konečného aktivního postavení a provádíme postupný 

výdech. U výdechu dochází ke stabilizovanému středu těla, který je aktivován spirální 

stabilizací. Zároveň se několik svalů ramenního a pánevního pletence protahuje 

v relaxaci. S nádechem se podporuje vertikální stabilizace, kdežto u výdechu se 

podporuje stabilizace spirální. Usilovný nádech aktivuje svaly uložené hluboko v krku-
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svaly skalenové, aktivuje se bránice a relaxuje se břicho. Také při nádechu dochází 

k rozšíření dolní části hrudníku a břicha. Při výdechu, tedy v konečném aktivním 

postavení dochází k relaxování skalenových svalů, aktivaci břicha a relaxaci bránice. 

Součástí výdechového procesu je protažení bedrokyčlostehenního svalu, protažení 

relaxovaných přímých svalů stehenních a relaxovaných svalů prsních (Smíšek, 2017). 

Z mé praxe je pro cvičence obtížné, si na proces dýchání zvyknout, protože bývá 

obrácený, než u běžných aktivit či cvičení. Vše je ale o zvyku a lze se to pravidelným 

cvičením lehce naučit (Smíšek, 2017). Hlavním nádechový svalem je bránice a podle 

Kapandjiho (1980) je její činnost ve vzájemné spolupráci s břišními svaly v nádechu 

i ve výdechu. Při nádechu se bránice pohybuje směrem dolů, stlačuje orgány v dutině 

břišní a zvyšuje nitrobřišní tlak. Dolní hrudní otvor a břišní dutina se rozšiřují. 
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2.8 Základní sestava metody SM systém  

V této části uvádím ukázky jedenácti základních cviku SM systému, které 

ovlivňují svalové dysbalance. Podle MUDr. Richarda Smíška, „se středně šikovný 

člověk naučí sestavu během 2 - 7 dnů pod odborným vedením“. Odborný dohled je 

důležitý zejména pro začátečníky, kteří správnou techniku cviků neznají. Cvičence 

sledujeme pohledem, případně pohmatem v průběhu pohybu a dohlížíme na dokonalé 

technické provedení. Chyby opravujeme okamžitě, aby se dosáhlo, co nejlepších 

výsledků. Obtížnost, jakou jsme zvolili, byla vzhledem k věkové kategorii optimální. 

Tedy užívání černé části elastického lana, která je vhodná jak pro začátečníky, tak právě 

pro seniorskou populaci. Zelené lano, se kterým je cvičení náročnější, pak používají 

pokročilí cvičenci a sportovci, pro které je SM systém důležitý třeba v přípravném 

období. 

Jedenáct cviků na obou nohách, je základní cvičební sestava, která nám pomůže 

protáhnout i posílit všechny důležité svaly na těle (viz. příloha č. 3). Mimo jiné vytváří 

osové postavení těla a obnoví přirozenou koordinaci chůze. Tyto cviky jsou stavěny tak, 

aby trup nevycházel ze základu pánve. Meziobratlové ploténky mají tak možnost dobré 

regenerace. Při provádění těchto cviků je nutné neustále kontrolovat koordinaci pohybu, 

trakci páteře, a jestli cvičenec zapojuje správné stabilizační svaly a jejich zřetězení 

(Smíšek, 2017). 

1. Cvik  

 Výchozí pozice – pasivní část cviku 

Stoj na obou dolních končetinách, tahem oběma pažemi vzad. Stojíme v uvolněném 

stoji čelem k úchytu elastického lana. Začínáme pohybem, kdy záda vytvářejí kyfotický 

oblouk neboli takzvaný kočičí hřbet. Trup je v základně pánve, to znamená v přední 

ose. Důležité je, aby se hrudník nepředsunoval před pánev. Je nutné, mít vždy hrudní 

kost nad sponou stydkou. Obě paže jsou v předpažení a pasivně jsou taženy vpřed silou 

elastického lana, přičemž dlaně směřují dolů. Celá záda jsou uvolněná. Od oblasti 

záhlaví, šíje, lopatek, hrudníku, až po bedra. V této pasivní pozici je nádech. 

 Provedení – aktivní část cviku 

Cvik zahajujeme zpevněním hýždí, vyrovnáním pánve a bederní lordózy. 

Postupně zaujímáme vyrovnaný stoj a zpevňujeme trup od pánve až nahoru k úrovni 

středu lopatek. Lokty táhneme směrem vzad po horizontále, až úroveň zadní části trupu. 
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Lokty nesmí tuto úroveň přesáhnout. Ruka a předloktí jsou plně relaxované a následně 

předloktí rotuje podél podélné osy ruky tak, aby na konci pohybu, dlaň směrovala 

vzhůru. V této fázi se horní část ramen mírně rozšiřuje. Lopatky se v dolní části začínají 

přibližovat k páteři a mírně klesat dolů. Hlava se naopak dostává do osového postavení 

a současně se záhlaví zvedá nahoru. Šíje zůstává relaxovaná. V aktivní poloze je výdech 

prováděn do podbřišku.  

2. Cvik  

 Výchozí pozice – pasivní část cviku 

Stoj na obou dolních končetinách, provádíme tah jednou paží do strany. Začínáme 

uvolněným stojem bokem k úchytu elastického lana. Záda vytvářejí dlouhý kyfotický 

oblouk neboli kočičí hřbet a trup je v základně pánve. Dbáme na to, aby hrudní kost 

byla stále nad sponou stydkou. Jedna paže je v šikmém postavení před trupem 

a je pasivně tažená do strany silou elastického lana. Dlaň je natočená směrem k tělu. 

V celých zádech je uvolnění, zejména v oblasti záhlaví, šíje, hrudníku a beder.  

V pasivní pozici je vždy nádech.  

 Provedení – aktivní část cviku 

Cvičení zahajujeme opět zpevněním hýždí, vyrovnáním pánve a vyrovnáváním bederní 

lordózy. Pupek stlačujeme směrem k páteři.  S vyrovnaným postojem zpevňujeme trup 

od pánve, až na úroveň středu lopatek. Jeden loket táhneme po horizontále vzad, až 

na zadní úroveň trupu. Nesmíme však tuto úroveň přesáhnout.  

Pozice A – lopatka aktivní paže se přibližuje k páteři a mírně klesá dolů. Na cvičící 

straně je rameno níže, než na klidové straně. Hlava se dostává do osového postavení 

a záhlaví se při tom dostává nahoru. Šíje je relaxována. V aktivní poloze je výdech 

do podbřišku. Pozice B se cvičí, až při úspěšném zvládnutí pozice A.  

3. Cvik  

 Výchozí pozice – pasivní část cviku 

Stoj na obou dolních končetinách, otevíráme paže vzad a přitahujeme lopatky k sobě. 

Stojíme zády k úchytu elastického lana a záda vytvářejí dlouhou kyfózu. Hrudník musí 

být schoulen do klubíčka, ale nesmí se předsunout před pánev. Paže jsou zkřížené před 

tělem a dlaně směřují směrem k tělu. Celá záda jsou uvolněná od záhlaví, až do oblasti 

beder. V této pozici je nádech.  
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 Provedení – aktivní část cviku  

Na začátku cviku zpevníme hýždě, vyrovnáme pánev a bederní lordózu a postupně 

zaujímáme vyrovnaný postoj, kdy zpevňujeme trup od pánve, až k úrovni středu 

lopatek. Tj. 5. hrudní obratel. Předloktí rotujeme směrem ven a vzad, v horizontále 

s osou v pažní kosti. Dlaně se otáčejí vzhůru a ukazováček mírně zvedáme tak, 

aby mezi palcem a ukazováčkem lano drželo. Lopatky vedou pohyb k sobě a zároveň 

mírně dolů. Hrudník je vpředu nahoře otevřen a spodní část žeber z§stává přitažen dolů. 

Přitažením žeber, se usnadňuje výdech. Lokty vedou pohyb směrem vzad, ale opět 

nesmí přesáhnout úroveň těla. Na konci prováděného pohybu, lokty silně stáhneme 

k sobě. Hlava je v osovém postavení těla a záhlaví se protahuje směrem vzhůru, šíje je 

relaxovaná. V aktivní poloze je výdech do podbřišku.  

4. Cvik  

 Výchozí poloha – pasivní část cviku 

Začínáme klekem na obou kolenou, paže otevíráme vzad, lopatky přitahujeme k sobě 

a pánev protlačíme vpřed. Zády k úchytu elastického lana klečíme a jsme schouleni 

do kočičího hřbetu. Opět dbáme na to, aby se nám hrudník nepředsunul před pánev. 

Paže jsou zkřížené před tělem. Jedna dolní končetina, je mírně předsunuta a špičky 

nohou jsou natažené hřebem dolů na podložce. Bérce jsou rovnoběžně s podložkou. 

Opět od záhlaví, až po bedra jsou záda v uvolnění. V této poloze je nádech.  

 Provedení – aktivní část cviku 

Cvičení zahajujeme opět tím, že stáhneme hýždě a vyrovnáme pánev. Dbáme na to, aby 

páteř pomalu přecházela z kyfózy do rovného postavení a nedocházelo ke vzniku 

lordózy. Postupně zaujímáme vysoký klek a zpevňujeme trup od pánve, až nahoru 

a paže se otevírají do zevní rotace. Předloktí necháváme na úrovni loktů a rotujeme 

zevně horizontálním směrem s osou v pažní kosti a ruce táhneme vzad. Lokty 

se pohybují směrem vzad k sobě, přičemž nesmí přesáhnout úroveň těla. Dlaně otáčíme 

vzhůru. Opět dochází k lehkému pozvednutí ukazováčku, aby lano mezi palcem 

a ukazováčkem zůstalo. Hrudník se vepředu nahoře otevírá, dolní žebra zůstávají 

přitažená směrem dolů. Hlava je v ose a záhlaví zvednuto nahoru, šíje je relaxovaná. 

Zesílíme napětí hýžďových svalů u zadní dolní končetiny a pánev tlačíme vpřed. Dojde 

tak k výraznějšímu protažení ohybačů kyčle. U této pozice je výdech do podbřišku. 

Při návratu do výchozí polohy, zvedáme záhlaví a postupně obratel po obratli rolujeme 
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šíji vpřed a horní část hrudníku rozvineme do oblouku. S tím přitahujeme hrudní kost 

dolů ke sponě stydké. Hlavní zásadou u vracení je, aby se hrudník pohyboval vzad a ne 

vpřed. Zachová se tak přední osa pohybu. Paže jdou postupně směrem dolů 

z předpažení k bokům.  

5. Cvik  

 Výchozí poloha – pasivní část cviku 

V kleku jsme čelem k úvazu elastického lana. Jedna z dolních končetin je natažená 

vpřed a propnuta v koleni, přičemž špička nohy je natažena vpřed a dolů. Druhá dolní 

končetina je vzad a je ohnuta v koleni do devadesáti stupňů. Toto postavení je výhodné 

z důvodu stability. Paže směřují volně dolů ke kolenu zadní pokrčené nohy. U této 

pozice je hlavním úkolem protažení spodní části zad. Hrudník se dostává do pozice 

dlouhé kyfózy. Hlava je volně skloněna. Ve výchozí pozici provádíme nádech. 

 Provedení – aktivní část cviku 

Při aktivní části cviku zahajujeme pohyb zpevněním hýždí, vyrovnáním pánve a bederní 

páteře. Pomalu se snažíme zaujmout pozici vyrovnaného kleku a zpevňujeme trup 

od pánve vzhůru. Lopatky současně táhneme vzad a dolů, lokty táhneme do úrovně 

trupu. Nesmí se dostat za jeho úroveň. Hlavu držíme v osovém postavení, záhlaví je 

zvednuto nahoru a šíje je relaxovaná. Ruce otevíráme do zevní rotace s polohou dlaní 

vzhůru, přičemž lokty zůstávají u těla.  

6. Cvik  

Další cvik je na obou dolních končetinách. Provádíme kruhy oběma pažemi vpřed. 

 Výchozí pozice – pasivní část cviku  

Stojíme zády k úvazu elastického lana a záda vyrovnáváme do zadní osy. Paže máme 

natažené podél těla, dlaně otočené ven a palec směřuje vzad. Opět v celých zádech 

od záhlaví, až po bedra je uvolnění. V této poloze provádíme nádech. 

 Provedení – aktivní část cviku 

U tohoto cviku, pažemi opisujeme velké kruhy na boku, vzdálené asi třicet centimetrů 

od ramene.  

V první fázi tohoto cviku zpevňujeme hýždě, vyrovnáváme pánev a bederní lordózu. 

Postupně se dostáváme povyrovnaného postoje a zpevňujeme trup od pánve, až úrovni 
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středu lopatek, tedy k pátému hrudnímu obratli. Hlava je v osovém postavení a záhlaví 

se zvedá směrem vzhůru. Při druhé fázi cviku, zvedáme předloktí na úroveň loktů. 

Rotujeme přitom zevně v horizontále s osou v pažní kosti a ruce táhneme směrem vzad. 

Lokty vedou pohyb směrem vzad a k sobě, tak aby nepřesáhly úroveň těla. Dlaně 

otáčíme vzhůru. Opět zde zvedáme ukazováček tak, aby lano zůstalo mezi palcem 

a ukazováčkem. Vpředu nahoře se otevírá hrudník a dolní žebra zůstávají přitažená 

dolů. Hlava zůstává v ose, záhlaví se protahuje nahoru a šíje je relaxovaná. Zde 

provádíme nádech. Ve třetí pozici pokračují s pohybem nahoru. Snažíme se v ramenním 

kloubu udržet maximální protažení vzad. Ve čtvrté fázi pohybu, končíme ve vzpažení 

s mírně roztaženými pažemi do tvaru písmena V. V této fázi končí nádech. Při mírném 

výdechu, přitahujeme lopatky dozadu a dolů a výrazně uvolníme šíji. Pátou fází se 

intenzivně protahuje záhlaví směrem vzhůru a začínáme postupně obratel po obratli 

rolovat krční páteř od záhlaví dolů s tím, že se brada přitahuje k hrudní kosti. V této fázi 

pokračujeme výdechem. V další části pak pokračuje rolování páteře v oblasti hrudní 

a hrudní kost se přibližuje ke sponě stydké. Předposlední část cviku spočívá v rolování 

páteře, kde dosahuje maxima v bederní oblasti. Tímto pohybem zde vzniká velká 

kyfóza, která se vyklenuje vzad. Pánev držíme v podsazení a hýžďový sval je 

maximálně zapnutý. Opět je důležité, aby se hrudník pohyboval směrem vzad a ne 

naopak. Zachováme tím tak přední osu pohybu. V této části končí výdech. V poslední 

fázi tohoto cviku, zaujímáme volný stoj, kdy relaxujeme všechny svaly včetně velkého 

hýžďového svalu.  

7. Cvik  

Kruh jednou paží, s přitažením hrudníku k pánvi  

 Výchozí pozice – pasivní část cviku  

Stojíme v relaxovaném postoji, hrudník vyrovnáme do zadní osy a jednu paži volně 

odtáhneme od těla.  

 Provedení – aktivní část cviku 

 S nádechem zpevníme hýždě, zdvihneme paži zevním obloukem nad hlavu do směru 

osy těla a levou lopatkou rotujeme zevně. Záhlaví postupně zdviháme a s výdechem 

dokončujeme pohyb.   
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8. Cvik  

Boční tah paže do osy těla  

 Výchozí pozice – pasivní část cviku 

Stojíme bokem k úvazu elastického lana a tělo je vyrovnáno do zadní osy těla. Šíje je 

zcela relaxovaná. Jednu paži aktivně táhneme do upažení a pokračujeme až do mírného 

zapažení. Dlaň směřuje vpřed a palec vzhůru. V této poloze provádíme nádech.  

 Provedení – aktivní část cviku 

Cvik zahajujeme zpevněním hýždí, vyrovnáním pánve a bederní lordózy. Ruka je 

vedena před tělem pod úroveň pupku. Hlava, šíje, hrudník a bedra postupně obratel 

po obratli rolují do dlouhé kyfózy. Hrudní kost se snažíme stahovat dolů ke sponě 

stydké. Dohromady tyto dvě kosti (hrudní a stydká) vytvářejí přední pohybovou osu. 

Zmobilizujeme segmenty bederní páteře tak, že snažíme vytvořit maximální kyfózu 

v úrovni cvičící ruky (bederní oblast). Pánev podsazujeme vpřed, aby byla před středem 

hrudníku. V této aktivní pozici je výdech do podbřišku.  

9. Cvik  

Tah jednou rukou pokrčenou v lokti  

 Výchozí pozice – pasivní část pohybu 

Stojíme v relaxovaném pohybu, kdy dlaně směřují k zemi, jedna ruka drží lano a druhá 

je spuštěna volně podél těla.  

 Provedení – aktivní část pohybu 

S nádechem vyrovnáme pánev, s výdechem zpevňujeme hýždě a vytočením dlaně 

vzhůru posuneme loketní kloub do osy těla. Lopatku přitáhneme k páteři dolů a vzad, 

ramena táhneme dolů a hlavu postupně napřimujeme. Loket se nesmí dostat za osu těla 

a hrudník nesmí jít do rotace.  

10. Cvik  

 Výchozí pozice – pasivní část cviku 

Stojíme volně bokem k úvazu elastického lana. Záda tvoří velký kyfotický oblouk, střed 

zad tlačíme vzad a pánev vpřed. Trup zůstává v základně pánve. Hrudník se nesmí 

předsunout před pánev. Pravá paže je šikmo před trupem a je pasivně tažená stranou, 
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díky síle elastického lana. Dlaň směřuje směrem k tělu a v celých zádech převládá 

uvolnění. To znamená od záhlaví, až po bedra. V této pozici je nádech.  

 Provedení – aktivní část cviku 

Cvik zahajujeme opět zpevněním hýždí, vyrovnáním pánve a bederní lordózy. 

Přecházíme do vyrovnaného stoje a zpevňujeme trup od pánve, až k 5. hrudnímu 

obratli, což je střed lopatek. Loket táhneme nahoru a vzad, až se paže dostane 

do vzpažení. Pokračujeme dále, až se elastické lano dostane za tělo a poté pokrčíme paži 

v lokti a lopatku intenzivně přitáhneme vzad a dolů k páteři. Dlaň směřuje vpřed a palec 

vzhůru. Tím dojde k intenzivnějšímu protažení v oblasti horního hrudníku a pod 

klíčkem. V této pozici lze dále rotovat trupem vzad a mobilizovat tak hrudník a hrudí 

i krční páteř. Můžeme pokračovat tak, že předloktí můžeme vyrovnat do horizontály 

a rotovat podél podélné osy ruky tak, že dlaň je na konci pohybu otočena směrem 

vzhůru a palec ukazuje vzad. Lopatka se při pokračujícím pohybu přibližuje blíže páteři 

a klesá mírně dolů. Na klidové straně by mělo být rameno výše, než na straně cvičící. 

Hlava je v osovém postavení a záhlaví se zvedá nahoru. Šíje je relaxována a provádíme 

výdech do podbřišku.  

11. Cvik  

 Výchozí poloha – pasivní část cviku  

Stojíme zcela uvolněně v zadní ose čelem k úvazu elastického lana. Stojíme na levé 

dolní končetině, která je pevná a pravá, tedy švihová končetina, je vpředu pokrčena 

v kyčli i v koleni. Pravá horní končetina se drží madla a levá je vpředu. Hrudní i bederní 

páteř je ve středním postavení a neprovádíme rotaci. V této pasivní poloze je nádech.  

 Provedení – aktivní část cviku 

Tento cvik zahajujeme zpevněním hýždě na levé stojné dolní končetině. Dále 

vyrovnáváme pánev a bederní lordózu. Zaujímáme rovný postoj, při kterém postupně 

vyrovnáváme trup od pánve, až po 5. hrudní obratel. Pravou dolní končetinou 

provádíme extenzi v kyčli, čímž se pohybuje směrem vzad. Špička nohy se na konci 

pohybu dotýká podlahy. A směřuje směrem dolů a zároveň pata směřuje vzhůru. Špička 

nesmí provádět zevní rotaci. Pohyb musí být prováděn v kyčli a bedra musejí zůstat 

v ose. Nesmí dojít k prohloubení lordózy.  

Pohyb se skládá z 3 složek: 
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1) Extenze v kloubu kyčelním 

2) Předozadní pohyb v kloubu křížokyčelním 

3) Páteř je ve středním postavení, její křivky se mírně vyrovnávají a protahuje se 

směrem vzhůru 

Levá paže vede současně pohyb do extenze vzad. 

Pohyb se skládá z 3 složek:  

1) Extenze v ramenním kloubu 

2) Pohyb lopatky po hrudníku směrem dolů a vzad 

3) Páteř je ve středním postavení, její křivky se mírně vyrovnávají a protahuje se 

směrem vzhůru 

Levá paže se pohybuje ze zapažení do předpažení, hlava je v osovém postavení 

a neprovádí rotaci. Rotuje pouze trup pod hlavou. Záhlaví zvedáme směrem vzhůru. 

V této aktivní poloze je nádech do podbřišku.  
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3 CÍLE, ÚKOLY A VĚDECKÉ OTÁZKY  

Cíle práce 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo prokázat pozitivní vliv pomocí metody 

spirální stabilizace páteře - SM systém dle MUDr. Richarda Smíška na funkci spirálních 

svalových řetězců. 

Úkoly práce 

 Studium literatury vztahující se k dané problematice 

 Získání probandů v seniorském věku za pomoci fyzioterapeuta Bc. 

Martina Trávníka 

 Získání vstupních dat probandů na základě funkčních testů, které se měří 

pomocí krejčovského metru a úhloměru dle MUDr. Richarda Smíška 

 Aplikace základních jedenácti cviků metody SM systém dle MUDr. 

Richarda Smíška, které budou probandi plnit po dobu tří měsíců 

 Vyhodnocení a interpretace výsledků funkčních testů a porovnání 

vstupních a výstupních dat  

 

Vědecké otázky  

Vědecká otázka č. 1: Dojde u probandů, kteří chodili alespoň na 50 % lekcí ke 

zlepšení alespoň u tří z pěti sledovaných parametrů?  

Vědecká otázka č. 2: Jaké budou reakce probandů na uvedený typ cvičení?  

Vědecká otázka č. 3: Lze považovat využité funkční testy za využitelné 

v praxi? 

  



42 

 

4 METODOLOGIE 

Práce je empiricko-teoretického charakteru s použitím kvaziexperimenálního 

výzkumu. Konkrétně se jednalo o jedno skupinový pretest – posttest design. Studie byla 

schválena Etickou komisí UK FTVS (viz. Příloha 1). Použitou metodou sběru dat jsou 

funkční testy MUDr. Richarda Smíška (2015), kde se hodnotí funkce spirálních řetězců. 

Metoda spočívá v měření extenze v oblasti pletence ramenního, pletence pánevního, 

zdvihu mezi pánví a desátým žebrem, rotací hrudníku proti pánvi a změny v obvodu 

pasu. Metoda je založena na procvičování dlouhých svalových řetězců ve tvaru spirál, 

které protahují páteř směrem vzhůru a vyrovnávají ji do centrální osy. 

4.1 Zkoumaný soubor 

Cílová skupina, která absolvovala tříměsíční cvičební program SM systém, je 

složena ze sedmi seniorů ve věku 65-75 let, z čehož bylo 6 žen a 1 muž. Skupina měla 

celkem 12 jedinců, přičemž 7 z nich bylo ochotno se zúčastnit tříměsíční pohybové 

intervence. Nejprve byli seznámeni s principem výzkumu, postupem terapie a dále byli 

informováni o sběru dat k bakalářské práci, což potvrdili svým písemným souhlasem 

(viz. příloha 2). Pro účast byli motivováni tím, že jejich cvičení bude hrazeno 

rehabilitačním zařízením.  

 

4.1.1 Možné omezení klientů  

U tohoto výzkumu jsem se setkala s klienty, majícími vzhledem ke svému věku 

určitá omezení, která mohou cvičení znepříjemnit, ale ne znemožnit. Nejčastěji je to 

artróza kloubů, zejména ramenních, kolenních a kyčelních. Schwichtenberg (2008) 

uvádí, že jedna z nejčastějších příčin artróz je dlouhodobé přetěžování kloubů. Artróza 

nespadá do kontraindikací, avšak je třeba cvičení přizpůsobit možnostem klienta. 

Nepříjemným omezením je i bolest svalů. Vzhledem k odporu lana, je nezbytná svalová 

síla, která je důležitá pro zvládnutí kvalitního provedení. Dále se nejčastěji bolest 

vyskytuje v oblasti krční a bederní páteře. Tyto úseky jsou nejvíce přetěžovány.  Jedno 

z největších omezení, se kterým jsem se u klientů setkala, byla endoprotéza kyčelního 

a kolenního kloubu. Pro tyto jedince bylo třeba cvičební program přizpůsobit. 
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4.2 Organizace výzkumu a popis intervence 

Výzkum pohybové intervence pomocí cvičební metody SM systém probíhal 

ve 4D Centru, konkrétně v Centru zdravých zad, po dobu tří měsíců, v období od října 

2017 do ledna 2018. Lekce se konala jednou týdně každý čtvrtek, po dobu šedesáti 

minut. Vzhledem k věkové kategorii, byla obtížnost nízká, tudíž lano bylo uchyceno 

vždy za lehčí (černý) konec. Každému klientovi bylo vyhověno, dle jeho možností, 

indikací či kontraindikací. Do výzkumu byli klienti zařazeni náhodně s tím, že po dobu 

mého tříměsíčního výzkumu budou mít lekce zcela zdarma. Důvodem byla nutná účast 

klientů pro efektivní výsledky této práce. Vstupní a výstupní data probandů byla 

získávána na základě funkčních testů, které se měří pomocí krejčovského metru 

a úhloměru dle MUDr. Richarda Smíška. Cvičení probíhalo pod mým vedením 

a pod dohledem fyzioterapeuta Bc. Martina Trávníka, na základě absolvovaného kurzu 

SM systém I. Cvičence jsme sledovali nejen pohledem, ale i pohmatem a ihned chyby 

opravovali. Cvičila se vždy základní sestava, pro osvojení daných cviků, efektivitu 

cvičení a zlepšení techniky. 

Použitá metoda je dle funkčních tesů podle MUDr. Richarda Smíška, kde se 

hodnotí funkce spirálních řetězců. Metoda spočívá v měření extenze v oblasti pletence 

ramenního, pletence pánevního, zdvihu mezi pánví a desátým žebrem, rotací hrudníku 

proti pánvi a změny v obvodu pasu.  

4.3 Metoda hodnocení funkce spirálních řetězců 

Měření funkčních spirálních řetězců prováděl pomocí krejčovského metru 

a úhloměru zkušený fyzioterapeut a zároveň vedoucí Centra zdravých zad, Bc. Martin 

Trávník. Úhloměr se použil na změření pátého parametru, a to až po zobrazení 

v grafické/počítačové podobě.  

Hodnocení funkce spirálních řetězců 

Faktor, který rozhoduje o funkci spirálních řetězců, je měření určitých 

parametrů. Měří se několik oblastí na těle. Je to extenze v pletenci ramenním, kde se 

měří vzdálenost mezi zevním zvukovodem a přední částí akromionu – okovec (1), (viz. 

příloha, obrázek 19). Zde hodnotíme změnu vzdálenosti v přední pozici paže a v zadní 

pozici paže. Parametr hodnotí schopnost dolní fixace lopatky a aktivaci spirály 

latissimus dorsi (Smíšek, 2015).  
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Dále měříme extenzi v pletenci pánevním, kde se hodnotí vzdálenost mezi osou 

těla a čéškou (viz. příloha, obrázek 20). Osa těla probíhá nahoře zevním zvukovodem 

kolmo na povrch zemský (olovnice), dole středem pánve. Vzadu na tělo přikládáme 

další tyč, která nedovolí větší lordózu, něž je 1, 5 cm, což odpovídá síle jednoho prstu. 

Parametr hodnotí schopnost prodloužit krok extenzí v kyčli a SI kloubu (Smíšek, 2015). 

Dalším parametrem je změna obvodu pasu v oblasti pupku (3.), (viz. příloha, 

obrázek 21). Parametr hodnotí schopnost stažení obvodu pasu aktivací šikmých svalů 

břišních a svalu příčného (Smíšek, 2015).  

V neposlední řadě je důležitá oblast, kde se měří zdvih mezi pánví a 10. žebrem 

(viz. příloha, obrázek 22). Parametr hodnotí schopnost vyrovnat lordózu a protáhnout 

meziobratlové disky (Smíšek, 2015). 

Na konec hodnotíme rotaci hrudníku proti pánvi (viz. příloha, obrázek 23). 

Konkrétně se měří úhel mezi pletencem ramenním a pánevním. Měříme úhel mezi 

přiloženými tyčemi při pohledu shora na pletenec ramenní a pánevní. Parametr hodnotí 

schopnost prodloužit krok rotací pánve (Smíšek, 2015). 
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5 VÝSLEDKY 

V následující tabulce (viz. tabulka 1) představím hodnoty funkce spirálních řetězců, 

naměřené před a po tříměsíční pohybové intervenci.  
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pravá      

strana                                         

[cm]

levá                      

strana                                              

[cm]

pravá             

noha             

[cm]

levá                   

noha                              

[cm]

ná-

dech    

[cm]

vý-

dech                       

[cm]

pozice        

dole         

[cm]

pozice                        

při  ná-

dechu                  

[cm]

pozice                     

při  vra-      

cení                 

[cm]

Hodnoty 

před 
19 18 3 5 90 87 11 16 13

Hodnoty po
21 20 5 7 88 84 11 16 13

Hodnoty 

před
20 18 2 0 92 88,5 8 11,5 10

Hodnoty po
24 23 6 5 90 86 6 15 8

Hodnoty 

před
17 19 -2 -3 116 107 15 17 16

Hodnoty po
17 19 0 0 114 105 14 19 15

Hodnoty 

před
20 19 0 6 110 102 14 18 16

Hodnoty po
16 17 -2 3 112 105 16 14 19

Hodnoty 

před
15 20 -9 3 91 88 9 11 10

Hodnoty po
15 19 -7 4 91 87 9 12 10

Hodnoty 

před
19 19 5 0 92 88 20 21 19

Hodnoty po
22 22 7 2 91 84 20 23 19

Hodnoty 

před
17 15 6 2 91 85 16 22 20

Hodnoty po
18 15 7 4 90 83 16 24 20 7

Proband 3 - muž

Proband 4 - žena

Proband 5 - žena

30

22

5

7

4

9

10

8

Proband 6 - žena

Proband 7 - žena 

 EXTENZE 

V PLETENCI                    

RAMENNÍM

ROTACE 

HRUDNÍ

KU 

PROTI 

PÁNVI

12

 EXTENZE 

V PLETENCI 

PÁNEVNÍM

OBVOD PASU
ZDVIH BEDERNÍ 

PÁTEŘE

[°]

Proband 1 - žena

10

10

11

8

Proband 2 - žena

 

Tabulka 1 - Hodnocení funkcí spirálních řetězců 
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5.1 Kazuistika – proband 1 

Věk: 68 let 

Pohlaví: žena 

Anamnéza: artróza v kyčelním kloubu, bolest v bederní oblasti  

Vzhledem k tomu, že klientka nepravidelně docházela na cvičební lekce 

a nevěnovala se cvičení individuálně doma, je z jejich výsledků viditelné jen malé 

zlepšení. Cvičení doma neabsolvovala z toho důvodu, že si nebyla jista správnou 

technikou ani po delší době. Co se týče zdvihu bederní páteře, zde se hodnoty parametrů 

nijak nezměnily. Vzhledem k věku klientky a anamnézy klientky, je výsledek 

adekvátní. K bolesti v bederní oblasti páteře se nepojí žádné kontraindikace. Naopak 

doporučením je protáhnout jak celé tělo, tak zejména m. iliopsoas. Klientka popisovala 

svůj pocit ze cvičení příjemný. Nejvíce ji potěšilo, že navzdory nepravidelnému 

docházení, se jí zmírnily bolesti v oblasti beder, což má za následek protažení 

pánevního pletence (můžeme vidět ve výsledných hodnotách naměřených na konci 

tříměsíční intervence). Také pozitivně hodnotila skupinu probandů, se kterými se na 

lekcích setkávala a vždy odcházela s lepší náladou.  

5.2 Kazuistika – proband 2 

Věk: 65 let 

Pohlaví: žena 

Anamnéza: operace ramenních vazů, artróza v ramenním kloubu, endoprotéza 

v levém kyčelním kloubu, endoprotéza v levém kolenním kloubu  

Tuto klientku, bych uvedla jako kvalitní příklad toho, že pravidelné docházení 

na cvičební lekce spojené s individuálním cvičením doma, rehabilitací a dalšími 

aktivními činnostmi, vedou k úspěšným změnám hodnotících parametrů. Kromě toho, 

že její docházka byla pravidelná, chodí také 3x týdně plavat, místo využívání městské 

hromadné dopravy chodí pěšky a každé ráno cvičí doma jógu. Potom při takovémto 

životním stylu, vidíme výrazné změny už po třetím měsíci cvičení SM systému. Co se 

týče operace ramenních vazů, kterou klientka podstoupila, nemá sebemenší problém 

všechny potřebné cviky vykonávat. Popřípadě, že by nastalo nějaké omezení, by se 

rozsah v ramenním kloubu zmenšil, tak aby klientka daný cvik mohla uskutečnit. 
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Důležité je, aby se svaly znovu dostatečně protáhly a aby nezatuhly, což se vzhledem 

k věkové kategorii může stát. Kontraindikací je vzhledem k endoprotéze kyčelního 

kloubu abdukce postižené končetiny – nesmí se dostat přes osu těla. Kvůli kolenní 

endoprotéze se využívá modifikační pomůcka židlička, která slouží k tomu, aby klientka 

neklečela na koleni. Klienta upozornila na zlepšení mobility a kloubní pohyblivosti 

v oblasti ramenního kloubu, pociťovala stabilnější chůzi a vzpřímenější držení těla. 

Cítila pevnější střed těla a obecně větší sílu v horních končetinách. Cvičení ji velice 

bavilo a hodlá se dále SM systému věnovat.  

  

5.3 Kazuistika – proband 3 

Věk: 65 let 

Pohlaví: muž 

Anamnéza: občasné bolesti v kloubech  

U tohoto klienta se opět ukázalo, že proto, aby se hodnocené parametry 

výrazněji změnily k lepšímu, je nutné docházet na cvičební lekce pravidelně. Vzhledem 

k tomu, že proband nenavštěvoval lekce pravidelně, nezměnila se extenze v ramenním 

pletenci vůbec a u všech ostatních měřených parametrů maximálně o 2 – 3 cm. 

S bolestmi v kloubech se v tomto případě nedá dělat nic. Důležitá je prevence, 

protahování těla jako celku a dále protahování jednotlivých segmentů. Ačkoli docházka 

nebyla pravidelná a výsledky malé nebo žádné, klient hodnotil svou kondici pozitivně, 

cítí se obecně více zpevněný a při chůzi stabilnější. Na cvičení docházel rád, z důvodu 

příjemné společnosti.  

 

5.4 Kazuistika – proband 4 

Věk: 75 let 

Pohlaví: žena 

Anamnéza: bolest obou kyčelních, kolenních i ramenních kloubů, již 

od těhotenství problémy s bederní částí páteře, není schopna déle setrvat v jedné poloze 

Tato klientka prošla negativní změnou ve všech měřených parametrech. Největší 

zhoršení bylo až o 4 cm, což je v poměru s ostatními probandy poměrně vysoká 
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hodnota. Klientka z počátku na cvičební lekce docházela, ale zhruba po měsíci se 

zranila, což je v tomto věku opravdu nebezpečné. Klientka upadla do bezvědomí, 

namohla si svaly a narazila kosti. Cvičení se věnovat přestala a po dalším měsíci 

na lekce začala opět chodit. Její stav nebyl zdaleka stejný, jako před zraněním, 

ale snažila se navracet do původní kondice. Na úkor bolesti, která ve svalech a kloubech 

přetrvávala, nebyla schopna všechny cviky plně vykonávat. I když klientka není 

po endoprotéze kloubů, byla jí doporučena židlička, a to právě proto, že není schopna 

setrvat v jedné poloze déle. Židlička jí tedy pomohla ke stabilitě a uvolnění od bolesti. 

I přes bolest segmentů, bylo nutné celé tělo dostatečně protáhnout, zmobilizovat klouby 

a posílit všechny svalové partie. Svalová síla je u této klientky potřebná hlavně proto, 

aby předešla dalšímu zranění, či pádům. Klientka ze začátku docházela pravidelně 

a moc jí to bavilo. Po zranění, kdy se vracela zpět do pohybové intervence, ji bolesti 

trápily více než před tím, nicméně byla odhodlaná svaly protáhnout a posílit. 

Pohyblivost byla tedy nižší, ale s radostí oznamovala alespoň sníženou bolest v bederní 

oblasti, díky protažení pletence pánevního.  

 

5.5 Kazuistika – proband 5 

Věk: 66 let  

Pohlaví: žena 

Anamnéza: občasné bolesti krční páteře a šíje 

Klientka se řadí mezi průměr všech probandů. Vzhledem k nepravidelné 

docházce se její hodnoty nezměnily nebo jen minimálně, a to maximálně o 2 cm jen 

u extenze v pletenci pánevním na pravé straně. Taktéž jako u probanda č. 1 si nebyla 

dostatečně jista správnou technikou, aby mohla cvičit individuálně bez dohledu lektora. 

Při občasných potížích s krční páteří a šíjí, není v SM systému žádné omezení. Naopak 

je potřeba důkladně posílit mezilopatkové svaly a protáhnout svaly v oblasti krku. 

Navzdory podprůměrné docházce podotkla, že se jí zmírnily bolesti šíje. I toto občasné 

protahování svalů v oblasti krku a posilování mezilopatkových svalů bylo účinné. 

Klientka byla velmi spokojená a mrzelo ji, že z rodinných důvodů nemohla na lekce 

docházet pravidelně.  
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5.6 Kazuistika – proband 6 

Věk: 72 let  

Pohlaví: žena 

Anamnéza: před operací karpálních tunelů, bolest krční a bederní páteře, artróza 

v kyčelních kloubech 

U této klientky jsme museli dbát na to, aby velmi opatrně držela poutka 

elastického lana. Důvodem jsou bolesti karpálních tunelů. Jako většina probandů má 

problémy s artrózou, se kterou však můžeme cvičit bez omezení. V případě výraznější 

bolesti jsme klientce cvičení modifikovali, ale především je zde důležité komplexní 

protažení a posílení všech svalových partií. Problémy s krční páteří se shodují s indikací 

u probanda č. 5 (posílit mezilopatkové a protáhnout svaly v oblasti krku) a problémy 

s bederní páteří s probandem č. 1 (protažení m. iliopsoas). Co se týče docházky, 

klientka cvičení vzala velmi zodpovědně. Odráží se to i na výsledkách, kde největší 

posun byl v obou hodnotách pletence ramenního, mírný, dvoucentimetrový, posun 

v extenzi pletence pánevního a mírné zlepšení pozorujeme i v obvodu pasu. Poslední 

dvě měřené hodnoty, zůstaly takřka stejné. Kromě jiné se klientka, navzdory svému 

věku, udržuje v kondici pravidelnou chůzí a čas od času jde na rehabilitační seniorské 

cvičení. Není však příznivcem individuálního cvičení bez odborného dohledu. Klientka 

byla z cvičení nadšená a odcházela vždy nabytá energií. Chtěla by se věnovat SM 

systému i nadále a udržovat se tak v kondici. Pomohlo jí to zlepšit stabilitu při chůzi, 

zmenšily se bolesti v oblasti bederní páteře a celkově pociťuje pevnější střed těla.  

5.7 Kazuistika – proband 7 

Věk: 69 let 

Pohlaví: žena 

Anamnéza: bolest svalů v důsledku onkologické operace v podpaží 

Zde se setkáváme s nedostatečnou docházkou, aby došlo k výraznému zlepšení 

měřených parametrů. Klientka chodila na lekce nepravidelně a doma se cvičení 

nevěnovala. Proto se i na jejich výsledcích odráží sice posun, ale jen malý. Výsledek, 

který můžeme považovat za zlepšení, je dvoucentimetrový rozdíl v obvodu pasu 

a v rotaci hrudníku proti pánvi. Kromě těchto dvou parametrů, se hodnoty u ostatních 

parametrů téměř nepohnuly. Co se týče kontraindikace v důsledku klientčiných 
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problému, není zde žádný cvik, který by nesměla vykonávat. Naopak je opět nutné 

svaly dostatečně protáhnout a posílit, popřípadě určité cviky dle potřeb modifikovat. 

Klientku cvičení bavilo a dodávalo ji jak energii, tak psychickou pohodu. Byla snaživá, 

ale v důsledku nepravidelného docházení, necítí výraznější změny na pohybovém 

aparátu. Snad jen, že se cítí být v pase štíhlejší (lze pozorovat i ve výsledcích u změny 

obvodu v pase).  

 

5.8 Celkové hodnocení 

Obecně platí, že není vhodné individuální cvičení bez odborného dohledu pro 

cvičence, který nezná správné provedení. Každý jedinec z testované skupiny, již 

v minulosti SM systém navštěvoval. Někteří se zapojili do výzkumu v průběhu jejich 

současného cvičebního programu, který probíhal ve zdejším centru, a někteří se 

do cvičení zapojili po dlouhé době.  

Z celkového hodnocení je zjevné, že nedošlo k výrazným změnám měřených 

parametrů. Obecně nejvýraznější změna jako celku nastala v obvodu pasu, kde se 

probandi průměrně zlepšili o 2 cm. Naopak u zdvihu bederní páteře se celkově hodnoty 

změnily minimálně nebo zůstaly zcela nezměněné. Z obecného hlediska se probandi 

lekcí neúčastnili pravidelně, a proto tomu odpovídaly i výsledné hodnoty. U probandů, 

kteří na lekce docházeli pravidelně a věnovali se sami sobě i mimo cvičební lekce 

můžeme už po třech měsících pozorovat výrazné změny, například když porovnáme 

probanda č. 2 s probandem č. 4, vidíme výrazný rozdíl ve výsledném měření. Vesměs 

všem klientů dělalo problém dýchání. Postupem času, si všichni na dýchání zvykli 

a s pohybem ho prováděli automaticky.  

U klientky, která absolvovala výměnu kyčelního kloubu, se začínalo cvičit 

vsedě. V této poloze totiž získáváme osové postavení trupu a hlavy, přitom protahujeme 

přední skupinu ramenního pletence, relaxujeme a protahujeme šíji. Nejdůležitějším 

úkolem tohoto problému je posílit břišní svaly a zahrnout je do spirálních 

stabilizovaných řetězců. Pokračuje se cvičením ve stoje, kdy ze začátku stojíme na obou 

dolních končetinách a později střídavě zvedáme paty. Tyto cviky jsou klíčové pro 

tvorbu stabilizace trupu svalovými spirálami, které vyrovnávají tělo do osového 

postavení a utváří tak stabilní dolní končetinu, na které cvičenec stojí a zároveň 

mobilizují celou páteř (Smíšek, 2017).  Tento postup však u klientky nebyl nutný, 
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protože je jedním z příkladu probanda, který se tomuto cvičení již ve zdejším centru 

věnoval a tuto modifikaci má spěšně za sebou. 
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6 DISKUSE 

Je všeobecně známo, že cvičení SM systém se netýká pouze ovlivnění kvality 

chůze a pohybových stereotypů, ale má velký vliv na prevenci a léčbu velkých kloubů, 

jako jsou kyčelní, kolenní, ramenní, klouby nohy a klenby nožní. Dále se zaměřuje na 

plochá záda, CCS (cervikokraniální syndrom), CBS (cervikobrachiální syndrom), vadná 

držení těla, skoliózy mnoho dalších. Samozřejmě je vhodné, zařadit cvičení při výhřezu 

meziobratlových plotének, a to před operací nebo již plotének odoperovaných. Poté, je 

nutné klientovi stanovit kontraindikace a pohyby modifikovat. Dále má velký vliv 

při léčbě skoliózy a dalších potížích spojených s pohybovým aparátem. Pro klienta, 

který podstoupil výměnu kloubu (dále jen endoprotéza), ať už kolenního, ramenního 

nebo kyčelního, je toto cvičení taktéž obrovským přínosem. U jakékoliv endoprotézy 

opět modifikujeme cviky, které jsou pro klienta kontraindikací. Například při 

endoprotéze kyčelního kloubu, se cvičenec nesmí dostat do abdukce, tedy přes osu těla. 

Podle anamnézy každého klienta, se cviky přizpůsobují dle jeho fyzických možností. 

 Pokud se bavíme o kvalitě chůze, není jasně definováno, jak by správná chůze 

měla vypadat. Například podle Koláře a Valouchové (2009) je fyziologický pokles 

pánve maximálně 5°, kdy pánev během chůze rotuje a vysunuje se lehce na tu stranu, 

kde se dolní končetina dotýká podložky. Lopatky jsou ve středním postavení a pohyb 

horních končetin vychází z ramenních kloubů. Ramenní pletenec a hrudník je vždy 

rotovaný proti pánvi a vrchol rotace se pohybuje v oblasti Th7. Naopak podle MUDr. 

Richarda Smíška (2017), je kvalitní chůze právě ta, která je stabilizována spirálními 

svalovými řetězci. Optimální stabilizace chůze, má z hlediska spirální stabilizace páteře 

efekt na útlum svalových vertikál. 

Vzhledem k tomu, že postura seniora se od mladého člověka výrazně liší, je 

nutné o ni pečovat. A to nejen po fyzické, ale i psychické stránce. SM systém, nejen že 

protáhne a posílí veškeré svaly na těle, zlepší pohybové stereotypy a kvalitu chůze, ale 

také seniora přivede do společnosti svých vrstevníků. Důležitou součástí je dostatečná 

informovanost a motivace ke cvičení. To považuji za velmi důležitou prevenci hlavně 

proto, že problémy pojící se s pohybovým aparátem, se stávají v současné době 

častějším důvodem neschopnosti se o sebe samého postarat. V dnešním světě je však 

spoustu možností, jak aktivně prožívat stáří. Přibývá seniorů, kteří jsou pohybově 

aktivní, vyhledávají místa, kde by mohli trávit svůj čas a sdružovat se s přáteli.  
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Je nutné si uvědomit, že pro zdraví nestačí jenom cvičit, ale zásadně cvičit 

správně. Cviky jsou svým charakterem komplexní a rozvíjejí pohyblivost a stabilitu 

celého těla. Jelikož je páteř hlavním nosným pilířem celého těla. 

Zařazením SM systému do každodenního programu, jako prevenci, má pozitivní 

vliv nejen na fyzickou, ale i na psychickou kondici seniora a zvyšuje tím jeho 

soběstačnost. MUDr. Richard Smíšek (2017) říká, že 15 minut každodenního cvičení, je 

pro člověka nesmírně přínosné. Velkým přínosem je to i pro seniory, které trápí bolesti 

klubů či svalů. Díky elastickému lanu, jsme během deseti minut schopni všechny 

důležité svaly těla protáhnout a zároveň posílit.  

Další cvičení, které může ovlivnit kvalitu chůze je například Computer 

Kinesiology, což je expertní a informační systém na diagnostiku a léčbu funkčních 

poruch pohybového systému. Nezaručuje ovšem kvalitní trakci páteře, jako podle 

MUDr. Richarda Smíška. Uhlíř (Pohybová cvičení seniorů, 2008) uvádí, že ovlivnit 

chůzi můžeme nácvikem například přivíjením a odvíjením chodidla v předním 

půlkroku, poté v zadním půlkroku, úkrokem stranou, šikmo, vzad i vpřed.  

Cvičení, která mohou ovlivňovat pohybové stereotypy, je široká škála. 

Je spoustu možností, jak tyto problémy zmírnit, popřípadě odstranit nebo je aplikovat 

jako prevenci. Například cvičení, které se zaměřuje na mobilizaci páteře a periferních 

kloubů podle MUDr. Karla Lewita, cvičení podle Ludmily Mojžíšové nebo třeba 

mechanická terapie podle Robina Anthonyho McKenzieho.  

Podle Jarkovské (2011), je vhodné zařadit cvičení na velkém míči. Výhodou je, 

že toto cvičení je žádoucí pro jedince i v seniorském věku, zejména s funkčními 

poruchami páteře. Jednotlivé segmenty se protahují a zároveň posilují. Cvičení na míči 

je vhodné vsedě, protože odlehčuje bedra, která jsou velmi přetěžována. Sezení na míči 

udržuje jedince v dynamické, vzpřímené poloze a zajistí správnou funkčnost středu těla.  

Vzhledem k tomu, že na židli sedíme ve statické poloze, deformují se meziobratlové 

destičky. Tím jednostranně přetěžujeme svaly a jejich úpony. Cvičením na velkém míči 

udržujeme a rozvíjíme kloubní pohyblivost. Posilujeme a protahujeme svaly hlubokého 

stabilizačního systému a další svaly těla.  
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V mé bakalářské/této práci se snažím vlivem tří měsíčního cvičebního programu 

SM systém, ovlivnit funkci spirálních svalových řetězců. Na toto téma, jsem si 

připravila tři vědecké otázky. 

 

Vědecká otázka č. 1: Dojde u probandů, kteří chodili alespoň na 50 % lekcí 

ke zlepšení alespoň u tří z pěti sledovaných parametrů?  

Abychom výsledné hodnoty naměřené po cvičení mohli považovat za zlepšení, 

je potřeba, aby dané zlepšení bylo alespoň u tří z pěti parametrů. Probandů, kteří 

navštívili lekce alespoň z 50 % procent, bylo málo. Prvním probandem, byl proband 

č. 2. Jeho zlepšení můžeme pozorovat u všech pěti měřených hodnot. Zde došlo 

k rozdílu, až o 8 cm. Je to odrazem právě pravidelné docházky a vedlejších pohybových 

aktivit. Proband č. 6 byl další, komu se hodnoty zlepšily, a to v extenzi pánevního 

pletence, kde došlo ke dvoucentimetrovému zlepšení na obou dolních končetinách. Dále 

v obvodu pasu, a to při nádechu o pouhý centimetr a u výdechu o čtyři centimetry. 

Důležitým aspektem je zde to, že se aktivně věnovala i jiným pohybovým činnostem. 

Poslední zlepšení pozorujeme u probanda č. 3, a to v extenzi pánevního pletence, 

v obvodu pasu, zdvihu bederní páteře a malý posun i u rotace hrudníku proti pánvi. 

Všechna zlepšení u tohoto probanda, se pohybují v rozmezí 1 – 2 cm.  

Co se týče ale samotných centimetrů, za zlepšení považujeme posun hodnot 

alespoň o 3 cm. Jeden centimetr, je dle mého názoru nedostačují, a to z toho důvodu, že 

se osoba, která dané parametry měří, může přehlédnout. Naopak deseti centimetrový 

posun je vzhledem k tříměsíční intervenci takřka nemožný. Po tuto dobu intervence se 

nemůžeme bavit až tak o výrazných změnách v centimetrech. U seniorské populace je 

to dvakrát tak složitější, vzhledem k jejich postuře. Důležité je tedy cvičit správnou 

technikou a aplikovat cvičení do každodenního režimu. Je otázkou, zda tak učiní. Opět 

je nutností zvládnout správnou techniku provedení, pro kvalitní cvičení a získávání 

výsledků.  

Jednou z příčin, proč cílová skupina nedošla k výraznějšímu zlepšení 

hodnocených parametrů, je bezpochyby docházka. Aby cvičení bylo maximálně 

efektivní a hodnocené parametry nabyly výraznějšího výsledku, je potřeba na lekce 

docházet pravidelně a cvičení praktikovat alespoň 10 – 15 minut denně. Myslím si, že 

populace v této věkové kategorii si dokáže tento krátký čas najít. Vhodné by 
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samozřejmě bylo propojovat to s dalším aktivním pohybem, který však lidskému 

organismu neškodí. Je to vše o píli a morálce. 

Velkou roli zde hraje i věk, ale ne vždy musí být odrazem kvalitnějšího cvičení 

pravidlem, že mladší je v lepší kondici.  

Vědecká otázka č. 2: Jaké budou reakce probandů na uvedený typ cvičení? 

Můj subjektivní pohled na probandy, vzhledem k jejich zapojení do cvičební 

jednotky, je pozitivní. Probandi cvičili s úsměvem, na cvičení chodili rádi a nesetkala 

jsem se s jediným, co by se ohlížel za svými problémy. Byli pilní, aktivní a rádi 

zkoušeli nové cviky. Pokud jim cvičení nevyhovovalo v důsledku zdravotního omezení, 

vždy jim bylo vyhověno určitou modifikací cviku, podle jejich potřeb. Myslím, že to 

pro ně bylo i odreagováním a zařadili se do nové, věkově vyhovující skupiny. Každý 

z probandů pocítil alespoň malé zlepšení na svém pohybovém aparátu. Probandi byli 

s metodou SM systém již v minulosti seznámeni, takže jim cviky nedělaly problém. 

Samozřejmě bylo potřeba časté korekce, ale probandi si chybu snažili ihned opravit. 

U již zmíněného probanda číslo 2, docházelo k výrazným posunům, už v průběhu 

tříměsíčního cvičebního programu. Naopak proband č. 4, se díky zranění dostával zpět 

do cvičebního programu daleko hůře. Největší problém dělalo probandům dýchání, 

které je u této metody zcela jiné. Dost často jsem se setkávala i se špatnou koordinací 

při polohách v kleku, či na jedné noze. 

Vědecká otázka č. 3: Lze považovat použité funkční testy za využitelné 

v praxi? 

Testy, které hodnotí držení těla, se provádějí obvykle například podle metody 

Jaroše a Lomíčka, která spočívá v hodnocení držení těla ve stoje, a to ze tří pohledů. Je 

to pohled zepředu, zboku a zezadu. U tohoto testu se při sledování používá olovnice, 

úhloměr a pravítko. Hodnotí se držení hlavy a krku, konfigurace ramen a hrudníku, 

držení břicha a sklon pánve, zakřivení páteře v boční rovině a hodnocení celkového 

držení těla, kdy hodnocený stojí zády. Hodnocení probíhá známkami od 1 – 4, kdy 1 je 

nejlepší (Vojtíková, Vařeková, 2016). Z toho důvodu, je i nejvíce doporučována. Aby 

držení těla bylo dokonalé, musí být splněno několik požadavků, jako například: hlava 

zpříma, krk nepředkloněn dopředu, pohled vpřed, brada zatažená, osa hrudníku je 

svislá, břišní stěna je vtažená. Boky jsou ze zadního pohledu souměrné s rameny a také 

jsou souměrné i trojúhelníky, které jsou tvořené pažemi, hrudníkem a břichem. Lopatky 
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neodstávají, dolní končetiny jsou ve správné ose, klenba nohy je dokonalá (Kubánek, 

1992). Další funkční test, který se velmi využívá, je například podle Jandy. Je to 

svalový test, který vychází z principu, že je potřeba určité svalové síly, pro vykonání 

pohybu určitou částí těla v prostoru. Tuto sílu, můžeme odstupňovat podle toho, za 

jakých podmínek je daný pohyb vykonáván (Janda, 2004). Jelikož jsem se 

s vyšetřováním pomocí funkčních testů dle MUDr. Richarda Smíška ještě nesetkala, 

chtěla jsem zjistit, zda se dají v praxi využít. Vzhledem k parametrům, které se v této 

metodě měří, lze zjistit, jak moc má proband určité segmenty zkrácené nebo dokonce 

nefunkční. Metoda spočívá v měření extenze v oblasti pletence ramenního, pletence 

pánevního, zdvihu mezi pánví a desátým žebrem, rotací hrudníku proti pánvi a změny 

v obvodu pasu. Je založena na procvičování dlouhých svalových řetězců ve tvaru spirál, 

které protahují páteř směrem vzhůru a vyrovnávají ji do centrální osy (Smíšek, 2015). 

Z mé zkušenosti z praxe, můžeme tuto metodu považovat za využitelnou. 
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7 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo prokázat pozitivní vliv metody Spirální stabilizace 

páteře - SM systém podle MUDr. Richarda Smíška na funkci spirálních svalových 

řetězců. Tato funkční zlepšení pak mohou pozitivně ovlivnit pohybové stereotypy 

a kvalitu chůze cvičenců. Pro ověření pozitivních změn jsem si vybrala funkční testy dle 

Smíška a hodnotila změny po tříměsíčním skupinovém cvičení, provozovaném jednou 

týdně u skupiny seniorů.  

Z celkových výsledků vyplývá, že během tříměsíční pohybové intervence, 

nedojde k zásadním změnám v měřených parametrech. Pro dosažení lepších výsledků, 

by bylo vhodné, jej prodloužit minimálně na dobu půl roku. Nutností je také zařazovat 

do denních činností více pohybové aktivity. Zhoršení naopak nastává při komplikacích 

během cvičebního programu a následné delší absenci.  

Významným faktorem je motivace, která hraje velkou roli u všech věkových 

kategorií. I přes finanční motivaci se probandi neúčastnili cvičebních lekcí pravidelně. 

Tak jako u většiny pohybových aktivit, je velmi důležitá zpětná vazba a jinak tomu není 

ani zde. Konkrétně u seniorské populace, musíme dbát na jasné a výstižné pokyny. 

Pokud chceme přispět ke zlepšení výsledků, musí být zpětná vazba kvalitní.  

Obecně nejvýraznější změna jako celku nastala v obvodu pasu, kde se probandi 

průměrně zlepšili o 2 cm. Naopak u zdvihu bederní páteře se celkově hodnoty změnily 

minimálně nebo zůstaly zcela nezměněné. Z obecného hlediska se probandi lekcí 

neúčastnili pravidelně, a proto tomu odpovídaly i výsledné hodnoty. U probandů, kteří 

na lekce docházeli pravidelně a věnovali se sami sobě i mimo cvičební lekce, můžeme 

už po třech měsících pozorovat výrazné změny.   
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Příloha 1 - Souhlas etické komise 

  



 

 

Příloha 2 – Informovaný souhlas 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Vážený pane, vážená paní, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a 

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy 

(jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 

ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a 

biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o souhlas s Vaší účastí ve výzkumném projektu 

v rámci bakalářské práce na UK FTVS s názvem Vliv tříměsíčního cvičebního programu Spirální 

stabilizace páteře – SPS na kvalitu chůze a pohybových stereotypů u seniorů prováděné na pracovišti 

v Centru zdravých zad, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 – Vršovice. 

 

Cílem projektu je vlivem tříměsíčního cvičebního programu Spirální stabilizace páteře – SPS (SM 

systém) zajistit kvalitní chůzi a zlepšit pohybové stereotypy u seniorů. SPS (spirální stabilizace páteře) 

neboli SM (stabilizace a mobilizace páteře) vypište zkratky systém je metoda Spirální stabilizace 

páteře vyvinutá českým lékařem MUDr. Richardem Smíškem. Metoda je založena na procvičování 

dlouhých svalových řetězců ve tvaru spirál, které protahují páteř směrem vzhůru a vyrovnávají ji do 

centrální osy. Integruje posilování, protahování a nácvik koordinace pohybu. Cvičení slouží k prevenci a 

léčbě problémů s páteří, například výhřezu meziobratlového disku. Způsob zásahu je neinvazivní. 

Nejdůležitější na SPS je, že pomocí svalových spirálních zřetězení vytváří v těle sílu vzhůru, která 

odlehčuje tlak na meziobratlové ploténky a klouby. Cvičení probíhá s elastickým lanem, který umožňuje 

rozsáhlý pohyb končetin proti malé, postupně rostoucí síle, která aktivuje stabilizační svalové spirály. 

Měření parametrů, rozhodující o funkci řetězců, bude uvedeno do tabulek podle MUDr. Richarda Smíška. 

Data budou zpracována formou pozorování. Cvičení bude probíhat po dobu tří měsíců, přičemž na 

začátku projektu proběhne úvodní měření a na konci projektu opět závěrečné měření. Cvičení bude 

probíhat jednou v týdnu (každý čtvrtek od 11:00 do 12:00). Cvičení je pomalé a bezpečné. Cvičení 

probíhá pod dozorem fyzioterapeuta Bc. Martina Trávníka., cvičení je zcela komfortní, pouze při zkrácení 

některých svalových skupin, může při protahování dojít k napětí svalů a u posilování k pocitu mírné 

bolesti. Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika u aktivit a testování 

prováděných v rámci tohoto typu výzkumu. Vaše účast v projektu nebude finančně ohodnocená.  Budete 

cvičit dobrovolně, dle vlastního zájmu. Získaná data budou zpracovávána a bezpečně uchována v 

anonymní podobě a publikována v bakalářské práci, případně v odborných časopisech, monografiích a 

prezentována na konferencích, případně budou využita při další výzkumné práci na UK FTVS. Po 

anonymizaci budou osobní data smazána. Anonymizace osob na fotografiích bude provedena začerněním 

nebo rozmazáním obličejů či částí těla, znaků, které by mohly vést k identifikaci jedince. 

Neanonymizované fotografie budou po ukončení výzkumu smazány. Získaná data budou zpracovávána a 

bezpečně uchována v anonymní podobě a publikována v bakalářské práci, případně v odborných 

časopisech, monografiích a prezentována na konferencích, případně budou využita při další výzkumné 

práci na UK FTVS. V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

Jméno a příjmení předkladatele projektu: Barbora Poulová Jméno a příjmení osoby, která provedla 

poučení: Barbora Poulová          Podpis:…………………… 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím s účastí ve 

výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny 

relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve výzkumu a že jsem 

dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast ve 

výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK 

FTVS, která bude následně informovat předkladatele projektu. 

Místo, datum:  

Jméno a příjmení účastníka  ................................................  Podpis: .................................... 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
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