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Autoři akademie zdravého pohybu  a tvůrci strategického postupu Cesta Zdravé Maminky ®. Propagátoři zdravého pohybu a fyzio – 
core tréninku. Učíme všechny lidi, jak začít využívat zdravý pohyb a hluboké stabilizační svaly v jejich prospěch a tím si zlepšit 
kvalitu života. 

 

 

Prohlášení: Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez 
souhlasu autorů je zakázáno a je porušením autorského zákona, které může být stíháno. Děkujeme za pochopení a 

respektování tohoto sdělení. 
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1 ÚVODEM 

Tento report je v podstatě to nejdůležitější, co v mé akademii zdravého pohybu a správných pohybových návyků 

učíme. 

Udělal jsem ho lehce stručnější, aby vám stačilo pouze pár minut na to ho přečíst a pochopit ty nejdůležitější 

myšlenky, které obsahuje. 

Tyto řádky postupně popisují skutečnosti z oblasti zdravého pohybu, které jsou klíčové proto, abyste měli 

především zdravé, pevné a ploché břišní svaly a zdravá záda. 

Postupně se zde dozvíte informace o pohybových návycích, a jaké jsou nejčastější špatné pohybové návyky. Dále 

na vás čekají informace o břišních svalech, jaké svaly tvoří břišní stěnu a co se může stát, pokud břišní svaly 

nepracují tak, jak mají. A nakonec se dozvíte z jakých částí se skládá bederní páteř, v jakých případech je optimálně 

zatěžována a v jakých případech je naopak nadměrně přetěžována.Já jsem i dík těmto informacím při své praxi 

pomohl mým klientům začít používat správné pohybové návyky a zásady zdravého pohybu. Díky tomu se mohli 

zbavit například bolesti zad nebo kloubů a zároveň začali cvičit, sportovat a hýbat se zdravě a naplno. 
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2 BŘIŠNÍ SVALY 

Břišní svaly se účastní prakticky jakéhokoliv Vašeho pohybu. To je dáno jejich umístěním na lidském těle. Propojují 

totiž hrudník s pánví a aktivní břišní svaly zpevňují celý trup těla. Břišní svaly se nacházejí v oblasti bederní páteře. 

To znamená, že jsou zodpovědné za její ochranu. Bederní páteř je nejvíce zatěžovaná část těla a proto je tak 

důležité jí pečlivě chránit. Mnoho lidí si však vůbec neuvědomuje, že jsou za tuto ochranu z velké části zodpovědné 

právě břišní svaly. Vlivem špatné funkce těchto svalů vznikají bolesti zad, zejména v oblasti bederní páteře a kříže.  

Anatomie břišních svalů 

Břišní svaly jsou rozděleny do povrchové a hluboké vrstvy. 

2.1 Povrchová vrstva 

 Do povrchové vrstvy patří přední sval břišní, vnější šikmé břišní svaly a čtyřhranný sval bederní.  

2.1.1 Přímý sval břišní 

 Přímý sval břišní tvoří přední část břišní stěny. Začíná na spodních žebrech a pokračuje směrem dolů, kde se upíná 

na pánev. 
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2.1.2 Vnější šikmé břišní svaly 

Vnější šikmé břišní svaly tvoří boční části břišní stěny. Začínají na spodních žebrech z boku a upínají se z boku na 

pánev. 

2.1.3 Čtyřhranný sval bederní 

Čtyřhranný sval bederní tvoří zadní část břišní stěny. Začíná na spodních 

žebrech zezadu a upíná se na bederní obratle a na zadní část pánve. 

2.2 Hluboká vrstva 

Do hluboké vrstvy patří vnitřní šikmé břišní svaly a příčný sval břišní. 

Dohromady se postupně upínají na hrudník, pánev a bederní páteř. Společně 

tak tvoří takzvaný svalový korzet v oblasti bederní páteře a také zároveň, 

společně s pobřišnicí, tvoří vnitřní stěnu břišní dutiny. Právě tyto dva svaly se 

významně podílejí na stabilizační funkci břišních svalů. 
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2.3 Význam a funkce břišních svalů 

A) Stabilizace bederní páteře a zpevnění trupu: Ke správné stabilizaci bederní páteře dochází ve spolupráci 

s bránicí, hlubokými zádovými svaly a pánevním dnem. Seskupení těchto všech svalů se nazývá hluboký stabilizační 

systém páteře neboli CORE SYSTÉM. 

B) Kontrolovaný pohyb bederních obratlů a pánve: Díky tomu můžete předklánět, zaklánět, uklánět nebo rotovat 

trup.  

C) Podílení se na vylučování, kašlání, smíchu, kýchání a další.  

2.4 Potíže při špatné funkci břišních svalů 

A) Tou nejrozšířenější potíží je bolest v oblasti bederní páteře a kříže. To je způsobeno nedostatečnou nebo 

žádnou stabilizací bederní páteře. Při dlouhodobém zanedbávání těchto potíží může dojít k chronickým bolestem 

zad. 

B) Další potíží může být opotřebení bederní páteře. Může dojít k výhřezu meziobratlové destičky.  
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2.5 Nejčastější příčiny špatné funkce břišních svalů 

A) Nevhodní posilování břišních svalů: Břišní svaly by se měly posilovat komplexně jako celek. To znamená 

posilovat povrchové břišní svaly ve spolupráci s těmi hlubokými. Pokud budete posilovat pouze povrchové svaly, 

narušíte tím stabilizační funkci.  

B) Špatné pohybové návyky: Stabilizační funkce břišních svalů plnohodnotně funguje pouze při správných 

pohybových návycích. Pokud se u Vás objevují špatné pohybové návyky, jako je například chybný sed, nesprávné 

zvedání předmětů ze země, nevhodné provádění pohybových aktivit a mnoho jiných, dochází k útlumu této 

stabilizační funkce. Útlum této stabilizační funkce je způsoben tím, že při špatných pohybech jsou používány jiné 

svaly.  

C) Těhotenství a porod u žen: To je způsobeno hned několika důvody. Prvním důvodem je vyplavení hormonů, 

které před porodem uvolní svalové a vazivové struktury, aby byl porod co nejsnazší. Vlivem toho dochází dočasně 

k útlumu stabilizační funkce. Druhým důvodem je samotné těhotenství. Během těhotenství dochází k postupnému 

rozpínání břišní stěny. Po porodu nějaký čas trvá, než se břišní stěna vrátí do původního stavu.  
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2.6 Rady na závěr kapitoly 

A) Pokud patříte mezi ty, co rádi posilují břišní svaly, zamyslete se nad tím, zda to děláte správně.  

B) Při správném posilování břišních svalů je aktivní nejen přední část břišní stěny, ale také i boční části břišní stěny. 

To znamená, že břišní svaly musí pracovat jako celek, nikdy ne jen izolovaně. 

C) Pokud vás při posilování bolí záda, znamená to, že cvičíte špatným způsobem.  



 

2015 © www.zdravamaminka.cz 11 

ZÁKLADY ZDRAVÉHO POHYBU            Filip Kuňák, Tomáš Kuňák 

 

3 BEDERNÍ PÁTEŘ 

Tato oblast je vzhledem ke stavbě lidské kostry nejvíce zatěžovaná část osového systému. Na rozdíl od hrudní 

páteře není bederní páteř fixována a chráněna žebry, tudíž je pohyblivější, ale zároveň zranitelnější. Fixaci a 

ochranu zde zajišťuje hluboký stabilizační systém páteře neboli CORE systém. Funkce CORE systému tedy 

významně ovlivňuje zdraví v bederní páteři a kříži. Kombinací velkého zatěžování a zranitelnosti bederní páteře 

velmi často vznikají bolesti v této oblasti. Velké procento potíží vzniká opět 

nevhodnými pohybovými návyky a neznalosti principů a pravidel zdravého pohybu. 

3.1 Anatomie bederní páteře  

Bederní páteř je tvořena pěti masivními obratli, meziobratlovými destičkami, 

meziobratlovými klouby a vazy.  

A) Bederní obratel je tvořen z několika částí. Mezi tyto části patří obratlové tělo, 

obratlový oblouk a obratlové výběžky. 

B) Mezi obratlovými těly se nachází meziobratlové destičky, které spojují sousedící 
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obratle mezi sebou. Jsou to chrupavčité disky nasáklé tekutinou. Tyto destičky také fungují jako tlumič nárazů a 

otřesů. 

C) Meziobratlové klouby umožňují pohyb obratlů vůči sobě. Díky tomu můžete zaklonit, předklonit, uklonit a 

rotovat páteř. 

D) Vazy fixují obratle mezi sebou a omezují jejich příliš velký pohyb. 

Bederní obratle společně s meziobratlovými destičkami tvoří takzvanou 

bederní lordózu. To znamená, že bederní páteř není rovná, ale lehce 

prohnutá.  

3.2 Optimálně zatěžovaná páteř 

Důležité je vědět, že ne v každé pozici bederních obratlů dochází 

k optimální ochraně bederní páteře. Jak už víte, bederní páteř je chráněna 

a stabilizována CORE systémem. Aktivita CORE systému je závislá na pozici 

bederních obratlů vůči sobě. Pokud chcete, aby tento systém optimálně chránil vaši bederní páteř, musíte 

udržovat již zmíněnou bederní lordózu neboli lehké fyziologické prohnutí. V této správné pozici je zátěž 
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rovnoměrně rozložena na celou plochu všech meziobratlových destiček. Také dojde k aktivaci Vašeho CORE 

systému, který šetrně převádí tlakové síly z horní poloviny těla na tu spodní, právě přes oblast bederní páteře a 

pánve. Zároveň také dokonale fixuje obratle ve správné pozici mezi sebou. V tomto případě nedochází 

k přetěžování osového systému a není důvod, aby se objevily bolestivé potíže v této oblasti. 

3.3 Rizikově zatěžovaná páteř 

Rizikové pozice pro bederní páteř jsou v podstatě všechny takové pozice, při kterých není udržena bederní lordóza 

neboli lehké fyziologické prohnutí. Nejčastěji se jedná o nahrbenou bederní páteř. V takovém případě není zátěž 

rovnoměrně rozložena na celou plochu všech meziobratlových destiček. Dále nemůže dojít ke stoprocentní 

aktivitě Vašeho CORE systému. Vlivem těchto skutečností není bederní páteř adekvátně chráněna a dochází tak 

k přetěžování. Výsledkem mohou být ztuhlé zádové svaly, akutní nebo chronické bolesti zad, či dokonce výhřez 

meziobratlové destičky. 
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ZÁVĚR REPORTU 

Tím, že jste se dostali až sem, jste se posunuli o mnoho vpřed za zdravým tělem a pohybem.  

Troufám si říci, že většina z vás se za posledních pár minut dozvěděla, mnohem více informací především o břišních svalech 

a bederní páteři, než za celý svůj život. 

Věřím, že tyto informace zužitkujete tím nejlepším způsobem a začnete vše co jste se dnes dozvěděli využívat. Rozumím 

tomu, že mnoho z vás napadají další a další otázky, na které jste nedostali odpověď. Proto mi klidně napište na můj email 

tomas@coreacademy.cz.  

Díky za přečtení, 

Poznávejte své tělo a zlepšete si život. 

- Tomáš Kuňák 
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