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Proč nás v kanceláři bolí záda? 

Při dlouhém sezení, které je pro dnešní kancelářskou práci více než typické, zá-
da zabolí čas od času téměř každého. Páteř je při této činnosti více namáhána 
a dlouhodobým setrváváním v jedné pozici dochází k rozvoji vertebrogenních 
onemocnění. 

 
Svaly, které nejsou vidět 
Bolesti zad jsou velmi často způsobeny sníženou funkcí hlubokého stabilizační-
ho systému (tzv. střed těla), jehož úkolem je zajistit správné držení těla. Svaly 
hlubokého stabilizačního systému (HSS) jsou uložené hluboko uvnitř lidského 
trupu. 

HSS pracuje jako jeden funkční celek a při jeho snížené funkci, např. při 
dlouhém a nesprávném stání či sezení, jeho funkci přejímají svaly povrchové, 
které k této funkci nejsou přizpůsobeny. Čím méně pracuje HSS, tím více se za-
pojuje povrchový systém. Povrchové svalstvo sice vypomáhat může, ale po něja-
ké době dodatečnou zátěž přestane zvládat, což se projeví bolestmi zad. 

Funkce hlubokého stabilizačního systému je důležitá nejen při sportu 
a namáhavé fyzické práci, ale i při běžných každodenních aktivitách jako je 
chůze nebo sezení v kanceláři. 
 
Snadná pomoc 
Práce v kanceláři automaticky neznamená, že záda začnou bolet. Prevence 
v tomto případě není náročná, každý den zabere maximálně několik desítek mi-
nut a vyžaduje minimální fyzické úsilí. Obecně platí, že každá hodina v práci by 
měla být proložena alespoň pěti minutami cvičení, protažení nebo projití se. 
 Pro předcházení a odstranění bolestí zad je důležité nejen dostatečně sil-
né, ale také uvolněné zádové svalstvo. Cílem této příručky je představení jedno-
duchých uvolňovacích cviků, které lze provádět za pomoci základních fyziotera-
peutických pomůcek. 
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Cviky proti bolestem zad 

Uvolnění svalstva v oblasti hrudní páteře 

Cviky provádějte ve čtyřech výchozích pozicích, kdy je důležitá pozice horních i 
dolních končetin. Pro každou výchozí pozici provádějte cviky podle obr. 2 až 5 
(pohyby končetin, prohnutí zad, atd.) s volným prodechnutím v každé pozici a 
návratem do daného výchozího postavení. Cviky dvakrát až třikrát opakujte. 

Výchozí postavení č. 1 

1. Zaujměte výchozí postavení, viz obrázek 1. Ruce mějte mírně pokrčené 
v loktech a dlaně na úrovni ramen. Záda se snažte držet narovnaná a hlavu 
v prodloužení páteře. 

 

2. Vyhrbte záda, viz obrázek 2, a v této pozici setrvejte 10 vteřin. Poté se vraťte 
zpět do výchozího postavení a pokračujte bodem 3. 

 

3. Prohněte záda směrem k podložce a zakloňte hlavu, viz obrázek 3. V této 
pozici setrvejte 10 vteřin, poté se vraťte zpět do výchozího postavení. 



 4 

 

 

4. Podle obrázku 4 propnutou levou ruku upažte nad hlavu s vytočením hrud-
níku doleva, za rukou otočte i hlavu. V této pozici setrvejte 10 vteřin. Poté se 
vraťte zpět do výchozího postavení (obr 1) a cvik opakujte pro pravou ruku s 
otočením hlavy doprava. Poté se vraťte zpět do výchozí pozice (obr 1). 

 

5. Podle obrázku 5 ze základního postavení vybočte nohy doprava. Na stejnou 
stranu ukloňte hlavu, hlavu neotáčejte, ale snažte se položit ucho na rame-
no. V této pozici setrvejte 10 vteřin. Poté nohy vraťte zpět doprostřed a cvik 
opakujte s vybočením nohou a úklonem hlavy doleva. 
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Výchozí postavení č. 2 

Změnu výchozí postavení č. 1 
na výchozí postavení č. 2 pro-
veďte umístěním loktů na 
podložku, čímž dojde 
k uvolnění a protažení vyšší 
části páteře (blíže ke krční 
páteři). 

Zaujměte nové výchozí 
postavení, viz obrázek 6. 
Opřete se o lokty, předloktí 
natáhněte před sebe. Lokty 
mějte na úrovni ramen, záda 
držte narovnaná. S tímto vý-
chozím postavením provádějte cviky podle obrázků 2 až 5. 

Výchozí postavení č. 3 

Po provedení cviků 2 až 5 pro výchozí postavení č. 2, přejděte z výchozího posta-
vení č. 2 do výchozího posta-
vení č. 3 tak, že posunete lok-
ty na podložce před úroveň 
ramen. Tím dojde k protažení 
a uvolnění vyšší části páteře 
než ve výchozím postavení č. 
2. 

Podle obrázku 7 zaujmě-
te nové výchozí postavení, 
předsuňte lokty na podložce a 
s tímto výchozím postavením 
provádějte cviky podle obráz-
ků 2 až 5. 

 

Výchozí postavení č. 4 

Po provedení cviků 2 až 5 
s výchozím postavení č. 3 pře-
jděte do výchozího postavení 
č. 4. Pro výchozí postavení č. 
4 využijte 10 až 15 cm vyso-
kou podložku, o kterou se 
můžete opřít dlaněmi, viz ob-
rázek 8. 
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Pro uvolnění přechodu hrudní a bederní páteře se opřete o podložku tak, 
abyste měli ruce na úrovni ramen a s tímto výchozím postavením provádějte 
cviky podle obrázků 2 až 5. 

Uvolnění svalstva v oblasti bederní páteře 

Uvolnění bederního svalstva provádějte vleže podle následujícího postupu: 

1. Zaujměte výchozí pozici, viz obrázek 9. Lehněte si na podložku, pokrčte ko-
lena a rozpažte ruce. 

2. Vybočte kolena doleva (snažte se je položit), chodidla nechte ve výchozí po-
zici a hlavu otočte směrem k pravé ruce, viz obrázek 10. V této pozici setr-
vejte 10 vteřin a volně prodechněte, vraťte se do výchozí pozice (obrázek 9) 
a cvik opakujte s vybočením kolen doprava a otočením hlavy doleva. 

 

3. Ve výchozí pozici položte pravé chodidlo na levé koleno, viz obrázek 11. 

4. Snažte se položit levé koleno i s umístěným pravým chodidlem na zem smě-
rem doleva a hlavu otočte směrem k pravé ruce, viz obrázek 12. V této pozici 
setrvejte 10 vteřin, vraťte se do výchozí pozice (obrázek 9) a cvik opakujte 
s umístěním levého chodidla na pravé koleno, položením kolene doprava a 
otočením hlavy doleva. 

 

5. Ve výchozí pozici (obrázek 9) přitáhněte rukama nohy k trupu, viz obrázek 
13. 



 7 

 

6. Koleny opisujte krouživým pohybem ve vzduchu kruh po dobu 10 vteřin ve 
směru doleva, viz obrázek 14. Cvik poté opakujte s pohybem kolen 
v opačném směru. 

 

7. Ve výchozí pozici položte ruce volně vedle těla, viz obrázek 15. 

8. Levé koleno spouštějte doleva bez naklápění pánve (obrázek 16), pánev mu-
sí zůstat celá na podložce a nesmí se naklánět na stranu. Koleno pomalu 
a plynule spouštějte, ale nesnažte se je položit na zem. 

 

9. Z pozice na obrázku 16 přejděte do pozice na obrázku 17. Levé koleno po-
malu plynule natahujte po podložce, nohu při pohybu z podložky nezvedej-
te. 
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10. Z pozice na obrázku 17 přejděte zpět do pozice na obrázku 15, tak že nohu 
přisunete pomalu po podložce zpět k druhé pokrčené noze, viz obrázek 18. 
Nohu při pohybu z podložky nezvedejte. Cvik poté opakujte pro pravé kole-
no. 

11. Zaujměte pozici z obrázku 15. 

12. Levou nohu položte kotníkem přes pravé koleno, viz obrázek 19. 

13. Zvedněte pravou nohu a snažte se přitom zachovat přibližně stejný úhel 
mezi lýtkem a stehnem pravé nohy. V této pozici setrvejte 10 vteřin, vraťte 
se do pozice na obrázku 15 a cvik opakujte s vystřídáním nohou. 

 

13.1.   Pokud je zvedání nohy příliš obtížné, můžete si pomoct přidržením 
zadní strany stehna rukami, kdy se budete snažit držet ramena stažená 
dolu od uší, viz obrázek 21. 

 

13.2. Na obrázku 22 je znázorněna obtížnější varianta cviku z obrázků 
19 až 21. Pokud jej chcete provést, natáhněte vkleče levou nohu za sebe 
a pravou dejte k levé kyčli. Předkloňte se a opřete se o ruce složené na 
úrovni ramen. V této pozici setrvejte 10 vteřin. 
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14. Zaujměte pozici vkleče, posaďte se na paty, předkloňte se, natáhněte ruce 
na podložku před sebe, viz obrázek 23. V této pozici se dlaněmi odtlačujte 
od podložky. V této pozici setrvejte 10 vteřin, poté se uvolněte. 

 

15. Zaujměte pozici vkleče jako při cviku podle obrázku 23. 

16. Trup otočte doprava a odtlačujte se dlaněmi od podložky pod dobu 10 vte-
řin, viz obrázek 24. Poté se uvolněte, vraťte do pozice z obrázku 23 a cvik 
opakujte s otočením trupu doleva. 

 


