
 

Návod na kompenzaci bolestí 

zad při sedavém zaměstnání 

 

 

  

 Bc. Filip Kuňák 

Jsem pohybový terapeut a rád učím lidi, jak se jednoduše, efektivně a s 

radostí jednou provždy zbavit svých bolestí. Právě proto jsme vytvořili 

akademii zdravého pohybu CORE ACADEMY.cz a internetový blog 

ZDRAVÁ MAMINKA.cz.  
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Úvodem 

Nejprve bych Vám chtěl poděkovat za důvěru, kterou jste vložili do 

tohoto návodu a stáhli jste si ho. Je mi jasné, že Vás bolest zad trápí 

a více, či méně Vám brání v aktivním stylu života. Jestli je to pravda, 

tak je tento návod přesně pro Vás. V Core Academy pomáháme 

našim klientům i široké veřejnosti se zbavit různých bolestí 

pohybového aparátu. Jsou to lidé, stejně jako Vy, kteří se rozhodli 

své potíže a bolesti řešit. Chtěli opět dělat vše, co je baví. Jezdit na 

kole, běhat, cvičit, pracovat nebo se jen kvalitně vyspat. Bolesti zad 

se můžete úplně v pohodě zbavit. Je to dokonce tak jednoduché, že 

se tomu stačí věnovat 10 – 20 minut denně. No a proto jste si stáhli 

tento návod.  

V tomto návodu, který se zabývá kompenzací bolestí zad při 

sedavém zaměstnání, najdete dva velmi jednoduché a praktické 

kompenzační cviky. U každého jednotlivého cviku bude popsáno 

nastavení do cviku, provedení cviku, co byste měli cítit a chyby, 

kterým byste se měli vyvarovat. Naleznete zde fotografie, které 

Vám pomohou s vizuální představou cviků.  

Cvik 1 – Sed u stolu s oporou o ruce 

Tento kompenzační cvik je praktický hlavně, protože se cvičí přímo 

u stolu, tudíž se nemusíte nikam přesouvat. Odcvičíte si dvě minuty 

a zase můžete pracovat. 
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Nastavení do cviku 

Sedíte u stolu a ruce dlaněmi dolů položte na desku stolu. Důležité 

je si sednout rovně a nehrbit se v páteři. Chcete docílit lehce 

prohnutých beder. Nohy mějte položeny na zemi na šířku kyčlí a 

vůči sobě rovnoběžně (špičky nohou směřují vpřed). Špičky by se 

také měli nacházet pod koleny. Ruce jsou položeny na stole na šířku 

ramen a úhel v lokti je přibližně 90 stupňů. Ramena volně táhněte 

(tlačte) dolů směrem k pánvi a lehce dozadu (ucítíte takový pocit 

dlouhého krku). Temeno hlavy je v prodloužení krční páteře (hlavu 

nepředsouvejte, nezaklánějte a ani nepředklánějte).  

 

Správné nastavení do cviku 
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Správné nastavení dolních končetin 
 

Správné nastavení – pohled zepředu 
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Provedení cviku 

V tomto nastavení jemně zatlačte rukama do stolu a tlak udržujte. 

Čím silněji budete tlačit do stolu, tím to bude samozřejmě 

náročnější. Dále se snažte dýchat nosem a směrem do bránice (do 

bočních stran břicha). Nejdůležitější věcí je, abyste ramena 

s lopatkami neustále tlačili (stahovali) dolů k pánvi. Stále byste měli 

mít pocit takzvaného dlouhého krku (cítit, jak se Vám protahuje 

krční páteř). Další důležitou věcí je se snažit o takzvané „vyprsení“ 

(zlehka tlačit hrudník směrem dopředu a nahoru). Také si stále 

dávejte pozor, abyste se nenahrbili v bederní páteři. Tu potřebujete 

mít po celou dobu cviku mírně prohnutou (vytaženou).  

 

Správné provedení cviku s popiskama 
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Co byste při cviku měli cítit 

Tento cvik posiluje stabilizační svaly v oblasti bederní páteře, krční 

páteře, ramen a lopatek. Dále dochází k protažení celé páteře od 

kostrče, až po týlní kost. Tím dochází k uvolnění svalového napětí 

bederní páteře, krční páteře a šíje.  

Při zatlačení rukou do stolu byste měli cítit lehkou aktivitu břišních 

svalů (za předpokladu, že nepodsadíte pánev) a s tím spojené 

protažení svalů bederní páteře. Při kontrolovaném tlačení ramen a 

lopatek k pánvi ucítíte lehkou aktivitu svalů pod a mezi lopatkami. 

Když se tak stane, zároveň s tímto pocitem ucítíte protažení svalů 

krční páteře a šíje. Při dýchání do bránice ucítíte, jak se Vám 

rozpínají spodní žebra do stran a stejně tak ucítíte mírné rozpínání 

břicha do boků. Samozřejmě během cviku můžete cítit aktivitu svalů 

horních končetin. Během celého cviku se může objevit jemné 

chvění těla. To je zapříčiněno vegetativní reakcí stabilizačních svalů 

na zátěž. 

Chyby, kterým byste se měli vyhnout 

Uvedu Vám pár chyb, kterým když se vyhnete, máte téměř vyhráno. 

Jak už bylo řečeno, ramena po celou dobu cviku tlačíte k pánvi a 

nesmí se stát, že by se Vám ramena zvedla nahoru směrem k uším 

nebo se stočila dopředu. Dále si skutečně dejte pozor na 

podsazenou (nahrbenou) bederní páteř (pánev) viz foto. V takové to 

poloze neaktivujete stabilizační svaly a neuvolníte bederní páteř. 

Dále pozor na Váš hrudník. Snažte se ho vyprsit, ať nejste shrbení 
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v hrudní páteři. Poslední důležitou chybou je špatná pozice krku a 

hlavy. Pozor na předsunutou hlavu a zejména na hlavu v záklonu. 

  

Chyby, kterým byste se měli vyvarovat 

Špatné nastavení dolních končetin 



 

2016 © www.coreacademy.cz 8 

Návod na kompenzaci bolestí zad při sedavém zaměstnání 

 

Cvik 2 – Sed v mírném záklonu 

Stejně tak jako první kompenzační cvik, je i tento vsedě na židli a 

tudíž velice praktický. Zde si dokonce vystačíte jen se svou židlí.  

Nastavení do cviku 

Sedíte na židli a ruce zvedněte do vzduchu tak, aby ruce byly na 

úrovni hlavy a úhel v lokti byl přibližně 90 stupňů. Důležité je si 

sednout rovně a nehrbit se v páteři. Chcete docílit lehce prohnutých 

beder. Nohy mějte položeny na zemi na šířku kyčlí a vůči sobě 

rovnoběžně (špičky nohou směřují vpřed). Špičky by se také měly 

nacházet pod koleny. Ramena volně táhněte (tlačte) dolů směrem 

k pánvi a lehce dozadu (ucítíte takový pocit dlouhého krku). 

Temeno hlavy je v prodloužení krční páteře (hlavu nepředsouvejte, 

nezaklánějte a ani nepředklánějte). 
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Správné nastavení dolních končetin 

Správné nastavení do cviku – Pohled zepředu 
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Provedení cviku 

Provedení u tohoto cviku je poměrně jednoduché. Začnete 

s pozvolným pohybem do záklonu. Čím více budete v záklonu, tím 

to bude těžší. V mírném záklonu se zastavíte a snažíte se udržet 

správné nastavení těla. Nejdůležitější věcí je, abyste ramena 

s lopatkami neustále tlačili (stahovali) dolů k pánvi. Stále byste měli 

mít pocit takzvaného dlouhého krku (cítit, jak se Vám protahuje 

krční páteř). Další důležitou věcí je se snažit o takzvané „vyprsení“ 

(zlehka tlačit hrudník směrem dopředu a nahoru). Také si stále 

dávejte pozor, abyste se nenahrbili v bederní páteři. Tu potřebujete 

mít po celou dobu cviku mírně prohnutou (vytaženou). Udržet 

správně hrudník a bederní páteř je na tomto cviku asi nejtěžší. Dále 

se snažte dýchat nosem a směrem do bránice (do bočních stran 

břicha). 
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Co byste při cviku měli cítit 

Tento cvik posiluje stabilizační svaly v oblasti bederní páteře, krční 

páteře, ramen a lopatek. Dále dochází k protažení celé páteře od 

kostrče, až po týlní kost. Tím dochází k uvolnění svalového napětí 

bederní páteře, krční páteře a šíje.  

Při záklonu byste měli cítit lehkou aktivitu břišních svalů (za 

předpokladu, že nepodsadíte pánev) a s tím spojené protažení svalů 

bederní páteře. Při kontrolovaném tlačení ramen a lopatek k pánvi 

ucítíte lehkou aktivitu svalů pod a mezi lopatkami. Když se tak 

stane, zároveň s tímto pocitem ucítíte protažení svalů krční páteře a 

šíje. Při dýchání do bránice ucítíte, jak se Vám rozpínají spodní žebra 

do stran a stejně tak ucítíte mírný pohyb břicha do boků. Během 

celého cviku se může objevit jemné chvění těla. To je zapříčiněno 

vegetativní reakcí stabilizačních svalů na zátěž. 

Chyby, kterým byste se měli vyhnout 

Opět Vám uvedu několik chyb, které když dokážete eliminovat, tak 

máte skoro vyhráno. Největší chybou, která se u tohoto cviku 

objevuje, je celkové nahrbení páteře. Taková páteř pak z profilu 

vypadá jako luk nebo písmeno „C“. Je nutné udržet páteř 

protaženou.  Dále se nesmí stát, že budete zvedat ramena nahoru 

k uším nebo, že je stočíte dopředu. Hezky je držte dole a pocitově 

vzadu. Poslední chybu, kterou nesmíte udělat je zaklánět nebo 

předklánět hlavu. Temeno hlavy udržte v prodloužení krční páteře 

(pocit dlouhého krku). 



 

2016 © www.coreacademy.cz 12 

Návod na kompenzaci bolestí zad při sedavém zaměstnání 

 

  

Chyby, kterým byste se měli vyvarovat 

 

Špatné nastavení dolních končetin 
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Jak často tedy cviky cvičit? 

Varianta A 

Cviky je vhodné cvičit mezi 10 až 20 minutami (podle Vašich 

časových možností) a tuto časovou porci rozdělit na 2 až 3 minutové 

bloky cvičení, které umístíte do Vaší pracovní doby. 

V praxi to může vypadat tak, že si 20 minut cvičení rozdělíte do 7 tří 

minutových cvičebních bloků, které si zacvičíte například každou 

hodinu, takže během 7 hodin v práci odcvičíte 7 tří minutových 

bloků. 

Varianta B 

Pokud Vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje první varianta, tal to 

lze udělat i jinka. Je také možné těch 10 až 20 mnut odcvičit 

najednou nebo maximálně ve dvou blocích během pracovního dne. 

V praxi to může vypadat tak, že si tyto cviky zacvičite 10 minut před 

obědem a 10 minut na konci pracovního dne. Opět tedy budete mít 

odcvičeno 20 minut během pracovního dne. 

Jak by mělo probíhat samotné cvičení? 

Každý cvičební blok by měl začít prvním cvikem, kde tlačíte dlaně do 

stolu a pak bude následovat druhý cvik. Každý cvik je nejlepší 

odcvičit 30 sekund a poté plynule přejít do cvičení dalšího cviku a 

znovu opakovat stále dokola. 

V praxi to tedy bude vypadat tak, že odcvičíte 1. Cvik 30 sekund, 

poté 2. Cvik 30 sekund, poté opět 1. Cvik 30 sekund, poté opět 2. 
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Cvik 30 sekund a takto stále dokola, dokud nesplníte potřebnou 

dobu cvičení, kterou jste si určili. 

Pauzy mezi cviky 

U kratších cvičebních bloků do 3 minut není potřeba dělat nějaké 

dlouhé pauzy, ale není chybou si mezi nimi odpočinout. 

U delších cvičebních bloků je vhodné po 3 minutách zařadit pauzu 

cca 30 sekund, kdy se můžete projít po místnosti a opět se vrátit ke 

cvičení. 

Za jak dlouho uvidíte výsledky? 

Odpověď na tuto otázku je velmi individuální, protože záleží na tom, 

jak dlouho máte bolesti zad a co všechno je způsobuje. Obecně ale 

dochází k pocitu zlepšení zhruba po jednom až dvou týdnech 

pravidelného a poctivého cvičení. 

 

Co tyto cviky vlastně ovlivňují a na co působí? 

Cílem těchto cviků je rovnat páteř do její přirozené křivky a v této 

pozici vyvolat lehkou zatěž (buď tlačením do stolu nebo lehkým 

záklonem), která bude mít za úkol aktivovat ty správné svaly ve 

správné pozici těla. 

Tímto způsobem začnete oslovovat ty správné svaly, které by měly 

být aktivní. Tím docílíte toho, že odstraníte napětí ze svalů, které 

způsobují bolesti nebo nepříjemné ztuhnutí. 
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Závěrem 

Nejprve bych Vám rád poděkoval, že jste si návod stáhli, ale hlavně, 

že jste si našli chvilku času a přečetli ho. Vážím si toho. Věřím tomu, 

že cviky, které jsem Vám dal k dispozici, vyzkoušíte, naučíte a že 

Vám pomohou zbavit se bolesti. Věřím, že se připojíte ke stovkám 

našich spokojených klientů. Kdybyste si s něčím nevěděli rady nebo 

Vás něco zajímalo, můžete nás kontaktovat na 

Info@coreacademy.cz a my Vám rádi pomůžeme. 

A pozor, 

ještě neodcházejte, něco pro Vás máme… 

Už jsme to několikrát zmiňovali. Představte si, jaké by to bylo zbavit 

se bolesti zad. Mohli byste dělat všechno to, co jste kvůli bolesti 

dělat nemohli. Vyrazit na výlet, vyjet si na kola s rodinou a přáteli. 

My víme, jak Vám to všechno splnit. 

  

mailto:Info@coreacademy.cz
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Ukázková terapie s konzultací 

 

Pokud vám dává smysl náš přístup, v čem spočívá naše práce a 
chcete si vyzkoušet, jakým způsobem natrvalo odstraňujeme 
bolesti zad u našich klientů, neváhejte využít naší časově 
omezenou nabídku. 

 

Pro čtenáře tohoto návodu jsme připravili exkluzivní příležitost 
vyzkoušet si naší ukázkovou terapii s konzultací jen za 249 Kč! 

 

>>Chci více informací ZDE<< 

 

  
 

http://coreacademy.cz/ukazkova-terapie-s-konzultaci/

