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Nejčastější chyby při cvičení a jak je odstranit 

 

MILÍ SPIRALISTI, 
 

oslovuji vás jako „spiralisty“, protože mnozí metodou Spirální stabilizaci páteře® (známou také pod 
názvem SM systém®) cvičíte, nebo možná cvičit začnete. Velmi vám ji doporučuji. Mému tělu pomohla 
tato metoda cvičení s elastickým lanem vyléčit výhřez meziobratlového disku a zlepšit skoliózu. 
Bohužel ale ne všichni pacienti jsme takto úspěšní. Bolestí zad a onemocnění páteře neustále přibývá 
a náš životní styl s všudypřítomnou digitalizací tento stav stále zhoršuje.  
 

Metoda Spirální stabilizace páteře vyvinutá MUDr. Richardem Smíškem - www.spiralstabilization.com 
je unikátní v tom, že jako jediná pracuje s aktivní trakcí páteře, tedy s vytažením páteře do osy. Je ale 
třeba se naučit cviky správně. Možná si už touto metodou cvičíte doma jak nejlépe umíte. A v tom 
právě může být potíž. Stalo se vám už někdy, že se váš stav po cvičení nezlepšil, nebo se dokonce 
zhoršil?!  
 

Mně ano, hlavně zpočátku, než jsem pochopila principy, na kterých je Spirální stabilizace založená. 
Není totiž tak úplně jednoduché osvojit si zásady správného provádění cviků. A přitom je jejich 
dodržování nutné, aby metoda „fungovala“. Potíž může být nedostatečně vyškolený fyzioterapeut 
nebo cvičitel, ale také naše nedostatečná kontrola pohybu při cvičení. A to i tehdy, když je naše domácí 
cvičení podpořeno vedením lekce na dálku, tedy online. 
  

Metoda Spirální stabilizace není fyzicky náročná, ale vyžaduje přesnost provedení a pozornost k tělu. 
To je možné dobře uhlídat při cvičení s terapeutem individuálně nebo v malé skupině, ale při cvičení 
doma je to někdy horší. Abych nebyla špatně pochopena. Cvičit doma chceme a pro zdravá záda je 
pravidelné cvičení jediná cesta, ale je dobré znát a dodržovat principy cvičení, aby pro nás bylo 
přínosné. A právě proto vznikl tento eBook. Přeji si velmi, ať je vám k užitku!  

 
       

 
 

 
    Lektorka zdravotní tělesné výchovy a učitelka jógy 

          Lektorka metody Spirální stabilizace páteře® 
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Nejčastější chyby při cvičení a jak je odstranit 

 

1. VERTIKÁLNÍ OSA TĚLA 

2. SVALOVÁ VYVÁŽENOST 

3. EXTENZE V PLETENCÍCH  

4. NEUTRÁLNÍ POSTAVENÍ PÁNVE 

5. CENTRACE PÁNVE 

6. VYTAŽENÍ – TRAKCE PÁTEŘE 

7. ROTACE HRUDNÍKU A PÁNVE 

8. AKTIVNÍ DLANĚ A CHODIDLA  

9. SPIRÁLNÍ STABILIZACE 

10. KOORDINACE CHŮZE A BĚHU 

 

DISCLAIMER: Informace, které jsou obsahem tohoto eBooku nenahrazují lékařskou péči. Před 
začátkem cvičení se poraďte se svým ošetřujícím lékařem. Autorka nepřebírá odpovědnost za případné 
zdravotní obtíže účastníků cvičení. 

AUTORSKÁ PRÁVA: Obsah tohoto eBooku je chráněn autorským zákonem. Jeho kopírování a používání 

bez uvedení zdrojových webových stránek www.zlatanovotna.cz není povoleno.  
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1. Vertikální osa těla (těžiště hlava – hrudník – pánev) 

První zásadou je osové postavení těla s vyváženým 

těžištěm „hlava – hrudník – pánev“ nad sebou.  

Držení těla ve svislé ose nejméně zatěžuje pohybový 

aparát a je hlavním faktorem, který ho může udržet zdravý 

do vysokého věku. Jde o osu proloženou při bočním 

pohledu vnějším kotníkem – kyčelním kloubem – 

ramenním kloubem – a kloubem mezi atlasem a lebkou 

(nachází se v úrovni ušního boltce).  

Častá chyba: Pokud předkláníme nebo ukláníme trup. 

Při nápřahu v první fázi cviků můžeme sklonit hlavu a 

odvinout páteř, ale jen po 5. hrudní obratel (Th5 – úroveň 

mezi lopatkami), trup zůstává stále v ose. Stejně tak ve 

cviku bokem k lanu můžeme mírně naklonit hlavu, ale 

nesmíme uklánět trup. Pokud nedodržíme vertikální osu 

těla, dochází k přetěžování bederní páteře. 

 

2.  Svalová vyváženost (souhra svalových spirál a vertikál) 

Druhý princip souvisí s prvním. Během života vznikají 

svalové dysbalance, které jsou obrazem typického vadného 

držení těla: 
 

-  Přetížené a zkrácené svaly šíje a horní fixátory   lopatky, 

    zejména horní trapéz –> předsunujeme hlavu  

-   Zkrácené prsní svaly a oslabené dolní fixátory lopatky  – >  

    kulatíme ramena a hrbíme se  

-  Zkrácené flexory kyčle a oslabené břišní a hýžďové svaly, 

    nadměrná bederní lordóza –> prohýbáme se v kříži 
     

Častá chyba: Pouštět se do cviků, na které naše tělo 

není ještě připraveno. Jestliže máme některé svaly výrazně 

zkrácené, je třeba postupný výběr cviků, popř. jejich variant 

terapeutem. Existují varianty každého cviku pro každé tělo. 

Existují také manuální techniky, kterými terapeut pomůže 

zkrácené svaly protáhnout.  

 

Cílem cvičení je dosáhnout ideální svalové vyváženosti, kdy 

spirální a vertikální svalové řetězce pracují v rovnováze. 
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• Přímé vertikální řetězce stabilizují tělo v klidu, tj. např. při sezení nebo ve stoji. Velmi brzy, už 

asi po 20 minutách bez pohybu, se unaví a pokud klidovou pozici nevystřídáme pohybem, 

vzpřímené držení těla ochabuje. Tyto svaly mají tendenci k napětí, a proto je metodou Spirální 

stabilizace uvolňujeme a protahujeme. 

• Šikmé spirální řetězce, popsané MUDr. Smíškem, jsou velmi důležité pro stabilizaci těla 

v pohybu. Tyto řetězce jsou aktivovány pohybem paže dopředu nebo dozadu. Tyto svaly mají 

tendenci k ochabování, a proto je procvičujeme a posilujeme. 
 

 

3. Extenze v pletencích (zapažení a zanožení)  

U třetího prinicipu jde o protažení předních svalových skupin 

ramenního a pánevního pletence. Ty bývají zkrácené, a tak 

nám brání v dostatečném zapažování a zanožování, což je 

pohyb extenze (natažení) v kloubech. Právě extenzí 

zapojujeme spirály pro stabilizovaný pohyb, při chůzi, při 

běhu.  
 

a) Extenze v rameni: Když dostatečně zapažíme se 

současnou vnější rotací paže, lopatka sklouzne po hrudníku 

dolů šikmo k páteři a aktivuje spirální řetězce. Pokud máme 

ale prsní svaly zkrácené a dolní fixátory lopatky slabé, tak 

naše tělo není schopno tento pohyb provést a paže jako závaží 

kmitají při chůzi před tělem. Tím je opět přetěžována páteř. 

Schopnost zapažování a vnější rotace v rameni trénujeme 

hlavně cviky ve stoji s hůlkami a cviky zády k úchytu lana.  
 

Častá chyba: Pokud při cvičení s hůlkami oddalujeme 

malíček od hůlky. Pak rameno nejde vzad a paže nejde do 

vnější rotace. Malíček musí být stále „přilepený“ k hůlce! 

 
      - 4 - 

 

 

 



 

© 2021 MVDr. Zlatuše Novotná                                                          www.zlatanovotna.cz 

b) Extenze v kyčli: Stejně důležitý je rozsah pohybu při 

zanožování. Tady zase míváme věčným sezením zkrácené 

flexory kyčle (ohybače), zejména bedrokyčlostehenní sval 

(m. illiopsoas) a sval na přední straně stehna (m. rectus 

femoris). Zkrácený illiopsoas je příčinou výhřezů v bederní 

oblasti, protože táhne bederní páteř do přílišného průhybu.  

Pokud pohyb při chůzi neprobíhá v kyčli (zanožení), tělo si 

vyrobí náhradní nezdravý pohybový vzorec a při každém 

kroku se nadměrně prohneme v kříži. Tím si ničíme páteř. 

Flexory kyčle účinně protahujeme zejména cviky vkleče. 

Cílem je protáhnout svaly tak, aby rozsah extenze v kyčli, 

tedy schopnost zanožit, byl 15-20 cm. Takový rozsah 

potřebujeme pro zdravou chůzi a běh. 
 

Častá chyba: Pokud se při cviku vkleče při posunu 

pánve dopředu prohneme v kříži. Pak neprotahujeme 

flexory kyčle, ale naopak si ubližujeme kompresí disků 

v bederní páteři. Pozor také při tomto cviku na udržení 

hlavy ve svislé ose. 

 

4. Neutrální postavení pánve  

Další zásada se týká sklonu pánve. Neutrální postavení 

pánve znamená, že tzv. přední a zadní spina pánve jsou ve 

vodorovné rovině. Spiny jsou výstupky pánevní kosti a 

vidíme je na obrázku vpravo jako oranžové body. Pánev, 

kterou si můžeme představit jako nádobu s vodou, tedy 

nemá být ani vysazená (překlopená dopředu, jako by voda 

přetékala přes přední okraj nádoby), ani podsazená 

(překlopená dozadu, jako by voda přetékala přes zadní 

okraj). Neutrálního postavení docílíme tím, že zatneme 

zadek, tedy aktivujeme hýžďové svaly. Aktivní hýždě 

udržujeme po celou dobu cvičení metodou Spirální 

stabilizace.  

Má to velký význam, protože tím účinně posilujeme 

hýžďové svaly, které jsou důležitou součástí spirálních 

řetězců a bývají oslabené. Pro správné neutrální postavení 

pánve je důležité mít protažené flexory kyčle, jak je 

popsáno v předchozí zásadě Extenze v kyčli v bodu 3b). 

Častá chyba: Pokud povolíme zadek, pánev jde do 

vysazení, tedy „překlopí“ se směrem dopředu, a tím se opět 

příliš prohýbáme v kříži. 
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5. Centrace pánve  

I další zásada se týká postavení pánve. Pro správné 

provedení cviků i pro zdravou chůzi potřebujeme mít silné 

svaly v okolí kyčelního kloubu, které stabilizují pánev. Při 

jejich oslabení dochází při došlapu k vychýlení pánve do 

strany a k jejímu sešikmení. Při chůzi vidíme obraz „kachní 

chůze“ (tzv. Trendelenburgův příznak), kdy dochází i 

k odklánění těla z osy a zvedání ramen. Častý je tento 

příznak u osob, které trpí bolestmi kyčelního kloubu. 

Řešením je posílit hýžďové svaly a svaly v okolí kyčle tak, 

abychom je při chůzi mohli dobře používat. 

Svaly stabilizující pánev trénujeme zejména cviky s nášlapy 

a s výstupem na balanční desku, kdy odvineme chodidlo, 

zatneme hýžďové svaly na straně došlapující nohy a 

snažíme se udržet pánev vycentrovanou tak, aby lopaty 

kyčelních kostí byly po celou dobu, tedy i při došlapu, ve 

vodorovné rovině, tak jak je naznačeno zelenou linkou na 

obrázku vlevo. 

Častá chyba: Pokud povolíme hýžďové svaly na straně 

došlapující nohy a nedbáme na odvíjení chodidla ve cvicích 

s nákrokem a s výstupem na desku.  

 

6. Vytažení – trakce páteře 

Hlavní terapeutický efekt metody Spirální stabilizace je 

vyvolání trakční (protahovací) síly v meziobratlové 

ploténce. Ploténky se zvyšují, nasávají výživu z okolí a 

regenerují.  Jsou vlastně zapojené do šikmých spirálních 

řetězců, protože jejich obal je tvořen vlákny vaziva, které 

také probíhají v šikmém směru. Efektu trakce páteře 

docilujeme aktivací spirálních svalových řetězců, které 

zužují obvod pasu a protahují tělo směrem vzhůru.  

Protažení páteře vzhůru do osy napomáháme v každém 

cviku ve fázi stabilizace tím, že vytahujeme temeno hlavy 

vzhůru do osy. Ta hlavní trakční síla ale vychází ze středu 

těla, z aktivace spirálního svalstva trupu. 

Častá chyba: Pokud nemáme správně nastavená 

chodidla, pánev a hlavu, tedy tělo ve svislé ose, svaly se 

nemohou správně zapojit do spirálního řetězce, jsou 

„rozpojené“ a efekt trakce nemůže správně fungovat. Právě 

z tohoto důvodu je doporučeno začínat cvičit pod 

dohledem řádně vyškoleného terapeuta, který kontroluje 

správnou posturu. 

 
      - 6 - 

 
  



 

© 2021 MVDr. Zlatuše Novotná                                                          www.zlatanovotna.cz 

7. Rotace hrudníku a pánve (v osovém postavení) 

Lidská chůze je tzv. zkřížený pohybový vzorec s 

protipohybem horní a dolní končetiny, což také odlišuje 

chůzi člověka od chůze primátů. Při střídavém 

zapažování a zanožování dochází k žádoucí protirotaci 

hrudníku a pánve. Mobilizace zdravé páteře do rotace 

je prospěšná, ale pozor, nezbytné je nejprve vytažení 

páteře v osovém postavení (viz princip č. 1 – vertikální 

osa těla a č. 6. – trakce)!  

Anatomicky je rotace hrudníku a pánve dobře možná. 

Hrudník i pánev ale míváme ztuhlé v důsledku 

dlouhého sezení a nedostatku pohybu. Proto nácvikem 

zdravé chůze náš hrudník a pánev mobilizujeme, čímž 

meziobratlové disky regenerují. 

Častá chyba: Pokud se snažíme rotovat s tělem 

v šikmé ose. Pak své páteři ubližujeme i jinak zdravým 

pohybem, jako je chůze. Rotovat je potřeba, ale pouze 

ve svislé ose! Pozor! Cviky s rotací necvičíme, pokud 

jsme v akutní nebo subakutní fázi po výhřezu disku.  

 

8. Aktivní dlaně a chodidla 

Při cvičení máme prsty rukou 

natažené a roztažené, dlaně jsou 

aktivní, aby se správně aktivovaly 

celé paže a ramenní pletenec.  

Velmi důležitá jsou i chodidla. 

Správné držení těla začíná totiž 

už stavem našich chodidel, tj. 

postavením paty i existencí 

podélné a příčné klenby. Pokud 

není zdravé a pohyblivé 

chodidlo, vždy se to projeví 

nevyvážeností výše uložených 

struktur těla, včetně páteře.  

Chodidla procvičujeme cviky 

s odšlapy a výstupy na desku. Při 

cvičení dbáme na rovnoběžné 

postavení chodidel. Při 

správném postoji probíhá svalová spirála až na klenbu nožní a cvičením tak napravujeme plochonoží 

a vbočené palce (hallux valgus). 
 

 

 

 

 

Časté chyby: Šikmé postavení chodidel se špičkami od sebe, které způsobuje pokles vnitřní 

podélné nožní klenby a zhoršuje vbočené palce. Při pokrčených prstech dlaní nedojde k přenosu 

energie a síly na paži, rameno a lopatku.  
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9. Spirální stabilizace 

Spirální stabilizace je základní princip této metody, který jí 

dal název. Jde o stabilizaci trupu a páteře v pohybu, a to 

spirálovými svalovými řetězci. Tyto šikmé řetězce na sebe 

navazujících svalů jsou aktivovány pohybem paže dozadu 

nebo dopředu. Ke spirální stabilizaci dochází ve stoji ve 

vertikální ose těla. Proto cvičíme ve stoje, ne vleže. Chceme 

docílit posturální reakci (aktivitu posturálních svalů), která je 

vyvolaná tlakem na chodidlo, což souvisí s propriorecepcí 

(cítěním z vlastního těla). Proto cvičíme pomalu a soustředně 

(propriorecepce je schopnost nervového systému 

zaznamenat změny vznikající ve svalech a uvnitř těla 

pohybem, jde o hluboké vnímání nutné pro správnou 

koordinaci pohybu, svalový tonus, průběh některých reflexů, 

registraci změny polohy těla). Posturální reakci ještě zesílíme 

cviky na jedné dolní končetině s odložením druhého chodidla 

na balanční podložku, cviky s nákrokem, s odvíjením chodidel 

a cviky s výstupem na desku.  

MUDr. Smíšek 

popsal několik 

hlavních spirál-

ních svalových řetězců. Na přední straně pletence 

ramenního a na boku začínají řetězce pectoralis major 

(řetězec velkého prsního svalu) a serratus anterior (řetězec 

předního pilovitého svalu), které aktivuje pohyb paže 

dopředu. Na zádech je to řetězec trapezius (trapézového 

svalu) a řetězec latissimus dorsi (širokého svalu zádového), 

které jsou spouštěny pohybem paže dozadu a posunem 

lopatky po hrudníku šikmo dolů k páteři. Svalová zřetězení 

vytvářejí stabilizační svalový korzet, tvořený šikmými svaly 

zad, hrudníku a břicha. Svalová aktivita se přenáší na 

pánevní dno, hýžďové svaly, stehno a přední stranu 

holeně a končí na vnitřní podélné klenbě chodidla. Proto je 

metoda účinná i na vady chodidla jako plochonoží a 

vbočené palce (hallux valgus). 

Mezi spirálními a vertikálními svalovými řetězci funguje 

princip reciproční inhibice, který prokázalo měření aktivity 

svalů pomocí EMG (elektromyografie). Spočívá v tom, že 

aktivací jednoho svalu se uvolní sval protilehlý (svaly působící jako agonista – antagonista). Takže 

např. „zapnutím“ svalu na břiše „vypnu“ sval na zádech, což jde hned přes míchu, nikoli přes mozek. 

Tento princip víc funguje při cvičení na jedné noze. A také pouze tehdy, pokud je síla, resp. průtažnost 

elastického lana, přiměřená. I z tohoto důvodu je nutno používat vždy jen originální lano pro Spirální 

stabilizaci.  

     
  - 8 - 

 
  



 

© 2021 MVDr. Zlatuše Novotná                                                          www.zlatanovotna.cz 

10.  Koordinace chůze a běhu  

Metoda Spirální stabilizace páteře vychází z chůze. 

Koordinace chůze a běhu je tedy logickým vyústěním 

tréninku touto metodou. Pokud se díky cvičení Spirální 

stabilizace naučíme znovu zdravě chodit a běhat, máme 

vyhráno, protože pro lidské tělo je to nejpřirozenější pohyb, 

který je udrží zdravé a funkční do vysokého věku.  

Chůze a běh jsou zdravé tehdy, pokud dodržujeme všechny 

uvedení zásady, zejména svislou osu těla, zapažování 

s vnější rotací paže a dostatečný rozsah zanožování bez 

průhybu v kříži, protirotaci hrudníku a pánve, aktivitu 

hýžďových svalů, neutrální postavení a centraci pánve, 

aktivní chodidla atd.  

Při chůzi a běhu se nedoporučuje došlapovat na patu, ale 

na přední část chodidla a nosit obuv, která neutiskuje a je 

pružná, aby chodidla zůstala stále zdravá a pohyblivá 

Metodou trénujeme přesně definovanou koordinační 

souhru, která se fixuje jako zdravý pohybový stereotyp a 

projeví se pozitivním vlivem na páteř – trakcí (protažením 

směrem vzhůru) – centrací (vyrovnáním do středové osy) – stabilizací a mobilizací. Základních cviků 

metody je jedenáct, ale existuje mnoho variant, které umožňují vytvářet cvičební sestavy a programy 

na míru klinickému stavu pacientů a pokročilosti a zdatnosti cvičenců. Pro úspěch cvičení je klíčové 

naučit se cviky pod vedením doporučeného terapeuta nebo certifikovaného lektora metody.  

 

Několik rad závěrem 

 

 

Při cvičení metodou Spirální stabilizace nadechujeme při povolení elastického lana a vydechujeme při 

zatáhnutí za ně. Výdech se zapojením břišních svalů nám pomůže stabilizovat páteř. Dýchejme plně až 

do spodních žeber, využívejme naplno funkci své bránice.  

Buďme na sebe jemní, nepřetěžujme se a nespěchejme na sebe. Naše tělo má obrovský potenciál se 

uzdravit, důvěřujme mu. Kombinujme zdravé cvičení s relaxací a odpočinkem. Nestresujme se, každý 

stres se na těle dříve či později projeví. 

Cvičme raději kratší dobu a častěji během dne. Intenzita cvičení i výběr cviků, popř. úprava cviků na 

míru, je velmi individuální. Záleží na našem klinickém stavu a zdatnosti, na protažení nebo naopak 

zkrácení našich svalů. Proto se nikdy neučme metodu podle knih nebo videí, ale vždycky 

s certifikovaným terapeutem metody. Cvičit bez dozoru můžeme po zacvičení, až se své cviky naučíme 

provádět správně.  

Cvičme s radostí, nepolevujme, začleňme krátká cvičení pevně do svého denního režimu a dejme 

tomu prioritu. Je to naše tělo a naše zdraví, nic není důležitější! Výsledek se určitě dostaví.  
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Jak mě můžete kontaktovat a kde se můžeme setkat: 

 

MVDr. Zlatuše Novotná 

zlata.novotna@gmail.com 

Centrum Spirální stabilizace MUDr. Kateřiny Smíškové 
Podveská 22  

624 00 Brno – Komín 

www.zlatanovotna.cz 
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