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Definice

• Škola zad je systém, který učí optimalizaci pohybu v 
nejrůznějších zátěžových situacích

• Škola zad se snaží pomoci porozumět vzniku bolesti 
zad při vykonávání běžných všedních denních činností 
a ukazuje cestu jak si od ní pomoci a jak bolesti zad 
předcházet

• Škola zad poskytuje základní teoretické a praktické 
dovednosti pro snížení bolestí zad a jejich prevenci



Pro koho je škola zad určena:

• Pro ty, kteří opakovaně trpí bolestmi zad
• Pro ty, kteří silnou akutní bolest prodělali a už ji 

nechtějí zažít
• Pro ty, kteří mají chybné pohybové návyky 

vyvolávající bolest při funkčních onemocnění
• Pro ty, kteří aktivně přistupují k problému a mají 

zájem na porozumění vzniku bolesti a tedy i na 
odstranění bolesti

• Při akutních silných bolestech bránicích pohybu 
není škola zad na místě



Cíle školy zad

• Snížení bolesti zad

• Snížení pracovní neschopnosti

• Snížení spotřeby léků

• Optimalizace pohybu v nejrůznějších 
zátěžových situacích

• Snížení závislosti na odborné zdravotní péči



Rizikové faktory bolestí zad

• Individuální rizikové faktory /věk – 30-45 let, pohlaví – častěji
ženy, tělesná zdatnost, tělesná hmotnost, zdravotní
anamnéza/

• Faktory psychosociální a organizační

/stres,nespokojenost s prací, rodinné problémy, deprese,
vysoký stupeň odpovědnosti, časová tíseň, monotónní práce /

• Faktory pracovních podmínek / těžká fyzická práce –
manipulace břemen, tažení, nošení, polohová a pohybová
zátěž = vynucené pracovní polohy, statická zátěž, fyzikální
faktory- vibrace, extrémní teploty/



Ekonomicky a optimálně 
vykonaný pohyb 

• Škola zad učí jak se správně a ekonomicky  pohybovat, učí 
optimalizaci pohybu

• Je preventivní koncepcí boje s bolestí v pohybové soustavě

• Základem školy zad je ekonomické zatěžování kloubů, aby 
nedocházelo k ohybovému napětí

• Ekonomické zatěžování = vynakládání co nejmenší energie k 
provedení pohybu

• Ekonomický pohyb je pohyb provedený v dané situaci, 
aktuálně, pro organismus  co nejšetrněji

• Vhodným způsobem musíme kompenzovat statické 
přetěžování opakovanými pohyby /např. práce na klávesnici/



Bolest

• Bolest v hybné soustavě nevzniká nahodile, nýbrž 
zákonitě. 

• Bolest je nejčastěji výrazem ochranné reakce
organismu a naznačuje nám, že máme něco z
našich pohybových návyků změnit.

• Vznik bolesti lze ovlivnit – lze ji zmírnit,
eliminovat, zhoršit

• Škola zad má naučit optimalizaci pohybu – pohyb
vykonávaný tak, abychom udrželi zatížení
organismu v mezích, kdy toto zatížení nepovede k
trvalému poškození organismu



Desatero školy zad

• Drž se vzpříma
• Pravidelně opravuj své držení těla
• Co nejvíce se pohybuj
• Seď co nejméně, a když už sedíš, tak dynamicky
• Odlehčuj svá záda
• Zvedej břemena hlavou, nejen tělem
• Nezapomínej na držení svalové rovnováhy
• Denně trénuj hybný systém
• Zařazuj při práci odlehčující a odpočinkové cviky
• Vychovávej své děti podle školy zad





Funkce páteře

Páteř má několik funkcí:

1. Nosná funkce – zajišťuje oporu pro tělo. Nároky na
nosnost páteře se liší v jednotlivých úsecích. Nejnižší
zátěž na obratle je v oblasti krční páteře a největší zátěž
je v oblasti bederní. Bederní páteř nese celou páteř
včetně horních končetin.

2. Ochrana míchy - napojením jednotlivých obratlů na
sebe vzniká pevný kostěný kanál, ve kterém probíhá
mícha.

3. Mobilní funkce – pomocí malých meziobratlových 
kloubů a disků zajišťuje mobilitu páteře.



Páteř



Meziobratlové ploténky

• Asi jednu čtvrtinu celkové délky páteře tvoří 
meziobratlové ploténky – které jsou z velké části 
tvořené vodou

• Pokud je ploténka dlouhodobě zatěžována 
dochází k vytlačování vody z ploténky

• V případě, že ploténku odlehčíme např. polohou 
vleže na zádech s pokrčenými koleny dochází po 
několika minutách opět k nasátí vody zpět a 
ploténka je připravena na další zatížení



Práce meziobratlové ploténky

• Proto jsme každý večer o něklik 
milimetrů kratší než ráno, kdy 
jsou ploténky „nabobtnalé“ a 
připravené na zátěž

• Během každého pohybu pracuje 
ploténka jako tlumič nárazů

• Zatížení kolmo na plochu 
ploténky nevadí

• Ploténka je ohrožena zatížením 
směřující v určitém úhlu 
spojeném s rotací



Předklon

• U člověka v předklonu dochází ke klínovité deformaci ploténky a ke
zvýšenému tlaku na přední hranu ploténky a ploténka se vyklenuje
směrem do míchy nebo do z míchy vycházejících míšních kořenů.

• Takové zatížení ploténky omezuje její výživu a dochází ke ztrátě
elasticity.

Správně provedený předklon
• předkláníme se tak, že páteř se rozvíjí segment po segmentu
• předkloníme se se zpevněným trupem za účelem zvednutí břemena
• pro zvednutí lehčího předmětu (pírka) při předklánění 1 DK

zanožíme
• Při manipulaci s břemeny bychom se měli snažit, abychom šetřili

hlavně záda. Všechny činnosti, které musíme vykonat v mírném
předklonu a s nataženými koleny, musíme řadit k činnostem výrazně
ohrožujícím bederní páteř.



Předklon

Špatně provedený Správně provedený



Záklon

• Kineziologie záklonu

• při nošení břemen před trupem dochází ke zvýšenému tlaku 
na zadní část meziobratlové ploténky a jádro se posunuje 
mírně vpřed

• v této poloze dochází ke zvýšenému zatížení meziobratlových 
kloubů

• třením výběžků může dojít k rozvoji produktivních změn 
spojených s bolestmi v kříži

• přední výhřez meziobratlové ploténky je vzácnější



Záklon

Špatně Správně



Co nedělat nikdy:

• nikdy nezvedat těžká břemena s
propnutými koleny natažených
dolních končetin a ohnutou páteří
z důvodů:

• 1) těžnice prochází nestabilní oblastí
(ploténky klínovitě deformovány)

• 2) vzniká extrémní ohybové napětí,
provázené zablokováním pohyblivých
struktur a bolestí

• břemena nesmí být přenášena
v záklonu , nesmí být přenášena
v jedné ruce (nošením břemene po
straně trupu vzniká rotační zatížení
ploténky)



Pohyb

• Pohyb je nutno vykonat ekonomicky, pro
organismus šetrně a kompenzovat vhodným
způsobem statické přetěžování

• Při setrvání v nevýhodných polohách bolest
nepomine, naopak se neekonomicky
prováděnými pohyby ještě zhorší /nesprávný
styl zvedání břemen/



Přirozené polohy těla při práci

• Za přirozené polohy při práci jsou považovány 
sed a stoj

• Z fyziologického hlediska je optimální při práci 
střídat sed, stoj a přecházení

• Poloha vsedě vyžaduje poměrně nízký 
energetický výdej, umožňuje přesnost pohybů 
horních končetin, nevýhodou je zatížení 
bederních svalů, stlačení hrudních a bederních 
orgánů



Správný stoj

• Polohu správného stoje lze snadno nacvičit:

• Klient se opírá lehce zády o zeď

• Hlavu drží vzpříma /jako by nás někdo tahal na 
vrcholu lebky za vlasy/

• Ramena stáhnout dozadu a dolů

• Pánev je mírně naklopena dopředu

• Zatáhnout břicho

• Stáhnout hýžďové svaly

• Chodidla svírají úhel 30-40 stupňů



Nejčastější chyby

• Předklon páteře

• Předsunutí hlavy nebo trupu

• Zvedání ramen nebo předsun ramen

• Nepodsazená pánev





Doporučení pro práci ve stoji

• Při déletrvajícím stoji se doporučuje tento stoj 
kompenzovat uvědomělým vzpřímeným stojem se 
zapnutým břišním a hýžďovým svalstvem

• Vhodné je uplatnění dynamického stoje /stoj na 
špičky, paty, přešlapování apod. – vhodné i pro 
prokrvení končetin/

• Dlouhodobý stoj – úlevová poloha / opora zad o 
stěnu, stoj s předklonem břicho opřít o stůl/



Správný sed
• Základním předpokladem 

správného sedu je alespoň 
částečné zachování 
bederního prohnutí páteře

• Platí zde pravidlo 90 ti
stupňů:

• Sed vzpřímený

• Hlava mírně vytažena z krční
páteře

• Mezi stehny, v kyčlích v
kolenních kloubech a
hlezenních kloubech je úhel
90 stupňů



Optimální pracovní úhel 



Nejčastější chyby

• Zakulacená záda

• Pánev je natočená dozadu

• Předsunuté držení ramen

• Předsunuté držení hlavy

• Omezené dýchání

• Stlačení břišních orgánů

• Oploštění bederní lordozy a 
tím dochází ke zvýšení tlaku 
na meziobratlové ploténky 
bederní páteře



Model tří ozubených kol



Odlehčující sed dle Bruggera

• Pánev mírně nakloněná vpřed

• Kyčle o několik cm výše než kolena

• Úhel mezi stehny 45 stupňů

• Vzpřímit hrudník

• Opravit držení hlavy – bradu lehce vpřed

• Dýchání do břicha

• Ramena volně, dozadu, zevní rotace HKK



Výběr vhodné židle

• Základními požadavky na správnou pracovní židli jsou 
stabilita a bezpečnost – pětiramenná podnož

• Pohyb židle na kolečkách musí být brzděn v závislosti 
na povrchu – vhodná protiskluzná kolečka

• Tlumení prudkého dosedu – odpružení sedadla

• Nastavitelné parametry sedadla – snadno dosažitelné

/nastavitelná výška



Zásady správného – dynamického sedu

• Během déletrvajícího sedu měňte polohu 
horní části těla /např. střídavé naklánění trupu 
dopředu a dozadu/

• Měňte postavení dolních končetin

• Minimálně 2x až 4x za hodinu vystřídejte 
sezení stáním

• Proti statické námaze bojujte pohybem



Alternativní sezení

• Alternativní typy sezení byly vyvinuty 
především pro podpoření správného držení 
těla a zvýšení dynamičnosti sedu

• Tento netradiční způsob sezení se doporučuje 
jako doplněk klasického sezení, nikoliv jako sed 
trvalý

• Patří sem klekačky a balanční míče



Sed na balančním míči

Správná velikost míče Špatná velikost míče



Ergonomické požadavky 
pro manipulaci s břemeny

• Obecně je doporučováno zvedání břemene z 
podřepu s rovnými zády.

• Doporučená pravidla pro manipulaci s břemeny:

- pravidlo vertikální roviny – těžnice těla a těžnice břemene 

mají být co nejblíže u sebe,optimální vzdálenost úchopu 
břemen je do 25cm před trupem

- pravidlo horizontální roviny – přenášená břemena by měla být 

ve stejných výškových úrovních ( platí zejména pro přenášení 

na krátké vzdálenosti)



Ergonomické požadavky pro manipulaci 
s břemeny

-zatěžující je zvedání pod úrovní kolen a nad úrovní 
ramen, optimální výška úchopu 
je přibližně 60 –70cm nad úrovní podlahy

- k usnadnění manipulace využít některé technické 
prostředky     ( pojízdné vozíky a  kolečka, plošiny pro 
odebírání a ukládání předmětů)



Zvedání břemen ze země

Nesprávně Správně



Vstávání z postele

Nikdy nevstávejte švihem Správně 



 špatně  správně

TLAČENÍ BŘEMENE



PŘENÁŠENÍ BŘEMENE

 špatně
 správně 



STLANÍ LŮŽKA

 špatně  správně



STLANÍ LŮŽKA

 špatně  správně



Rozložení břemene

špatně správně



Ergonomie

• Je vědní obor zabývající se ochranou zdraví člověka 
při práci

• Pojem ergonomie byl uměle vytvořen spojením dvou 
řeckých slov 

Ergon =  práce

Nomos =  zákon

• Nesprávná ergonomie při práci vede k nepřiměřené 
pracovní zátěži s důsledkem přetížení určitých 
svalových skupin a klubů



Zdroje

• Ergonomie /optimalizace lidské činnosti/ autor S. Gilbertová, 
O. Matoušek, nakl. Grada Publishing a.s. 2002

• Nejen bolesti vás zbaví škola zad autor MUDr. E. Rašev, Direkta
Praha, 1992

• www.cvičíme .cz

• E UNIVERZITA Škola zad

• Anatomie 1 autor Čihák R. nakl. Grada Publishing 2001


