
Jak na problém horního zkříženého syndromu 

 

Svalové dysbalance 

O svalových dysbalancích a chybných stereotypech držení těla se běžně moc nemluví a mnoho lidí se 

domnívá, že jde o problém, který musí řešit lékař nebo fyzioterapeut. Já si však myslím, že by toto 

téma měl dobře znát každý, kdo nějak ovlivňuje pohybový aparát lidí (především pak dětí), ať se 

jedná o trenéra mládežnického sportovního týmu, či o osobního trenéra ve fitness centru. Většina lidí 

má za cíl sportovat pro zdraví, ne vždy k tomu však zvolí správnou cestu. Je potřeba připomenout, že 

zdravotní cvičení jsou stále velmi málo populární, v posilovnách se lidé ženou za objemem a 

tvarováním těla a zdravotního aspektu si začnou všímat až ve chvíli, kdy už je většinou pozdě. Je 

proto důležité, aby měl trenér znalosti v oblasti pohybového aparátu a jeho funkci a dokázal tak 

formou pohybu skutečně pomáhat. V opačném případě si sportem můžeme i uškodit. 

Co je to horní zkřížený syndrom  

Současná doba počítačů spolu s minimem pohybu a také nevhodné zatěžování či přetěžování přináší 

stále více případů bolesti hrudníku, krční páteře a s tím spojené bolesti hlavy, často také bolesti 

v ramenním pletenci. To vše proto, že horní zkřížený syndrom (dále jen HZS) deformuje správné 

držení těla a decentruje ramenní kloub. HZS je v naší populaci velmi rozšířený, dalo by se říct až 

civilizačním onemocněním pohybového aparátu. V průběhu psaní tohoto článku jsem se také přistihl, 

že nesedím správně a musel jsem poupravit svoje držení těla. HZS může postihnout každého z nás. 

Rozpoznat tento problém není vůbec věda, stačí se na člověka podívat z bočního pohledu a uvidíte 

nadměrné zakulacení zad v hrudní oblasti, označováné také jako hyperkyfóza. Dále pak ramena 

s vnitřní rotací a hlavu vystrčnenou dopředu nejčastěji ještě v záklonu. Zkřížené syndromy definoval 

Prof. MUDr. Vladimír Janda.: „ Jedná se o typické svalové dysbalance, při kterých některé svaly mají 

tendenci ke zkrácení (svaly posturální - jsou hyperaktivní, hypertonické a jejich klidová délka se pak 

zkracuje) a jiné k oslabení (svaly fyzické - jsou vlivem adaptace méně aktivovány).“ Laicky řečeno je to 

skupina svalů zkrácených a skupina svalů ochablých. Tyto dvě skupiny se vzájemně kříží, a proto 

syndrom dostal název zkřížený. Horní proto, že se nachází v naší horní části těla. Dochází k přetížení 

horních fixátorů lopatek a následně k přetížení krční páteře. Příčiny vzniku HZS mohou být různé, 

nejčastěji je to však sedavým způsobem života a nedostatkem pohybu většiny populace. Méně často 

se objevuje z důvodu vrozených poruch nebo v důsledku zranění nebo neúměrným přetížený přední 

části těla oproti zádové části (např. častým cvičením tlaků bez posilování zadní části ramen.)  

 

Svaly s tendencí k ochabování 

 hluboké flexory krku (mm.scaleni) 

 rombické mezilopatkové svaly (mm.rhomboidei)  

 spodní a střední část svalu trapézového (m. trapezius) 

 široký sval zádový (m.latisimus dorsi) 

 přední pilovitý sval (m. serratus anterior)   

 

Svaly s tendencí ke zkrácení 

 zdvihač hlavy (sternocleidomastoideus)  



 zdvihač lopatky (m. levator scapulae)  

 velký a malý prsní sval (m. pectoralis major, minor)  

 horní vlákna trapézového svalu (m. trapezius)  

 přední část deltového svalu (m. deltoideus) 

 

 

 

Lopatky a jejich fuknce 

Svaly, které mají tendenci ochabovat, je potřeba posílit, a zkrácené svaly naopak protahovat. Svaly 

fungují jako protihráči, při aktivaci jedné skupiny svalů dojde k uvolnění opačné skupiny. Jedná se o 

tzv. antagonistické působení svalů. Při cvičení na oblast krční a hrudní páteře bychom se měli snažit 

uvolnit horní fixátory lopatek (horní a střední část trapézu, zdvihač lopatky) a naopak zaměřit se na 

aktivaci a zapojení dolních fixátorů lopatek (přední sval pilovitý, spodní část trapézu). Právě fixátory a 

práce lopatek je alfou a omegou u HZS. Častou chybou bývá posilování pouze mezilopatkových svalů 

(mm.rhomboidei), protože lopatku táhnou špatným směrem- nahoru. Lopatky bychom ale měli 

stahovat dolu našimi spodními fixátory. Rombické svaly mají hlavně funkci stabilizační a fixační 

v jejich přirozené pozici. Esteticky chceme docílit správného postavení lopatek, rovnoběžné vnitřní 

hrany. Pokud nejsou lopatky ve správné pozici, může za to právě nerovnováha horních a dolních 

fixátorů. Nesmíme opomenout ani svaly rotátorové manžety a externí rotátory, které pokud jsou 

oslabené, tak mají negativní vliv na HZS a na špatnou centralizaci kloubu.  

 

Správná postura 

Jako úplný základ při HZS je třeba začít se správným držením těla a to kdekoli a kdykoli. Umět si 

uvědomit, že špatně stojíme nebo sedíme za počítačem je první správný krok ke zlepšení držení těla. 

Je důležité pohyb vnímat a cítit, abychom si špatnou pozici dokázali uvědomit a přenastavit. Hodně 

lidí už si ani neuvědomuje, že je jejich tělo v nesprávné pozici. Při správném držení tělo bychom měli 

myslet na pár zásadních bodů. Záda a pánev bychom měli mít v  neutrální pozici, ramena a lopatky 

roztažené do stran a dolů, trapézy uvolněné. Hlavu vytahujeme mírně nahoru a bradu lehce 

zasouváme. Ke správnému držení těla přispívá také cvičení DNS (dynamická neuromuskulární 

stabilizace) jehož zakladatelem je Prof. PeadDr. Pavel Kolář. Typ cvičení, který se mně i mým 

kamarádům z fyzioterapeutické praxe osvědčil a který propojuje posilování s protahováním je SM 



systém vyvinutý Mudr. Richardem Smíškem.  

 

Jak na to 

Cvičení na zlepšení práce lopatek jsem rozdělil na čtyři kategorie: 

A) Mobilizace a uvolnění fascií (scapullar pull ups, foam roller , lacrosse ball, 

expander) 

 
 

B) Stabilizace lopatek (crawling) -  uvolňuje hrudník, posiluje HSS 

 
 

C) Streching zkrácených svalů - důležité správně prodýchat, minimálně 15s v pozici 

 
D) Posilování oslabených svalů – nepospíchat a vnímat každý pohyb, plynulost 

 

Pokud máte problém s HZS omezte na čas tlakové cviky (bench press, shoulder press) a zařaďte více 

ve fitku více kompenzačních cviků. Pokud bez tlaku nemůžete být, zkuste floor press, kde jsou lopatky 

stabilizovány se zemí. 

 

Slovo závěrem 

Až budete vybírat trenéra, nechte si na to čas a prostor. Dejte přednost kvalitě a zkušenostem před 

nízkou cenou nebo více likům na instagramu. Dobrý trenér s klientem nejdřív začne pracovat na 

dýchání, správném držení těla a diagnostikou svalových dysbalancí s postupnou nápravou. Až poté 

dochází ke specifickým tréninkům uzpůsobeným potřebám klienta.  V opačném případě se 

dysbalance prohlubují a je jen otázkou času kdy navštívíte svého fyzioterapeuta s nějakou tou 



bolístkou. Většina z nás ale sportuje pro zábavu a hlavně z důvodu zlepšení svého zdraví. Proto 

komplexní zdravý a šťastný klient je náš hlavní cíl. 

 

Filip Laža 

 

 

 


