
Cvičební manuál o břišních svalech 
 



 
 
Obsah 
 
1. Úvod – vysvětlení funkce břišních svalů (tonická x fázická funkce), funkční posilování břicha 
2. Anatomie + kineziologie – závislost síly svalu na délce sarkomery 
3. Časté chyby při posilování břišních svalů  
4. Zásobník cviků + popis cviků 
5. Na co se můžete těšit v dalším cvičebním manuálu (tréninkové plány, mýty a fakta) 
 
1. Úvod 
 
V poslední době je břišním svalům věnována velká pozornost. Média na nás ze všech stran chrlí 
dokonalá mužská i ženská těla s plochými břichy. Málokdo však ví, že ploché břicho automaticky 
neznamená zdravé a funkční břicho. Než se vrhneme na vysvětlování toho, jak by mělo vypadat 
správné posilování, je nejprve nutné si připomenout anatomii a kineziologii břišních svalů. 
Cílem tohoto cvičebního manuálu je poukázat na to, že se břicho dá posilovat i jinak, než dělat lehy 
sedy, ale že se dá zapojit i funkčně. 
Vyrýsovanost břicha jedna hodně o stravě, ale cvičení je o síle a funkčnosti. 
 
Do břišních svalů řadíme: přímý sval břišní (m. rectus abdominis), šikmý břišní sval vnější a vnitřní 
(m. obliquus abdominis externus et internus), příčný sval břišní (m. transversus abdominis). Břišní 
svaly jsou součástí důležitého celku, který nazýváme HSSP – hluboký stabilizační systém páteře 
(můžete se setkat i s názvem „core“).  
 
HSSP, jak již název napovídá, zajišťuje stabilizaci naší páteře, její odlehčení a odolnost vůči 
zatížení. Do HSSP se kromě svalů břišní stěny řadí: bránice, pánevní dno a hluboké svaly kolem 
páteře, konkrétně m. multifidus a mm. rotatores (svaly rozeklané a rotátory). Zejména důležitá je 
funkce HSSP v oblasti bederní části páteře. Pokud bychom se podívali na kostru člověka, tak v 
oblasti bederní páteře je jen málo kostěných struktur, o které se páteř může při zátěži „opřít“. A že 
takové zátěže máme během dne dost. Jen samotné sezení je pro naši páteř obrovská zátěž – sezení je 
dokonce více zatěžující než stoj.  
Jako stabilizátory bederní části páteře tedy slouží břišní svaly ve spolupráci s bránicí a pánevním 
dnem. Fungují jako balon, o který se může páteř opřít a odlehčit tlak, který působí na obratlová těla 
a meziobratlové ploténky. Výše uvedená funkce břišních svalů se označuje jako tonická 
(stabilizační funkce) funkce. Břišní svaly mají i funkci fázickou (dynamickou) – např. přímý sval 
břišní provádí ohyb (flexi) trupu a podsazení (retroverzi pánve), šikmé břišní svaly provádějí rotaci 
a úklon, atd. Většina lidí posiluje břišní svaly fázicky, tedy prováděním výše uvedených pohybů.  
 
Netvrdíme, že takové posilování je vždy špatně, to rozhodně ne. Jen je zapotřebí vybírat pohyby, 
které jsou pro člověka přirozené. Například takové oblíbené sedy-lehy přirozené rozhodně nejsou. 
Nadměrně zatěžují tzv. ohybače kyčlí, které už tak bývají přetížené z věčného sezení. Pokud 
bychom se podívali na vývoj člověka od narození, zjistili bychom, že takový sed leh se u zdravého 
jedince v žádné fázi jeho vývoje nevyskytuje.  
 
Pokud se dítě chce posadit (je zdravé a je na to již dostatečně pohybově zralé), posadí se vždy přes 
tzv. šikmý sed. To je mimo jiné důvod, proč bychom malé děti neměli vytahovat za ruce do sedu, 
neboť u nich podporujeme nevhodný pohybový vzor, tedy výše zmíněný sed-leh. V našem mozku 
jsou uloženy pohybové programy, které nás učí, jak bychom se měli správně pohybovat, abychom 
svůj pohybový aparát zbytečně nezatěžovali. Bohužel vlivem moderní doby (časté a dlouhotrvající 
sezení už od útlého věku) se tyto vrozené programy potlačují a do popředí se dostávají nové, 
nevhodné programy.  



 
Pojďme se podívat na typy svalové kontrakce – ty jsou pro nás důležité proto, abychom věděli, 
že zapojení břicha je zapotřebí se zabývat všemi typy. 
 

Typy svalové kontrakce: 

* izometrická – ve svalu se zvyšuje napětí, aniž by sval měnil svoji délku 

* izotonická – je charakteristická stejným napětím, dále se dělí na: 

* koncentrická – svalová vlákna se smršťují 

* excentrická – svalová vlákna se prodlužují 

Během provádění přirozených pohybů se oba základní typy kontrakcí střídají. Jako příklad si 
uveďme bicepsový zdvih: před započetím samotného pohybu nastupuje izometrická kontrakce, 

neboť sval zvyšujícím se napětím překonává gravitaci. Poté nastupuje kontrakce izotonická 
koncentrická – sval se zkracuje, činka se zvedá. Na závěr pohybu, při výdrži ve zkrácení nastává 
opět kontrakce izometrická. Při navrácení do původní polohy se proces opakuje, až na to, že 

izotonická kontrakce bude excentrická, což znamená, že se svalová vlákna budou prodlužovat. 

 
 
 2) Anatomie  
 
Něco málo za anatomie – pro ty, kteří se zajímají odkud kam vedou břišní svaly a zároveň by rádi 
porozuměli pohybu. 
 
 
Přímý sval břišní (M. rectus abdominis) obrázek 

Je rozdělen z funkčního hlediska na část horní a dolní. Je vodorovně rozdělen třemi až čtyřmi 

šlašitými přepážkami. Svisle jej pak dělí bílá vazivová čára, tzv. linea alba. 

* Začátek: mečovitý výběžek kosti hrudní, 5.-7. žeberní chrupavky 

* Úpon: kost stydká 

* Tendence: oslabení; horní část bývá zkrácená 

* Funkce: obloukovitá flexe páteře; spodní část podsazuje pánev, součást břišního lisu, výdechový 
sval 

Šikmý břišní sval vnější (M. obliquus externus abdominis) 

* Začátek: začíná osmi zuby na 5.-12. žebru. Směr vláken je šikmo dolů (jako když dáváte ruku do 
kapsy) 

* Úpon: upíná se na hřeben kosti kyčelní; spodní část tvoří část tříselného kanálu; levá a pravá část 

svalu se upíná do vazivového pruhu přímého břišního svalu (linea alba) a vytváří tak vnější list 
pochvy přímého břišního svalu 

* Funkce: flexe páteře, rotace trupu na opačnou stranu, lateroflexe, břišní lis, stabilizuje žebra → 



stabilizace lopatek; výdechový sval 

* Tendence: oslabení 

Šikmý břišní sval vnitřní (M. obliquus internus abdominis) 

* Začátek: nepřímo od bederní páteře (prostřednictvím lumbálních fascií), od hřebene kosti kyčelní 

* Úpon: poslední tři žebra, pomocí široké šlachy do linea alby 

* Funkce: úklon a rotace trupu na svou stranu, obloukovitá flexe páteře, břišní lis, výdechový sval 

* Tendence: oslabení 

Příčný sval břišní (M.transversus abdominis) – nejhlubší vrstva, má tvar pásu 

* Začátek a úpon: od hřebene kosti kyčelní, nepřímo od beder prostřednictvím lumbálních fascií, 
posledních 5 žeber 

* Funkce: rotace na svou stranu, stabilizace páteře a orgánu břišní dutiny 

* Tendence: výrazná tendence k oslabení 

Čtyřhranný sval bederní (M. quadratus lumborum) – vytváří zadní část břišní stěny 

* Začátek: žeberní výběžky L1-L5, poslední žebro 

* Úpon: hřeben kyčelní kosti 

* Průběh: přímý; šikmý – od žeberních výběžků k hřebenu kyčelní kosti / od žeberních výběžků na 
poslední žebro 

* Funkce: lateroflexe, fixace bederní páteře, pomocný výdechový; pomocné rotace trupu 

* Tendence: ke zkrácení 

 

3) Časté chyby při posilování břišních svalů 

Nejčastější chyby při posilování břicha je: 

a) přetěžování svalů, které přebírají funkci břišního svalstva. Tzv. ohybače kyčlí, s tím souvisí i 
rozsah pohybu. Rozsah pohybu břišního svalstva by tedy mělo být než dojde k pohybu v kyčli 

b) časté cvičení v izolovanějších pozicích např. leh sed na zemi  

c) zapojování pouze koncetrické fáze, to znamená, že břišní svaly neplní funkci stabilizační. 

d) nedostatečná regenerace 

e) nadměrné zapojení přímého svalu břišního a nezapojení šikmých břišních svalů a svlů hlubokých 

 

Při posilování břicha není žádoucí si zapřít nohy o jakoukoli pomůcku, jelikož se poté aktivace 
svalů přenese na ohybače kyčlí a zároveň není ani dobré se přidržovat rukama, jelikož je poté 
zapojen široký sval zádový. 



Cviky na zemi také nemají tak velký význam, jako zapojení břišního svalstva jako celek, ideálně na 

balančních pomůckách, kdy využíváme i funkci stabilizační a nepřetěžujeme meziobratlové 
ploténky. 

Typy od nás – při cvičení (opakování, výdrže) vždy dbejte aby jste cítili břišní svalstvo a ne zádové 

svalstvo a ohybače kyčlí. Pokud tomu tak bude, je dobré zařadit pauzu, nebo snížit počet opakování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Základní aktivace přímého svalu bříšního s oporou zad. Pohyb pouze do úrovně, než dojde k 
pohybu v kyčlích. Na prvním obrázku výchozí pozice, na druhém konečná pozice. 



Plank – pro lepší aktivaci břišního svalstva je dobré pokrčit mírně nohy. Lopatky by neměly 
odstávat, ramena stažená k uším. Výdrž vždy záleží na pocitu zapojení břišního svalstva. Vždy, 
když je cítit zapojení zádových svalů, je dobré si dát pauzu. 
 

Aktivace přímého břišního svalu na dvou nestabilních pomůckách, pro lepší zapojení stabilizační 
funkce. Nádech se rozbalíme a s výdechem přiblížíme pánev a hrudní část. 



Pozice „mrtvého brouka“ na bosu. Pro lepší aktivaci doporučujeme použít jednoruční činku. 
Při nádechu jdeme s rukou do strany a s výdechem zpět. Poté vyměníme ruce. 
 

Pozice „ještěrky“ výchozí pozice v kleku na všech čtyřech a poté natáhneme levou ruku a pravou 
nohu. Snažíme se udržet rovnováhu, neprohýbat se v zádech. Poté vyměníme ruku a nohu. 



 

Metronomy – je důležité nemít zapřené ruce o zem, aby se nezapojoval široký sval zádový.  
S nádechem jdeme do strany a s výdechem zpět. Snažíme se aby po celou dobu byly lopatky 
přilepené na zem. Jedná se o zapojení šikmých břišních svalů. Při tomto cviku nesmí být cítit 
aktivace zad. 



 
Pozice „medvídka“ zpevnění celého středu těla a v této pozici vydržet po dobu 20 vteřin. 
 

 
Sed na bosu. Zvednuté nohy pro lepší aktivaci břicha. Ztížením toho cviku dosáhneme zavřením 
očí. 



 
Leh sed s oporou bosu. Podpora omezí přetížení zad. Nádech ve spodní pozici, výdech směrem 
nahoru. Rozsah pohybu, dokud nedojde k pohybu v kyčli. 
 

Stejné jako na obrázku výše. Tento cvik je těžší, s ohledem na menší opěrnou plochu. 
 



 
Výdrž s mírným pokrčením nohou a bráničním dýcháním. Neaktivace zad. 
 
 
5) Závěr 

Jestli jste dočetli až jsem, tak děkujeme a zároveň doufáme, že jsme Vás obohatili o některé cviky 

na břišní svalstvo. Záměrně jsme nedávali do ukázek posilovací stroje, jelikož jejich nastavení a 
funkčnost, kolikrát s břišním svalstvem nemá co dočinění. 

Stačí si pořídit gym ball a můžete se pustit do cvičení. 

Pokud budete mít otázky a připomínky, rádi si je přečteme a můžeme v příštím díle o cvičení 
zařadit odpovědi a inspirovat se k dalším tématům. 

V příštím díle se budeme zabývat ukázkou přetíženého a nefunkčního břišního svalstva, sestavování 

cvičebního plánu a zařazení vhodných cviků. 

 

Přejeme hodně úspěchů a hezkému a funkčnímu břišnímu svalstvu zdar :) 

 


