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Rovná páteř
• Nadační fond si klade za cíl připomínat a rozvíjet odkaz Věry Čáslavské, a to v prvé řadě v oblasti 

sportovní, kdy se zaměřuje na pohybovou kulturu obecně.

• Projekt Rovná páteř odkazuje nejen na držení těla, ale i morální hodnoty a postoje, které hájila Věra 
Čáslavská.

• Vznik – prvotní myšlenka - během úvodní tiskové konference  k založení nadačního

fondu 2017

• Důvod - Věra Čáslavská chtěla podpořit aktivní pohyb všech dětí (nejen vrcholových

sportovců)

• Cíl - naučit děti správnému držení těla (rovná páteř) ještě před vstupem do školního života

→ připravit je na školu, sport a osobní i pracovní život

- seznámit, rozšířit povědomí o VDT,  o důležitosti prevence,  o dalších možnostech 

cvičení s dětmi



Sestava

• autor cviků – fyzioterapeut PhDr. Martin Pivec, Ph.D

• autoři sestavy – kolektiv autorů

• 10 cviků

• pozice se střídají v rytmu básničky - 7 minut

• cviky v souladu s moderními poznatky z oblasti vývojové kineziologie 
(komplexní syntetické metody) → prof. Janda

• nastavení v pozicích co nejjednodušší + zároveň riziko chyb co nejmenší

• cvičení respektuje předškolní věk

• cvičení = prevence odchylek od tzv. “ideálního držení těla“



Důležité momenty
• Zkřížená opora - většina pozic = významný prvek  = význam pro udržování 

stability a rovnováhy

• Dýchání během cvičení - v relativně statických - změny napětí dechových svalů = 
jemná dynamika a stimulace

• Emocionální náboj – důležitá součást cvičení – vnitřní pocit z rozdílu držení těla

• Každodenní opakování (nejlépe) - častým opakováním se vnímání rozdílu mezi 
neideálním držením těla a tím ideálním může nejen zvětšovat, ale i fixovat v 
pohybové paměti

→ ZÁVĚREČNÁ POZICE – relaxace - soustředění se na jednotlivé části těla –
sebeuvědomění – uvědomění si napětí v některých segmentech - prožitek z  
rovnovážného držení těla - příjemný pocit v těle po cvičení zapamatování 
kvalitnějšího vzoru napomáhá



VDT – kdy a jak vzniká?

• poškození mozku před či po narození

• genetika

• další faktory: psychika (= napětí svalů, emoce)

sociální vazby (vzor, idol)

některá onemocnění

medializované civilizační vlivy



Svalová (ne)rovnováha

• Pokud rovnováha chybí nebo je k jejímu udržení zapotřebí velká svalová aktivita = 
porucha držení těla. Často bývá nazývána vadným držením těla (VDT).

• Každá páteř má být v tzv. předozadním směru v jednotlivých úsecích lehce 
zakřivena.

• hyperkyfotické držení

• hyperlordotické držení

• skoliotické držení

• plochá záda

• plochonoží



Svalová nerovnováha

• Nepoměr mezi svaly

• Svaly fázické vykonávají aktivní pohyb

• Svaly tonické – drží vzpřímený postoj

• Svaly stabilizační – hluboké – stabilizují pohyb

• Porucha vadného držení těla (VDT) je právě problémem funkce 
stabilizačních svalů.



Pilotní projekt
• Kdy?  říjen 2019 – leden 2020

• Kde? 4 MŠ v Praze a okolí (celkem 93 dětí)  - 5x zaškolení fyzioterapeutem

• Výstup?     max. 20 dětí ve skupině, jedna lekce = 2x se otočí básnička, 1.

lekce pouze s učitelkami, děti na boso, děti se SVP  zvládají (nenutí se, ale 

zvládají časem, líbí se jim to), v MŠ nejsou flashky je to na CD

• Matthiasův test před – po absolvování programu (fotodokumentace) – 1MŠ Pha2

• Výsledky: Celkové zlepšení držení těla dětí – otázka proč a jak k tomu došlo 



Stoj před /  stoj po                     Matthias před    /   Mathhias po 30 s              Matthias před       /     Matthias  po 30s
cv.              cv.                                     cv.                    před cv.                                    po  cv.                             po cv.       



Stoj před /  stoj po                     Matthias před    /   Mathhias po 30 s              Matthias před       /     Matthias  po 30s
cv.              cv.                                     cv.                    před cv.                                    po  cv.                             po cv. 



Stoj před    /  stoj po                    Matthias před       /      Mathhias po 30 s                    Matthias před       /     Matthias  po 30s
cv.                 cv.                                    cv.                            před cv.                                      po  cv.                             po cv. 



Ukázka l

POZDRAV

• Jů, jů, je tu štěně,
nekoukej tak vyplašeně!
Sedneme si, však už víš,
bude psina, uvidíš!

• A teď se už připravím,
na cvičení soustředím.
Na bříško se položím,
jednu nožku, druhou ručku,
obě přitom pokrčím.



Ukázka ll
PŘÍPRAVA

• Ležím, dýchám, odpočívám,
na packu se přitom dívám.

O zádíčkách přemýšlím,
jak si je dnes procvičím.

Nádech – výdech, nádech – výdech.

• A teď všechno vyměním.
Nožku, ručku pokrčím.
Ležím, dýchám, odpočívám,
na packu se zase dívám.
O zádíčkách přemýšlím,
jak si je dnes procvičím.

Nádech – výdech, nádech – výdech.

• Ležení mám dost,
Půjdu hledat kost.
Na čtyři se postavím,
nejprve si zacvičím.



Ukázka lll

BLEŠKA

• Štěně zvedá 
nožičku, pokrčí jí 
trošičku.
Nožku drží ve 
vzduchu, podrbe se na 
uchu.

• Druhou zvedá nožičku a 
počůůůrááá travičku.
Podrbe se za 
ouškem, honem bleško, 
honem ven!



Závěr sestavy
• Do bříška se nadechuju,

Celé tělo uvolňuju.
Lýtka, stehna, zadeček,
nejsem žádný drobeček.
Bříško, boky, zádíčka,
a co moje hlavička?

NÁDECH – VÝDECH, NÁDECH – VÝDECH

• Uvolním si celou hlavu,
Tváře, uši, taky bradu.
Uvolním i jazýček,
zoubků věrný mazlíček.

NÁDECH – VÝDECH, NÁDECH – VÝDECH

• Odpočívám, klidně sním
O štěňátku přemýšlím.
Nádech, výdech, nádech, výdech,
zde končí ten dnešní příběh.

• Pomalu se posadím
a se štěňátkem rozloučím.

HAF! HAF! HAF!

SEN
• To byla krásná rozcvička,

lehnu si na zádíčka.
Ruce, nohy položím,
zavřu oči, tiše sním.

NÁDECH – VÝDECH, NÁDECH – VÝDECH
• Do bříška se nadechuju,

celým tělem v duchu pluju.
Od chodidel přes stehýnka,
bříškem, hrudí, po ramínka.
Od prstíků na rukou,
do hlavy pluju myslí svou.

NÁDECH – VÝDECH, NÁDECH – VÝDECH



Jak se přihlásit?

• Vyplnit on-line formulář na stránkách www.vera-caslavska.com

• Škola se musí přihlásit dobrovolně a musí chtít paní učitelka 
předškoláků – poučení z pilotu  

• Správní rada Nadačního fondu rozhoduje o zařazení školky do 
projektu – pro MŠ zdarma

http://www.vera-caslavska.com/


Cvičením nelze ublížit, není nutno se bát, 
může cvičit každý i když cvik neprovede ideálně ☺

Děkujeme za pozornost


