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1 Úvod 
 

Pohyb je primárním projevem života, umožňuje člověku jeho bytí, a měl by proto 

být jeho základní, životně nezbytnou potřebou. Sehrává významnou roli v jednotlivých 

období lidské ontogeneze. Pohyb má zásadní vliv i na rozvoj dětské psychiky a to 

zejména v kojeneckém a batolecím období (do 15 měsíce věku dítěte), kdy je pohyb 

spontánní a odráží potřeby, temperament a intelekt dítěte. S přibývajícím věkem je 

přirozená potřeba pohybu ovlivňována okolním sociálním prostředím (Bursová, 2005).  

V současné době neustále klesají realizované pohybové aktivity jak u dětí, tak u 

dospělých. Tato skutečnost má za následek snížení aktuální úrovně zdatnosti. Následně 

se snižují předpoklady pro pracovní i volnočasové aktivity. S tímto faktem je spojen 

nárůst zdravotních rizik, zejména nadváhy a obezity u dětí a mládeže (Bunc, 2008).  

Poruchy pohybového aparátu jsou dnes jedním z nejčastějších chronických 

onemocnění dospělých. Příčiny vzniku onemocnění pohybového aparátu je nutno hledat 

již v dětství, kdy se vlivem nesprávného zatížení pohybového aparátu rozvíjí svalová 

nerovnováha, která způsobuje vadné držení těla. Jedná se o funkční poruchu 

pohybového systému projevující se změnami ve tvaru (reliéfu) těla, které lze, na rozdíl 

od skutečných deformit nebo ortopedických vad, volním úsilím odstranit (Kolář, 2001). 

Ze  statistik   vyplývá,  že  bolesti   zad  jsou  jedním z nejčastějších  důvodů  návštěvy  

lékaře.  Bonetti et al. (2005) uvádí, že samotná bolest v kříži nebo s  ischialgickou 

propagací postihuje přibližně  80% populace alespoň jedenkrát za život.  

Přiměřeným pohybem vykonávaným pohybovým ústrojím aktivujeme celý 

organismus. Například  zvyšuje se metabolismus látek, ovlivňuje se srdeční činnost, 

zvyšuje se dechový objem, vitální kapacita plic, stimuluje se produkce endorfinů 

v mozku. Vhodně zvolenou pohybovou aktivitou můžeme pozitivně ovlivňovat správné 

držení těla a tím i postavení jednotlivých obratlů páteře, její fyziologické dvojesovité 

zakřivení, svalovou rovnováhu a fyziologické zapojování jednotlivých svalových skupin 

do pohybových vzorců.  

Z uvedeného vyplývá, že tělesný pohyb ve vývoji jedince má nenahraditelný 

fyziologický význam. Pohyb je nezbytný pro zdravý růst. Dále je základním 

prostředkem preventivní péče o zdraví. Pohybová činnost u dítěte a adolescenta má 

dominantní  formativní vliv na tvar a funkci jednotlivých vyvíjejících se orgánů a 

následně vliv na tvar a funkci celého těla, u dospělého je pravidelná tělesná aktivita 



Doktorská disertační práce                                                                             Objektivizace léčebných metod v oblasti  
                                                                                                                                                  hlubokého stabilizačního systému páteře 

 

7 

výrazným prostředkem zajišťujícím udržování jednotlivých tělesných funkcí a jejich 

struktur (Bursová, 2005).  

O vztahu pohybu k tělesným a duševním vlastnostem jedince věděli již ve 

starověké Číně a Indii a i ve starověkém Řecku a  Římě. Nejstarší soustavy tělesné 

výchovy (kung-fu, jóga, kalokagathia) měly společný cíl.  Zdůrazňovaly nutnost 

harmonického rozvoje tělesných a zároveň i duševních schopností člověka. Řecké 

„kalokagathia“ charakterizuje vztah mezi tělem a duší. Je-li zdravé řízení (mysl, duch), 

je zdravá i struktura těla. Obě tyto zdánlivě rozdílné funkce nutno chápat nejen 

filozoficky, ale podle současného stavu vědy jako dvě různé strany téže mince, které 

nelze od sebe oddělovat (Véle, 2003).  

Pohybová aktivita je nedílnou součástí našeho života. Každodenně se podílí na 

naší fyzické, psychické i duševní harmonii. Vzhledem k vývoji současné populace se 

nedostatek pohybu stává celosvětovým problémem, který způsobuje častější výskyt 

onemocnění pohybového aparátu s následnými bolestmi hlavy, bolestmi v zádech.  Při 

vlastním kompenzačním (rehabilitačním) cvičení či při cvičení se zdravotně 

preventivním zaměřením musíme vycházet z neurofyziologických zákonitostí řízení 

motoriky a z funkčních vztahů mezi jednotlivými svalovými skupinami. 

 

1.1 Fyziologie hybnosti 

 

Vývoj motorických funkcí začíná již v časných intrauterinních etapách života, 

který vede  od náhodně vznikajících motorických projevů plodu k prvním řízeným, 

kontrolovaným motorickým projevům dítěte. Jedná se o postupný mnohastupňový  

regulační a kontrolní proces, který se kauzálně váže na postupně dozrávající jednotlivé 

oddíly centrální nervové soustavy (CNS). Dozrávání postupuje od páteřní míchy přes 

mozkový kmen a retikulární formaci, vestibulární aparát a mozeček, podkorová bazální 

ganglia až k nejvyššímu centru v mozkové kůře, která ovlivňuje a řídí i zmíněné 

podkorové oblasti (Mourek, 2005). 
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1.1.1 Řízení hybnosti 

 

Činnost kosterního svalstva je vždy řízena jako funkční celek (Trojan et al., 2003). 

U člověka se na řízení motoriky podílí všechny oddíly CNS, od mozkové kůry až po 

páteřní míchu. Základem veškeré hybnosti je svalový tonus. Svalový tonus je 

podkladem motorického systému polohy (systém postojových a vzpřimovačích reflexů), 

kterého se účastní retikulární formace, statokinetické čidlo a mozeček (vestibulární a 

spinální) (Trojan et al., 2003).  Motorický systém polohy je pak základem motorického 

systému pohybu (soustava úmyslných pohybů), který je řízen mozkovou kůrou, 

bazálními ganglii a korovým mozečkem. Všechny nervové vlivy, které způsobují 

svalovou kontrakci se v konečné podobě uplatňují prostřednictvím motoneuronů z jader 

hlavových nervů nebo z páteřní míchy (Trojan et al., 2003). 

 

1.1.2 Motorický systém polohy – opěrná motorika 

 

Zajišťování polohy těla nebo jeho částí má reflexní charakter (Trojan et al., 2003). 

Pro řízení opěrné (mimovolní) motoriky (jednoduché nepodmíněné reflexy) jsou 

důležité tyto struktury: motorická jednotka, páteřní mícha, mozkový kmen, spinální a 

vestibulární mozeček (Rokyta et al., 2008).  

Primárně je opěrná motorika řízena hybnými centy mozkového kmene, zejména 

retikulární formací prostřednictvím koordinace polohových, postojových a 

vzpřimovačích reflexů. Příslušná aferentace přichází z  proprioreceptorů, 

z exteroreceptorů a ze statokinetického čidla (Trojan et al., 2003). 

Mícha představuje nejnižší reflexní motorické ústředí. Informace pro reflexní 

svalovou činnost přicházejí z proprioreceptorů uložených ve svalech a šlachách a 

z exteroreceptorů uložených v kůži (Trojan et al., 2003). Míšní reflexní okruh se skládá 

z pěti základních oddílů. Receptor je uložen ve svalech, šlachách nebo v kůži, z něho 

vedou dostředivá (aferentní, senzitivní) vlákna  do centra v míše a odtud vychází 

odstředivá (eferentní, motorická) vlákna směrem k efektoru. Efektor zpětnovazebně 

vysílá informaci o vykonané činnosti do receptoru (Rokyta et al., 2008). Míšní reflexy 

se dělí podle receptorů, jejichž drážděním jsou aktivovány na proprioreceptivní 

(vycházejí z proprioreceptorů uložených ve svalech, šlachách a kloubních pouzdrech, 
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jsou monosynaptické) a exteroreceptivní (vybavují se drážděním bolestivých a 

dotykových čidel uložených v kůži, jsou polysynaptické) (Bartůňková, 2007). 

Proprioreceptivní reflexy (napínací) jsou základním prvkem spinální motoriky, 

jsou monosynaptické, začínají a končí v témže svalu („vlastní“ reflexy), vzruch je tedy 

přiváděn přímo na alfa-motoneuron příslušného svalu (Trojan et al., 2003). 

Proprioreceptivní reflexy mají krátkou reakční dobu (25ms), nepodléhají únavě, 

uplatňuje se u  nich sumace, nepodléhají činnosti mozkové kůry (nelze je vůlí potlačit) 

(Rokyta et al., 2008). Receptory proprioreceptivních reflexů jsou svalová vřeténka a 

šlachová tělíska (Trojan et al., 2003).  

Svalová vřeténka jsou uložena v podélné ose svalu a reagují na protažení svalu. 

Čím je sval více protažen, tím vzniká větší podráždění ve svalových vřeténkách. 

Vzruchy jdoucí ze svalových vřetének působí facilitačně přímo na alfa-motoneurony 

vlastního svalu. Svalová vřeténka informují  CNS o rychlých (fázických) změnách 

délky svalu během pohybu ale i o změnách dlouhodobých (tonických) při udržování 

určité polohy. Naopak při zkrácení svalu dráždivost svalových vřetének klesá (Trojan et 

al., 2003). Signály ze svalových vřetének jsou vedeny do míšního segmentu dvěma typy 

vláken. Silná vlákna, s rychlým vedením impulzů (vlákna typu - Ia), končí v centrální 

oblasti svalových vřetének anulospirálním zakončením (primární zakončení). Tenká 

vlákna (vlákna typu - II) končí na rozhraní centrální a periferní oblasti keříčkovitým 

zakončením (sekundární zakončení). Oba typy vláken (Ia, II) jsou drážděny při natažení 

svalových vláken vřeténka. Tím se zvyšuje frekvence akčních potenciálů v obou typech 

vláken při protažení svalu. Naopak při zkrácení frekvence akčních potenciálů klesá. Oba 

typy tedy informují CNS o délce svalu, ale při změnách délky svalu se vyskytují rozdíly 

mezi vlákny typu Ia a II. Při natažení svalu je frekvence akčních potenciálů ve vláknech 

typu Ia mnohem vyšší než v II vláknech. Při zkrácení je frekvence akčních potenciálů 

v Ia vláknech nulová, zatímco v II vláknech přetrvává nízká frekvence akčních 

potenciálů. Z toho vyplývá, že Ia vlákna zachycují dynamické změny délky svalu a II 

vlákna přenášení informace o statické délce svalu (Trojan et al., 2003). 

Šlachová tělíska se aktivují při napnutí šlachy během kontrakce svalu nebo 

zvýšením svalového napětí. Informace ze šlachových tělísek  jsou vedeny Ib vlákny a 

působí útlum alfa-motoneuronu vlastního svalu. Tím chrání sval i šlachu před 

přetížením (Trojan et al., 2003). 

Exteroreceptivní reflexy („cizí“). Podnětem je dráždění dotykových a 

bolestivých čidel v kůži. Taktilní podněty reflexně zvyšují napětí extenzorů. Jedná se o 
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extenzorové reflexy, které tvoří základ postojových reakcí. Bolestivé podněty reflexně 

aktivují flexory. Jedná se o flexorové reflexy (obranné). Na integraci exteroreceptivních 

reflexů se podílí velký počet interneuronů a zároveň i více míšních segmentů, jsou tedy 

polysynaptické a plurisegmentální (Trojan et al., 2003). Exteroreceptivní reflexy  mají 

delší reakční dobu, podléhají únavě, projevují se jako koordinovaný pohyb (Rokyta et 

al., 2008).  

Protažení centrální části svalových vřetének může být způsobeno natažením 

celého svalu nebo kontrakcí intrafuzálních vláken, která jsou inervována vlákny typu 

Að z gama-motoneuronů předních rohů míšních. Úroveň dráždivosti svalových vřetének 

je tak řízena napětím intrafurálních svalových vláken. Jedná se o gama-systém. Tato 

regulace je závislá na stupni natažení svalu. Má charakter autoregulačního 

zpětnovazebního systému, který řídí dráždivost receptoru v závislosti na intenzitě a 

kvalitě podnětu (Trojan et al., 2003). 

Kontrakce svalu může být vyvolána přímým podnětem z alfa-motoneuronů nebo 

nepřímo – reflexně, prostřednictvím podnětů z gama-motoneuronů (Trojan et al., 2003). 

Účelem této dvojí regulace svalové kontrakce je zajištění přiměřeného svalového napětí 

a jeho řízení při různém zatížení svalu. Gama-systém se významně uplatňuje při 

posturálních reflexech a při udržování a řízení tonusu  antigravitačních svalů (Trojan et 

al., 2003). 

Při každém pohybu musí být mezi jednotlivými svalovými skupinami dokonalá 

souhra, která uskutečňuje koordinovaný pohyb. Během kontrakce jedné svalové skupiny 

(agonisté, synergisté) se musí tlumit tonus protilehlé svalové skupiny (antagonisté) 

(Rokyta et al., 2008).  Reciproční inervace, je založena hlavně činnosti míšních 

interneuronů. Reciproční inervace se uplatňuje při zkříženém extenzorovém reflexu 

(flexe jedné končetiny, způsobená např. bolestivým podnětem, je doprovázena 

současnou extenzí končetiny druhé). Reciproční inervace umožňuje zachování 

vzpřímeného postoje a rovnováhy a současně je základním prvkem lokomoce, protože 

při chůzi se pravidelně střídá flexe jedné končetiny s extenzí protilehlé končetiny 

(Trojan et al., 2003). 

Všechny nervové vlivy způsobující svalovou kontrakci se v konečné podobě 

uplatňují prostřednictvím alfa-motoneuronů. Míšní alfa-motoneurony se dělí na velké 

alfa-motoneurony, která inervují rychlá svalová vlákna (mají větší rychlost vedení, 

kontrakční doba 30-40 ms) a malé alfa-motoneurony, která inervují pomalá svalová 

vlákna (kontrakční doba 80-90 ms) (Trojan et al., 2003). Na motoneurony jednoho 
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míšního segmentu přichází velké množství informací z  proprioreceptorů, 

z exteroreceptorů, z jiných míšních segmentů a z vyšších oddílů CNS. Podněty mají jak 

excitační, tak inhibiční charakter. Všechny tyto informace konvergují a určují tak 

činnost alfa-motoneuronů. Informace z vyšších oblastí CNS a z proprioreceptorů se tedy 

koordinují na úrovni spinální míchy, a to především prostřednictvím spinálních 

interneuronů a přetváří se do konečné výstupní podoby činností alfa-motoneuronů 

(Trojan et al., 2003). 

Důležitými centry pro reflexní motoriku jsou především retikulární formace, 

mozkový kmen a mícha. Prodloužená mícha  a Varolův most jsou důležitými 

průchodícími a přepojovacími centry dostředivých a odstředivých nervových drah. 

Uplatňují se při řízení životně nezbytných nepodmíněných reflexů (dýchací, srdeční, 

cévní, trávicí). Jsou zde uložena jádra V.-XII. hlavového nervu. Střední mozek má 

hlavní význam pro udržení vzpřímené polohy těla, jsou zde uloženy jádra III. a IV. 

hlavového nervu a je zde centrum orientačních zrakových a sluchových reflexů (Trojan 

et al., 2003).   

Retikulární formace je integrační funkční systém. Zahrnuje shluky nervových 

buněk mezi nervovými vlákny v mozkovém kmeni (prodloužená mícha, Varolův most, 

střední mozek), hypothalamu a thalamu (Bartůňková, 2007). Retikulární formace má 

vztahy jak k nejvyšším oblastem mozku včetně mozkové kůry, tak i k činnosti spinální 

míchy. Podle toho se dělí na vzestupnou (ascendentní) oblast a sestupnou 

(descendentní) oblast, která se funkčně dále dělí na facilitační a inhibiční část. 

Retikulární formace řídí a vzájemně koordinuje řadu somatických a autonomních 

funkcí. Její buňky mají i schopnost vytvářet vzruchy automaticky (bez vnějších 

podnětů). Za fyziologických podmínek je však vzruchová aktivita značně ovlivňována 

jinými oblastmi CNS. V míše retikulární formace ovlivňuje činnost alfa-motoneuronů i 

gama-motoneuronů, tím se účastní na řízení úmyslných i neúmyslných pohybů (Trojan 

et al., 2003).   

Základem reflexní motoriky je posturální aktivita. Rozhodujícím prvkem 

postojových reflexů je kontrakce antigravitačních svalů (fyziologických extenzorů). 

Výchozí  svalový tonus je udržován zejména exteroreceptivními a proprioreceptivními 

spinálními reflexy, gama-systémem a retikulární formací (Trojan et al., 2003).   

 Postojové reflexy  se dělí na lokální statické reakce (exteroreceptivní extenzorové 

reflexy, ipsilaterální - na jedné končetině), dále na segmentální statické reakce 

(složitější, více končetin), kam patří zkřížený extenzorový reflex, zajišťuje vzpřímený 
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stoj, rovnováhu a základ chůze. Nakonec postojové reflexy dělíme na celkové statické 

reakce, mezi které patří tonické šíjové reflexy, tonické labyrintové reflexy, fázické 

labyrintové reflexy. Tonické labyrintové reflexy se uplatňují v klidových podmínkách a 

naopak fázické labyrintové reflexy při rychlých a složitých pohybech.  Řízení 

postojových reflexů vychází přímo z vestibulárních jader a nepřímo z facilitační nebo 

descendentní části retikulární formace. Statokinetické čidlo má důležité morfofunkční 

vztahy s míchou, retikulární formací, okohybnými nervy (nystagmus), mozečkem, 

s nucleus ruber, extrapyramidovým systémem a mozkovou kůrou, zejména temporálním 

lalokem (Bartůňková, 2007). 

Vzpřimovací reflexy jsou těsně spjaty s postojovými reflexy. Podnětem je stálý 

směr působení gravitace. Základní význam v řízení má retikulární formace a to zejména 

z oblasti středního mozku a dále jsou to informace z vestibulárního ústrojí. Díky tomuto 

řízení vzniká dokonalá souhra statických reakcí a přiměřený tonus antigravitačních 

svalů. Poruchy vzpřimovacích  reflexů nastávají při vyřazení vestibulárního ústrojí nebo 

při vyřazení proprioreceptivní aferentace. Mezi vzpřimovací reflexy patří tělové 

vzpřimovací reflexy, které vyvolávají podněty jdoucí z dotykových exteroreceptorů. 

Zvyšují tonus šíjového a trupového svalstva, důležitá je zde i součinnost mozkové kůry. 

Pro korové posturální a vzpřimovací reflexy je nezbytná vzájemná spolupráce mozkové 

kůry, oční korekce a souhra všech zainteresovaných systémů (Bartůňková, 2007). 

Na řízení opěrné motoriky se podílí také mozeček (vestibulární a spinální), který 

je důležitým integračním a koordinačním centrem reflexní, mimovolní hybnosti i 

úmyslných pohybů. Vestibulární mozeček je nutný k udržování vzpřímené polohy těla, 

integruje informace ze statokinetického čidla. Společně s retikulární formací zajišťuje 

vzpřimovaní reflexy. Jeho poškození vede k těžkým poruchám rovnováhy. Spinální 

mozeček analyzuje zejména informace z proprioreceptorů (tj. pohyby svalů a svalový 

tonus). Má úzký vztah k řízení svalového napětí. Na úrovni proprioreceptivních reflexů 

řídí rovnováhu mezi podrážděním  a útlumem. Působí tlumivě zvláště na antigravitační 

svaly (Trojan et al., 2003).   
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1.1.3 Motorický systém úmyslného pohybu – cílená motorika 

 

Pro řízení cílených motorických pohybů (volní motoriky) je důležitá spolupráce 

mezi podkorovými centry a korovými  strukturami (korový mozeček, talamus, bazální 

ganglia, mozková kůra).  

Pro volní pohyb má velký význam mozeček, který je důležitým integračním a 

koordinačním centrem nejen mimovolní, ale i volní hybnosti. Zajišťuje plynulé, cílené, 

přiměřené pohyby. Mozeček je spojen s mozkovou motorickou i senzorickou kůrou, 

bazálními ganglii, retikulární formací, vestibulárními čidly, proprioreceptory a 

exteroreceptory. Jeho činnost je mimo naše subjektivní vnímání. Přesto, že je všechen 

pohyb řízen z mozkové kůry, tak mozeček na tento pohyb má velký vliv (využívá své 

paměťové zásoby a informace vrací zpět do mozkové kůry). Při jeho postižení vznikají 

ipsilaterální ataxie (Rokyta et al., 2008). Výstupní informace z motorických oblastí je 

v mozečku integrována s informacemi ze statokinetického čidla (informacemi o poloze 

hlavy v prostoru) a z proprioreceptorů (informace o poloze trupu a končetin). Na 

základě těchto informací je zpětně ovlivňována výstupní informace korová. Během 

každého úmyslného pohybu je tedy korová informace neustále, rychle a přesně 

korigována podle současného stavu napětí a podle kontrakcí všech jednotlivých svalů. 

Tato zpětná vazba má jak facilitační, tak inhibiční vliv na mozkovou kůru. Výslednou 

funkcí mozečkové kůry není pouze zpětnovazebná regulace pohybu, ale podílí se i na 

jeho programování, případně na jeho ukončení. Mozeček má tedy vztah ke třem 

základním somatickým funkcím (vztah k řízení svalového tonu, k postojovým reflexům 

a k úmyslným pohybům), které tvoří jeden funkční celek. Jeho činnost má základní 

význam pro plynulé, cílené a přiměřené vykonávání každého úmyslného pohybu, je 

nezbytná pro přesné určení směru pohybu, jeho délky, trvání, i pro řízení jeho intenzity. 

Zároveň se v mozečku vytvářejí „podvědomě“ motorické paměťové stopy pro 

jednotlivé pohybové vzorce. Mozeček se významně účastní při řízení činnosti 

retikulární formace a při řízení gama-systému (Trojan et al., 2003).   

Dalším významným centrem pro řízení volní motoriky jsou bazální ganglia, které 

jsou odpovědná za programování pomalých a ustálených pohybů. Podílejí se na zahájení  

pohybu a to tím, že většina neuronů striata vykazuje zvýšenou aktivitu ještě před 

začátkem pohybu. Při Parkinsonově chorobě jsou postižena bazální ganglia a 

jsou porušeny startovací funkce pohybu. V patogenezi onemocnění se uplatňuje ztráta 
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pigmentových neuronů v pars compacta substantia nigra a jejich degenerace, tím se 

značně snižuje produkce i projekce dopaminu (Vokurka et al.,  2005). Vedle startovací 

pohybové funkce bazální ganglia dále modulují svým tlumivým efektem informace 

z mozkové kůry.  

Dalším centrem pro řízení volní motoriky je talamus, který má několik 

motorických jader. Jeho hlavní funkcí je  integrace signálů, které přijímá z míchy, 

mozkového kmene, mozečku, bazálních ganglií a mozkové kůry. Tyto informace dále 

převádí zpět do neokortexu a bazálních ganglií.  Při poškození motorických jader 

talamu vzniká mírná ataxie (Trojan et al., 2003).   

Úmyslné pohyby jsou řízeny komplexní činností nervové soustavy, kde 

dominantní postavení v jejich integraci má mozková kůra. Vstupní informace pro 

úmyslné pohyby je zajišťována součinností všech receptorů, následně je analyzována 

mozkovou kůrou za přímé účasti podkorových struktur, především talamických jáder. 

Každá okamžitá informace je současně porovnávána s informacemi předchozími, které 

jsou uloženy v paměti. Na základě analýzy, vzájemného porovnání a vyhodnocení 

vzniká výstupní motorická informace, která je vysílána přímo kortikospinální drahou do 

páteřní míchy nebo nepřímo (mimo pyramidy) po přepojení v podkorových strukturách 

do páteřní míchy (Trojan et al., 2003).   

Jednoneuronová pyramidová dráha (kortikospinální) probíhá přes capsula interna, 

crura cerebri, mozkový kmen, kříží se v decussatio pyramidum, pokračuje spinální 

míchou, kde se přepojuje na alfa-motoneurony předních rohů míšních a interneurony. 

Hlavním centrem je gyrus precentralis (Brodmanova area 4), odtud vychází 30% vláken 

pyramidové (kortikospinální) dráhy. Z nichž většina vychází z V. vrstvy, z Becových 

pyramidových buněk, dále z II. a VI. vrstvy. Další začátky pyramidové dráhy  jsou 

v premotorické oblasti frontálního laloku (20% vláken) a v gyrus postcentralis (25% 

vláken), zbytek vláken začíná v temenním, týlním nebo spánkovém laloku (Bartůňková, 

2007).  

Během sestupu se dráha rozvlákňuje na kortikobulbární trakt, který vede k jádrům 

hlavových nervů a na kortikonukleární trakt pro okohybné svaly. Pyramidová dráha se 

pojí s gyrus postcentralis, předním talamem, retikulární formací a mozečkem. Díky 

tomu jsou pohyby rychlé, přesné, fázické, pohyb je automatizován, což je problematické 

při opravě pohybu, kdy je nutné provádět nácvik a opakování daného pohybu. To má 

velký význam v rehabilitaci (Bartůňková, 2007).  
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Centrální motoneuron (pyramidová dráha) může být poškozen v kterékoliv části 

svého průběhu. Důležitým znakem je pak obraz centrální (spastické) obrny. Při „čisté“ 

lézi pyramidového systému je periferní motoneuron nepoškozen. Segmentární míšní 

aparát si zachovává  svoji reflexní činnost, ale odpadá tlumivý vliv mozkové kůry. 

Z toho důvodu vzniká hyperreflexie, objevuje se zvýšený tonus svalů a jsou 

prokazatelné patologické reflexy (Vokurka et al.,  2005). 

Korově začínající extrapyramidový systém směřuje k bazálním gangliím, 

k talamu, k motorickým jádrům středního mozku, k mostu a k retikulární formaci 

mozkového kmene. Až po přepojení a upravení na úrovní podkoří se dostává informace 

do spinální míchy. Zjednodušeně lze říci, že pohyby řízené mimopyramidovým 

systémem jsou hrubé, pomalé a tonické (pyramidový systém řídí pohyby rychlé a 

přesné) a že zajišťuje také složitější pohyby, které mají vztah k udržování vzpřímeného 

stoje. Mimopyramidový systém nepracuje izolovaně, jeho podkorové formace současně 

zpracovávají informace i z primární motorické oblasti a i vstupní informace 

z proprioreceptorů, z exteroreceptorů a interoreceptorů (Trojan et al., 2003).   

Tento složitý funkční systém zajišťuje souhru úmyslných a neúmyslných pohybů. 

Úmyslné pohyby jsou vždy řízeny systémem kortikospinálním a extrakortikospinálním 

(Trojan et al., 2003).   

 

1.1.4  Kosterní svalstvo 

 

Podkladem pohybové činnosti je stah (kontrakce) kosterního svalu. Kosterní svaly 

(příčně pruhované) se uplatňují především jako funkční prvky hybného ústrojí svými 

mechanickými vlastnostmi (pružností, pevností a schopností kontrakce i relaxace) 

(Trojan et al., 2005). 

Příčně pruhované (kosterní) svaly je možno makroskopicky  rozdělit na červené 

svaly a bíle svaly (Rokyta et al., 2008). Červené svaly obsahují velké množství 

myoglobinu (bílkoviny vážící ve svalu kyslík). Velký počet mitochondrií a bohaté 

prokrvení  souvisí  se specializací těchto svalů na aerobní metabolismus (za 

dostatečného přívodu kyslíku), který je energeticky výhodnější než metabolismus 

anaerobní. Převažují v nich pomalá červená vlákna oxidativní. Vyskytují se v místech, 

kde je třeba udržovat tonus. Jedná se o svaly tonické (posturální , antigravitační). 
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Bílé svaly mají poměrně málo myoglobinu, jsou relativně málo prokrvené a 

zároveň mají menší počet mitochondrií. Naopak mají bohaté sarkoplazmatiké retikulum 

a velké množství glykolytických enzymů, proto je pro ně charakteristický anaerobní 

metabolismus. Tyto svaly jsou schopné velmi rychlých pohybů. Jedná se o svaly 

fázické. Nevýhodou je spotřeba velkého množství energie a rychlá unavitelnost.  

Toto rozdělení bylo v posledním období podrobeno kritickému přehodnocení a 

byl vysloven názor, že svalová vlákna jsou natolik plastická, že podle funkční potřeby 

mohou disponovat oběmi schopnostmi červených i bílých svalů (Rokyta et al., 2008). 

 Základní anatomickou jednotkou kosterního svalu je svalové vlákno. Název 

příčně pruhovaný sval vznikl na základě charakteristického uspořádání funkční jednotky 

svalového vlákna, sarkomery. Sarkomera je ohraničena Z-liniemi, ke kterým jsou 

fixována tenká filamenta aktinu. Ve středu sarkomery se nachází vlákna myozinu. 

Myozinové vlákno má ATPázovou aktivitu, je schopné štěpit ATP a tím zajišťuje 

energii pro svalovou kontrakci. Aktinové vlákno umožňuje navázat Ca2+ ionty. 

Kontrakce příčně pruhovaného svalu vznikne na základě akčního potenciálu, který 

depolarizuje membránu a vchlípeninami sarkolemy se dostává do vlákna, kde 

depolarizuje sarkoplazmatické retikulum, které uvolní ionty vápníku. Tyto ionty se 

navážou na troponin aktinového vlákna. Díky tomu se odkryjí aktivní místa a vytváří se 

můstky mezi aktinem a myozinem. Myozinové vlákno aktivně přitahuje dvě aktinová 

vlákna z protilehlých Z-linií a tím je k sobě přitahuje. Výsledkem je svalový stah 

(Silbernagl a Despopoulos, 2004). 

Na nervosvalové ploténce se pomocí synapse uskutečňuje spojení mezi nervovým 

zakončením a svalovým vláknem. Pokud na ni přijde po nervovém vláknu vzruch, 

uvolní se ze synapse acetylcholin, který tím za normální situace vždy vyvolá dostatečně 

silný postsynaptický potenciál, aby následně vznikl akční potenciál. Ten se šíří po 

povrchové membráně vlákna. Přenáší se i dovnitř vlákna a tím přes Ca2+ ionty 

zprostředkovává reakci mezi aktinem a myozinem (Trojan et al., 2005). 

Na nervosvalové ploténce končí jedna z větévek neuritu, který vychází z alfa-

motoneuronu předních rohů míšních. Neurity se rozvlákňují na různý počet větévek a 

motoneuron pak ovládá různý počet svalových vláken. Při podráždění motoneuronu se 

stahují současně všechna jím ovládaná svalová vlákna. Tvoří tak motorickou jednotku. 

Motorická jednotka je nejmenší část hybného systému, která se může samostatně 

aktivovat. Podle počtu ovládaných svalových vláken motoneuronem rozlišujeme malé 

motorické jednotky (často pouze jen s desítkami svalových vláken, které vyvíjí malou, 
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jemně stupňovanou sílu, např. okohybné svaly)  a velké motorické jednotky (zahrnující 

často více než tisíc svalových vláken, vyvíjí větší sílu, která není tak jemně 

odstupňována, např. hýžďové nebo zádové svaly) (Trojan et al., 2005).  

Za normálních okolností nevzniká svalový stah spontánně, vzniká pouze na 

základě podnětu z nervového systému. Podnětem ke kontrakci svalu je akční potenciál. 

Průvodním jevem depolarizace svalové membrány je tok Na+  iontů do svalového 

vlákna, repolarizace výstup K+  iontů. Spřažení dráždivosti a stažlivosti probíhá 

v kosterním svalu velmi  rychle prostřednictvím Ca2+ iontů. Jeden akční potenciál šířící 

se po neuritu motoneuronu vyvolává svalový záškub jedné motorické jednotky. 

Normální svalový stah vzniká opakovaným podrážděním mnoha motorických jednotek 

téhož svalu. Přirozený svalový stah má charakter tetanické kontrakce. Při slabé 

kontrakci se opakovaně aktivuje jedna motorická jednotka, při zvyšování síly kontrakce 

se postupně přidávají další (Trojan et al., 2005).  

Ve fyziologických podmínkách každý sval vykazuje určitý stupeň napětí (svalový 

tonus). Toto napětí neunavuje, významně nespotřebovává energii. Je nutným 

předpokladem svalové kontrakce (Mourek, 2005). Rozlišujeme klidový tonus (má 

podklad v elastických strukturách svalu a představuje příznivý výchozí stav pro 

kontrakci svalu, existuje dlouhodobě, bez energetických nároků, nejeví únavu ani 

nevykazuje činnostní potenciály) a reflexní tonus (má charakter slabé izometrické 

kontrakce, je řízen gama-systémem, napomáhá k rychlému uskutečnění náhlé 

kontrakce) (Trojan et al., 2005). 

Výsledkem činnosti svalu je svalová kontrakce, jejíž charakteristikou je svalová 

síla. Svalová síla je maximální hmotnost, kterou sval udrží v rovnováze proti gravitaci 

(Rokyta et al., 2008). Sval se při svalové kontrakci zkracuje o 30–40%. Dylevský 

(2006) uvádí, že sval s paralelní úpravou vláken má při 30% zkrácení větší délku 

zdvihu, ale menší sílu. Kontrakce se účastní méně svalových vláken. Tyto svaly se 

upínají dále od osy kloubu. Zpeřené svaly mají menší délku zdvihu, ale  větší sílu a 

obvykle se upínají blíže k ose kloubu.  

Významným ukazatelem svalové funkce je maximální svalová síla (MVC – 

Maximal Voluntary Contraction) (Dylevský, 2006). Z anatomického hlediska závisí 

svalová síla na počtu svalových vláken, na délce svalu, na počtu aktivovaných 

motorických jednotek a na pružných složkách svalu a šlachy.  

Svalová síla se v praxi nejčastěji vyšetřuje svalovým testem, který slouží 

především k vyšetření jednotlivých pohybových stereotypů (Dylevský, 2006).   
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Svalová síla se měří dynamometry (siloměry) a udává se v  [kg/cm2] (Rokyta et 

al., 2008). 

Svalová kontrakce (zkrácení svalu, činnost svalu) je stav, kdy určité množství 

vláken aktinu a myozinu vyvíjí napětí a na úponové šlaše se projevuje síla vyvolávající 

pohyb. Rozlišujeme statickou činnost svalu (minimální změna délky svalu) a 

dynamickou činnost svalu (střídání kontrakce a relaxace). Při dynamickém (fázickém) 

zatížení se krevní řečiště svalu střídavě uvolňuje a komprimuje, sval je obvykle dobře 

prokrven a únavové mechanismy nastupují pomaleji. Při statickém (tonickém) zatížení  

se  cirkulace ve svalu zhoršuje, přetrvávající kontrakce svalových vláken vyvolává 

stištění cév vedoucí až k zástavě cirkulace. Statický sval se rychle unaví (Dylevský, 

2006). 

 

1.2 Držení těla 

 

Je obtížné stanovit ideál správného držení  při vzpřímeném stoji. V zásadě platí, 

že vyšší svalová aktivita je zatěžující stejně jako výrazná hypotonie. Vzniká přetížení 

vazivového aparátu. Ideální postavení pánve je takové, pokud jsou cristae iliacae stejně 

vysoko a spojnice spinae iliacae anterior superiores a spinae iliacae posteriores 

superiores jsou rovnoběžné. Kost křížová by měla mít takový sklon, aby bederní lordóza 

vykazovala fyziologickou hodnotu a její křivka plynule navazovala na mírnou hrudní 

kyfózu. Sklon pánve ve smyslu anteverze, nebo retroverze určuje velikost bederní 

lordózy. Páteřní anterioposteriorní křivky mají být plynulé a harmonicky na sebe 

navazovat. Stranové odchylky jsou projevem skoliotického držení až skoliózy. 

Postavení hlavy je dáno rovinou pohledu očí a postavením krční páteře. Oči se snaží 

udržovat rovinu pohledu v horizontále, nutí hlavu ke vzpřímenému držení.  Váha hlavy 

má tendenci ji flektovat. Dále se vyskytuje kaudo-kraniální vliv postavení pánve, který 

se přes páteř promítá až do oblasti atlantookcipitální (Véle, 1997).  

Podle Čermáka et al. (2005) je ideální stoj popisován jako určitý standard, při 

kterém mají být nohy volně u sebe, kolena a kyčle nenásilně nataženy a pánev 

postavena tak, aby hmotnost těla byla rozložena nad spojnicí kyčelních kloubů. Páteř je 

plynule zakřivena, ramena jsou spuštěna dolů, lopatky jsou přiloženy k žebrům a 
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přitaženy k páteři. Při postavení hlavy je spojnice zvukovodu a dolního okraje očnice ve 

vodorovné rovině. 

Podle Bursové (2005) je vzpřímený stoj výsledkem naší individuální posturální 

funkce zajištující zaujetí a udržení vzpřímené polohy těla  vůči měnícím se  podmínkám 

v gravitačním poli  a tím je umožněn specifický lidský pohyb. Dále uvádí, že správné 

držení těla je v období dětství a dospívání jedním z ukazatelů zdraví dětí. U školní 

mládeže je vadné držení těla tak časté, že bývá řazeno mezi civilizační nemoci.  

Kolář (1996) uvádí, že vzpřímené postavení, které si musí každý jedinec po 

narození osvojovat, je výsledkem reflexních dějů, které vznikají v centrální nervové 

soustavě na základě vrozených, geneticky daných pohybových vzorců. Podmínkou 

tohoto děje je určitá pohybová stimulace, která zajišťuje upevnění reflexních vazeb. 

Výsledkem je individuální posturální stereotyp vzpřímeného držení těla. Z hlediska 

posturálních funkcí Kolář (2006, 2007) dále hodnotí držení těla (ideální posturu) na 

základě biomechanických, anatomických a neurofyziologických funkcí a zdůrazňuje, že 

propojení těchto funkcí je nutné chápat v kontextu motorického (morfologického) 

vývoje.  

Hošková a Matoušová (2005) popisují vzpřímené držení těla jako individuální 

posturální program, který vznikl během pohybového vývoje daného jedince a je 

výsledkem složitých posturálních reflexů. Charakterizují ho jako způsob adaptace 

jedince na zemskou tíži, kterou je nutno posuzovat individuálně. Proces udržování 

vzpřímeného držení těla vyžaduje souhru všech zainteresovaných svalů. K dosažení 

požadovaného efektu zvoleného  kompenzačního cvičení je nutné vycházet 

z fyziologických poznatků o pohybovém systému, aby nedošlo k nesprávnému 

zatěžování během kompenzace.  Pro obnovení svalové rovnováhy během 

kompenzačního cvičení nejprve normalizujeme poměry v periferních strukturách 

pohybového aparátu (uvolněním a protažením zkrácených svalů a posílení svalů 

oslabených). Následně provedeme edukaci fyziologického (správného) způsobu 

provádění daného pohybu (Kabelíková a Vávrová, 1997). Reedukace posturálního 

programu je podle Véleho (1995) velmi složitý a dlouhodobý proces, který 

přeprogramuje již zafixované většinou nesprávné držení. Během pohybu je velmi 

důležitá koordinace mezi svaly vykonávající pohyb. Ta je zajištěna pomalým 

prováděním pohybu, který je neustále pod volní kontrolou a je možné ho kdykoliv 

zastavit (Kabelíková a Vávrová, 1997). Důležité je provádět kompenzační cvičení 
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v souladu s dechem. Kabelíková a Vávrová (1997) uvádí, že u většiny svalů dochází ke 

zvyšování napětí při nádechu a naopak snížení napětí při výdechu. Véle (2007) uvádí, 

že mezi dechovým a posturálním svalstvem jsou oboustranné vzájemné vztahy. 

Jednotlivé skupiny svalů pracují ve vzájemné souhře. Pokud chceme upravit držení těla, 

musíme upravit i dýchací pohyby.  

Jinak hodnotí a učí postuře (držení těla) Bruggerův koncept (Pavlů, 2000), jinak 

Pilates (Ungarová, 2003), odlišná kritéria ideální postury lze vyčíst z prací Kendalla et 

al. (1993) a dalších, kteří se touto problematikou intenzívně zabývali. 

Orientační vyšetření celkového postoje můžeme provádět jednoduchými testy a 

metodami. Jedna z nich je hodnocení postojových standardů podle Jaroše a Lomíčka 

(Hošková a Matoušová, 2005),   testování chabého držení těla podle Mathiase (Hošková 

a Matoušová, 2005), nebo hodnocení držení těla podle Kleina, Thomase a Mayera 

(Haladová a Nechvátalová,  1997), dále vyšetření hybnosti podle Jandy (1996) 

funkčním svalový testem.  

 

1.2.1 Vadné držení těla 

 

Vadné držení je charakterizováno jako porucha posturální funkce s 

chatakteriskickými odchylkami od fyziologického popisu držení těla. Příčiny vzniku 

funkčních změn pohybového aparátu je nutno hledat již v dětství, kdy se vlivem 

nesprávného zatížení pohybového aparátu rozvíjí svalová nerovnováha, která způsobuje 

vadné držení těla. Jedná se o poruchu projevující se změnami ve tvaru (reliéfu) těla, 

které lze, na rozdíl od skutečných deformit nebo ortopedických vad, volním úsilím 

odstranit (Kolář, 2001). Vhodným cíleným kompenzačním programem lze dosáhnout 

pozitivních změn. Pokud necháme funkční poruchy bez povšimnutí postupně se mohou 

změnit v nenapravitelnou strukturální vadu páteře. Mezi základní poruchy držení těla 

řadíme chabé držení, plochá záda, zvětšenou hrudní kyfózu, zvětšenou bederní lordózu 

a skoliotické držení (Bursová, 2005). 
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1.2.2 Základní hybné stereotypy 

 

Během každého pohybového projevu se zapojuje mnoho svalových skupin, které 

v daném pohybu vytváří určitý funkční celek. Jestliže je daný pohyb správně proveden 

(rychle, rytmicky, koordinovaně, plynule), pak se jednotlivé svalové skupiny do pohybu 

zapojují podle odpovídající časové souhry. Při nesprávném průběhu cvičení (bez 

korekce) se mohou zapojovat i svalové skupiny, které nemají k danému pohybu žádný 

vztah; tím snižují výkon, pohyb je nedokonalý. 

Základem složitých pohybových výkonů jsou kombinace úplně jednoduchých 

pohybů (zanožení, unožení, upažení, úklon hlavy, předklon trupu a další). Jedná se o 

základní pohybové stereotypy, které Janda (1984) charakterizuje jako dočasnou 

soustavu podmíněných a nepodmíněných reflexů. Řízení zapojování jednotlivých 

svalových skupin v základních hybných stereotypech je podkorové, tedy automatické a 

do jisté míry nepřeučitelné. Kvalita základních hybných stereotypů a stupeň jejich 

fixace prioritně závisí na vlastnostech centrální nervové soustavy a na dalších 

fyziologických předpokladech, které jsou vnějším prostředím v podstatě neovlivnitelné 

(Bursová, 2005). Jsou individuálně odlišné a tvoří součást sportovního talentu (Kolář, 

1988). 

Všestranná, spontánní, řízená pohybová aktivita umožňuje získat širokou 

pohybovou zkušenost, která je základem při následné specializované přípravě a 

motorickém učení. Až kolem 5. – 6. roku života dítěte je možné optimální pohybovou 

průpravou úspěšně provádět pohyb vědomě a usměrňovat jeho kvalitu zpětnovazebním 

verbálním hodnocením. Toto období je nejdůležitější pro úpravu a fixaci základních 

pohybových stereotypů (Bursová, 2005). Schopnost  přebudovat zavedené pohybové 

stereotypy s věkem klesá (Janda, 1984). 

 

1.3 Posturální funkce 

 

Posturální funkce zajišťuje vzpřímenou polohu těla v tíhovém poli. Posturou 

označujeme takovou polohu, kterou tělo a jeho části zaujímají v klidu (Bursová,  2005).  

Postura však necharakterizuje pouze vzpřímený stoj nebo sed, ale je součástí 

jakékoliv jiné polohy (třeba vzpřímené držení hlavy v poloze na břiše u kojence nebo 
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zvednutí dolních končetin proti gravitaci v poloze na zádech) a především je součástí 

každého pohybu. Postura je základní podmínkou pohybu a nikoliv naopak. 

Posturální funkce jsou součástí a hlavním předpokladem každého pohybu. Při 

sportovní činnosti je jejich význam značně umocněn. Jejich chybné založení vlivem 

nesprávné metodiky tréninku je jedním z hlavních důvodů, proč si lze sportem ublížit. 

Paradoxem je, že se držení těla sportem většinou nezlepšuje, ale naopak vlivem 

jednostranné zátěže se prohlubují  posturální poruchy, které jsou jednou z hlavních 

příčin zranění ve sportu, jedná se zejména o chronická zranění. 

Z pohledu možností prevence i léčby hybných poruch je zcela zásadní řešit otázku 

působících sil na skelet a měkké tkáně. Tyto síly mají rozhodující vliv na vznik a vývoj 

řady onemocnění pohybové soustavy. Ze zevních sil má v běžném životě největší 

význam síla tíhová. Při pohybu se vnější silové vektory rozšiřují o rotační a střižné. 

Tyto vnější síly se navyšují  během sportovní aktivity. Dalším faktorem, který má vliv 

na onemocnění pohybové soustavy jsou vnitřní síly. Ty vznikají během posturální 

aktivity (stabilizace a posturální reaktibility). Posturální aktivita vzniká na základě 

působení zevních sil. Během působení zevních sil se musí vždy aktivovat zpevňovací 

(stabilizační) funkce svalů, která je řízena centrálním nervovým systémem. Tato 

stabilizační aktivita je propojena do celého pohybového systému a probíhá automaticky 

nezávisle na naší vůli. Koordinovaná aktivita těchto svalů zajišťuje zpevnění  

jednotlivých částí skeletu, které jsou spojeny klouby. Toto umožňuje, že řada volně 

spojených segmentů tvoří relativně pevný celek. Zpevňující aktivita je automatická, 

nezávislá na naší vůli. Aktivitu těchto svalů si neuvědomujeme. Dále se jedná o vnitřní 

síly, které jsou vyvolávané činností svalů (jejich vektory působení, velikost, stereotypní 

opakování) a jsou považovány z dlouhodobého vlivu působení na pohybovou soustavu 

za významnější než síly vnější. Důsledky nesprávného působení vnitřních sil 

(vyvolaných svalovou aktivitou) bývají často podceňovány. Problém spočívá především 

v omezených možnostech jejich měření a také v tom, že vliv  těchto vnitřních 

(svalových) sil není výsledkem pouze svalové mechaniky, ale je závislý na řídících 

procesech centrální nervové soustavy. Diagnostické analýze vnitřních sil je často 

věnována pouze minimální pozornost (Kolář, 2006). 

 Cíleným ovlivněním posturálních funkcí můžeme předejít řadě zranění ve sportu 

a především předejít zraněním vlivem sportu. U dětí, kdy se posturální funkce formují je 

tento fakt mnohonásobně umocněn  (Kolář, 2006). 
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 1.3.1 Posturální funkce u dětí  

 

Při posuzování stavu postuálních funkcí u dětí je problém v rozlišení  fyziologické 

vývojové odchylky, která mizí věkem nezávisle na terapii od odchylek, které je nutno 

aktivně korigovat. Posouzení toho, co je norma a co je odchylka, je u dětí obtížné, a to  

jak u strukturálních, tak u funkčních nálezů. Mezi fyziologické vývojové odchylky patří 

například (Kolář, 2006): 

- nerovnoměrný růst dolních končetin 

- jiný tvar pánve, v prostoru stojí více horizontálně a bederní lordóza bývá také 

více vyjádřena 

- u dětí ve věku 11 až 14 let je zcela fyziologické, že v sedu s nataženými dolními 

končetinami nedosáhnou na špičky nohou vzhledem k antropometrickým 

poměrům, které vyplývají z jejich růstového období 

- valgózní postavení kolen a plochonoží u normálně se vyvíjejícího dítěte mizí 

kolem 6 až 7 let věku 

- anteverzní postavení femurů, pro které je typické stočení patelly dovnitř a 

pronační postavení nohy 

- hyperextenze kolenních kloubů  

Pro zhodnocení stavu posturálních funkcí u dítěte není možné použít bez určitých 

úprav stejné testy a hodnocení jako u dospělých či dospívajících. Pro dítě je 

charakteristická určitá nestálost a postupný vývoj, který ovšem neprobíhá 

proporcionálně. Toto je zvlášť významné během růstové akcelerace. V tomto období je 

velmi důležité přistupovat citlivě k volbě struktury tréninkové zátěže. Je nezbytné, aby 

disproporcionalita, nestálost a postupný vývoj byly zohledněny v objemu a především 

v obsahu tréninkové zátěže sportujících dětí a dospívajících.  Dále musíme při sportu 

dětí zohlednit jejich individuální variabilitu tělesného a duševního vývoje. Mezi dětmi 

stejného kalendářního věku je možné sledovat rozdílnou úroveň morfologických a 

funkčních znaků. Existuje rozdíl mezi stanovenou očekávanou úrovní a skutečnou 

úrovní odpovídající konkrétnímu biologickému věku (Kolář, 2006; 2007). 

 

Při pohledu na posturální funkce rozlišujeme posturální stabilitu, posturální 

stabilizaci, posturální reaktibilitu.   
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1.3.2 Posturální stabilita  

 

Ve statické poloze tělo jako celek nemění svou polohu v prostoru. Každá statická 

poloha (vzpřímený stoj, sed apod.) však nepřímo zahrnuje i děje dynamické. Zaujmutím  

stálé polohy nedosáhneme statického stavu, jedná se o určitý proces, který čelí přirozené 

labilitě pohybové soustavy. Nejde tedy o jednorázové zaujetí stále polohy, ale o její 

nepřetržité zaujímání. Jedná se o nedokončený, stále probíhající pochod dynamické 

povahy. Je to schopnost, která  zajišťuje držení těla tak, aby nevznikl nezamýšlený 

anebo neřízený pád.  

Stabilitu ovlivňují faktory biomechanické a neurofyziologické. Mezi 

biomechanické faktory ovlivňující stabilitu patří velikost opěrné plochy, která je přímo 

úměrná míře stability.  

Základní podmínkou stability ve statické poloze je poloha těžiště, které se musí 

v každém okamžiku promítat do opěrné báze, ale nemusí se promítat do opěrné plochy. 

Opěrná plocha je část podložky v přímém kontaktu s tělem. Opěrná báze je celá plocha 

ohraničená nejvzdálenějšími hranicemi plochy nebo ploch opory. Opěrná báze obvykle 

bývá větší než opěrná plocha (Kolář, 2006, 2007). 

Stabilita je přímo úměrná velikosti plochy opěrné báze, hmotnosti a nepřímo 

úměrná výšce těžiště nad opěrnou bází, vzdáleností mezi průmětem těžiště do opěrné 

báze a středem opěrné báze a sklonu opěrné plochy k horizontální rovině. Naopak 

během lokomoce vektor tíhové síly nemusí směřovat přímo do opěrné báze, musí tam 

ale směřovat výslednice zevních sil, kterými jsou mimo tíhovou sílu např. setrvačnost, 

třecí síla, reakční síla apod. (Karas et al., 1990). 

Pokud se při statické zátěži vektor tíhové síly nepromítá do opěrné báze, pak  je 

nutná značná svalová síla, aby byla udržena rovnováha. Nerovnovážný stoj nejprve 

vyrovnává vyšší svalová aktivita, posléze bolest, později i vznik deformity. Jedná se o 

funkční, později strukturální změny pohybového aparátu. 

       

1.3.3 Posturální stabilizace a posturální reaktibilita 

 

Během posturální stabilizace nastává aktivní (svalové) držení jednotlivých částí 

těla proti působení zevních sil řízené centrálním nervovým systémem. Při této svalové 

aktivitě dominuje síla tíhová. Za statické situace (ve stoji, sedu apod.) je 
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prostřednictvím svalové aktivity zajištěna relativní tuhost skloubení, která umožňuje 

v dané poloze vzdorovat gravitační síle. Jedná se o posturální stabilizaci (Kolář, 2007).  

Ta nepůsobí pouze proti gravitační síle, ale je součástí všech pohybů, i když se jedná jen 

o pohyb dolních nebo horních končetin.  

 Při každém pohybu určité části těla, který je náročný na silové působení (zvednutí 

břemene, držení břemene, pohybu končetiny proti odporu i bez odporu, odrazovém 

úsilí, hození míčku apod.) vzniká vždy kontrakční svalová síla, která je potřebná pro 

překonání odporu. Tato síla je převedena  na momenty sil v pákovém segmentovém 

systému lidského těla a vyvolává reakční svalové síly v celém pohybovém systému. 

Tuto reakční stabilizační funkci nazýváme posturální reaktibilitou (Kolář, 2007).   

Účelem této reakce je zpevnění jednotlivých pohybových segmentů (kloubů) tak, aby 

bylo získáno co nejstabilnější punctum fixum a aby kloubní segmenty odolávaly 

účinkům zevních sil. Potřebná tuhost spojení je dosažena koordinovanou činností 

agonistů, antagonistů a dalších svalových skupin. Při pohybu trupu pomocí končetin je 

nutný určitý stupeň volnosti pohybu v kloubech končetin. Naproti tomu trup nemůže být 

tvořen množstvím volně spojených segmentů, musí tvořit relativně pevný celek.  

Žádný cílený pohyb (včetně končetin) není možné provést bez úponové 

stabilizace svalu. To znamená bez zajištění tuhosti kloubního segmentu v úponové 

oblasti. Například flexi v kyčli není možné vykonat  bez zpevnění páteře a pánve, bez 

zpevnění úponových začátků flexorů kyčle (m. rectus femoris, m. iliopsoas, m. 

sartorius). S pohybem v kyčelním kloubu jsou tak spojeny extenzory páteře, břišní 

svaly, bránice, pánevní dno a další.  Aktivita stabilizačních svalů vyvolává aktivitu v 

dalších svalech, s jejichž úpony stabilizační svaly souvisí. Ty pak zajišťují zpevnění 

v dalších kloubních segmentech (Kolář, 2007). 

V experimentálních studiích je opakovaně zmíněna skutečnost, že aktivace 

bránice, pánevního dna, břišních a zádových svalů (tedy svalů, které zajišťují zpevnění 

trupu a tím umožňují pohyb končetin) předbíhá pohybovou činnost horní a dolní 

končetiny. V dalších studiích je uváděno společné zapojování svalstva bránice, m. 

transversus abdominis, pánevního dna a m. multifidus při posturální aktivitě (Hodges a 

Gandevia, 2000; Sapsford, 2004). Každý pohyb v segmentu je tak převáděn do celé 

postury, jinými slovy každý pohybový manévr má  převod stabilizace do úponově 

provázaných oblastí, potažmo do celého těla. Například ani polknutí nelze provést bez 

stabilizace jazyka, konkrétně bez jeho opření o patro a bez stabilizační funkce dalších 

svalů. Dále neexistuje pohyb horní respektive dolní končetinou bez zpevnění 
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(stabilizace) trupu jako celku. Hrudní koš, břicho, pletencové oblasti a pochopitelně 

páteř tvoří společný rám, který je podmínkou pro všechny pohybové činnosti. Tím, že 

stabilizační funkce je integrována téměř do všech pohybů, spočívá význam vnitřních sil 

nejen v jejich kvantitě, nýbrž i v jejich značném stereotypním opakování. Za 

předpokladu, že vyvolávají nefyziologické zatížení je otázkou času, kdy vzniknou 

obtíže, včetně morfologických změn. Podstatné také je, že zatímco cílený pohyb volně 

kontrolujeme, tak reaktivní stabilizační funkce probíhají automaticky a mimovolně, tedy 

bez našeho uvědomění (Kolář, 2007).  

 

1.3.4 Posturální funkce a funkční anatomické vztahy 

 

S posturální stabilitou, stabilizací i posturální reaktibilitou velmi úzce souvisí 

anatomické poměry. Stanovit anatomické poměry a jejich vztah k zátěži při posturálních  

aktivitách, bipedálním stoji a chůzi je nezbytné pro  pochopení významu a případného 

dalšího vývoje nálezu. Nejvíce prací v této oblasti je od francouzských autorů (Labelle 

et al., 2005; Legaye, 1998). V diagnostice využívané anatomické vztahy jsou  závislé na 

poloze v prostoru. Dále  jsou pak pro hodnocení používány anatomické parametry, které 

nejsou závislé na poloze, ve které je pacient snímkován (leh, stoj, sed). Snímky je tak 

možné porovnávat retrospektivně. Anatomické poměry je třeba posuzovat také 

z celkového pohledu, neboť změny zakřivení páteře, ploché nohy, valgizace kolen apod. 

jsou  vždy vidět i z  celkového postoje jedince.  V případě nálezu patologické situace 

dochází k její nápravě tak, aby bylo zajištěno a kompenzováno celkové držení těla.  

 

1.3.5 Posturální funkce z pohledu centrálního řízení 

 

Při hodnocení  posturálních funkcí je třeba vedle anatomických a 

biomechanických parametrů posoudit i kvalitu centrálních řídících mechanismů, protože 

do držení těla se promítá svalové napětí (ovlivňuje svalovou rovnováhu, respektive 

nerovnováha) a správné (fyziologické) držení. Neurofyziologickými faktory, které 

ovlivňují posturální funkce, jsou neporušená multisenzorická integrace 

proprioceptivních, vestibulárních, zrakových a také kožních informací, míra excitability 

nervového systému, kvalita zpětnovazebných mechanismů regulujících rovnováhu, 
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kvalita pohybové diferenciace (kvalita selektivní hybnosti) a s tím spojená úroveň 

relaxačních schopností. Posturální stabilitu ovlivňují také psychické vlivy. 

Při vyšetření nás zajímá jednak postavení jednotlivých segmentů těla a také 

rozložení a míra svalového napětí. Za statické situace (stoji, sedu) jsou jednotlivé 

pohybové segmenty zpevněny koordinovanou aktivitou agonistů a antagonistů 

(koaktivační aktivitou). Toto zpevnění segmentů umožňuje dosažení vzpřímeného 

držení  a lokomoci těla jako celku. Za fyziologické situace musí prostřednictvím 

centrálního nervového systému svalová aktivita a vazivový aparát zajistit, že toto 

zpevnění se děje v centrovaném postavení kloubů (neutrální poloze). Jde o funkční 

postavení, které umožňuje rovnoměrné tlakové zatížení  kloubu. Předpokladem tohoto 

stavu je rovnováha mezi agonistou a antagonistou. Zpevnění v centrovaném postavení je 

hodně závislé na svalové koordinaci, tedy na kvalitě centrálního nervového systému. 

Neutrální poloha kloubu by měla být zajištěna minimální potřebnou silou hlubokých 

svalů (minimálním posturálním napětím). Povrchové velké svaly by měly být za stabilní 

situace téměř bez aktivity. Každé nadměrné (celkové nebo lokalizované) svalové napětí 

má značné důsledky. Je prakticky nemožné, aby zvýšené klidové posturální napětí 

nebylo zdrojem nebo následkem obtíží jedince (Kolář, 2007).      

 

1.4 Funkční poruchy  

 

Mezi funkční poruchy pohybové soustavy patří  poruchy hybných stereotypů, 

poruchy posturálních stereotypů a svalové dysbalance lokálního charakteru nebo 

sdružené do typických syndromů.  

 

1.4.1 Svalové dysbalance 

 

Vznikají jako adaptační mechanizmy na vnější vlivy v oblasti svalstva. Svalová 

dysbalance je založena na základě poruchy svalové rovnováhy, kdy jeden z antagonistů 

nabude převahy nad druhým. Vzniká diferencovaný proces tak, že některé svaly reagují 

útlumovými projevy (oslabují se), jiné reagují svalovým zkrácením. Zpočátku vzniku 
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svalové dysbalance je porušena svalová souhra na základě změny svalového tonusu 

v postiženém segmentu a tím je ovlivněno i jeho držení  ve prospěch hypertonického 

svalu. Pokud se situace neupraví hypertonie narůstá a vzniká až křečovité napětí, 

svalový spazmus. Nakonec se objevuje strukturální přestavba, kdy se zkrátí i vazivová 

složka, omezuje se pohyb. Jedná se o svaly posturální, které mají převahu červených 

vláken a jsou inervovány malými -motoneurony. 

Na druhé straně kloubu vniká funkční útlum, hypotonus. Hypotonické svaly se 

protáhnou, postupně ochabují, ztrácejí na hmotnosti, atrofují. Jedná se o svaly fázické. 

Tyto svaly mají  převahu bílých svalových vláken a jsou inervovány převážně velkými 

-motoneurony. 

Typickým projevem svalové dysbalance jsou chybné hybné stereotypy a horní 

(cervikobrachiální) a dolní (lumboischiadický) zkřížený syndrom (Čermák et al., 2005; 

Tlapák, 1999; Janda, 1984). 

 

1.4.2 Dolní zkřížený syndrom 

 

Tento syndrom obsahuje zkrácení m. rectus femoris, m. tensor fascie latae, m. 

iliopsoas a vzpřimovačů trupu v lumbosakrálních segmentech. Naopak útlum 

gluteálního svalstva a břišních svalů.  

Důsledkem je zvýšená anteverze pánve se zvýšenou lordózou v lumbosakrálním 

přechodu. Následkem je nedostatečná extenze v kyčelním kloubu při chůzi, což 

způsobuje ještě větší anteverzi pánve. Dochází k výraznému přetěžování 

lumbosakrálního přechodu. Při dolním zkříženém syndromu je pánev v anteverzním 

postavení a v oblasti kyčelních kloubů je flekční držení. To je kompenzováno 

hyperlordózou. Dochází k nerovnoměrnému zatížení kyčelních kloubů, což vede k 

následné adaptační přestavbě. Zároveň dochází k přetížení zadních okrajů 

meziobratlových plotének. Na základě kloubního dráždění, které je tímto postavením 

vyvoláno, vznikají paravertebrální kontraktury. Při distálním syndromu se stává 

thorakolumbální přechod místem fixace při chůzi. Následně tím vzniká uvolnění v 

lumbosakrálním přechodu. Tento stav označujeme jako instabilní kříž. Při 



Doktorská disertační práce                                                                             Objektivizace léčebných metod v oblasti  
                                                                                                                                                  hlubokého stabilizačního systému páteře 

 

29 

terapeutickém řešení tohoto problému je nutné ovlivnit svalovou dysbalanci jako celek 

(Čermák et al., 2005; Janda, 1984; Tlapák, 1999). 

 

1.4.3 Horní zkřížený syndrom 

 

Při tomto syndromu vzniká dysbalance mezi zkrácenými svaly (horní vlákna      

m. trapezius, m. levator scapulae, m. sternocleidomastoideus, mm. pectorales) na jedné 

straně a oslabenými svaly (mm. scaleni, střední a dolní vlákna m. trapezius,              

mm. rhomboides, m. serratus anterior a paravertebrální svaly v oblasti hrudní páteře) na 

straně druhé. Proband má předsunuté držení hlavy s přetížením cervikokraniálního a 

cervikothorakálního přechodu, zvětšenou krční lordózu, gotická ramena s elevací 

pletence ramenního, kulatá ramena a abdukci s rotací lopatek až scapulae alatae. Opět 

vzniká porucha hybných stereotypů a koordinace, zejména při abdukci v ramenním 

kloubu a flexi krku (Čermák et al., 2005; Janda, 1984; Tlapák, 1999). 

 

1.4.4 Vrstvový syndrom 

 

Tento syndrom je výsledkem dlouhotrvajících změn v programování pohybu s 

následnou funkční, ale již i morfologickou, přestavbou hybného systému. 

Charakteristické je střídání vrstev hypertrofických a hypotrofických svalů, což je patrné 

při pohledu na stojícího pacienta. Při pohledu zezadu vidíme hypertrofické 

ischiokrurální svaly, nad nimi hypotrofické hýžďové svaly a hypotrofické 

paravertebrální svaly ve výši čtvrtého bederního a prvního křížového obratle (paradoxní 

je, že mají spíše tendenci k hypertrofii a zkrácení). Další hypertrofickou zónu tvoří 

vzpřimovače trupu v thorakolumbálním přechodu (kompenzují funkci hypotrofických 

vláken v oblasti čtvrtého bederního a prvního křížového obratle), nad ní je hypotrofická 

zóna fixátorů lopatek (mezi lopatkami je typická propadlina). Poslední hypertrofickou 

vrstvu tvoří horní vlákna m. trapezius a m. levator scapulae. Zepředu vidíme zejména 

disociovanou funkční kvalitu břišních svalů. Mm. recti a m. transverzus abdominis jsou 

ochablé a mm. obliqui svalově převládají a tvoří charakteristickou prohlubeň na 

laterální hraně břišních svalů (Čermák et al., 2005; Janda, 1984; Tlapák, 1999). 
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1.4.5 Hypermobilita 

 

V patogenezi bolestí v zádech hraje hypermobilita významnou úlohu. Jde o 

vrozené uvolnění vaziva. Postižený jedinec může provádět v jednotlivých kloubech 

extrémní rozsah pohybu. Klouby jsou vazivovým aparátem nedostatečně chráněny a 

mohou se snáze poškodit (Janda, 1984; Tlapák, 1999).  

 

1.5 Hluboký stabilizační systém páteře 

 

1.5.1 Význam hlubokého stabilizačního systému páteře (HSSP) a 

jeho složení 

 

Jak již bylo zmíněno, páteř, pánev a hrudník tvoří pomocí stabilizační funkce 

svalů pevný rám pro funkci svalů s vlivem na končetiny. Velmi důležitá je spolupráce 

mezi ventrální a dorzální muskulaturou pro správný vývoj páteře.  Tu můžeme 

z hlediska anatomického i funkčního rozdělit na krční, hrudní (horní a dolní část) a 

bederní páteř. Na rovnováhu vnitřních sil v oblasti cervikální a torakální páteře má 

zásadní vliv souhra mezi hlubokými extenzory, které tvoří m. semispinalis capitis et 

cervicis, m. splenius capitis, m. splenius cervicis, m. longissimus cervicis et capitis a 

ventrální muskulaturou zastoupenou m. longus coli et capitis. Obě skupiny svalů mají 

začátky svých úponů ve střední a horní hrudní páteři.  Pro vznik, vývoj a kompenzaci 

vertebrogenních obtíží má rozhodující roli souhra mezi extenzory bederní a dolní hrudní 

páteře s flexory, které jsou tvořeny funkční souhrou svalů mezi bránicí, břišními svaly a 

pánevním dnem. Tato flekční synergie stabilizuje páteř z přední strany a to 

prostřednictvím nitrobřišního tlaku. Je aktivována při jakémkoliv statickém zatížení a 

doprovází každý cílený pohyb horních a dolních končetin.Vyvážená souhra mezi 

hlubokými extenzory páteře na jedné straně a hlubokými flexory krku spolu se 

synergistickou aktivací mezi bránicí, břišními svaly a pánevním dnem na straně druhé je 

určena motorickým programem mozku, který uzrává v průběhu posturálního 

(ontogenetického) vývoje a participuje na vývoji spino-pelvi-femorálních vztahů a 

globálních biomechanických vztahů, neboť formuje budoucí lordoticko-kyfotické 

zakřivení.  U vertebrogenních poruch je největším problémem  insuficience přední 
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stabilizace páteře a naopak převaha extenční aktivity povrchových zádových svalů 

(Kolář, 2007).  

Stabilita páteře znamená v podstatě schopnost  udržet klidové seskupení páteře 

jako celku, které je dané tvarem obratlů a zakřivením páteře, a toto základní postavení 

udržet i při fyziologickém rozsahu pohybu. Jestliže jde o klidové postavení páteře jedná 

se o  statickou stabilitu. Jde-li o udržení postavení páteře při změnách, které vznikají při 

pohybu, jedná se o dynamickou  stabilitu.  

Pro stabilitu bederní páteře, jsou důležité svaly břišní stěny, které tvoří: m. 

obliquus abdominis externus et internus, m. transversus abdominis, m. rectus abdominis  

a  m. quadratus lumborum a jsou ve funkční svalové souhře s bránicí a svaly pánevního 

dna. Břišní svaly se nacházejí mezi dolním obvodem hrudníku a horním okrajem pánve. 

Jde o ploché široké svaly, které se podílejí na tvorbě břišní stěny, účastní se tvorby 

břišního lisu, dýchání a kinetiky páteře. M. rectus abdominis je sval uložený v podobě 

dlouhého plochého pásu, ventrálně při střední čáře trupu, stahuje žebra kaudálně (při 

výdechu) a předklání trup. Při fixaci trupu   zdvihá   pánev  a  zmenšuje  tak  pánevní  

sklon, tím snižuje  bederní  lordózu, dále se  podílí na vytváření  břišního  lisu.  

M. obliquus  externus  abdominis je velmi rozsáhlý, plochý sval ležící na povrchu 

boční břišní stěny. Hlavní  funkcí    je flexe páteře a zdvihání pánve, při oboustranné 

kontrakci je synergistou m. rectus abdominis. Při unilaterální kontrakci svalu se rotuje 

trup na opačnou stranu. Sval  je  součástí  břišního  lisu. 

M. obliquus  internus  abdominis je hlouběji uložený velký, plochý sval, který při 

jednostranné kontrakci, společně se zevním šikmým svalem rotuje trup na tutéž stranu. 

Průběh svalových snopců je opačný než  m. obliquus  externus  abdominis. Šikmé  

břišní  svaly  při kontrakci stahují v pase břišní  stěnu do tvaru písmene X. 

Aponeurotická  vlákna m. obliquus externus abdominis jedné strany totiž přecházejí 

mezi vlákna m. obliquus internus abdominis druhé strany a naopak. Oba mm. obliqui 

abdominis jsou proto i významné expirační svaly. 

M. transversus abdominis   je  nejhlouběji  uložený, velký  a  plochý  sval  břišní 

stěny, účastní se na práci  břišního lisu a  exspirace. Při jednostranné kontrakci rotuje 

trup. Dolní  okraj  svalu  kontroluje v oblasti  tříselného  kanálu napětí  břišní  stěny. M. 

quadratus  lumborum  je  plochý, čtyřúhelníkovitý sval uložený po stranách páteře, 

bezprostředně  ovládá vzájemnou  polohu  žeber,  páteře  a  pánve. Při jednostranné 

aktivaci svalu  vzniká lateroflexe (úklonu) páteře. Oboustranná  svalová kontrakce  

vyvolává extenzi  bederní páteře a fixaci dvanáctého žebra. Zpevnění  kaudálního  
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úseku osového skeletu je  nezbytné  pro následnou kontrolovanou  fixaci  bránice.  M. 

quadratus  lumborum    zprostředkovává pomocí  bederní  páteře  správný stupeň  

relaxace  bránice, který  je  nezbytný  pro  pomalou  exspiraci  při  řeči  a zpěvu.  

Pro stabilizaci bederní páteře jsou velmi důležité všechny již zmiňované svaly 

břišní stěny z nichž nejdůležitější je m. transversus abdominis, dále jsou to hluboké 

autochtonní intervertebrální svaly (např. mm. multifidi) , svaly pánevního dna a bránice, 

které společně vytvářejí hluboký stabilizační systém v oblasti bederní páteře. Uvedené 

svaly fungují společně jako jedna funkční jednotka, kde mm. multifidi a m. transversus 

abdominis tvoří lokální stabilizátory a svaly pánevního dna a bránice jsou jejich 

synergisté,  dysfunkce jediného z nich znamená vždy dysfunkci celého systému. Tyto 

svaly obklopují ze všech stran břišní dutinu, kde jsou uloženy vnitřní orgány. Obsah 

břišní dutiny je uspořádán tak, že tvoří jakýsi kompaktní "polštář ". Bránice ohraničuje 

tento polštář shora, pánevní dno zdola a příčný břišní sval zpředu, který jde od dolních 

žeber až k pánvi a tlačí obsah břišní dutiny vzad proti páteři a tím jí zpředu poskytuje 

oporu. Stav HSSP má významný vliv na držení těla (posturální funkce), dynamickou 

stabilitu páteře. HSSP je klíčový pro zajištění posturální báze pohybu a je provázán s 

funkcí dechovou.  

M. diafragma je kruhový plochý sval, který příčně odděluje břišní dutinu od 

dutiny hrudní. Centrálně je uložené centrum tendineum (úponová šlacha).   Bránice je 

utvořena jako dvojitá klenba, prominující vysoko do hrudníku. Vrchol pravé klenby je 

ve čtvrtém mezižebří, vrchol levé klenby v pátém mezižebří. Mezi pravou a levou 

klenbou je bránice snížená do výše mečovitého výběžku hrudní kosti. Skulinami v 

bránici procházejí aorta, jícen, dolní dutá žíla a řada drobnějších útvarů. Bránice má dvě 

hlavní funkce,  je hlavním inspiračním svalem a dále se spoluúčastní na vzniku břišního 

lisu. Při dýchacích pohybech bránice se pohybují prakticky jen klenby - centrum 

tendineum je nehybné. Při inspiraci se zároveň s bránicí smršťují  i  mm. intercostales  

externi. Svalové snopce bránice se koncentricky kontrahují a vyvolávají  shora tlak na 

obsah břišní dutiny. Tento tlak se přenáší až do pánevní oblasti. Aby nevznikl výhřez 

pánevních orgánů, kontrahuje se současně s bránicí koncentricky i svalstvo pánevního 

dna. Bránice a pánevní dno společně tvoří dva jakési písty, které působí proti sobě shora 

a zdola, čímž roztlačují obsah břišní dutiny do zbylých směrů - vpřed a do stran, resp. 

vzad. Bránice má poměrně velkou plochu, proto se při jejím poklesu zvyšuje nitrobřišní 

tlak, a zároveň výrazně stlačuje bederní  páteř. Zde se uplatňuje funkce příčného 

břišního svalu, který se aktivuje excentricky a brání obsahu břišní dutiny v pohybu 
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vpřed a do stran. Proto se při nádechu zvětšuje obvod pasu. Tendence k pohybu obsahu 

břišní dutiny při nádechu směrem vzad je při většině posturálních situací minimální 

(Dylevský, 2006; Dylevský et al., 2000).  

Souhra všech svalů tvořících HSSP dovoluje udržet relativně neměnný nitrobřišní 

tlak v průběhu dýchání. Nitrobřišní tlak se uplatňuje při kontrole neutrálního postavení.  

Neutrální postavení je nastavení dvou sousedních obratlů, kde je jejich vektorový součet 

sil působících na segment nulový (Lewit, 1999). Tato poloha maximálně chrání segment 

před přetížením. Proto je při zvýšených nárocích na zatížení páteře nutné, aby se 

i přiměřeně zvyšoval nitrobřišní tlak. To nastává většinou automaticky - podvědomě 

tím, že zadržíme dech. Tím nastane  synergická kontrakce všech svalů HSSP, která je 

úměrná intenzitě zátěže a rozšíří se i do povrchových svalových skupin, současně se 

zvýší nitrobřišní tlak, který působí na páteř zpředu. To znamená, že  při oslabení svalů 

HSSP je páteř méně stabilní. Při provádění pohybu se zvyšuje aktivita  povrchových 

svalů, které však nemají segmentové uspořádání. Jejich aktivita působí na delší úseky 

páteře, kde jsou nedostatečně zajištěny vzájemné pozice obratlů jednoho vůči druhému. 

To s sebou nese zvýšené riziko vzniku mikrotraumat měkkých tkání v oblasti páteře 

(Kolář, 2001). 

Opakovaná pravidelná aktivace (např. posilování) povrchových svalů při 

dysfunkci HSSP způsobuje zvýšení klidového svalového tonu a hyperaktivitu svalů 

povrchových a naopak snížení klidového svalového tonu a útlumu svalů hlubokých. Při 

dalším cvičení v tomto režimu se pouze prohlubují svalové dysbalance (Kolář, 1999). 

To znamená, že před začátkem pohybu lokální stabilizátory nezpevnily a nenastavily 

jednotlivé segmenty páteře do neutrálního postavení. Vzniká nespecifická bolest v kříži. 

Přirozenou reakcí lidského organismu je zmírnění subjektivních příznaků (bolesti). 

Jednou z možností je podvědomé zaujetí antalgické polohy, která je typická a zřetelně 

viditelná při akutních bolestivých stavech. Méně nápadná, ale o to více nebezpečná 

může být tato posturální změna v chronickém stadiu bolestivých syndromů (Rokyta, 

2000). Důsledkem těchto změn postupně vznikají nesprávné pohybové stereotypy, které 

často přetrvávají i po vymizení primární příčiny. Vznikají patologické pohybové 

stereotypy a funkční změny pohybového aparátu, které bývají příčinou dalších bolestí 

bederní páteře. Jednou z možností odstranění bolestí je posílení HSSP. Je nutné zavést 

posilovací cvičení tak, aby posílené svalstvo bylo účelově využito pro správné držení 

těla, tím dosáhneme i správné nastavení jednotlivých segmentů a obnovy správných 

pohybových stereotypů. Nestačí sval jen posilovat, ale je nutné prostřednictvím tohoto 
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svalu zajistit správné držení a stabilitu páteře. Toto je velmi obtížné, protože pokud 

máme vypracován chybný pohybový stereotyp související s chybným modelem držení 

osového orgánu, pak nedokážeme zapojit sval volní aktivitou. Při rehabilitačním 

cvičení, kondičním cvičení či posilování je velmi důležité v jaké výchozí stabilizační 

poloze se cviky provádí. Proto je nutné zprvu provést určitou edukaci s cílem ovlivnit 

výchozí způsob držení tak, aby pacient pocítil rozdíl mezi výchozím modelem držení a 

novým nacvičovaným způsobem držení osového orgánu, ten je potřeba zafixovat, posílit 

a přenést do každodenních pohybových aktivit (Kolář a Lewit, 2005).   

Správný model držení páteře, který je cílem edukace, vychází z vývojové 

kineziologie.   Člověk se rodí centrálně a také  morfologicky hodně nezralý. Během 

posturální  ontogeneze  uzrává držení těla,  které je  výhradně lidské (držení  osového 

orgánu v extenčním  napřímení, v rotaci, schopnost  aktivního držení v abdukci a zevní 

rotaci v rameni apod.). Současně je dokončován i morfologický vývoj skeletu  (úhly  

kyčelního  kloubu,  klenba  nožní, zakřivení páteře  apod.).    Posturální ontogeneze je 

děj, který probíhá automaticky v závislosti  na optické  orientaci a  emoční potřebě 

dítěte. Posturální vývoj je geneticky určen a obsahuje motorické vzory, které vytváří 

základ našeho automatického, mimovolně orientovaného motorického chování (Kolář  

Lewit,  2005).  

 Stabilizace páteře je považována za předpoklad stability osového skeletu a 

ochrany před přetížením. Podrobnější rozbor přinesl Panjabi (1992) počátkem 

devadesátých let, kde je celková stabilita reprezentována třemi subsystémy. Pasivním 

(kostěné a chrupavčité struktury, ligamenta), aktivním (svaly provádějící přímou 

stabilizaci) a neurálním (ovlivňuje stabilitu prostřednictvím aferentace z receptorů a 

následného řízení aktivní složky) subsystémem. Při dysfunkci složky jednoho ze 

systémů může nastat buď okamžitá kompenzace (normalizace) funkce, to si můžeme 

představit např. jako vznik reflexní změny ve svalu, která je natolik nevýznamná, že 

vlivem autoreparačních schopností organismu záhy vymizí. Nemusí být ani subjektivně 

vnímána. Funkce organismu není dlouhodobě nepříznivě ovlivněna. Nebo vzniká 

dlouhodobý adaptační proces jednoho nebo více subsystémů s normalizací funkce, ale 

se změnou ve stabilizačním systému. Jsou-li funkčně vypojeny hluboké lokální 

stabilizátory a stabilizační funkce se dostává více pod kontrolu svalů globálních, 

můžeme uvažovat přímo o  změně strategie této funkce, kdy je postižena jedna nebo 

více složek některého systému  s celkovou dysfunkcí, která způsobuje např. bolestivý 

syndrom bederní páteře.  
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Hluboký stabilizační systém páteře představuje svalovou souhru, která 

zabezpečuje stabilizaci, neboli zpevnění páteře během všech pohybů. Svaly HSSP jsou 

aktivovány i při jakémkoliv statickém zatížení, tj. stoji, sedu apod. Doprovází každý 

pohyb horních a dolních končetin.  Zapojení svalů do stabilizace páteře je automatické. 

Provedeme-li například flexi v kyčelním kloubu, pak se zapojují flexory kyčelního 

kloubu a automaticky se zapojí i svaly, které stabilizují jejich úponovou oblast, tj. 

extenzory páteře a svaly břišního lisu (břišní svaly, bránice, pánevní dno), které 

stabilizují páteř z přední strany.  Zatímco provedená flexe je volní pohyb, stabilizační 

funkce svalů probíhá mimovolně, je automatická (Kolář a Lewit, 2005). Na stabilizaci 

se v důsledku svalového propojení podílí vždy celý svalový řetězec. Změny zapojení 

svalů do stabilizace jsou jedním z hlavních důvodů vzniku vertebrogenních obtíží. 

Stabilizační funkce svalů u vertebrogenních obtíží je studována již řadu let (Cresswell et 

al. 1992; Cresswell et al., 1994; Deyo, 2004; Gracovetsky et al.,  1985; Philips et al., 

2008). 

Stabilita kloubu je stav, kdy je nejméně namáháno kloubní pouzdro a 

periartikulární svaly pracují v co nejlepší spolupráci, ve vzájemné ko-kontrakci 

potřebné k udržení požadovaného postavení. Pohyb v kloubu je tedy vykonáván co 

nejekonomičtěji. Pool-Goudzwaard et al. (1998) se v této souvislosti zmiňují o 

uzamčení silou a uzamčení tvarem. Uzamčení tvarem je zajišťováno vzájemnou 

kongruencí kostí a chrupavek sousedících kloubních partnerů. Stabilizace 

prostřednictvím ligament přispívá k uzamčení silou, napětí vazů je zdrojem silových 

momentů. Avšak působením přímo na vazivové struktury toto napětí ovlivnit 

nedokážeme. Proto je silový zámek dán téměř výhradně aktivitou stabilizačních svalů. 

Můžeme konstatovat, že výsledkem těchto dvou mechanizmů, jsou-li dostatečně 

zapojeny, je správné nastavení segmentů vůči sobě při dané posturální a pohybové 

úloze. 

V souvislosti se stabilizací páteře je nutno připomenout Panjabiho koncept 

neutrální zóny (Panjabi, 1992; Stanford, 2002; Norris, 2008). Neutrální zóna má vztah 

k pohybu jednoho obratle vůči druhému, představuje velmi malý rozsah pohybu obratle, 

kterému je kladen minimální odpor kostěných, vazivových a svalových struktur. 

Z hlediska bariérového principu můžeme uzavřít, že oblast neutrální zóny je prostorem 

před dosažením fyziologické bariéry. To však platí pro pasivní vyšetření segmentu, kdy 

se snažíme, aby pacient co nejlépe relaxoval. Situace bude tedy jiná při aktivním a 

pasivním pohybu. Pozice neutrální zóny je označením pro takové nastavení dvou 
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sousedních obratlů (pohybového segmentu páteře), kdy vektorový součet sil působící na 

segment je roven nule. Tato pozice maximálně chrání segment před přetížením. 

Nestabilita v segmentu je charakteristická rozšířením neutrální zóny, tedy ztrátou 

pasivní podpory, která odpovídá posunu až ztrátě fyziologické bariéry a případnému 

nástupu bariéry anatomické. Není-li tato ztráta kompenzována adekvátní stabilizací 

svalovou, stává se příslušný úsek páteře zranitelný a mohou vznikat opakovaná 

mikrotraumata v oblasti chrupavek, meziobratlových disků a dalších měkkých tkáních. 

Snahou je zmenšení velikosti neutrální zóny (a její udržení ve fyziologickém rozmezí, 

které zabraňuje klinické nestabilitě) prostřednictvím aktivní podpory – tedy výše 

zmíněné svalové stabilizace. Tento postup má zásadní význam při ovlivnění 

hypermobility prostřednictvím kinezioterapie. Zmenšení velikosti neutrální zóny 

nastává také při chirurgické fixaci příslušného/příslušných segmentů.  Redukce velikosti 

neutrální zóny však neodpovídá snížení celkového rozsahu pohybu (Norris, 2008; 

Panjabi, 1992; Stanford, 2002).  

Panjabiho (1992) teoretický model neutrální zóny je vhodný zejména 

z didaktického hlediska. Například pro chápání bariér v manuální medicíně. 

Představíme-li si stav neutrální zóny při pohybu (neustále musí být její rozsah udržován 

řídící funkcí centrální nervové soustavy), blížíme se opěk ke zmiňovanému termínu 

dynamické centrace segmentu. Centrovaná pozice je jinými slovy ideálně udržovaná 

neutrální zóna. Neutrální zónu můžeme také chápat jako výsledek aktivní svalové 

stabilizace, tedy dynamické centrace (Kolář, 2001). Zde se prolíná přístup anatomický 

s přístupem neurofyziologickým.  

Z literatury (Norris, 2008; Stanford, 2002) známe více způsobů dělení svalového 

stabilizačního systému bederní páteře. Autoři se někdy více, někdy méně odlišují 

v rozdělení jednotlivých svalů v oblasti bederní páteře na stabilizátory globální a 

lokální. Rozdíly mezi oběma skupinami můžeme pozorovat v odlišném typu svalových 

vláken, energetickém metabolismu a posturální či fázické funkci svalu, respektive 

v míře zastoupení tonických a fázických motorických jednotek (Kolář,  2001).  

Chování svalu zřejmě záleží také na poloze segmentů a pohybové situaci. Záleží 

také na stavu organismu. Po atace low back pain (akutní bolest v oblasti bederní páteře) 

se mohou u m. multifidus přeměňovat svalová vlákena typu I na typ II (Stanford, 2002). 

Prvním typem svalových vláken jsou vlákna pomalá nebo také červená, která se 

uplatňují převážně při vytrvaleckých výkonech. Umí lépe využít aerobní spalování 

kyslíku a neunaví se tak brzy, i když jejich pohyb nemusí být doslova pomalý. Je to 
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vždy jen pohyb, který nevyžaduje více než 25 % maxima svalové síly.  Druhým typem 

svalových vláken jsou vlákna rychlá nebo také bílá, která se zapojují do akce při 

rychlých či silových pohybech (např. ve sprintu). Jsou dvakrát větší než vlákna pomalá 

a mají schopnost významně zvětšovat svůj objem. Vyvážený svalový tonus je výrazem 

co nejlepší spolupráce mezi globálním a lokálním systémem. 

Globální svalový systém je zodpovědný za viditelnou, vnější stabilitu, umožňuje 

převod sil a zatížení z oblasti horních a dolních končetin, pánve i horní části trupu. 

Význam těchto svalových skupin spočívá zejména ve vzájemné ko-kontrakci. Tyto 

svalové skupiny spolu komunikují prostřednictvím jednotlivých listů thorakolumbální 

fascie, jejíž význam pro stabilizaci bederní páteře a sacroiliakálních kloubů je 

v literatuře opakovaně popisován (Norris, 2008; Pool – Goudzwaard et al., 1998; 

Vleeming et al., 1997; Vleeming et al., 1996). Z tohoto pohledu bychom měli mezi 

globální stabilizátory zařadit i m. latissimus dorsi, m. gluteus maximus a m. biceps 

femoris, které se k thorakolumbální fascii také připojují.  

Lokální stabilizátory souvisí přímo se segmentální stabilitou. Při aktivitě těchto 

svalů se minimálně změní jejich délka . To však platí zřejmě pouze pro svaly spojující 

nejbližší segmenty. Spíše jsou tato „nejkratší“ vlákna zodpovědná za nastavení jednoho 

segmentu vůči druhému tedy za jejich centraci. Minimální změna délky souvisí také 

s krátkým ramenem síly a tedy s malou vzdáleností od bodu otáčení. Norris (2008) 

uvádí, že drobné intersegmentální svaly mají asi sedmkrát více svalových vřetének, než 

svaly velké. S tím je spojena významná proprioceptivní aferentace. Z uváděných 

lokálních stabilizátorů bederní páteře jsou nejvíce diskutovány svaly m. transversus 

abdominis a m. multifidus (Lee, 1999; Richardson et al., 1999; Stanford, 2002) a zadní 

vlákna m. psoas major.  

Willard (1997) dělí m. multifidus v oblasti bederní páteře na několik svazků. 

Jednotlivé části svalu spojují trnové výběžky obratlů s jedním nebo více obratli 

kaudálními (v místě kostálních výběžku) a s kostí křížovou. Popisuje též spojení 

s ligamentum interosseum sakroiliakálních kloubů, sakrotuberálním vazem, 

thorakolumbální fascií a mediální hranou crista iliaca.  

Vzhledem k výrazné vertikální orientaci svalových vláken je považován m. 

multifidus za významný extenzor bederní páteře. Stejná funkce se popisuje i např. 

v rámci transverzospinálního systému. Rotační složka se buď opomíjí nebo je pokládána 

za nevýznamnou (Willard, 1997). M. multifidus je zodpovědný za 2/3 stability 

v segmentu čtvrtého a pátého bederního obratle. Právě u mm. multifidi se téměř nemění 
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jejich délka při aktivně prováděných pohybech v bederní páteři. Tento fakt opět 

podporuje teorii, že jde spíše o intersegmentální stabilizaci, bez přímého vlivu na pohyb 

trupu (Stanford, 2002). To se pravděpodobně týká zejména „krátkých“ vláken mm. 

multifidi, která jsou zároveň nejhlouběji uložena. A naopak u relativně dlouhých a 

povrchových částí bude více vyjádřena i extenční složka svalu. 

M. transversus abdominis se aktivuje již při anticipaci pohybu, je jedním 

z prvních svalů zapojujících se např. při pohybu horní končetiny v ramením kloubu 

(Hodges a Richardson, 1996). Hodges (1999) popisuje závislost aktivace m. transversus 

abdominis na rychlosti prováděného pohybu, kdy je   aktivace m. transversus abdominis 

úzce spojena se zvýšeným zatížením páteře. To podporuje důležitost tohoto svalu pro 

zajištění stability bederní páteře. Zajímavé je, že stejné výsledky byly zjištěny také pro 

bránici. 

M. transversus abdominis je jediným břišním svalem, který reaguje svým stahem 

na různé pohyby trupu a končetin shodně, bez ohledu na směr. U ostatních břišních 

svalů se jejich zapojení mění v závislosti na směru pohybu. U zdravých jedinců 

kontrakce m. transversus abdominis vždy předchází kontrakci ostatních svalů trupu 

(Norris, 2008).  

Byly popsány možné faktory přispívající ke stabilitě bederní páteře z hlediska 

svalové aktivity. Uvedené studie potvrzují význam lokálních stabilizátorů, respektive m. 

multifidus a m. transversus abdominis. Není však možné, aby tyto svaly pracovaly ve 

stabilizační funkci izolovaně. Norris (2008) popisuje význam zapojení břišní 

muskulatury při předklonu pro snížení zatížení přechodu bederní a křížové části páteře. 

Je třeba si však uvědomit, že pro zvýšení intraabdominálního tlaku je nutná současná 

kontrakce m. transversus abdominis, bránice a svalů pánevního dna (Hodges a 

Gandevia, 1999). Aby bylo dosaženo stability, musí být zajištěny všechny stěny břišní 

dutiny (Lewit, 2001), tedy i oblast bederní páteře. Z klinických pozorování je zřejmé, že 

volní kontrakce m. transversus abdominis je spojená s kontrakcí m. multifidus a naopak, 

a že instruované zapojení pánevního dna přímo usnadňuje aktivaci m. transversus 

abdominis (Richardson et al., 1999). S tím souvisí také anatomické spojitosti. Kaudální 

žebra jsou místem spojení m. transversus abdominis a bránice.  

Je tedy zřejmé, že v procesu zajištění kontroly bederní páteře musíme respektovat 

anatomické uložení jednotlivých svalů, stejně jako jejich funkční provázanost. Funkční 

provázanost je nutné vidět pod řídícím vlivem CNS. Stav neutrální zóny, jako výraz 

stability či nestability bederní páteře je řízen prostřednictvím funkční svalové jednotky. 
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Z pohledu reflexní lokomoce (Vojta a Peters, 1995) objevujeme význam i jinak 

opomíjených svalů, např. serratus posterior inferior. V tomto pojetí však nemůže být 

funkční jednotka zdaleka omezena jen na oblast bederní páteře. 

V Panjabiho (1992) pojetí stability zaujímá vazivová a kostěná složka významnou 

úlohu. Kostěné struktury jsou podstatou pro uzamčení tvarem, ligamenta přispívají k  

silovému zámku. Tyto dva mechanismy vytváří pak společně samosvorný mechanismus 

- self-locking mechanism (Vleeming et al., 1996). Význam ligament v souvislosti se 

svalovým systémem je zřejmý.  Zdánlivě paradoxně se není třeba věnovat vazivovým 

strukturám bederní páteře. Neznamená to, že by tato ligamenta, např. lig. supraspinale, 

interspinale, lig. flavum, ligamenta intertransversaria, byla méně důležitá. Svojí funkcí 

se však nijak neliší od obecného pojetí úlohy ligament. Z hlediska širších souvislostí 

mají pro stabilitu bederní páteře význam lig. sacrotuberale a ligamentum sacroiliacale 

dorsale. Anatomicky patří k vazům pánve a sakroiliakálních kloubů, funkčně však mají 

vliv na stabilitu bederní páteře. Stejně tak můžeme uvažovat, že stabilita 

sakroiliakálních kloubů se přímo váže k postavení, tedy k centraci a stabilitě segmentů 

bederní páteře (Vleeming et al., 1996). 

Rovnováhu v tomto svalově-vazivovém komplexu lze vidět ve vzájemné 

dynamické spolupráci jednotlivých struktur. Cílem je například zajištění správné polohy 

os sacrum mezi kyčelními kostmi, s důsledky pro bederní páteř. Dysfunkci v jedné 

z těchto struktur můžeme proto chápat jako porušení této rovnováhy, jako indikátor 

dysbalancí v tomto komplexu.  

Globální stabilizátory, které zprostředkovávají vnější stabilitu, jsou často 

zodpovědné za převod sil z horní poloviny těla na dolní a samozřejmě naopak. 

Příkladem jsou posteriorní šikmý řetězec, anteriorní šikmý řetězec, hluboký 

longitudinální systém. V oblasti bederní páteře a pánve jsou přítomny anatomické a 

funkční spojky, které umožňují převod sil prostřednictvím globálních stabilizátorů. Lee 

(1999) popisuje uvedené řetězce globálních svalů v rámci vnější jednotky (povrchové 

svaly). Aby však mohly tyto dlouhé svaly pracovat co nejekonomičtěji, v co nejlepší 

vzájemné spolupráci, musí být nejprve zajištěna vnitřní jednotka (hluboké svaly), tedy 

lokální stabilizátory se svojí specifickou funkcí. Vojta a Peters (1995) popisují břišní 

řetězce. V průběhu reflexního otáčení se postupně diferencuje břišní muskulatura na 

první a druhý šikmý břišní svalový řetězec. Původně symetrická funkce břišní 

muskulatury se diferencuje na asymetrickou fixační funkci. Zdůrazněna je nutnost 

zapojení i dorzální muskulatury při rotaci trupu. Jen tehdy se může  správně aktivovat 
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první i druhý řetězec. Tuto souhru mezi svalovými skupinami (zde ventrální a dorsální) 

nazývají jako antagonistickou synergii. Právem bychom tedy měli považovat uvedené 

globální stabilizátory za součást funkční svalové jednotky stabilizace bederní páteře.  

Bolest zad způsobuje mnoho příčin. Jedním z hlavních etiopatogenetických 

faktorů, které způsobují bolesti v zádech, jsou poruchy ve funkci svalů stabilizujích 

páteř. Insuficience těchto svalů je buď získaná, nebo se zakládá při poruchách posturální 

ontogeneze. Svaly se v rámci stabilizační funkce chovají jako funkční jednotka, neboť 

jsou vzájemně úponově provázány. Oslabení nebo funkční převaha některého ze svalů 

není nikdy  izolovaná,  ale promítá  se  do  celého komplexu.  Vždy je  narušena  statika  

i   dynamika  celé  páteře.  

Cílené ovlivnění hlubokého stabilizačního systému páteře je u chronických, ale i u 

akutních vertebrogenních obtíží možné kompenzačním postupem. Z uvedeného 

vyplývá, že při výskytu vertebrogenních obtíží či svalových dysbalancí je nutné vždy 

nejprve provést kompenzaci dysbalancí a odstranění primárních příčin vertebrogenních 

obtíží. Jestliže toto nebude provedeno, pak jakékoliv další posilování nebo cvičení v  

nevhodných pohybových stereotypech pouze prohlubuje svalové dysbalance, 

vertebrogenní obtíže a zhoršuje celkový zdravotní stav jedince. 
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2 Cíl práce a hypotézy  

 

Cílem práce bylo shrnout poznatky z oblasti držení těla a to s důrazem na význam 

a funkci hlubokého stabilizačního systému páteře (HSSP) a následně vytvořit a 

zkonstruovat prostředky pro hodnocení silového působení v rámci HSSP, které budou 

sloužit k objektivizaci léčebných (rehabilitačních, kompenzačních) metod.  Dále provést 

porovnání subjektivního vyšetření a objektivního měření svalů HSSP, zavést intervenční 

program po dobu 6 týdnů a opět provést výstupní vyšetření a měření. Druhým okruhem 

našeho zájmu bylo porovnání zapojení svalů HSSP při dynamickém a statickém testu 

břišních svalů. 

 

Z cíle práce vyplývají dva úkoly: 

Úkol č.1: Ověřit účinnost svalového dynamometru SD01. Vyšetřit zvolenou část  HSSP 

(sílu bránice a stav přední stabilizace páteře) před zavedením intervenčního programu a) 

palpačním vyšetřením, b) měřením svalovým dynamometrem. Provést edukaci 

fyziologického držení páteře a  výchozí stabilizace trupu při svalové rovnováze pro 

následná cvičení a posilování,  zavést intervenční program na posílení svalů HSSP po 

dobu šesti týdnů.  Následně vyšetřit stav zvolené části HSSP. Naměřené hodnoty 

svalovým dynamometrem porovnat a statisticky vyhodnotit.  

 

Hypotéza 1. Předpokládáme, že před zavedením intervenčního programu bude 

menší počet probandů schopen správně aktivovat svaly HSSP než po jeho ukončení. 

 

Úkol č.2: Na základě zkušeností s dynamometrem SD01 sestrojit dynamometr  SD02, 

který již bude umožňovat on-line počítačové vyhodnocení prováděných měření a 

archivaci dat.  Dále SD02 dynamometrem zjistit stav hlubokého stabilizačního systému 

páteře a to standardně používaným testem leh-sed opakovaně z testové baterie 

UNIFITTEST 6-60 (jedná se o test dynamické, vytrvalostně silové schopnosti břišního 

svalstva a bedrokyčlostehenních flexorů) a bráničním testem (Kolář a Lewit, 2005).  

 

Hypotéza 2. Svaly hlubokého stabilizačního systému páteře tvoří  jednu funkční 

jednotku, proto předpokládáme, že výsledky zvolených testů prokážou shodný poměr 
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zapojení přímého břišního svalu (ventrální skupina břišních svalů) i příčného břišního 

svalu (laterální skupina břišních svalů).  

 

Hypotéza 3. Dále očekáváme, že při  dynamické zátěži břišních svalů (test leh-sed 

opakovaně z testové baterie UNIFITTEST 6-60) bude vyvinuto vyšší úsilí jak  celkově, 

tak jednotlivými svaly ve sledované oblasti HSSP. 
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3 Metodika 

 

3.1 Svalový dynamometr SD01 – úkol č.1 

 

Dosud nebylo možné objektivní hodnocení stabilizačních funkcí páteře. Proto byl 

na základě znalostí z oblasti stabilizace bederní páteře sestrojen svalový dynamometr 

SD01. Jednalo se o první jednoduchý přístroj, který na základě mechanického přenosu 

síly pomocí pákového systému na elektronický měřič síly umožňoval odečíst měřenou 

hodnotu z displeje, bez možnosti on-line počítačového zpracování a archivace 

naměřených údajů. Tento svalový dynamometr umožňoval měřit silové působení svalů 

HSSP. Diagnostikuje stav přední stabilizace páteře (expanzi břišní dutiny v koordinaci 

se zapojením bránice, břišních svalů a svalů pánevního dna). Následná měření a jejich 

vyhodnocení, prokázaly správnost projektu a realizace SD01, neboť provedené 

statistické analýzy na počátku léčby, jejím průběhu a po jejím ukončení prokázaly 

souvislost mezi měřením a stavem pacienta. Svalový dynamometr však neumožňoval 

on-line počítačové vyhodnocení prováděných měření a archivaci. Jistým omezením 

SD01, vyplývajícím ze zvolené koncepce přístroje a  z čistě mechanického principu 

dynamometru bylo měření pouze na dvou místech v oblasti bederní páteře.   

Konstrukce dynamometru SD01 je mechanická s pákovým přenosem síly na 

digitální měřič síly (obr. 1, 2). Pro uchycení SD01 na lidské tělo slouží soustava 

popruhů s možností nastavení jejich délky a fixací posuvnými přezkami. Rovněž je 

možný posuv mechanických částí SD01 tak, aby bylo možno dotykové plochy pák pro 

přenos síly nastavit na požadovanou část lidského těla s možností přizpůsobení se 

konkrétním rozměrům těla. SD01 umožňuje měření ve stoje, v sedě a v leže na břiše.   

Vlastní upevnění SD01 na tělo před měřením je nejsnazší v poloze ve stoje, kdy se 

SD01 pomocí vertikálních popruhů nasadí na záda  a vertikálním posuvem příčného 

nosníku se nastaví dotykové plochy pák do požadované polohy. Následně se upnou 

vertikální popruhy v oblasti hrudního koše a pánve. Pak je možno přistoupit k nastavení 

počátečního silového předpětí pomocí jednak posuvu páky po příčném nosníku (hrubé 

nastavení), tak pomocí šroubů, umožňují posuv digitálních měřičů síly (jemné 

nastavení). Obvyklá síla klidového předpětí je 20 Newtonů (může být nastavena i jiná 
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hodnota). Po nastavení klidového předpětí je možno levým tlačítkem měřidla vynulovat, 

čímž bude následné měření síly svalů probíhat od nuly. Vlastní měření síly je nutno 

odečíst a zapsat, neboť měřidla nejsou vybavena pamětí. Kromě měření síly měřidla 

udávají časový údaj a údaj o teplotě okolí. 

 
                 Obr. 1 Svalový dynamometr SD01 
 

Mechanická konstrukce svalového dynamometru umožňuje jednoduchým 

způsobem pomocí posuvných elementů přizpůsobit situování dotykových ploch měřidel 

rozdílným velikostem lidského těla (Malátová et al., 2007). 

 

   Technické parametry svalového dynamometru SD01: 

Maximální měřená síla 80  Newtonů ( N ) 

Minimální měřená síla 0,5 Newtonů 

Přesnost              0,1 Newtonů  

Teplota okolí  -20 až +40 st. C 

                 Napájení                  3 V DC, 2 x 2 ks baterie typ AAA 

 
            Obr. 2  Znázornění fixace svalového dynamometru SD01 na      

            pacientovi  
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Dotykové plochy svalového dynamometru SD01 (obsah jedné dotykové plochy 

dynamometru SD01 byl 1 cm2) byly umístěny pod dolními žebry na rozhraní regio 

lumbalis a regio lateralis, tj. laterálně od zevní hrany m. guadratus lumborum (obr.2). 

Při vyšetření a následném měření probanda instruujeme, aby  ve výdechovém postavení 

hrudníku provedl tlak proti danému odporu (dotykové plochy svalového dynamometru, 

palce rukou). Jedná se o brániční test (Kolář a Lewit, 2005). Požadujeme, aby proband 

provedl v kaudálním postavení hrudníku (předozadní osa spojující zadní kostofrénický 

úhel a pars sternalis bránice je nastavena horizontálně) protitlak s roztažením dolní části 

hrudníku. Během vyšetření zůstává páteř celou dobu v napřímeném držení, nesmí se 

flektovat v hrudní oblasti. Dolní oblouk žeber se posouvá kaudálním směrem. V místech 

dotykových ploch nastává aktivace, rozšiřuje se obvod pasu a vzniká tlak na dotykové 

plochy svalového dynamometru.   

Testem vyšetřujeme sílu bránice a stav přední stabilizace páteře. Zjišťujeme, jak je 

proband schopen aktivovat bránici v souhře s břišními svaly a svaly pánevního dna. Při 

aktivaci sledujeme symetrii, respektive asymetrii v zapojení svalů. Při správném 

provedení tohoto testu dojde k rozšíření dolní části hrudníku laterálně, rozšiřují se 

mezižeberní prostory. Postavení žeber se v transverzální rovině během aktivace nemění 

(Kolář a Lewit, 2005).  

Jestliže se u subjektu vyskytuje dysfunkce HSSP v této oblasti, pak proband   

pohyb provede s paradoxně zapojenou bránicí (její nedostatečné oploštění, kostální část 

bránice se stahuje k centrum tendineum, které tvoří puctum fixum) a  s aktivací zejména 

horní porce břišních svalů. Důsledkem toho proband aktivuje svaly proti našemu odporu 

pouze malou silou, nebo vůbec žádnou. Při aktivaci dojde ke kraniálnímu posunu žeber, 

protože proband nedokáže udržet jejich kaudální (výdechové) postavení. Laterální 

rozšíření hrudníku je nedostatečné. Za tohoto předpokladu není možná stabilizace 

dolních segmentů páteře (Kolář a Lewit, 2005). 

 Ve sledované oblasti jsou nejlépe vyjádřeny projevy insuficience HSSP jako 

celku. Měření zde není ovlivněno zapojením chybných (patologických) pohybových 

stereotypů a to díky konstrukci a upevnění svalového dynamometru. Tímto přístrojem 

měříme svalovou aktivaci odděleně na pravé a levé straně. Proto lze velmi dobře 

rozpoznat i svalovou nerovnováhu  mezi  stranami  v okolí bederní páteře. 
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3.1.1 Soubor vyšetřovaných osob a postup vyšetření a měření 

 

    Měřili jsme 46 probandů. Byli to zdraví adolescenti (26 dívek, 20 hochů) ve věku od 

12 do 16 let. Všichni jedinci byli bez subjektivních potíží, cítili se zdraví a neužívali 

žádné léky. Deset subjektů aktivně sportovalo (fotbal - trénink alespoň 3krát týdně). 

 

Měření probíhalo za standardních podmínek (stejná místnost, teplota, čas) a to 

vždy odděleně u chlapců a u dívek. Místo pro správné umístění dotykových ploch 

svalového dynamometru SD01 bylo nutné nejprve palpačně vyhledat. Vyšetření bylo 

prováděno ve stoje s napřímeným držením páteře. Palpaci jsme realizovali pod dolními 

žebry na rozhraní regio lumbalis a regio lateralis, tj. laterálně od zevní hrany m. 

guadratus lumborum. Mírně jsme tlačili proti laterální skupině břišních svalů.  Následně 

byl subjekt instruován, aby ve výdechovém postavení hrudníku provedl prostřednictvím 

svalové aktivace protitlak. Tím jsme provedli palpační vyšetření a zaznamenali si, zda 

se aktivovaly svaly HSSP či nikoli. Tato vyhledaná a palpačně vyšetřená  místa jsme si 

označili a přiložili na ně dotykové plochy svalového dynamometru. Pomocí popruhů 

jsme upevnili svalový dynamometr na probanda a nastavili podle popisu uvedeného 

výše. Opět jsme instruovali probanda, aby provedl protitlak na dotykové plochy 

svalového dynamometru. Při dalších měřeních  jsme postupovali stejně. Během měření 

musela páteř zůstat stále v napřímeném postavení, nesměla vznikat flexe.  

Následně jsme prováděli cvičení na posílení HSSP a to dvakrát týdně po jedné 

hodině pod odborným dohledem. Cvičení trvalo šest týdnů. Cvičební sestava se skládala 

z nácviku správného držení páteře a správné stabilizační polohy těla, z uvědomění a 

upevnění si této polohy jako výchozí polohy pro další cvičení, dechových cvičení a 

posilovacích cviků. 

Na závěr jsme opět provedli palpační vyšetření a měření svalovým 

dynamometrem SD01. Pro srovnání mezi hodnotami získanými před cvičením a po 

cvičení byl použit párový t-test a statistický program SIGMA STAT 3.1. Za statisticky 

signifikantní bylo považováno p < 0,05. Pobandi byli sami sobě kontrolou. 
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3.2 Svalový dynamometr SD02 – úkol č.2 

 

Pozitivní výsledky s používáním svalového dynamometru SD01 iniciovaly vznik 

projektu svalového dynamometru SD02, který již umožňuje současné měření na čtyřech 

místech v oblasti HSSP s veškerými  prostředky pro zpracování a zobrazení měřených 

hodnot, které poskytují současné softwarové a hardwarové prostředky personálních 

počítačů.  

SD02  je určen pro měření síly svalů.  Kromě vlastní velikosti sil umožňuje 

pozorovat a měřit rovněž dynamiku svalového působení. Konstrukce zahrnuje 

čtyřkanálové elektronické vyhodnocení silových senzorů (Malátová et al., 2008).  

 

Svalový dynamometr SD02 se skládá ze třech základních částí (obr. 3, 4) : 

1. Čtveřice silových senzorů s opasky 

2. Vyhodnocovací jednotky s kabelem USB 

3. NoteBooku s rozhraním USB 

 

 
                           Obr. 3  Sestava svalového dynamometru SD02 
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                        Obr. 4  Silový senzor 

 
SD02 je realizován jako stavebnice, která umožní připojovat k  vyhodnocovací 

jednotce čtyři silové senzory. Podle potřeby je možné provádět měření pouze s jedním, 

dvěma, třemi nebo se čtyřmi senzory. V osobním počítači je potom možné provádět 

grafická zobrazení dat a jejich vyhodnocení včetně archivace dat pacientů. Při archivaci 

je samozřejmě  příslušný soubor dat možno označit jménem pacienta, datem měření či 

dalšími údaji. Podstatnou výhodou SD02 je možnost sledování silového působení 

svalstva HSSP v závislosti na čase. Je možno sledovat, zaznamenávat a vyhodnocovat 

další informace, které u svalového dynamometru SD01 byly vyloučeny.  Vzhledem 

k rychlosti přechodových dějů vlastních použitých silových senzorů je možno bez 

dynamického zkreslení pozorovat i rychlost náběhu svalového zatížení a následně i jeho 

odlehčení.  Pro uchycení senzorů na lidské tělo slouží soustava popruhů s možností 

nastavení jejich délky a fixací posuvnými přezkami. Rovněž je možný posuv 

mechanických částí SD02 tak, aby bylo možno dotykové plochy silových senzorů 

nastavit na požadovanou část lidského těla s možností přizpůsobení se konkrétním 

rozměrům těla (obr. 5). 

  
              Obr. 5   Znázornění příkladu uchycení svalových senzorů na tělo 
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Z hlediska svalového působení umožňuje svalový dynamometr měření jak do 

kladných hodnot silového působení, tak i do záporných hodnot tj. proti nastavenému 

silovému předpětí. Silové senzory umístěné na kovové základně jsou součástí opasku.   

Dotyková plocha senzoru s lidským tělem je výměnná a umožňuje snadnou dezinfekci a 

čištění. Je zde možno použít dotykové plochy různých průměrů či tvarů. Na obr. 4 je 

zobrazen silový senzor v demontovaném stavu. Základem měření síly je průhyb 

ocelového nosníku. Velikost průhybu a tím i síly je snímána tenzometrem. Ten je 

zapojen do tenzometrického můstku, kde druhý tenzometr je umístěn mimo měřící 

nosník  a slouží ke kompenzaci změn teploty. Výstup z tenzometrického můstku je 

zesílen operačním zesilovačem umístěným na tištěném spoji pod nosníkem a takto 

zesílený a impedančně přizpůsobený signál je veden do vyhodnocovací jednotky. 

Vyhodnocovací jednotka (dále jen VJ) patrná v otevřeném stavu na obr. 6 signál dále 

zesílí a převádí jej do digitálního tvaru. 

 

 
              Obr. 6  Vyhodnocovací jednotka VJ 
 

Přes USB rozhraní jsou signály ze všech čtyřech silových senzorů přiváděny do 

NoteBooku. Celé zařízení je rozměrově i hmotnostně malé. Svalový dynamometr druhé 

generace SD02  na rozdíl od svalového dynamometru SD01 má minimalizovány strojní 

mechanické díly a je zde kladen důraz na  vyšší úroveň vybavení elektronickými 

vyhodnocovacími a zobrazovacími prostředky. SD02 je vybaven čtyřmi nezávislými 

svalovými senzory. Každý senzor je připojen na vlastní vstupní jednotku s 

konfigurovatelným zesílením a nastavením nulového zatížení. Zesílení a nulové zatížení 

je nastavováno řídícím mikroprocesorem. Mikroprocesor provádí měření jednotlivých 
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senzorů. Naměřená data jsou digitálně filtrována pro odstranění rušení vzniklých při 

měření. Filtrace je realizována algoritmem vyhodnocujícím plovoucí průměr za určitý 

počet měření. Naměřená data jsou přenášena přes USB rozhraní do PC k dalšímu 

zpracování. Napájení měřícího systému a sond je z USB rozhraní. To poskytuje napětí 

5V o maximálním zatížení 500mA (na jeden USB port bez externě napájeného USB 

hubu). Napětí potřebná pro vstupní jednotky (± 12V) jsou z 5V vytvořena DCDC 

měničem. Mikroprocesor měřícího systému je z rodiny AVR firmy Atmel. Program v 

mikroprocesoru je napsán v jazyce C. Použitý překladač je AVR-GCC. 

Program pro PC po spuštění provede vyhledání měřícího systému, pokud není 

měřící systém nalezen, tak se program spustí v demonstračním režimu umožňujícím 

prohlížení již naměřených dat.  

Nedílnou součástí programového vybavení SD02 je i kalibrační program. 

Kalibrace v tomto případě znamená proces linearizace a kalibrace mezi silovým 

působením na čidla a zobrazením sil na obrazovce v cejchovaném měřítku 

v kilogramech v závislosti na čase. Vlastní kalibrace se spouští ze souboru    

„kalibrace.exe“, který je uložen v adresáři „bin“. Pro kalibraci je nutno silový senzor 

vložit na přesnou váhu s rozlišením na gramy. Po otevření souboru „kalibrace.exe“ se 

zobrazí ovládací panel kalibračního programu. Kliknutím na tlačítko „START“ je 

program připraven pro zadání vstupních dat. Nejprve je nutné zadat konkrétní silový 

senzor, který je rozlišen barvou : červená, zelená, modrá a hnědá. Volba se provede 

kliknutím na tlačítko „SONDA“. Barevné označení koresponduje dále s označením na 

vstupní konektorech vyhodnocovací jednotky a rovněž v barevném zobrazení stop na 

monitoru NoteBooku. Po zvolení konkrétního senzoru je nutné provést nulování 

výstupu senzoru. To se provede kliknutím na tlačítko „NULUJ“. V pravém políčku se 

objeví zpráva „ nulování ukončeno“. V dalším kroku, po kliknutí a umístění kurzoru, je 

nutné do políčka „SKUTEČNÁ SÍLA“ zapsat  „0“ a kliknout na tlačítko „PŘIDAT 

KOREKCI“. Tímto krokem se výstup ze silového senzoru nastaví na „NULU“. 

V dalších krocích zvyšujeme zátěž silového senzoru a hodnoty odečtené na váze 

zapisujeme do políčka „SKUTEČNÁ SÍLA“ a k dané zapsané váze kliknutím na 

tlačítko „PŘIDAT KOREKCI“ upravíme převodní charakteristiku celé soustavy měření 

tak, aby silové hodnoty uvedené na svislé ose pracovní plochy na monitoru NoteBooku 

(obr. 7) byly totožné s přiloženým zatížením na silový senzor. Takto postupujeme 

v krocích po jednom kilogramu až do plného rozsahu 10 kg. Po provedené kalibraci u 
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všech čtyřech sond je nutné kalibraci ukončit klinutím na tlačítko „VYTVOŘIT A 

ULOŽIT KALIBRAČNÍ TABULKU“. Tímto krokem jsou do adresáře „kal“ uloženy 

čtyři kalibrační soubory, příslušející jednotlivě každému silovému senzoru. Při 

následném spuštění programu SD02, tento program již pracuje s uvedenými 

kalibračními soubory a zobrazené hodnoty na monitoru s maximální možnou přesností 

odpovídají zatížení senzorů. 

Předmětem dodávky uživateli je souprava čtyř silových senzorů s kabely a 

vyhodnocovací jednotka. Programové vybavení je nahráno v komprimovaném souboru 

„sd02-install“ na disketě CD-ROM. Rozbalením tohoto souboru se provede instalace 

programu SD02 do adresáře NoteBooku. Pro správnou funkci programu SD02 je nutné 

mít v NoteBooku nainstalován programový systém JAVA, který pro SD02 vytváří 

pracovní prostředí. Bezprostřední komunikaci pro program SD02 zajišťuje ovladač, 

který je součástí instalace. Instalaci ovladače provedeme prostřednictvím „Ovládacích 

panelů“ operačního systému Windows, funkcí „Přidat hardware“. Jeli instalace řádně 

ukončena potom se  na monitoru NoteBooku se zobrazí ikona s označením SD02. 

Klinutím na tuto ikonu se spustí program SD02 a na monitoru se zobrazí pracovní 

plocha (obr. 7). 

 

 
Obr. 7  Pracovní plocha SD02 na displeji NoteBooku 
 
 

Program pro  NoteBook je napsán v jazyce Java a pro svůj běh vyžaduje 

nainstalovaný Java Runtime Environment verze 1.4.2 a vyšší. V programu je možné 
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nastavit dobu měření a rozsah zatížení měřících sond. Taktéž je možné nastavit nulové 

zatížení sond. Na obrázku 7 je znázorněna pracovní plocha displeje NoteBooku 

umožňující pomocí ikon nastavení, zobrazení měřených hodnot včetně jejich 

maximálních hodnot, zobrazení časových průběhů a archivaci veškerých dat. Rovněž je 

možno volit  ze dvou možných způsobů zobrazení. Buď ve čtyřech samostatných 

grafech nebo společně v jednom tak, jak znázorňuje obrázek 7. V programu je možné 

nastavit pomocí nabídky v záhlaví pracovní plochy dobu měření a rozsah zatížení 

měřících sond. Taktéž je možné nastavit nulové zatížení sond.  

 Naměřené hodnoty je možné ukládat do souborů s označením jména pacienta, 

data apod. Tyto soubory je možné importovat do EXCELu či dalších  programů 

zajišťujících statistické vyhodnocení. Vzhledem k zápisu dat v závislosti na čase lze 

rovněž použít programy pro frekvenční analýzu naměřených hodnot. 

 

 

SW a HW požadavky na NoteBook 

Programming 
language 

Java 

System 
requirements 
minimum 

CPU 500MHz, 128MB RAM, 50 MB free HDD space, USB 1.1, 
OS: Windows 98, 2000, XP, JRE 1.4.2 and higher 

System 
requirements  

recommended 

CPU 1GHz or faster, 256MB RAM, 50MB free HDD space, USB 
1.1, OS: Windows 98, 2000, XP, JRE 1.4.2. and higher 

Used libraries Java Comm API, Swing 

             Tab. 1  SW-softwarové a HW-hardwarové požadavky na NoteBook 
 
 

3.2.1 Soubor vyšetřovaných osob a postup vyšetření a měření 

 

Měřili jsme 45 probandů. Byly to zdravé ženy, průměrný věk 21,6 let (± 3,1 roku).  

Měření probíhalo za standardních podmínek (stejná místnost, teplota, čas, 

oblečení).  Nejprve byla u každého probanda provedena základní somatická měření. 

Antropometrem byla změřena tělesná výška, dále jsme pákovou osobní váhou 

s přesností na 0,1 kg naměřili tělesnou hmotnost a přístrojem  OMRON BF 300 jsme 

změřili procentuální podíl  tuku v horní části těla metodou BIA (Bioelectrical 
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Impedance Analysis). Vše bylo zaznamenáno do tabulky (Příloha 1). Následně jsme 

prováděli měření zvolených testů svalovým dynamometrem SD02. Místo pro správné 

umístění dotykových ploch svalového dynamometru SD02 bylo nutné nejprve palpačně 

vyhledat. Popruhy jsme upevnili svalový dynamometr na subjekt (obr. 5). Nejprve byl 

prováděn brániční test (test 1). Požadujeme, aby proband provedl v kaudálním 

postavení hrudníku (předozadní osa spojující zadní kostofrénický úhel a pars sternalis 

bránice je nastavena horizontálně) protitlak s roztažením dolní části hrudníku. Během 

vyšetření zůstává páteř celou dobu v napřímeném držení, nesmí se flektovat v hrudní 

oblasti. Dolní oblouk žeber se posouvá kaudálním směrem (Kolář a Lewit, 2005). 

V místech dotykových ploch nastává aktivace, rozšiřuje se obvod pasu a vzniká tlak na 

dotykové plochy svalového dynamometru. Tímto testem hodnotíme schopnost aktivovat 

svaly hlubokého stabilizačního systému páteře společně v koordinaci s bránicí, břišními 

svaly a svaly pánevního dna. 

 V dorzální části jsme silové senzory umístili pod dolními žebry na rozhraní regio 

lumbalis a regio lateralis, tj. laterálně od zevní hrany m. guadratus lumborum. Na 

ventrální straně jsme silové senzory umístili na horní a dolní část přímého břišního 

svalu. Probanda jsme instruovali, aby v kaudálním postavení hrudníku provedl nádech a 

současně s výdechem provedl protitlak na všechny dotykové plochy svalového 

dynamometru tak, aby došlo k roztažení dolní části hrudníku a provedl výdrž v zapojení 

svalů. Tento test proband prováděl opakovaně po dobu 60sekund. Během testu dochází 

ke statickému zatížení svalů HSSP. Testem vyšetřujeme, jak je pacient schopen 

aktivovat bránici v souhře s aktivitou břišního lisu a pánevního dna.  

Dále byl prováděn test leh-sed opakovaně (test 2) z testové baterie UNIFITTEST 

6-60 po dobu jedné minuty (Měkota et al., 2002).  Proband byl instruován, aby zaujal 

základní polohu leh na zádech pokrčmo (úhel 90 stupňů, vzdálenost chodidel 20-30 

cm), paže skrčil vzpažmo zevnitř, ruce v týl, lokty se dotýkaly podložky. Druhá osoba 

fixovala chodidla u podložky. Proband na povel prováděl co nejrychleji opakovaně sed-

leh s cílem dosáhnout maximálního počtu cyklů za dobu 60 sekund.  

Výsledky měření, respektive signály ze všech čtyř silových senzorů byly přes 

USB rozhraní převáděny do NoteBooku jak u testu 1, tak u testu 2.  Na obrázku 21, 23 

vidíme záznamy testu 1 u probandů 40 a 32, naměřené hodnoty v kilogramech 

v závislosti na čase. Na obr. 22, 24 jsou znázorněny záznamy testu 2 u stejných 

probandů, naměřené hodnoty v kilogramech v závislosti na čase. Naměřené hodnoty 
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testu 1 a 2 byly uloženy do souborů s označením probandů. Později byla data 

importována do EXCELu a připravena pro statistické vyhodnocení. 

Pro srovnání mezi hodnotami získanými testem 1 a testem 2 byl použit jednak 

párový t-test (normální rozložení dat bylo ověřeno Lillieforsovým testem). Vzhledem 

k nižšímu počtu subjektů v souboru byl pro porovnání hodnot použit také Wilcoxonův 

test pro dva závislé výběry. Shodnost poměrů zapojení břišních svalů při dynamické a 

statické zátěži byla ověřena testem χ2 dobré shody).  Za   statisticky  signifikantní   bylo   

považováno p < 0,05. Subjekty byly samy sobě kontrolou. 
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4 Výsledky 

 

4.1 Výsledky úkolu č.1 

 

Palpační vyšetření   

Na začátku experimentu jsme u všech cvičenců palpačně vyšetřili sílu bránice a 

stav přední stabilizace páteře.  Při vstupním palpačním vyšetření jsme zjistili, že 35% 

cvičenců je schopno správně aktivovat bránici v souhře s aktivitou břišního lisu a 

pánevního dna proti danému odporu a 65% cvičenců  ne. 

Výsledky výstupního palpačního vyšetření vykazovali značné zlepšení ve 

schopnosti aktivovat bránici v souhře s aktivitou břišních svalů a svalů pánevního dna. 

Celkem 89% cvičenců po ukončení edukace a cíleného posilování HSSP tyto svaly 

správně uvedlo v činnost. U 11% cvičenců zlepšení nenastalo. 
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Obr. 8 Porovnání vstupního a výstupního palpačního vyšetření, testovaná skupina, 

úspěšnost vyjádřena v procentech. 
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Měření aktivace svalů HSSP svalovým dynamometrem  

Následně jsme prováděli měření svalové síly bránice a svalů podílejících se na 

přední stabilizaci páteře svalovým dynamometrem SD01 podle návodu uvedeného výše. 

Během naší studie jsme provedli celkem 552 měření. U každého probanda bylo vždy 

provedeno 6 měření vstupních a 6 měření výstupních.  Jedno měření představuje vždy 

dvě hodnoty a to z pravé a levé strany. Z naměřených hodnot byly spočítány průměry 

(vstupní, výstupní), které udávaly přesnější výpovědní hodnotu o stavu a kvalitě svalů 

HSSP (tab. 2; obr. 9, 10, 11, 12).    

 

Tab. 2 Průměrné  hodnoty měření síly bránice  a přední stabilizace páteře v Newtonech 

(N) před začátkem cvičení (vstupní  měření) a po ukončení šestitýdenního cvičebního 

programu (výstupní  měření).     

 

 

   Dívky        Chlapci     

 Vstupní  Výstupní   Vstupní  Výstupní  

 měření měření  měření měření 

Proband Levá Pravá Levá Pravá Proband Levá Pravá Levá Pravá 

  (N) (N) (N) (N)   (N) (N) (N) (N) 
1 4,2 4,3 9,4 8,1 1 5,6 2,3 15,7 24,9
2 7,5 6 9,1 6,8 2 2,6 7,6 21,1 23,3
3 7,1 5,1 11,6 11 3 2,3 2 15,9 20,5
4 10 10,9 25,8 23,2 4 3,1 3,5 16,5 17,4
5 8,4 5,1 33,3 24,3 5 5,8 4,1 17,8 23,1
6 1,4 2,1 14,7 8,1 6 6,4 5,1 21,1 30,7
7 4 4,3 20,1 14 7 3,6 4,4 19,2 29
8 1,7 0,8 24,5 20,8 8 2,6 2,6 12,7 20,4
9 6,4 10,4 13,2 15,5 9 5,2 5,2 23 29,5
10 4,4 5,4 12,6 14,1 10 8,1 3,1 31,1 23,7
11 0,7 0,5 13,8 9,2 11 5,9 7,8 26 32,5
12 6,1 0,5 22,5 17,3 12 2 2,3 15,6 4,3
13 2,4 4,1 11,6 11,8 13 1,9 11,5 17,7 22,4
14 11 8,2 14,8 9,6 14 5,2 3,4 46 50,1
15 15,2 14,3 8,5 9,7 15 10,3 9,9 32,1 39,2
16 11,9 7,4 8,7 4,1 16 2,2 1 24,2 28
17 5,1 9 3,9 5,2 17 6,9 8,3 26,9 32
18 10,8 2,3 10,8 11,2 18 15,4 8,9 38,4 24,7
19 9 7,1 7,1 7,4 19 5,8 6,8 18,1 30,3
20 9,4 7,3 15,3 13,1 20 7,6 10,3 24,2 10,4
21 2,7 2 39,9 31,6   
22 10,4 1,8 21,3 21,2   
23 12,7 12 12 10   
24 11,4 7,8 24,4 19,7   
25 1,8 2,1 14,1 8,6   
26 5,7 7,5 18,3 10,2   
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Porovnání vstupního a výstupního měření síly  bránice a přední 
stabilizace páteře  pomocí SD01 u dívek - levá strana
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Obr. 9 Grafické znázornění vstupního a výstupního měření síly bránice a přední 

stabilizace páteře pomocí SD01 u dívek na levé straně.  

 

 

 

Porovnání vstupního a výstupního měření síly bránice a přední 
stabilizace páteře pomocí SD01 u dívek - pravá strana
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Obr. 10 Grafické znázornění vstupního a výstupního měření síly bránice a přední 

stabilizace páteře pomocí SD01 u dívek na pravé straně. 
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Porovnání vstupního a výstupního měření síly bránice a přední 
stabilizace páteře  pomocí SD01 u chlapců - levá strana
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Obr. 11 Grafické znázornění vstupního a výstupního měření síly bránice a přední 

stabilizace páteře pomocí SD01 u chlapců na levé straně.  

 

 

 

 

Porovnání vstupního a výstupního měření síly  bránice a přední 
stabilizace páteře pomocí SD01 u chlapců  - pravá strana
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Obr. 12 Grafické znázornění vstupního a výstupního měření síly bránice a přední 

stabilizace páteře pomocí SD01 u chlapců na pravé straně. 

 

 

Cílem zvoleného cvičení bylo, aby testovaná osoba správnou stabilizační svalovou 

souhru dostala pod volní kontrolu a zavedla ji do běžných denních činností. 

Předpokladem úspěšnosti terapie byla nutnost aktivní účasti probanda, která v případě 

dívek nebyla vždy stoprocentní (tab. 2; obr. 9, 10). Příkladem jsou dívky č. 2, 15, 16, 
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17, 19, 23  u nich byl zaznamenán malý pozitivní výsledek cvičení nebo hodnoty 

vstupního a výstupního měření byly téměř shodné nebo hodnoty výstupní byly nižší než 

naměřené hodnoty vstupní. Z tabulky (tab. 2; obr. 9, 10, 11, 12) vyčteme rozdíl mezi 

hodnotami naměřenými mezi pravou a levou stranou v oblasti bederní páteře. To 

ukazuje na svalovou nerovnováhu při stabilizaci páteře. 

 

Statistické vyhodnocení 

Pro srovnání vstupních a výstupních hodnot měření byl použit párový t-test a 

statistický program SIGMA STAT 3.1.  Za  statisticky signifikantní  bylo  považováno  

p < 0,05. Probandi byli sami sobě kontrolou. 

                 

 Vstupní měření Výstupní měření p 

 X SD X SD  

Hoši 5,6 +3,2 24,4 +9,0 < 0,001 

Dívky 6,3 +3,9 14,7 +7,5 < 0,001 

Tab. 3  Výsledky statistického srovnání mezi hodnotami síly bránice a přední stabilizace 

páteře získanými před cvičením -vstupní měření a po cvičení -výstupní měření. Hodnoty 

v tabulce uvedeny jako celkový průměr hodnot měření v Newtonech (X)   + směrodatná 

odchylka (SD). Změna která nastala mezi hodnotami získanými před cvičením a po 

cvičení je větší než náhodné rozložení; nastala zde statisticky významná změna  (p < 

0,001). 

 

U obou  skupin, chlapců i dívek, nastala statisticky významná změna (p < 0,001) 

mezi hodnotami měření.  Vstupní měření se statisticky nelišila u chlapců a u dívek   

(tab. 3). U výstupních měření je statisticky významný rozdíl mezi skupinou chlapců a 

dívek. U chlapců nastalo výraznější zlepšení po šestitýdenním cvičení na posílení HSSP 

než u dívek.  
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Porovnání subjektivního palpačního vyšetření a objektivního měření 

svalovým dynamometrem  

Pro porovnávání výsledků obou vyšetření nás zajímaly zejména výstupní hodnoty 

u stejných probandů. Celkový počet probandů  byl 46. Během výstupního palpačního 

vyšetření správně aktivovalo bránici a přední stabilizaci páteře 89% subjektů,   aktivace 

nenastala u 11% probandů. 

 Hodnoty získané měřením svalovým dynamometrem  prokazatelně vykázaly 

pozitivní změnu mezi vstupním a výstupním měřením u 87% probandů (nastala správná 

aktivace bránice a přední stabilizace páteře)  a zanedbatelná či negativní změna mezi 

vstupním a výstupním měřením nastala u 13% probandů (obr. 13). 

Porovnání výstupních výsledků palpačního vyšetření a objektivního měření 
svalovým dynamometrem SD01
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 Obr. 13 Porovnání výstupních výsledků palpačního vyšetření a objektivního měření 

svalovým dynamometrem SD01. Úspěšnost vyjádřena v procentech.  
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4.2. Výsledky úkolu č.2 

 

 Na základě somatického měření je možno skupinu popsat jako celek. Průměrná 

tělesná výška celé skupiny byla 169 cm (± 5,4 cm), tělesná váha byla 61,3 kg (± 9,7 kg) 

a skupina dosáhla průměrně věku 21,6 let (± 3,1 roku). Metodou BIA bylo zjištěno 

průměrně 18,64% množství tuku (± 5,1%) v horní části těla a to v rozmezí od 9,9% až 

do 37,4%.  

V klasickém vyhodnocení testu leh-sed, z testové baterie UNIFITTEST podle 

standardizace Měkoty et al. (2002), byla skupina celkově mírně podprůměrná (2,64 

bodu). 40% probandů dosáhlo podprůměrných hodnot, 35,6% subjektů bylo 

průměrných a 24,4% bylo nadprůměrných. 

UNIFITTEST sed-leh opakovaně - vyhodnocení testu 

40%

24,4%

35,6%

Podprůměr

Průměr

Nadprůměr

 

Obr. 14  Vyhodnocení testu leh-sed opakovaně po dobu 60 sekund  testované skupiny, 

z testové baterie UNIFITTEST podle standardizace Měkoty a kol. (2002), vyjádřeno v 

procentech. 

 

Pro statistické vyhodnocení bylo přístrojem SD02 zaznamenáno 6002 signálů za 

60 sekund na každé sondě při jednotlivých testech.  

Při testu 1 bylo u  probandů naměřeno průměrné  úsilí 3,1 kg/60s. Měřením nad 

přímým břišním svalem jsme zaznamenali celkově 58,9% (horní část 42,5% a dolní část 

16,4%) aktivaci při zapojení bránice, břišních svalů a pánevního dna za účelem zvýšení 

intraabdominálního tlaku a měřením nad příčným břišním svalem jsme zaznamenali 

celkově 41,1% (levá část 15,1% a pravá část 26%) aktivaci při zapojení bránice, 

břišních svalů a pánevního dna za účelem zvýšení intraabdominálního tlaku (obr. 14). 

Jednalo se o sílu bránice a sílu expanze břišní dutiny. Během prvního testu proband 33 
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vyvinul nejnižší průměrné úsilí – 0,1 kg/60s, maximální průměrné úsilí vyvinul proband  

40 a to 11,5 kg/60s. 

 

Podíl zapojení jednotlivých  částí HSSP v důsledku zvýšení 
intraabdominálního tlaku při testu 1
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Obr. 15 Podíl zapojení jednotlivých částí HSSP v  důsledku zvýšení   

intraabdominálního tlaku (síla expanze  břišní dutiny) ve sledované oblasti u testované 

skupiny při testu 1, vyjádřeno v procentech. Měření bylo prováděno nad horní a dolní 

částí přímého břišního svalu a nad pravou a levou stranou příčného břišního svalu. 

 

Při testu 2 bylo u probandů naměřeno průměrné  úsilí 4,25 kg/60s. Měřením nad 

přímým břišním svalem jsme zaznamenali celkově 61,7% (horní část svalu 45,4% a 

dolní část 16,3%) aktivaci při zvýšení intraabdominálního tlaku a měřením nad příčným 

břišním svalem jsme zaznamenali celkově 38,3% (levá část 20,7% a pravá část 17,6%) 

aktivaci při zvýšení intraabdominálního tlaku (obr. 15). Během druhého testu proband 

17 vyvinul nejnižší průměrné úsilí  0,2 kg/60s, maximální průměrné úsilí vyvinul 

proband  41 a to 11,3 kg/60s. 
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Podíl zapojení jednotlivých částí HSSP  v důsledku zvýšení 
intraabdominálního tlaku při testu 2
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Obr. 16 Podíl zapojení jednotlivých částí HSSP v důsledku zvýšení intraabdominálního 

tlaku (síla expanze  břišní dutiny) ve sledované oblasti u testované skupiny při testu 2, 

vyjádřeno v procentech. Měření bylo prováděno nad horní a dolní částí přímého 

břišního svalu a nad pravou a levou stranou příčného břišního svalu. 
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Obr. 17  Porovnání zapojení jednotlivých částí HSSP během  testu 1 a testu 2, vyjádřeno 

v procentech. 
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Krabicový graf - porovnání celkového zapojení při testu 1 a testu 2
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Obr. 18  Porovnání celkového zapojení (měření nad dolní a horní částí přímého břišního 

svalu a nad pravou a levou stranou příčného břišního svalu) při testu 1 – brániční test a 

testu 2 – test sed-leh z testové baterie UNIFITTEST. 

 

Krabicový graf - porovnání testu 1 a testu 2 na jednotlivých
sondách SD02
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 Obr. 19  Porovnání testu 1 – brániční test (červená 1, zelená 1, modrá 1, hnědá 1) a 

testu 2 – test sed-leh z testové baterie UNIFITTEST (červená 2, zelená 2, modrá 2, 

hnědá 2), kde červená sonda zaznamenává zapojení horní části nad m. rectus abdomins, 

zelená sonda zaznamenává zapojení dolní části nad m. rectus abdomins, modrá sonda 

zaznamenává zapojení pravé oblasti nad m. transversus abdominis a hnědá sonda 

zaznamenává zapojení levé oblasti nad m. transversus abdominis. 
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Krabicový graf - porovnání zapojení ventrálních a laterálních
břišních svalů při testu 1 a testu 2
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 Obr. 20  Porovnání zapojení ventrální skupiny břišních svalů při testu 1 – brániční test 

a testu 2 – test sed-leh z testové baterie UNIFITTEST (měření nad horní a dolní částí 

přímého břišního svalu) a laterální skupinou břišních svalů při testu 1 – brániční test a 

testu 2 – test sed-leh z testové baterie UNIFITTEST (měření nad pravou a levou částí 

příčného břišního svalu). 

 

Druhý předpoklad (Hypotéza 2), že měřená oblast nad přímým a příčným břišním 

svalem bude zapojena při testu 1 a testu 2 během zatížení ve shodném poměru, nebyl 

vyvrácen.  

 

Ve třetí hypotéze, při porovnávání testu 1 a 2, jsme přepokládali, že při dynamické 

zátěži  břišních  svalů  bude  vyvinuto  vyšší  úsilí  jak celkově,  tak jednotlivými částmi 

HSSP ve sledované oblasti. Tato hypotéza se potvrdila pouze částečně. 
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Obr. 21  Znázornění průběhu testu 1 u probanda 40, kde hnědá křivka zaznamenává 

zapojení levé oblasti nad m. transversus abdominis po dobu 60 sekund. Modrá křivka 

zaznamenává zapojení pravé oblasti nad m. transversus abdominis po dobu 60 sekund. 

Zelená křivka zaznamenává zapojení dolní části nad m. rectus abdomins po dobu 60 

sekund a červená křivka zaznamenává zapojení horní části nad m. rectus abdomins po 

dobu 60 sekund. 

 
 
 

 

Obr. 22  Znázornění průběhu testu 2 u probanda 40, kde hnědá křivka zaznamenává 

zapojení levé oblasti nad m. transversus abdominis po dobu 60 sekund. Modrá křivka 

zaznamenává zapojení pravé oblasti nad m. transversus abdominis po dobu 60 sekund. 

Zelená křivka zaznamenává zapojení dolní části nad m. rectus abdomins po dobu 60 

sekund a červená křivka zaznamenává zapojení horní části nad m. rectus abdomins po 

dobu 60 sekund. 
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Obr. 23  Znázornění průběhu testu 1 u probanda 32, kde hnědá křivka zaznamenává 

zapojení levé oblasti nad m. transversus abdominis po dobu 60 sekund. Modrá křivka 

zaznamenává zapojení pravé oblasti nad m. transversus abdominis po dobu 60 sekund. 

Zelená křivka zaznamenává zapojení dolní části nad m. rectus abdomins po dobu 60 

sekund a červená křivka zaznamenává zapojení horní části nad m. rectus abdomins po 

dobu 60 sekund. 

 

 

 

 

Obr. 24  Znázornění průběhu testu 2 u probanda 32, kde hnědá křivka zaznamenává 

zapojení levé oblasti nad m. transversus abdominis po dobu 60 sekund. Modrá křivka 

zaznamenává zapojení pravé oblasti nad m. transversus abdominis po dobu 60 sekund. 

Zelená křivka zaznamenává zapojení dolní části nad m. rectus abdomins po dobu 60 

sekund a červená křivka zaznamenává zapojení horní části nad m. rectus abdomins po 

dobu 60 sekund. 
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5 Diskuse 

 

5.1 Diskuse k úkolu č.1 

 

Pro stabilizaci bederní páteře je rozhodující nejen funkce jednotlivých svalů, ale 

také funkce břišní dutiny jako celku. Bránice je hlavní inspirační sval, podílí se na 

tvorbě břišního lisu. Obsah břišní dutiny je primárně nestlačitelný. Při nádechu se 

pístovým pohybem bránice přenáší tlak  na břišní orgány i na svaly pánevního dna a na 

stěnu břišní dutiny. Pánevní dno působí při nádechu jako rezistentní protějšek bránice, 

břišní stěna se naopak vyklenuje poměrně snadno (Dylevský et al., 2000). Brániční 

klenby se při vdechu vlivem kontrakce svalových snopců oplošťují a ustupují kaudálně. 

Centrum tendineum svou výšku mění jen minimálně. Zpočátku sestupuje kaudálně, ale 

tento pohyb je brzy zastaven natažením mediastina a odporem břišních orgánů. Od 

tohoto okamžiku působí také při elevaci žeber (Kapandji, 1974). 

Pro stabilizaci páteře je velmi důležité, aby došlo k jejímu zpevnění v úseku 

bederní páteře. Na této stabilizaci se podílí všechny svaly hlubokého stabilizačního 

systému a je nutné, aby při zvyšování intraabdominálního tlaku došlo k souhře mezi 

bránicí a břišními svaly, které zajišťují přední stabilizaci páteře, a jejich protihráči 

zádovými svaly. 

Při správné funkci břišní stěny má zvýšení intraabdominálního tlaku pozitivní vliv 

na stabilitu bederní páteře (Janura a Míková, 2003). Bederní páteř se zpevňuje a snižuje 

se vliv vnější zátěže. Při nedostatečném zpevnění břišní stěny má zvýšení 

intraabdominálního tlaku spíše negativní účinky. Břišní stěna se vyklenuje a je 

následována jak vnitřními orgány, tak i páteří. Tento posun směrem dopředu  způsobuje 

změnu těžiště a následný nárůst momentu působící tíhové síly. To následně klade 

zvýšené nároky na bederní vzpřimovače trupu. Současně při posunu bederní páteře 

dopředu (zvětšení bederní lordózy) dochází k zešikmení těla obratle vzhledem 

k horizontále. Zvětšuje se namáhání meziobratlové ploténky ve smyku, při kterém je 

ploténka méně odolná v porovnání s jejím stlačováním. Dále se zvyšuje napětí 

stabilizujících vazů (Janura a Míková, 2003). 
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Při využití zvýšeného intraabdominálního tlaku během flexe trupu klesne zatížení 

meziobratlové destičky L5 – S1 o 30% a u Th12 – L1 dokonce až o 50%. Paravertebrální 

svalstvo může tedy vyvinout o 55% menší sílu, než při povolené břišní stěně (Kapandji, 

1974). Z kineziologického hlediska se při dostatečném zvýšení intraabdominálního 

tlaku břišní dutina chová jako tuhý orgán, o který se bederní páteř může opřít (Janura a 

Míková, 2003) 

Svalovým dynamometrem lze zaznamenat sílu (aktivaci) bránice a zvýšení 

intraabdominálního tlaku a stav přední stabilizace páteře.  Zejména pak změnu mezi 

výchozím stavem probanda a stavem po určitém cvičení či rehabilitaci. Tato metoda 

potvrdila  účinnost cvičení (objektivizovala zvolený kompenzační program) a ověřila 

možnost vyšetření svalů HSSP svalovým dynamometrem SD01.  

Palpační vyšetření bylo prováděno zkušeným terapeutem, proto rozdíl mezi 

subjektivním a objektivním vyšetřením byl malý.  Subjektivně lze zaznamenat pouze 

pozitivní nebo negativní aktivaci bránice v souhře s břišními svaly a pánevním dnem. 

Objektivním vyšetřením svalovým dynamometrem zaznamenáme stejně jako u 

subjektivního vyšetření pozitivní  nebo negativní aktivaci těchto svalů, ale navíc 

získáme hodnoty, které popisují kvalitu aktivace vybraných svalů HSSP před začátkem 

rehabilitačního cvičení a po jeho skončení. Svalovým dynamometrem SD01 jsme 

rozpoznali, že určité testované osoby jsou schopny aktivace vybraných svalů HSSP, ale 

po šestitýdenním cvičení u nich nenastal žádný pozitivní rozdíl, proto v konečném 

hodnocení jsou v palpačním vyšetření zařazeny mezi správnou aktivaci vybraných svalů 

HSSP.  Vyšetřovaný může při subjektivním vyšetření vykazovat pozitivní vstupní i 

výstupní aktivaci testovaných svalů HSSP. Objektivním měřením jsme zjistili, že 

aktivace vybraných svalů HSSP nastala, ale naměřené hodnoty vstupního a výstupního 

měření jsou shodné nebo s minimálním rozdílem. U určitých dívek naměřené hodnoty 

výstupního měření svalovým dynamometrem byly nižší než naměřené hodnoty vstupní.  

Nenastal pozitivní výsledek dané rehabilitace. 

Při posilování svalů HSSP je velmi nutná aktivní účast cvičence, během 

kompenzačního cvičení nemůže být pasivní (Kolář, 2005). Postoj určitých dívek ke  

cvičení byl spíše negativní a s tím souvisela i malá aktivní účast na cvičení. Proto u nich 

nebyla zaznamenána pozitivní změna mezi vstupním a výstupním měřením svalovým 

dynamometrem. Skupina hochů byla z 50% tvořena aktivními sportovci                     

(fotbal – trénink 3x týdně), kteří velmi rychle zvládli edukaci správného držení těla, 
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správné výchozí stabilizace (zpevnění těla) pro cvičení a posilování. Celkový přístup ke 

cvičení a posilování byl  u chlapců aktivnější a zodpovědnější než u dívek.  

V některých případech je patrná asymetrie mezi  pravou a levou stranou při 

stabilizaci bederní páteře.  Zde je nutná další spolupráce s častějšími kontrolními 

měřeními svalovým dynamometrem SD01 a s úpravou cvičebního programu, aby se 

zmírnila či odstranila svalová nerovnováha. 

Ve svých studiích Hides et al. (1996) a Megan (2002) shodně poukazují na 

skutečnost, že po první akutní atace bolesti v bederní části páteře (low back pain) 

subjektivní vjem – bolest u 90% pacientů odezní do 2-4 týdnů nezávisle na typu terapie. 

Tato doba se většinou překrývá s dobou léčby, proto může vzniknout falešná představa 

o úspěšnosti terapie. U 60-80% pacientů dojde do jednoho roku k recidivě (Hides et al., 

1996; Megan, 2002).   Dynamometrem SD01 můžeme rozpoznat,  zda proband dané 

cvičení provádí správně a zda se aktivně zapojuje do cvičebního programu.   Jestliže se 

proband aktivně účastní rehabilitačního cvičení, a přesto u něj nenastala pozitivní změna 

mezi hodnotami měření, je nutno zvážit  účinnost daného cvičení, zkontrolovat 

správnost provádění zadaných cviků a popřípadě upravit program rehabilitace tak, aby 

byl co nejefektivnější. Dynamometr SD01 lze použít i k motivaci pacienta (probanda) a 

to zejména a na začátku rehabilitace. Uskutečněnými měřeními lze pacienta podpořit,  

že  cvičení provádí správně a že dochází ke zlepšení stavu svalů HSSP a motivovat 

k dalšímu důslednému provádění cvičení.  

Přístroj SD01 lze využít i ve fitness centrech a posilovnách pro kontrolu, zda 

cvičenci posilují svaly ve správné výchozí stabilizaci páteře. Jestliže cvičenec provádí 

posilování v nesprávné stabilizaci páteře, pak při dalším posilování pouze prohlubuje 

svalové dysbalance. Nejprve vzniká nespecifická bolest v kříži, následně funkční 

popřípadě i strukturální porucha. Pomocí dynamometru SD01 je možno odhalit funkční 

poruchy HSSP a následně kontrolovat zvolenou terapii, popřípadě iniciovat její změnu 

za účelem dosažení nejlepšího výsledku. V případě funkční nerovnováhy mají vždy 

převahu svaly s převážnou činností tonickou nad svaly s převážnou činností fázickou, 

jejichž zapojování v jednotlivých pohybových programech je reflexně utlumeno. Dalším 

negativním důsledkem svalové dysbalance je zvýšené riziko sportovních úrazů a 

neekonomický a neefektivní tréninkový proces s neadekvátním sportovním výkonem 

(Bursová, 2005). Proto je nutná časná diagnostika funkčních poruch pohybového 

systému s následnou kompenzací.  
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Zavedeným intervenčním programem jsme vycvičovali expanzi (roztlačení) břišní 

dutiny. Díky použití svalového dynamometru lze sledovat tuto expanzi nad                  

m. transversus abdominis. Jeho oslabení má úzkou souvislost s dýcháním. Při oslabení 

transverzu abdominis se bránice nemůže opírat o břišní dutinu (Lewit a Horáček, 2003). 

Oslabení tohoto svalu nacházíme zejména u lidí s bolestmi v bederní části páteře. 

Stabilitu bederní páteře nemůže zajistit jednotlivý sval. Zajišťuje ji břišní dutina zepředu 

a mm. multifidi zezadu (Lewit a Horáček, 2003). Břišní dutina, jako tekutinou naplněný 

prostor, je velmi pevná. Prostřednictvím bránice je posturální funkce spojena 

s respirační. Bolestivé poruchy se projevují bolestivými spoušťovými body 

v povrchových dlouhých svalech, jejichž hlavní funkcí je volní pohyb. Tyto bolestivé 

spoušťové body zpravidla mizí  při ovlivnění a  posílení hlubokých stabilizačních svalů 

(Lewit a Horáček, 2003). Pro zajištění stabilizace bederního úseku páteře je nutná 

správná souhra mezi bránicí, břišními svaly a pánevním dnem. Měření pomocí SD01 

potvrdilo, že při kontrolovaném cvičení se objevuje motorické učení automatických 

posturálních reakcí a zlepšuje se aktivace svalů. Poukazuje na  nutnost pravidelného 

tělesného pohybu a cíleného posilování oslabených svalů.  K těmto závěrům došli i 

Tsao a Hodges (2007) ve své studii.  

Během posilování nastávají adaptační změny. Účinek silového tréninku se spojuje 

se zvětšením příčné plochy svalu a se změnami energetických zásob svalu a jeho 

enzymatickou aktivitou. Silové působení svalu závisí  na vlastnostech elastických 

složek svalu a šlachy  a na schopnosti zmnožení (dělení) svalových vláken (hyperplazii) 

(Dovalil et al., 2002). Přizpůsobuje se i  nervový systém ve smyslu frekvence budivých 

vzruchů a rychlosti jejich vedení. Tím se mění nitrosvalová koordinace, počet 

aktivovaných motorických jednotek a různých typů svalových vláken. Každý pohyb je 

výsledkem aktivity řady svalů i celých svalových skupin, proto je nutné zdokonalení 

mezisvalové koordinace, dochází k optimalizaci souhry činných svalových skupin. 

Výsledkem je koordinační a ekonomický pohyb (Dovalil et al., 2002).  

V první fázi silové adaptace se upravuje mezisvalová koordinace, výsledky se 

projevují již po dvou týdnech. Efekt zlepšené nitrosvalové koordinace se může 

dostatečně projevit po šesti až osmi týdnech posilování. Adaptační změny v podobě 

hypertofie nastávají až po delší době (měsíce, roky) (Dovalil et al., 2002). 

Náš intervenční  program byl sestaven právě na šest týdnů s důrazem na ovlivnění  

hluboké stabilizace páteře. Ta nelze ovlivnit prostřednictvím univerzálních cviků, které 

pacient pravidelně cvičí. Jedná se o edukační proces, kdy se pacient učí svaly aktivovat 
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v jiné stabilizační kvalitě, která odpovídá stabilizační svalové souhře fyziologicky se 

vyvíjejícímu dítěti ve čtvrtém měsíci života (Lewit a Kolář, 2005). Výsledky výstupního 

měření na konci intervenčního programu se ztotožňují s uvedenými poznatky. Jestliže 

pacient přistupuje aktivně k intervenčnímu programu, pak prokazatelně dochází již po 

šesti týdnech k pozitivním adaptačním změnám. Svalovým dynamometrem SD01 

zaznamenáváme i účinnost dané terapie.  

Během intervenčního programu jsme neprováděli kontrolní měření. Na základě 

zjištěných výsledků musíme konstatovat, že pro odstranění svalových dysbalancí 

v oblasti bederní páteře je nutné tyto kontrolní měření pravidelně provádět.  

Na základě pozitivních výsledků s využíváním svalového dynamometru SD01 

vznikl podnět pro projekt svalového dynamometru SD02, který kromě statického 

měření umožňuje měřit i dynamiku svalového působení.  

 

5.2. Diskuse k úkolu č.2 

 

Každý lidský organismus je složitý systém, ve kterém jsou jednotlivé podsystémy 

hierarchicky uspořádány. Jednotlivé prvky tohoto systému vzájemně vytváří nekonečné 

množství vazeb a tím určují vlastnosti celku. Mechanickým projevem svalové činnosti 

je kontrakce svalu, která je výsledkem kooperace jednotlivých systémů organismu, které 

pracují vždy jako jeden celek. Za normálních podmínek je tonus svalů na protilehlých 

stranách kloubů v takovém poměru, aby bylo zajištěno účelné a správné držení 

příslušného segmentu těla. Jde o svalovou rovnováhu. Každé porušení svalové 

rovnováhy může způsobit v různých časových intervalech potíže a bolestivé stavy.  

Bolest v zádech je popisována jako jeden z nejběžnějších a podstatných 

muskoskeletárních problémů v USA (Natarajan a kol., 2008).  

Optimální, spíše však vyšší úroveň motorické výkonnosti a fyzické zdatnosti je 

významnou hodnotou v životě člověka, protože prokazatelně přispívá k jeho kvalitě. 

Somaticky je zdatnost a výkonnost podmíněna tělesnými rozměry a složením těla, 

důležitý je podíl aktivní tělesné hmoty. Obezita zdatnost snižuje (Měkota et al., 2002). 

Výsledky somatického měření metodou BIA hodnotí skupinu probandů celkově 

jako štíhlé, u hranice 20%, která je hodnocena jako normální charakter postavy. Podle 
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UNIFITTESTu, test sed-leh opakovaně, je skupina celkově mírně podprůměrná. 

Vzhledem k věku probandů (průměrný věk 21,6 let ± 3,1 roku) tento výsledek opět 

poukazuje na současný trend poklesu zdatnosti populace a může v budoucnosti vést 

k výše uvedeným bolestivým stavům a funkčním poruchám. 

Oslabené břišní svaly jsou přítomny u lidí s bolestí v bederní části páteře, to může 

být upraveno tréninkem těchto svalů. Izolované posilování hlubokých břišních svalů 

odděleně od ostatních svalů trupu je nutné v počáteční fázi tréninku, aby se zlepšilo 

načasování aktivace posilovaných svalů a redukovaly se příznaky a návrat bolesti 

v bederní páteři (Hall et al., 2007). I další autoři poukazují (Urquhart et al.,  2005; 

McCook et al., 2007) na souvislost mezi stavem břišních svalů, stabilizací páteře a  

bolestí v bederní části páteře. 

Test sed-leh opakovaně (test 2) byl vybrán záměrně. Jedná se o terénní test, který 

je v  tělovýchovné praxi hojně používán, protože laboratorní testy nejsou přístupné celé 

populaci. Test hodnotí silově-vytrvalostní schopnosti břišního svalstva, nepřímo ukazuje 

na úroveň silových předpokladů břišních svalů a tonických flexorů kyčelních kloubů, 

které se hyperaktivně zapojují do pohybu. Tuto skutečnost je třeba brát v úvahu u lidí se 

zvětšenou bederní lordózou a se slabým břišním svalstvem (Měkota et al., 2002).  

Opakované sedy-lehy nepříznivě zatěžují bederní část páteře. Ohnutí (flexe) trupu má 

být provedeno bez účasti pánve. Pohyb pánve a překlápění provádí bedrokyčlostehenní 

sval, který se zkracuje místo aby plnil funkci ohýbače. Při posilování v nesprávné 

stabilizační  poloze  posilujeme právě ohýbače kyčle a bedra (Jarkovská a Jarkovská, 

2005). Navíc varianta s nataženýma nohama je zařazena mezi škodlivé cviky, které 

mohou poškodit páteř lidem s nedostatečně silnými břišními svaly (Blahušová, 2005).  

Optimální klidové napětí břišních svalů s odpovídající silovou úrovní je velice 

důležité. Podílí se na fyziologickém postavení pánve a tím vytváří podmínky pro 

správné zapojování svalových skupin v průběhu pohybu, zajišťuje správnou polohu 

vnitřních orgánů. Výrazně se podílí na kvalitě dechových funkcí (Bursová, 2005). 

Dechové pohyby probíhají podvědomě automaticky podle potřeby oxidativních 

pochodů. Jsou řízeny autonomním nervstvem. Současně jsou vědomě kontrolovány při 

řeči a zpěvu (Velé, 2003).  Břišní svaly jsou svaly výdechové, proto se koncentrická 

fáze posilovacích cviků vždy provádí s výdechem (Tlapák, 2007). 

Posturální funkci bránice dokázal již Skládal, který pozoroval posturální reakci 

bránice podmíněnou rychlým postavením se na špičky. Během tohoto pokusu došlo při 
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 poklesu bránice k výraznému zvýšení její elektrické aktivity a tím k nádechu. Tuto 

odpověď nazval posturální reakcí. Prudký vzestup na špičky odpovídá startovací reakci 

při běhu či skoku (Skládal, 1976). 

Bránice je schopna posturální funkce pouze nepřímo, přes břišní dutinu. Úlohu 

předního stabilizátoru může břišní dutina plnit za aktivace bránice a pánevního dna. 

(Lewit, 1999). Na  stabilizaci trupu se podílí navíc i ostatní svalstvo: svaly břišní stěny a 

bederní páteře. Jsou-li všechny tyto svaly v rovnováze, zajišťují stabilitu celé této 

oblasti (Vařeková, 2000). 

Měření svalovým dynamometrem ukázalo, že při testu 1 tak i testu 2 se 

nejvýrazněji zapojuje horní část při měření nad přímým břišním svalem, dále se 

významně zapojí pravá část při měření nad příčným břišním svalem a nejméně jsou 

zapojeny spodní část při měření nad přímým břišním svalem a levá část při měření nad 

příčným břišním svalem (obr. 17).  

První hypotéza nebyla vyvrácena, přesto při správném provedení testu 1 by měla 

být aktivita horní části, při měření nad přímým břišním svalem, eliminována. Pohyb by 

měl být proveden tak, aby bránice pracovala v koordinaci s břišními svaly a svaly 

pánevního dna. Bránice rovnoměrně stlačuje vnitřní orgány do břišní dutiny a pánve, 

dochází ke zvýšení intraabdominálního tlaku. V břišní dutině se společně s vnitřními 

orgány vyskytuje viskózní tekutina, která při stlačení expanduje. Při správném 

provedení je expanze břišní dutiny rovnoměrná. Při dysfunkci nedochází k expanzi 

dozadu laterálně díky zkrácení quadratus lumborum, není zapojena základní stabilizace. 

U vertebrogenních poruch je největším problémem  insuficience přední stabilizace 

páteře a naopak převaha extenční aktivity povrchových zádových svalů (Kolář, 2007).  

Svalový dynamometr SD02 je ojediněle schopen hodnotit koordinaci zapojení těchto 

svalů a sílu expanze břišní dutiny, díky rozmístění dotykových senzorů na více místech 

těla. 

Jestliže  pacient není schopen kontrolovat aktivaci bránice spolu s laterální 

skupinou břišních svalů, tak nedochází k dostatečné přední stabilizaci páteře. 

Důsledkem je přetěžování dolní bederní části páteře s nadměrnou aktivací 

paravertebrálních svalů. Jedná se o funkční poruchu břišního lisu (Kolář a Lewit, 2005). 

Při testu 1 bylo zapojení pravé a levé části laterálních břišních svalů odlišné (výrazněji 

se zapojila pravá část) od testu 2 (výrazněji se zapojila levá část). Celkově se pravá část 

laterálních břišních svalů během testování zapojila aktivněji. To poukazuje na výskyt 

svalových dysbalancí v oblasti bederní  části páteře u testované skupiny.  
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Stabilita páteře je závislá na nejhlouběji uložených zádových svalech s krátkými 

snopci, které zajišťují stabilitu segmentu. Povrchové zádové svaly  zajišťují stabilitu 

celého sektoru (Dylevský, 2006).  Na základě získaných výsledků testem 1 (brániční 

test), kdy jak již bylo zmíněno aktivita horní části přímého břišního svalu měla být 

eliminována, můžeme konstatovat, že celkově se u testovaných osob vyskytuje 

nedostatečná  přední stabilizaci páteře. Během bráničního testu,  při zvýšení 

intaabdominálního tlaku, byla celkově expanze břišní dutiny dozadu laterálně při měření 

svalovým dynamometrem o 23,4% menší než expanze břišní dutiny ventrálně dopředu. 
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6 Závěr 

 
Podařilo se nám vytvořit kvalitní dynamometry SD01 a SD02, které slouží 

k objektivizaci léčebných metod v oblasti hlubokého stabilizačního systému páteře. 

Provedená vyšetření a měření potvrdily a ověřily účinnost dynamometru SD01. 

Dynamometr SD02 byl vyvinut na stejném principu jako dynamometr SD01. Jedná se o 

zdokonalenou verzi. Jeho konstrukce zahrnuje čtyřkanálové elektronické vyhodnocení 

silových senzorů v osobním počítači. Byl vytvořen software, který zpracovává 

naměřená data. Výhodou tohoto přístroje je jeho široké využití nejen v lékařství, ale i  

v tělovýchovné praxi, jednoduchá obsluha, přesnost, skladnost a archivace naměřených 

dat. Svalový dynamometr SD02 je ojedinělý přístroj, který umožňuje dynamometrické 

měření síly bránice, která je velmi důležitá společně se vzájemnou souhrou břišních 

svalů a svalů pánevního dna pro dobrou stabilitu páteře, kde je nutné, aby se nitrobřišní 

tlak rovnoměrně rozložil proti odporu. 

Výsledky intervenčního programu poukazují na pozitivní vliv cílené pohybové 

činnosti na aktivaci svalů hlubokého stabilizačního systému páteře. Dále potvrzují 

skutečnost, že pouze aktivní a svědomitý přístup cvičenců k terapii pohybem přináší 

pozitivní výsledky a zlepšení jejich zdravotního stavu. Výsledky intervenčního 

programu také prokázaly možnost objektivizace léčebných (rehabilitačních, 

kompenzačních) metod v oblasti HSSP dynamometrem SD01 a SD02. Hypotéza 1 se 

potvrdila, výsledky výstupního měření potvrdily domněnku, že po instruktáži a 

následném kompenzačním cvičení (intervenční program) na posílení svalů HSSP bude 

schopna správně aktivovat svaly HSSP většina prodandů.  

Testování břišních svalů celkově poukazuje na jejich oslabení u testované skupiny. 

Při dynamickém testu, UNIFITTEST sed-leh opakovaně (test 2), byla celkově vyvinuta 

větší síla o 1,15 kg/60s než při statickém testu, brániční test (test 1). Předpoklad 

(Hypotéza 2), že  svaly hlubokého stabilizačního systému páteře tvoří  jednu funkční 

jednotku, a z toho důvodu výsledky zvolených testů prokážou shodný poměr zapojení 

měřené oblasti nad přímým a příčným břišním svalem, nebyl vyvrácen. Byla prokázána 

nedostatečná přední stabilizace páteře u testované skupiny. Ve třetí hypotéze, při 

porovnávání testu 1 a 2, jsme přepokládali, že při dynamické zátěži břišních svalů bude 

vyvinuto vyšší úsilí jak celkově, tak jednotlivými částmi HSSP ve sledované oblasti. 

Tato hypotéza se potvrdila pouze částečně – statisticky významné změny nastaly při 

celkovém zapojení břišních svalů (p = 0,0025, Wilcoxonův test), vyšší úsilí vyvinuté při 
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dynamickém zapojení při měření nad horní i dolní části přímého břišního svalu  a nad 

levou části příčného břišního svalu bylo také statisticky signifikantní. Oproti tomu 

změny úsilí při měření nad pravou částí  příčného břišního svalu při testu 1 a testu 2 

během zatížení nebyly statisticky významné. 
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Příloha 1 

Záznamová tabulka základních somatických měření (tělesná výška, tělesná hmotnost), 

zaznamenán věk probandů, procentuelní podíl  tuku v horní části těla metodou BIA,  

UNIFITTEST - test sed-leh  opakovaně zaznamenán maximální počet správně 

provedených cyklů za dobu 60 sekund, slovní a bodové vyhodnocení testu podle 

standardizovaných tabulek (Měkota a kol., 2002). 

Osoba 
číslo 

Výška 
/cm 

Váha / 
kg Věk % Tuku 

L–s 60s 
UNF Vyhod. UNF 

Body 
UNF 

1 165 63 23 21,9 42 Nadprůměrný 4 

2 172 60 19 16,2 26 Výrazně podprůměrný 1 

3 170 62 19 19,1 41 Průměrný 3 

4 163 54 20 16,4 25 Výrazně podprůměrný 1 

5 170 56 20 21,8 10 Výrazně podprůměrný 1 

6 167 57 32 19,7 34 Nadprůměrný 4 

7 158 48 21 11,5 32 Průměrný 3 

8 162 52 23 17,7 39 Nadprůměrný 4 

9 174 55 20 12,5 23 Výrazně podprůměrný 1 

10 168 58 23 15,3 38 Nadprůměrný 4 

11 169 58 23 17,7 34 Průměrný 3 

12 168 70 19 25,5 31 Podprůměrný 2 

13 168 70 20 24,3 26 Výrazně podprůměrný 1 

14 165 54 20 13,8 32 Podprůměrný 2 

15 168 58 20 15,7 30 Podprůměrný 2 

16 170 80 20 31 18 Výrazně podprůměrný 1 

17 167 59 35 23,4 25 Průměrný 3 

18 176 55 21 11,6 26 Podprůměrný 2 

19 173 65 20 16,7 34 Průměrný 3 

20 169 65 20 19,5 43 Nadprůměrný 4 

21 164 50 20 12,5 30 Podprůměrný 2 

22 168 59 23 18,2 38 Nadprůměrný 4 

23 165 56 20 16,5 21 Výrazně podprůměrný 1 

24 169 54 22 12,8 36 Průměrný 3 

25 179 60 19 9,9 35 Průměrný 3 

26 170 59 20 14 38 Průměrný 3 

27 165 59 20 21,5 20 Výrazně podprůměrný 1 

28 167 61 23 20,1 39 Nadprůměrný 4 

29 169 62 23 19,5 34 Průměrný 3 

30 181 67 22 15 24 Podprůměrný 2 

31 174 64 24 18,5 40 Nadprůměrný 4 

32 169 63 19 18,2 38 Průměrný 3 

33 162 67 23 25,4 24 Podprůměrný 2 

34 165 64 20 20,3 35 Průměrný 3 

35 168 60 23 21 33 Průměrný 3 

36 160 50 20 15,5 23 Výrazně podprůměrný 1 

37 167 59 20 18,8 27 Podprůměrný 2 

38 165 56 22 23,6 43 Nadprůměrný 4 

39 171 63 23 18,7 37 Průměrný 3 

40 178 66 20 17 36 Průměrný 3 

41 170 59 22 14,2 50 Výrazně nadprůměrný 5 

42 180 111 19 37,4 19 Výrazně podprůměrný 1 

43 167 58 22 19,1 35 Průměrný 3 

44 183 71 23 17,8 29 Průměrný 3 

45 167 61 22 21,8 37 Nadprůměrný 4 

 



Doktorská disertační práce                                                                             Objektivizace léčebných metod v oblasti  
                                                                                                                                                  hlubokého stabilizačního systému páteře 

 

86 

Příloha 2 

Zdrojová data získaná měřením svalovým dynamometrem SD02 pro statistické 

vyhodnocení testu 1 a testu 2. 

   Test 1  Test 2 

osoba 
číslo 

červená*  zelená*  modrá*  hnědá*  červená*  zelená*  modrá*  hnědá* 

1  0,7306331 0,2747118 0,2033456 0,9232489 2,5367361 0,8664662 0,7006864 1,8384605

2  1,3093819 0,8236388 1,8262079 0,7003832 0,1389853 0,1736671 0,8418211 0,1163862

3  2,0830373 0,431043 1,2230656 1,2051749 3,5372876 1,3307881 1,1157048 1,378149

4  1,4065412 0,5437537 0,6262812 0,3437804 0,8297068 0,1243735 0,0282223 0,0274925

5  0,4108597 0,2039254 0,2765345 0,0997884 0,7564762 0,7558814 0,1777024 0,1396451

6  2,916123 1,0671093 2,4810746 2,066911 4,1233356 2,3605715 1,8922326 1,3766844

7  2,6453166 0,75509 0,9573742 0,6363879 3,9438087 0,8410113 1,1800666 0,5817811

8  1,1286838 0,5122009 1,4348034 0,8534405 1,035938 0,2591486 1,7408214 1,2444985

9  0,4654932 -0,0045335 0,1094518 0,2095735 1,1255365 0,4692419 0,9986005 2,1660447

10  1,7679207 0,8654499 0,9496868 0,1510963 3,3284588 1,0631756 1,9422093 0,0909647

11  0,8814628 0,652934 1,2481206 0,5548384 1,1179174 0,2084755 2,1210347 0,5298784

12  0,0471476 0,056871 0,0332256 0,0190037 0,1784738 0,0439254 0,0947134 0,0251749

13  0,8784055 0,5866245 0,6566644 0,4518411 1,7206481 1,0745335 0,5948167 1,0853982

14  0,8639503 0,2075292 0,2574392 -0,0731023 1,4054565 0,6024175 0,8085938 0,3717161

15  1,392026 0,5374858 0,3913462 0,113074 3,0077008 0,8894885 0,5744269 0,5899267

16  0,9405482 0,4143186 0,5158364 0,2603032 0,8574325 0,810853 0,8332656 0,3814229

17  2,6514778 0,6782423 2,3676475 1,1812912 0,0396934 0,0572676 0,0436954 0,0513262

18  0,5078674 0,2386821 0,0406881 0,3041286 0,9146634 0,7215745 0,664107 0,9558747

19  0,4886554 -0,1162646 0,1804715 0,1898334 0,6886005 0,1347701 0,0994968 0,0957164

20  1,49488 0,5762629 0,5776808 0,3094935 0,1477624 0,0868644 0,0555432 0,0214895

21  -0,0438471 0,0560513 -0,0054265 0,0039137 1,203937 0,3415212 1,1685222 0,5802083

22  2,1982339 0,7222459 1,4817594 0,6148867 2,0195668 0,8130307 1,2004598 0,6762746

23  1,0822309 0,2633172 0,4887138 0,2352766 0,5971426 0,1666744 0,0847767 0,1509414

24  2,8897651 0,7700533 1,6488937 1,632021 2,6821759 0,7042752 0,6147134 0,6205065

25  1,3554682 0,2934505 0,4363129 0,1997767 1,5540803 0,9760696 1,7330723 0,8517711

26  0,0148617 0,0358664 0,0210113 0,0021126 3,8153949 1,046996 1,5837604 1,381956

27  0,1907214 0,4188654 0,1937954 0,0432622 1,8335505 1,166103 0,990145 0,8254049

28  1,8124542 0,6460913 0,9736671 0,2769244 3,0044369 0,7099334 1,0660646 0,4696851

29  3,3918877 0,7787271 1,1315095 0,8028657 4,3749567 1,3454065 0,2808047 1,3804582

30  0,078144 0,0418727 0,0143852 0,0604848 0,5238737 0,1024175 0,1137371 0,1327841

31  2,5463962 0,6446618 1,1727957 0,35989 2,7696051 0,3905198 1,0083322 0,376876

32  1,0226674 -0,0286521 -0,0217711 0,0385055 2,9978957 0,9212696 1,0757997 0,5772459

33  -0,0723942 0,0247151 -0,0157564 -0,0367761 0,5678291 0,0573326 0,0939737 0,0625608

34  -0,0734389 0,0288121 -0,0083972 -0,0002932 1,7897268 0,9292469 0,4355865 0,8910097

35  1,2192053 0,3338304 0,5168344 0,2287704 1,956971 0,9492886 1,3042336 0,5271243

36  2,0138471 1,156058 3,0447468 0,8543236 1,2568844 0,2729957 2,4376908 1,0370643

37  0,5101549 0,5726341 0,5596834 0,18012 1,8263012 0,9867711 0,0247318 0,2329957

38  0,9335688 0,3772809 0,49991 0,1715112 3,0131423 0,6785005 1,6826375 1,751073

39  1,1165528 0,7355981 0,3467361 0,5125075 1,3370543 0,6730423 0,1251549 1,0732039

40  2,6327274 2,822111 3,6594602 2,3428257 2,7855915 1,0380273 1,1846368 0,3549733

41  2,7341869 0,659855 0,7763412 0,8322043 5,3958814 1,2317178 1,1787071 3,4595252

42  1,385025 0,1996285 0,7463962 0,2791186 2,4970177 0,8532089 0,4120393 0,4839404

43  1,1491236 0,7051849 0,7233056 0,1101716 1,4796435 0,8765112 1,5269427 0,6724292

44  1,6409563 0,4424692 0,7544069 0,0421626 3,1595851 0,1239337 1,3609497 1,1573309

45  2,5186821 0,7015045 0,7524092 0,6646201 1,0447184 0,8337121 0,4041836 0,9558964
* průměrná hodnota z 6002 naměřených hodnot sondy příslušné barvy  
hnědá sonda zaznamenává zapojení levé oblasti bederní páteře za pomocí aktivace musculus transversus abdominis po dobu 60 
sekund,modrá sonda zaznamenává zapojení pravé oblasti bederní páteře za pomocí aktivace musculus transversus abdominis po 
dobu 60 sekund, zelená sonda zaznamenává zapojení dolní části musculus rectus abdomins po dobu 60 sekund a  červená 
sondazaznamenává zapojení horní části musculus rectus abdomins po dobu 60 sekund. 
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