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Abstrakt
Název:

Vliv tanečního sportu na držení těla

Cíle:

Hlavním cílem práce je vytvoření koordinační mapy vybraných
svalových struktur v oblasti trupu, její vyhodnocení a posouzení
míry vlivu tanečního sportu na držení těla. Výzkum se zabývá
kineziologickým

rozborem

aktivace

svalových

skupin

ovlivňujících posturální stabilizaci u tanečního páru.

Metody:

Pomocí metody povrchové elektromyografie v kombinaci
s plošnou kinematografickou analýzou prostřednictvím
synchronizovaného videozáznamu byla určena míra aktivity svalů
posturálního systému při tanci.

Výsledky:

Interpretací koordinační mapy příslušných svalových skupin bylo
zjištěno, že pohybovým projevem v tanečním sportu může
docházet ke vzniku a rozvoji svalových dysbalancí v oblasti
trupu.

Klíčová slova:

taneční sport, držení těla, povrchová elekromyografie, postura,
svalová dysbalance

Abstract
Title:

The Influence of the Dance Sport on Poise

Objectives:

The main goal of this diploma work is the creation of
coordination maps of selected muscular structures in the body, its
evaluation and assessment of the impact of the dance sport on
poise. The research deals with the kinesiological analysis of
muscle activation affecting postural stabilization of the dance
couple.

Methods:

Method of the surface electromyography combinated with
kinematography analysis used synchronized video recording has
intended level of postural muscle activity in dance.

Results:

Interpretation of the coordination maps selected muscular
structures was founded that dance sport may result in muscle
imbalances in the torso.

Keywords:

Dance sport, Poise, Surface electromyography, Posture, Muscle
disbalance
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1 Seznam zkratek
AMU

Akademie můzických umění

ATK

Amateurský taneční klub

BL vp

Bederní sektor vzpřimovač páteře levostranný

BP vp

Bederní sektor vzpřimovač páteře pravostranný

CNS

Centrální nervový systém

ČSAST

Český svaz amatérského sportovního tance

ČSTS

Český svaz tanečního sportu

FIDA

Fédération international de dance amateurs

FTVS

Fakulta tělesné výchovy a sportu

HL vp

Hrudní sektor vzpřimovač páteře levostranný

HP vp

Hrudní sektor vzpřimovač páteře pravostranný

IDSF

International Dancesport Federation

LAT

Latinskoamerické tance

L zšbs

zevní šikmý břišní sval levostranný

P zšbs

zevní šikmý břišní sval pravostranný

ROH

Revoluční odborové hnutí

SRN

Stichting Rolstoeldansen Nederland

STT

Standardní tance

SZTŠV

Slovenský svaz tanečního sportu

ÚDLT

Ústřední dům lidové tvořivosti
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2 Úvod
Životní styl majoritní populace je v dnešní době stále častěji spojen se „sedavým
zaměstnáním“ a „pasivní zábavou“. Množství pohybu je při běžných denních aktivitách
minimalizováno. Pokud nějaký pohyb v denním režimu je, bývá často jednostranný,
stereotypní, zatěžující stále stejné struktury. Ať již je tento stav zapříčiněn omezenou
možností plně rozvinout hybný režim člověka, anebo prostou pohodlností, ve svém
důsledku sebou nese nadváhu, přetěžování kloubních struktur, poruchy metabolismu,
cévní choroby anebo vertebrogenní obtíže.
Studie prokazují, že funkční, anebo v pozdějších stádiích i strukturální poruchy
pohybového systému jsou nejčastějším neinfekčním chronickým onemocněním a to
nejen u dospělých, ale i v dětské populaci. Dle údajů Státního zdravotnického ústavu se
prevalence obtíží pohybového aparátu dospělých v ČR pohybuje v rozmezí od 16 do
30%. Obtíže spojené s bolestivými stavy přitom potvrzuje cca 40% dospělých osob
(Kratěnová a kol., 2005).
Část populace si tento problém uvědomuje a do svého denního režimu se snaží
začlenit pohybovou, v mnoha případech sportovní aktivitu. Sport přináší pohybový,
emoční i sociální prožitek, ale i jistou relaxaci od každodenního stereotypu. Je nutné
poznamenat, že častou motivací pro takto sportující lidi, nemusí být ani tak vliv na
jejich zdravotní stav, ale hlavně, především z důvodu intenzivní mediální kampaně,
estetické hledisko.
Je prokázáno, že velice přirozeným pohybovým „motivátorem“ pro každého
z nás je hudba. Pohybový projev, který je hudbou doprovázen, je obvykle nazýván
tancem a tanec lze tedy poměrně snadno využít pro ovlivnění pohybové aktivity lidí.
Tancem lze tedy ovlivnit i nesprávné, či vadné držení těla, které sebou přináší pasivní
životní styl.
Zatím nebyla uvedena žádná studie, která by tento, ač přirozený, předpoklad
potvrzovala. Já sám se zabývám tancem v jeho soutěžní podobě, konkrétně tanečním
sportem, již řadu let. Během mé aktivní taneční kariéry jsem si povšiml fenoménu, že
držení těla u člověka věnujícímu se tomuto druhu pohybové aktivity, je již na první
pohled odlišné od držení těla lidí nesportujících nebo věnujících se jiné pohybové
10

aktivitě. Všechny výše uvedené skutečnosti se staly podnětem pro zpracování tohoto
výzkumu.
Celá práce je koncipována jako primární experimentální analytická studie, v níž
se zaměřuji na kineziologický rozbor aktivace svalových skupin, ovlivňujících
posturální systém v tanečním sportu. První část práce je věnována rozboru literatury a
informačních zdrojů, které jsou vázány k tomuto tématu. Je zde popsán i problém
nedostatku literárních pramenů, zabývajících se sportovním tancem, se kterým jsem se
v průběhu shromažďování faktologických údajů často setkával.
V další

části

práce

je

uveden

přehled

základních

anatomických

i

kineziologických údajů vztahujících se k dané problematice, jež jsou potřebné pro
relevantní ukotvení daného problému v teoretickém zázemí. Dále je nastíněna
problematika držení těla jako takového, spolupráce jednotlivých struktur, které ovlivňují
svalovou aktivitu podílející se na posturální funkci i negativní dopady, jež jsou
důsledkem jejího přetížení.
Taneční sport, jeho historický vývoj i okolnosti vzniku jednotlivých tanců a také
výběr z pravidel, která ovlivňují jeho hodnocení i samotné provádění, jsou předmětem
následujících kapitol.
Praktická část práce je zaměřena na samotný výzkum vlivu tanečního sportu na
držení těla. Pomocí metody povrchové elektromyografie bude vytvořena rámcová mapa
koordinace vybraných svalových struktur posturálního systému. Analýzou koaktivace
svalů dorzální a ventrální muskulatury pak bude možné posoudit vliv tanečního sportu
na vznik svalových dysbalancí a tedy i jeho přínos při ovlivňování vad držení těla.
Vyslovené závěry pak mohou být využity lektory zdravotní tělesné výchovy
v rámci programů ovlivňujících vadné držení těla, postrehabilitačních programů,
v rekreačním tanci i v samotné sportovní přípravě soutěžních tanečních párů.
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3 Cíle a úkoly práce

Cíl práce

Cílem práce je vytvoření koordinační mapy vybraných svalových struktur
v oblasti trupu, její vyhodnocení a posouzení míry vlivu tanečního sportu na držení těla.

Úkoly práce

•

Shromáždění dostupných teoretických podkladů o tanečním sportu

•

Shromáždění teoretických dat z anatomie a kineziologie posturálního systému

•

Analýza aktivace svalových skupin v oblasti trupu při tanci pomocí metody
povrchové elektromyografie a kinematografie

•

Výběr vhodných probandů a příprava prostředí pro realizaci měření

•

Zpracování a interpretace dat

Hypotéza

Při provádění valčíkové otáčky vpravo dojde ke vzájemné koaktivaci vybraných
svalů ventrální a dorzální muskulatury trupu.
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4 Rozbor literatury a informačních zdrojů

Tato diplomová práce si klade za cíl ověřit a konkretizovat vliv tanečního sportu
na posturální systém člověka a jeho prostřednictvím i na držení těla. V průběhu popisu
celého problému je nutno brát v potaz fakt, že posturální systém je velice komplexním
aparátem. Zahrnuje v sobě složku pasivní, aktivní i řídící, které samy jsou komplexem
dalších dílčích složek. Ovlivnění, byť jen jediné z těchto dílčích struktur, aktivuje
řetězovou reakci v celém systému. Primárně vycházím z popisného určení jednotlivých
struktur prostřednictvím nástrojů anatomie a funkční anatomie člověka, jak je používá
Čihák (2001) anebo Dylevský (2000).
Souvislostmi mezi jednotlivými anatomickými strukturami pohybového aparátu
a především posturálním systémem jako takovým se ve své práci zabývají především
Véle (2006) a Janda (2004). Z vývojového aspektu se posturálním systémem a jeho
ovlivňováním zabývá například Kolář (2006).
Chceme-li zkoumat vliv tanečního sportu na posturální funkci a její případné
ovlivňování, je nutno blíže popsat tuto sportovní aktivitu. Literatury, která by se
věnovala tomuto sportovnímu odvětví, však neexistuje příliš mnoho.
Z historického pohledu se tancem na našem území, nikoli však sportovním, ale
společenským, zabýval Čeněk Zíbrt ve své publikaci „Jak se kdy v Čechách tancovalo“
s podtitulem „Dějiny tance v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku z věků
nejstarších až do nové doby se zvláštním zřetelem k dějinám tance vůbec“ vydanou
roku 1895. Zíbrt ve své knize popisuje Slovanské taneční zvyklosti, tance světské i
tance duchovní, tance lidové i tance později nazývané společenské. Ze své knihy
nikterak nevyjímá ani dobovou kritiku tance, stejně tak jako taneční satiru. Snaží se též
popsat příležitosti, při kterých byl tanec provozován, stejně jako místa, kde se tak dělo.
V české literatuře nemá Zíbrtova kniha obdoby a od doby, kdy byla vydána, se na české
literární scéně neobjevuje žádná jiná publikace, která by se tak zevrubně zabývala
tématikou tance.
Nastalá situace byla nepochybně zaviněna obrovským rozvojem jednotlivých
druhů tance a jejich vzájemnou separací. Jisté však je, že zanedbání dokumentace
jednotlivých tanečních stylů, ať již písemné, nebo i multimediální (především filmový
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záznam), ochudilo budoucí generace o mnoho zajímavých pohybových zkušeností,
které budou muset být znovu objeveny.
Tématem mé práce je vliv sportovního tance na držení těla. Sportovní tanec
v dnešní podobě vychází ze společenských párových tanců.
Novodobou historii společenských tanců se snaží popsat Milan Degen
v publikaci „Společenský tanec ve 20. století“. Svou prací do jisté míry navazuje právě
na výše zmíněného Čeňka Zíbrta, přičemž se snaží obsáhnout především období vzniku
společenských tanců1 a jejich pozdější formování, až ke vzniku jejich moderní formy ve
smyslu společenských soutěžních tanců. Snaží se též popsat různorodé taneční formy,
které společenské tance přímo i nepřímo ovlivňovaly stejně jako i hudbu, se kterou je
společenský tanec silně spjat. Velkou část své knihy také věnuje tanečním kurzům,
které měly a mají svůj význam v zachování a dalším rozšiřování společenských tanců.
Degen však nevynechává ani nově vzniklé tance konce 20. století, jež by zřejmě též
měly nést označení společenské.
Tyto tance dokonale splňují úlohu společenských tanců, tedy sdružování lidí,
v moderním pojetí se ale již v daleko menší míře vyskytují v párové formě a
upřednostňují formu skupinovou anebo sólovou. Moderní diskotékové tance i tance tzv.
„street“ si však budou jen těžko hledat cestu do tanečních kurzů při zachování současné
formy výuky. Vznik specializovaných tanečních studií je jen obrazem obliby nových
tanečních stylů, v budoucnu by však mohl být jednou z příčin zániku klasických
tanečních kurzů a spolu s tím i zánik společenských tanců v ryze amatérském
celospolečenském měřítku.
Již jsem zmínil i existenci soutěžní, resp. sportovní formy společenských tanců. I
této problematice se věnuje Degen (2003) ve své publikaci. Pokouší se shrnout
dosavadní vývoj tohoto sportovního odvětví od dob meziválečných přes velký rozkvět
tanečního sportu v 60. letech 20. století až po současnost. Uvádí mnohé osobnosti, které
se zasloužily o propagaci tanečního sportu z řad amatérských či profesionálních, ale i
přehled nejvýznamnějších soutěží v rámci historie tanečního sportu, včetně některých
výsledkových listin.
1

Pojem společenský tanec je velice široký a v širším smyslu zaujímá zřejmě všechny taneční obory.
V této práci je ovšem pojmu společenský tanec přiřazena pouze úzká část této škály. Jedná se o taneční
formu, která je anebo byla celospolečensky rozšířená a uplatňovaná co možná nejširší skupinou obyvatel
v příslušném časovém období. Tato forma je, anebo byla, většinou vázána na výuku tance v tanečních
školách a zejména v tanečních kurzech. Především se jedná o tance párové.
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Většina nashromážděných dat, která Degen předkládá, pochází z jeho osobního
archivu či ze soukromých archivů jiných pamětníků. Je to nesporná známka toho, že
údaje o historii společenského a později i sportovního tance jsou přinejmenším kusé a
literární prameny vydané knižně, či jinak publikované, prakticky neexistují. V tomto
ohledu je Degenova práce neocenitelná.
Obě výše zmíněné publikace se zabývají společenským, resp. sportovním
tancem pouze z hlediska historického vývoje. Z hlediska kvalitativních aspektů
tanečního sportu však není možné jmenovat byť jen jediného autora. Trénink
sportovního tance je realizován formou seminářů a individuálních konzultací tanečních
párů s kvalifikovanými trenéry. Literární záznam těchto seminářů prakticky neexistuje.
Některé informace z oblasti tanečního sportu jsem tedy musel čerpat také z vlastních
znalostí a osobních zkušeností a také podkladů, které jsem získal při psaní mé
bakalářské práce, jejímž tématem je taneční sport vozíčkářů. Část textu, která je oběma
pracem společná, byla do této práce přejata. Tomuto sportu se aktivně věnuji již více
než 9 let, přičemž již 6 let splňuji kritéria pro udělení nejvyšší výkonnostní třídy a jsem
jejím držitelem. Jsem též trojnásobným vítězem mistrovství republiky družstev ve
standardních tancích. Prostředí tohoto sportu je mi důvěrně známé. Průběh své
sportovní přípravy konzultuji s profesionálními tanečními trenéry. Z nichž mohu
jmenovat například manžele Gebertovi – Česká republika (4 x Mistři ČR v amatérské
kategorii, 5 x Mistři ČR v kategorii profesionálů, 1 x finalisté mistrovství Evropy
profesionálů), kteří stojí za úspěchy mnoha tanečních párů v České republice a dále také
s manželi Bonsignori - Itálie (finálová umístění na Blackpool dance festival i
mistrovství světa profesionálů), kteří se účastní přípravy špičkových světových
tanečníků. Z konzultací s výše zmíněnými lektory jsem vycházel při psaní faktologické
části této práce.
Třetí dílčí částí této práce, kterou je nutno metodologicky ukotvit, je postup
zkoumání posturální funkce. Svým zaměřením je práce orientovaná na zkoumání držení
těla. Samotné držení těla je, jak bude v textu dále popsáno, přísně individuální záležitost
a metody objektivního měření prakticky nejsou uplatnitelné.
Použita byla metoda povrchové elektromyografie, pomocí které byla měřena
aktivita vybraných povrchových svalových struktur, vázaných na přímé ovlivňování
držení těla. Z hlediska funkční a zátěžové diagnostiky je použití povrchové
elektromyografie možné při měření reakce na daný podnět, pro sledování velikosti
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aktivace svalů, funkce svalů v čase a únavy svalu. Při sledování komplexních
pohybových projevů je výhodnější se zaměřit na časovou souvztažnost aktivací
jednotlivých svalových skupin (Novotný, 2003).
Z výsledků měření pak bylo možno určit časové schéma zapojování jednotlivých
svalových struktur i jeho frekvenci. Těchto poznatků bylo využito při porovnání aktivity
sledovaných svalů ve vztahu k jejich predikované hyperaktivitě či hypoaktivitě a
následně i možnosti předpovědi pozitivních či negativních dopadů tanečního sportu na
držení těla.
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5 Posturální systém
Posturální systém, jak o něm hovoří Dylevský (2000) je komplexem dílčích
anatomických struktur, které vytváří vzájemně provázanou funkční jednotku. Jejím
cílem je udržování stálosti výchozí polohy těla v prostoru. Z hlediska anatomického
můžeme tento funkční celek rozdělit na několik subsystémů. Jedná se o kostěné
struktury, ligamentózní útvary, kloubní spojení, které spolu vytváří pasivní část
posturálního systému a dále svaly a cévní systém, které vytváří tzv. aktivní část této
funkční jednotky. Třetí, neodmyslitelnou součástí celého systému je složka řídící, tedy
ta část nervového systému, která zabezpečuje funkci celého systému anebo je jím přímo
dotčena. Z hlediska morfologického lze posturální systém rozdělit na subsystém axiální,
který tvoří páteř, kloubní spojení páteře, kosterní základ hrudníku, klouby na něm,
svaly, nervová a nervosvalová spojení ovlivňující tuto oblast. Do posturálního systému
řadíme též hybnou část pánve a dolní končetiny s jejich aktivním, pasivním a řídícím
aparátem.
Aby bylo možno lépe postihnout souvislosti mezi jednotlivými strukturami,
uvedu zde některá základní fakta o jednotlivých částech posturálního systému.

5.1 Kosterní část
5.1.1 Páteř
Páteř je osová kostra trupu, která zastává nosnou funkci pro hlavu, horní
končetiny, hrudníku i sebe samou. Dále pak funkci opěrnou jako fundament pro pohyb
hlavy, horních končetin a též pro hybnou funkci dýchacích svalů. Dále plní funkci
protektivní pro míchu a kořeny míšních nervů. Svou strukturou též umožňuje pohyb
trupu, nebo jeho částí.
Páteř je tvořena 33-34 obratli, které můžeme rozdělit do pěti skupin, především
dle oblasti, ve které se nachází. Jedná se o obratle krční, hrudní, bederní, křížové a
kostrční. Všechny obratle mají stejné morfologické schéma, ale jednotlivé skupiny
obratlů se od sebe vzájemně liší. Nejvýznamnějším rozdílem je mohutnost obratlů, která
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směrem dolů vzrůstá. To je dáno především vzrůstající zátěží, kladenou na jednotlivé
obratle. Krční, hrudní a bederní obratle zůstávají samostatně a jsou označovány jako
pohyblivá část páteře. Obratle křížové srůstají v kost křížovou a obratle kostrční pak
v kost kostrční a tvoří tzv. nepohyblivou část páteře. (Čihák, 2001)
Kost křížová je, prostřednictvím jejího spojení s kostmi pánevními, též součástí
pánve. Zajišťuje tak přenos zátěže do pletence dolní končetiny a dále na samotnou dolní
končetinu. Kost kostrční, která se nachází kaudálně od kosti křížové, nemá již nosnou
funkci, čemuž odpovídá i její stavba.
Jednotlivé obratle jsou vzájemně spojeny meziobratlovou ploténkou a
meziobratlovými klouby. Meziobratlová ploténka je chrupavčitý útvar spojující plochy
sousedních těl obratlů. Ploténka se skládá z huspeninového jádra a vazivových prstenců,
které jádro obklopují (Dylevský, 2000). Téměř nestlačitelné, kulovité jádro udržuje těla
obratlů v labilní poloze a zároveň zajišťuje přenos zatížení mezi nimi. Vazivové
prstence okolo jádra udržují jádro v optimální poloze. Obratle jsou navzájem spojeny
krátkými vazy, které propojují sousední obratle a dlouhými vazy, které svazují a
zpevňují celou páteř.
Páteř získává v průběhu ontogenetického vývoje několik typických zakřivení.
Plod i novorozenec mají páteř kyfoticky zakřivenou. Jedná se o zakřivení v sagitální
rovině, kdy vrchol zakřivení směřuje dorzálně. Když dítě začíná zvedat hlavičku
z polohy na břiše, začíná se vlivem šíjového svalstva vytvářet krční lordóza, tedy
zakřivení páteře s vrcholem směřujícím ventrálně. Později, v době kdy se dítě učí stát a
chodit, se vlivem hlubokých zádových svalů začíná vytvářet bederní lordóza (Dylevský,
2000). Hrudní kyfóza je částečně zbytkem původního zakřivení a kompenzuje obě
lordózy (Čihák, 2001). Všechna popsaná zakřivení doplňuje křížová kyfóza a společně
pak vytvářejí typické zakřivení páteře ve tvaru dvojitého písmene „S“. Tato zakřivení
mají značný význam z pohledu mechaniky přenosu síly kraniokaudálním směrem, ale i
opačně. Dvojité esovité prohnutí působí jako pružina, která kompenzuje otřesy vzniklé
při pohybu těla a chrání před nimi hlavu a mozek. Zároveň zajišťuje plynulý přenos
hmotnosti hlavy a vnitřních orgánů na pletenec dolní končetiny. Zakřivení páteře též
napomáhá soustředit pasivní oporu hmotnosti těla z nevýhodné dorzální pozice více
ventrálně, tedy blíže těžnici procházející kyčelními klouby a těžištěm těla. Tímto
způsobem je zabezpečen staticky nejvýhodnější přenos zatížení do dolních končetin,
čímž jsou snižovány nároky na činnost antigravitačních svalů (Dylevský, 2000).
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Kromě zakřivení v sagitální rovině je na páteři též typické zakřivení v rovině
frontální, tedy skolióza. Čihák (2001) uvádí, že příčina tzv. fyziologické skoliózy není
dobře vyjasněna. Nejpravděpodobnějším vysvětlením podle něj zůstává, spolu
s asymetrickým rozložením hmotnosti těla, nestejná délka dolních končetin. Ta
způsobuje naklonění pánve a následně kompenzační pravolevé zakřivení páteře. Různé
studie přitom neprokázaly přímou souvislost mezi lateralitou zkoumaných osob a
fyziologickou skoliózou.

5.1.2 Hrudník
Hrudník je tvořen dvanácti páry žeber, hrudní kostí a z funkčního hlediska je
nutno sem zahrnout i hrudní část páteře (Dylevský, 2000). Hrudník zabezpečuje pevnou
oporu pro svaly zabezpečující dýchací pohyby a zároveň elastickou, pevnou a
prostornou schránku pro hrudní orgány, především pro srdce, plíce, velké cévy apod.
Hrudník má typicky tvar komolého kužele, který je ventrodorzálně oploštěn.
Kostru hrudníku, jak již bylo napsáno výše, tvoří dvanáct párů žeber. Žebro je
plochá zakřivená kost, která je hlavičkou (caput costae) kloubně spojena s hrudními
obratli a prostřednictvím chrupavčité části k hrudní kosti anebo k chrupavčitým částem
předchozích žeber. Prvních sedm párů žeber je spojeno s hrudní kostí přímo a nazývají
se žebra pravá. Další tři páry žeber jsou připojeny k žebrům předchozím a nazývají se
žebra nepravá. Poslední dva páry žeber jsou ukončeny mezi svaly břišní stěny a jsou
označovány jako žebra volná.
Jednotlivá žebra jsou zakřivena ve třech rovinách. Prvním zakřivením je plochý
oblouk určený obvodem hrudníku, zobrazená v transverzální rovině. Druhým
zakřivením je kraniokaudální posun hlavičky žebra oproti jeho přední, chrupavčité části
patrná v průmětu na frontální rovinu. Třetím zakřivením je torze žebra v jeho pomyslné
ose. Všechna tato zakřivení určují tvar hrudního koše jako celku a zároveň jsou
klíčovým prvkem pro správný mechanizmus dýchacích pohybů.
Hrudní kost je nepárovou kostí, která zpředu uzavírá hrudník. Je spojovacím
prvkem všech žeber, vyjma volných a zároveň je pevnou oporou, ke které je připojen
pletenec pažní. Jsou sem upnuty taktéž některé svaly paže.
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5.1.3 Pánev
Pánev je konglomerátem kostí pletence dolní končetiny a kosti křížové. Jedná se
o strukturu velice rigidního tvaru, která zajišťuje přenos hmotnosti trupu na dolní
končetiny. Zároveň přenáší kinetickou energii, získanou interakcí nohy s podložkou do
těla, čímž umožňuje lokomoci.
Pánevní kost je párová a skládá se původně ze tří samostatných kostí – kosti
křížové, kosti sedací a kosti stydké. Obě kosti pánevní jsou vzájemně spojeny sponou
stydkou, což je chrupavčitý útvar podobný meziobratlové destičce (Dylevský, 2000).
Pohyblivost v tomto spojení je malá, ale spoj je poměrně pružný. Hormonální změny na
konci těhotenství zabezpečují vysokou schopnost spony vázat vodu a tím umožní
rozvolnění celého spojení. Tímto způsobem se zvětší rozměr pánve a usnadní se
průchod dítěte porodními cestami. Pánevní kosti jsou spojeny tuhým kloubním
spojením s kostí křížovou, čímž spolu s páteří tvoří jednu funkční jednotku.
Na pánevní kosti se nachází též jamka kyčelního kloubu, do které je vsazena
hlavice kyčelního kloubu kosti stehenní, tedy akrální část dolní končetiny. Kyčelní
kloub, zajišťuje primárně pohyb dolní končetiny vůči trupu, ale též je to kloub nosný a
balanční, který udržuje rovnováhu trupu ve vzpřímeném postoji. Pánev má kromě
funkce transmisního systému (mezičlánku mezi páteří a dolní končetinou) také funkci
protektivní a podpůrnou (kostěná schránka vnitřních orgánů). V neposlední řadě má
pánev tzv. inzerční plochy, na které začíná, nebo se do ní upíná řada svalů trupu i dolní
končetiny.

5.1.4 Dolní končetina

Dolní končetina je řetězcem kostěných struktur, které u člověka zajišťují
především jeho lokomoci. Nejproximálnější částí dolní končetiny je stehno. Stehno je
bezprostředně zatíženo hmotností těla a plní především nosnou funkci. Jeho kostru tvoří
kost stehenní, která je nejdelší a nejmohutnější kostí lidského těla.
Na stehno distálně navazuje bérec. Funkcí bérce je zkrácení dolní končetiny při
chůzi. Kostru bérce tvoří kost holení a kost lýtková přičemž nosnou funkci zde plní
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pouze kost holení. Také pouze kost holení je kolenním kloubem spojena s kostí
stehenní. Na obou kostech začíná mnoho svalů nohy.
Významnou částí přechodu mezi stehnem a bércem je sezamská kůstka, která
osifikuje v úponové šlaše čtyřhlavého svalu stehenního. Jedná se o čéšku. Čéška sice
neplní nosnou funkci a dalo by se říci, že pouze zesiluje pouzdro kolenního kloubu. Je
ale velice důležitá pro funkci čtyřhlavého svalu stehenního, jehož účinnost
několikanásobně zesiluje (Dylevský, 2000).
Terminálním článkem dolní končetiny je noha. Noha člověka plní zcela
specifickou funkci, která je odlišná od ostatních primátů. Tato funkce je dána, pro
člověka typickou, bipedální lokomocí. Noha plní jak statické tedy nosné, tak i
dynamické funkce tedy lokomoční funkce. K tomuto účelu musí být noha dostatečně
rigidní, ale zároveň dostatečně flexibilní. Podle Dylevského (2000) je noha při nášlapu
velice flexibilní, přizpůsobivou strukturou, při dokončení kroku naopak rigidní pákou.
Ze strukturálního hlediska je stavba nohy velice podobná stavbě ruky.
S přihlédnutím k výše zmíněným faktům a s vědomím odlišné funkce ruky, jsou zde
samozřejmě některé významné odlišnosti (Dylevský, 2000). Klíčovým prvkem
z hlediska správného fungování nohy v rámci posturálního systému i z hlediska správné
lokomoce je hlezenní kloub. Jedná se o spojení nohy s proximálními částmi dolní
končetiny. Toto kloubní spojení zajišťuje přenos statické i dynamické zátěže na
podložku. Celé zánártí, jehož součástí hlezenní kloub je, pak prostřednictvím patní kosti
zajišťuje přímý kontakt s podložkou. Jako střední část nohy, nárt popisuje Dylevský
(2000) pět nártních kůstek, které se účastní podélné nožní klenby a jejichž hlavičky
přenášejí váhu těla na podložku. Dominantně je zatížena první zánártní kůstka a zevním
směrem tohoto zatížení ubývá (Čihák, 2001). Články prstů představují nejdistálnější
oddíl nohy. Jejich uspořádání je obdobné jako uspořádání článků prstů na ruce. Všechny
prsty kromě palce jsou tříčlánkové. Mají bazální, střední a koncový článek. Palec má
pouze bazální a koncový článek.
Je důležité se na tomto místě zmínit ještě o jedné anatomicko-funkční struktuře
nohy. Jedná se o klenutou plochu chodidla, která je charakterizována a popisována jako
příčná a podélná klenba. Dylevský (2000) hovoří o třech opěrných bodech jako staticky
stabilní opoře tělesa, tedy i těla. Těmito body jsou hrbol patní kosti a hlavičky první a
páté nártní kosti, které zajišťují kontakt s podložkou. Mezi těmito třemi body probíhají
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zevní a vnitřní rameno podélné nožní klenby. Mezi bazemi nártních kostí pak probíhá
klenba příčná. Podle Čiháka (2001), jak bylo uvedeno výše, se však hmotnost přenášená
na plochu hlavičkami nártních kostí zevním směrem snižuje. To by se dalo chápat jako
rozpor mezi čistě anatomickým pojetím Čihákovým a anatomicko-funkčním pojetím
Dylevského. Vysvětlením tohoto rozporu je však poloha těžiště těla při chůzi. Hmotnost
těla je soustředěna mediálně a tím je dáno větší zatížení vnitřní části chodidla (Oster,
2010).
Klenutá nožní plocha chrání měkké části chodidla a především umožňuje pružný
nášlap. Klenba je udržována vazivovým systémem nohy, svalovými strukturami, které
nohou prochází a především samotnou její architektonickou strukturou. Podle
Dylevského (2000) je udržována především pasivně, tedy anatomickou strukturou
jednotlivých kostí a tuhostí kloubního systému nohy. Aktivita svalových struktur,
kterým se přisuzuje podpora nožní klenby, není při stoji a běžné chůzi příliš znatelná a
narůstá až při zátěži. Ochablost zmíněných svalových struktur se však značnou měrou
podílí na destrukci nožní klenby (Lewit; Lepšíková, 2008).

5.2 Svaly
Již v úvodu jsem zmínil skutečnost, že posturální systém je složen z několika
subsystémů, které spolu funkčně velice úzce souvisí. Anatomicky jsou však rozdílné.
V následující kapitole se budu věnovat svalovému systému, který je neodmyslitelnou
součástí posturálního systému. Kvůli velkému množství svalových skupin se soustředím
pouze na nejdůležitější svalové struktury. Abych zachoval strukturální řád této práce,
budu se v dalším textu držet především topografického anatomického členění, kterého
se drží Čihák. Funkční souvislosti mezi jednotlivými strukturami, jak je popisuje
Dylevský a Véle se pokusím v této kapitole jen nastínit. Větší místo jim bude věnováno
ve zvláštní kapitole.
Kolář (2002), který se opírá o Jandovy výzkumy, hovoří v souvislosti se
svalovým systémem o dvou podskupinách s protikladnými vlastnostmi. První systém
tvoří svaly posturální, které udržují vzpřímenou polohu těla, jejichž rozhodující
vlastností je jejich antigravitační funkce. Oba systémy mají souvislost s různými typy
svalových vláken, kterými jsou jednotlivé svaly tvořeny.
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Svaly fázické, tj. svaly s převahou fázických vláken jsou zapojovány do činností
maximální až submaximální intenzity. Jejich činnost je energeticky náročná a při jejich
aktivitě dochází k rychlému vyčerpání energetických rezerv. Klidové napětí těchto svalů
je nízké se sklonem k hypotonii. Tato tendence vede často k nedostatečnému zapojování
do pohybových vzorců a zpětně k dalšímu jejich oslabení. Výsledkem toho bývá chybná
až patologická přestavba pohybových vzorců.
Oproti tomu svaly tonické mají sklon k větší aktivitě. Cévní zásobení tonických
svalů je oproti fázickým svalům lepší. Jsou odolnější proti únavě a mají nižší práh
dráždivosti. Tyto faktory predikují tonické svaly ke zvyšování jejich klidového napětí,
aktivnějšího zapojování do pohybových režimů a v důsledku tohoto k jejich zkracování.
Následkem těchto změn bývá opět chybná až patologická přestavba pohybových a
především posturálních vzorců.
Stejně jako v předchozí kapitole, zabývající se skeletární složkou posturálního
systému, začnu i tuto kapitolu strukturami nacházejícími se okolo osového orgánu. Díky
svému uspořádání a napojení na pánev a dolní končetiny je páteř nucena účastnit se
všech pohybů těchto segmentů a v důsledku vzpřímené polohy těla je neustále
udržována v labilní rovnováze. K udržování páteře ve vertikální poloze je určeno
mnoho jednotlivých svalových struktur. Z nich vyberu pouze některé nejdůležitější
přesto, že posturální funkci může svou aktivitou ovlivnit každý sval na lidském těle.

5.2.1 Svaly zádové
Hluboké svaly zádové
Do skupiny hlubokých zádových svalů řadíme několik vrstev svalů upínajících
se na trnové a příčně výběžky obratlů. Tyto svaly jsou od sebe těžko anatomicky
odlišitelné a jako celek tvoří dva valy uložené v po stranách trnových, obratlových
výběžků. Svalové snopce jsou připojeny buď k výběžkům sousedních obratlů anebo
sousední obratle míjí a jsou upnuty až k obratlům následujícím. S určitým
zjednodušením lze od sebe odlišit několik svalových systémů, které vzájemně uklánějí
či rotují jednotlivé obratle vůči sobě. Nejhlouběji uložené systémy mají stabilizační
účinek na jednotlivé sousední segmenty. Povrchověji uložené svaly ovládají delší celky,
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jejich stabilizační účinek se projevuje na větších segmentech páteře. Jako celek při
jejich oboustranném zapojení pak fungují jako vzpřimovače páteře (Dylevský, 2000).

Trapézový sval
Trapézový sval patří k povrchové vrstvě zádových svalů. Jedná se o široký,
relativně plochý sval, jehož horní vlákna začínají na týlní kosti, kaudálnější vlákna pak
na trnových výběžcích krčních a hrudních obratlů až po dvanáctý hrudní obratel. Úpon
svalu je zčásti na klíční kosti (horní vlákna), střední část svalu se upíná na hřeben
lopatky, spodní snopce pak zdola na hřeben lopatky a k jejímu mediálnímu okraji. Podle
rozdílného průběhu vláken se liší i jejich funkce. Primárně sval fixuje a stabilizuje
lopatku. Horní snopce zdvihají rameno, spodní snopce táhnou lopatku dolů. Při
současné akci spodních a horních snopců vytáčí dolní úhel lopatky zevně. Tím
trapézový sval zdvihá kloubní jamku ramenního kloubu a napomáhá abdukci paže nad
horizontální rovinu.

Obrázek 1: svaly zadní části trupu (Čihák, 2001)
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Široký sval zádový
Jak již jeho název napovídá, jedná se o rozsáhlý sval, který prostřednictvím
lumbodorzální fascie sahá od dorsální plochy křížové kosti, dorsální části hřebenu
kyčelní kosti, od trnů bederních obratlů, přes tři kaudální žebra až po sedmý až osmý
hrudní obratel. Úpon svalu je zpředu, na pažní kosti. Stejně jako předchozí sval působí i
široký sval zádový různě, podle aktivních svalových partií. Sval předně addukuje a
vnitřně rotuje paži. Při fixované paži sval zdvihá žebra a působí jako pomocný
vdechový sval. Jeho laterální okraj napomáhá k flexi hrudní páteře a napomáhá
výdechu. Tato jeho posledně popsaná funkce se uplatňuje především při prudkém
výdechu, např. při kašli (Čihák, 2001).

5.2.2 Svalstvo krku
Hluboké šíjové svalstvo
Hluboké svalstvo šíje je systém čtyř krátkých svalů, které se účastní vzájemných
balančních pohybů hlavy a prvních dvou krčních obratlů. Jejich další funkcí je záklon,
úklon a rotace hlavy a prvního krčního obratle.

M. Sternocleidomastoideus
Je svalem přední strany krku, který je rozepnut mezi kost hrudní, kost klíční a
proc. mastoideus na lebce. Jeho snopce jsou aktivní při zdvihání, záklonu hlavy a jejím
sunu vpřed. Při jednostranné akci naklání hlavu na svou stranu a otáčí obličej na stranu
protilehlou.

Hluboké svaly krční
Hluboké svaly krku rozděluje Dylevský (2000) na svaly předobratlové a
meziobratlové. Svaly, při oboustranném zapojení předklání hlavu a provádějí flexi krční
páteře. Při jednostranném zapojení hlavu uklánějí.
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5.2.3 Svaly hrudníku
Mezižeberní svaly
Pro posturální systém jsou z mnoha svalových struktur hrudníku nejpodstatnější
svaly mezižeberní. Hovoříme zde o třech vrstvách, z nichž nejpovrchověji jsou uloženy
mm. intercostales externi, které slouží jako svaly inspirační. Druhou vrstvu tvoří mm.
intercostales interni, které udržují rozestupy mezižebří a slouží jako svaly expirační.
Třetí vrstvou jsou mm. intercostales intimi, které jsou synergisty k mm. intercostales
externi.

Velký prsní sval
Velký prsní sval patří do skupiny thorakohumerálních svalů. Tato skupina svalů
manipuluje horní končetinou. Velký prsní sval manipuluje pažní kostí. Podle umístění
aktivních vláken pomáhá při předpažení a udržuje v něm paži. Kaudálnější vlákna
abdukují paži a rotují ji ze zevní rotace dovnitř. Při fixované paži naopak slouží jako
pomocný nádechový sval (Čihák, 2001). Tato její funkce řadí prsní sval ke svalům
posturálního systému.

Pilovitý sval přední
Pilovitý sval přední, stejně jako prsní svaly patří do skupiny svalů
thorakohumerálních. Sval je zpředu spojen s prvními devíti žebry a úpon je na
mediálním okraji lopatky. Jeho úkolem je fixace lopatky na zadní straně hrudníku. Při
upažení vytáčí dolní úhel lopatky zevně, tím otvírá jamku ramenního kloubu a
umožňuje tím upažení horní končetiny nad horizontální rovinu. Stejně jako předchozí
sval působí jako pomocný nádechový sval.

5.2.4 Svaly břicha
Bránice
Bránice je plochý, kruhový sval, který odděluje hrudní dutinu od dutiny břišní.
Sval se dvojkupovitě vyklenuje do dutiny hrudní. Centrální část bránice tvoří úponová
šlacha, která má tvar trojlístku (Dylevský, 2000). Bránice se upíná dílem na bederní
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obratle, žeberní oblouk a také na hrudní kost. Jak již bylo řečeno, jedním z hlavních
úkolů bránice je separace hrudní a břišní dutiny. Skrze bránici však prochází i několik
důležitých orgánů – aorta, dolní dutá žíla, jícen, hlavní mízovod a také hlavní kmen
sympatického nervstva. Všechny tyto prostupy jsou situovány v centrální a dorsální
části bránice. Pohyb svalu proto není v této části příliš rozsáhlý. Naproti tomu pohyb
periferních okrajů vykazuje mnohem větší rozsah a ovlivňuje i pohyb žeber. (Véle,
2006)
Bránice je hlavním dechovým svalem. Podle Dylevského (2000) zajišťuje asi
60% vdechovaného vzduchu. Dále se uplatňuje ve funkci tzv. břišního lisu.

Přímý břišní sval
Přímý břišní sval začíná na chrupavkách pátého až sedmého žebra na úrovni
mečového výběžku hrudní kosti. Kaudálně se táhne v podobě dlouhého plochého pásu
podél střední čáry trupu a upíná se silnou šlachou na kost stydkou. Sval zajišťuje
předklon trupu a kaudální stažení žeber – pracuje tedy jako pomocný výdechový sval.
Při fixaci trupu zmenšuje pánevní sklon a snižuje bederní lordózu. Stejně jako bránice
funguje při vytváření břišního lisu.

Zevní šikmý sval břišní
Leží na povrchu boční břišní stěny. Jeho svalnatá část začíná na osmi kaudálních
žebrech a svalové snopce jdou šikmo vpřed přes břišní stěnu. Úpon svalu je pak v linea
alba, což je podélný vazivový pás, procházející ve střední čáře přímým břišním svalem
(Čihák, 2001). Zevní šikmý sval břišní uklání trup na svou stranu a zároveň trup rotuje
ve směru svých vláken – tedy na stranu protilehlou. Při oboustranném zapojení funguje
jako synergista přímého břišního svalu.

Vnitřní šikmý sval břišní
Je uložen pod zevním šikmým svalem břišním. Sval začíná na hřebeni kyčelní
kosti a přilehlých vazivových tkání (lig. inguinale a thorakolumbální fascie), odtud se
vějířovitě rozbíhají a upínají se na poslední tři žebra a do linea alba přímého břišního
svalu. Funkce tohoto svalu je obdobná jako funkce zevního šikmého břišního svalu
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s tím rozdílem, že rotuje trup na svou stranu. Je tedy synergistou druhostranného
zevního šikmého břišního svalu.

Příčný břišní sval
Je nejhlouběji uložen ze všech svalů boční břišní stěny. Jeho vlákna prochází
horizontálně od hřebene kyčelní kosti, thorakolumbální fascie a chrupavek dolních
žeber k linea alba. Tento sval je významný pro udržování napětí břišní stěny. Jako
příčný pás přitlačuje útroby k páteři. Účastní se břišního lisu a působí jako partnerský
sval pro bránici při dechových pohybech (Véle, 2006).

Obrázek 2: svaly přední strany trupu (Čihák, 2001)

Čtyřhranný sval bederní
Jedná se o plochý čtyřúhelníkový sval, který je uložen laterálně podél páteře.
Sval začíná na okraji dvanáctého žebra přilehlého k páteři a upíná se na bederní obratle
a hřeben kyčelní kosti. Při jednostranném zapojení uklání páteř a při oboustranné
aktivaci páteř zaklání. Sval je řazen ke svalům břicha, protože vytváří jejho dorsální
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stěnu. Od svalů zad je oddělena thorakolumbální fascie. Véle (2006) řadí vzhledem
k jeho funkci tento sval ke svalům zádovým.

5.2.5 Svaly dna pánevního
Svaly dna pánevního uzavírají pánev a brání tak prolapsu útrobních orgánů.
Mimo to jsou funkčně spojeny s dalšími svaly břišní dutiny a podílí se na dýchacích
pohybech zároveň, tvoří bránu pro odchod odpadních látek z těla. Pánevní dno je
tvořeno dvěma funkčními celky. Prvním z nich je samotné pánevní dno. Druhým je pak
dno urogenitální.
Z hlediska funkčního má urogenitální dno pro motorickou, tudíž i posturální
funkci jen omezený význam (Véle, 2006). Uvedu zde proto jen svaly dna pánevního.

Zdvihač konečníku
Je hlavním svalem této oblasti. Skládá se z přední pubické části a laterální ilické
části. Funguje jako svěrač dutých orgánů a zdvihá pánevní dno. Jeho pubická část
podpírá i u žen dělohu a je tedy součástí podpůrného děložního aparátu (Dylevský,
2000).

Sval kostrční
Podle Dylevského (2000) tento sval vrací kostrč ventrálně při jejím záklonu po
defekaci anebo po porodu.

5.2.6 Svaly dolní končetiny

Stejně jako v předchozích kapitolách se i zde budu držet anatomického,
topografického popisu podle Čiháka, je však nutno zdůraznit, že z hlediska funkční
anatomie a také z kineziologického hlediska, které je nutno zohlednit v této práci, není
toto členění úplně vhodné. Pro zachování struktury práce je však jediné možné.
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Dolní končetinu dělí Čihák (2001) na svalové skupiny příslušné k velkým
kloubům. Pro mou práci provedu opět výběr těch nejdůležitějších svalů, které se přímo
účastní posturálního mechanismu.

Sval bedrokyčelní
Jedná se o sval složený ze dvou dílčích svalů. Prvním je sval bederní, který
spojuje poslední hrudní až čtvrtý či pátý bederní obratel s malým chocholíkem stehenní
kosti. Druhým je sval kyčelní, který spojuje jámu kyčelní kosti s kostí stehenní.
Úponová šlacha obou svalů je společná. Svaly provádí flexi stehna v kyčelním kloubu.
Při jednostranném zapojení provádí rotaci pánve či trupu na opačnou stranu. Dále jsou
aktivní při flexi pánve a bederní páteře.

Svaly hýžďové
Svaly hýžďové jsou uloženy ve třech vrstvách. Nejpovrchověji je uložen velký
hýžďový sval. Stejně jako ostatní hýžďové svaly začíná na vnější ploše kyčelní kosti a
upíná se do oblasti velkého chocholíku stehenní kosti. Funkcí tohoto svalu je extenze a
zevní rotace v kyčelním klubu. Při fixované dolní končetině pak udržuje záklon pánve a
tím i vzpřímené postavení.
Střední hýžďový sval je uložen pod velkým hýžďovým svalem. Sval
zabezpečuje abdukci stehna. Podle vláken, která jsou do pohybu zapojena, pak přispívá
i k flexi, extenzi, vnitřní a vnější rotaci v kyčelním kloubu (Dylevský, 2000).
Malý hýžďový sval je uložen nejhlouběji. Jeho funkce je obdobná, jako funkce
středního hýžďového svalu. Akce je však prováděna menší silou (Dylevský, 2000).

Napínač stehenní povázky
Je svalem, který je uložen nejventrálněji na zevní ploše kyčelní kosti. Svůj úpon
nemá na kosti stehenní, ale až na kosti holení. Je pomocným flexorem, abduktorem a
vnitřním rotátorem kyčelního kloubu. Svým úponem však zabezpečuje i extenzi
v kolenním kloubu (Čihák, 2001).
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Pelvitrochanterické svaly
Jedná se o skupinu zevních rotátorů kyčelního kloubu Jejich nejdůležitějším
zástupcem je m. piriformis. Vzhledem k jejich uložení v okolí kyčelního kloubu je Véle
(2006), s odkazem na Basmaijana, pokládá za svaly stabilizující kyčelní kloub. Uvádí,
že se jedná o svaly působící nejblíže ose kloubu, čímž udržují polohu pohybového
segmentu. Pro posturální stabilitu jsou to tedy svaly s velkým významem. Naproti tomu
Dylevský (2000, s. 261) tento fakt, s odkazem na recentní studii, popírá. Říká, že
lokomoční a stabilizační význam těchto svalů není u člověka příliš velký.
Čtyřhlavý sval stehenní
Čtyřhlavý sval stehenní leží na přední straně stehna. Dlouhá hlava tohoto svalu
začíná na předním spodním okraji hřebene kyčelní kosti a je upnuta přes čéšku na kost
holení, stejně jako ostatní tři hlavy tohoto svalu. Dlouhá hlava svým umístěním působí
jako pomocný flexor kyčelního kloubu. Spolu s ostatními hlavami, které začínají na
stehenní kosti, je extenzorem kolenního kloubu. Čéška, jak již bylo uvedeno
v předchozí kapitole, zesiluje účinek tohoto svalu.

Dvojhlavý sval stehenní
Leží na zadní straně stehna. Začátek dlouhé hlavy je na hrbolu sedací kosti.
Začátek krátké hlavy leží ve střední třetině stehenní kosti. Společně se pak upínají na
hlavičku lýtkové kosti. Jedná se o sval, který zabezpečuje flexi v kolenním kloubu a
zevní rotaci bérce. Dlouhá hlava extenduje kyčelní kloub.

Sval pološlašitý a poloblanitý
Oba zmíněné svaly, stejně jako dvojhlavý sval stehenní jsou „dvoukloubové“.
Začínají na hrbolu sedací kosti a upínají se na mediální straně holenní kosti. Oba svaly
flektují koleno a provádějí pomocnou extensi v kyčelním kloubu. Při flektovaném
koleni provádí vnitřní rotaci bérce.

Trojhlavý sval lýtkový
Je dalším z dominantních posturálních svalů. Má dvě hlavy fázické povahy,
které spojují stehenní kost s kostí patní. Jsou to tedy hlavy dvoukloubové. Označují se
jako mm. gastrocnemii. Třetí hlava spojuje bérec s patní kostí. Její aktivita je tonického
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charakteru. Všechny zmíněné hlavy společně jsou upnuty na kost patní silnou
Achillovou šlachou. Hlavní funkcí tohoto svalu jako celku je plantární flexe nohy. Je to
tedy sval, který zabezpečuje propulzi nohy při chůzi (Véle, 2006).

Zadní sval holenní
Posledním z popisovaných svalů bude zadní sval holenní. Jedná se o sval, který
spojuje bérec se spodní stranou chodidla. Funkčně sval podporuje aktivitu trojhlavého
lýtkového svalu, tedy plantární flexi nohy. Dále se podílí na supinaci nohy. Svým
umístěním a aktivitou podporuje a podílí se na udržení nožní klenby. Podle Dylevského
(2000) je to sval, který podpírá podélnou nožní klenbu v jejím nejexponovanějším
místě.

6 Posturální stabilizace
Než přistoupím k samotnému problému hodnocení posturálních funkcí, musím
se zmínit o souvislosti funkcí jednotlivých svalových a skeletárních struktur. Jejich dílčí
funkce jsem popisoval v předchozích kapitolách. Nyní musím dát do společného
kontextu jejich mechanické působení, které ovlivňuje lidské tělo jako celek a jejich
společné působení na člověka v gravitačním poli země.
Pracujeme-li s pojmem posturální stabilizace, musíme nejprve definovat pojem
postura. Podle Véleho (2006) nazýváme posturou klidovou polohu těla, která se
vyznačuje určitým uspořádáním pohyblivých segmentů. Véle i Dylevský kladou jako
příklad

pohybového

segmentu

spojení

dvou

sousedních

obratlů

spojených

meziobratlovou ploténkou. Svalový i vazivový aparát soustředěný kolem tohoto
segmentu má za úkol udržovat toto kloubní spojení2 ve stavu labilní rovnováhy. Je-li
rovnováha některou aktivní složkou, či vnější silou porušena, dochází ke změně polohy
celého segmentu. Následně začne systém segment udržovat v nové poloze, pokud byla
změna plánovaná, nebo je iniciován návrat do původní polohy, pokud došlo ke změně
2

Hovoříme-li o spojení dvou obratlů jako o kloubním spojení, nemůžeme tak učinit bez určitého
zjednodušení. Jako kloub je označováno pohyblivé spojení dvou, nebo více kostí, které se dotýkají
plochami, povlečenými chrupavkou, uvnitř kloubního pouzdra. V případě spojení dvou obratlů se jedná o
spojení prostřednictvím dvou kloubů a meziobratlové destičky. Zjednodušení je však, pro popis
zkoumaného, vhodné.
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vnějším zásahem. Dylevský (2000) uvádí, že páteř je složena z 24 pohybových
segmentů. Takovéto zřetězení pohybových segmentů dává celé funkční jednotce
ohromnou flexibilitu, ale zároveň ohromnou nestabilitu. Kromě svalového a
ligamentozního aparátu stabilizujícího pohybový segment, je tu však obdobný systém,
který má přesah do segmentů ostatních. Rázem je kromě segmentové stabilizace
přítomna i stabilizace sektorová a stabilizace celková, která zabezpečuje celou funkční
jednotku.
Příkladem páteře ovšem popis segmentů nekončí. Obdobné funkční jednotky
můžeme přiřadit každému kloubu v těle. Každý pohyb jediného takového segmentu pak
zpětně ovlivňuje, všechny další segmenty těla jako celku.
Z hlediska posturální stabilizace je nutno brát tuto segmentovou stavbu těla
v potaz. Primární funkcí posturálního systému je nastavování a udržování jednotlivých
segmentů v klidové i výchozí účelově orientované poloze, ze které vychází pohyb,
v gravitačním poli země. Udržování polohy těla je iniciováno činností krátkých svalů,
ale zároveň je udržováno i činností dlouhých svalů, které integrují jednotlivé segmenty
do stabilizovaného celku. Stabilizovaná poloha těla v prostoru je primárním
předpokladem pro provedení přesného cíleného pohybu (Véle, 2006).
Vedle posturálního systému najdeme v souboru hybných systémů člověka ještě
další pohybové systémy, které se navzájem ovlivňují a podporují, anebo i ruší.
Dýchací systém je pohybový systém, který je ovládán autonomním nervovým
systémem, ale zároveň i systémem cerebrospinálním, který řídí volní pohyby. Dýchací
pohyby ovlivňují, kromě samotného dýchání, ještě mnoho dalších procesů v těle.
Cyklicky ovlivňují dráždivost motoneuronů, mají formativní vliv na hrudník, páteř i
břišní krajinu a tím ovlivňují konfiguraci pohybových segmentů (Véle, 2006). Tento
vliv je v případě neustále se opakujících dýchacích pohybů velice významný a
z hlediska ovlivňování postury velmi účinný.
Dalším systémem je systém lokomoční, který mění vzájemnou polohu segmentů
ale i polohu celé soustavy ve vnějším prostředí. Lokomoční systém pro svou správnou
funkci vyžaduje snížení nebo dokonce potlačení aktivity posturálního systému. Řízení
lokomoční motoriky probíhá podle Véleho většinou automaticky, nebo na okraj vědomí,
ve formě pohybových matric. Tyto matrice jsou podle něj částečně druhově specifické a
jsou ovlivňované pohybovým učením. Řídící systém při jejich spouštění sleduje
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především cíl pohybu, jejich průběh je značně automatický a je pouze upravován
v závislosti na okolnostech pohybu. Přestavba takového matrice, resp. její přeučení je
značně dlouhodobé a je záležitostí mimořádného volního úsilí při provádění
jednotlivých pohybů. Řízení pohybu bude věnována následující kapitola.

7 Řízení pohybu
Řídící systém je třetí integrující složkou posturálního systému. Je jednotícím
prvkem, který spouští volní i autonomní motoriku, kontroluje její chod i vzájemnou
souhru jednotlivých subsystémů. Z anatomického hlediska se jedná o systém centrální,
kterým je mozek s jeho jednotlivými strukturami a systém periferní, který přenáší
informace z centra k výkonným orgánům.
Řízení hybného systému věnuje Véle (2006) i další autoři (Trojan, Kolář,
Kračmar) značnou pozornost, protože bez jeho účasti na pohybu by účelný pohyb sám o
sobě nebyl vůbec možný. Volní pohyb je řetězem naučených podmíněných reflexů (jak
je popsal I. P. Pavlov1849-1936). Později bylo prokázáno, že podnět, který přichází
aferentními drahami z vnějšího, nebo i z vnitřního prostředí (zrakový vjem, bolestivý
podnět, ztráta rovnováhy), je nejprve analyzován v retikulární formaci. Současně
s retikulární formací je podnět zpracováván limbickým systémem tzv. pocitovým
mozkem, který emocí ovlivňuje intenzitu pohybové reakce a zajišťuje i tvorbu
paměťových stop pro fixaci pohybových programů (Véle, 2006). Od těchto struktur se
aktivita přenáší do bazálních ganglií, asociačních oblastí mozkové kůry a nakonec
v kortikální motorické oblasti. Teprve odtud přechází aktivita k míšním motoneuronům
a ke svalům. Přestože nejdelší dráhu urazí signál k zahájení svalové činnosti od
motorické oblasti mozkové kůry k samotným svalům, je to jen zlomek času, který je
zapotřebí k vykonání pohybu od příchodu podnětu k této aktivitě do mozku. Zbytek
času je věnován přípravě k tomuto pohybu. Před vykonáním samotného pohybu je třeba
nejprve připravit na něj posturální systém a vytvořit tak náležité předpoklady pro jeho
realizaci. Dále je třeba vybrat adekvátní pohybový program (matrici), který bude
splňovat nejlepší požadavky pro dosažení cíle pohybu. K tomu je zapotřebí aktivovat
mysl, analyzovat účelnost jednotlivých matric, odhadnout intenzitu pohybu a připravit
posturální systém na stav, který přijde, až bude pohyb dokončen.
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Kromě výše popsaného přímého řízení motoriky, má na její funkci stav nervové
soustavy jako celku. Je popsán inhibičně-excitační vliv dechového cyklu, poloha těla,
mentální rozvoj jedince i jeho aktuální psychický stav. Pohybové matrice, přesto že jsou
popsány, nejsou nikdy prováděny naprosto stejně, vždy jsou přizpůsobovány aktuálním
vnějším i vnitřním podmínkám. Toto vše činí významně složitějším pochopení funkce
řídící soustavy i její popis, ale zároveň vysvětluje ohromnou plastičnost lidské
pohybové soustavy a také její individuálnost.

8 Držení těla
Stejně jako pro všechny životní projevy a tělesné funkce, existuje i pro strukturu
a funkci pohybového systému určitá norma, která představuje biologické optimum,
v němž se odráží kromě věku a pohlaví i přirozená variabilita dané funkce anebo
struktury. Takto pojatá norma je charakterizována dvěma krajními polohami, při jejichž
překročení se dostáváme do polohy patologické. Rozpětí fyziologických hodnot přitom
může dosahovat značné šíře.
Při hodnocení vzpřímeného držení těla můžeme používat morfologická,
mechanická, ekonomická i estetická měřítka, která, zvláště posledně jmenované, mohou
podléhat dobové módě. Proto se můžeme setkat s četným množstvím „správného“
držení těla, které však bývají pouze slovní a často velice nepřesné (Krejčí, 2007).
Hranice mezi správným a vadným držením těla je značně nepřesná a její určení
je obtížné, především pro výskyt četných individuálních odchylek, na kterých se podílí
genetické faktory, ontogeneze, konstituční typ, věk, zdravotní a psychický stav, únava a
mnoho dalších.
Véle (2006) popisuje vzpřímené držení těla, které je typické pro člověka, jako
snahu o dosažení maximální vzdálenosti mezi patami a vertexem, popřípadě vsedě je
maximální vzdálenost mezi hrboly sedacích kostí a vertexem. Páteřní křivky v rovině
sagitální při tom mají být vyznačeny, nikoli zdůrazněny. Vzpřímená páteř je podle
stejného autora projevem zdraví i zdravého mentálního i morálního chování. Touto
větou pak Véle poukazuje na provázanost funkčních vztahů mezi CNS a všemi
senzorickými i výkonnými orgány lidského těla.
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Vzpřímené držení těla, stejně jako ostatní pohybové programy je pokládáno za
pohybový stereotyp, skládající se z dílčích posturálních reflexních matric. Véle (2006)
v této souvislosti hovoří o tzv. statickém pohybu, jehož úkolem je udržování stabilní
polohy kolem pomyslné osy těla. S ohledem na vnější i vnitřní vlivy vzniká v průběhu
pohybového vývoje jedince zcela specifický posturální stereotyp, který zpětně reflektuje
psychomotorický vývoj individua.
Definice správného držení těla tedy opravdu není jednoduchá. Různí autoři
(Véle; Janda; Hošková) se však shodují v tom, že vliv gravitace je plně kompenzován
vnitřními silami, aniž by docházelo k funkčnímu oslabení, selháváni některé ze složek
posturálního systému. Nejlepší postoj by měl být takový, při kterém jsou jednotlivé
sektory posturálního systému harmonicky vyváženy a potřebují nejmenší svalovou práci
k udržení nejlepší stability (Véle, 1995).
Vyjděme z předpokladu ideálního stavu i z ověřeného faktu, že tělo zaujímá
energeticky nejméně náročné postavení. Promítneme-li ideální těžiště těla do oporné
báze, jako to udělal Véle (2006, str. 185),
zjistíme, že se nachází před oběma kotníky.
Energeticky

nejvýhodnější

postavení

bérců je tedy takové, že jejich distální konce
směřují mírně vpřed, tedy směrem k těžišti těla.
Nejstabilnější poloha kolen je v plné extenzi,
tedy tzv. uzamčené koleno. Tato poloha dostává
stehenní kost přibližně do stejného sklonu jako
bérec, tedy mírně vřed směrem k těžišti těla.
Pánev, která je spojena se stehenními kostmi
kyčelním kloubem, je nakloněna mírně vpřed,
tak aby hmotnost útrobních orgánů nesla spona
stydká a přední část dna pánevního. Tato oblast
pánve a osy kyčelních kloubu leží přímo pod
těžištěm těla. Páteř stojící na křížové kosti jde
přímo

vertikálně vzhůru,

samozřejmě při

zachování jejích zakřivení, která podle Véleho
(2006) mají být znatelná, ne však zvýrazněná.
Obrázek 3: držení těla (Čermák, 2000)
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Těžiště hlavy je dorzo-ventrálním směrem situováno na přední okraj tureckého sedla.
Nachází se tedy mírně před statickou osou těla, jak je patrno z obrázku č. 3 a je to tedy
segment nejvíce náchylný na ztrátu rovnováhy.
Pokud by byla hlava stabilně usazena v ose těla, její vychýlení by znamenalo
značnou časovou ztrátu při zaujetí přípravné polohy k dalšímu pohybu (atitudy).
Zpomalil by se tak celý řídicí proces vázaný k pohybu, což může mít fatální následky.
Nestabilní poloha hlavy a nutnost mírně zvýšené svalové aktivity při jejím
udržování ve stabilní poloze, však na druhou stranu do značné míry predikuje sklon ke
svalové nerovnováze a dává předpoklad pro vadné držení těla.
Výše popsané faktory, které by měly být splněny pro energeticky nenáročně
držení těla, zároveň umožňují flexibilitu celého axiálního systému. To dokládají
zkušeností pedagogů gymnastiky i různých tanečních forem. Za všechny zde uvádím
popis základního postoje od Záděrové-Kytýřové (1980) z učebnice taneční gymnastiky
(str. 63).
„Tělo v základním postoji je vzpřímeno, podélná osa těla je velmi mírně
vychýlena vpřed, takže těžnice těla spadá přibližně do středu nártů. Svalstvo má lehce
zvýšený tonus. Váha těla je rozdělena na obě chodidla, kde se soustřeďuje nad středem
nártní klenby. Paty se vzájemně dotýkají, chodidla jsou rozevřena v úhlu 45°, kolena
jsou napjatá, pánev nadlehčena stažením hýžďových a břišních svalů vyrovnána do
správného, pouze do mírného sklonu vpřed. Páteř je protažena vzhůru, je jen mírně
esovitě zakřivena, v hrudní části upevněna stažením zádových svalů. Hrudník je
vyklenut vpřed, ramena rozložena do šíře a tahem směřují dolů. Hlava je nesena
protaženou šíjí, krk svírá s dolní plochou brady pravý úhel; lokty směřují stranou –
vzad, palce směřují vpřed – dovnitř.“
Je zřejmé, že až na několik výjimek, vzešlých z požadavků taneční gymnastiky
se popis základního postoje a tedy držení těla shoduje s výše popsanými kritérii na
ekonomii postury.
Hodnocení správného držení těla podle Jaroše a Lomíčka přisuzuje nejkladnější
známku právě takto zaujatému postoji (Hošková; Matoušová, 2007). Nehodnotí však
aktivní zaujetí postury ani míru aktivity jednotlivých svalových struktur. Hodnotí pouze
výsledný tvar, který je fixován a to jakýmikoli prostředky.
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9 Vadné držení těla
9.1 Svalové dysbalance
Podle Koláře (2001) vznikají svalové dysbalance jako adaptační mechanizmy
svalové soustavy na vnější (exogenní) vlivy. Dochází ke zcela přesné a zákonitě
diferencované reakci, kdy některé svaly reagují na tyto vlivy útlumovými projevy,
kdežto jiné svalovým zkrácením. Vlivem této adaptace jsou některé svaly (svalové
skupiny) pravidelně oslabené a ochablé, jsou méně aktivovány a podléhají involuci.
Naopak u některých svalů dochází k hyperaktivitě, tyto svaly nabývají převahy a ve
funkci nahrazují svaly oslabené. Jsou hypertonické a jejich klidová délka se zkracuje.
Následkem těchto adaptačních změn vznikají typické svalové dysbalance, které jsou do
značné míry konstantní a charakteristické, přičemž jejich systemizace je velmi
charakteristická a projevuje se při patologických stavech různé etiologie (Kolář, 2002).
Na tomto místě je vhodné se na ně blíže zaměřit. Řeč o těchto svalech byla již
v úvodu, když jsem popisoval jejich funkční zapojení do posturálního systému. Zde se
pokusím je přehledněji rozčlenit do dvou zmíněných skupin.

Svaly posturální
Na diferenciaci obou jmenovaných svalových skupin má, dle
dosavadních poznatků, podíl především jejich rozdílná mikroskopická struktura.
Obecně můžeme říci, že posturální svaly mají větší podíl tzv. pomalých
červených vláken (Dylevský, 2000). Tato vlákna jsou přizpůsobena k pomalejší
kontrakci, ale jsou odolná vůči únavě. Je pro ně typické větší množství kapilár,
čímž je zajištěna dobrá logistická podpora svalových vláken a lepší ekonomizace
jejich funkce. Posturální svaly jsou z hlediska ontogenetického vývoje zralé
mnohem dříve a svou funkci uplatňují mnohem dříve než svaly fázické (Kolář,
2002). Můžeme nalézt jistou souvislost, mezi polohou plodu v břiše matky a
funkcí posturálních svalů. S jistým zjednodušením lze říci, že posturálními svaly
jsou především flexory a vnitřní rotátory (Suchomel, 2006).
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Patří sem především svaly šíje, svaly zádové, svaly zadní strany končetin,
prsní svaly a sval bedrokyčelní (Dylevský, 2000).
Svaly fázické
Svaly fázické jsou oproti tomu tvořeny především vlákny bílými, či
rychlými červenými vlákny. Tyto typy vláken umožňují rychlejší kontrakci
prováděnou velkou silou. Svaly fázické, mají oproti svalům tonickým mnohem
chudší kapilární zásobení, což tyto svaly predikuje k rychlejší vyšší unavitelnosti
a k jeho horší regeneraci (Dylevský, 2000). Fázické svaly se do posturální
aktivity zařazují mnohem později, než svaly tonické a jejich aktivizace je navíc
podmíněna morfologickou zralostí skeletu, kterou zároveň zpětně v jeho vývoji
podmiňuje (Kolář, 2002). Fázické svaly jsou navíc v myoskeletární soustavě
zapojeny mnohem dále od osy kloubů. To zajišťuje jejich aktivitu na mnohem
delším rameně síly a tedy mnohem větším účinkem při pohybu v klubu. Jako
fázické jsou označovány především extenzory a vnější rotátory (Suchomel,
2006).
Jsou mezi ně řazeny flexory krku, mezilopatkové a břišní svaly a svaly
hýžďové (Dylevský, 2000).
Kolář (2001) poukazuje na fakt, že oba výše zmíněné systémy fungují jako
celistvé funkční jednotky a jako jednotky jsou i reflexně propojeny. Poruchou některé
její části je oslabena její integrita a je vytvořen základ k degradaci celé posturální
funkce. Kolář přímo uvádí, že při poruše funkce některého fázického svalu dochází ke
změně postavení v kloubu a nastává funkční převaha systému tonického, který je
vývojově starší.
Svalová

koordinace,

která

je

charakterizována

správnou

souhrou

antagonistických svalových skupin, je prvotním předpokladem pro správnou funkci
všech složek posturálního systému. Dojde-li k jejímu porušení, nastává tzv. svalová
dysbalance. V této situaci je některá agonistická svalová skupina zatěžována více než
antagonistická, dochází k decentraci kloubu a jeho nefyziologickému zatěžování.
Demonstrovat to můžeme opět na příkladu páteřního segmentu. Ventrální svalové
struktury, například v oblasti bederní páteře, tedy především břišní svaly ochabují,
zatímco dorzální svalové struktury (bederní část vzpřimovače páteře a spodní vlákna
širokého svalu zádového) hypertrofují. Přiblížení zadních částí obratlových těl má za
následek tlak na dorzální část meziobratlové ploténky a jejím prostřednictvím na
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ventrální vazivový systém. Huspeninové jádro ploténky je vytlačováno z jeho přirozené
polohy ventrálním směrem a může dojít až k jeho prolapsu a ztrátě funkce segmentu.
Reakce na tento stav pak bude lokalizovatelná v celém posturálním systému. Mluvímeli o páteřním segmentu, vstupuje do hry ještě možná kombinace tohoto defektu
s poškozením míchy (při prolapsu do míšního kanálu) a tím poškození hybnosti
mnohem většího rozsahu.
Nelze s jistotou říci, kde jsou primární příčiny poruch posturální funkce.
V každém případě však lze s jistotou tvrdit, že svalová dysbalance je jejich průvodním
projevem. Kolář (2002) hledá příčinu těchto obtíží již v nesprávném vývoji
posturálných funkcí během prvních let života dítěte, tedy konkrétně v chybném
načasování při zapojení fázických svalů do posturálních reflexů.
Janda (2001) hledá příčinu posturálních obtíží hlavně v současném způsobu
života, kdy jsme již od útlého mládí nuceni trávit dlouhou dobu v posturálně
nevýhodných polohách. A samozřejmě také pohybovou chudost, která nás nutí
zatěžovat stále stejné kloubní a svalové struktury poměrně jednotvárným způsobem.
Samotný sed, který se čím dál více stává naší primární pohybovou aktivitou, do značné
míry podporuje negativní vlastnosti posturálních i fázických struktur v jejich projevech.
Dlouhá doba strávená v sedu při vyučování, v zaměstnání i při majoritních
volnočasových aktivitách (sledování televize, práce s PC) tyto jejich vlastnosti dále
fixuje.
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9.1.2 Horní zkřížený syndrom
Je souborem příznaků, které identifikují svalovou dysbalance v oblasti hlavy,
krku a horní části trupu (Hošková; Matoušová, 2007). Převažuje zde aktivita horní části
trapézového svalu, svalů šíjových a prsních, jako svalů, o kterých bylo již řečeno, že
mají sklon ke zkrácení. Jejich antagonisty, jsou v tomto případě především
mezilopatkové svaly, dolní část trapézového svalu a flexory hlavy a krku, které mají
sklon spíše k ochabování. Následkem toho je hyperflexe krční páteře, vnitřní rotace
ramenních kloubů a zároveň odstávající mediální okraj lopatky.

Obrázek 4: horní zkřížený syndrom (Čermák, 2000)

Zkrácené prsní svaly brání přirozenému rozvoji dýchacích pohybů. Ty jsou
kompenzovány náhradními mechanizmy, tedy např. přesunem dýchacích pohybů
kaudálně. To vede k uvolnění břišní stěny a dalšímu řetězení svalových dysbalancí do
ostatních tělních sektorů.
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9.1.3 Dolní zkřížený syndrom
Svalová dysbalance u dolního zkříženého syndromu je primárně situována do
oblasti dolní části trupu a pánve. Největší aktivitu projevují flexory kyčle (dlouhá hlava
dvouhlavého stehenního svalu a sval bedrokyčelní) a také svaly kolem bederní páteře
(vzpřimovač trupu a čtyřhranný sval bederní). Naproti tomu ochabují svaly hýžďové a
břišní (Hošková; Matoušová, 2007).
Následkem toho začíná dominovat anteverzní postavení pánve, tedy jejímu
naklopení vpřed. Dále je přítomna hyperlordóza v bederním úseku páteře. Dle Jandy
(2004) je hyperlordóza primární a samotné anteverzní postavení pánve sekundárním
příznakem tohoto syndromu. Dochází také k decentraci kyčelních kloubů a jejich

Obrázek 5: dolní zkřížený syndrom (Čermák, 2000)

přetěžování. Zvýšenou zátěží je postižen i lumbo-sacrální přechod na páteři a možností
poškození meziobratlové ploténky až jejímu prolapsu (Bednařík; Kadaňka, 2000).
Ochablá břišní stěna přímo ovlivňuje kinematiku dýchacích pohybů. Anteverzní
postavení pánve přímo ovlivňuje mechaniku svalů pánevního dna a funkci útrobních
orgánů. Při přetrvávajícím přetěžování, se napětí z pánevního dna řetězí přes
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vzpřimovače páteře až do žvýkacího svalstva a bývá často spojené s poruchou dýchání
(Hermachová, 1995).

9.1.4 Vrstvový syndrom
Vrstvový syndrom popisuje střídání vrstev hyperaktivních a oslabených svalů
(Janda, 1984). Jsou zde pozorovatelné hypertrofie flexorů kolen (sval pološlašitý a
poloblanitý a dvojhlavý sval stehenní) a flexorů kyčelního kloubu (především
bedrokyčelní sval) Naproti tomu jsou oslabeny svaly hýžďové, a část vzpřimovačů
trupu křížové a bederní oblasti (tyto svaly jsou paradoxně oslabeny, přestože mají
tendenci spíše k hypertrofii). V téže vrstvě jsou oslabeny svaly břišní. Naproti tomu
hypertrofují vzpřimovače trupu v horních bederních a spodních hrudních segmentech a
velký prsní sval. Mezilopatkové svalstvo je ochablé a přetíženy bývají horní snopce
trapézového svalu (Janda, 2004).
Z výše popsaného je patrné, že vrstvový syndrom svými charakteristikami
odpovídá zřetězení horního a dolního zkříženého syndromu a nese s sebou komplikace
obou zmíněných syndromů.
Svalové dysbalance, které byly popsány, přímo ovlivňují funkci posturáního
systému v negativním smyslu. Důsledky těchto poruch, tak jak byly popsány, se přímo
projevují na tvaru páteřní křivky a ovlivňují tím tedy i způsob přenos rozložení
hmotnosti presakrálních sektorů na pánev a dolní končetiny. Kromě svalových
dysbalancí se na nich však může podílet i celá řada dalších faktorů.
Hošková (2007) zmiňuje především faktory vnitřní, například vrozené vady
(poruchy sluchu, zraku, neprůchodnost dýchacích cest, nebo zpožděný duševní vývoj),
prodělaná onemocnění či úrazy a faktory vnější, mezi které řadí především
jednostrannou pohybovou či statickou zátěž, nevhodné pohybové návyky a především
nedostatek svalové činnosti.
Všechny výše uvedené faktory se projevují odchylkami od „normálního“ držení
těla.
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Vadné držení těla dělí Hošková (2007), ale i Srdečný (1982) podle lokalizace a
charakteru registrovaných odchylek jako:
•

chabé držení

•

kyfotické držení

•

hyperlordotické držení

•

plochá záda

•

vadné držení hlavy

•

skoliotické držení

Obrázek 6: typy vadného držení těla (Pictures-Images.com, 2007)
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9.1.5 Chabé držení těla
Tato posturální vada je charakterizována celkově nižším napětím svalstva. Při
větším zatížení jedince, nebo jeho únavě dochází ke zhoršení této odchylky.

9.1.6 Kyfotické držení
Vada je charakterizována zvětšenou hrudní kyfózou. Její příčinu je nutno hledat
v nedostatečné aktivitě dolních fixátorů lopatek. Naproti tomu svaly hrudníku
(především velký prsní sval) jsou ve zvýšeném napětí. Díky reciproční inervaci je
zvýšenou aktivitou prsních svalů inhibována aktivita dolních fixátorů lopatek,
následkem čehož je prohlubování této vady. Nízkou aktivitu vykazují též vzpřimovače
trupu v hrudní oblasti. Kyfotické držení je jedním z příznaků strukturálního onemocnění
(Scheurmannova choroba). Dochází při ní ke strukturálním změnám na tělech obratlů
postižené oblasti. Ta se klínovitě snižují ventrálním směrem. Dochází ke snížení
flexibility příslušných segmentů a k omezení dýchacích pohybů. Onemocnění je
juvenilního charakteru, první příznaky se obvykle projevují od 10 let věku. Kolem 20.
roku života dochází ke stabilizaci stavu. Kyfóza však zůstává trvalá (Janda, 2001).

9.1.7 Hyperlordotické držení
Hyperlordotické postavení bederní oblasti, jak již bylo napsáno výše je jedním
z projevů dolního zkříženého syndromu. Je zde patrná dysbalance mezi přetěžovanými
svaly bederní části zad a flexorů kyčle a ochablými svaly břišními a hýžďovými.
Zkrácenými flexory kyčle je ovlivněn rozsah zanožení a tím i správný stereotyp chůze.
Při každém kroku je tento nedostatek kompenzován pohybem pánve, čímž je přetěžován
přechod mezi křížovou kostí a bederní oblastí páteře. Tím pádem je posilován vliv
vzpřimovačů páteře v této oblasti což cyklicky posiluje svalovou dysbalanci této oblasti.
Ochablé hýžďové svaly neplní svou fixační funkci při stoji na jedné noze (při oporné
fázi kroku) a dochází k zešikmení pánve. Tím je namáhán přechod mezi křížovým a

45

bederním

sektorem

páteře,

tentokrát

v laterálním

směru.

Zvýšená

námaha

meziobratlových plotének přispívá k jejich rychlejší degeneraci a případné poruše jejich
funkce (Hošková, 2007).

9.1.8 Plochá záda
Tato vada se vyznačuje oploštěním páteřních křivek. Ve většině případů se jedná
o vadu strukturálně predikovanou. Setkáváme se zde především s hypotonií trupového
svalstva a zároveň s hypertonií až zkrácením hlubokých zádových struktur. Páteř je
rigidní a neplní dostatečně svou pružící a zpevňující funkci. Meziobratlové ploténky
mají sklon k rychlejší degeneraci, dochází k jejich sesedání a objevují se kořenové
syndromy3. Vlivem přetížení může docházet ke kompresním zlomeninám obratlových
těl.

9.1.9 Vadné držení hlavy
Vadné držení hlavy, podobně jako kyfotické držení, má přímou souvislost
s horním zkříženým syndromem. V tomto případě jde o dysbalanci mezi ochablými
flexory

krku

a

hypertonickou

horní

částí

trapézového

svalu

a

m.

Sternocleidomastoideus. Následkem toho bývá předsunuté držení hlavy. Díky poloze
těžiště hlavy, před osu kloubu atlanto-occipitálního je hlava sama o sobě náchylná
k pádu vpřed. Tím je zdůrazněna nutnost neustálé aktivity hlubokých šíjových svalů a
naopak k hypotonii svalů přední strany krku. Tento fakt do značné míry předurčuje
vznik zkříženého syndromu. Navíc celá oblast krční páteře často odráží psychický stav
jedince a citlivě reaguje dokonce i na chlad, proto je krční segment velice náchylný
k jakémukoli přetížení (Véle, 2006). Protože pohyb hlavy má určující úlohu pro pohyb
ostatních segmentů axiálního systému, dochází kvůli poškození svalové rovnováhy
velice snadno i k přestavbě posturálních reflexů navázaných na tyto segmenty
(Dylevský, 2000).

3

Diskogenním či nediskogenním vlivem dochází k útlaku kořene míšního nervu. Kromě lokálních bolestí
se projevují ještě segmentální senzitivní a motorické příznaky (Bednařík, 2007).

46

9.1.10 Skoliotické držení
Skolióza je řazena spíše mezi ortopedické poruchy. Na rozdíl od předchozích
typů poruch, je skolióza typická zakřivením v rovině čelné. Podle definice skoliózy je
kromě laterální výchylky přítomna i rotace obratlů. Obrazem skoliózy je asymetrie
trupu, lopatek a paravertebrálních zón. Podle Čiháka (2001) má fyziologickou laterální
výchylku každá i nezatížená páteř. Toto zakřivení nese označení fyziologická skolióza.
Dylevský (2000) v ní vidí kompenzační zakřivení, které reaguje na nestejnou délku
končetin. Obecně jsou skoliózy děleny na funkční a strukturální. Predispozice ke
skolióze jsou do jisté míry dány geneticky. Jednostranná zátěž, však může urychlit
progresy jejího rozvoje. Funkční skoliózy, jak je předkládá Vařeka (2000), lze volním
úsilím vyrovnat. Její příčinou mohou být akutní bolestivé stavy, sešikmení pánve atd.
Strukturální

skolióza

naproti

tomu

vykazuje

již

fixované

asymetrie

paravertebrálních zón a je identifikovatelná při předklonu, kdy je patrná rotace
obratlových těl.
Léčba strukturální skoliózy bývá konzervativní anebo operační. Operativní léčba
je spojena s implantací instrumentace ve formě tyčí, háků a šroubů. U osob, které byly
léčeny jedním z prvních typů této instrumentace – Haringtonovou páteřní instrumentací
používanou od 60. let, se však v dnešní době objevuje tzv. syndrom plochých zad. Tato
léčebná metoda vyrovnávala laterální zakřivení páteře, ale spolu s ním i zakřivení
ventro-dorzální. Páteř se tak stala náchylnou na přetížení, docházelo k degeneraci
obratlových disků a kořenovým syndromům, jak to bylo popsáno u komplikací
plochých zad (Lonner, 2010).
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10 Taneční sport
Taneční sport je sportovní disciplínou, která v sobě snoubí sportovní výkon
s elegancí pohybového umění, krásou tanečních kostýmů a dokonalostí souhry
tanečních partnerů. V této kapitole se pokusím stručně shrnout historii tance jako
soutěžní disciplíny. Přiblížím vývoj tohoto tanečního směru, jenž byl v minulých
desetiletích širokou veřejností považován za kratochvíli několika nadšenců, jimž sloužil
především jako prostředek seznámení, až do současnosti, kdy je taneční sport uznán
jako plnohodnotná sportovní disciplína.
Historie soutěžního tance sahá dle Degena (2003) do USA roku 1892, kdy je
datována soutěž v tanci Cake Walk. První taneční soutěží, jež je zdokumentována na
území Evropy, je soutěž (tehdy turnaj) v tangu roku 1907. O dva roky později, v roce
1909 se v Paříži konalo první mistrovství světa v tancích Boston, Grizzly Bear, Turkey
Trot a Rag. V roce 1910 se mistrovství světa konalo v Nice a o rok později opět
v Paříži. V témže roce je také uveřejněn první „Turnajový řád pro taneční soutěže“.
Jednalo se o soutěžní řád vypracovaný v Německu (Degen, 2003).
Již v této době jsou odlišovány soutěže amatérských a profesionálních tanečníků.
Z dostupných pramenů ovšem nevyplývá, kdo byl považován za amatéra a kdo za
profesionála. S jistotou můžeme tvrdit, že profesionální tanečníci se rekrutovali z řad
tanečních mistrů, můžeme však jen spekulovat o tom, zda do této kategorie spadali i
varietní a kabaretní umělci, baletní mistři apod. První soutěžní řád se týkal amatérských
tanečníků, zároveň však zprošťuje partnerky tohoto omezení. Dělení tanečních soutěží
na soutěže amatérské a profesionální přetrvává dodnes. Zařazení do příslušné skupiny je
ovšem věcí vlastního rozhodnutí jednotlivých tanečních párů (Vitošek, 2007).
Již v roce 1923 vznikl v Praze první specializovaný klub, zabývající se
sportovním tancem. Nesl název „Amateurský taneční klub“ (ATK) a ve svých
stanovách měl zakotveno, že prvořadým předmětem jeho činnosti je provozování
tanečního sportu. Členové ATK se tedy již v této době považovali více za sportovce (i
když amatérské), než za umělce. Ještě v témže roce bylo pořádáno I. klubové
mistrovství ATK. Degen dále uvádí, že v roce 1923 bylo pořádáno i I. mistrovství ČSR
profesionálů. Na rozdíl od mistrovství ATK se při něm již závodilo v tancích, které jsou
tančeny dodnes, anebo v tancích, které jsou přímými předchůdci těchto tanců (Tango,
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Waltz Boston a Fox) (Degen, 2003). V roce 1926 byl založen první celorepublikový
svaz sdružující všechny amatérské taneční kluby. V době vzniku svazu bylo v Praze
takových klubů asi 14 (Degen, 2003). Hned v roce 1926 se konalo I. mistrovství ČSR.
Československý amatérský taneční svaz fungoval až do roku 1940 přičemž v roce 1935
byl iniciátorem vzniku Mezinárodní taneční federace (Fédération international de dance
amateurs = FIDA) (Vitošek, 2007).
Taneční sport byl od dob jeho vzniku (můžeme-li tuto dobu vůbec definovat)
velice populární a i pro diváky velice lákavým zážitkem. Degen (2003) uvádí, že na
první Mistrovství Evropy konané v Mnichově roce 1928 přišlo přes 2000 platících
diváků. I na území Československa stoupal počet aktivních tanečníků a v roce 1928
bylo shledáno vhodným tanečníky rozdělit do výkonnostních tříd. Do nejvyšší I. třídy
byly zařazeni nejlepší tanečníci do II. třídy průměrní a do III. třídy začátečníci. Způsob
rozdělování tanečníků do jednotlivých tříd Degen (2003) neuvádí, ve výčtu jednotlivých
tanečníků však uvádí, že „do III. třídy sestoupili (z posledního závodu) pánové … „
(Degen 2003, s.153). Z toho můžeme usuzovat na jistý způsob kvalifikace či obhajoby
jednotlivých tříd.
Ještě se ale musím vrátit o několik let zpět do roku 1920, kdy se v anglickém
Blackpoolu odehrál I. ročník soutěže v tanečních novinkách a tato soutěž byla pořádána
až do roku 1931. V tomto roce (1931) se v Blackpoolu uskutečnilo I. otevřené
mistrovství Velké Británie a toto klání se stalo nejprestižnější taneční soutěží na světě a
její tradice přetrvává dodnes (Todd, 2010). V roce 2010 se konal 85. ročník této soutěže
a v rámci 5 denního Blackpool Dance Festival se jí účastnilo přes 1500 tanečních párů.
Po skončení druhé světové války se nové Československo stalo organizátorem
hned dvou mistrovství Evropy (v roce 1948 a v roce 1949), přičemž obě se odehrála
v Karlových Varech.
Únorový převrat v roce 1948 a „poúnorová“ politická situace v Československu
měla již brzy zabránit veškerým kontaktům se západní Evropou a společně s tím i
kontaktům tanečních funkcionářů s mezinárodním svazem i s ostatními svazy
národními. Taneční sport se tím nutně dostal do krize, která byla ještě umocněna
omezením spolkové a svazové činnosti. Politickým pracovníkům vadil nejen
„buržoazní“ původ tanečního repertoáru, ale i taneční kostýmy. Fraky a smokingy se
neslučovaly s ideologií tehdejšího politického režimu. Snahy o vymýcení do té doby
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tradičního repertoáru a jeho nahrazení tanci lidovými se však nesetkaly s úspěchem.
Zrušení samostatných klubů v rámci reorganizace předešlých zákonů o spolčování
(Zákon 68/1951) vedlo pouze k tomu, že bývalí členové jednotlivých klubů vstoupili do
nově se tvořících osvětových besed a později do vznikajících tanečních kroužků pod
závodními výbory ROH. Zde později nalezli tanečníci dostatek podpory a to i finanční,
pro svou další činnost (Degen, 2003).
V roce 1954 byly zrušeny všechny taneční soutěže a politická garnitura zřejmě
očekávala, že sportovní tanec, v této době již označován jako společenský, v jeho
tehdejší podobě zanikne. Očekávaný příklon k lidovým tancům a tancům národně
společenským však nepřišel a rozšíření společenského tance do celé republiky4 vedlo ke
zvýšení množství tanečních párů, zvětšení konkurence mezi páry a také k celkovému
zkvalitnění výkonu tanečních párů. Za nastalou situaci byl dle Degena (2003)
odpovědný především Ústřední dům lidové tvořivosti (ÚDLT), pod jehož řízení spadaly
všechny kroužky zabývající se společenským tancem. Pod záštitou ÚDLT se později
mohly konat i taneční soutěže při zachování původního tanečního repertoáru.
V průběhu pozdějšího období k žádným převratným změnám nedocházelo.
Výjimkou snad mohly být některé drobné incidenty týkající se sporu o způsob tančení
Rumby anebo příchod nových trendů do způsobu prezentace standardních tanců. Na
organizaci soutěží se však nic podstatného nezměnilo. Teprve v roce 1971 byl založen
Český svaz amatérského společenského tance (ČSAST), který měl zastřešovat taneční
kroužky a kluby. Teprve na konci 70. let však začal ČSAST vyvíjet významnější
činnost (organizování vzdělávacích seminářů pro porotce, trenéry i tanečníky a také
vydávání metodických publikací, popisů tanců atd.) (Degen, 2003).
Na mezinárodní scéně se uskutečnilo několik neúspěšných pokusů zařadit
taneční sport mezi sporty olympijské. V roce 1990 došlo k přejmenování mezinárodní
taneční federace na Mezinárodní federaci tanečního sportu (International Dance Sport
Federation = IDSF) a v roce 1992 byla IDSF oficiálně přijata za člena General
Association of International Sports Federation, která sdružuje přes 80 olympijských i
neolympijských sportů, čímž byl taneční sport oficiálně uznán za sportovní odvětví. O
rok později se IDSF stala též členem International World Games Association. IDSF
nyní zastřešuje 89 národních svazů, prostřednictvím nichž sdružuje více než 4 miliony
sportovců z 5 kontinentů (oficiální webové stránky IDSF, 2011)
4

Do této doby byl společenský tanec doménou Prahy
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V roce 1993 vznikl přejmenováním ČSAST Český svaz tanečního sportu
(ČSTS), který působí dodnes. V roce 1994 se ČSTS stal členem České asociace Sport
pro všechny a o rok později také členem Českého olympijského výboru. V současné
době sdružuje ČSTS zhruba 2600 členů všech věkových kategorií i výkonnostních tříd
(oficiální webové stránky ČSTS, 2011).

10.1 Soutěžní tance
Mám-li v co nejširší míře obsáhnout ucelenou historii tanečního sportu, musím
se blíže zmínit i o historii jednotlivých soutěžních tanců. Zachování charakteru tanců je
jedním z kritérií v hodnocení tanečního výkonu soutěžního páru, proto je znalost jejich
původu nesmírně důležitá jak pro porotce, trenéry, tak pro samotné taneční páry.
Z historických souvislostí lze vytušit náladu a energii původních tanců, ale lze tu získat
i inspiraci pro tvorbu nových pohybových prvků, které se opírají o samotnou podstatu
jednotlivých tanců.
Vznešeným pojmem „Velké tance“ označuje Degen (2003) skupinu deseti
párových tanců, které si i přes překotný vývoj, módní vlivy a trendy v oblasti
společenských tanců ve 20. století zachovaly svůj charakter. Přesto, že od doby jejich
vzniku uplynulo mnohdy již celé století, tančí se na tanečních parketech dodnes a pro
svou značnou oblibu zatím nebyly vytlačeny tanci „moderními“. „Velké tance“ můžeme
rozdělit do dvou skupin podle místa a způsobu jejich vzniku.
První skupinu tvoří tance standardní, tedy Waltz, Valčík, Tango, Slowfoxtrot a
Quickstep. Některé původní „moderní tance“ počátku 20. století byly širokou skupinou
tanečních odborníků ve Velké Británii důkladně prostudovány, popsány a upraveny tak,
aby co nejvíce vyhovovaly britské mentalitě a zároveň také proto, aby byl vytvořen
jednotný úzus pro hodnocení jednotlivých tanců při tanečních soutěžích, které se na
území Velké Británie i kontinentální Evropy konaly od roku 1907, kdy je
dokumentována soutěž v Tangu konaná ve francouzském Nice (Degen, 2003). Roku
1929 byly do standardních tanců zařazeny Waltz, Foxtrot, Quickstep, Tango a Blues.
Jejich kroky byly přesně popsány, definovány byly i jejich základní variace a pro
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jednotlivé tance bylo přesně určeno tempo. Standardizace těchto variací je platná
dodnes a představuje tzv. basic5 pro standardní tance (Vitošek, 2007).
S jistým nadhledem lze říci, že standardní tance byly uměle vytvořeny z jakési
předlohy tanců tančených v té době na různý druh hudebního doprovodu, odstraněním
excentrických prvků, bránících plynulému pohybu tanečníků po tanečním parketě
(Degen, 2003). Tanec Blues dnes již není tancem „soutěžním“, avšak důvod, proč tomu
tak je, ani dobu kdy se tak stalo, se mi nepodařilo zjistit. Namísto tohoto tance se dnes
tančí tzv. Vídeňský anebo také Kontinentální Valčík. Přestože byl Valčík na programu
tanečních soutěží již od roku 1911 (3. mistrovství světa v tancích – Paříž), byl poté na
dlouhou dobu z taneční scény vytlačen. Na soutěžích pořádaných mezinárodní taneční
federací (IDSF) se tančí od roku 1956.
Druhou skupinu tvoří tance latinskoamerické. Jejich samotný název vypovídá o
oblasti jejich původu. Otčinou těchto tanců jsou státy kolonizované především Španěly,
tedy oblasti střední a jižní Ameriky. Prapůvod většiny tanců, ale i jejich rytmů, bychom
však měli hledat zcela jinde. Jejich domovinou jsou bezpochyby oblasti Afriky, odkud
byli přiváženi otroci pro práci na plantážích po celé koloniální Americe.
Latinskoamerické rytmy i tance pak prošly několika fázemi proměn od lidových tanců
otroků, přes tance oblíbené vyšší vrstvou koloniálních obyvatel až po své
„poevropštění“ opět v Anglii (Degen, 2003). S původními lidovými tanci Latinské
Ameriky má jejich dnešní forma prezentovaná na tanečních parketech jen málo
společného. Latinskoamerické tance řadící se mezi tance soutěžní jsou Samba, Rumba,
Cha-Cha-Cha, řadí se k nim ještě tanec španělského původu Paso-Doble a z americké
jazzové hudby a swingu vzešlý Jive. V Čechách resp. v bývalém Československu byla
do tohoto souboru tanců zařazena i Polka, která se dnes v rámci soutěží pořádaných
Českým svazem tanečního sportu (ČSTS) tančí již jen v dětských kategoriích (Vitošek,
2007).
Pro kineziologický rozbor pohybových vzorů, uplatňovaných v tanečním sportu
je nutné na tomto místě zdůraznit ještě jeden rozdíl mezi tanci standardními a
latinskoamerickými. Je jím držení v páru. V tancích standardních je vyžadováno
vznosné držení těla u obou partnerů, jako jednotlivců. Zároveň je zde požadavek na

5

Basic jsou základní figury pro jednotlivé tance, které musí tanečník zvládnout v nejnižších postupových
(výkonnostních) třídách tanečního sportu. Párům tříd D a C je zakázáno tančit jakékoli pokročilé variace
a jejich soutěžní choreografie musí být složena pouze ze základních variací.
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těsný kontakt obou partnerů v oblasti stehen, pánve a břicha po co nejdelší dobu tance,
přičemž úplná ztráta kontaktu mezi partnery je nežádoucí (Odstrčil, 2004). Dále je
zdůrazňováno postavení horních končetin v „rámu“, přesněji bude tohoto držení horních
končetin popsáno v dalších kapitolách. Držení horních končetin je v průběhu tance
téměř neměnné a omezuje tím svobodu pohybu obou tanečníků jako jednotlivců v i
tanečního páru jako celku.
V latinskoamerických tancích je popsáno mnoho druhů držení tanečníků v rámci
páru. Žádné z popsaných držení však nenutí tanečníky stát v kontaktu bližším, než je
spojení prostřednictvím rukou. Existuje jedno držení v páru, které se přibližuje držení
standardnímu, ale i zde je zachováván odstup tanečníků zhruba 15 cm (Odstrčil, 2004).
Ve vyšších výkonnostních třídách však toto držení není téměř využíváno a naopak je
často používáno postavení tanečníku „bez držení“. To umožňuje pohybové vyjádření
obou tanečníku bez jakéhokoli omezení.
Soutěžní řády sportovního tance hovoří o charakteru jednotlivých tanců v rámci
jejich hodnocení a o jeho zachovávání při jejich prezentaci, neuvádí však, až na
výjimky, konkrétní informace o tom, jaký charakter má ten či onen tanec. Bez znalosti
některých historických skutečností, které ovlivnily vývoj jednotlivých tanců, tedy není
zcela jasné, co by tanečník měl, či neměl zachovávat.
Zajímavostí je, že existuje i upravená forma tanečního sportu pro sportovce
s tělesným postižením – taneční sport vozíčkářů (více o tomto sportu viz. Vitošek, 2007,
bakalářská práce).

10.1.1 Tance standardní
Waltz
Waltz, nebo také Anglický Waltz, či nepřesně pomalý Valčík, tak se říká
pomalému tanci ve 3/4 taktu, tančenému v tempu 28 až 30 taktů za minutu (t/min). Jeho
předchůdcem

je

nejpravděpodobněji

tanec

zvaný

Boston,

který

vznikl

ve

stejnojmenném americkém městě zpomalením a lehkou úpravou kroků z Valčíku.
Nejmarkantnějším rozdílem však byla bezpochyby změna charakteru tance z kolového
Valčíku v tanec postupový (Degen, 2003). Taneční pár při něm tančil valčíkový krok
bez točení rovně vpřed či rovně vzad po valčíkové otáčce. Boston se dostal do Evropy
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někdy počátkem 20. století (1902- 1903). V Evropě se objevuje též tanec zvaný Waltz
Boston a v Paříži se, zřejmě z Bostonu, vyvinul tzv. Valse Hésitation s různými
výdržemi. Oba posledně jmenované tance se vyznačovaly měkkým, vláčným pohybem,
doklouzávanými kroky a charakterem postupového tance. Z obou těchto forem byl
anglickými učiteli tance vytvořen tanec nazvaný Waltz. V roce 1922 byl vítězi
mistrovství světa zatančen Waltz s diagonálním směrováním kroků6. Toto krokové
schéma je dnes jedním z hlavních rysů Waltzu standardizovaného v roce 1933 (Degen,
2003). Dalším charakteristickým znakem Waltzu je tzv. waltzová vlna provázející
tanečníky během každého jednoho taktu. Waltzovou vlnu lze popsat zdvihem
(výponem) ve 2. taktové době a snížením (podřepem) na začátku 1. doby.
Charakteristická vlna pak vznikne plynulým přechodem z jedné krajní pozice do druhé.
Waltz je považován za nejtypičtějšího představitele standardních tanců a standardní část
soutěží ve sportovním tanci se jím zahajuje.

Valčík
Dnešní tzv. Kontinentální anebo také Vídeňský Valčík je jedním z nejstarších
společenských tanců. Soustředíme-li se pouze na sportovní tanec, pak jde o vůbec
nejstarší aktivně provozovaný tanec. Původ Valčíku není dnes již příliš jasný. Podle
Degena (2003) existují dvě nejpravděpodobnější teorie o jeho původu. První z nich
hovoří o vzniku Valčíku z lidových tanců alpských zemí, které se vyznačovaly točivými
pohyby v 3/8 rytmu. Jako hlavního představitele těchto tanců budu jmenovat tanec
„Ländler“, který má taktéž otáčivý charakter a pro nějž se časem ujal termín Waltzen.
Odtud je pravděpodobně souvislost s Valčíkem. Druhou teorií o původu Valčíku je
souvislost s tancem zvaným Volta, který se na evropských dvorech objevil v polovině
16. stol. Vznikl patrně z italských či jihofrancouzských lidových tanců tančených ve 3/4
taktu. Při Voltě se tančí na rozdíl od ostatních dobových tanců v párech a ve velmi
blízkém objetí. Při tanci byly využívány vysoké poskoky, při kterých se dámám
zdvihaly sukně a obnažovaly nohy. Postupem času byla Volta právě z tohoto důvodu
zakázána

(Manderla,

2007).

Vzhledem

k jeho

dalšímu

vývoji

je

zřejmě

pravděpodobnější teorie první. Další zmínky o tanci Valčík jsou přibližně z poloviny
18. století z rakouské Vídně. Roku 1758 byl dvorským reskriptem v rakouských zemích

6

Tělo partnera či partnerky směřuje téměř do tanečního směru, zatímco směr jejich pohybu je veden
šikmo ke středu sálu, či ke stěně - tedy vpřed, či vzad a zároveň stranou.
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zakázán jako tanec zdraví škodlivý a hříšný (Degen, 2003). V roce 1787 byl Valčík
uveden na jevišti vídeňské opery a pro dvorskou šlechtu se stal velkolepou taneční
novinkou. Vzhledem k velice těsnému objetí v tanečním páru a zdánlivou jednoduchostí
kroků s sebou přinesl značnou nevoli mravokárců a také mnoha tanečních mistrů, pro
něž mohl znamenat, jak se mylně domnívali, i ohrožení jejich živností. Valčík si ale
přes všechny zákazy získal mnoho příznivců a těšil se veliké popularitě ve všech
oblastech, kam byl importován stejně jako i napříč všemi vrstvami obyvatel. V Paříži
byl Valčík upraven, byl mu dodán větší švih a pod názvem Valse Parisienne byl
přenesen zpět do Vídně i dalších měst Evropy (Degen, 2003). Jak uvádím výše, byl
Valčík na mistrovství světa v tancích tančen již v roce 1911. Standardizován byl ve 30.
letech 20. století a do repertoáru tanečních soutěží pořádaných IDSF byl zařazen v roce
1953. Od roku 1967 se ve Vídni pravidelně koná mistrovství světa ve valčíku jako
v samostatném tanci. Základní charakteristikou valčíku má být plynulý pohyb. To
můžeme blíže specifikovat jako plynulý, dopředný pohyb páru po tanečním směru se
současným rovnoměrným otáčením vlevo či vpravo. Sklon těla by se měl plynule
přeměňovat z levého do pravého přes rovnovážnou polohu bez jakéhokoli akcentování
začátku a konce pohybu. Vertikální pohyby páru (zdvihy a snížení) by měly být
omezeny na minimum. Valčík je tančen ve ¾ taktu a v tempech od 58 do 60 t/min.

Tango
Tango je tanec tančený ve 2/4 taktu a tempech od 31 do 33 t/min. Jeho původ
bychom na rozdíl od ostatních standardních tanců měli hledat v jihoamerické Argentině,
kde vznikl nejspíše stejně jako mnoho jiných latinskoamerických tanců úpravou z tanců
otroků. Otroci se často doprovázeli údery do bubnů. Slovní spojení „tokan en tambor“
znamená ve španělštině tlouci na buben a zkomolením tohoto slovního spojení se podle
Degena (2003) také vyvinulo slovo tango. Původně černošský tanec byl „zušlechtěn“
pohybovou kulturou Španělů a dal vzniknout tanci, který tvořil městskou kulturu
Buenos Aires, Tangu Argentino. Podle jiné verze stojí v pozadí vzniku Tanga tanec
původně kubánský tzv. Contradanza Habanera, která měla již charakter nynějšího
Tanga (Lachout, 1990 in Degen, 2003). Podle Degena (2003) bylo tango do Evropy
přivezeno v roce 1907 a ještě tentýž rok byla v Paříži organizována 1. soutěž v tomto
tanci. Tango bylo poprvé standardizováno v roce 1922 a zařazeno mezi tance standardní
tzv. anglického stylu. Takto provedená standardizace Tanga neumožňovala plně vyjádřit
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napětí a prožitek plynoucí z hudebního doprovodu. To vedlo k jistému tápání a hledání
možností, jak Tango vyjádřit lépe. Jednou z cest, kterou se tanečníci ubírali, byl návrat
k jeho latinskoamerickým kořenům a hudebně-pohybovému vyjádření, typickému právě
pro tance latinskoamerické. Po 2. světové válce se vlivem těchto nejasností často
dostávalo do programu latinskoamerických částí tanečních soutěží. Tango bylo v této
době znovu popsáno a standardizováno a od konce 50. let znovu zařazeno do programu
standardní části tanečních soutěží (Degen, 2003). Vyjmenovat znaky, které by plně
charakterizovaly tento tanec, není vůbec jednoduché. Odborná literatura se od
konkrétních pojmů zcela distancuje. Jistě však mohu prohlásit, že tanečník tančící
Tango musí pokud možno plně vyjádřit atmosféru, kterou u něj vyvolává hudební
předloha. Jeho pohyb musí odrážet náboj, napětí i jistou náladovost této hudby.
Charakteristickou je pro Tango především změna, ať již se jedná o změnu směru,
rychlosti pohybu, změnu rytmizace anebo změnu směru rotací. Změna může být buď
náhlá, nebo očekávatelná, pohyb může být vláčný a plynulý a náhlé zastavení či
zrychlení dodá předváděné choreografii potřebné drama. Ing. Z. Landsfeld doslova píše:
“Dramatičnost, příběh, agresivita a démoničnost tanga je opravdu malá divadelní
forma se sportovní dynamikou“ (Landsfeld, 2001, s. 15). Tato citace je převzata
z publikace „Hodnocení tanečního výkonu“ a má být návodem pro rozhodování
v oblasti charakteru tance při hodnocení tanečních soutěží pro školené porotce. Je z ní
patrno, že charakter Tanga zřejmě nelze přesně slovy popsat.

Slowfoxtrot
Slowfoxtrot byl vytvořen z pomalejší varianty Foxtrotu. Foxtrot vznikl v USA a
jeho první popisy se do Evropy dostaly v roce 1913. Poté prošel Foxtrot značně
nepřímočarým procesem vývoje. V zásadě však lze říci, že stejně jako tanec Boston
patří k nejstarším tzv. moderním tancům. Původní Foxtrot byl tančen dosti bouřlivým
způsobem, zařazovány do něj byly i různé poskoky a zarážky. Sled figur byl při tom
sestaven přesně podle hudební předlohy a odlišný hudební doprovod si žádal i změnu
choreografie. To si vyžadovalo značné nároky na paměť tanečníků a v pozdějších letech
vedla tato skutečnost až k jisté „anarchii“ (Degen, 2003). Foxtrot sice ztrácí svůj řád,
ale jako důsledek tohoto vývoje dochází k omezení množství jeho figur. Zachováno je
asi šest nejzákladnějších variací, které lze uplatnit pro každou hudební předlohu. Díky
této úpravě se stal Foxtrot nesmírně populárním pro svou noblesu a eleganci. Zvláště
56

v Anglii se těšil značné oblibě. Podle Degena (2003) totiž přesně odráží anglickou
mentalitu. V Anglii také vzniká nová tzv. trojkroková varianta Foxtrotu, která se stává
základem pozdějšího Slowfoxtrotu. Koncem 20. let 20. století bylo pro tuto novou
formu Foxtrotu zpomaleno tempo hudebního doprovodu a Slowfoxtrot je od Foxtrotu
definitivně oddělen. Charakteristika tance pak vyplývá z velice pomalého hudebního
tempa. Díky tomu mohou a dokonce musí tanečníci více než obvykle kontrolovat každý
svůj pohyb. Má-li být pohyb v pomalém tempu ladný, musí být oproštěn od zbytečných
rychlých pohybů. Dle některých autorů (Chrastil, 1958 in Degen, 2003, s. 40) je
Slowfoxtrot

uměle

vytvořeným

tancem,

který

vznikl, plynulým

procházením

foxtrotových čtvrtotáček. Tato jediná věta nám osvětluje princip všech variací
tančených ve Slowfoxtrotu. Slowfoxtrot má být neustále plynoucí taneční chůzí, změny
směru i rotací, stejně jako rytmu nemají být náhlé, protože by porušily kontinuitu
prováděného pohybu. Divák i porotce musí mít dojem, že tanečník pluje prostorem.
Zaměříme-li se pouze na pozorování pohybu tanečníkovy hlavy, musíme vidět, že její
trajektorií je poměrně plochá a velmi protáhlá vlna. Pohyb nesmí mít viditelný začátek
ani konec, jedna variace musí plynule přejít v druhou, aniž bychom to postřehli.
Dodržení všech těchto kritérií je velice obtížné a úměrně tomu se mluví o Slowfoxtrotu
jako o technicky nejobtížnějším standardním tanci. Slowfoxtrot je tančen ve 4/4 taktu a
jeho tempo se pohybuje mezi 28 a 30 t/min.

Quickstep
Quickstep patří k fyzicky nejnáročnějším ze všech standardních tanců, tančen je
ve 4/4 taktu a jeho tempo se pohybuje v rozmezí od 50 do 52 t/min. Předchůdce
Quickstepu je stejný jako u Slowfoxtrotu, tedy Foxtrot. Z něj se oddělil, stejně jako
Slowfoxtrot, na konci 20. let 20. století. Jeho tempo bylo poněkud zrychleno a byly do
něj zařazeny prvky z jiných tanců této doby. Nejvíce je Quickstep ovlivněn
Charlestonem a jeho pozdější formou Flet Charlestonem. Jeho dnešní forma do sebe
absorbovala také prvky stepu, množství poskoků i baletních skoků. Quickstep se
vyznačuje velikou rychlostí tanečních párů na parketě, náhlými změnami směrů,
poskoky na místě i z místa, různými zarážkami, z nichž se tanečníci snaží opět náhle
nabrat vysokou rychlost pro umocnění kontrastu změny rytmu. Při jeho předvádění by
měla být patrna veliká lehkost pohybu a jakási neunavitelnost. Tanečník musí budit
dojem, že pro něj neexistuje žádný problém.
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10.1.2 Tance latinskoamerické
Samba
Samba je tančena ve 2/4 taktu a v tempech od 50 do 52 t/min. Kořeny tohoto
tance sahají hluboko do historie na území koloniální Afriky počátku 16. století.
Konkrétně se zřejmě jednalo o území dnešního Gabonu, které bylo kolonizováno
Portugalci. Otroci z tohoto území, stejně jako z dalších oblastí západní Afriky, byli ve
velkém množství přiváženi do nových koloniálních území střední a jižní Ameriky.
Společně s nimi sem byla přivezena i černošská kultura, zvyky a tance. Mezi tanci, které
si s sebou černoši přivezli, byli i Embolada a Batuque (Raffe 1964 in Herbison-Evans,
2011). Tento tanec byl mezi otroky velice oblíben a zřejmě právě proto byl králem
Manuelem I zakázán (Raffe 1964 in Herbison-Evans, 2011). Tanec Batuque byl podle
stejného autora později popsán podobným schématem jako Charleston a je považován
za jeho přímého předchůdce. Smísením výše zmíněných tanců spolu s dalšími
černošskými a také domorodými tanci, např. Lundu, a po jistých úpravách nutných pro
to, aby mohla tanec tančit i vyšší společnost, vznikl tanec nazvaný Zemba Queca
(Herbison-Evans, 2006). V této době, tedy přesněji na přelomu 19. a 20. století, se
pozdější Samba střetává se svou další vývojovou linií. Jedná se o tanec Maxixe. Tento
kolový tanec je též afroamerického původu a je popisován jako two-step. Maxixe byl do
Evropy přivezen již počátkem 20. století a získal si nesmírnou oblibu. Kroky zde byly
popisovány jako kroky Polky, které byly tančeny na hudbu kubánské Habanery
(Chicago 1985, sv. 7, str. 968 in Herbison-Evans, 2011). Tento popis zřejmě není úplně
přesný zvláště ve vztahu brazilského tance a kubánské hudby. S přihlédnutím k faktu, že
v této době nebyla jihoamerická hudba evropskému publiku ani samotným hudebníkům
příliš známá7, může mít tato nepřesnost dvě vysvětlení. Mohlo se jednat buď o chybu
samotného autora článku, který nebyl s příslušnou problematikou dobře obeznámen,
anebo, jestliže tanečníky doprovázel evropský taneční orchestr, se mohlo skutečně stát,
že hudebníci hráli kubánskou Habaneru a tanečníci tančili brazilský Maxixe. Oba
faktory tu však zřejmě sehrály svou roli. Podobnost tanečních kroků Maxixe s kroky
Polky je však nezpochybnitelná a zřejmě i přispěla k oblibě Maxixe na evropských
7

Podle Degena (2003) začínají orchestry v USA hrát jihoamerickou hudbu teprve ve 30. letech 20. století
a v Evropě až později, naproti tomu ale nesmíme opomenout fakt, že jihoamerická a především kubánská
hudba ovlivňovala jazzové hudebníky v USA již mnohem dříve.
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tanečních parketech. Kompilací Maxixe a Zemba Queca (později nazývaného
Mesemba) vzniká základ pro současnou tzv. mezinárodní Sambu. Nový tanec Samba
zmiňuje dle Degena (2003) francouzský magazín Dansons již v roce 1922. Na rozdíl od
Maxixe se však takové oblibě netěšil. Společně s oblibou jihoamerické hudby i
tanečních stylů proniká samba do USA a ještě během druhé světové války do Anglie.
Zde byla standardizována a upravena pro evropské taneční parkety. Po 2. světové válce
byla spolu s dalšími tanci (především Rumbou) zařazena mezi společenské tance. Díky
své bohaté historii má Samba mnoho rozmanitých charakteristických prvků, které si
uchovala z jednotlivých tanců, z nichž je odvozena. Tato rozmanitost je patrna nejen
v množství a různorodosti pohybových prvků, ale i v rozmanitosti rytmů, které jsou zde
využívány. Hlavním charakteristickým rysem Samby je její postupový charakter. Tím
se odlišuje od ostatních latinskoamerických tanců (s výjimkou Paso Doble).

Rumba
Podobně jako Samba, má i Rumba své kořeny v Africe. Stejně jako Samba se
vyvíjela z původních černošských tanců. Na rozdíl od Samby se však vyvíjela na Kubě,
což mělo zásadní význam pro její další vývoj. Kreolská kultura byla v této oblasti
mnohem více ovlivněna evropskou (Španělsko, Francie) a severoamerickou kulturou.
Původní černošské tance se zde navíc nemohly mísit s prvky tanců původního
kubánského obyvatelstva, které bylo z velké části zdecimováno brzy po začátku
kolonizace tohoto území. Španělé a Francouzi sem ale přinesli tance evropské.
Podstatný vliv na vývoj Rumby měly především tance párové tzv. „Contradance“.
Smísením „Contradance“ s černošskými tanečními styly a především doplněním velice
specifického hudebního doprovodu vznikla Contradanza Habanera, později označovaná
jako Danzón. Tento taneční styl již přímo odpovídá jedné z forem Rumby, jaká je
tančena i dnes - tzv. Square Rumba. Contradanza Habanera, respektive Danzón, jsou
zároveň přímými předchůdci tanečního stylu Tango Argentino a jeho prostřednictvím i
současného mezinárodního Tanga, jak již bylo řečeno výše. Podobně jako Samba, má i
Rumba také mnoho dalších vývojových linií. Jedním z dalších vývojových předků
Rumby je tanec Son Cubano. Některé prameny uvádějí (Herbison-Evans, 2011), že Son
vznikl zpomalením tance Danzón, ale první zmínky o Son jsou datovány do konce 16.
století, což tuto teorii vyvrací. Jiné prameny tvrdí opak, a sice že Danzón je pomalejší
verze Son. Jisté však je, že větší popularitu získal Son až v druhé polovině 19. století.
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Z tance Son se později vyvinuly další taneční styly, kterými jsou Mambo a Cuban
Bolero8. Spojením dvou posledně jmenovaných tanců, vznikl tanec Mambo Bolero, jenž
se stal základem pro dnešní soutěžní formu Rumby. Rumba má však ještě jednu
významnou vývojovou linii. Jedná se o tzv. Venkovskou Rumbu. Venkovská Rumba je
podle Herbisona-Evanse (2011) sice popisována spíše jako pantomima, nežli tanec, ale
některé prvky jsou v současné Rumbě používány dodnes. Do Evropy byla Rumba
importována a poprvé zmiňována roku 1923 jako konglomerát všech výše uvedených
tanců (Degen, 2003). Z podobného důvodu, jak tomu bylo u Samby, tedy pro
nezkušenost evropských hudebníků hrát jihoamerické rytmy se všemi jejími synkopami,
byla brzy zapomenuta. Degen (2003) dále uvádí, že na přelomu 20. a 30. let 20. století
se Rumba opět dostává do popředí zájmu taneční veřejnosti. Stalo se tak především díky
prezentaci tohoto tance kubánskými tanečníky v Paříži v letech 1927- 1929 (Degen,
2003). Počátkem 30. let byla Rumba mírně upravena pro evropské taneční parkety.
K její standardizaci však dochází v Anglii až těsně před a v průběhu 2. světové války.
Po skončení 2. světové války je Rumba tančena v tzv. Square formě, kdy je základní
krok tančen do čtverce a důraz je kladen na první dobu každého taktu. Koncem 40. let
ale dochází k převratné změně a Rumba je popisována jako Mambo Bolero s poněkud
odlišným základním krokem, než u Square Rumby a především je akcentována 2. doba
taktu. Kroky jsou pak tvořeny na 2., 3., a 4. dobu a první doba, která byla akcentována
v předchozí formě, je ponechána zcela bez kroku a je využívána především k práci
pánve, ale i trupu paží a hlavy. Díky tomu se Rumba stala velice pomalým a
romantickým tancem. O tom, zda tančit Square Rumbu anebo Mambo Bolero se vedly
spory ještě do poloviny 60. let. Nakonec převládl názor, že Mambo Bolero lépe
odpovídá charakteru původního hudebního doprovodu (přestože byl tanec vytvořen
uměle) a byl vzat za základ pro dnešní mezinárodní Rumbu. Rumba má obvykle 4/4 takt
a tempo 25 až 27 t/min.

Cha-Cha-Cha
Cha-Cha-Cha jako samostatný tanec nemá oproti Sambě a Rumbě tak dlouhou
historii. Vznikla na Kubě a její dnešní forma byla poprvé popsána v roce 1952 jako
Rumba tančená s jednou dobou navíc (Herbison-Evans, 2011). Tato inovace byla podle

8

Cuban Bolero vzniklo podobně jako Contradanza Habanera smísením importovaného španělského
Bolera a místní kreolskou hudbou.
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Lavella (1975 in Herbison-Evans, 2011) zavedena v roce 1948 spojením dvou starších
kubánských tanců Danzon a Montuno. Ve Velké Británii začala být Cha-Cha-Cha
vyučována ihned poté jako samostatný tanec. Někteří autoři se kloní spíše k názoru, že
toto krokové schéma vzniklo přirozenou cestou z tance Son, respektive z jeho pozdější
odvozeniny tance Mambo. Mambo má dvě základní formy - jednoduchou a trojnou.
Právě z trojné formy, v níž připadá na jeden hudební takt pět kroků, se vyvinula ChaCha-Cha. Jen pro úplnost zde ještě musím uvést, že podle Herbisona-Evanse (2011)
existuje ještě dvojná forma Mamba. Cha-Cha-Cha, někdy označována zkráceně ChaCha, je obvykle tančena v tempech od 30 do 32 t/min, ve 2/4 anebo 4/4 taktu a do
soutěžního repertoáru byla zařazena počátkem 60. let (Degen, 2003).

Paso Doble
Paso Doble je tanec španělského původu, jenž má být stylizací zápasu toreadora
s býky. Podle Degena (2003) se z počátku jednalo o mužský sólový tanec, při němž
interpreti předváděli charakteristické pohyby toreadora v aréně. Jeho vznik se pojí
s napodobováním nejzdařilejších pohybů slavných toreadorů, předváděných v krčmách
vždy po zápase (Degen, 2003). Po první světové válce bylo Paso Doble upraveno
francouzskými tanečními mistry do párové podoby. Muž zde, stejně jako při sólovém
Paso Doble, představuje toreadora. Role partnerky se pak velice často mění, podle
mnoha autorů má žena představovat muletu (šátek, který používá toreador v poslední
fázi zápasu s býkem). Podle Degena (2003) má žena představovat spíše „la capa“, tedy
pláštěnku, jež používají toreadoři v první a druhé části zápasu. Degen, ale i jiní čeští
autoři také uvádějí, že je naprosto zcestné tvrzení o tom, že žena má v Paso Doble
představovat býka. S takovouto, dalo by se říci až dogmatickou myšlenkou, jsem se ale
setkal jen v české literatuře. Paso Doble je založeno na předvádění a znázorňování,
neexistuje ovšem žádný obecný úzus o tom kdo, co a jak by měl předvádět. Role
partnerky se v průběhu tance mění v závislosti na choreografii, kterou taneční pár
předvádí. Moderní Paso Doble užívá též prvky jiného tradičně španělského tance,
kterým je Flamengo. Díky tomu získala partnerka mnohem více výrazových prostředků
a kdysi jednostranná výrazová převaha partnera již není tak dominantní. Paso Doble má
i některá další výjimečná specifika, kterými se odlišuje od ostatních latinskoamerických
tanců. Jedním z těchto specifik je i hudba. Paso Doble je tančeno na hudbu, jejíž tempo
je 60 až 62 t/min a takt je 2/4. V minulosti bylo ovšem tančeno i na hudbu s taktem 3/4
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anebo 6/8. Nutno poznamenat, že v současném tanečním sportu je jako hudební
předloha používána pouze jedna skladba, která je převáděna do mnohých aranžmá. Je jí
„España Cani“, která se vyznačuje trojím crescendem, jemuž odpovídají tři koruny.
Tyto koruny jsou většinou podtrženy choreograficky výraznou pózou, jež podtrhuje
dramatičnost celého tance (Herbison-Evans, 2011. Tři výrazné koruny v hudbě také
odpovídají třem částem koridy, čímž ještě více podtrhují charakter tohoto tance. Na
druhé straně vede ale používání stále stejné hudební předlohy k unifikaci celého tance.
Přesto, že je tanec velice oblíben, mohlo by užívání stále stejné skladby způsobit, že
tanečníci přestanou být motivováni pro vytváření atmosféry tance, jenž je nezbytná a
pro Paso Doble tolik typická.

Jive
Jive je posledním z řady latinskoamerických tanců, tančených v rámci soutěží
v tanečním sportu. Jeho tempo je 42 až 44 t/min a jeho hudební doprovod je ve 4/4
taktu. Jive nepochází z Evropy, ani z oblasti latinské Ameriky, ale ze Spojených Států
Amerických, konkrétněji z východního pobřeží. Kořeny Jivu nás ovšem opět neomylně
vedou na africký kontinent a k černošské kultuře, kterou s sebou otroci přivezli do
Ameriky. Prvním tancem, který je zmiňován v souvislosti s historií Jivu je Cake Walk.
Jednalo se o tanec, který byl tančen černými otroky na jihovýchodě USA a ve kterém
byly též pořádány soutěže9 (Herbison-Evans, 2011). Hlavní cenou byl v mnoha
případech dort či koláč, z čehož pak vzešlo jméno samotného tance. V souvislosti
s vývojem a rozvojem jazzové hudby v této době, se vyvíjí a rozvíjí i tento druh tance.
Reg Time je ústřední hudební i taneční formou počátku 20. století ve Spojených státech.
Různé taneční formy prezentované při reg timové hudbě mají své počátky právě v tanci
Cake Walk. Reg Timových tanců se na světových tanečních parketech vystřídala celá
řada, některé byly populární méně, některé více, všechny však spojovala jazzová hudba,
nevázanost a vzdor proti konvencím. Reg Timové, později Swingové tance ovládaly
taneční parkety po celé meziválečné období a na našem území byly tančeny i v dobách
Protektorátu. Konec všeobecné oblibě swingu u nás udělal až příchod totalitního
komunistického režimu v roce 1948. Z nepřeberné škály Reg Timových a Swingových
9

Don Herbison-Evans (2006) hovoří o 80. letech 19. století. Otroctví zde bylo zrušeno již po skončení
americké Občanské války v roce 1865. Autor ve svém článku měl zřejmě na mysli, že tato taneční forma
se vyskytovala již dříve, v období, kdy otroctví bylo legální, ale o soutěžích se prameny zřejmě zmiňují
až v souvislosti s 80. léty.
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tanců zde uvedu pouze výčet úzké skupiny hlavních představitelů. První generace Reg
Timových tanců zahrnuje již výše zmíněný Cake Walk a další tance jako Reg Time,
Hors Trot, Texas Tomy a mnoho dalších. Některé z nich se podle Degena (2003) tančily
i na našich parketech v obdobích těsně před a po 1. světové válce. Další generací těchto
tanců zahrnuje Charleston Shimmy a také Blues, které se tančily počátkem 20. let 20.
století. Následoval Black Bottom, Flat Charleston a Twist a počátkem 30. let pak Lindy
Hop a Swing a také Jitterbug. Posledně jmenované tance byly tančeny ještě i po 2.
světové válce. Během války byla v Londýně uspořádána taneční soutěž v Jitterrbugu.
Jeden z předních tanečních teoretiků se v té souvislosti vyjádřil v tom smyslu, že nikdy
nic tak nechutného a ponižujícího neviděl. Ale právě tento taneční teoretik stál u zrodu
Jivu tím, že přetavil Jitterbug do salónní podoby (Degen 2003). Dnešní moderní Jive
čerpá ze všech výše jmenovaných předchůdců a bere si inspiraci i z dalších tanců,
kterým dala vzniknout jazzová hudba, např. Rock`n`Roll, ale i další.

Polka a Čardáš
V souvislosti se společenským tancem musím zmínit ještě dva tance tzv.
Národně společenské, kterými je Polka a Čardáš. Zmiňuji je proto, že byly na našem
území zařazovány do latinskoamerické části sportovních tanců a byly součástí každé
soutěže. Nebudu blíže popisovat jejich vznik a vývoj, ale pokusím se přiblížit okolnosti,
proč se dostaly do souboru sportovního. Počátkem 50. let byl dle Degena (2003)
nastolen trend tzv. národního uvědomění prosazovaný státní mocí. V rámci tohoto
trendu byl učiněn pokus o odstranění stávajících společenských tanců z tanečních
parketů a jejich nahrazením tanci národními a lidovými. Tento absurdní pokus byl
zřejmě již předem odsouzen k neúspěchu. V 50. letech byly tance Polka a Čardáš
násilně vklíněny mezi soutěžní latinskoamerické tance bez jakékoli přímé souvislosti
s charakterem ostatních tanců. Později však byly oba tyto tance ze soutěžního repertoáru
vyřazeny a v těchto tancích se soutěží buď samostatně anebo nepovinně v rámci
pohárových soutěží. O popularitě a rozšířenosti polky po celém světě není možno
pochybovat, v roce 1975 byl dokonce učiněn pokus o zařazení Polky do soutěžního
repertoáru latinskoamerických tanců v rámci mezinárodní taneční federace. Tento návrh
však nebyl schválen a od té doby žádný podobný návrh nepřišel. V současnosti, jak
zmiňuji v úvodu této kapitoly, je polka součástí soutěžního repertoáru v kategorii Děti I
a Děti II v nejnižší výkonnostní třídě D.
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10.2 Výběr pravidel sportovního tance
V rámci prezentace všech klíčových faktů považuji za správné, uvést na tomto
místě také výběr z pravidel tanečního sportu. Většina informací této kapitoly se opírá o
soutěžní řád ČSTS uveřejněný na webových stránkách ČSTS v sekci legislativa.
Prvním a také jedním ze základních pravidel tanečního sportu je zachování
tanečního páru. Taneční pár se vždy skládá z jedné osoby mužského a jedné osoby
ženského pohlaví. Jedinou výjimkou jsou dětské a juniorské páry v kategorii hobby
(začínající páry), kde může startovat taneční pár složený z dvou osob ženského pohlaví
(dívčí pár)10.
Z hlediska věku jsou soutěžící rozdělováni do věkových kategorií:

Děti I / Děti II

0-9 / 10-11 let

Junioři I / Junioři II

12-13 / 14-15 let

Mládež

16-18 let

Dospělí

19-34 let

Senioři I / Senioři II / Senioři III

min 35 / 45 / 55 let

Z hlediska výkonnosti jsou taneční páry rozděleny do výkonnostních tříd: D, C,
B, A, M, přičemž třída D je nejnižší a třída M je nejvyšší. K získání vyšší třídy je nutno
dosáhnout náležitých výsledků v příslušné nižší třídě. Třídy A a M je nutno obhajovat
splněním příslušných kritérií. Přesný systém postupů ani věkové rozdělení
v jednotlivých výkonnostních třídách zde neuvádím, protože to není pro tuto práci
relevantní. Ještě však musím zmínit třídu Hobby, které se může účastnit každý taneční
pár, jenž se do soutěže řádně přihlásí. Takovýto pár nemusí být členem ČSTS. Jedinou
podmínkou je, že nikdy v minulosti nedosáhl výkonnostní třídy B a vyšší, anebo
v posledních 10 letech nestartoval na žádné soutěži tříd D či C. Držitelem výkonnostní
třídy je muž. Výkonnostní třída partnerky se podřizuje partnerovi.
10

Pravidla IDSF tuto výjimku neznají.
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Soutěže v tanečním sportu jsou pořádány ve dvou sekcích:
Standardní tance (STT) zahrnují Waltz, Tango, Valčík, Slowfoxtrot, Quickstep.
Latinskoamerické tance (LAT) zahrnují Sambu, Cha-Cha-Cha, Rumbu, Paso
Doble, Jive.
Děti I a II - D soutěží pouze v jedné skupině tanců, která obsahuje Waltz,
Quickstep, Polku, Cha- Cha-Cha, Jive11.
Páry třídy D soutěží ve všech standardních tancích kromě Slowfoxtrotu, anebo
ve všech latinskoamerických tancích kromě Paso Doble.
Páry tříd D a C jsou vázány dodržováním předepsaných základních variací.
Doba trvání každého tance během jednoho kola je minimálně 1,5 min.
Minimální délka Paso Doble je určena 2. korunou (vrcholem 2. crescenda)12.
Jednotlivé soutěže jsou organizovány krajskými divizemi. Počet soutěží je
omezen na jednu soutěž v každé kategorii a třídě pro jeden den v rámci jedné divize.
Pro pořádání soutěží dvou nejvyšších tříd A a M jsou vypisována výběrová řízení,
jejichž počtem je omezen i počet těchto soutěží.
Velikost taneční plochy připadající na jeden taneční pár v každém tanci musí být
minimálně 15 m2. Pro mezinárodní soutěže musí být velikost taneční plochy minimálně
12 x 15 m.
Kromě pravidel pro vlastní soutěž postihuje soutěžní řád i pravidla pro oblékání
v jednotlivých kategoriích, třídách i skupinách tanců. V zásadě lze tato pravidla shrnout
do několika bodů:
Pro STT musí mít pán frak anebo oblek tmavé barvy (černá, nebo půlnoční
modř), dáma musí mít dlouhé šaty
Pro LAT musí mít pán kalhoty libovolné barvy kromě tělové a košili, nebo jiný
top libovolné barvy. Dáma musí mít zcela zakryty intimní partie (definuje soutěžní řád)
a vrchní ani spodní díl oděvu nesmí tvořit pouze bikiny.

11

Pravidla IDSF tuto výjimku neznají.
Soutěžní řád upravuje délku Paso Doble podle nejpoužívanější hudební předlohy „España Cani“. Jiné
hudební předlohy nazakazuje, ale jejich délku nijak neupravuje. Jednotlivé skladby se od sebe mohou lišit
strukturou frází, což soutěžní řád také nijak neupravuje.
12

65

Přesné znění pravidel je k dispozici jako příloha soutěžního řádu ČSTS na
oficiálních webových stránkách ČSTS (www.csts.cz).
Většina pravidel soutěžního řádu ČSTS přebírá pravidla mezinárodní taneční
federace IDSF.

10.3 Držení ve standardních tancích
Držení jak jej chápe taneční sport lze rozdělit na dvě složky. První složkou je
držení těla jedince, jedná se o držení postury, jak byla popisována v této práci. Obvykle
je v prostředí tanečního sportu označována jako postavení. Takto chápaná postura
(postavení) má ve standardních tancích svá specifika, jak bylo již naznačeno výše.
Těmito specifiky, která je nutno ještě upřesnit se budu zabývat v následující kapitole.
Dalším z významů, který v sobě skrývá postavení, je poloha tanečníku (jednotlivců i
celého páru) v prostoru – jejich „umístění“ na tanečním parketu i jejich silueta, kterou
zaujímají v průběhu pohybu.
Druhou složkou je držení páru a snoubí v sobě jak postavení jedinců, tak
vzájemnou propojenost obou jednotlivců v rámci tanečního páru, jejich vzájemný
kontakt, společnou osu páru a mnoho dalších faktorů. Do této druhé složky je
započítáváno vzájemné vedení partnerů v rámci choreografie a výrazových prostředků i
aktivní svalová síla, kterou taneční partneři používají pro prosté zachování
kompaktnosti tanečního páru při překonávání odstředivých sil v různých rotacích.
Obvykle je toto párové držení označováno jako držení.
Termíny držení a postavení však nemají přesné terminologické hranice a obě
slova jsou často zaměňována. K tomu částečně přispívají i některé názvoslovné termíny,
vzniklé nepřesným anebo nesystematickým překladem slov posture a position
z anglických originálů.
V rámci hodnocení tanečního výkonu, jak ho popisuje Lansfeld (2001) je jednou
ze složek hodnocení i posuzování rovnováhy páru. Tato oblast hodnocení v sobě
zahrnuje, kromě jiných, i hodnocení držení a postavení.
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Specifikace držení těla jako taková, v žádných literárních pramenech
zabývajících se tanečním sportem neexistuje. V zásadě se však lze přiklonit k obecně
platným poučkám, o kterých byla řeč v kapitole zabývající se držením těla.
Oba jednotlivci stojí zpříma, pánev je mírně podsazena a páteřní křivky nejsou
zdůrazněny. Hlava pokračuje ve vzpřímené linii šíje, přičemž brada svírá s přední
plochou krku přibližně pravý úhel.
Specifikem pro taneční sport, především pak pro standardní tance je poloha
horních končetin. Ta je specifická pro partnera i partnerku, budou proto popsány
odděleně. Dalším specifikem je mírné pokrčení dolních končetin, které umožňuje lepší
kontakt obou partnerů v páru a lepší přípravu pro následný plynulý pohyb páru. Váha
těla, opět kvůli párovému kontaktu je zhruba uprostřed chodidla, v závislosti na roli
v páru buď na pravé či levé noze. Držení těla obou tanečníků by mělo působit
vznosným dojmem. Oba partneři by měli být vyrotováni mírně levou stranou vpřed,
přičemž osa rotace je osa každého z nich, nikoli párovou osou.
Partner má levou ruku upaženu, předloktí je pokrčeno vzhůru a mírně vpřed,
tak aby výsledné spojené ruce obou partnerů byly zhruba ve výši očí partnerky. Dlaň
levé ruky je vytočena zevně. Pravá ruka je upažena mírně vpřed, předloktí je skrčeno
vpřed, tak aby dlaň mohla být přiložena na zádech partnerky přibližně, v oblasti její levé
lopatky. V základním postavení má partner váhu těla buď na pravé, či na levé noze,
podle toho, jakým způsobem k sobě oba partneři přistupují a zaujímají základní
postavení13.
Partnerka stojí v základním postavení čelem k partnerovi tak, že je přesazena, ze
svého pohledu, mírně vlevo. Pravou paži má upaženu a mírně pokrčenu. Její pravá dlaň
spočívá v dlani partnera. Levá ruka je upažena, předloktí je skrčeno tak aby její dlaň
svírala mezi palcem a ostatními prsty svírala pravou paži partnera (přibližně pod
úponem deltového svalu). Váha partnerky je přibližně uprostřed chodidla levé, či pravé
nohy v závislosti na tom, na které noze nese hmotnost svého těla partner (pokud má
partner váhu těla na pravé noze, partnerka pak na levé, případně naopak). Odstrčil
(2004) spolu s Lansfeldem (2001) říká, že v základním postavení, v držení s partnerem,

13

. Na samotné držení nemá vliv, na které noze nesou tanečníci váhu těla v základním postavení, klíčovou
roli v tom sehrává upřesnění stabilní osy těla pro kontakt obou partnerů. Většinou to závisí na předchozí
zkušenosti a je to specifická věc pro každý taneční pár.
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se zkušené partnerky dostávají do mírného stranového odklonu od vertikální linie.
Takto vytvořený odklon dává tanečnímu páru dojem velkého objemu. Je zde ovšem
značné riziko přetížení svalového aparátu jednostrannou zátěží. Dalším z možných
důsledků je to, že se hlava partnerky při pravo- i levotočivých variacích dostává do
značné vzdálenosti od osy rotace páru, čímž se velikost odstředivé síly, která na ní
působí, znásobuje. To může mít značně negativní dopad na stabilitu celého páru a
zároveň, i na stabilitu krční páteře a okolních struktur.
K postavení jednotlivců však patří ještě další upřesnění, týkající se celého páru.
Oba partneři se zároveň dotýkají, kromě dlaní, ještě v oblasti stehen, pánve, břicha a
spodní části hrudníku to vše na jejich pravých stranách. Dalším styčným bodem je pravé
zápěstí partnera, které částečně podpírá levou paži partnerky.

Obrázek 7: držení a postoj ve standardních tancích
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11 Povrchová elektromyografie
Elektromyografie (EMG) je vyšetřovací metoda, která je založena na snímání
povrchové nebo intramuskulární svalové aktivity. Povrchovou svalovou aktivitu měříme
pomocí povrchové elektromyografie. K měření intramuskulární aktivity je třeba
invazivní jehlové elektromyografie.
Tato metoda je vhodná k hodnocení tzv. svalových vzorců projevujících se při
jednotlivých pohybech, např. chůzi. Umožňuje rozpoznat nesprávné vzorce a
přecvičovat je na vzorce správné. Využívá se v rehabilitačním lékařství či sportovní
medicíně (Trojan, 2001).
Povrchová elektromyografie umožňuje snímání povrchové elektrické aktivity
svalů pomocí povrchových elektrod. Povrchové elektrody snímají změny elektrického
potenciálu, ke kterým dochází při svalové činnosti. Zaznamenávání je neinvazivní a
nebolestivé. (Kasman, 2002).
EMG sleduje svalovou aktivaci funkci pomocí analýzy změn elektrického
potenciálu. Depolarizace a repolarizace povrchové membrány svalového vlákna je
prvotní zdroj změny elektrického potenciálu uvnitř svalu. Depolarizace membrány
doprovází pohyb iontů, generující elektrické pole v blízkosti svalového vlákna. EMG
signál je výsledkem sledu akčních potenciálů motorických jednotek, které jsou
detekovány

povrchovou

elektrodou

v

blízkosti

kontrahovaných

svalových

vláken. Akční potenciál prochází při měření povrchového EMG přes přilehlé svalové
tkáně, hlavně tuk a kůži, na jejímž povrchu jsou detekovány (Tlašková, 2008).
Elektromyogram, který je záznamem EMG měření, se podobá vyjádření
interferenčního vzorce vzniklého překrytím sumačních potenciálů z většího počtu
motorických jednotek. „Nejedná se o prostou sumaci elektrického napětí v daném
okamžiku, ale o výsledek jejich interferencí v prostorovém vodiči - sval, kůže,
elektrody.“ (Rodová et al., 2001, str. 173)
Při snímání záznamů pomocí povrchových elektrod je potřeba snížit odpor kůže
na minimum. Kůže musí být suchá, doporučuje se ji předem odmastit tukovým
rozpouštědlem a případně skarifikovat speciální abrazivní pastou. Uložení aktivní
snímací elektrody je nad svalovým bříškem co nejblíže motorickému bodu, referenční
snímací elektroda je umístěna nad šlachou. Mezi elektrodu a kůži se aplikuje vodivý
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gel. Doporučují se miskové elektrody a dobré připevnění elektrod ke kůži (např.
leukoplastí či použitím samolepící elektrody) (Kadaňka et al., 1994).
De Luca uvádí jako optimální aplikaci elektrod do vzdálenosti 10 mm, velikost
elektrody s délkou 10 mm a šířkou 1 mm. Umístění elektrod je obvykle do střední linie
svalu přes největší svalové bříško nebo mezi motorický bod a šlachu (De Luca, 1993).
Maximální výskyt signálu se nachází ve frekvenčním pásmu 50-150 Hz (De
Luca, 1993). Zpracování EMG signálu se uskutečňuje pomocí frekvenční filtrace a
případně matematickou úpravou – rektifikací. Při měření je použito frekvenčních filtrů
pro snížení vlivu arteficiálního šumu, který vzniká zejména v důsledku pohybu kabelů
či při nedostatečné fixaci elektrod (Rodová et al., 2001).
„Kineziologická EMG se zabývá především vyšetřením svalové funkce během
dílčího i komplexního pohybu, sleduje svalovou koordinaci, pozoruje speciální vliv a
efekt tréninkových metod, terapeutických prvků, vztah velikosti elektormyografického
signálu k síle, i únavě a vliv interakce zátěže či nástroje a svalové funkce“ (Rodová et
al., 2001)
K pozitivům patří snadný přístup k fyziologickým procesům, které přímo souvisí
se vznikem pohybu a produkováním síly (De Luca, 1993), neinvazivnost a relativně
jednoduchý postup provedení detekce (Rodová et al., 2001).
Výsledek vyšetření povrchovou elektrodou však nemůže nahradit invazivní
jehlové vyšetření. Povrchová elektroda je schopna registrovat potenciály ze svalových
vláken do hloubky jen asi 20 mm (Keller, 1999).
Pro získání kvalitního EMG záznamu je nutná přesná optimalizace nastavení
přístrojů, věrné zesílení průběhu rozdílu potenciálu na elektrodách (bipolární svod),
zabránění artefaktům a stanovení vhodných snímacích bodů na svalu. Povrchová EMG
je obvykle využívána v neurologii, neurofyziologii, fyzioterapii, ortopedii, sportovní
medicíně, biomechanice, ergonomii a dalších oborech. V oblasti kineziologických studií
se povrchové EMG využívá při vyšetřování aktivity jednotlivých svalů, timingu, tzn.
aktivace konkrétního svalu v čase. EMG signál umožňuje zjistit, zda je sval aktivní či
nikoli, popř. míru svalové aktivity.
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11.1 Omezení metody elektromyografického měření
Elektromyografie je metodou používající se k objektivizaci svalových funkcí,
názory na ni jsou však mnohdy sporné. Primárně je nutné zdůraznit fakt, že neměříme
svalovou sílu ani svalovou práci. EMG měří elektrický potenciál, který jako fenomén
existuje při svalové aktivaci a který tuto aktivaci nejvěrněji ilustruje na topicky přesně
vymezeném místě svalu živého organismu. Ze změny elektrického potenciálu
usuzujeme na aktivitu motorické jednotky a z té, sekundárně na práci svalu (Kračmar et
al., 2007).
Z výše popsaného pak lze vyvodit několik závěrů, které je nutno brát v potaz
během výběru probanda i během samotného měření.
•

Kvantitativně můžeme srovnávat pouze výsledky měření na jedné osobě bez
přelepování elektrod a bez velké časové pauzy mezi měřením (pocení, odlepení
elektrody). Nevýhodou je minimální možnost zobecnění výsledků.

•

Při analýze pohybové aktivity je vhodné vybrat probanda s vysokou mírou
koordinace pohybu a s pevně fixovaným hybným stereotypem.

•

Zapojení velkého počtu motorických jednotek způsobuje vzájemnou interferenci
signálu, která deformuje křivku. Přibližně od zapojení 50% motorických
jednotek nestoupá křivka dále lineárně, není možné poměrné posouzení svalové
práce. Můžeme však konstatovat, jestli se svalová práce u jednoho svalu zvětšila
nebo zmenšila mezi dvěma různými činnostmi.

•

Poměrné posouzení svalové práce mezi dvěma různými svaly není možné. Do
hry vstupuje různá vodivost kůže na různých místech těla, odlišná síla
podkožního tuku, různá velikost motorických jednotek (např. okohybné svaly
vs. m. velký sval hýžďový) (Tlašková, 2008).

•

Lokalizace elektrod je možná pouze do jednoho určitého místa svalu.
Popisujeme-li aktivaci svalu, popisujeme vlastně aktivaci pouze jediného místa
svalu, kde jsou lokalizovány elektrody. Předpokládáme-li zřetězení svalových
funkcí, pak při změně úhlu v kloubu se může posunout řetězec největšího
zatížení v samotném svalu a znehodnotit tak výsledky měření. Východiskem je
expertní lokalizace místa největší svalové kontrakce pro umístění elektrod. Je
samozřejmě nutné co nejvěrněji simulovat pohyb – tvar pohybu i charakteristika
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práce svalů ve smyslu kontrakce koncentrická vs. excentrická (Kračmar et al.,
2007).

12 Metodologie
12.1 Obecná charakteristika výzkumu
Cílem výzkumu, jako jednoho z dílčích úkolů práce, bylo stanovení míry
aktivity a timingu zapojení jednotlivých svalových struktur, v průběhu kinematické
jednotky tanečního sportu. Podstatou analýzy bylo sledování elektrické aktivity
vybraných svalů posturálního systému v celém průběhu kinematické jednotky pomocí
EMG analýzy a analýzy kinematické. Při analýze byl sledován timing nástupu a
odeznění aktivací vybraných svalů ve spojitosti se synchronizovaně přiřazenými
pozicemi probanda, posouzení charakteru EMG křivky ve smyslu výskytu lokálních
maxim, posouzením střední hodnoty plochy pod EMG křivkou jednoho krokového
cyklu.
Při snímání EMG byl současně pořízen i videozáznam. Zaznamenaná data byla
převedena do počítače a upravena speciálním PC programem KaZe5. Měření probíhalo
ve spolupráci s katedrou sportů v přírodě FTVS UK.

12.2 Výběr tance
S ohledem na fakt, že taneční sport není charakterizován typickou pohybovou
aktivitou, bylo nutno před samotným měřením, v závislosti na úskalích spojených
s měřením pomoci povrchové EMG, specifikovat jednoduchý pohybový cyklus, který
bude u probanda dostatečně fixován.
Na základě předpokladu většího možného negativního vlivu na posturální
systém, byla vybrána skupina standardních tanců. Tento předpoklad byl vyvozen
z faktu, že ve standardních tancích existuje omezení pohybového stereotypu
kvůli těsnému postavení v páru a relativně statickému držení horních končetin.
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Škála pohybových vzorů je ve standardních tancích omezenější, oproti tancům
Latinskoamerickým, avšak ve srovnání s běžnými pohybovými aktivitami (chůze, jízda
na kole, plavání) dosahuje i přesto značné šíře. Přitom opakování jednoho pohybového
vzoru (taneční variace) ve většině případů není možné (například kvůli choreografické
přesnosti, anebo kvůli návaznosti jednotlivých variací v polovině krokového cyklu).
Jediným tancem, který má ve svém repertoáru variace, které umožňují neustálé
opakování, při zachování plynulosti pohybu, je valčík.
Valčík je v soutěžním repertoáru již od nejnižší výkonnostní třídy. V nižších
třídách je obvykle tančena pouze forma neustále navazujících otáček vpravo. Otáčka
vlevo, je s ohledem na rychlost tance a nutnost výborné pohybové koordinace
jednotlivce i páru, doménou spíše vyšších výkonnostních tříd. Otáčka vpravo je tedy
dostatečně fixovaným pohybovým vzorcem a vzhledem k požadavku na dodržení tempa
hudební předlohy (60 taktů za minutu) je předpoklad rychlého přechodu
k automatickému pohybu (Bonsignori, 2010). Valčíková otáčka vpravo tedy splnila
základní požadavky pro použití povrchového EMG měření. Na druhou stranu však byla
značně omezena šíře pohybových vzorů používaných ve standardních tancích, což
může, do jisté míry, ovlivnit výsledky zkoumání.
Valčíková otáčka vpravo je charakterizována 6 kroky, rozdělenými do dvou
částí. Partner zahajuje celou variaci první částí a partnerka částí druhou, následně
partner pokračuje druhou částí otáčky a partnerka částí první. Oba partneři tak opakují
totožný pohyb asynchronně o jeden hudební takt.
1. část -

I: krok pravou nohou vpřed
II: krok levou nohou stranou, šikmo vpřed
III: přísun pravé nohy k noze levé a přenesení váhy

2. část -

IV: krok levou nohou vzad
V: krok pravou nohou stranou, šikmo vpřed
VI: Přísun levé nohy k noze pravé a přenesení váhy (Landsfeld,
2006)

Při tempu hudební předlohy 60 taktů za minutu tedy každý z partnerů vykoná cca 270
dílčích kroků otáčky vpravo během jediného soutěžního tance (1,5 min).
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12.3 Výběr probandů
Výzkum má charakter případové studie. Byl vybrán taneční pár (dva jedinci
rozdílného pohlaví) nejvyšší výkonnostní třídy a devítiletou zkušeností v tanečním
sportu. Oba partneři přitom po celou dobu jejich taneční kariéry tančí spolu. Zkušeností
tanečního páru byl eliminován možný negativní vliv, neznámého prostředí měřící
místnosti (kvalita a velikost taneční plochy, její adheze atd.), hmotnosti měřícího
zařízení a jiné. Tím, že je taneční pár v tomto neměnném složení již devět let, dává
předpoklad zvládnutí negativních vlivů zevního prostředí, bez porušení kompaktnosti
tanečního páru po celou dobu měření. Oba členové tanečního páru jsou zdraví jedinci.
Zpracování a prezentace výsledků probíhala anonymně.

12.4 Charakteristika použitých metod
Bylo provedeno EMG měření pomocí povrchových elektrod u významných
posturálních svalových skupin, u nichž byl předpoklad největšího podílu záběrové
funkce při valčíkových otáčkách vpravo. Měření bylo doplněno kinematickým
rozborem pomocí časové analýzy videozáznamu. EMG nábor byl nabírán vždy po dobu
20 sekund. Celkem jsme provedli pět 20 vteřinových měřících cyklů u partnera a pět
měřících cyklů u partnerky. Mezi jednotlivými měřeními byla minimálně 3 minutová
pauza. Celkem jsme analyzovali 8 tanečních cyklů při každém měření. Rychlost tance
byla stanovena na 177 hudebních dob za minutu (59 taktů za minutu). Zmíněná rychlost
odpovídá rozmezí předepsaném pravidly tanečního sportu a zároveň odpovídá
přirozenému švihu tohoto tanečního páru. V případě volby jiného tempa by taneční pár
musel časování svého pohybového projevu částečně korigovat, což by mohlo vést ke
zkreslení výsledků měření.
Kinematický rozbor byl proveden na základě znalosti choreografického určení
jednotlivých fází valčíkové otáčky vpravo, jak byla popsána výše.
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12.5 Mobilní přístroj pro snímání EMG
V experimentu bylo pro snímání povrchové elektrické aktivity svalů použito
přenosné EMG zařízení KaZe05, které bylo vyvinuto na FTVS UK v Praze. Tento
přístroj disponuje 7 kanály pro přenos EMG potenciálů ze svalů a osmý kanál je použit
pro synchronizaci EMG záznamu s videokamerou. V průběhu celé doby měření byl
přístroj nesen partnerem (probandem mužského pohlaví).
technické specifikace:
výrobce a autor:

Karel Zelenka, UK FTVS v Praze

charakteristika:

nezávislý polyelektromyografický mobilní přístroj
pro snímání elektrického potenciálu svalů

počet měřících kanálů:

8 (7 kanálů pro EMG měření potenciálů svalových
skupin,

1

kanál

pro

synchronizaci

s videozáznamem)
vzorkování:

200Hz

frekvence:

30 – 1200 Hz při 3dB/kanál

stupeň citlivosti:

nastavitelný v rozmezí 6 – 0,05 mV

Videokamera – technické specifikace:
digitální videokamera CANON HDV 1080i SONY
rozlišení: 3,1 megapixely
frekvence snímání obrázků: 50 obr/sec.
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Sledované svaly:
Svaly, jejichž činnost byla sledována a měřena, byly vybrány na základě jejich
funkce, jak je uvádí Čihák (2001), Janda (2004), Javůrek (1986) a Véle (2006).
Seznam měřených svalových skupin:
•

hrudní sektor vzpřimovač páteře pravostranný (HP vp)

•

hrudní sektor vzpřimovač páteře levostranný (HL vp)

•

bederní sektor vzpřimovač páteře pravostranný (BP vp)

•

bederní sektor vzpřimovač páteře levostranný (BL vp)

•

zevní šikmý břišní sval pravostranný (P zšbs)

•

zevní šikmý břišní sval levostranný (L zšbs)
Anatomický popis výše zmiňovaných svalů je nastíněn v teoretickém úvodu

práce. Přená lokalizace elektrod byla provedena školeným fyzioterapeutem přímo
v místě měření.

12.6 Specifikace prostředí měření
Měření bylo provedeno v tanečním sále Hudební a taneční fakulty AMU
v Praze. Taneční prostor měl rozměry 6 x 10 m. Povrch taneční plochy byl kryt
baletizolem.
Hudební předloha byla hrána v ¾ taktu v tempu 59 taktu za minutu.

12.7 Popis techniky měření
Pomocí fyzioterapeutických postupů (svalový test dle Jandy (2004), simulace
pohybu a současná palpace svalů) byla stanovena přesná lokalizace elektrod. Na každý
sval byly umístěny dvě elektrody ve vzdálenosti 10 mm a fixovány chirurgickou
páskou. Následně byla provedena kalibrace přístroje. Dále proběhlo několik testů za
účelem získání reliability výsledků měření. Vlastní měření proběhlo ihned poté.
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12.8 Způsob vyhodnocení a interpretace dat
•

Bylo stanoveno pořadí lokálních maxim sledovaných svalů v rámci cyklu
valčíkové otáčky vpravo.

•

Vzájemné porovnání korelačních matic křivek EMG mezi jednotlivými
sledovanými svaly

•

Pro vzájemné porovnání křivek EMG aktivity sledovaných svalů v rámci
jednoho krokového cyklu byly sjednoceny časové osy.

•

Diferencované pozice klíčových míst pohybu získaných z videozáznamu byly
přiřazeny k odpovídajícím místům v EMG grafech.
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13 Výsledky
13.1 Partnerka
Tabulka č. 1 předkládá korelaci jednotlivých svalových skupin v rámci jednoho
cyklu valčíkové otáčky vpravo u partnerky
KORELACE

HP vp

HL vp

BP vp

BL vp

P zšbs

L zšbs

HP vp

1

0,35

0,43

0,13

0,45

0,39

1

0,66

0,65

0,12

0,14

1

0,57

0,15

-0,07

1

-0,03

0,11

1

0,50

HL vp
BP vp
BL vp
P zšbs
L zšbs

1

Tabulka 1: korelace svalů u partnerky

Tučně jsou uvedeny středně významně spolupracující svalové partie.
Je zde patrná středně významná souhra všech čtyř porcí vzpřimovačů trupu
s výjimkou korelace mezi levostrannou bederní částí vzpřimovače trupu a
pravostrannou hrudní částí téže svalové struktury, která je velmi nízká
Vzájemná souhra vnějších šikmých svalů břišních je taktéž středně významná
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Graf č. 1 dokládá vzájemný timing svalové aktivity jednotlivých svalových
struktur při valčíkové otáčce vpravo u partnerky s označenými vrcholy aktivity
příslušných svalů (zvýrazněná část odpovídá jednomu cyklu valčíkové otáčky vpravo)

Graf 1: graf svalové aktivity jednotlivých svalů u partnerky
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13.2 Partner
V tabulce č. 2 je uvedena korelace jednotlivých svalových skupin v rámci
jednoho cyklu valčíkové otáčky vpravo u partnera.
KORELACE

HL vp

BP vp

BL vp

P zšbs

L zšbs

HP vp

HL vp

1

0,14

0,50

-0,17

0,13

0,21

1

0,48

0,62

0,48

0,75

1

0,13

0,27

0,36

1

0,46

0,56

1

0,42

BP vp
BL vp
P zšbs
L zšbs
HP vp

1

Tabulka 2: korelace svalů u partnera

Tučně jsou uvedeny středně významně spolupracující svalové partie.
Stejně jako u partnerky je zde možno vysledovat středně významnou spolupráci
mezi všemi zkoumanými částmi vzpřimovačů trupu, s výjimkou vzájemné korelace
mezi hrudními porcemi této svalové struktury. Velmi nízkou intenzitu korelace je
možno vysledovat i mezi levostrannou hrudní částí vzpřimovače trupu a pravostrannou
bederní částí téže porce svalu.
Je patrná vzájemná souhra vnějších šikmých svalů břišních.
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Graf č. 2 dokládá vzájemný timing svalové aktivity jednotlivých svalových
struktur při valčíkové otáčce vpravo u partnera s označenými vrcholy jejich aktivity
(zvýrazněná část odpovídá jednomu cyklu valčíkové otáčky vpravo)

Graf 2: graf svalové aktivity jednotlivých svalů u partnera

Tabulka č. 3 ukazuje pořadí lokálních maxim EMG křivky v rámci jednoho cyklu
valčíkové otáčky vpravo u partnerky i partnera.
Svaly

Partnerka

Partner

HP vp

2 ; 5 ; 11-12

2 ; 17

HL vp

1 ; 7 ; 9-10 ; 13-14

6 ; 13 ; 15

BP vp

9-10 ; 13-14

5 ; 10-11

BL vp

6 ; 8 ; 11-12

3-4 ; 9 ; 12

P zšbs

3

1 ; 7 ; 14

L zšbs

4

3-4 ; 8 ; 10-11 ; 16

Tabulka 3: pořadí pozic lokálních maxim
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Grafické srovnání svalové aktivity obou partnerů ve valčíkové otáčce vpravo
(zvýrazněná část odpovídá jednomu cyklu valčíkové otáčky vpravo)

Graf 3: grafické porovnání aktivace svalů u obou tanečníků
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14 Diskuze
Popis aktivace svalů v časovém sledu při valčíkové otáčce vpravo u
partnerky:
Zahájení pohybu je, podle popisu krokového schématu, určeno rovnovážnou
polohou, kdy oba partneři stojí snožmo a hmotnost těla partnerky je soustředěna na
pravé noze, hmotnost těla partnera na noze levé.
Při zahájení prvního kroku první části otáčky vpravo je u partnerky patrná
nejprve doznívající aktivita vzpřimovače páteře v hrudním segmentu na levé straně.
Aktivita zádových svalů je nízká, naproti tomu se zvýšila aktivita svalů břišních,
převážně na pravé straně.
Prostřednictvím svalových řetězců působících při flexi trupu a současném
záklonu, zachycuje břišní svalstvo hmotnost hlavy (Véle, 2006). Hlavě byla v průběhu
předchozí švihové jednotky udělena kinetická energie a významným způsobem
ovlivňuje celou situaci i odstředivá síla působící v průběhu pohybu. Zároveň zde působí
fakt, že se partnerka připravuje k výkroku levou nohou vzad. Břišní svaly tedy dále
přispívají k fixaci pánve při stoji na jedné noze.
Na konci prvního kroku přichází významná aktivace hrudní části vzpřimovače
páteře pravé strany, doprovázená aktivitou pravostranného šikmého břišního svalu.
Silueta partnerky ukazuje přetrvávající sklon vpravo (z pohledu partnerky), který
udržují právě dva výše zmíněné svaly. V této švihové fázi by již mělo docházet
k vyrovnání sklonu. Vysvětlení je možné hledat opět v nedobrém postavení hlavy a také
určitém záklonu partnerky, nutném pro dodržení základního držení v páru.
Po odeznění aktivity nastává jakási fáze uvolnění ve všech měřených svalech a
to až do konce první části valčíkové otáčky vpravo, kdy partnerka jde i s partnerem do
mírného snížení.
Absence vyšší svalové aktivity v této fázi pohybového prvku je pro správné
navázání druhé části otáčky nutná. Navíc je v této fázi otáčky dominantní práce partnera
a partnerka pro svůj pohyb cíleně využívá jeho švihu.
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V prvním kroku druhé části valčíkové otáčky vpravo, kdy partnerka vykračuje
pravou nohou vpřed do kroku partnera, se objeví aktivita vzpřimovače páteře v hrudním
segmentu vlevo společně se vzpřimovači páteře v oblasti beder na obou stranách
současně. Na toto reagují svaly břišní stěny lehce zvýšenou aktivitou.
Vzrůstající aktivita levostranného vzpřimovače páteře hrudního segmentu
potvrzuje zvětšující se sklon páru doleva (z pohledu partnerky). Aktivita bederní části
vzpřimovačů bilaterálně ukazuje na vzrůstající záklon při dokončování odrazové fáze
kroku. Břišní svaly pak reagují na průběh švihové fáze kroku, kdy se dolní končetina
dostává vpřed.
Ve druhém kroku této druhé části otáčky, ve chvíli, kdy partnerka provádí krok
stranou s mírným zdvihem, můžeme sledovat masivní nástup všech porcí vzpřimovače
páteře bilaterálně, přičemž svaly břišní partie nevykazují žádné nadměrné zvýšení či
snížení své aktivity.
Takto popsaná akce souvisí se samotným plochým zdvihem tanečního páru, ale
také se snahou o dosažení maximální délky pohybu. Partnerka se při pohybu po
tanečním směru v této fázi variace dostává před partnera a připravuje se dalšímu cyklu
otáčky.
Popis aktivace svalů v časovém sledu při valčíkové otáčce vpravo u partnera:
Při zahájení prvního kroku valčíkové otáčky vpravo můžeme u partnera vidět
aktivitu zevního šikmého svalu břišního vpravo, která postupně narůstá už při
dokončování kroku předchozího. Aktivita zádového svalstva je nízká.
Při vykročení partnera vpřed do kroku partnerky nastupuje aktivita vzpřimovače
páteře bederní oblasti, výrazněji na levé straně a téměř současně dochází i k zapojení
levostranného zevního šikmého svalu břišního. V poslední řadě dochází k aktivaci obou
vzpřimovačů páteře hrudního sektoru bilaterálně.
Tato fáze pohybu je významná pro řízení směru tanečního páru v prostoru.
Partner zde může ovlivnit pohyb svůj a především pohyb partnerky pro celý následující
cyklus valčíkové otáčky vpravo. Této přípravné fázi odpovídá zvýšená aktivita všech
měřených svalů.
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V polovině prvního kroku, po krátkém poklesu aktivity, nastupuje opět fáze
vyšší aktivity břišního svalstva oboustranně a dochází k opětovnému zapojení bederního
úseku vzpřimovače páteře vlevo.
Aktivita břišního svalstva poukazuje na průběh švihové fáze kroku, jak o ní
hovoří Véle (2006) a jak již byla popsána u partnerky. Zvýšená aktivita bederního
vzpřimovače páteře na levé stranně dokazuje dominující levostranný sklon v páru (z
pohledu partnera) a zároveň počínající kompenzační záklon partnera. Oba zmíněné
fakty korespondují s pohybem partnerky v této fázi pohybu.
V průběhu druhého kroku první části valčíkové otáčky vpravo přichází aktivita
bederního úseku vzpřimovače páteře vpravo následovaná zvýšenou aktivitou
levostranného šikmého břišního svalu.
Břišní svaly zabezpečují přenos hmotnosti trupu nad stojnou nohu (levou) – při
zvětšení pohybu za účelem výměny pozice s partnerkou.
Po odeznění této aktivity dochází k téměř synchronnímu zapojení bederního
sektoru vzpřimovače páteře vlevo a hrudního úseku vzpřimovače páteře vlevo.
Aktivita těchto svalů dokládá dodatečnou protirotaci páru (vlevo) a snahu
partnera o získání lepšího výchozího postavení těla při vchodu do následující části
otáčky.
Po zahájení prvního kroku druhé části valčíkové otáčky dochází ke snížení
aktivity většiny měřených svalových struktur. V této fázi partner využívá švihu
partnerky. Výjimkou je zvýšení aktivity hrudního úseku vzpřimovače páteře levostranně
se současným zapojením zevního šikmého břišního svalu vpravo.
Tato partnerova akce souvisí s počátkem změny sklonu páru v průběhu prvního
kroku druhé části otáčky.
Těsně před zahájením dalšího cyklu valčíkové otáčky (ve fázi přísunu pravé
nohy k levé) dochází k výraznému nástupu svalové aktivity v zevním šikmém břišním
svalu vlevo, ostatní svaly nevykazují žádnou nadměrnou aktivaci.
Vzestup aktivity tohoto svalu předznamenává přípravnou fázi pro vstup do
dalšího cyklu valčíkové otáčky.
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Z hlediska srovnání aktivace svalových skupin partnera a partnerky bychom při
znalosti mechaniky tanečního pohybu ve valčíkové otáčce vpravo mohli předpokládat,
že časování nástupu aktivity jednotlivých svalových skupin bude přibližně shodné ve
stejné fázi pohybu. Při podrobné kinematické analýze však nalézáme značné odlišnosti.
Jejich příčinu je nutno hledat především v omezení pohybového projevu obou
tanečníků tím, že je nutno dodržovat kompaktní držení v rámu. Zároveň s tím je nutno
brát ohled na pohybový projev druhého člena páru a to vše sladit s časováním hudby.
Přirozená technika pohybu, vycházející z anatomických a kineziologických předpokladů
(ostatní složky techniky pohybu jsou pro oba členy páru totožné), je značně omezena.
Navíc je zde nutnost choreografické jistoty v měnících se podmínkách. Z historického
vývoje tanečního sportu vyplývá, že vedoucí úlohu zde hraje muž (partner), žena
(partnerka) je v jakési „podřízené“ roli. Partner určuje směr dalšího pohybu, jeho
časování a je odpovědný i za případné vyhnutí se kolizím s ostatními páry na parketě.
Partnerka by měla umět rozpoznat všechny nuance partnerova pohybu a náležitě na ně
reagovat. K tomu je nutný velice dobrý, přesný timing jednotlivých pohybů od obou
členů páru.
V průběhu popisu jednotlivých svalových akcí bylo poukázáno na problém,
který jsem v předcházejícím textu nastínil. Je jím kompenzační odklon partnera proti
odklonu partnerky. Odklon partnerky je popsán v kapitole o držení páru ve standardních
tancích. Je tam zmiňováno i úskalí, které s sebou tento odklon přináší. Pomocí EMG
měření byl tento jev potvrzen. Ačkoli jeho nalezení nebylo cílem ani jedním z dílčích
úkolů této práce, je jeho přítomnost známkou disharmonie v pohybu zkoumaného
tanečního páru, způsobenou nesprávným základním pohybovým návykem.
Dalším z možných negativních aspektů, který byl nastíněn již při prezentaci
výsledků, je významně nízká korelace mezi levostrannou hrudní částí vzpřimovače
trupu a pravostrannou bederní částí téže porce svalu u partnera a stejný fenomén, ovšem
kontralaterálně, pozorovaný u partnerky.
Vysvětlením tohoto faktu je samotné standardní držení při pohybu. Těla obou
partnerů jsou v kontaktu podél pravé strany (pravé stehno, pravá část pánve, břicha a
hrudníku). Spojená levá ruka partnera a pravá ruka partnerky dokreslují pohyb celého
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páru, často nezávisle na pohybu páru jako celku. Nezanedbatelná je zde síla působící na
dlouhé páce a často je nutno tuto sílu separovat a omezit tak její vliv na kompaktnost
páru. Nízká korelace mezi svalovými strukturami však může znamenat velkou statickou
posturální aktivitu příslušného svalu, nezávisle na pohybu dalších částí těla (Kadaňka et
al., 1994).
Vliv svalové aktivity na posturální systém
Při popisu nejvýznamnějších odchylek od správného držení těla jsme v mnoha
případech vycházeli z toho, že jejich příčinou je svalová nerovnováha mezi flexory a
extenzory trupu. Abychom mohli prokázat či vyvrátit pozitivní vliv tanečního sportu na
vznik svalových dysbalancí, musíme v samotném kineziologickém rozboru hledat i
koaktivaci, či střídání aktivace dorzálních a ventrálních struktur. Vzhledem k charakteru
měřicího přístroje, nebylo možno z jednoho měření udělat současný náběr většího počtu
svalových struktur, při zachování bilaterálního měření. Při měření jedné stany a
následně strany druhé bychom zase přišli o možnost odhalení jednostranné zátěže,
pohledu laterality. Zaměříme se tedy na sledování souslednosti aktivace šikmých
břišních svalů a bederní části vzpřimovačů páteře, jako hlavních struktur přispívajících
ke vzniku hyperlordotického držení, stejně jako dolního zkříženého syndromu.
Porovnáme-li timing vzestupu aktivity ventrálních a dorzálních struktur u
partnerky, můžeme konstatovat, že aktivita vzpřimovače páteře bederní oblasti
(především v druhé části otáčky vpravo – při pohybu vpřed) je vždy doprovázen i
zvýšením aktivity sledovaných břišních svalů. Toto zvýšení je ale velice mírné. Aktivita
břišních svalů je po celou dobu přibližně ve stejné úrovni, Břišní svalstvo zde plní
především stabilizační roli. Naproti tomu můžeme vysledovat obecně vyšší aktivitu
břišního svalstva v první části otáčky vpravo, ve chvíli, kdy je bederní část vzpřimovače
páteře méně aktivní. Obě tato tvrzení dokládá i korelační tabulka, která nám říká, že
koaktivace obou sledovaných svalových struktur je velice nízká.
Již z pohledu do korelační tabulky je možno tvrdit, že u partnera je situace
odlišná. Spolupráce mezi vzpřimovačem páteře bederní oblasti vpravo a oběma
sledovanými břišními svaly je na poměrně vysoké úrovni.
Stejně jako u partnerky je i u partnera možné vysledovat obecně vyšší aktivitu
břišních svalů při pohybu vzad (v druhé části valčíkové otáčky vpravo), zatímco při
pohybu vpřed je aktivita břišních svalů nižší (zvláště pravostranně). Na rozdíl od
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partnerky je zde však patrna výrazná záběrová aktivita břišního svalstva současně
s vrcholy aktivity dorzálních svalů.
Aktivita zádových svalů je u obou partnerů, obecně vzato vyšší než aktivita
svalů břišních. To dává předpoklad pro tvrzení, že sportovní tanec do jisté míry
podporuje vznik, nebo rozvoj dolního zkříženého syndromu a hypotézu, která byla
v úvodu vyřčena, vyvrací.
Při pohledu na grafický záznam celého měření však lze říci, že aktivita břišních
svalů u obou partnerů při zahájení pohybu vzroste, při tanci se tedy břišní svalstvo
posiluje a plný rozvoj dolního zkříženého syndromu nehrozí (viz. příloha č. 3 a 4). Je
zde ovšem namístě doporučení kompenzačních cvičení, aby bylo možno jeho případný
vznik korigovat a zároveň aby bylo možno rozvíjet flexibilitu posturálních struktur při
sportovní přípravě tanečního páru.
Dalším zkoumaným sektorem byla hrudní část vzpřimovače trupu. Jeho oslabení
může vést ke vzniku hyperkyfotického držení těla. Vzhledem k nemožnosti měření jeho
antagonistů na ventrální straně trupu (omezený počet přenosových kanálů měřicího
přístroje), musíme vyjít z faktu, že tato část vzpřimovačů trupu má ontogenetického
vývoje predikován sklon k ochabování, jak to bylo popsáno v teoretické části práce.
Četnost vrcholů aktivity v průběhu cyklu práce (cca 2 sec) této porce svalu u
obou probandů nám jasně naznačuje, že sval je v průběhu tance intenzivně posilován.
Což nás přivádí k tomu, že taneční sport má jasně pozitivní vliv na držení těla,
z pohledu vad demonstrujících se v tomto sektoru trupu.
Z kineziologického pohledu však musíme konstatovat, že v průběhu tance u
obou partnerů je aktivita všech zádových struktur významně vyšší, než aktivita struktur
břišních. Vzpřimovač páteře se podle Kapandjiho (1974) do pohybu zapojuje při
překročení míry vychýlení osy trupu. Současně by měla být zajištěna i stabilizace
krátkými hlubokými stabilizátory společně se svaly dýchacími. Pokud tato podmínka
není splněna, může snadno dojít k přetížení celé oblasti a k patologické přestavbě
pohybového stereotypu (Véle, 2006). Měření prostřednictvím povrchového EMG, nám
nemůže zprostředkovat informaci o míře zapojení zmiňovaných struktur, je proto
nanejvýš vhodné, zařadit do tréninkové průpravy i posilování právě těchto oblastí, aby
bylo možné předejít případným obtížím.
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V rámci diskuze výsledků této práce je nutno znovu připomenout, že s ohledem
na způsob měření, byl vybrán pouze jeden z deseti tanců provozovaných v rámci
sportovního tance, přičemž každý taneční pár je připravován vždy alespoň pro pět
z nich. Pohyb v tanečním sportu je mnohostranný a z výsledků měření jedné variace
valčíku (valčíkové otáčky vpravo) ještě není možné usuzovat na pozitivní či negativní
dopad tanečního sportu na držení těla jedince. Valčík však byl vybrán jako
reprezentativní zástupce všech tanců pro primární případovou studii, jejímž výsledkem
bylo určení, že valčíková otáčka vpravo může, při dlouhodobém provozování, vést ke
svalovým dysbalancím a některým vadám držení těla.
Toto tvrzení nelze globalizovat pro všechny tance, lze ho však s jistou mírou
korekce převést do ostatních švihových standardních tanců (waltz, slowfoxtrot,
quickstep). Jejich charakter je obdobný, odlišná je především rychlost a míra rotace
páru.
Jako proband byl vybrán taneční pár nejvyšší výkonnostní úrovně, je tedy nutno
brát v potaz i to, že vrcholově prováděná sportovní aktivita s sebou vždy přináší
přetížení pohybového systému, které je nutno kompenzovat dalším cvičením.
S uvážením všech dostupných faktů vede tato studie k závěru, že taneční sport
má obecně velice pozitivní vliv na formování držení těla z pohledu běžných odchylek,
které byly popsány v úvodu. Na vrcholné úrovni tanečního sportu se však setkáváme
s problémy spojenými s přetížením posturálních svalových struktur a se specifickými
obtížemi, které s sebou tato sportovní disciplína přináší. V rámci přípravných
výkonnostních kategorií bych doporučil zařazení kompenzačního cvičení. Při dodržení
správně zvoleného tréninkového plánu při současné předchozí dobré pohybové průpravě
však není nezbytné. Na vrcholné výkonnostní úrovni je doporučeníhodné věnovat
zvýšenou pozornost aktivitě hlubokého stabilizačního systému a kompenzaci přetížení
způsobených nadměrnou pohybovou aktivitou.
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15 Závěr
Práce je koncipována jako empiricko-teoretická studie, jejímž tématem je vliv
tanečního sportu na držení těla sportovce. V teoretické části, která nás uvádí do
problematiky, je věnována pozornost jednotlivým složkám posturálního systému
především z anatomického a kineziologického pohledu. Byly zde formulovány
předpoklady pro správné držení těla i faktory, které ho mohou negativním způsobem
ovlivnit. Dále je v této první části prezentován taneční sport, jeho historický vývoj a
jeho zakotvení ve strukturách sportovních organizací. Popsán je i výběr z pravidel
sportovního tance a pravidel pro jeho hodnocení, s přihlédnutím na jejich vliv na
zkoumané téma. Poslední kapitolou úvodní části pak byla charakteristika principu sběru
dat pomocí povrchové elektromyografie, která byla při výzkumu používána.
Cílem práce bylo ověření vlivu tanečního sportu na držení těla prostřednictvím
vytvoření rámcové koordinační mapy vybraných svalových struktur v oblasti trupu.
Celý projekt je svým zaměřením primárně analytickou experimentální studií. Měření
bylo provedeno na tanečním páru nejvyšší výkonnostní třídy, u něhož byla
předpokládána dobrá fixace pohybového vzoru. Náběr dat byl proveden v průběhu
terénního měření v tanečním sále HAMU v Praze.
Zpracování

shromážděných

programu MATLAB®

dat

proběhlo

prostřednictvím

počítačového

a jejich analýza společně s analýzou videozáznamu byla

uskutečněna v prostředí programu DartFish.
Interpretací koordinační mapy příslušných svalových skupin bylo zjištěno, že při
základní pohybové složce valčíku (otáčce vpravo) dochází k významné aktivaci
paravertebrálních struktur. Významnou aktivitou hrudního sektoru vzpřimovače trupu
dochází k jeho posilování během tance. Tím je zabráněno jeho ochabování, které je této
porci svalu z vývojového hlediska predikováno a předchází se tak hyperkyfotickému
držení těla. Tento typ držení je specifikován jako jedna z nejčastějších odchylek od
správného držení těla. Dále bylo zjištěno, že aktivita bederního sektoru vzpřimovače
páteře je též značná a to na úkor aktivity břišního svalstva. To může být rizikovým
faktorem při vzniku dolního (pánevního) zkříženého syndromu, který též figuruje na
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čelných místech odchylek držení těla. Dolní zkřížený syndrom může dále negativně
ovlivňovat ostatní části posturálního systému.
Byla-li v úvodu práce vyřčena hypotéza, že: Při provádění valčíkové otáčky
vpravo dojde ke vzájemné koaktivaci vybraných svalů dorzální a ventrální muskulatury
trupu.
Byla měřením a interpretací výsledků vyvrácena.
Pohybovým projevem v tanečním sportu může docházet ke vzniku a rozvoji
svalových dysbalancí v oblasti trupu.
Stejně jako i v ostatních sportovních aktivitách platí ve sportovním tanci
doporučení pro zařazení kompenzačních cvičení do tréninkového plánu sportovce. Tato
cvičení by měla být zaměřena na aktivizaci hlubokého stabilizačního systému a na
kompenzaci vzniku dolního zkříženého syndromu.
Pro širokou veřejnost je však tanec velice vhodnou pohybovou aktivitou, která
výrazně ovlivňuje i rozvoj svalové koordinace a rovnováhy. Při tanečním pohybu
realizovaném

na nesoutěžní

úrovni

nedochází tak

k

extrémnímu zapojování

jednotlivých svalových skupin, především díky upravenému, zjednodušenému
tanečnímu držení. Nedochází proto k nadměrné zátěži pohybového aparátu, ale ke
komplexnímu zapojení velkého množství svalových skupin, což pozitivně přispívá
k formování dobrého držení těla. Toto tvrzení by však mělo být potvrzeno dalším
měřením v některé z následných studií. Výsledky této práce totiž nemohou být zatím
zobecněny, především kvůli nízkému počtu probandů. Pokud by tato práce, vedle svého
primárního cíle, otevřela nové otázky pro další vědeckou aktivitu při zkoumání
tanečního sportu, mohly by závěry dalších šetření vést ke zkvalitnění sportovní přípravy
tanečníků.
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Příloha č.. 1: Žádost o vyjád
vyjádření etické komise
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
FAKULTA TĚLESNÉ
LESNÉ VÝCHOVY A SPORTU
José Martího 31, 162 52 Praha 6-Veleslavín
Veleslavín
tel.: 220 171 111
http://www.ftvs.cuni.cz/

Žádost o vyjádření
etické komise UK FTVS
k projektu výzkumné, doktorské, diplomové (bakalářské)
(bakalá ské) práce, zahrnující lidské účastníky
ú
Název: Vliv tanečního
ního sportu na držení těla
t
Forma projektu: diplomová práce
Autor (hlavní řešitel):
ešitel): Bc. Pavel Vitošek
spoluřešitelé:
Školitel (v případě studentské práce): Mgr. Marie Vurmová
Popis projektu (max. 10 řádek)
Výzkum se zabývá kineziologickým rozborem aktivace svalových skupin, ovlivňujících
ovlivňujících posturální
stabilizaci, v tanečním
ním sportu. Získané výstupy mohou být přínosné
p
pro doporučení
čení vhodnosti této
pohybové aktivity při ovlivňování
ňování svalových disbalancí vyskytujících se při
p i vadném držení těla.
t
Projekt
je koncipován jako primární experimentální analytická studie. Měření
M
se uskuteční
ční v tanečním sále
HAMU v Praze, pomocí přenosného
řenosného ppřístroje
ístroje pro snímání povrchového EMG KaZe05. Použité měřící
m
zařízení
ízení je napájeno vlastním i zdroji o napjetí do 9V bez výkonných kondenzátorů.
kondenzátor Nehrozí zde žádné
nebezpečíí úrazu elektrickým proudem
proudem.
Informovaný souhlas (přiložen)
řiložen)

V Praze dne

Podpis autora:

Vyjádření etické komise UK FTVS
Složení komise: Doc. MUDr. Staša Bartůňková,
Bart
CSc.
Prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Prof. PhDr. Pavel Slepička,
Slepi
DrSc.
Doc. MUDr. Jan Heller, CSc.
Projekt práce
áce byl schválen Etickou komisí UK FTVS pod jednacím číslem:
íslem: ………………………………
dne:……………………………….
Etická komise UK FTVS zhodnotila předložený projekt a neshledala žádné rozpory s platnými
zásadami, předpisy a mezinárodní směrnicemi
sm
pro provádění biomedicínského
ho výzkumu, zahrnujícího
lidské účastníky.

Řešitel
ešitel projektu splnil podmínky nutné k získání souhlasu etické komise.

razítko školy

podpis předsedy
p
EK

Příloha č. 2: Informovaný souhlas probanda
INFORMOVANÝ SOUHLAS PROBANDA

Já, níže podepsaný(-ná):
…………………………………………
Souhlasím, že jsem byl (-la) v rozhovoru s terapeutkou a prostřednictvím tohoto
informovaného souhlasu dostatečně a srozumitelně seznámen (-na) s účelem a cílem
výzkumu.
Výzkum bude prováděn za účelem výzkumné práce v rámci studia, studentem oboru
tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených, FTVS UK v Praze.Byl (-la) jsem
informován (-na) o tom, jakou formou bude výzkum probíhat. Byl (-la) jsem
informován (-na) o způsobu dokumentace a prezentace výsledků této studie.
Byl (-la) jsem informován (-na) o tom, že veškeré mnou poskytnuté osobní údaje budou
dokumentovány, bez uvedení mého jména a příjmení.
Bylo mi umožněno vše si rozvážit a zeptat se na vše, co považuji za podstatné.
S postupem a výzkumnými metodami souhlasím.
V ………………………………………….
Terapeut:…………………………………
Proband:…………………………………

Datum:……………………………
Podpis:……………………………
Podpis:……………………………

Informace sdělené probandovi:
V rámci projektu budou snímány elektrické potenciály z vybraných zádových a břišních
svalů měřící metodou povrchové elektromyografie. Měření bude probíhat tak, že se
nejprve stanoví nejvhodnější umístění povrchové elektrody pomocí fyzioterapeutických
vyšetřovacích postupů (svalový test dle Jandy, simulace požadovaného pohybu a
současná palpace svalů). Stanovení lokalizace elektrod bude provádět certifikovaný
fyzioterapeut. Následně bude povrch kůže očištěn lékařským lihem. Na místa styku
elektrody s kůží bude aplikován gel Ten20 CONDUCTIVE speciálně vyvinutý pro
snímání povrchového EMG. Elektrody budou zafixovány na pokožce lékařskou
hypoalergenní náplastí Urgoderm. Přístroj EMG KaZe05 bude mít proband umístěn v
příručním zavazadle pásem kolem pasu. Úkolem probanda je na znamení zahájit cyklus
valčíkových otáček vpravo, doba trvání tance bude 20 vteřin. Bude provedeno celkem 5
měření. Mezi jednotlivými měřeními bude nejméně 3 minuty pauza pro odpočinek.
Výsledky budou zpracovány a vyhodnoceny anonymně. V prezentaci výsledků a jejich
dokumentaci nebudou uveřejněny osobní informace (jméno, pohlaví, rok narození). O
tomto procesu měření a způsobu prezentace výsledků bude každý proband informován
před započetím výzkumu.
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