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ABSTRAKT
Název:
Zhodnocení vlivu sportovního lezení na pohybový aparát se zaměřením
na bederní páteř
Cíle práce:
Cílem práce je zhodnotit vliv sportovního lezení na pohybový aparát člověka
s užším zaměřením na oblast bederní páteře pomocí předem stanovených testů
a vyšetření orientujících se na bederní část axiálního systému u skupiny lezců a nelezců.
Dílčím cílem je teoretické zpracování problematiky sportovního lezení, bederní páteře
a shrnutí vlivu sportovního lezení na pohybový aparát.
Metoda řešení:
Nejprve byla provedena rešerše literatury týkající se problematiky sportovního
lezení a bederní páteře. Poté byla na skupině dvaceti lezců a kontrolní skupině dvaceti
nelezců provedena komparativní studie, během které bylo provedeno funkční vyšetření
bederní páteře pomocí PBU („pressure biofeedback unit“) dle konceptu Spinální
segmentální stabilizace a vyšetření pohybových stereotypů a zkrácených svalů
dle Jandy. Výsledky byly statisticky zhodnoceny pomocí programu Microsoft Excel
a UNISTAT.
Výsledky:
U skupiny lezců se v bederní části axiálního systému potvrdil menší výskyt
svalových dysbalancí. Při vyšetření pohybových stereotypů byl prokázán zjevný rozdíl
ve stereotypu abdukce v kyčelním kloubu, kde u skupiny lezců převažoval tensorový
mechanismus abdukce, zatímco u skupiny nelezců quadrátový mechanismus abdukce.
Při vyšetření segmentální stabilizace pomocí „PBU“ nebyl prokázán rozdíl mezi
skupinou lezců a nelezců ve schopnosti aktivace m. transversus abdominis. Viditelný
rozdíl byl ale ve způsobu provedení pohybu, kdy u skupiny lezců lze předpokládat
převažující aktivaci m. rectus abdominis, zatímco u skupiny nelezců m. iliopsoas.
Klíčová slova:
Sportovní lezení, bederní páteř, pressure biofeedback unit, zkrácené svaly, pohybové
stereotypy

ABSTRACT
Title:
Evaluation of the impact of sport climbing on the locomotor system, focusing
on the lumbar spine
Aims:
The work aims to assess the impact of sport climbing on human locomotor
system, focused particularly on the lumbar spine. Predefined tests and examination
oriented towards the lumbar part of axial system were applied onto groups of climbers
and non-climbers. Theoretical description of sport climbing and lumbar spine
and a summary of the impact of sport climbing on the locomotor system were also
minor goals of the work.
Methodology:
First of all, available literature regarding sport climbing and lumbar spine has
been researched. Afterwards, a comparative study has been carried out on a group
of twenty climbers and a control group of twenty non-climbers. This study consisted
of functional examination of lumbar spine using a pressure biofeedback unit according
to the concept of spinal segmental stabilisation and examination of movement patterns
and shortened muscles using the method of Janda. Results were evaluated statistically
using Microsoft Excel and UNISTAT.
Results:
The group of climbers exhibited lower occurrence of muscle imbalance
in the lumbar part of axial system. Examination of movement patterns confirmed
a difference in the pattern of hip joint abduction, where the tensor abduction mechanism
dominated in the climber group while in the non-climber group the quadratus abduction
mechanism prevailed. Examination of spinal segmental stabilisation using pressure
biofeedback unit has not shown any difference between the groups in the ability
to activate m. transversus abdominis. However, the mechanism of carrying out
a movement was visibly different between both groups. Prevailing activation of
m. rectus abdominis can be assumed in the group of climbers, while the group of nonclimbers predominantly activates m. iliopsoas instead.

Keywords:
sport climbing, lumbar spine, pressure biofeedback unit, shortened muscles, movement
pattern
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1 ÚVOD
Sportovní lezení je poměrně mladé sportovní odvětví. V posledních letech však
prodělalo relativně dynamický rozvoj a těší se stále větší oblibě veřejnosti. Rozsáhlá
výstavba umělých lezeckých stěn přiblížila sportovní lezení široké populaci. Spolu
s rostoucí popularitou sportovního lezení se začaly objevovat i nejrůznější náměty
na jeho aplikaci i v jiné než jen sportovní sféře.
V poslední době je stále diskutovanější otázka funkčních poruch pohybového
aparátu. Zejména vertebrogenní poruchy funkčního charakteru se v populaci vyskytují
stále častěji a věková hranice jejich prvního výskytu se neustále snižuje. V rámci
komplexních rehabilitačních programů jsou proto hledány nové možnosti, které by
léčebný proces funkčních vertebrogenních poruch urychlily nebo zefektivnily. Jednou
z takových možností je výběr vhodné doplňkové aktivity nebo alespoň zařazení jejích
specifických prvků do terapeutické jednotky. Na počátku 90. let tak vznikla myšlenka
na využití prvků sportovního lezení v rehabilitační praxi, a to díky jeho specifickým
nárokům na pohybový aparát.
Je obecně známo, že vertebrogenní obtíže funkčního charakteru nezřídka
vznikají

v důsledku

dysfunkčního

propojení

svalových

řetězců

mezi

ramenním a pánevním pletencem. Na odstraňování těchto potíží se zaměřují terapie,
které obsahují složku kvadrupedální lokomoce (např. proprioceptivní neuromuskulární
facilitace, Vojtova reflexní lokomoce, aj.). Obdobně by v daném ohledu mohlo být
prospěšné terapeutické lezení, jež rovněž vyžaduje komplexní zapojení pletence
ramenního i pánevního do lokomoce.
Lezecký pohyb jako takový je zakořeněn v lidské přirozenosti. Přirozená lidská
motorika vychází z kvadrupedálního zkříženého pohybového vzoru, který je typický
i pro lezení. Lezení má tak má fylogeneticky i ontogeneticky své zastoupení
mezi lidskými lokomočními projevy. Příznivý vliv může mít sportovní lezení rovněž
na rozvoj rovnováhy a stability, bez nichž se lezec, zejména pak při lezení na obtížnost,
neobejde. Přínos může mít sportovní lezení i pro udržování fyziologického rozsahu
pohyblivosti, což je důležité v prevenci poranění šlach, kloubů a vazů. Právě v tomto
ohledu ale bohužel dochází ve sportovním lezení často až k nefyziologickému
přetěžování a tak i k negativním dopadům na pohybový aparát. Nepříznivě může rovněž
na pohybovou soustavu působit i příliš velká mechanická zátěž vznikající hlavně
10

při překonávání příliš obtížných lezeckých úseků kladoucích nároky na vyvinutí
maximální síly v téměř izometrické kontrakci.
Vzhledem k aktuálnosti témat sportovního lezení a funkčních poruch
pohybového aparátu je cílem této práce zhodnotit vliv sportovního lezení na pohybový
aparát člověka s užším zaměřením na oblast bederní páteře. Zároveň by si čtenář měl
z následujícího textu udělat představu o současném stavu poznání problematiky
sportovního lezení a bederní páteře.
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SEZNAM ZKRATEK
BMI

body mass index

PBU

pressure biofeedback unit

KSSS

koncept spinální segmentální stabilizace

LDK

levá dolní končetina

Lp

bederní páteř

MVIK

maximální volní izometrická kontrakce

m.

musculus

n.

nervus

OAE

obliquus abdominis externus

PDK

pravá dolní končetina

PEMG

polyelektromyografie

PIP

proximální interphalangeální

SIAS

spina iliaca anterior superior

Thp

hrudní páteř

TrA

transversus abdominis

TrP

trigger point
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA
2.1 Úvod do sportovního lezení
Cílem následující kapitoly je nastínit problematiku sportovního lezení jako
takového, ujasnit, kde se lezení jako sport vlastně vzalo, jak postupně vznikaly jeho
jednotlivé disciplíny a jaká je jejich stručná charakteristika.
Ústřední tématikou této diplomové práce je konkrétně sportovní lezení a jeho vliv
na pohybový aparát s užším zaměřením na bederní páteř. Proto se následující kapitola
rozsáhleji věnuje i antropometrickým a silovým charakteristikám lezců, rozboru
lezeckého pohybu z pohledu kineziologie a biomechaniky a zapomenuto není ani
na seznámení s aplikacemi lezení na umělých stěnách v oblasti terapie.
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2.1.1 Historie lezení jako sportu
Nedosažitelnost a tajemno hor člověka přitahovaly již odedávna. V dřívějších
dobách však výpravy do hor nebyly podnikány kvůli lezení samotnému ani nebyly tyto
cesty motivovány sportovními zájmy. Na přístupnější vrcholky odlehlých hor
vystupovali pouze lovci zvěře a sběrači přírodních minerálů nebo vědci a geografové,
kteří toužili prohloubit své znalosti a zaplnit bílá místa na mapě. Teprve postupem času
začali do hor mířit lidé kvůli touze po poznání přírody a se sportovními cíli (Hatting,
1999).
Za zrod „opravdového horolezectví“ je v západním světě považován první
výstup na Mont Blanc (1786) provedený vědcem Michalem Paccardem a hledačem
krystalů Jacquesem Balmatem. Následující období spolu se založením prvního
horolezeckého klubu (Alpine Club) v roce 1857 je považováno za průlomovou éru
alpinismu. Poté, co byly zlezeny všechny dostupné evropské vrcholy a zůstaly pouze ty
nejobtížnější, nastalo období vzniku lezení jako sportu (Creasey, 2000; Hatting, 1999).
Další obrat lezeckého sportu nastal v šedesátých letech minulého století,
kdy vznikl nový lezecký styl – technické lezení. Zdolávání vrcholů zde bylo
dosahováno pomocí nejrůznějších technických pomůcek, které sloužily jako pomoc
v postupu na vrchol. Záhy bylo ale zjištěno, že takto se dá vylézt prakticky každá cesta
a lezení se dostalo do slepé uličky. Řada amerických a někteří evropští lezci se proto
začali zasazovat o návrat k volnému lezení a zachování klasických etických norem,
kdy k postupu je dovoleno použít pouze přirozených chytů a stupů. Lana, karabiny, skoby
apod. jsou používány pouze pro jištění lezce nikoliv pro pohyb vzhůru (Creasey, 2000).

Sportovní lezení během svého vývoje prošlo mnoha směry. Ve svých počátcích
bylo lezení chápáno pouze jako horolezectví ve vysokých horách. Ještě v polovině
19. století bylo lezení na skalách zvláštností a bylo chápáno pouze jako výcvik
a příprava na lezení ve velehorách. Postupem času se sportovní lezení z klasického
horolezectví zcela vyčlenilo a dnes je již sportovní lezení samostatným velmi
rozšířeným sportem s řadou disciplín, a sice: bouldering, lezení na rychlost a lezení
na obtížnost (Vomáčko, Boštíková, 2008; Winter, 2004).
V současné době je sportovní lezení komplexní sportovní disciplínou,
která disponuje vlastním slovníkem a vybavením a která prošla mnohaletým vývojem.
Lezení již však není pouze sportem, postupně se stává i určitým životním stylem.
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O rostoucí popularitě lezení svědčí i rozmanitost a objevování nových lezeckých
disciplín, oblastí a inovace lezeckého vybavení.
2.1.1.1 Historie sportovního lezení na umělých stěnách
Počátek lezení na umělých stěnách je často uváděný v 80. letech 20. století,
ale v těchto letech už spíše probíhal rozmach výstavby umělých stěn, než aby se dalo
mluvit o jejich prvopočátku.
S jakýmsi předchůdcem lezeckých stěn se můžeme setkat již na přelomu
18. a 19. století v armádní přípravě. První umělou stěnou postavenou čistě ke
sportovním účelům byla lezecká stěna v prostorách Katedry tělesné výchovy na
Univerzitě v anglickém Leedsu, vybudovaná až roku 1957 D. Robinsonem a jeho
studenty.
Skutečným důvodem, proč byly vybudovány první lezecké stěny určené pouze
ke sportovnímu vyžití, byla potřeba uniknout nezmarům počasí a současně udržet
výkonnost a kondici sportovních lezců věnujících se lezení v přirozeném terénu.
V 50. a 60. letech dvacátého století byly pak budovány lezecké stěny především
k pedagogickým účelům.
Rozmach umělých lezeckých stěn nastal v 80. a 90. letech dvacátého století
spolu s rozvojem soutěžního lezení. Vzhledem k narůstající četnosti lezeckých závodů
byli pořadatelé nuceni uvažovat i o jejich další realizaci v budoucnosti. Kromě toho, že
ubývalo terénů, které by lezci neznali, situaci ztěžovala i častá nepřízeň počasí či
náročná příprava cest a prostor pro diváky ve volné přírodě. Všechny tyto okolnosti
vedly pořadatele lezeckých soutěží k hledání jiné alternativy sportovního lezení
a k následnému budování umělých stěn. První soutěže na světové úrovni se na umělé
stěně konaly roku 1987 v Geenbolu (Baláš et al., 2008a; Hatting, 1999; Vomáčko,
Boštíková, 2008).
V České republice se z počátku umělým lezeckým stěnám vůbec nedařilo. První
umělá stěna zde vznikla až na konci osmdesátých let na pilíři nedostaveného mostu
poblíž Brna. Rozsáhlejší rozvoj umělých stěn nastal až ve druhé polovině devadesátých
let (Baláš et al. 2008a; Vomáčko, Boštíková, 2008).
V posledních letech prodělalo sportovní lezení na umělých stěnách obrovský
rozvoj. Mohutná výstavba umělých lezeckých stěn ve větších a postupně i menších
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městech tak dnes přiblížila sportovní lezení široké veřejnosti. Výhodou umělých stěn je
jejich celoroční dostupnost a přístupnost i méně psychicky odolným jedincům. Ti často
nacházejí v lezení zalíbení jen díky jeho maximální bezpečnosti, eliminaci dlouhých
pádů a dopadů na kamení, kterým by byli v přírodním skalnatém terénu vystaveni. Další
nespornou výhodou umělých stěn je jejich suché, teplé a pohodlné prostředí. Na druhou
stranu žádná lezecká stěna nemůže zapálenému lezci vynahradit prožitek z volného
pohybu v přírodě.
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2.1.2 Členění lezeckých disciplín
Sportovní

lezení

v současné

době

zahrnuje

celý

soubor

činností

a specializovaných sportovních disciplín. Přestože Vomáčko a Boštíková (2008)
zařazují lezení jako jednu z mnoha podkategorií horolezectví, jsou lezení a horolezectví
dnes již dvě zcela samostatné sportovní disciplíny (Winter, 2004). Vomáčko a
Boštíková (2008) rozlišují lezce od horolezců podle terénu, ve kterém se při lezení
pohybují. Lezcem je označován člověk, který leze po umělých stěnách, skalkách apod.
především kratšího, avšak fyzicky náročného charakteru. Horolezec se oproti tomu
pohybuje v horolezeckém terénu, jako jsou hory a velehory, který je typický delšími
nástupy a vícedélkovým lezením.
V současné době lze základní lezecké disciplíny rozdělit podle několika
hledisek.
Podle přístupu lezců rozdělují Vomáčko a Boštíková (2008) lezecké disciplíny
na sportovní lezení a tradiční lezení.
1) Sportovní lezení – při tomto lezeckém směru převládají fyzické obtíže
nad obtížemi psychickými. Jedná se především o lezení po předem vynýtovaných
cestách, kde jsou vzdálenosti mezi vpravenými jistícími body maximálně čtyři metry.
Lezec tak není zatěžován vysokými psychickými nároky, a o překonání obtíží dané
cesty proto rozhoduje především lezcova technická a fyzická připravenost. V současné
době je tento způsob velmi populární a zpřístupňuje lezení i méně psychicky zdatným
jedincům.
2) Tradiční lezení – základním principem tradičního lezení je požadavek,
aby přirozený terén zůstal v nezměněné podobě i po výstupu lezce. Lezec při zdolávání
cesty musí zakládat vlastní postupové jištění nefixními jistícími pomůckami, které jsou
posléze odstraňovány druholezcem. Jsou zde kladeny nároky jak na zvládnutí
manipulace s lezeckým materiálem, tak na mentální připravenost lezce.
Lezení lze rovněž rozdělit na soutěžní a nesoutěžní.
Soutěžní lezení se odehrává v převážné většině na umělých stěnách a podle
Vomáčka a Boštíkové (2008) je členěno na lezení na rychlost, bouldering a lezení
na obtížnost.
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1) Lezení na rychlost – cílem závodníka je zde co nejrychleji zdolat danou
lezeckou cestu. Soutěží se na dvou přibližně stejně obtížných cestách, přičemž se sčítá
čas vylezení obou cest. Náročnost těchto cest je poměrně nižší než při lezení
na obtížnost. Nároky jsou zde kladeny především na explozivní schopnost svalové síly
horních končetin a horní části těla (Vomáčko, Boštíková, 2008).
2) Bouldering – je lezení do výšky seskoku bez jištění lanem. Pro změkčení
dopadu při seskoku se používá speciální podložka (bouldermatka). Při tomto druhu
soutěžního lezení je úkolem zdolat určitý počet boulderových problémů na co nejmenší
počet pokusů. Boulderovým problémem je označována krátká sekvence lezeckých
kroků vyššího stupně obtížnosti, které často nejdou překonat na první pokus. Závody se
odehrávají na stěnách do výšky přibližně čtyř metrů. Na každý boulder má závodník
časový limit (většinou tři až šest minut), během kterého může boulder zkoušet a stejně
dlouhá je i přestávka před nástupem na další problém (Winter, 2004).
3) Lezení na obtížnost – v soutěžním lezení na obtížnost je cílem závodníka vylézt
na neznámé cestě co nejvýše na první pokus bez pádu nebo odpočinku v laně. Závodníci
nesmějí mít o soutěžní lezecké cestě předem žádné informace a před vlastním závodem
mají šest minut na prohlídku cesty. Poté závodníci čekají na svůj pokus v izolaci
od ostatních závodníků a nesmějí mít žádné informace o průběhu závodu. Před vlastním
závodem má závodník ještě dalších čtyřicet sekund na opětovnou prohlídku lezecké
cesty (Vomáčko, Boštíková, 2008).
V dětských nebo exhibičních soutěžích se využívá postup, kdy si závodníci
mohou soutěžní cestu vyzkoušet předem
Nesoutěžní lezení je četností disciplín velmi členité. Své nesoutěžní podoby mají
i lezení na obtížnost a bouldering. Kromě těchto forem lezení do nesoutěžního lezení
dále patří: pískovcové skalní lezení, lezení na nepískovcových skalách, lezení
vícedélkových cest, ledové lezení a mixové lezení (Houston, Cosley, 2004).
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2.1.3 Výkon ve sportovním lezení a jeho hodnocení
Stejně jako ve všech sportovních disciplínách nabízí se i ve sportovním lezení
tendence hledat vztah mezi výkonností a úspěšností lezců a jejich základními
antropometrickými, silovými, kondičními a dalšími charakteristikami.
Spolu s dynamickým rozvojem sportovního lezení v posledních letech se tak začala
objevovat i řada studií, jejichž cílem je determinovat jednotlivé faktory, které výkon ve
sportovním lezení podmiňují. Konkrétně se jedná o antropometrické faktory, kondiční
faktory, flexibilitu a taktiku a techniku lezení (Mermier et al., 2000). Vzhledem
k tematickému zaměření této diplomové práce je v následujících kapitolách kladen důraz
především na rozbor somatických a silových charakteristik lezců, flexibility a techniky
lezeckého pohledu z pohledu kineziologie a biomechaniky.

2.1.3.1 Hodnocení výkonu ve sportovním lezení
Pro hodnocení obtížnosti lezeckých cest a porovnání výkonnosti jednotlivých lezců je
používána řada klasifikací. Hodnocení obtížnosti nově vylezené cesty je velmi subjektivní
proces. Stupeň obtížnosti je stanoven vždy prvovýstupcem a další lezci po zdolání této cesty
verdikt podle svého posouzení buď potvrzují, nebo upravují (Winter, 2004).
V Evropě je nejpoužívanější stupnice UIAA (Union Internationale des Associations
d´Alpinisme) a francouzská stupnice (Winter, 2004).
UIAA je mezinárodní organizace sdružující horolezecké svazy a její klasifikace se
používá převážně v německy mluvících zemích. Označuje se římskými číslicemi III až XII.
Od stupně V se pro jemnější rozlišení obtížnosti používají znaménka + (těžší cesta) a –
(lehčí cesta) (Winter, 2004).
Francouzská stupnice se značí arabskými číslicemi a má devět stupňů. Je to stupnice
s otevřeným koncem a v současné době končí označením 9b. Do stupně pět se udává
bez jemnějšího rozlišení. Od stupně šest se používají upřesňující písmena (např. 6a, 6b, 6c)
a znaménka (např. 6a+ nebo 6a-) - plus znamená těžší, minus naopak lehčí stupeň (Winter,
2004).
Kromě stupně obtížnosti je měřítkem lezeckého výkonu lezců také styl, jakým lezec
vrcholu dosáhl. Za nejhodnotnější je považován tzv. „On Sight“ styl, kdy lezec vyleze
neznámou cestu na první pokus bez pádu, odpočinku a znalostí klíčových míst a zároveň
nikdy předtím neviděl nikoho v této cestě lézt. Nejméně hodnotný je potom tzv. „Top
Rope“ styl, kdy jde o přelezení cesty s jištěním lanem shora. (Vomáčko, Boštíková, 2008).
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2.1.4 Základní charakteristiky lezců ve vztahu k výkonu
Výkon ve sportovním lezení je podmíněn antropometrickými charakteristikami,
kondičními faktory, flexibilitou a taktikou a technikou použitou při lezení. Vytvořit
ucelený přehled těchto determinant výkonu bylo snahou již několika studií – konkrétně
se jedná zejména např. o výzkumy Granta (1996, 2001), Wattse (1993), Mermier (2000)
a Michailova (2009).
Watts et al. (1993) hodnotili antropometrické charakteristiky lezců na skupině
elitních lezců světového poháru sportovního lezení. Obecně charakterizovali lezce jako
jedince malé postavy s nízkým procentem tělesného tuku, nízkým součtem kožních řas
a vysokou silou úchopu v poměru k tělesné hmotnosti. Nízké procento tělesného tuku
a vysoký poměr svalové síly k tělesné hmotnosti lezce jsou podle těchto autorů
největším prediktorem lezeckého úspěchu. Grant et al. (1996, 2001) doplnili tento závěr
o poznatek, že kromě již uvedeného se elitní sportovní lezci liší od rekreačních lezců
a běžné populace v rozpětí dolních končetin (vzdálenost měřená mezi oběma vnitřními
kotníky při maximální abdukci dolních končetin vleže na zádech) a celkovou
flexibilitou. Vyšší hodnoty byly u lezců naměřené také ve specifických testech,
kdy byla hodnocena izometrická kontrakce flexorů prstů, dynamická síla svalů paže
a vytrvalost svalů pletence ramenního. Toto se v praxi projevilo jako vyšší síla stisku
ruky, větší počet provedených shybů a delší výdrž ve shybu s 90° flexí v lokti.
Mermier et al. (2000) v rozporu s výsledky Granga et al. (1996, 2001)
nepovažují flexibilitu lezce za proměnou signifikantně ovlivňující výkon lezce.
Z výsledků jejich studie vyplývá, že flexibilita ramenního a kyčelního kloubu koreluje
s výkonem lezců jen z 1,8%. Naopak Draper et al. (2009) poukazuje na důležitost
specifické flexibility kyčelního kloubu u lezců, a to ve smyslu kombinace zevní rotace
a abdukce. Ve své studii použil test laterálního dosahu nohou a adaptovaný Grantův test
zvednutí nohy, které korelovaly s lezeckou výkonností (r=0,33).
Watts et al. (2003) se zabývali i antropometrickou charakteristikou juniorských
lezců. Somatické charakteristiky hodnotili na skupině devadesáti juniorských
sportovních lezců a výsledky porovnávali s kontrolní skupinou stejně starých
vrstevníků, kteří se pravidelně účastnili jiných sportovních aktivit. Výsledky ukázaly,
že stejně jako dospělí lezci mají i junioři poměrně méně tělesného tuku než stejně staří
sportující nelezci. Juniorští lezci se vyznačovali i větší linearitou postavy s úzkými
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rameny v poměru k šíři boků. Ve srovnání s běžnou populací stejného věku vykazovali
junioři soutěžního lezení podobné somatické charakteristiky jako lezci dospělí.
Konkrétně se jedná o poměrně malou výšku, nízkou tělesnou hmotnost, nízké procento
tělesného tuku a malý součet kožních řas.
Mermier et al. (2000) uvádí, že pro výkon ve sportovním lezení jsou výrazně
signifikantnější nikoli vrozené antropometrické dispozice lezců, ale naopak tréninkem
ovlivnitelné schopnosti. Vyvrací tak názor, že sportovní lezci musejí disponovat
specifickými antropometrickými charakteristikami, aby mohli být úspěšní. Z výsledku
korelační analýzy tohoto výzkumu vyplývá, že schopnosti, které lze natrénovat,
ovlivňují celkový výkon až o 58,9%. Lezci se tak mohou vyznačovat určitými
charakteristickými tělesnými proporcemi, které ale nejsou pro úspěšnost lezce nezbytné.
Za limitující faktor pro výkon mužů označuje Peters (2001) svalovou sílu
m. (musculus) flexor digitorum superficialis a m. flexor digitorum profundus. Síla
těchto svalů je podporovaná ostatními flexory prstů a zápěstí, které se spoluúčastní
na fixaci a stabilizaci. V případě malých chytů je nezbytná ještě kokontrakce extensorů
prstů a zápěstí. Baláš et al. (2008b) poukazuje ve své studii na to, že kromě relativní síly
stisku ruky je jedním z důležitých prediktorů lezeckého výkonu i svalová vytrvalost
měřená výdrží ve shybu.
U žen je jako limitující faktor výkonnosti zmiňována Wattsem at al. (1993)
vytrvalost pletence ramenního. Grant et al. (2001) uvádí, že ženy dosahují oproti
mužům signifikantně lepších výsledků v testu, kdy je měřeno nejvyšší dosažené místo
palcem u nohy v sagitální rovině při vzdálenosti druhé nohy 23 cm od svislé stěny.
Na práci Wattse at al. (1993) navázali Michailov et al. (2009), kteří provedli
výzkum s cílem zhodnocení antropometrických a silových charakteristik elitních lezců
světového poháru v boulderingu. Ve srovnání s výsledky Wattse at al. (1993) měli tito
elitní boulderisti vyšší procento tělesného tuku a vyšší sílu stisku rukou, zatímco ostatní
antropometrické faktory byly podobné. Signifikantní korelace byly zjištěny mezi
umístěním boulderistů na světovém žebříčku a jejich věkem, váhou a relativní silou
specifickou pro lezení (tj. poměr svalové síly a tělesné hmotnosti).
Z výše

uvedeného

vyplývá,

že

byť

se

lezci

vyznačují

určitými

antropometrickými charakteristikami, nejsou tyto nezbytné pro dosažení těch nejlepších
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výsledků ve sportovním lezení. Větší vliv na úspěšnost lezce mají silové schopnosti
ovlivnitelné tréninkem.
Ne všechny antropometrické a silové proporce, jež jsou výsledkem rozsáhlých
výzkumů, musí být ale přínosem pro lepší výkon v lezení. Některé z nich jsou
i negativním důsledkem nekompenzované jednostranné zátěže vyhraněného sportovního
lezce. Sportovní lezení může mít ale naopak díky svému specifickému pohybovému
charakteru i řadu pozitivních vlivů na pohybový aparát. Rozbor pozitivních
i negativních dopadů sportovního lezení na muskuloskeletární systém je náplní
následujících kapitol.
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2.1.5 Lezecký pohyb na umělých stěnách z pohledu kineziologie a biomechaniky
Lezecký pohyb jako takový je zakořeněn v lidské přirozenosti, proto není
zapotřebí se mu nijak složitě učit. Lidská motorika vychází z kvadrupedálního
zkříženého chůzového cyklu a tento model lokomoce je typický i pro lezení, které tak
má fylogeneticky i ontogeneticky nesporné místo mezi lidskými lokomočními projevy.
Lezení je proto stejnou samozřejmostí jako chůze, běh, skákání, plazení apod.
(Francová et al., 2006).
Volné lezení představuje přirozenou realizaci základních globálních vzorů –
reflexního plazení a reflexního otáčení v prostoru. Dochází k precizaci a přenosu
geneticky kódovaného lokomočního vzoru motorické ontogeneze do sportovního
využití (Vojta et al., 1995; Riegerová, 2003).
Pohyb v kvadrupedálním zkříženém vzoru vyžaduje koordinovanou spolupráci
horních i dolních končetin a svalů trupu. Při vertikálním pohybu po horolezecké stěně
využívají začátečníci tzv. „pravidlo trojí opory“. Lezec tak pro další postup uvolní
pouze jednu končetinu, přičemž ostatní zůstávají v kontaktu se stěnou. Před uvolněním
končetiny je vždy nutné vytvořit pravolevou rovnováhu. Následně dojde ke zvýšení
reakčních sil působících na zbývající tři plochy kontaktu, a to s převahou na dva
kontaktní body umístěné kontralaterálně k fázické končetině. Čím je amplituda pohybu
větší, tím je markantnější i zatížení kontralaterálních končetin. Toto zatížení
v diagonální ose těla, kdy např. při úchopu levou horní končetinou je převážná část
hmotnosti těla přenesena nad pravou dolní končetinu, je nejběžnější a z hlediska
kondičně-koordinačního nejjednodušší. Řada lezeckých situací však poměrně často
vyžaduje i opakované zapojení stejnostranných končetin. Pokročilí lezci využívají
běžně opěrné body pouze dva a v extrémních případech jen jeden (Noé, 2006; Winter
2004).
Lezení patří mezi acyklickou, symetrickou pohybovou aktivitu. Žádná lezecká
cesta ani pohybový problém nejsou zcela identické. Tělo lezce se dostává do různých
pozic v závislosti na rozložení chytů, stupů a směru dalšího pohybu. Lezec se tak musí
neustále přizpůsobovat a dle situace měnit pohybovou strukturu. Vzhledem k tomu,
že se pohyby většinou neopakují, jsou kladeny nároky na celý pohybový aparát a rozvíjí
se tak všechny svalové skupiny (Sheel, 2004; Noé et al. 2001; Winter, 2004). Lezci
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proto bývají označování jako sportovci s nejméně svalovými dysbalancemi,
což potvrzuje ve své studii i Riegerová a kol. (2003).
S převahou jsou při lezení zapojovány svalové skupiny horní poloviny těla.
Největší výkon je vyžadován od svalů předloktí, pletence ramenního a dolních končetin.
Tělo lezce se pohybuje vlivem páky v kořenových kloubech, při čemž dochází
ke spontánní aktivaci vysoké aferentace. Při lezení je důležitý velký rozsah kloubní
pohyblivosti, především v kyčelním kloubu. Aktivně provedená flekční fáze kyčelního
kloubu do krajních pozic se vztahuje nejen k flexi, ale i k zevní rotaci a abdukci stehna.
Adduktory kyčelního kloubu se dostávají rovněž do kontrakce a zároveň při zevní rotaci
a abdukci femuru i do protažení. Kontrakce břišní stěny při lezeckém pohybu evokuje
dorzální flexi pánve se zapojením muskulatury zad a ischiokrurálních svalů. Šikmé
postavení pánve ve frontální rovině je při lezení zajištěno funkcí m. latissimus dorsi
a m. quadratus lumborum (Riegerová, 2003; Baláš, 2009).
V biomechanice sportovního lezení je často operováno s pojmy opěrná plocha
a opěrná báze. Opěrná plocha je část plochy kontaktu, která je aktuálně využita
k vytvoření opěrné báze. Opěrná báze je ohraničená nejvzdálenějšími hranicemi
jednotlivých částí opěrné báze. Vzhledem k charakteru pohybové aktivity je
při sportovním lezení schopnost správné volby a zaujetí opěrné báze i opěrné plochy
pro úspěšného lezce nezbytná (Vařeka, 2002).
Důležitou roli hraje při lezení volní kontrola rovnováhy. Pro udržování
rovnováhy je nezbytný horizontální pohyb těžiště a anticipační posturální nastavení těla
před uvolněním jedné končetiny a postupem vzhůru. Úsilí vyvinuté při udržení
rovnovážného stavu závisí na směru promítání vektoru tíhové síly, přičemž pozice
těžiště závisí na pohybech končetin a trupu. Pro snazší udržení rovnovážného stavu
a ekonomický pohyb při lezení by se měl vektor tíhové síly promítat do opěrné báze.
V opačném případě musí lezec vyvinout mnohem větší svalovou sílu trupu a horních
končetin k vyrovnání momentu tíhové síly těla. Se zvětšující se plochou báze a klesající
vzdáleností těžiště od opěrné báze roste stabilita lezce (Sheel, 2003; Noé et al., 2001;
Winter, 2004).
Nezbytné je pro lezce osvojení správné techniky, kterou není snadné definovat,
protože pro lezení neexistují oficiálně stanovená pohybová pravidla. Základem lezecké
techniky je neustálá kontrola těžiště těla, a to při pohybu i v klidové pozici.
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Pro uplatnění adekvátní techniky jsou nezbytné obratnost, pohyblivost a smysl
pro rovnováhu a orientaci v prostoru.
Při lezení je využíváno převážně pomalých tahových pohybů, které vyžadují
větší sílu. Svalová práce se tak často přibližuje izometrickému režimu. Při zvýšení
rychlosti tyto pohyby přecházejí v pohyby švihové. Podstatnou část hmotnosti mají nést
při pohybu vzhůru dolní končetiny. Jejich postavení je proto velmi důležité. Horní
končetiny by měly mít spíše funkci stabilizační. Podíl zapojení svalstva horní končetiny
(svalstva ruky, předloktí, pletence ramenního) a komplexu posturálního svalstva se
zvyšuje s rostoucí náročností cesty a sklonem profilu (Mermier et al., 1997; Winter,
2004; Noé et al., 2001).
Každý lezecký krok prochází z kineziologického hlediska třemi fázemi: fází
přípravnou, hlavní a závěrečnou. Lezeckým krokem je nazýván proces mezi dvěma
rovnovážnými postoji, které vyžadují izometrickou aktivitu zúčastněných svalů.
V rámci přípravné fáze dochází ke zrakové orientaci, plánování dalšího pohybu,
precizaci dosavadního postavení těla a vytvoření pravolevé rovnováhy a stabilní pozice.
Provedení přípravné fáze je velice důležité pro kvalitu průběhu celého následujícího
pohybu. Význam přípravné fáze dokazují ve své práci Quiane et al. (1997),
kteří zrealizovali 3-D kinematickou analýzu sil působících na stup před, v průběhu
a po ukončení volního pohybu lezce. V hlavní fázi následuje pohyb a zdvih těžiště
směrem k další opoře. Tato fáze by měla proběhnout plynule bez váhání a zdvih by měl
vycházet z nohou a pánve, jinak dochází ke zbytečnému plýtvání sil. V závěrečné fázi
pak dochází ke stabilizaci a zaujetí rovnovážné pozice (Vomáčko, Boštíková, 2008;
Mermier, 1997).
Z kineziologického hlediska lze nazvat zaujetí polohy těla lezce a jeho segmentů
v gravitačním poli jako posturu. Udržování těla v rovnovážné poloze je proces
dynamický a klade značné nároky na řídící mechanismy subkortikálních struktur.
S postupnou orientací a připraveností ke konkrétnímu pohybovému záměru se pak
postura mění v tzv. atitudu.

Důležitým aspektem pro dosažení dobrých výkonů

při sportovním lezení je schopnost jemné a citlivé práce s výchozí atitudou
a přemisťováním celkového těžiště těla. Práce s těžištěm celého těla se vždy odehrává
na základě poloh dílčích těžišť jednotlivých segmentů lidského těla.

25

Vlastní pohyb se uskutečňuje na základě volního rozhodnutí – motivace a je
reakcí na podněty z exteroceptorů, interoceptorů a proprioceptorů. Důležitá je tedy
spolupráce smyslů, svalového systému a řídící činnosti centrální nervové soustavy.
Vzájemná neustálá kontrola postury a pohybu zajišťuje posturo-kinetickou koordinaci,
která spočívá v integraci biomechanických a senzorických rysů pohybu (Vomáčko,
Boštíková, 2003; Vařeka, 2002; Karas, Otáhal, 1991).
Lezení vyžaduje zakomponování jak jemné, tak i hrubé motoriky. Jemná
motorika je zastoupena pohyby rukou i nohou, jejichž správné umístění na chyt je zcela
zásadní. Hrubá motorika je využita u pohybů celostního charakteru, kdy se zapojují
velké svalové skupiny a dochází tak k přesunu větších částí těla, což je pro lezení
typické (Véle, 2006).
Z pohledu biomechaniky se lezecký pohyb skládá ze střídání fází statických –
udržování rovnovážné polohy těla a fází pohybových. Z celkového trvání výstupu je
poměr statické fáze a vlastního pohybu při lezení cca 37 : 63 (Watts, 2004). Poměr
statických a dynamických fází se však může značně lišit v závislosti na zdatnosti lezce
a obtížnosti lezené cesty. Mermier et al. (1997) uvádí, že se stoupající obtížností cesty
nebo při lezení neznámé cesty lze sledovat pokles rychlosti lezení a zvětšení podílu
statických fází. Dle Baláše (2009) zabírají statické fáze 30-70% celkového pohybu
na stěně.
Vařeka (2002) dělí fáze pohybu oproti Wattsovi (2004) na fázi kvazistatickou
a dynamickou. Při kvazistatické činnosti nedochází ke změně plochy kontaktu, ale mění
se pouze poloha těžiště a tím i jeho průmět do opěrné báze. Změny polohy těžiště jsou
dané faktem, že kontrakční sílu svalů není možné udržet konstantní, čímž se mění
i momenty sil působící na pákách segmentového modelu těla. Dále je rovnováha
narušována některými dalšími vnitřními vlivy, jako jsou např. údery srdce nebo dechové
pohyby. Změny polohy při kvazistatické činnosti jsou odrazem neustálé řídící činnosti
CNS. Při dynamické činnosti pak dochází k přemisťování kontaktní plochy,
a tedy i k výrazné změně opěrné báze a opěrné plochy. Z tohoto pohledu je rozdělení
fází pohybu při sportovním lezení uváděné Wattsem (2004) nepřesné a dělení Vařeky
(2002) je i v oblasti sportovního lezení přesnější a výstižnější (Vařeka, 2002).
Jednotlivé segmenty pohybové soustavy lezce vytváří při kontaktu se stěnou
uzavřený biomechanický řetězec, kdy punctum fixum se nachází v akrálních částech
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končetin a jako punctum mobile se uplatňuje trup. Jednotlivé pohybové segmenty těla
jsou spojeny kloubním a vazivovým systémem a kontakt akrálních částí končetin
se stěnou pak řetězec uzavírá (Dvořák, 2005).
Dle Karasa a Otáhala (1991) lze lezce na stěně považovat za vázané těleso.
Na lezce jako vázané těleso pak působí tři typy sil – síly akční, síly reakční a síly
vnitřní. Síly akční jsou primární síly, které mají původ mimo uvažovanou soustavu
těles. V místě styku jednotlivých těles (stupy a chyty) se uplatňují sekundární síly
reakční. Mezi jednotlivými pohybovými segmenty uvnitř pohybové soustavy působí
ještě vnitřní síly.
Pro rovnováhu celé pohyblivé soustavy musí být síly akční a reakční
v rovnováze.
Možnosti

kladného

využití

výše

uvedených

kineziologických

a biomechanických aspektů lezení na umělých stěnách budou popsány v následující
kapitole.
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2.1.6 Příznivý vliv sportovního lezení na pohybový aparát a možnosti využití
terapeutického lezení ve fyzioterapii
Se stále se rozvíjejícími vědeckými poznatky v oblasti rehabilitace jsou hledány
i další terapeutické prostředky, které by se mohly stát součástí komplexních
rehabilitačních programů a podpořily tak úspěšnost a rychlost ozdravného procesu.
Na mnoha zahraničních klinikách, zejména v Německu, je za tímto účelem zařazeno
do rehabilitačního programu tzv. „terapeutické lezení“. Tato myšlenka a její realizace
vznikla díky stále rostoucí popularitě sportovního lezení, rozšíření umělých stěn
a specifickým nárokům sportovního lezení na pohybový aparát.
Terapeutické lezení ve fyzioterapeutické praxi je realizováno na lezeckých
stěnách o maximální výšce 2,5 metru. Stěna je vybavena dostatečně velkými chyty,
aby nedocházelo k nadměrnému přetěžování měkkých tkání a drobných kloubů ruky.
Pod stěnou je vždy umístěna bouldrová matrace, aby se eliminovalo riziko úrazu
při případném pádu (Francová et al., 2006).
Na rozdíl od sportovního lezení se terapeutické lezení nezaměřuje na co největší
ztížení pohybů a posílení horní poloviny těla, ale naopak na kvalitu pohybových
dovedností s využitím celého těla. Intenzita zátěže při terapeutickém lezení nikdy
nepřevyšuje intenzitu stabilizačních cvičení při standartních rehabilitačních terapiích.
Terapie vždy probíhá pod dohledem vyškoleného fyzioterapeuta, který dohlíží
na správné provedení pohybů a přiměřené dávkování intenzity zatížení tak, aby byly
v souladu se stavem pacienta a terapeutickými cíli (Jacob, 2003; Engbert, Weber, 2011).
Lezení má řadu charakteristických znaků, které ho činí terapeuticky hodnotným.
Kineziologické a biomechanické aspekty již byly podrobněji uvedeny v příslušné
kapitole (2.2.5). Pro přehlednost zde uvádím nejdůležitější fakta:
Lezecký pohyb se odehrává v uzavřených biomechanických řetězcích,
čímž zvyšuje

senzitivitu

aferentních

impulzů

z kapsuloligamentózních

a muskulotendinózních struktur a facilituje koaktivaci jednotlivých svalů v příslušných
synergiích. Pohyb je acyklický, vyžaduje vědomou kontrolu a plánování všech dílčích
pohybů a odehrává se za kombinace jak opěrné, tak cílené motoriky. Díky úzkým
záchytným plochám (stupům a chytům) v kombinaci s pohybem ve vertikále
realizovaném proti gravitaci dochází ke zvýšeným nárokům na rovnovážné, stabilizační,
koordinační a kondiční schopnosti lezce. Tyto jsou tak i díky rozmanitosti lezeckých
cest rozvíjeny.
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Před uvolněním jedné končetiny a postupem vzhůru je nezbytná i schopnost
anticipačního posturálního nastavení těla. Ustanovení rovnovážné posturální stability
musí předcházet každému dílčímu pohybu. Protože postura a pohyb nejsou
kontrolovány nezávisle, je tak při lezení rozvíjena schopnost posturo-kinetické
koordinace spočívající v integraci biomechanických a senzorických atributů pohybu
(Francová et al., 2006; Vařeka, 2002).
Lezení je rovněž spojeno s velkou motivací podporovanou zájmem o zdolání
daného lezeckého problému (Francová et al., 2006). Motivace, jak uvádí Véle (2006), je
jednou z nezbytných podmínek pro fixaci paměťových engramů jednotlivých
pohybových vzorů do subkortexu činností limbického systému.
Terapeuticky významným činí lezení na umělých stěnách i jeho příznivý vliv
na rozvoj rovnovážných schopností a flexibility. Kvalitnější udržení rovnováhy
u skupiny sportovních lezců potvrdila ve své studii Hrdličková (2008). Flexibilitou
lezců se zabýval Draper et al. (2009), který hodnotil vztah mezi lezeckým výkonem
a specifickou lezeckou flexibilitou. Výsledky ukázaly, že skupina lezců se v celkové
flexibilitě nijak markantně nelišila od běžné populace. Rozdílné a ve prospěch
pokročilých a elitních lezců jednoznačné však byly hodnoty v testování specifické
flexibility kyčelního kloubu.
Lezci bývají označování jako sportovci s nejméně svalovými dysbalancemi,
což ve své studii potvrdili Riegerová et al. (2003), kteří hodnotili výskyt svalových
dysbancí a kvalitu pohybových stereotypů u skupiny lezců v porovnání se skupinou
judistů. U skupiny lezců bylo ve srovnání s judisty nalezeno minimum svalových
dysbalancí a téměř žádné substituční pohybové stereotypy.
Terapeutické lezení je již na řadě zahraničních klinik (např. Parkinson-klinik
Wolfach, Medobs, Rehazentrum Dresden-Strehlen, aj.) s úspěchem využíváno jako
doplněk léčby řady ortopedických a neurologických diagnóz (www.reha-zentrumdresden.de; www.parkinson-klinik.de; www.medobs.de).
V ortopedii je terapeutické lezení začleněno do rehabilitačního programu
např. u vadného držení těla, chronických bolestí zad, morbus Scheuermann, chronické
instability kloubů, operaci zkřížených vazů, aj. V oblasti neurologie je využito
terapeutické lezení např. u následujících indikací: u pacientů s roztroušenou sklerózou,
v počátečních stádiích morbus Parkinson, u hemiparetiků nebo quadruparetiků.
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Výše uvedené indikace se nachází především na internetových stránkách
zahraničních klinik. Dosud však bylo provedeno pouze minimum vědeckých studií,
které by v plné šíři výsledky efektu terapeutického lezení u jednotlivých diagnóz
dokumentovaly.
Heitkamp et al. (1999) ve svém experimentu porovnával na dvou skupinách
probandů účinky izokinetického tréninku a lezení na umělé stěně na sílu stabilizačních
svalů páteře a pohyblivost probandů. Absolventi progresivního izokinetického tréninku
vykazovali ve srovnání s lezci větší nárůst svalové síly. Skupina lezců oproti tomu
disponovala lepšími výsledky v pohyblivosti bederní a hrudní páteře do rotace
a lateroflexe. Jednoznačně přínosným nálezem bylo výrazné zmírnění svalových
dysbalancí u lezecké skupiny.
Velmi často je terapeutické lezení zařazováno do terapie u chronické instability
ramenního kloubu. Dysfunkce ramenního kloubu je často provázená poruchou
neuromuskulární kontroly a koordinace paraskapulárních svalů. Koordinace aferentních
a eferentních signálů mezi efektorem a centrálním nervovým systémem je nezbytná
pro fyziologické fungování kloubu. Při poruše neuromuskulární kontroly tak dochází
k neadekvátní stabilizaci lopatky a poruše humeroskapulárního rytmu při elevaci paže.
Nejčastěji bývá při tomto přítomen obraz svalové dyskoordinace mezi horními
a dolními fixátory lopatky, kdy dolní fixátory jsou oslabeny a horní ve zvýšené aktivitě.
Dílčím cílem rehabilitace je tudíž aktivace středních a spodních vláken m. trapezius
za současného recipročního útlumu horních vláken m. trapezius (Ludewig, Reynolds,
2009).
Francová et al. (2006) provedli pilotní studii s cílem dokumentovat pomocí
PEMG (polyelektromyografického) záznamu intenzitu zapojení vybraných stabilizátorů
lopatky, jež hraje klíčovou roli pro stabilizaci celého ramenního pletence. Aktivita svalů
byla snímána při izometrické kontrakci ve vybraných pozicích na lezecké stěně. Jako
pozice určené pro měření byly stanoveny pozice charakteristické pro zaujetí rovnovážné
polohy těla na lezecké stěně. Výsledky prokázaly výraznou aktivaci dolní a střední
porce trapézového svalu v daných pozicích a naznačily tak možný směr využití
terapeutického lezení ve fyzioterapeutické praxi. Mezi výsledky jednotlivých probandů
byl značný interidividuální rozptyl, jež zřejmě odrážel individuální způsob řízení
pohybového chování. Výsledky této studie však nelze generalizovat ani brát
za statisticky signifikantní z důvodu nízkého počtu probandů (Francová et al., 2006).
30

V rozporu s výsledky Francové et al. (2006) jsou výsledky experimentu
Balharové (2010), která ve své pilotní studii rovněž měřila pomocí PEMG záznamu
aktivitu horních a dolních fixátorů lopatky při lezení na umělé stěně. Zatímco Francová
et al. (2006) naměřila u svých probandů i poměrně výraznou aktivitu horní porce
trapézového svalu, ve výsledcích Balharové (2010) vykazuje tento sval pouze
minimální aktivitu. Tato skutečnost může být způsobená tím, že Balharová (2010)
snímala aktivitu svalů v průběhu dynamického pohybu na umělé stěně na rozdíl
od Francové et al. (2006), kde šlo o snímání aktivity izometrické ve vybraných
pozicích.
Cílem studie Balharové (2010) bylo mimo jiné porovnat aktivitu dolních
a horních fixátorů lopatky při terapeutickém lezení a při vertikálním a horizontálním
kliku, který se jako cvičení v uzavřených biomechanických řetězcích běžně využívá
při terapii dysfunkcí pletence ramenního. Největší aktivita svalů byla naměřena
při horizontálním kliku, poté při terapeutickém lezení proti gravitaci a nejmenší
při vertikálním kliku. Při horizontálním kliku dochází v důsledku vysokých gravitačních
nároků k velké zátěži měkkých struktur. Horizontální klik je proto nevhodný v časných
fázích akutní rehabilitace a je často nahrazován klikem vertikálním. Jeho vhodnost však
ve své studii zpochybnili Luden et al. (2009), kteří provedli analýzu kinematiky
pletence ramenního při kliku o stěnu ve vertikální pozici. Ve své studii zjistili ne zcela
ideální koaktivaci stabilizátorů lopatky a zvýšenou protrakci a elevaci ramene spolu se
zužováním subakromiálního prostoru a iritací struktur pod akromionem. Terapeutické
lezení by proto mohlo být vhodnou substitucí horizontálního kliku v časných fázích
rehabilitace u akutních obtíží pletence ramenního. Z výsledků Balharové (2010) lze
předpokládat, že odborně vedené terapeutické lezení nepředstavuje pro svalový aparát
výraznou zátěž s nutností nepřiměřeně vysoké svalové aktivace.
Benefitem terapeutického lezení oproti horizontálním klikům je minimální
aktivita horní porce m. trapezius a vyšší aktivita m. latissimus dorsi. M. latissimus dorsi
je považován v lokomoci realizované prostřednictvím horních končetin a pletence
ramenního za hlavní záběrový sval, který přitahuje tělo k punctum fixum na horní
končetině. Elevuje trup vzhledem k humeru a spolu s m. serratus anterior přenáší váhu
těla přes zavěšenou horní končetinu na trup a pletenec pánevní v rámci kvadrupedálního
vzoru (Balharová, 2010). V souladu s výsledky Bačákové et al. (2008) klesá postupně
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aktivita m. latissimus dorsi se zvětšující se abdukcí v ramenním kloubu na úkor
zvyšující se aktivace m. infraspinatus, mm. rhomboidei, m. trapezius, m. deltoideus.
Účinky terapeutického lezení přímo na oblast bederní páteře se zabývali Engbert
a Weber (2011). Cílem jejich kontrolované randomizované studie bylo porovnat efekt
komplexních standartních rehabilitačních postupů a terapeutického lezení u probandů
s chronickými

bolestmi

dolních

zad. Jako

hodnotící médium byly použity

standardizované dotazníky (36-Item Short Form Health Survey; Hannover Functional
Ability Questionnaire formeasuring back pain-related disability), které hodnotí vnímání
vlastních schopností a omezení v oblasti každodenních aktivit a vlastní fyzické
a duševní kondice probandem. Z výsledků studie vyplývá, že terapeutické lezení je
minimálně srovnatelně terapeuticky úspěšné jako standartní rehabilitační postupy.
Ve dvou oblastech dotazníků terapeutické lezení dokonce signifikantně převyšuje
účinky klasické rehabilitace, a sice v otázkách vnímání vlastní „funkční zdatnosti“
a „celkového zdravotního stavu“ probandů. Z výsledků je patrné, že terapeutické lezení
má příznivý efekt i na psychiku jedinců, kdy napomáhá přesunout ohnisko pozornosti
z bolesti na vlastní fyzické schopnosti jedince.
Vznik

bolestivých

vertebrogenních

obtíží

nezřídka

vzniká

v důsledku

dysfunkčního propojení svalových řetězců mezi ramenním a pánevním pletencem,
které je rozvíjeno v průběhu ontogeneze. Lokomoce současného člověka je redukována
zejména na vzpřimování, chůzi a zřídka běh. V rámci těchto aktivit není
propojení svalových řetězců mezi pánevním a ramenním pletencem, pocházející
z fylogenetického

kvadrupedního

způsobu

lokomoce,

dostatečně

podporováno

a facilitováno. Na odstraňování těchto potíží se zaměřují terapie, které obsahují složku
kvadupedální lokomoce (např. proprioceptivní neuromuskulární facilitace, Vojtova
reflexní lokomoce). Obdobně by v daném ohledu mohlo být prospěšné terapeutické
lezení, jež rovněž zapojuje pletenec ramenní zpět do lokomoce (Vystrčilová et al.,
2006).
Pohyb na stěně se odehrává v kvadrupedálním zkříženém vzoru a vyžaduje
komplexní zapojení svalstva celého těla a centrálního řídicího systému. Podmínkou
pro úspěšný postup vzhůru je koordinovaná aktivita horních i dolních končetin a svalů
trupu a integrace taktilních, vestibulárních, proprioceptivních i zrakových informací.
Do budoucna by se proto mohlo terapeutické lezení stát vhodnou doplňkovou terapií
komplexních rehabilitačních programů u konkrétních diagnóz.
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2.1.7 Negativní dopady sportovního lezení na muskuloskeletární systém
Negativními dopady sportovního lezení na muskuloskeletární systém se doposud
zabývala již řada autorů – konkrétně jde např. o výzkumy Peterse (2001a, 2001b),
Backeho et al. (2009), Rookse (1997) aj. Předmětem většiny studií byli elitní závodní
lezci.
V odborných pracích výše uvedených a další autorů je zpracován jednak přehled
incidence úrazů při sportovním lezení a jednak rozbor nejrůznějších syndromů
z přetížení muskuloskeletárního aparátu. Podrobný popis těchto dopadů sportovního
lezení však není hlavním cílem této diplomové práce. Pro názornost uvádím přehled
nejčastějších úrazů a funkčních poruch z přetížení u sportovních lezců.
S výstavbou umělých lezeckých stěn a přechodem od klasického horolezectví
ke sportovnímu lezení se změnil i obraz úrazů lezců. Stále dokonalejší lezecké vybavení
a tvorba dobře zajištěných cest vedou k nárůstu stupně obtížnosti vylezených cest,
zdolávání lezeckých cest často za hranicí schopností lezce a zvýšení tréninkového
objemu a intenzity. To vede k poklesu výskytu závažných úrazů a k nárůstu incidence
úrazů spíše v důsledku přetrénování a přetížení měkkých tkání, nežli pádu (Rooks,
1997; Wright et al., 2001). Ve výzkumech zaměřených na analýzu a determinaci
nejčastějších úrazů, syndromů z přetížení a svalových dysbalancí vykazovali lezci
homogenně takové potíže, které mohly být vzhledem k charakteru pohybové zátěže
předem předpokládány.
Dle Strauba (2000) tvoří 65% všech úrazů při sportovním lezení úrazy
z přetížení, přičemž 90% z nich postihuje horní končetiny. Wright et al. (2001) ve své
epidemiologické studii uvádí, že u lezců provozujících sportovní lezení výhradně
ve vnitřním prostředí, tvoří úrazy z přetížení dokonce až 80% všech úrazů.
Ve Wrightovo et al. (2001) studii byly objeveny i jisté korelace mezi rizikem zranění
a preferovaným způsobem lezení. Největší rizikovost byla zjištěna u lezení na obtížnost,
menší pak u boulderingu a jako nejbezpečnější bylo vyhodnoceno lezení na rychlost.
Jiné výsledky přináší ve své studii Backe et al. (2009), kde úrazy z přetížení u lezců
tvoří dokonce 93% všech poranění, přičemž zvýšené riziko úrazu z přetížení bylo
detekováno u lezců s vyšším BMI a ještě k tomu provozujících boudering.
Převaha

incidence

postižení

horních

končetin

souvisí

jistě

s faktem,

že při přechodu od klasického horolezectví k lezení sportovnímu převzaly horní
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končetiny dominantní úlohu namísto končetin dolních. Podíl zapojení svalstva horních
končetin ještě navíc zvyšuje nárůst obtížnosti lezených cest a sklon profilu (Mermier,
1997; Peters, 2001b). Na druhou stranu Backe et al. (2009) uvádí, že poměr mezi
výskytem zranění horních končetin a dolních končetin je vyšší u tradičního horolezectví
(9:1) v kontrastu s poměrem u sportovního lezení (5:1).
Rooks (1997) rozděluje úrazy horních končetin mezi oblast ruky a zápěstí
a oblast loketního a ramenního kloubu v poměru 6:4. Ve 40% postižení loketního
a ramenního kloubu převažuje postižení lokte.
V oblasti rukou a zápěstí bývají nejčastějším zdrojem obtíží PIP (proximální
interphalangeální) klouby. Jejich postižením trpí dle Rookse (1997) až 50% elitních
lezců a tvoří zhruba 30% všech úrazů při sportovním lezení. Zcela specifickým
poraněním lezců je ruptura vazivového šlachového poutka flexorové šlachy prstů,
která nejčastěji postihuje prostředník nebo prsteník. Tento problém má alespoň
na jednom prstu přibližně čtvrtina závodníků světové úrovně (Peters, 2001b; Rohrbough
et al., 2000).
Mezi další časté potíže lezců v oblasti rukou a zápěstí patří: poranění
kolaterálních ligament interphalangeálních kloubů, zánětlivé postižení flexorových
šlach, natržení bříška m. flexor digitorum profundus nebo natržení mm. lumbricales.
Trhliny v mm. lumbricales mannum jsou zcela unikátním postižením sportovních lezců.
Jako následek jiného sportu nebylo toto zranění dosud popsáno. Riziko tohoto úrazu
roste se zvyšujícím se zastoupením tzv. „pocket hold“ chytů na stěně. Jedná se o typ
chytů, kdy pro vlastní úchop je využit pouze poslední článek prstu, a to nejčastěji
prostředníku nebo prsteníku (Schweizer, 2003; Rooks, 1997; Rohrbough et al., 2000).
Je otázkou, zda s lezením mají souvislost či nikoli i dosud pozorované případy
Dupytrenovy kontraktury u lezců. Dotazníkovou studii s cílem zjištění, do jaké míry je
sportovní lezení signifikantním faktorem evokujícím vznik Dupytrenovy kontraktury
u mužů provedli Logan et al. (2005). Z 1100 respondentů bylo vyhodnoceno 51%
dotazníků, přičemž u 19,5% jedinců byla přítomná Dupytrenova kontraktura.
Z výsledků této studie vyplývá, že u lezců je větší prevalence daného postižení spolu
s dřívějším věkovým nástupem oproti běžné populaci. Závažnější průběh má
Dupytrenova kontraktura u lezců s většími kontrakturami prstů. Nebyla zjištěna žádná
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souvislost mezi rozvojem Dupytrenovy kontraktury a konkrétními specifickými
poraněními ruky.
V oblasti loketního kloubu bývá nejčastější příčinou bolestí mediální
epikondilitida, výjimkou však není ani epikondilitida laterální. K jejich vzniku vede
přetížení svalových skupin upínajících se na příslušný epikondyl. Jako lezecký loket je
označována bolest na anteriorní ploše loketního kloubu, jež je způsobena zánětem
šlachy m. brachialis a m. biceps brachii (Straub, 2000; Peters, 2001b).
Rohrbough et al. (2000) popisuje u 26% probandů tzv. „flexor unit strain
syndrom“. Projevuje se bolestí začínající nad proximálními phalangy a vyzařující
po flexorech až k mediálnímu epikondylu humeru. Výrazným predispozičním faktorem
tohoto syndromu je využití „pocket gripu“ jako převažujícího způsobu úchopu.
Příčinu vzniku chronické bolesti v ramenním kloubu u lezců lze připsat na vrub
řadě etiologických faktorů. Jedním z nich je časté elevační postavení paží při lezení.
Svůj význam mají i chybné motorické stereotypy, které mohou vést k nerovnoměrné
distribuci napětí a přetížení kloubních struktur. Rovněž k těmto potížím přispívá
dysfunkce či dysbalance svalů rotátorové manžety a následný impigement syndrom.
Často lze při chronické bolesti ramenního kloubu pozorovat i narušení funkčních vztahů
mezi hrudním košem, lopatkou a glenohumerálním kloubem nebo zánět dlouhé hlavy
bicepsu (Straub, 2000).
Haddock a Funk (2006) popisují jako jedno z možných strukturálních poškození
ramene u lezců SLAP lézi způsobenou trakčním nebo kompresivním mechanismem
úrazu. Trakce iniciující SLAP lézi vzniká jako následek pádu na převislých stěnách
v případě, že lezec ztratí kontakt nohou se stěnou a zůstane viset na horních
končetinách. Ke kompresivnímu mechanismu SLAP léze u lezců dochází na základě
opakované komprese glenoidálního labra a šlachy bicepsu mezi hlavicí a jamkou
ramenního kloubu. Toto se děje při opření se extendovanou, zevně rotovanou
a abdukovanou horní končetinou o chyt s cílem postoupit výše.
U přetížených svalů dochází nezřídka k hypertrofii, zánětu a otoku, což může
způsobit útlak probíhajících periferních nervů. Nejčastějším úžinovým syndromem
vyskytujícím se u 10% elitních lezců je útlak n. (nervus) medianus, a to zejména
při jeho průchodu mezi hlavami m. pronator teres nebo karpálním tunelem. M. pronator
teres se u lezců zapojuje při shybu z extendované paže. N. radialis může být utlačen
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při průchodu m. supinator a často k tomuto útlaku dochází při nadměrném lezení
v převislých stěnách. Mezi hlavami m. flexor carpi ulnaris nebo v Guyonově kanálu
může být ohrožen úžinovým syndromem ulnární nerv. Predispozice k postižení nervu
mezi hlavami m. flexor carpi ulnaris stoupá s opakovanými silovými flexemi v lokti
a visení na horní končetině. V Guyonově kanálu je ulnární nerv nejčastěji postižen
při opakovaných silových hyperflexích zápěstí (Peters, 2001a; Peters, 2001b).
Přesto, že literatura uvádí lokalizaci většiny úrazů na horních končetinách, řada
specifických problémů u sportovních lezců je popsána i u končetin dolních.
Ne zřídka jsou zmiňovány deformity nohou vznikající na vrub velmi těsné
a specificky tvarované lezecké obuvi a s tím související poškození měkkých tkání
a postižení neurologického charakteru v oblasti nohou. Hallux valgus se jednostranně
vyskytuje u 53% a oboustranně u 20% lezců provozujících sportovní lezení alespoň
5 let (Peters, 2001b).
U 24% lezců popisuje Peters (2001b) podvrtnutí kotníku. Mechanismus vzniku
tohoto zranění je odlišný u lezců provozujících bouldering a u lezců lezoucích
na zajištěných stěnách. Při boulderingu vzniká podvrtnutí za situace, kdy nohy musejí
při dopadu na „bouldermatku“ absorbovat nemalou sílu. Vzhledem k tomu, že nohy
jsou v momentě dopadu v nevhodném supinačním postavení udržovaném lezeckou
obuví, je predispozice vzniku podvrtnutí vyšší než při běžném pádu. Při jištěném lezení
dochází k podvrtnutí při pádu v převislých stěnách, kdy nohy opět absorbují veškerý
náraz.
Kromě horních a dolních končetin jsou popisovány často i podvrtnutí kloubů
a natažení měkkých tkání v oblasti krční a bederní páteře. Zatímco krční páteř bývá
přetížena především hyperextenzí při pozorování jištěného spolulezce, oblast bederní
páteře doplácí na funkční poruchy v oblasti svalového aparátu. Například při nezřídka
se u lezců vyskytujícím zkrácení mm. pectorales dochází k hyperkyfóze hrudní páteře
a následkem toho i hyperlordóze bederní páteře a zvýšené námaze meziobratlových
disků (Peters, 2001b).
Koleno lezců nejčastěji trpí meniskeálním poškozením. To vzniká při pohybu
vzhůru za situace plného zatížení dolní končetiny, která je v postavení hyperflexe
kolene a současné zevní rotace dolní končetiny.
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Kineziologickým hodnocením pohybového aparátu elitních lezců se zaměřením
na svalstvo ruky a předloktí se zabýval Bruthans (2004). Jeho výsledky prokázaly,
že lezení provozované na špičkové úrovni vede k určitým dysbalancím, které je vhodné
korigovat.
Při rozvíjení páteře bylo u lezců pozorováno zhoršené rozvíjení hrudní páteře
(Ottův inklinační a reklinační index) – průměrně 1,6 cm inklinační a 0,5 cm reklinační
vzdálenost (norma min. 2 cm reklinační a 1,5 cm inklinační vzdálenost). Rovněž při
zkoušce čelo-stehna (dle Jandy), kdy je hodnocen rozvoj celé páteře s důrazem na
lumbální oblast, byla u lezců naměřena průměrná hodnota 21,8 cm, přičemž norma je
max. 15 cm. Ani Thomayerova zkouška nebyla u skupiny elitních lezců zcela
fyziologická – průměrně 4,9 cm, přičemž norma je 0 cm.
Stereotyp flexe krční páteře nebyl fyziologický ani u jednoho člena výzkumné
skupiny. Všichni probandi iniciovali pohyb předsunem hlavy. Dalším vyšetřením bylo
pak u všech zjištěno zkrácení krátkých extensorů šíje. Těmto výsledkům odpovídalo
i následné vyšetření stereotypu flexe trupu – u všech probandů byl vzhledem
k výsledkům vyšetření stereotypu flexe krční páteře pozorován chybný začátek pohybu.
V dalším průběhu pohybu nebyl pak již zaznamenán žádný patologický nález.
Při stereotypu abdukce v pletenci ramenním vykazovala polovina probandů
mírnou výchozí elevaci ramen a větší souhyb lopatky.
Dále vykazovali všichni lezci při kineziologickém vyšetření předsunuté držení
hlavy a u 66% případů byla zaznamenána lumbální hyperlordóza. Hyperlordóza beder
odpovídala spíše zkrácení bederní části vzpřimovačů trupu a lumbodorsální fascie,
než oslabení břišních svalů.
Při vyšetření zkrácených svalů pletence ramenního a horních končetin
identifikoval Bruthans u všech probandů asymetrii v délce m. pectoralis pars cranialis
při pasivním protažení. Ve všech případech byl pravý sval v pořádku a levý 5-15°
nad horizontálou (Bruthans, 2004). Výsledky této studie však nelze brát jako statisticky
signifikantní z důvodu příliš nízkého počtu zkoumaných probandů, byť šlo
o reprezentativní vzorek elitních lezců.
Kromě syndromů z chronického přetěžování jsou v řadě studií popisovány
u sportovních lezců i akutní úrazy. Logan et al. (2003) uvádí, že nejběžnější jsou
fraktury článků prstů, zápěstních nebo záprstních kůstek, luxace palce nebo jiných
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prstů, oděrky, popálení lanem nebo drobná kožní poranění. Tyto vznikají nejčastěji jako
následek pádu, i když v případě sportovního lezení jištěného.
Hohlrieder

et

al.

(2007)

pracovali

ve

svém

výzkumu

s hypotézou,

že mechanismus úrazu následkem pádu může být ovlivněn typem použitého lezeckého
úvazu. Výše uvedení autoři zahrnuli do své hypotézy i tvrzení, že v případě využití
pouze bederního úvazu bez kombinace s úvazem prsním je v případě pádu zvýšené
riziko vzniku život ohrožujícího hyperextenčního úrazu thoracolumbální páteře.
Výsledky retrospektivní studie zahrnující 113 lezců ošetřených na emergenci v období
2000 až 2004 však tuto hypotézu nepotvrdily. Nebyla zjištěna žádná korelace
mezi typem použitého lezeckého úvazu a druhem nebo závažností poranění při pádu
lezce. Rovněž nebyl zaznamenán jediný případ thoracolumbálního hyperextenčního
traumatu u lezců následkem pádu.
Přestože bylo již doposud uskutečněno několik studií monitorujících nejčastější
negativní dopady sportovního lezení na muskuloskeletární aparát lezců, doposud chybí
adekvátní prevence. Do tréninkového programu lezce by měly být proto zařazeny prvky
pro kompenzaci funkčních poruch pohybového aparátu v důsledku sportovního lezení,
jež byly identifikovány např. ve studii Bruthanse (2004). Kromě negativního dopadu
může mít sportovní lezení na pohybový aparát i příznivé terapeutické účinky, jež byly
rozebrány v předchozí kapitole (2.2.6).

38

2.2 Bederní páteř
Cílem této kapitoly je shrnout problematiku bederní páteře a dolní části trupu jako
jedné funkční jednotky lidského těla. Hlavním tématem diplomové práce je vliv
sportovního lezení na pohybový aparát s užším zaměřením na bederní páteř. Bederní
páteř je však úzce spjata do jednoho funkčního celku s pletencem pánevním.
V pánevním kruhu dochází totiž prostřednictvím křížové kosti k rozložení a přenosu
zátěže z hlavy, horních končetin a trupu do pánevního kruhu a posléze na dolní
končetiny. Mimoto pohyb pelvifemorálního komplexu, odehrávající se převážně
v kyčelních kloubech, je přenášen na bederní páteř a rovněž pohyb bederní páteře má
odezvu v kyčelních kloubech (Dylevský, 2009). Za účelem úplnosti informací o bederní
páteři bylo proto nutné zahrnout do některých pasáží následujícího textu i stručné
poznámky vztahující se k pletenci pánevnímu.
Následující text je z důvodu přehlednosti členěn do jednotlivých celků, a sice:
funkční anatomie a kineziologie bederní páteře a dolní časti trupu, biomechanika trupu
a patogeneze funkčních poruch bederní páteře. Obsah jednotlivých podkapitol však
od sebe nelze striktně oddělit, proto se informace v jednotlivých kapitolách prolínají.
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2.2.1 Funkční anatomie a kineziologie bederní páteře a dolní části trupu
Anatomický popis kostěných struktur bederní páteře a měkkých tkání funkčně
souvisejících s bederní částí axiálního systému je podrobně rozebrán v učebnicích
anatomie (viz. Dylevský, 2009a; Čihák, 2001) a přesahoval by tematický rámec této
diplomové práce. V dalším textu je proto zmíněn úvod spíše do funkčního pohledu
anatomie axiálního systému s ohledem na bederní páteř.
Bederní páteř je jednou z částí axiálního systému jako celku. Axiální systém
je subsystémem posturálního celku zahrnujícího i oblasti pánve a dolních končetin
a jako takový je tvořen osovým skeletem, kosterním základem hrudníku, spoji na páteři
a hrudníku, dýchacími svaly a svaly pohybujícími osovým skeletem. V širším kontextu
patří k axiálnímu systému i příslušná část nervové soustavy (Dylevský, 2009b).
Základní funkční jednotkou bederní, ale i celé páteře je pohybový segment
skládající se z anatomického pohledu ze sousedních polovin obratlových těl, páru
meziobratlových kloubů, meziobratlové destičky, fixačního vaziva a svalů. Z funkčního
hlediska je pohybový segment páteře tvořen nosnou, hydrodynamickou a kinetickou
komponentou.

Nosnou

a

pasivně

fixační

komponentu

představují

obratle

a meziobratlové vazy. Hydrodynamickou komponentu tvoří meziobratlové disky
a cévní systém páteře a kinetickou a aktivně fixační komponentu reprezentují klouby
páteře a svaly (Kapandji, 2004; Dylevský, 2009a).
Skupiny pohybových segmentů tvoří vyšší funkční jednotky nazývané páteřní
sektory. Anatomické členění páteře na krční, hrudní, bederní a sakrální úsek se nekryje
s funkčním pojetím sektorů. Jednotlivé sektory páteře nejsou přesně ohraničené jako
anatomické úseky, zato lépe vystihují pohybové možnosti axiálního systému. Narušené
funkční vztahy jednotlivých sektorů se promítají do symptomatologie poruch
vznikajících v příslušných oblastech axiálního systému (Dylevský, 2009b).
První dva bederní obratle jsou součástí dolního hrudního sektoru, kam je
zahrnuta i dolní hrudní apertura. Dolní hrudní apertura má bezprostřední vztah
k bránici, a tudíž i k dýchacím funkcím.
Horní bederní sektor je vymezen přechodem hrudní a bederní páteře (Th12-L3).
Tento sektor je funkčně spjat s dolním hrudním sektorem realizujícím tzv. břišní
dýchání.
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V dolním bederním sektoru ohraničeným přechodem L4-S1 se uskutečňuje
přenos sil z axiálního skeletu do částí pánevního kruhu. Tento se sektor je průsečíkem
iritací vycházejících z orgánů malé pánve, kyčelních kloubů, pánevního dna a svalstva
pelvifemorálního a ischiokrurárního (Dylevský, 2009a).
2.2.1.1 Svaly ve vztahu k bederní páteři
Svalová část muskuloskeletárního celku bederní páteře zajišťuje její pohyb
a fixaci. V této souvislosti je nutno zmínit především zastoupení břišních a zádových
svalů, ale i svalů pánevního dna a bránice (Kapandji, 2004; Dylevský, 2009b).
Břišní svaly
Břišní svaly se podílejí na tvorbě přední, laterální i zadní stěny břišní dutiny.
Do jisté míry je lze považovat za antagonisty zádových svalů. Rovněž se břišní svaly
svou aktivitou podílejí na vytváření břišního lisu (Dylevský, 2009b).
M. transversus abdominis
M. TrA (transversus abdominis) je nejhlubším plochým svalem přední části
břišní

stěny,

jež

ovlivňuje

bederní

páteř

prostřednictvím

svého

úponu

do thoracolumbální fascie. Díky horizontálnímu a ventromediálnímu průběhu svalových
vláken zajišťuje m. TrA oploštění břišní stěny, kterou přitlačuje k páteři. Přes svalové
snopce začínající na vnitřní ploše chrupavek 7. – 12. žebra komunikuje m. TrA
s bránicí, podílí se na stabilizační funkci pro hrudník a účastní se respirace. Vlákna
upínající se do thoracolumbální fascie zvyšují napětí thorakolumbální fascie,
intraabdominální tlak a podílejí se na stabilizaci bederní páteře. Dolní vlákna m. TrA
se podílejí na korekci neutrálního postavení pánve. Mimoto pomáhá m. TrA udržet
lokalizaci břišních orgánů. Na pohybu trupu má pouze omezenou účast. Při oboustranné
kontrakci m. TrA dochází ke zmenšení obvodu pasu. Při jednostranné aktivaci
se účastní rotací trupu (Richardson at al., 2004; Urquart at al., 2005; Kapandji, 2004).
M. obliquus abdominis internus
M. obliquus abdominis internus tvoří střední vrstvu boční části břišní stěny.
Svou funkcí pomáhá stejně jako m. TrA udržet břišní orgány na místě a podílí se
na modulaci nitrobřišního tlaku, a tudíž i na stabilizaci osového orgánu. Při pohybu
trupu se účastní flexe a ipsilaterální rotace (Kapandji, 2004; Richardson et al., 2004).
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M. obliquus abdominis externus
M. OAE (obliquus abdominis externus) je nejpovrchovější sval laterální břišní
stěny. Funkčně je tento sval při oboustranné kontrakci synergistou m. rectus abdominis.
Zajišťuje flexi páteře, elevaci pánve a při jednostranné kontrakci ještě rotaci trupu
na opačnou stranu. Rovněž může přispívat k modulaci intraabdominálního tlaku, ale
jeho podíl na pohybech trupu a páteře je mnohem významnější. Svým úponem
na hrudní koš zmenšuje při kontrakci laterolaterální a ventrodorzální rozměr hrudníku
a účastní se tak expiria. Na rozdíl od výše uvedených svalů není m. OAE v kontaktu
s thoracolumbální fascií (Kapandji, 2004; Richardon et al., 2004).
M. rectus abdominis
M. rectus abdominis je povrchovým svalem přední části břišní stěny. Při fixaci
hrudníku zdvihá pánev a zmenšuje sklon pánve, čímž dochází i ke zmenšení bederní
lordózy. Při fixaci pánve ohýbá m. rectus abdominis páteř do anteflexe tahem
za hrudník. Dále se spolupodílí na tvorbě břišního lisu. Richardson at al. (2004) uvádí,
že schopnost modulace intraabdominálního tlaku je u m. rectus abdominis oproti
ostatním břišním svalům minimální (Richardson et al., 2004; Kapandji, 2004).
M. quadratus lumborum
M. quadratus lumborum je jediným svalem, který si do určité míry zachovává
původní funkční postavení, které u quadrupedů sloužilo k lokomoci. Při jednostranné
aktivaci zajišťuje m. quadratus lumborum lateroflexi páteře. Oboustrannou svalovou
kontrakcí způsobuje extenzi bederní páteře a fixaci dvanáctého žebra. M. quadratus
lumborum dále stabilizuje při inspiriu úpon kostální části bránice a to tak, že působí
kaudálním směrem na oblouk dvanáctého žebra a zpevňuje dolní úsek osového skeletu.
Prostřednictvím bederní páteře nastavuje m. quadratus lumborum rovněž přesný stupeň
relaxace bránice, který je nezbytný pro přesně dávkovanou exspiraci při řeči a zpěvu
(Dylevský, 2009a; Richardson et al., 2004).
Bránice
Bránice je hlavním inspiračním svalem s posturální funkcí. Ovlivňuje bederní
lordózu, pohyby žeber i konfiguraci hrudníku a páteře. Svou činností se podílí
na modulaci nitrobřišního tlaku a prostřednictvím toho i na přední stabilizaci páteře
(Richardson et al., 2004).
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Bránice je součástí funkčního komplexu trupových svalů, především svalů
břišních a pánevních. Ty se při nádechu aktivují spolu s bránicí a zabraňují svou
rezistencí většímu vyklenutí břišní stěny a vytlačování pánevního dna. Vyklenutí břišní
stěny a pánevního dna je evokováno inspiračním pohybem bránice a následným
přenosem tlaku na břišní orgány, stěnu dutiny břišní a pánevní svaly. Zatímco břišní
stěna se vyklenuje poměrně snadno, pánevní dno působí při nádechu jako protějšek
bránice poměrně rezistentně. Mezi bránicí, svaly trupu a pánevními svaly je dynamická
rovnováha i při exspiraci, kdy společně zabezpečují plynulý průběh respiračních pohybů
(Dylevský, 2009a; Richardson et al., 2004).
Svaly pánevního dna
Mezi svaly pánevního dna patří m. pubococcygeus, m. iliococcygeus
a m. ischiococcygeus. Společně tvoří svaly pánevního dna pružnou spodinu pánve,
zabraňují prolapsu vnitřních orgánů a jako součást stěn břišní dutiny mají velký význam
pro posturální funkci. Spolu s m. TrA a bránicí jsou hlavními regulátory nitrobřišního
tlaku. Působením na pánevní kosti mají vliv na konfiguraci a postavení pánve. Správné
postavení pánve má značný vliv na konfiguraci osového aparátu a výsledný silový
vektor při stabilizaci osového orgánu (Richardson et al., 2004).
M. iliopsoas
M. iliopsoas je funkčně rozdělován na přední a zadní porci a jeho funkce je
do jisté míry stále diskutována. Často je funkce m. iliopsoas spojována především
s flexí bederní páteře, flexí, zevní rotací a addukcí stehna a při jednostranné aktivaci
s rotací a lateroflexí bederní páteře. V poslední době se však objevují novější poznatky
o účasti m. iliopsoas i na kontrole segmentální stabilizace páteře, na které by se mohl
podílet svými zadními vlákny, které hrají roli v intervertebrální kompresi
(Bogduk et al., 1992; Dylevský, 2009a).
Zádové svaly
Zádové svaly lze z pohledu anatomického uložení i z funkčního hlediska rozdělit
na hluboké a povrchové (Dylevský, 2009b).
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Povrchové zádové svaly:
Dylevský (2009a, s. 254) definuje povrchové svaly jako „svaly, které jsou svým
uložením, velikostí a schopností produkovat značnou sílu předurčeny k likvidaci velké
nestability axiálních struktur a jejich hlavní funkcí je integrální stabilizace celého
osového skeletu. Při běžené poloze (např. ve stoji) je jejich aktivita poměrně malá
a aktivují se až při větších výchylkách (např. v předklonu)“. Zatímco hluboké svaly se
starají o stabilizaci segmentální, povrchové svaly mají za úkol zajištění stabilizace
sektorové (Dylevský, 2009a).
M. serratus posterior inferior
M. serratus posterior inferior fixuje poslední čtyři žebra, na která se upíná,
a napomáhá tím kontrakci bránice při inspiriu (Dylevský, 2009a).
M. latissimus dorsi
M. latissimus dorsi díky svému začátku na všech trnech bederní páteře a úponu
na tuberculus minus humeri propojuje funkčně bederní páteř s horní končetinou.
Pohybově se m. latissimus dorsi účastní addukce, extenze a vnitřní rotace paže.
Při fixaci horních končetin pak zvedá trup. Prostřednictvím svalových snopců
začínajících na čtyřech kaudálních žebrech se účastní inspiria (Dylevský, 2009a).
Hluboké zádové svaly:
Hluboké zádové svaly patří mezi svaly posturální, protože jejich hlavní funkcí je
udržovat spolu s břišními svaly trup ve vzpřímené poloze. Hluboké zádové svaly se
účastní i všech pohybů páteře kromě anteflexe. Na anteflexi se podílejí jen jako
antagonisté břišních svalů a svým účinkem brzdí pohyb (Dylevský, 2009a).
Mezi hluboké zádové svaly patří několik svalů, které jsou anatomicky od sebe
obtížně odlišitelné (Dylevský, 2009a).
Mm. multifidi
Mm. multifidi patří mezi nejhlubší zádové svaly a v oblasti bederní páteře jsou
vytvořeny nejvýrazněji. Mají intersegmentální průběh a spojují mezi sebou jednotlivé
bederní obratle a rovněž bederní obratle s křížovou kostí. Kromě účasti na pohybu
páteře nastavují vzájemnou polohu obratlů. Podílejí se tak na segmentální stabilizaci
páteře. Vzájemná poloha obratlů je těmito svaly upravována již při anticipaci
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zamýšleného pohybu. Rovněž mají mm. multifidi nezastupitelnou roli v odlehčování
dvou sousedních obratlů, díky čemuž snižují axiální tlak na meziobratlové disky.
Při jednostranné aktivitě rotují mm. multifidi páteř na opačnou stranu, při oboustranné
kontrakci se spolupodílí na extenzi páteře (Richardson et al., 2004; Dylevský, 2009b).
M. erector spinae
Funkce m. erector spinae je při oboustranné kontrakci extenze páteře.
Při jednostranné kontrakci se účastní lateroflexe páteře (Čihák, 2004).
M. spinalis
M. spinalis při oboustranné kontrakci zajišťuje extenzi bederní a hrudní páteře.
Při jednostranné kontrakci ji uklání a rotuje na stejnou stranu (Čihák, 2004).
2.2.1.2 Ligamentózní aparát bederní páteře
Ligamentózní aparát spolu se svaly zajišťuje fixaci nosných komponent - obratlů
bederní, ale i ostatních částí páteře. Kromě fixace segmentů jsou vazy podél páteře díky
své bohaté inervaci i významným zdrojem informací signalizujících napětí, respektive
směr pohybu určitého úseku páteře. Další funkcí ligamentózního aparátu je limitace
rozsahu pohybu do anteflexe a laterolfexe (Dylevský, 2009a).
Z anatomického hlediska se rozlišují na páteři vazy dlouhé a krátké. K dlouhým
vazům se řadí přední a zadní podélný vaz a mezi krátké vazy patří vazy spojující
oblouky a výběžky sousedních obratlů – ligamenta flava, ligamenta interspinalia
a ligamenta intertransversalia (Dylevský, 2009a).
Přední podélný vaz omezuje rozsah pohybu páteře do retroflexe a zabraňuje
při retroflexi ventrálnímu vysunutí meziobratlového disku.
Zadní podélný vaz omezuje rozsah pohybu páteře do anteflexe a svým napětím
zabraňuje při anteflexi vysunutí meziobratlové destičky do páteřního kanálu. Vzhledem
k tomu, že v oblasti bederní páteře je tento vaz redukován pouze na několik vazivových
proužků, je v této oblasti riziko ventrálního posunu meziobratlového disku mnohem
větší než v ostatních částech páteře. 62% výhřezů meziobratlových disků do páteřního
kanálu je proto lokalizováno v bederních segmentech páteře (Dylevský, 2009a).
Ligamenta flava obsahují značné množství elastických vláken a v oblasti bederní
páteře jsou ligamenta flava nejsilnější. Při předklonu se napínají a svojí pružností
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umožňují opětný návrat segmentu do původní polohy, čímž stabilizují pohybové
segmenty páteře (Dylevský, 2009a).
Ligamenta interspinalia jsou tvořena oproti žlutým vazům především
kolagenními vlákny, proto mají podstatně nižší elasticitu. Dylevský (2009a) nazývá tyto
ligamenta „posturálními vazy“, které svým napětím napřimují pohybové segmenty
páteře. Kromě své posturální funkce omezují ligamenta interspinalia rozsah pohybu
páteře do anteflexe (Dylevský, 2009a).
Intertransversální

vazy

limitují

rozsah

flexe

a

lateroflexe

páteře

na kontralaterální stranu. U bederní páteře jsou ale tato ligamenta stejně jako ligamenta
flava omezená na pouze téměř membranózní struktury (Dylevský, 2009a).
2.2.1.3 Kinematika bederní páteře
Pohyby v bederní páteři jsou možné do anteflexe, retroflexe, lateroflexe, rotace
a pérování a jsou zajištěny především zádovými a břišními svaly. Kromě zádových
a břišních svalů se na pohybu a fixaci bederní páteře může účastnit i pánevní dno
a bránice. Kinetickou komponentu tvoří intervertebrální klouby mezi processus
articulares jednotlivých obratlů. Celková pohyblivost bederního úseku páteře je dána
součtem

drobných

pohybů

meziobratlových

kloubů

a

mírou

stlačitelnosti

meziobratlových destiček (Dylevský, 2009b; Kapandji, 2004).
Záklon v bederní páteři je možný téměř až do 90°. Rozsah pohybu do záklonu
závisí především na protažitelnosti břišních svalů, síle extensorů páteře, elasticitě
vazivového aparátu páteře a na pohyblivosti intervertebrálních kloubů. Při záklonu se
po sobě obratlová těla a kloubní plošky nejprve posunují a v krajních polohách na sebe
nalehnou a ukončí pohyb. Mezi svaly účastnící se záklonu trupu patří především:
m. erector spinae, m. latissimus dorsi, m. trapezius (Kapandji, 2004; Dylevský, 2009b;
Véle, 2006).
Předklon je v bederní páteři oproti záklonu nepoměrně menší, a to 25-30°.
Rozsah předklonu závisí na schopnosti protažení svalových antagonistů (napřimovačů
trupu), síle břišních svalů, pohyblivosti intervertebrálních kloubů páteře a elasticitě
vazivového aparátu. Při záklonu je velmi zranitelný přechod obratlů Th11-L2 a oblast
čtvrtého bederního a prvního křížového obratle. Svalově se na flexi trupu účastní hlavně
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m. rectus abdominis, m. obliquus abdominis externus a internus, m. iliopsoas, m. tensor
fasciae latae a m. sartorius (Dylevský, 2009b; Kapandji, 2004; Véle, 2006).
Lateroflexe v bederní páteři je možná do 25-30° a je vždy doprovázena rotací
obratlů, a sice tak, že na každý stupeň úklonu připadá 1° rotace. Na úklonu trupu se
podílejí především: m. rectus abdominis, mm. obliqui abdmini externi et interni,
m. iliopsoas, m. pectoralis major, m. erector spinae, m. quadratus lumborum,
m. latissimus dorsi a m. trapezius. Při fixovaných dolních končetinách spolupracují
při úklonu i m. glutaeus medius, minimus et maximus, m. rectus femoris, m. tensor
fasciae latae. Při lateroflexi ve stoji se tyto svaly aktivují teprve v krajní pozici
lateroflexe. Do té doby je pohyb vykonáván gravitací a inhibován aktivitou antagonistů
(Dylevský, 2009b; Kapandji, 2004; Véle, 2006).
Pohyby do rotace jsou v bederní páteři minimální (5-10°). Důvodem je nestejné
zakřivení kloubních plošek pravé a levé strany. Pohyb trupu do rotace vyžaduje vždy
aktivaci celé svalové smyčky, která vzniká na sebe následujícími kontrakcemi
jednotlivých svalů stejného průběhu a směru. Na rotaci trupu doleva se podílejí:
m. obliquus externus abdominis dexter, m. obliquus internus abdominis sinister,
m. pectoralis major dexter, m. serratus anterior dexter, m. sternocleidomastoideus
dexter, m. splenius sinister, m. transversospinalis, mm. levatores costarum,
mm. intercostales externi, m. latissimus dorsi sinister, m. trapezius sinister
a mm. rhomboidei major et minior sinistri (Dylevský, 2009; Kapandji, 2004; Véle,
2006).
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2.2.2 Stabilita a stabilizace
V současné době jsou pojmy stabilita, stabilizace, stabilizační cvičení aj.
v souvislosti s rehabilitací poruch pohybového aparátu hojně využívány, a to jak
v oblasti vědecké sféry, tak v oblasti praktické aplikace terapie, zejména při bolestech
dolních zad. Interpretace těchto pojmů je však značně nesourodá a často se jednotliví
autoři

v pohledu

na

stabilizaci

a

stabilitu

pohybového

aparátu

rozcházejí.

V následujícím textu jsou proto shrnuty mně dostupné současné poznatky vztahující se
k problematice stability a stabilizace s ohledem na bederní páteř.
Na úvod této kapitoly je důležité zmínit, že o stabilitě těla rozhoduje poloha
těžiště. Těžiště je hypotetickým hmotným bodem, do kterého je soustředěna hmotnost
celého těla a neustále osciluje a mění svou polohu v závislosti na poloze jednotlivých
částí těla. V průběhu vývoje bipedního typu lokomoce došlo v klidové základní
anatomické poloze k přesunu těžiště do úrovně druhého a třetího sakrálního
obratle, cca 4-6 cm před plochu obratlových těl (Dylevský, 2009; Vařeka, 2002a).
Z biomechanického hlediska je možné stanovit těžiště pro každý segment těla
zvlášť. Společné těžiště pak lze určit i pro zcela bezvládné tělo např. v hlubokém
bezvědomí. Oproti tomu v kineziologii je možné mluvit o společném těžišti pouze
při zaujetí postury. Ve statické poloze se musí průmět společného těžiště celého těla
promítat do roviny opěrné báze. Udržení těžiště nad rovinou opěrné báze zajišťují
vnitřní síly (svaly). Pokud se průmět těžiště dostane mimo opěrnou bázi, musí již dojít
ke změně kontaktní plochy, aby se těžiště ocitlo opět nad opěrnou bází a jeho průmět
v ní (Vařeka, 2002a).
Dylevský (2009a) definuje stabilitu páteře jako: „schopnost fixovat klidovou
konfiguraci páteře danou tvarem obratlů a zakřivením páteře jako celku a toto základní
postavení udržet i při fyziologickém rozsahu pohybu“ (Dylevský, 2009a, s. 143).
Stabilitu rozlišuje na statickou a dynamickou. Statická stabilita se uplatňuje v udržení
klidové konfigurace páteře a je zajištěna obratlovými těly, meziobratlovými destičkami
a podélnými vazy. Dynamická stabilita je oproti tomu zajištěna pružností axiálních
struktur a svaly a jejím úkolem je fixace změn, ke kterým dochází při pohybu.
Z funkčního hlediska systém stabilizace zajišťuje ochranu míšních struktur a pružný
přenos nárazů vznikajících např. při lokomoci na struktury centrálního nervového
systému (Dylevský, 2009a).
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Pandjabi (1992a) vytvořil v reakci na panující nesourodost v přístupech
ke stabilizačnímu systému teoretický podklad systému složeného ze tří podsystémů. Tyto
podsystémy společně pracují na dosažení dostatečné stability páteře odpovídající změně
nároků vzhledem k zaujaté postuře, statické a dynamické zátěži. Konkrétně se jedná
o podsystém aktivní (svaly s přímým vlivem na páteř), pasivní (obratle, obratlové disky,
ligamenta) a neurální, který ovlivňuje stabilitu páteře prostřednictvím aference z receptorů
a následným řízením aktivní složky. Celý systém pracuje na stabilitě páteře společnými
silami s ohledem na potřeby změn vnitřního a zevního prostředí v rámci vlastních
adaptačních mechanismů a funkční rezervy daného jedince (Pandjabi, 1992a).
Při dekompenzaci jednoho z výše uvedených podsystémů může dojít v oblasti
páteře k následujícím reakcím organismu: V nejlepším případě je dysfunkce způsobena
např. jen přechodnou reflexní změnou ve svalu, která je natolik nevýznamná, že záhy
vymizí pomocí autoreparačních schopností organismu. Následně dojde k naprosté
normalizaci funkce. V jiném případě může dojít např. vlivem nocicepce k funkčnímu
vypojení lokálních stabilizátorů páteře a stabilizační funkce se tak dostane více pod vliv
globálních svalů (viz. dále). Následkem toho dojde k dlouhodobému adaptačnímu procesu
s konečnou normalizací funkce, ale se změnou v procesu segmentální stabilizace páteře.
Pokud dojde k vyčerpání kompenzačních mechanismů zajišťujících určitou kvalitu
pohybového projevu, vznikají již pro pacienta přímé důsledky např. v podobě bolestivého
syndromu bederní páteře (Pandjabi, 1992a; Pandjabi, 1992b).
S cílem určit míru participace jednotlivých podsystémů provedl Pandjabi (2003)
testování kritického zatížení všech subsystémů. V podmínkách denních činností dochází
k zatížení páteře pohybujícímu se kolem hodnoty 150 N. Stabilizace páteře při těchto
hodnotách je většinově zajištěna aktivitou trupového svalstva (Pandjabi, 2003).
Véle et al. (2001) popisují dva typy stabilizace páteře, a sice vnitřní
intersegmentální stabilizaci a vnější stabilizaci sektorovou a celkovou.
Stabilita intersegmentální je zajišťována krátkými intersegmentálními svaly a je
základnou celkové stability. Její funkcí je stabilita osového orgánu a rovněž je základnou
báze, ze které vychází účelově řízený pohyb. Véle et al. (2001) kladou důraz na to, že
vnitřní stabilita musí být pružná - sektorově proměnlivá, aby bylo možné při účelově
řízeném pohybu nastavovat průběžně rozsah pohyblivosti jednoho nebo několika segmentů
dle aktuální potřeby. Určité sektory musí být schopny svoji polohu stabilizovat tak, že
jiným sektorům zároveň nebrání svou polohu účelově měnit.
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Na sektorové stabilizaci se podílejí delší a silnější záběrové svaly spojující
jednotlivé páteřní sektory a připojující volné končetiny přes jejich pletence k osovému
orgánu. Vnější stabilizace navazuje na stabilizaci vnitřní (Véle et al., 2001).
Stabilitu, která je dána např. blokádou segmentu a následným omezením „joint
play“ označují Véle et al. (2001) jako stabilitu rigidní. Omezení „joint play“ by mohlo
být svým způsobem chápáno jako zpevnění sousedících kloubních partnerů a tím i větší
stabilita. Tato rigidní stabilita bývá ale většinou nevýhodná a může se projevit
dysfunkcí v dalších oblastech pohybového systému (Véle et al., 2001; Véle, 2006;
Dylevský, 2009a).
Určitým vyústěním úvah o stabilizaci a stabilitě je i pojem centrace kloubu.
V pojetí posturálním, nikoli ortopedickém, hovoří Kolář (2001) o centraci jako
o takovém kloubním postavení, které umožňuje jeho optimální statické zatížení. Je
důležité poznamenat, že centrované postavení neodpovídá pouze určité statické pozici
segmentů, ale je dáno vyváženou svalovou aktivitou, která k tomuto držení z každého
postavení během pohybu směřuje. Proces neustálé funkční centrace je potřeba uvažovat
v kontextu celkové posturální situace s primární řídící funkcí centrální nervové
soustavy. Při aplikaci výše uvedených poznatků na pohyb páteře lze říci,
že při jakémkoliv pohybu páteře je potřebná neustálá kontrolovaná a jemně laděná
sekvence na sebe nasedajících rotačních a translačních pohybů mezi jednotlivými
segmenty. Takto je pak zajištěná pružná stabilizace a stabilita nikoliv stabilizace
a stabilita rigidní. V tomto kontextu je lépe hovořit o dynamické stabilizaci segmentu,
která vyjadřuje aktivní proces v určité poloze i během pohybu a stav, ke kterému tento
proces vede lze pak nazvat stabilitou (Kolář, 2001; Richardson et al., 2004; Bogduk,
1995).

Bergman (1989) rozdělil svaly zajišťující sektorovou a segmentální stabilizaci
na globální a lokální svalový systém. Globální systém zajišťuje sektorovou stabilizaci
mezi trupem, hrudníkem a pánví a převod sil na končetiny. Lokální systém zajišťuje
stabilizaci segmentální. Mezi lokální stabilizátory je zařazen m. transversus abdominis
a mm. multifidi pracující v návaznosti na činnost bránice a svalů pánevního dna.
(Bergman, 1989; Lewit, 1999).
Další důležitou problematikou této kapitoly, která by neměla být opomenuta je
otázka stability posturální. Té je věnován prostor v kapitole 2.2.5.
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2.2.3 Koncept spinální segmentální stabilizace
Koncept spinální segmentální stabilizace byl rozpracován tzv. Australskou
školou. Australští autoři vytvořili v rámci tohoto konceptu systém diagnostických
i terapeutických postupů zaměřených na oblast bederní a nověji posléze i krční páteře.
Autoři konceptu spinální segmentální stabilizace uvádějí, že pro fyziologickomorfologický vývoj páteře a její fyziologické napřímení je důležitá optimální
koaktivace mezi dorzální a ventrální muskulaturou trupu a zároveň primární zapojení
lokálních stabilizátorů vůči globálním (viz. dále). Přímou intersegmentální stabilizaci
v oblasti bederní páteře zajišťují mm. multifidi. Dle australských autorů je ale
pro optimální stabilizaci bederní páteře kromě funkce mm. multifidi nezbytné i zajištění
intaabdominálního tlaku, který funguje jako přední stabilizátor bederní páteře.
Nitrobřišní tlak je regulován funkční koaktivací bránice, m. transversus abdominis,
m. quadratus lumborum a pánevního dna. Vzhledem k účasti pánevního dna
na regulanci nitrobřišního tlaku je důležitý i sklon pánve, která by měla být udržována
v neutrální poloze (viz. dále). Stabilizace bederní páteře prostřednictvím fasciálního
systému je zajištěna díky úponům hlubokých břišních svalů do thorakolumbální
a abdominiální fascie. Lze říci, že dosažení stability v regionu bederní páteře je
podmíněno zajištěním všech stěn břišní dutiny (Hodges, 1999; O´Sullivan, 2000;
Richardson et al., 2004).
Funkční koaktivaci výše uvedených svalů tvořících aktivní složku zajišťující
stabilizaci a stabilitu bederní páteře potvrzuje i řada autorů v různých studiích.
Richardson et al. (2004) ve svých klinických pozorováních uvádějí, že volní kontrakce
m. transversus abdominis je spojená s aktivací pánevního dna a naopak. Ke stejným
výsledkům dospěl i Critchley (2002), který potvrdil, že instruované zapojení pánevního
dna přímo usnadňuje aktivaci m. transversus abdominis. Funkční souvislost
m. transversus abdominis a bránice popisuje Hodges (1996).
U zdravých jedinců netrpících bolestí bederní páteře aktivuje centrální nervová
soustava dopředně již při pouhé anticipaci pohybu m. transversus abdominis
a mm. multifidi ještě před samotnými svaly trupu nebo končetin (Hodges, 1999;
Hodges, Richardson, 1997). Autoři těchto studií v závěru vyslovují názor,
že mm. multifidi a m. transversus abdominis jsou spojeny s anticipační stabilizací páteře
ještě před samotným pohybem.
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U jedinců udávajících bolest bederní páteře je aktivace m. transversus abdominis
buďto opožděná nebo zcela chybí. Zpožděná kontrakce m. transversus abdominis vede
k rozšíření neutrální zóny (viz. dále) a zvýšení biomechanických nároků na obratle,
chrupavčitou tkáň a ligamenta páteře (Hodges, 1999). Stejné výsledky, co se týká
timingu aktivace svalů, byly dosažené rovněž u bránice (Hodges, 2000).
Při akutních i chronických bolestech bederní páteře zaujímají pacienti
podvědomě antalgickou polohu s cílem zabránit další progresi obtíží. U chronických
bolestivých syndromů může být tato posturální změna méně výrazná, ale o to
závažnější, neboť s pokračujícím časem dochází i ke vzniku nesprávných motorických
stereotypů, které mohou být později příčinou nové nocicepce. Využití konceptu spinální
segmentální stabilizace může být jednou z terapeutických možností, jak vstoupit
do výše popsaného „bludného kruhu“ (Richardson et al., 2004).
Megan (2002) a Hides et al. (1996) uvádějí, že po první akutní atace bolestí
dolní části zad odezní následky subjektivně vnímané pacientem do dvou až čtyř týdnů,
a to nezávisle na typu terapie. U 60-80% jedinců však dochází do jednoho roku
k recidivám obtíží. Období, během kterého příznaky první ataky bolestí zcela odezní, se
většinou překrývá s délkou ambulantní léčby. Tento fakt tak může vést k mylné
domněnce

o

plném

návratu

funkce

pohybového

aparátu

buďto

spontánně

nebo po nedostatečně či nesprávně indikované terapii.
Správná funkce mm. multifidi není spontánně obnovena ani po odeznění bolestí
první ataky bolestí bederní páteře (Hides, 1996). Správná funkce mm. multifidi
a m. transversus abdominis je ale nezbytná pro optimální segmentální stabilizaci
bederní páteře a její absence je často příčinou recidivujících bolestí bederní páteře
(Megan, 2002; Hides et al., 1996). Ze studií Megana (2002) a Hidese (1996) proto
vyplývá význam a důležitost využití segmentální stabilizace páteře v rámci terapie
bolestí bederní páteře s cílem snížení rizika případných recidiv.
Hides et al. (2001) zkoumali účinek terapie využívající spinální segmentální
stabilizaci z hlediska dlouhodobého efektu po první atace „low back pain“. U kontrolní
skupiny, které byly podávány pouze medikamenty, došlo k recidivě obtíží u 84%
jedinců po jednom roce a u 75% jedinců po dvou až třech letech od první ataky.
U probandů ze skupiny, která kromě medikamentózní léčby absolvovala terapii pomocí
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spinálních segmentální stabilizace, došlo k recidivě obtíží pouze u 30% účastníků
po jednom roce a 35% účastníků po dvou až třech letech od první ataky.
Optimální funkce intersegmentální stabilizace a regulace intraabdominálního
tlaku vede při pohybu páteře do flexe, extenze, lateroflexe i rotace k poklesu
kompresivních sil na obratle, což ve své studii potvrzují Stokes et al. (2010).
Autoři konceptu spinální segmentální stabilizace rozlišují svaly podílející
se na stabilizaci páteře v souladu s Bergmanem (1989) na svaly na lokální a globální.
Skupiny lokálních a globálních stabilizátorů se od sebe liší anatomicky, histologicky,
fyziologicky a samozřejmě i stabilizační funkcí (Bergman, 1989; O´Sulivan, 2000).
Lokální stabilizátory bederní páteře
Lokální stabilizátory mají většinou intersegmentální průběh, čímž jsou
zodpovědné za segmentální stabilizaci a kontrolu neutrální zóny, na které spolupracují
se svaly pánevního dna a bránicí. Rovněž jsou lokální stabilizátory důležité z hlediska
anticipace a propriocepce. Dle Norrise (2000) mají drobné intersegmentální svaly jako
mm. intertransvarsarii a mm. interspinales díky sedminásobnému množství svalových
vřetének oproti „velkým“ svalům velký význam pro proprioceptivní aferentaci. Svou
včasnou a kvalitní aktivací zajišťují lokální stabilizátory ochranu příslušného segmentu
před přetížením a vytvářejí pro globální svaly kvalitní „punctum fixum“, které je
podmínkou jejich ekonomické práce (Richardson et al., 2004; O´Sullivan, 2000).
Mezi lokální stabilizátory se řadí m. transversus abdominis, mm. multifidi
v oblasti Lp, m. quadratus lumborum, m. psoas major, m. iliocostalis lumborum,
m. longissimus lumborum, posteriorní vlákna m. obliquus abdominis internus upínající
se do thoracolumbální fascie a bránice. Funkce hlubokých břišních svalů spolu
s thorakolumbální fascií zajišťuje rotační a laterální stabilizaci páteře při zachování
stálého intraabdominálního tlaku (O´Sullivan, 2000).
Globální stabilizátory bederní páteře:
Globální svalový systém zajišťuje vnější stabilizaci trupu bez přímého vlivu
na osový orgán. Svaly, jež jsou součástí globálního svalového systému, mají
multiartikulární průběh a často pracují ve svalových řetězcích či svalových smyčkách.
Umožňují tak převod vnějších sil a zatížení mezi trupem, pánví a volnými končetinami,
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čímž minimalizují kontinuálně výsledné zatížení osového orgánu. Globální stabilizátory
jsou proto důležitou součástí stabilizačního systému páteře, ale bez správné funkce
lokálních stabilizátorů optimální stabilizaci zajistit nedokážou (O´Sullivan, 2000;
Richardson et al., 2004).
Koaktivace globálních stabilizátorů kromě toho, že udržuje správnou polohu
osového aparátu, vyvolává i vznik tlakové síly působící na bederní páteř. Nadměrná
zátěž a aktivita těchto svalů tak může způsobit nárůst tlakové síly působící na bederní
páteř s následným zvýšením tlaku na meziobratlové destičky. Rovněž mají globální
stabilizátory oproti lokálním stabilizátorům jen velmi omezenou schopnost ovlivnit
působení smykových sil na páteř (Richardson et al., 2004; O´Sullivan, 2000). Všechny
výše uvedené faktory jsou rizikové z hlediska degenerativního poškození páteře
a meziobratlových disků, neboť tyto jsou uspořádáním své vnitřní struktury odolné
především na vertikálně působící tlak. Torzní rotaci a tím smykové zatížení snášejí
bez poškození pouze asi do 5°. Mezi 10-30° se již narušuje jejich integrita (Dylevský,
2009b).
Mezi svaly globálního svalového systému patří povrchové svaly neupínající se
přímo na jednotlivé obratle. Konkrétně se jedná o: m. obliquus abdominis externus
a internus, m. rectus abdominis, m. iliopsoas, m. longissimus thoracis, m. iliocostalis
thoracis, m. erector spinae, iliocostální část m. quadratus lumborum, m. gluteaus
maximus, m. biceps femoris. Jednotlivé svaly spolu komunikují prostřednictvím listů
thorakolumbální fascie. Pro stabilizaci páteře je důležitá kokontrakce těchto svalů
ve funkčních svalových smyčkách a posteriorním a anteriorním šikmém svalovém
řetězci (Richardson et al., 2004; O´Sullivan, 2000; Pool-Goudzwaard et al., 1998).
Spolupráce mezi lokálními a globálními stabilizátory musí být vyvážená. Pokud
je narušena – např. přetěžování globálních stabilizátorů při sportu nebo nadměrná
aktivace globálních stabilizátorů z důvodu vypojení lokálních stabilizátorů po atace
bolestí dolní části zad dochází ke svalové dysbalanci. Tato je vždy charakterizována
nadměrnou aktivací globálních stabilizátorů a insuficiencí stabilizátorů lokálních.
Stabilizace a stabilita je v takovém případě zajišťována odlišným způsobem a následně
dochází k poruše segmentální stabilizace a nedostatečné kontrole neutrální zóny
(Richardson et al., 2004; Norris, 2000).
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V souvislosti se spinální segmentální stabilizací je popisována neutrální zóna
a neutrální poloha bederní páteře.
Názory různých autorů na definici neutrální polohy bederní páteře se
v některých aspektech liší. Základní principy lze shrnout takto:
Neutrální poloha bederní páteře je dosažena nastavením pánve do přibližně
střední vzdálenosti mezi maximální aktivní anteverzí a retroverzí. Z biomechanického
hlediska jde o nejvýhodnější pozici pro rozložení a přenos sil působících na páteř.
Intervertebrální disky a klouby, chrupavky a další měkké tkáně jsou tak zatěžovány
co nejméně. Vzhledem k ostatním pozicím je charakterizována snížením nebo
nepřítomností bolestí. Dosažení neutrální pozice bederní páteře však musí být
doprovázeno správnou koaktivací příslušných svalových skupin. Samotná nepřítomnost
bolesti dosažení neutrální polohy nezaručuje (Norris, 2000).
Neutrální zóna má vztah k pohybu jednoho obratle vůči druhému na rozdíl
od neutrální polohy popisující postavení bederní páteře jako celku. Lze říci, že neutrální
zóna je v rámci vyšetření joint play prostorem před dosažením fyziologické bariéry. Jde
o velmi malý rozsah pohybu obratle, kterému je kladen minimální odpor vazivových,
kostěných a svalových struktur. Při ztrátě pasivní podpory a rozšíření neutrální zóny
dochází k nestabilitě segmentu a posunu až ztrátě fyziologické bariéry. Pokud
nestabilita není kompenzována adekvátní svalovou aktivitou, může v příslušném úseku
páteře docházet k opakovaným mikrotraumatům v oblasti chrupavek, meziobratlových
disků a měkkých tkání. Za této situace nachází své uplatnění koncept spinální
segmentální stabilizace, jehož aplikací je možné prostřednictvím aktivní podpory
(svalové aktivity) opět velikost neutrální zóny zmenšit. Neutrální zóna totiž podléhá
přímé kontrole lokálních stabilizátorů páteře (Cholewicki et al., 1997; Pandjabi, 1992;
Megan, 2002; Richardson et al., 2004).
Pro diagnostiku správné funkce mm. multifidi, m. transversus abdominis
a schopnosti udržet neutrální polohu bederní páteře a pánve používají autoři konceptu
spinální segmentální stabilizace z přístrojových zařízení elektromyografii (EMG), sono
nebo speciální tonometrickou jednotku - pressure biofeedback unit (PBU) (Chatanooga,
USA) (viz. obrázek č. 1, str. 68).
Protože přímé měřící komplexy 3-D pohybu v oblasti bederní páteře a pánve
jsou velmi složité, byla PBU vyvinuta jako nepřímá měřící metoda určená
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ke klinickému testování schopnosti aktivace m. TrA a udržení neutrální polohy pánve
a bederní páteře. PBU bude využita k funkčnímu vyšetření bederní páteře i v rámci této
diplomové práce.
PBU se skládá z trojdílného polštářku vyrobeného z nepružného materiálu,
balónku, pomocí něhož se polštářek nahustí tlakem a ciferníku, který slouží pro zpětnou
vazbu poklesu nebo nárůstu tlaku v natlakovaném polštářku. V průběhu klinického
testování je polštářek nahuštěn vzduchem do úplného vyplnění prostoru mezi
kontaktovanou oblastí těla a pevným povrchem, na kterém jedinec leží. V průběhu
klinického testování je pak důležitá změna tlaku v tlakovém polštáři.
Díky nepružnosti materiálu, ze kterého je tlakový polštářek vyroben, může
nahuštěný polštářek přesně odrážet pohyb břišní stěny nebo zadní části trupu
bez jakéhokoli zkreslení. Tomuto je nápomocno i třísektorové rozdělení tlakového
polštáře, které v tlakovém polštáři napomáhá distribuci vzduchu. Princip využití PBU
je založen na tom, že tvar tlakového polštáře v iniciální fázi odpovídá tvaru prostoru
mezi tělem jedince a pevným povrchem, na kterém jedinec leží. Jakákoli změna
způsobená pohybem těla jedince potom vede ke změně tlaku na ciferníku. Pohyb těla
mimo tlakový polštářek vede k poklesu tlaku a pohyb těla ležícího na tlakovém
polštářku vede ke zvýšení tlaku. V poloze vleže na břiše je tak testována schopnost
probanda aktivovat m. transversus abdominis vedoucí k poklesu tlaku. Vleže na zádech
je testována schopnost aktivovat m. transversus abdominis bez výrazných výkyvů tlaku
způsobených ztrátou neutrální polohy pánve nebo pohybem trupu.
Pro objasnění principu fungování PBU je důležité zmínit orientaci břišních
svalů: Většina svalových vláken m. rectus abdominis nebo m. obliquus abdominis
internus a m. obliquus abdominis externus mají od pánve k hrudnímu koši vertikální
nebo šikmý průběh. Pokud se tyto svaly kontrahují, může dojít k oploštění břišní stěny,
ale nedojde k zúžení obvodu pasu. Oproti tomu vlákna m. transversus abdominis mají
horizontální orientaci a kontrakce m. transversus abdominis tak vede k oploštění břišní
stěny současně s mírným vyklenutím spodní břišní stěny v prostoru mezi spinae iliacae
anteriores superiores (SIAS), a to bez pohybu páteře. Pokud je tedy m. transversus
abdominis aktivován izolovaně, dojde k oploštění břišní stěny s jejím současným
mírným vyklenutím v dolní části. Při substituci kontrakce břišní stěny ostatními svaly
břišní stěny je břišní stěna pouze vtažena dovnitř.
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Dnes je PBU používána běžně i při terapeutických cvičeních jako měřící
jednotka umožňující pacientovi zpětnou vazbu (Richardson et al., 2004).
Efekt stabilizace bederní páteře pomocí PBU na aktivitu svalů břišní stěny
a m. gluteus medius při pohybu dolní končetiny do abdukce hodnotili Cynn et al.
(2006). EMG měření aktivity svalů bylo provedeno nejprve při pohybu dolní končetiny
bez stabilizace pomocí PBU a poté za stabilizace pomocí PBU. Z výsledků vyplývá, že
při stabilizaci bederní páteře pomocí PBU došlo k signifikantnímu zvýšení aktivity m.
obliquus abdominis internus (z 24,25% maximální volní izometrické kontrakce (MVIK)
na 44,22% MVIK) a m. gluteaus medius (z 25,03 MVIK na 46,03MVIK), zatímco
aktivita m. quadratus lumborum výrazně poklesla (z 60,39% MVIK na 27,9% MVIK).
Rovněž při použití segmentální stabilizace došlo k výrazně menšímu klopení pánve
během pohybu.
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2.2.4 Patogeneze funkčních posturálních poruch v oblasti bederní páteře
Problematika funkčních poměrů jednotlivých struktur pohybového aparátu
v oblasti bederní páteře je poměrně široká a zabývá se jí ve svých pracích řada autorů
(např. Bogdug et al., 1992a; Bogduk et al., 1992b; Liebenson, 2000; Kolář, 2006;
Hodges, 1999; Ferreira at al., 2010; Dvořák, 2006 aj.). Detailní přehled jednotlivých
vědeckých pohledů na tuto oblast není však cílem diplomové práce. Z důvodu
přehlednosti a úplnosti informací vztahujících se k bederní části axiálního systému jsou
v následujícím textu definovány základní pojmy vázající se k patogenezi funkčních
poruch a dále je uvedeno konkrétně téma patogeneze funkčních poruch jako takových.
Postura:
Postura je vzpřímené držení nebo také jinými slovy aktivní držení segmentů proti
působení zevních sil. Optimální zaujetí a udržení postury je nezbytné pro ideální
provedení pohybu. Někteří autoři popisují vztah postury a pohybu slovy „postura
doprovází pohyb jako stín“. Výchozí postura nastavená tak, aby bylo možné provést
plánovaný pohyb je nazývána atitudou. Právě s atitudou pracují sportovní lezci velmi
často (Vařeka, 2002a).
Systém vzpřímeného držení má senzorickou, řídící a výkonnou složku.
Senzorickou složku zajišťují hlavně zrak, propriocepce a vestibulární systém. Řídící
funkci zastává centrální nervová soustava a výkonnou složkou je pohybový systém.
Systém vzpřímeného držení i celý motorický systém mají velké kompenzační
a substituční možnosti, proto se výpadek či oslabení jedné z jeho částí může projevit
až při zvýšené zátěži (Vařeka, 2002a; Vařeka, 2002b).
Posturální stabilita:
Pojem „posturální stabilita“ definuje Vařeka (2002a) jako: „schopnost zajistit
vzpřímené držení těla a reagovat na změny zevních a vnitřních sil tak, aby nedošlo
k nezamýšlenému a/nebo neřízenému pádu“ (Vařeka, 2002a, s. 116). Fyziologické
zajištění posturální stability je nezbytné pro optimální funkci muskuloskeletárního
aparátu. Soubor statických a dynamických strategií zajišťujících posturální stabilitu je
označován pojmy rovnováha a balance (Vařeka, 2002a).
Strategie a taktiku k zajištění posturální stability lze rozdělit na proaktivní
(anticipatorní) a reaktivní. Jiné hledisko dělí strategie a taktiku k zajištění posturální
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stability na statickou a dynamickou. Statická strategie zahrnuje rovnovážné reakce nebo
také jinými slovy balanční mechanismy, kterými se řídící systém snaží udržet posturální
stabilitu bez změny kontaktní plochy a opěrné báze. Nácvik statické strategie je mimo
jiné podstatou řady terapeutických konceptů (např. senzomotorické cvičení dle Jandy,
proprioceptivní neuromuskulární facilitace). V rámci dynamické strategie dochází
k částečnému přemístění plochy kontaktu a změně opěrné báze, např. úkrokem
nebo uchopením pevné opory. Pokud řídící systém vyhodnotí, že k udržení posturální
stability není dostačující ani dynamická reakce, snaha o zvládnutí situace a udržení
posturální stability přechází na program „preventivního“ řízeného pádu. Podmínkou
k uplatnění tohoto programu je ale dobrá pohybová koordinace (Vařeka, 2002b).
Proces udržení posturální stability se skládá z několika po sobě jdoucích fází.
Nejprve senzorický systém detekuje konkrétní situaci, posléze centrální nervový systém
vyhodnotí situaci (aference) a zvolí vhodný postup k udržení posturální stability.
V závislosti na předchozím dojde k aktivaci příslušných svalových skupin (eference)
a generaci kontrakční svalové síly, jejímu převedení na momenty sil v pákovém
segmentovém systému lidského těla a vyvolání reakční síly okolí. V procesu
rozhodování o volbě správné strategie – statické, dynamické nebo již „preventivního“
řízeného pádu hraje roli řada faktorů, jako např. předchozí zkušenosti a aktuální
psychický a fyzický stav (Vařeka, 2002b).
Pro udržení dostatečné stability bederní páteře nestačí pouze funkce pasivních
struktur (vazů, meziobratlových disků a kloubů). Aby bylo při zatížení zabráněno
nadměrnému vychýlení v určitém segmentu páteře, je nezbytná i funkce autochtonních
svalů (Pandjabi, 1992).
Pro posturální stabilizaci konkrétně bederní páteře je kromě funkce autochtonních
zádových svalů nezbytná i funkce břišní dutiny, která nemůže zajistit stabilitu
ani statickou funkci bez správné funkce bránice, m. transversus abdominis a pánevního
dna. Bez funkční koaktivace těchto svalů nemůže hrát břišní dutina úlohu předního
stabilizátoru. Zatímco bránice je označována za dýchací sval s posturální funkcí, jsou
břišní svaly označovány za statické svaly s dýchací funkcí. Bránice se při dýchání opírá
o břišní dutinu a jejím přímým protihráčem je pánevní dno (Lewit, 1999). Lewit (1999)
u mnohých pacientů své studie pozoroval současně s bolestivým pánevním dnem
i výskyt spoušťového bodu alespoň na jedné straně bránice.
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Na optimální funkci bederní páteře má výrazný vliv i pohyblivost křížokyčelních
kloubů, stydké spony a pánevních vazů, která ovlivňuje sklon pánve. Na pohybu
v křížokyčelním kloubu se velkým dílem podílejí ligamentum sacrospinale et
sacrotuberale (Dylevský, 2009a).
Funkční posturální poruchy a jejich řetězení:
Vadné posturální držení vzniká, pokud není zajištěno optimální napřímení
osového orgánu, které je nutnou podmínkou pro ideální posturu. U funkčních poruch
jde často o následek korelace a souhry mnohých, avšak reverzibilních poruch. V rámci
terapie je proto nezbytné rozpoznat zřetězení početných poruch postihujících celou
pohybovou soustavu a najít významný článek poznaného řetězce, který je následně
potřeba terapeuticky ovlivnit (Lewit, 1998; Vařeka, 2002a).
S posturálními poruchami je často spojován termín „vertebrogenní syndrom“.
Vertebrogenní syndrom je definován jako „nepřesně ohraničená skupina chorob,
jejichž společným znakem je obvykle funkční porucha páteře. Nejčastějším příznakem je
bolest v zádové krajině, často vystřelující do končetin nebo trupu“ (Dylevský, 2009a,
s. 149). Vertebrogenní poruchy nemusejí však být vždy důsledkem nepřiměřené zátěže
páteře nebo důsledkem poškození některých struktur axiálního systému. Často jde
i o projekci nestabiliního vnitřního prostředí organismu do axiálního systému.
Vertebrogenní porucha je pak v takových případech jen sekundárním projevem primární
funkční odchylky např. nervového nebo dýchacího systému (Dylevský, 2009a).
Pro bederní páteř představuje locus minoris resistentiae lumbosakrální přechod.
Přechod mezi L5 a S1 tvoří zalomené a vyčnívající promontorium, což je dáno vyšší
výškou přední a nižší výškou zadní části těla pátého bederního obratle. Horní plocha
obratle S1 je skloněna lehce dopředu a meziobratlová destička i tělo obratle L5 jsou
fixovány pouze vazy a mají proto značnou tendenci sklouznout dolů a dopředu.
Navzdory nevýhodné konfiguraci je segment L5/S1 nejzatíženějším segmentem páteře
(Dylevský, 2009a).
Některé řetězce významné v etiologii funkčních poruch jsou již popsány
na základě řady odborných studií. Rozhodující úlohu v typových vzorech zřetězení
funkčních poruch hraje stabilizující kokontrakce agonistů a antagonistů zajišťující
vzpřímené držení spolu s nejvhodnější centrací končetinových kloubů. Kokontrakční
souhra agonistů a antagonistů je mimovolní a automatická a zajišťuje nastavení postury
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vzhledem k očekávanému pohybu. Nejlépe se etiologie těchto řetězců odráží ve světle
vývojové kineziologie, konkrétně vývoje extenčního držení kojenců v průběhu prvního
trimenonu. V prvním trimenonu se vyvíjí základní rysy fyziologické koaktivační
aktivity antagonistů zajišťujících labilní bipedální rovnováhu člověka (Lewit, 1998;
Hodges et al., 1996).
Lewit (1998) popisuje dva základní možné principy narušení koaktivační
rovnováhy antagonistů. V prvním případě vzniká následkem statického přetěžování
převaha jedněch antagonistů proti druhým a narušení vzájemného poměru sobě
odpovídajících svalových skupin. Jiná situace nastává v případě, že nedojde
k nerovnováze sobě odpovídajících antagonistů, ale v těchto svalech vznikají
dlouhotrvajícím nociceptivním drážděním trigger pointy. Trigger pointy (TrP) způsobují
poruchu kokontrakčního vzorce a nacházejí se v obou sobě odpovídajících
antagonistech v souladu s ontogeneticky daným kokontrakčním vzorcem (Lewit, 1998).
Další řetězec funkčních poruch uvádí Brügger u sternosymfyzálního syndromu,
kdy popisuje převahu flexorů trupu. U jedinců s tímto syndromem lze pozorovat v sedě
charakteristické flekční držení s reklinací hlavy. Současně se často nachází i horní typ
dýchání (Pavlů, 2011).
Jiný řetězec bývá spojen s předsunutým držením těla, kdy se pánev promítá
před os navicular, pletenec ramenní před pánev a vnější zvukovod před střed klíčku.
Pro změnu statiky způsobenou předsunutým držením je charakteristické zvýšené napětí
zádového a šíjového svalstva, které se v sedě normalizuje. Vleže lze zpravidla nalézt
hypertonus na symphýze a processus xiphoideus s TrP v přímých břišních svalech spolu
s hypertonem m. gluteaus maximus, m. biceps femoris, blokádou fibuly a dysfunkcí
chodidla (Lewit, 1998).
Další

významný

řetězec

souvisí

s fenoménem

popsaným

Silverstolpem

(Liebenson, 2000) a vyšetřovaným běžně jako S-reflex. Při vyšetřování TrPs v oblasti
hrudního vzpřimovače trupu se při pozitivním S-reflexu kontrahuje i lumbální
vzpřimovač, čímž dochází k dorzální flexi bederní páteře a pánve. Současně je vždy
přítomen i bolestivý bod ve stejnostranné hýždi ve výši horního konce anální rýhy
a při palpaci sakrotuberózního vazu (Liebenson, 2000; Lewit, 1998).
Pánevní dno má rovněž úzký vztah k adduktorům kyčelního kloubu. Pravidlem je
i zřetězení se vzpřimovačem trupu a někdy i s m. quadratus lumborum a m. illiopsoas.
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Při funkčních poruše mající původ v patologii tohoto řetězce se nenachází bolestivost
kostrče uprostřed, ale na straně poruchy. Důležité je neopomenout promítání
symptomatologie výše uvedeného patologického zřetězení do oblasti ramene a horních
končetin (Lewit, 1999).
Výše uvedené řetězce typické pro zřetězení funkčních poruch danou
problematiku zcela nevyčerpávají. Zcela specifické vzorce mohou být evokovány
poruchami vnitřních orgánů, poruchou některých kloubů, aktivitou jizev nebo změnami
v měkkých tkáních, zejména fasciích. Úplný výčet možných zřetězení funkčních
posturálních poruch by však byl nad rámec této diplomové práce.
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2.3 Souhrn teoretické části
Stejně jako u všech moderních sportů s velkou popularitou v oblasti veřejnosti,
je i u sportovního lezení na umělých stěnách tendence udělat z tohoto koníčku komerční
záležitost. Spolu s rozšiřováním výstavby umělých stěn začaly vyvstávat i nejrůznější
náměty na využití těchto stěn i za jinými než sportovními účely. V poslední době je
stále diskutovanější využití lezení na umělých stěnách v oblasti terapie pohybového
aparátu. Řada zahraničních klinik, především v Německu, již lezení v terapii hojně
využívá (např. Reha-zentrum-dresden, Parkinson-klinik, Medobs, aj.).
Zatímco k problematice úrazů a syndromů z přetížení byl realizován nespočet
studií, kineziologickou charakteristikou dostatečně reprezentativního vzorku probandů
se doposud dle mně známé literatury nikdo nezabýval. Proto cílem praktické části této
diplomové práce bude zhodnotit kladné a negativní vlivy sportovního lezení
na pohybový aparát s užším zaměřením na bederní páteř u většího souboru lezců.
Jednou z možností terapeutického lezení v rámci terapie je jeho aplikace
u jedinců s bolestmi bederní páteře (Engbert, Weber, 2011). Proto je jako hlavní
hodnotící médium v praktické části této diplomové práce použita PBU. PBU je
využívaná Australany v rámci konceptu „Spinální segmentální stabilizace“ pro
hodnocení segmentální stabilizace páteře a aktivity m. TrA, které jsou pro optimální
biomechanické zatížení bederní páteře nezbytné.
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3 PRAKTICKÁ ČÁST
3.1 Cíle práce
Cílem práce je zhodnotit vliv sportovního lezení na pohybový aparát člověka
s užším zaměřením na oblast bederní páteře pomocí předem stanovených testů
a vyšetření orientujících se na bederní část axiálního systému u skupiny lezců a nelezců.
Dílčím cílem je teoretické zpracování problematiky sportovního lezení, bederní
páteře a s ní souvisejících funkčních poruch a shrnutí vlivu sportovního lezení
na pohybový aparát.

3.2 Úkoly práce
1. Studium a analýza literatury vztahující se k dané problematice
2. Výběr vhodných metod pro funkční vyšetření pohybového aparátu s užším
zaměřením na bederní páteř a tvorba testovací baterie
3. Provedení dotazníkového šetření a výběr výzkumného souboru lezců a nelezců
a jejich seznámení s podmínkami a cílem výzkumu
4. Sběr dat - realizace funkčního vyšetření pohybového aparátu s důrazem na oblast
bederní páteře dle předem stanovené testovací baterie
5. Statistické zpracování výsledků a porovnání skupiny lezců a nelezců
6. Vyhodnocení výsledků a diskuze nad výsledky a použitými vyšetřovacími postupy

3.3 Řešené otázky
1. Má sportovní lezení vliv na prevenci či podnícení funkčních obtíží pohybového
aparátu v oblasti bederní páteře?
2. Je vhodné využít sportovní lezení v rámci terapie funkčních vertebrogenních obtíží
bederní části páteře u dospělých jedinců?

3.4 Hypotézy
Hypotéza č. 1: Předpokládáme, že sportovní lezci budou mít méně svalových dysbalancí
než nelezci.
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Hypotéza č. 2: Předpokládáme, že sportovní lezci budou dosahovat lepších výsledků
v testech hodnotících stabilizační schopnosti bederní páteře než nelezci.

3.5 Metodika a postup řešení
3.5.1 Charakter výzkumu
V diplomové práci je využit výzkum charakteru komparativní studie. Na základě
funkčního vyšetření pohybového aparátu u skupiny lezců a nelezců je analyzován
a posléze vyhodnocen vliv sportovního lezení na pohybový aparát s užším zaměřením
na bederní část axiálního systému. Z hlediska časového jde o krátkodobý výzkum, který
probíhal v období únor – červen 2012.
3.5.2 Kritéria výběru probandů do zkoumaného souboru
Studie se zúčastnili dobrovolníci a dobrovolnice z řad sportovních lezců
a všestranně rekreačně sportujících jedinců. Všichni probandi byli před zařazením
do vlastního výzkumu seznámeni s účelem studie a s průběhem měření, souhlasili
s prezentováním výsledků v diplomové práci a podepsali informovaný souhlas. Vzor
informovaného souhlasu je přiložen v příloze č. 2. Požadovanými kritérii byly: věk
od 25 do 35 let a pravidelná sportovní aktivita minimálně třikrát týdně. Skupina nelezců
musela provozovat všestranné sporty, z nichž žádný nesměl být provozován více, jak
jednou týdně. Skupina lezců musela minimálně dvakrát týdně provozovat sportovní
lezení a nejčastěji lezená obtížnost musela dosahovat minimálně úrovně VII- dle
UIAA. Nikdo z probandů nesměl provozovat žádný sport na vrcholové úrovni. Účast
ve studii nebyla povolena probandům, kteří uvedli, že mají v době měření akutní
algický stav v oblasti pohybového aparátu.
V ohledu na časovou a finanční náročnost nebyl proveden randomizovaný výběr.
Do studie byli zařazeni všichni probandi, kteří byli osloveni, souhlasili s účastí ve studii
a vyhovovali výše uvedeným kritériím.
3.5.3 Zajištění podmínek pro testování
Testování probíhalo u všech účastníků studie vždy v odpoledních hodinách
v zapůjčených prostorách ortopedické ordinace firmy Medicur s.r.o., sportovní
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laboratoře nebo výukové fyzioterapeutické místnosti na Fakultě tělesné výchovy
a sportu Univerzity Karlovy. Vybavení místnosti muselo zahrnovat výškově
nastavitelné lehátko s otvorem pro obličej. Teplota místnosti se vždy pohybovala
v rozmezí 21-24° C. Všichni probandi byli před testováním seznámeni s kritérii, které
musí splňovat, aby mohli být zařazeni do studie. Během měření byli všichni probandi
bosí a vysvlečeni do spodního prádla.
3.5.4 Charakteristika zkoumaného souboru
Sledovaný soubor byl sestaven ze čtyřiceti probandů, konkrétně jedenácti žen
a dvaceti devíti mužů (viz. tabulka č. 1). Jednalo se o záměrně vybraný vzorek populace
ve věku 20-35 let. Z důvodu časové a finanční náročnosti nebyl proveden
randomizovaný výběr. V době výzkumu byla polovina probandů aktivními sportovními
lezci a polovina probandů aktivně všestranně sportujícími jedinci. Žádný proband neměl
v době testování žádný úraz ani onemocnění s dopadem na pohybový aparát. Průměrný
věk souboru byl 20,35 let (σ = 2,67), nejmladšímu účastníkovi bylo 23 let a nejstaršímu
34 let.
Tabulka č. 1: Charakteristika celého zkoumaného souboru
N
40
Věk [roky]
40
Výška [cm]
Hmotnost [kg] 40
BMI [kg/m2] 40

xa
27,35
178,51
70,31
21,88

σ
2,67
8,32
8,77
1,08

σ2 Mod X
7,11 29,00
69,25 179,00
76,92 77,00
1,17
-

N= počet probandů (základní soubor)
xa = aritmetický průměr
σ = směrodatná odchylka
σ2 = rozptyl
Q1-Q100 = variační rozpětí

Me
27,00
179,25
70,25
21,85

max
min
34,00 23,00
195,00 162,50
88,00 54,50
23,96 19,78

Q1-Q100
11
32,5
33,5
4,18

α
0,34
0,94
0,96
0,61

Mod X = modus
Me = medián
max = maximální hodnota
min = minimální hodnota
α = T-test

Vzhledem k nízkému počtu probandů uvádíme statický rozbor skupiny spíše
pro doplnění. Podrobná charakteristika skupin lezců a nelezců je uvedena v tabulkách
č. 2 a 3.
3.5.5 Časový rozvrh a průběh sběru dat
Kompletní testování jednoho probanda trvalo za níže uvedených podmínek
cca jednu hodinu a probíhalo vždy v zapůjčených prostorách ortopedické ordinace firmy
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Medicur s.r.o., sportovní laboratoře nebo výukové fyzioterapeutické místnosti
na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.
V rámci jednoho měření byli vždy přítomni jeden až dva probandi. Nejprve
každý proband vyplnil anamnestický formulář (viz. příloha č. 4 a 5). Otázky
anamnestického formuláře byly voleny tak, aby zajistily snížení variability výzkumného
souboru zařazeného do studie a eliminaci chyb vzniklých ovlivněním získaných dat
nežádoucími okolnostmi. Po vyplnění anamnestického formuláře proběhlo vyšetření
v souladu s testy a vyšetřovacími postupy uvedenými v kapitole 3.5.6 za podmínek
uvedených v kapitole 3.5.3. Celé vyšetření prováděl vždy stejný výzkumník
ve spolupráci s asistentem, který zapisoval získaná data.
3.5.6 Metody sběru dat
Podklady pro zpracování teoretické části diplomové práce byly získány
z tištěných i elektronických monografií, učebnic, odborných periodik a diplomových
prací. K získání aktuálních vědeckých poznatků z požadované oblasti byly využity
placené databáze Medline, SportDiscus, PubMed a Science Direct, a to prostřednictvím
přístupu z FTVS a Národní lékařské knihovny. Citace jsou uvedeny dle citační normy
ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2.
Data pro praktickou část práce byla získána pomocí anamnestického formuláře
(viz. příloha č. 4 a 5) a funkčního kineziologického vyšetření probandů s užším
zaměřením na oblast bederní páteře. Při funkčním kineziologickém vyšetření probandů
byly konkrétně využity následující postupy:
-

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy (Janda, 2004)

-

Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy (Janda, 1984)

-

Zhodnocení schopnosti spinální segmentální stabilizace bederní páteře pomocí
PBU dle Konceptu spinální segmentální stabilizace (Richardson, 2004)
Kromě testů pro hodnocení spinální segmentální stabilizace pomocí PBU se

jedná

o konkrétní

mnohokrát

popisovaná

vyšetření

běžně

používaná

ve fyzioterapeutické praxi. Popis těchto vyšetřovacích postupů proto uvádím spíše pro
přehlednost v příloze č. 7. U testů využívajících PBU je na místě uvést jejich přesný
popis v následující kapitole.
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3.5.6.1 Měření pomocí „pressure biofeedback unit“ dle Konceptu spinální segmentální
stabilizace (Richardson et al., 2004)
PBU (viz. obrázek č. 1) je speciální tonometrická jednotka, která byla vyvinuta
Australany v rámci konceptu „Spinální segmentální stabilizace“ jako nepřímá měřící
metoda pro klinické testování spinální segmentální stabilizace, konkrétně schopnosti
aktivace m. TrA, mm. multifidi a udržení neutrální polohy pánve a bederní páteře.
Bližší popis PBU viz. kapitola 2.2.4. Vzhledem k cíli diplomové práce zhodnotit
pomocí funkčního vyšetření bederní páteře vliv sportovního lezení na tuto oblast, je
PBU využita jako jedno z hodnotících médií v rámci praktického zpracování diplomové
práce.
Obrázek č. 1: „Pressure biofeedback unit“

Popis testu č.1 dle Konceptu spinální segmentální stabilizace:
Proband leží na zádech na pevné podložce, horní končetiny jsou volně podél těla
ve středním postavení, hlava je ve středním postavení v prodloužení krční páteře. Dolní
končetiny jsou mírně pokrčené v kolenních a kyčelních kloubech a jsou opřené chodidly
o podložku (viz. obrázek č. 2). Stabilizér umístíme do oblasti bederní páteře tak, aby
dolní okraj polštářku byl v úrovni lumbosakrálního přechodu páteře. Následně
instruujeme probanda, aby úplně zrelaxoval břišní svaly a nahustíme stabilizér
na hodnotu tlaku 40 mm Hg. Nejprve identifikujeme hodnotu, kolem které tlak kolísá
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na základě nádechu a výdechu probanda a poté mu dáme pokyn, aby s nádechem
oploštil břišní stěnu a poté začal uvolněně dýchat při zachování oploštění břišní stěny.
Ve chvíli, kdy proband opět uvolněně dýchá, odečteme hodnotu tlaku na ciferníku PBU.
Kromě odečtení tlaku sledujeme i charakter pohybu pánve a trupu a palpujeme tonus
břišní stěny mediálně a inferiorně od SIAS (Richardson at al., 2004). Hodnotu tlaku na
ciferníku PBU a charakter pohybu pánve a trupu spolu s charakterem změny tonu břišní
stěny zaznamenáváme do vyšetřovacího formuláře (viz. příloha č. 6).
Při tomto testu je hodnocena schopnost aktivovat m. TrA bez výrazných výkyvů
tlaku způsobených ztrátou neutrální polohy pánve nebo pohybem trupu. Za fyziologické
situace dochází k výkyvům tlaku v rozmezí 0-4 mm Hg, ke zúžení pasu a k pomalému
rozvinutí hlubokého napětí břišní stěny, na základě čehož lze usuzovat aktivaci m. TrA.
Poloha pánve a trupu zůstává oproti výchozímu postavení před provedením oploštění
břišní stěny v nezměněné pozici (Richardson et al., 2004).
Obrázek č. 2: Výchozí poloha testu č. 1 a 2 dle Konceptu spinální segmentální
stabilizace

Popis testu č. 2 dle Konceptu spinální segmentální stabilizace:
Proband leží na zádech na pevné podložce, horní končetiny jsou volně podél těla
ve středním postavení, hlava je ve středním postavení v prodloužení krční páteře. Dolní
končetiny jsou mírně pokrčené v kolenních a kyčelních kloubech a jsou opřené chodidly
o podložku (viz. obrázek č. 2). Stabilizér umístíme do oblasti bederní páteře tak, aby
dolní okraj polštáře byl v úrovni lumbosakrálního přechodu páteře. Následně
instruujeme probanda, aby úplně zrelaxoval břišní svaly a nahustíme stabilizér
na hodnotu tlaku 40 mm Hg. Nejprve identifikujeme hodnotu, kolem které tlak kolísá
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na základě nádechu a výdechu probanda a poté mu dáme pokyn, aby s nádechem
oploštil břišní stěnu, poté elevoval dolní končetinu (viz. obrázek č. 3) a následně začal
uvolněně dýchat při zachování oploštění břišní stěny a elevace DK. Ve chvíli, kdy
proband opět uvolněně dýchá, odečteme hodnotu tlaku na ciferníku PBU. Kromě
odečtení tlaku sledujeme i charakter souhybu pánve a trupu a palpujeme tonus břišní
stěny mediálně a inferiorně od SIAS (Richardson et al., 2004). Hodnotu tlaku na
ciferníku PBU a charakter pohybu pánve a trupu spolu s charakterem změny tonu břišní
stěny zaznamenáváme do vyšetřovacího formuláře (viz. příloha č. 6).
Při tomto testu je hodnocena schopnost aktivovat m. transversus abdominis
bez výrazných

výkyvů

tlaku

způsobených

ztrátou

neutrální

polohy

pánve

nebo pohybem trupu. Za fyziologické situace dochází k setrvání tlaku na výchozí
hodnotě, k zúžení pasu a k pomalému rozvinutí hlubokého napětí břišní stěny,
na základě čehož lze usuzovat aktivaci m. transversus abdominis. Poloha pánve a trupu
zůstává oproti výchozímu postavení před provedením oploštění břišní stěny a elevace
DK v nezměněné pozici.
Obrázek č. 3: Konečná pozice testu č. 2 dle Konceptu spinální segmentální stabilizace

Popis testu č. 3 dle Konceptu spinální segmentální stabilizace:
Proband leží na břiše na pevné podložce, horní končetiny jsou volně podél těla
ve středním postavení, hlava je ve středním postavení v prodloužení krční páteře a je
umístěná v otvoru lehátka pro hlavu, aby nedocházelo k záklonu krční páteře. Dolní
končetiny jsou natažené, ve středním postavení a mírně roznožené (viz. obrázek č. 4).
Stabilizér umístíme pod oblast břicha do takové úrovně, aby pupek byl uprostřed
vzduchového polštářku a distální okraj polštářku byl na linii mezi levou a pravou přední
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horní spinou. Následně instruujeme probanda, aby úplně zrelaxoval břišní svaly, a
nahustíme stabilizér na hodnotu tlaku 70 mm Hg. Nejprve identifikujeme hodnotu,
kolem které tlak kolísá na základě nádechu a výdechu probanda a poté mu dáme pokyn,
aby s nádechem oploštil břišní stěnu proti páteři a následně začal uvolněně dýchat při
zachování oploštění břišní stěny. Ve chvíli, kdy proband opět uvolněně dýchá,
odečteme hodnotu tlaku na ciferníku PBU. Kromě odečtení tlaku sledujeme i charakter
souhybu pánve a páteře a palpujeme tonus paravertebrálních svalů v oblasti bederní
páteře (Richardson et al., 2004). Hodnotu tlaku na ciferníku PBU a charakter pohybu
pánve a trupu spolu s charakterem změny tonu paravertebrálních svalů zaznamenáváme
do vyšetřovacího formuláře (viz. příloha č. 6).
Obrázek č. 4: Provedení testu č. 3 dle Konceptu spinální segmentální stabilizace

Při tomto testu je hodnocena schopnost aktivovat m. transversus abdominis
bez souhybů páteře nebo pánve vedoucích k nárůstu nebo výraznějšímu poklesu tlaku
na ciferníku PBU. Za fyziologické situace dochází k poklesu tlaku v rozmezí 4-10 mm
Hg, k zúžení pasu a k pomalému rozvinutí napětí paravertebrálně v oblasti bederní
páteře bez změny polohy páteře, na základě čehož lze usuzovat aktivaci mm. multifidi.
Poloha pánve a páteře zůstává oproti výchozímu postavení před provedením oploštění
břišní stěny v nezměněné pozici (Richardson et al., 2004).
Hodnocení testů dle Konceptu spinální segmentální stabilizace pomocí PBU:
Každý z testů byl proveden ve třech na sobě navazujících pokusech. U každého
pokusu byla zaznamenána konečná hodnota tlaku na ciferníku PBU a slovní hodnocení
vystihujících charakter pohybu pánve, páteře a hrudníku a charakter změny tonu svalů
palpovaných mediálně a inferiorně od SIAS při testech vleže na zádech
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a paravertebrálně v oblasti Lp při testu vleže na břiše. Pro následnou statistickou
analýzu byl vždy z hodnot tlaků naměřených při jednotlivých pokusech u každého testu
vypočítán aritmetický průměr a u jednotlivých slovních hodnocení byla stanovena
četnost jejich výskytu. Pro lepší přehlednost grafů popisujících výsledky testů byly
jednotlivým slovním hodnocením výsledků testů přiřazeny náhodné číselné hodnoty
(viz. tabulka č. 7, str. 78)
3.5.6 Analýza dat
Pro analýzu a popis získaných dat a zkoumaných jevů byla použita deskriptivní
statistika, která byla zpracována pomocí programu Microsoft Office Excel XP
Profesional a jeho statistického nástroje UNISTAT.
Pro sumarizaci dat jsou v celé praktické části této diplomové práce použity
následující ukazatele a jevy:
•

Základní statistický soubor (N) – soubor všech možných jednotek zařazených
do daného výzkumu.

•

Výběrový soubor (n) – množina jednotek, která byla ze základního souboru
vybrána na základě předem stanovených pravidel.

•

Aritmetický průměr (xa) – součet všech hodnot vydělený jejich počtem.

•

Medián (Me) – hodnota, která dělí řadu podle velikosti seřazených výsledků na dvě
stejně početné poloviny (výhodou Me je, že na rozdíl od xa není ovlivněn
extrémními hodnotami).

•

Modus (Mod X) – hodnota, která se v daném statistickém souboru vyskytuje
nejčastěji.

•

Maximální hodnota souboru (max) – vyjadřuje maximální hodnotu, která se
v hodnoceném souboru dat vyskytuje.

•

Minimální hodnota souboru (min) – vyjadřuje minimální hodnotu, která se
v hodnoceném souboru dat vyskytuje.

•

Variační rozpětí (Q1-Q100) – rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší naměřenou hodnotou
v datech.

•

Rozptyl (σ2) – vyjadřuje variabilitu rozdělení souboru náhodných hodnot kolem
jejich střední hodnoty.
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•

Směrodatná odchylka (σ) – druhá odmocnina z rozptylu náhodné veličiny.
Vypovídá o stupni variability rozložení – jeli σ malá, jsou si prvky souboru
většinou navzájem podobné, naopak velká σ signalizuje velké odlišnosti.

•

Střední chyba měření (SEM) – součin směrodatné odchylky a druhé odmocniny
rozdílu reliability od hodnoty jedna.

•

T-test (α) – testování rovnosti průměru ve dvou nezávislých výběrech. Pomocí
T-testu se analyzuje diference průměrů sledované závisle proměnné mezi
skupinami, které jsou určeny jednou kategoriální nezávisle proměnou (faktorem).
T-test zkoumá, zda skupiny vytvořené tímto klasifikačním faktorem jsou podobné
nebo zda jednotlivé průměry tvoří nějaké identifikovatelné shluky.
(Kalová, 2003; Hendl, 2009)
Výše uvedené ukazatele jsou při sumarizaci dat použity vždy adekvátně

v závislosti na charakteru řešené analýzy.
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3.6 Výsledky
3.6.1 Charakteristika celého souboru probandů
Charakteristiku souboru lezců a nelezců zobrazují tabulky č. 2 a 3.
Tabulka č. 2: Charakteristika souboru lezců

Věk [roky]
Výška [cm]
Hmotnost [kg]

MUŽI
N n
20 15
20 15
20 15

xa
28,27
180,73
72,83

σ
3,01
4,48
6,87

2

σ
9,07
20,10
47,17

ŽENY
N
20
20
20

n
5
5
5

xa
26,20
172,2
63,00

σ
1,30
9,83
9,19

σ2
1,70
96,58
84,50

BMI [kg/m2]
Doba lezeni [roky]

20
20

15 22,24
15 3,63

1,13 1,28
3,60 12,97

20
20

5
5

21,14 0,84
8,40 3,21

0,70
10,30

f lezení [n/týden]

20

15 2,47

0,44 0,20

20

5

2,50

0,25

0,50

2

N= počet probandů základní soubor
σ = rozptyl
n = počet probandů výběrový soubor
σ = směrodatná odchylka
xa = aritmetický průměr
f lezení [n/týden] = frekvence s jakou lezci provozují sportovní lezení [počet/týden]

Tabulka č. 3: Charakteristika souboru nelezců
MUŽI
Věk [roky]
Výška [cm]
Hmotnost [kg]
BMI [kg/m2]

N
20
20
20
20

ŽENY
n
14
14
14
14

xa
27,14
182,54
74,04
22,16

σ
2,71
7,83
7,91
0,91

σ2
7,36
61,36
62,56
0,83

N
20
20
20
20

n
6
6
6
6

xa
26,50
168,83
61,42
20,94

σ
2,17
5,89
5,60
0,79

σ2
4,70
34,67
31,34
0,62

σ2 = rozptyl
σ = směrodatná odchylka

N= počet probandů základní soubor
n = počet probandů výběrový soubor
xa = aritmetický průměr

Tabulky č. 4 a 5 uvádějí, jakého výkonnostního stupně dle UIAA dosahují lezci
zařazení do této studie v posledním roce nejčastěji (tabulka č. 4) a jakého dosáhli za
poslední rok nejvyššího výkonnostního stupně (tabulka č. 5).
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Tabulka č. 4: Výkonnostní stupnice lezců – nejčastěji lezené obtížnosti (dle UIAA)
UIAA
VIIVII
VII+
VIIIVIII

n (muži)
0
4
4
3
4

n (ženy)
3
2
0
0
0

n (muži + ženy)
3
6
4
3
4

n = počet probandů výběrový soubor

Tabulka č. 5: Výkonnostní stupnice lezců – nejvyšší vylezená obtížnost (dle UIAA)
UIAA
VIIIVIII
VIII+
IXIX
IX+

n (muži)
0
4
4
0
5
2

n (ženy)
1
4
0
0
0
0

n (muži + ženy)
1
8
4
0
5
2

n = počet probandů výběrový soubor

3.6.2 Zhodnocení spinální segmentální stabilizace pomocí „pressure biofeedback
unit“ dle Konceptu spinální segmentální stabilizace
3.6.2.1 Výsledky testu č. 1 pomocí „pressure biofeedback unit“
Výsledky testu č. 1 popisuje tabulka č. 6 a grafy č. 1 a 2. Z tabulky č. 6 je patrné,
že skupina lezců a nelezců dosahovala téměř shodného průměru naměřených tlaků.
Rozdíl mezi skupinou lezců a nelezců je ale zjevný ve variačním rozpětí naměřených
hodnot. Lze tedy usuzovat, že lezci mají menší tendenci velkého kolísání kolem
fyziologické hodnoty tlaku. Rozložení jednotlivých hodnot naměřených tlaků lze vidět
na grafu č. 1. Fyziologické rozmezí měřených hodnot (dle Richardson at al., 2004)
označují zelené přímky.
Průměrná hodnota tlaku u lezců i nelezců, která byla v daném testu naměřená,
spadá do rozmezí fyziologického výsledku. Fyziologické rozmezí změny tlaku je
0-4 mm Hg včetně (Richardson et al., 2004). Mohlo by se tak zdát, že výsledky testu
jsou dle naměřených průměrných tlaků u obou skupin fyziologické. Pro fyziologický
výsledek testu, je ale dle konceptu spinální segmentální stabilizace (Richardson et al.,
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2004) potřeba, aby současně bylo adekvátní slovní hodnocení zahrnující: pomalé
rozvinutí hlubokého napětí břišní stěny a nepřítomnost souhybu pánve a hrudníku.
Tohoto v kombinaci se změnou tlaku v rozmezí 0-4 mm Hg včetně dosahovali pouze
dva lezci a dva nelezci.

Tabulka č. 6: Výsledky testu č. 1 dle Konceptu spinální segmentální stabilizace
LEZCI

NELEZCI

σ max min

Q 1Q100

N

σ max min

Q 1Q100

Tlak [mmHg] 40 20 42,7 5,5 54,6 36,6

18,0

40 20 42,5 5,6 53,3 27,3

26,0

N

n

xa

α

0,874

R

0,83

xa

2,28

SEM [mmHg]
N= počet probandů základní soubor
n = počet probandů výběrový soubor
xa = aritmetický průměr
R = reliabilita testu č.1

Graf č. 1:

n

SEM = střední chyba měření
σ = směrodatná odchylka
α = výsledek T-testu (lezci/nelezci)

Rozložení tlaků naměřených pomocí „pressure biofeedback unit“

u jednotlivých probandů při testu č. 1 dle Konceptu spinální segmentální stabilizace
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Na grafu č. 2 jsou zobrazené četnosti výskytu jednotlivých slovních hodnocení
provedení testu č. 1. Nejmarkantnější kontrast mezi skupinou lezců a nelezců byl
v četnosti výskytu souhybu hrudníku. Zatímco u lezců se s mnohem větší četností
vyskytoval souhyb hrudníku kraniálním směrem, u skupiny nelezců byl naopak častější
výskyt souhybu hrudníku kaudálním směrem. Zjevný rozdíl je mezi skupinou lezců
a nelezců rovněž ve způsobu aktivace břišní stěny. U skupiny nelezců docházelo
mnohem častěji k prudkému rozvinutí tenze břišní stěny a vytlačení palpujících prstů
ven z břišní stěny. Dalším kontrastem mezi skupinou lezců a nelezců bylo rozšiřování
nebo zužování obvodu pasu v průběhu testu. Zatímco k fyziologickému zúžení obvodu
pasu měli větší tendenci lezci, k rozšíření pasu docházelo častěji u nelezců než u lezců.
Graf č. 2: Rozložení četností jednotlivých slovních hodnocení provedení testu č. 1
dle Konceptu spinální segmentální stabilizace
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Slovní hodnocení 1)
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Jednotlivým slovním hodnocením průběhu testů pomocí PBU byly z důvodu přehlednosti zobrazení
v grafech přiřazeny číselné hodnoty 1-31. Slovní vyjádření jednotlivých číselných hodnot jsou uvedena
v tabulce č. 10 na str. 79 a jsou platná i pro graf č. 3, graf č. 4 a graf č. 8.
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Tabulka č. 7: Souhrn slovních popisů průběhu testů dle Konceptu spinální
segementální stabilizace a jim přiřazených číselných hodnot
Číselná
hodnota
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Odpovídající slovní hodnocení
Pomalé rozvinutí napětí břišní stěny
Prudké rozvinutí napětí břišní stěny
Vytlačení palpujících prstů ven z břišní stěny
Žádná aktivita břišní stěny
Symetrická aktivace m. TrA
Asymetrická aktivace m. TrA vlevo více
Asymetrická aktivace m. TrA vpravo více
Obvod pasu se zúžil
Obvod pasu se rozšířil
Migrace pupíku směrem kaudálním
Migrace pupíku směrem kraniálním
Není přítomen souhyb pánve
Souhyb pánve do anteverze
Souhyb pánve do retroverze
Pokles pravé strany pánve k podložce
Pokles levé strany pánve k podložce
Elevace pánve na pravé straně
Elevace pánve na levé straně
Není souhyb hrudníku
Souhyb hrudníku kraniálně
Souhyb hrudníku kaudálně
Souhyb bederní páteře (Lp) – kyfotizace
Souhyb hrudní páteře (Thp) - kyfotizace
Souhyb Th/Lp - kyfotizace
Palpační aktivita mm. mutifidi
Souhyb Lp – lordotizace
Aktivace m. erector spinae
Žádná aktivita
Není přítomen souhyb Lp
Není přítomen souhyb Thp
Není přítomen souhyb Th/Lp

3.6.2.2 Výsledky testu č. 2 pomocí „pressure biofeedback unit“
Výsledky testu č. 2 zobrazují tabulky č. 8 a 9 a grafy č. 3-6. Z tabulek č. 8 a 9 je
patrné, že zatímco u lezců došlo při elevaci dolní končetiny k nárůstu průměrné hodnoty
tlaků v porovnání s výchozí hodnotou 40 mm Hg, u nelezců se výchozí hodnota tlaku
při elevaci dolní končetiny naopak v průměru snížila. Dle autorů Konceptu spinální
segmentální stabilizace (Richardson et al., 2004) svědčí nárůst tlaku oproti výchozí
hodnotě o aktivitě globálních stabilizátorů (zejm. m. rectus abdominis, mm. obliquui
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abdomini), pokles tlaku naopak o hyperaktivitě m. iliopsoas. Fyziologická hodnota tlaku
40 mm Hg a adekvátní fyziologické slovní hodnocení bylo zaznamenáno pouze u dvou
probandů ze skupiny lezců a dvou probandů ze skupiny nelezců.
Stejně jako u testu č. 1 se u testu č. 2 ukazuje při elevaci pravé i levé dolní
končetiny u lezců menší variační rozpětí mezi minimální a maximální naměřenou
hodnotou tlaku než u skupiny nelezců.
Tabulka č. 8:

Výsledky testu č. 2 dle Konceptu spinální segmentální stabilizace

při elevaci PDK
LEZCI
N

n

xa

NELEZCI

σ max min Q1-Q100 N

Tlak [mmHg] 40 20 46,8 8,8 61,0 31,3

xa

σ

max min Q1-Q100

29,6 40 20 36,9 11,7 59,0 22,3

α

0,004

R

0,99

SEM [mmHg]

1,14

N= počet probandů základní soubor
n = počet probandů výběrový soubor
xa = aritmetický průměr
R = reliabilita testu č.2

n

36,6

SEM = střední chyba měření
σ = směrodatná odchylka
α = výsledek T-testu

Tabulka č. 9: Výsledky testu č. 2 dle Konceptu spinální segementální stabilizace
při elevací LDK
LEZCI
N n

xa

σ

NELEZCI

max min Q1-Q100 N n

Tlak [mmHg] 40 20 46,3 8,7 61,0 29,3

σ

max min Q1-Q100

31,6 40 20 36,6 11,4 59,0 21,3

α

0,004

R

0,99

SEM [mmHg]
N= počet probandů základní soubor
n = počet probandů výběrový soubor
xa = aritmetický průměr
R = reliabilita testu č.2

xa

1,14
SEM = střední chyba měření
σ = směrodatná odchylka
α = výsledek T-testu
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37,6

Z grafů č. 3 a 4 je zjevný rozdíl mezi výsledkem slovního hodnocení provedení
testu č. 2 při elevaci PDK a LDK u skupiny lezců a nelezců. Prvním markantním
rozdílem je výskyt kraniálního pohybu pupíku v průběhu testů, který se vyskytoval
s větší četností u lezců. Další rozdíl byl ve směru souhybu pánve. Lezci měli
ve srovnání s nelezci při testu výraznou tendenci k pohybu pánve do retroverze.
U skupiny nelezců naopak docházelo mnohem častěji k pohybu pánve do anteverze.
Všichni probandi bez ohledu na skupinu svého zařazení měli při provedení testu obecně
tendenci k prudkému rozvinutí napětí břišní stěny, symetrické aktivaci břišní stěny
a rozšíření obvodu pasu.

Graf č. 3: Rozložení četností jednotlivých slovních hodnocení provedení testu č. 2
dle Konceptu spinální segmentální stabilizace při elevaci pravé dolní končetiny
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Slovní hodnocení 2)
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Jednotlivým slovním hodnocením průběhu testů pomocí PBU byly z důvodu přehlednosti zobrazení v
grafech přiřazeny číselné hodnoty 1-31. Slovní vyjádření jednotlivých číselných hodnot jsou uvedena
v tabulce č. 10 na str. 79 a jsou platná i pro graf č. 2, graf č. 4 a graf č. 8.
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Graf č. 4: Rozložení četností jednotlivých slovních hodnocení provedení testu č. 2
dle Konceptu spinální segmentální stabilizace při elevaci levé dolní končetiny
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Slovní hodnocení 3)

Grafy č. 5 a 6 zobrazují rozložení konečných hodnot naměřených tlaků
při provedení testu č. 2 pomocí PBU s elevací PDK a LDK. Fyziologická hodnota
výsledku dle autorů Konceptu spinální segmentální stabilizace je na grafech označena
zelenou přímkou.
U lezců měly konečné hodnoty naměřených tlaků ve vztahu k výchozí hodnotě
tlaku tendenci spíše výhradně nárůstu. K poklesu tlaku od výchozí hodnoty došlo pouze
u třech probandů při elevaci PDK i LDK. U skupiny nelezců došlo ve vztahu k výchozí
hodnotě u devíti probandů (při elevaci PDK) a sedmi probandů (při elevaci LDK)
k nárůstu tlaku a u desíti probandů (při elevaci PDK i LDK) k poklesu tlaku. Pokles
tlaku v tomto testu je autory KSSS odůvodněn ztrátou neutrální polohy a pohybem částí
těla ležících mimo vzduchový polštářek stabilizéru, insuficiencí lokálních stabilizátorů a
hyperaktivitou m. iliopsoas. Nárůst tlaku je naopak způsoben pohybem části těla ležící
přímo na vzduchovém polštářku a hyperaktivitou globálních stabilizátorů (zejm. m.
rectus abdominis a mm. obliqui abdomini). Fyziologické hodnoty tlaku 40 mm Hg dle
hodnocení autorů KSSS (Richardson et al., 2004) byly naměřeny pouze u jednoho lezce
při elevaci PDK a jednoho lezce a dvou nelezců při elevaci LDK.
3)

Jednotlivým slovním hodnocením průběhu testů pomocí PBU byly z důvodu přehlednosti zobrazení v
grafech přiřazeny číselné hodnoty 1-31. Slovní vyjádření jednotlivých číselných hodnot jsou uvedena
v tabulce č. 10 na str. 79 a jsou platná i pro graf č. 2, graf č. 3 a graf č. 8.
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Graf č. 5: Rozložení tlaků naměřených pomocí „pressure biofeedback unit“
u jednotlivých probandů při testu č. 2 dle Konceptu spinální segmentální stabilizace
při elevaci pravé dolní končetiny
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Graf č. 6: Rozložení tlaků naměřených „pressure biofeedback unit“ u jednotlivých
probandů při testu č. 2 pomocí „pressure biofeedback unit“ při elevaci levé dolní
končetiny
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3.6.2.3 Výsledky testu č. 3 pomocí „pressure biofeedback unit“
Výsledky testu č. 3 zobrazuje tabulka č. 10 a grafy č. 7 a 8. Z tabulek č. 14 a 15
je patrné, že skupina lezců a nelezců dosahovala téměř shodného průměru naměřených
tlaků. Stejně jako u dvou přechozích testů je ale zjevný rozdíl mezi skupinou lezců
a nelezců ve variačním rozpětí naměřených hodnot tlaků. U lezců variační rozpětí opět
dosahuje nižší hodnoty než u skupiny nelezců.
Tabulka č. 10: Výsledky testu č. 3 dle Konceptu spinální segementální stabilizace
LEZCI
N

n

xa

NELEZCI

σ max min Q1-Q100 N

Tlak [mmHg] 40 20 66,5 2,7 72,6 62,3

xa

10,3 40 20 67,8

α

0,004

R

0,99

SEM [mmHg]
N= počet probandů základní soubor
n = počet probandů výběrový soubor
xa = aritmetický průměr
R = reliabilita testu č.3

n

σ

max min Q1-Q100

4,3 72,6 55,0

17,6

1,14
SEM = střední chyba měření
σ = směrodatná odchylka
α = výsledek T-testu

Ani skupina lezců, ani skupina nelezců se průměrem všech naměřených hodnot
tlaků nedostala do fyziologického rozmezí výsledku testu, které je 60-66 mm Hg
včetně. Z rozložení konkrétních výsledků jednotlivých měření (viz. graf č. 7) je ale
zjevné, že někteří probandi těchto hodnot dosahovali. Fyziologické rozmezí
naměřených tlaků dle autorů KSSS je označeno zelenou přímkou. U obou skupin
probandů se projevila ve vztahu k výchozí hodnotě tlaku na ciferníku PBU tendence
spíše k poklesu tlaku než k jeho nárůstu. Pokles tlaku v tomto testu je autory Konceptu
spinální segmentální stabilizace (Richardson et al., 2004) odůvodněn insuficientní
kontrakcí m. transversus abdominis (při zachování neutrální pozice pánve a páteře)
nebo kyfotizací Th/Lp přechodu při hyperaktivitě vzpřimovačů trupu.
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Graf č. 7: Rozložení tlaků naměřených pomocí „pressure biofeedback unit“
u jednotlivých probandů při testu č. 3 dle Konceptu spinální segmentální stabilizace
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Graf č. 8 zobrazuje četnost jednotlivých slovních hodnocení u skupiny lezců
a nelezců

u testu č. 3 pomocí PBU. Zatímco v rozložení naměřených hodnot

výsledných tlaků se skupina lezců a nelezců nijak výrazně neliší, ve slovním
kvalitativním hodnocení provedení testu lze určité rozdíly odečíst. Skupina lezců měla
oproti skupině nelezců při provedení testu větší tendenci k současnému pohybu pánve.
V případě, že docházelo při provedení testu k souhybu pánve do anteverze, bylo to
převážně spíše u probandů ze skupiny nelezců než u probandů ze skupiny lezců.
U nelezců

dále

docházelo

mnohem

častěji

k hyperaktivitě

povrchových

paravertebrálních svalů a souhybu Lp do lordotizace. Tomu odpovídá i výsledek
častějšího souhybu bederní páteře u nelezců než u lezců.
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Graf č. 8 Rozložení četností jednotlivých slovních hodnocení provedení testu č. 3 dle
Konceptu spinální segmentální stabilizace
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Jednotlivým slovním hodnocením průběhu testů pomocí PBU byly z důvodu přehlednosti zobrazení
v grafech přiřazeny číselné hodnoty 1-31. Slovní vyjádření jednotlivých číselných hodnot jsou uvedena
v tabulce č. 10 na str. 80 a jsou platná i pro graf č. 2, graf č. 3 a graf č. 4.
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3.6.3 Zhodnocení svalových dysbalancí
Svalové dysbalance byly hodnoceny pomocí vyšetření zkrácených svalů dle
Jandy (2004). Přesný popis a hodnocení testů je uveden v příloze č. 7.
Graf č. 9: Četnosti zkrácených svalů u skupiny lezců a nelezců
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Tabulka č. 11. Legenda ke grafům č. 9-11
Číselná
hodnota
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Odpovídající sval
m. quadratus lumborum vpravo
m. quadratus lumborum vlevo
vzpřimovače trupu
adduktory kyčelního kloubu jednokloubové vpravo
adduktory kyčelního kloubu jednokloubové vlevo
adduktory kyčelního kloubu dvoukloubové vpravo
adduktory kyčelního kloubu dvoukloubové vlevo
m. tensor fasciae latae vpravo
m. tensor fasciae latae vlevo
m. iliopsoas vpravo
m. iliopsoas vlevo
m. rectus femoris vpravo
m. rectus femoris vlevo
flexory kolenního kloubu vpravo
flexory kolenního kloubu vlevo

5)

Jednotlivým hodnoceným svalům byly z důvodu přehlednosti zobrazení v grafech přiřazeny číselné
hodnoty 1-15. Slovní vyjádření jednotlivých číselných hodnot jsou uvedena v tabulce č. 11 na str. 86.
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Z grafu č. 9 je patrný jistý rozdíl mezi výsledky vyšetření u skupiny lezců
a nelezců u následujících svalů: jednokloubových i dvoukloubových adduktorů
kyčelního kloubu, m. iliopsoas a flexorů kolenního kloubu. U všech svalů je menší
četnost svalových zkrácení u probandů ze skupiny lezců. Četnost výskytu jednotlivých
stupňů svalových zkrácení u vyšetřených svalů je zobrazena v grafech č. 10 a 11.

Četnost výskytu

Graf č. 10: Četnosti výskytu jednotlivých stupňů zkrácení u vyšetřovaných svalů lezců
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Graf č. 11: Četnosti výskytu jednotlivých stupňů zkrácení u vyšetřovaných svalů u
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Jednotlivým hodnoceným svalům byly z důvodu přehlednosti zobrazení v grafech přiřazeny číselné

hodnoty 1-15. Slovní vyjádření jednotlivých číselných hodnot jsou uvedena v tabulce č. 11 na str. 86.
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3.6.4 Zhodnocení pohybových stereotypů v kyčelním kloubu
Pohybové stereotypy byly hodnoceny pomocí vyšetření dle Jandy (1984).
Podrobný popis a hodnocení vyšetření jednotlivých stereotypů je uveden v příloze č. 7.
Výsledky vyšetření pohybových stereotypů jsou vyobrazeny na grafech č. 12
a 13. Z grafů je zjevný rozdíl mezi výsledky vyšetření pohybového stereotypu abdukce
v kyčelním kloubu u lezců a nelezců. Zatímco u lezců převažoval v nefyziologických
výsledcích tensorový mechanismus, u skupiny nelezců převažoval mechanismus
quadrátový.

Počet probandů

Graf č. 12: Zhodnocení pohybových stereotypů dle Jandy u lezců
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Graf č. 13: Zhodnocení pohybových stereotypů dle Jandy u nelezců
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4 DISKUZE
Diskuze nad zvoleným tématem a vyšetřovacími postupy
Cílem diplomové práce bylo zhodnocení vlivu sportovního lezení na pohybový
aparát se zaměřením na oblast bederní páteře.
Přestože je sportovní lezení poměrně mladé sportovní odvětví, v posledních
letech prochází dynamickým rozvojem a těší se stále větší oblibě veřejnosti. Spolu
s poměrně rozsáhlou výstavbou umělých lezeckých stěn vznikají i stále nové náměty
na jejich využití. V 90. letech minulého století (Francová et al., 2006) tak vznikla
i myšlenka na využití sportovního lezení v rehabilitační praxi, a to díky jeho
specifickým nárokům na pohybový aparát. Vzhledem ke stále rostoucí populační
incidenci a diskutovanosti funkčních poruch dolní části zad v posledních letech se
nabídla otázka zpracování vlivu sportovního lezení na pohybový aparát se zaměřením
na oblast bederní páteře v rámci této diplomové práce.
V zahraniční literatuře je zpracována řada studií zabývajících se incidencí úrazů
a nejrůznějších syndromů z přetížení muskuloskeletárního aparátu při sportovním lezení
(např. Peters, 2001a; Peters, 2001b; Backe et al., 2009; Rooks,1997 aj.). Není mi však
známa žádná česká ani zahraniční literatura, která by se zabývala zhodnocením vlivu
sportovního lezení na pohybový aparát z hlediska funkčních nikoliv strukturálních
poruch ve vztahu k bederní části axiálního systému. Dle mně dostupné literatury měl
snahu o kineziologické zhodnocení sportovních lezců pouze Bruthans (2004). Jeho
výsledky však nelze považovat za statisticky signifikantní, neboť soubor probandů
tvořilo pouze pět lezců, byť šlo o reprezentativní vzorek elitních závodníků. Přesto byla
tato práce jedním z námětů pro realizaci námi provedené studie. Stejně jako u Bruthanse
(2004) i v ostatních studiích týkajících se sportovního lezení byly zkoumanými subjekty
většinou elitní závodní lezci, tudíž výsledky nelze vztáhnout na běžnou populaci. Proto
probandi do této diplomové práce byli vybráni z řad rekreačně sportujících jedinců
a předmětem pozorování se stala oblast funkčních poměrů muskuloskeletárního aparátu
v oblasti bederní páteře.
Ve spektru vyšetřovacích metod pohybového aparátu existuje celá řada
objektivních vyšetření (EMG, sonografie, 3D-videokinematografie, MRI, CT, RTG).
Právě objektivních metod používá při vyšetření probandů převážná většina výzkumů.
EMG

hodnocení

svalů

pletence

ramenního
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u

sportovních

lezců

provedla

např. Balharová (2010) nebo Francová (2006). Komplexní vyšetření funkčního stavu
pohybového aparátu však není těmito objektivními metodami zcela pokryto. Některé
položky

funkčního

vyšetření

jsou

objektivně

nevyhodnotitelné.

Ve mně

dostupné současné české i zahraniční literatuře tak chybí evidence studií hodnotících
funkční stav muskuloskeletárního aparátu, který je těmito vyšetřovacími postupy
vyhodnotitelný buďto velmi obtížně nebo zcela vůbec. Proto vyšetřovací postupy v této
diplomové práci byly voleny tak, aby zahrnuly zhodnocení funkčního stavu bederní
části axiálního systému, a to i na úkor zcela průkazné objektivity vyšetřovacích metod.
V poslední době je v oblasti rehabilitace stále aktuálnější téma využití
terapeutických postupů založených na facilitaci funkce stabilizačního systému
v prevenci a léčbě bolestí dolní části zad. Jedněmi z nejznámějších zastánců těchto
terapeutických principů jsou Australští autoři a jejich koncept Spinální segmentální
stabilizace (Richardson et al., 2004) nebo tzv. Pražská škola konceptu Dynamické
neuromuskulární stabilizace zastoupená Kolářem (2009).
Právě v rámci konceptu spinální segmentální stabilizace byla vyvinuta speciální
nepřímá měřící metoda „pressure biofeedback unit“ ke klinickému testování schopnosti
aktivace m. transversus abdominis a udržení neutrální polohy bederní páteře a pánve.
PBU jsme se rozhodli po zvážení všech vyšetřovacích postupů cílených na funkční
poměry v oblasti bederní páteře využít jako hodnotící médium probandů i v této
diplomové práci. Bližší popis PBU je uveden v kapitole 2.2.4. Testy využívající PBU
byly doplněny funkčním vyšetřením pohybových stereotypů a zkrácených svalů
dle Jandy (2004, 1984).
Role m. transversus abdominis, mm. multifidi a dalších svalů v oblasti bederní
části axiálního systému na optimální stabilizaci bederní páteře byla předmětem diskuze
a výzkumu řady studií. Hodges (1999) a Hodges (2000) na základě svých výzkumů
(viz. kapitola 2.2.4) popsali opožděnou nebo zcela chybějící aktivaci m. transversus
abdominis u jedinců udávajících bolest bederní páteře. Zpožděná nebo chybějící
aktivace m. transversus abdominis vede k rozšíření netrální zóny a zvýšení
biomechanických nároků na obratle, chrupavčitou tkáň a ligamenta páteře (Hodges,
1999). Richardson (2004), Critchley (2002) a Hodges (1996) vyslovují jako závěr svých
klinických pozorování, že volní kotrakce m. transversus abdominis je spojená s aktivací
mm. multifidi, pánevního dna a bránice. Právě koaktivace m. transversus abdominis,
bránice, pánevního dna a mm. multifidi je jednou z podmínek optimální segmentální
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stabilizace bederní části axiálního systému (Richardson et al., 2004). Vzhledem
k charakteru pohybu při sportovním lezení (viz. kapitola 2.1.5 a 2.1.4) se dalo
předpokládat, že sportovní lezci budou mít lepší schopnost aktivace m. transversus
abdominis a spinální segmentální stabilizace než jedinci, kteří se sportovnímu lezení
nevěnují. Tato hypotéza se však při pozorování v rámci této diplomové práce
nepotvrdila.
Diskuze k výsledkům
Hypotéza č. 1 : V hypotéze č. 1 jsme předpokládali, že lezci budou mít méně svalových
dysbalancí než nelezci. Svalové dysbalance jsme hodnotili pomocí vyšetření zkrácených
svalů (dle Jandy, 2004) vztahujících se funkčně k bederní páteři, konkrétně adduktorů
kyčelního kloubu, vzpřimovačů trupu, m. quadratus lumborum, flexorů kolenního
a kyčelního kloubu. Hypotéza byla vytvořena na základě charakteru pohybu
při sportovním lezení, kdy je potřeba dostatečný rozsah pohybu v kyčelním kloubu,
který je umožněn díky dostatečné svalové délce příslušných svalů.
Hypotéza č. 1 se potvrdila, avšak v rozporu s výsledky Riegerové et al. (2003),
v jejichž výsledcích mají svalová zkrácení flexorů kolenního a kyčelního kloubu u lezců
výskyt s minimální, spíše nulovou četností. Ve vzorku probandů zařazených do našeho
pozorování se projevil u skupiny lezců (17 probandů) v porovnání se skupinou nelezců
(29 probandů) výrazně nižší výskyt svalových zkrácení flexorů kolenního kloubu.
Významný rozdíl byl rovněž ve svalové délce adduktorů kyčelního kloubu, které byly
u skupiny lezců zkrácené pouze ve dvou případech a u skupiny nelezců ve dvanácti
případech. S poloviční četností se vyskytovalo u skupiny lezců oproti nelezcům
i zkrácení m. quadratus lumborum. Výskyt svalových zkrácení u ostatních hodnocených
svalů byl u lezců i nelezců srovnatelný. Výsledky naznačují trend menšího výskytu
svalových dysbalancí u svalů funkčně se vztahujících k bederní páteři u lezců
než nelezců.
Vzhledem k tomu, že vzorek populací zařazených do našeho výzkumu se ale
skládal výhradně z aktivně sportujících jedinců, nabízí se otázka, jak by se rozdíly
ve svalových dysbalancích projevily při porovnání sportovních lezců s nesportující
populací. Lze předpokládat, že v případě některých svalů by byl rozdíl mezi lezci
a nelezci ve prospěch lezců ještě markantnější. Je ale možné, že svaly, které jsou
u sportující populace přetěžované, by mohly naopak dosahovat větší délky
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u nesportujících subjektů. Rozdíly mezi sportovními lezci a nelezci by pak
u konkrétních svalů (např. flexorů kolenního kloubu) nemusely být tolik výrazné.
Určitou roli ve výsledcích hraje jistě i fakt, že skupina nelezců byla složena z všestranně
sportujících probandů, kteří neprovozují ani jeden sport více jak jednou týdně. Výskyt
svalových dysbalancí tak může být u těchto jedinců nižší, než by byl v případě
probandů provozujících alespoň jeden sport se stejnou intenzitou, s jakou praktikovali
lezci sportovní lezení. Rozdíl vlivu sportovního lezení a jiných sportů na svalové
dysbalance v oblasti bederní páře by tak mohl být mnohem markantnější.
Zatímco lepší výsledky u délky adduktorů kyčelního kloubu jsme vzhledem
k charakteru pohybu při sportovním lezení u lezců očekávali, menší četnost výskytu
svalového zkrácení flexorů kyčelního kloubu u lezců byla neočekávaná. Rozdíl
ve svalové délce flexorů kolenního kloubu je ještě markantnější, vezmeme-li v úvahu
stupeň svalového zkrácení. Zatímco u lezců se v případě výskytu svalového zkrácení
jednalo spíše o stupeň 1 a stupeň 2 se vyskytoval pouze v šesti případech, u nelezců se
naopak stupeň 2 svalového zkrácení vyskytoval s poměrně velkou četností
(14 probandů).
Hypotéza č. 2: V hypotéze č. 2 jsme předpokládali, že sportovní lezci budou dosahovat
lepších výsledků v testech hodnotících stabilizační schopnosti bederní páteře než
nelezci. Jako vyšetřovací prostředek k ověření této hypotézy jsme použili vyšetření
pomocí PBU dle konceptu spinální segmentální stabilizace (viz. kapitola 2.2.4),
která hodnotí schopnost aktivace m. transversus abdominis a udržení neutrální polohy
bederní páteře a pánve.
Hypotéza č. 2 se v pojetí konceptu spinální segmentální stabilizace (Richardson
at al., 2004) nepotvrdila. Richardson at al. (2004) uvádí v souladu s např. výzkumy
Hodgese (1996, 1999) a O´Sullivana (2000), že dopředná aktivace m. transversus
abdominis a udržení neutrální polohy pánve a bederní páteře jsou jedněmi
z rozhodujících faktorů fyziologické segmentální stabilizace bederní páteře.

Právě

schopnost aktivace m. transversus abdominis nebyla při testování pomocí PBU
u skupiny lezců lepší než u skupiny nelezců. Rovněž nebyla u skupiny lezců lepší
při testování ani schopnost udržení neutrální polohy bederní páteře a pánve. Rozdíl mezi
testovanými skupinami byl ale v charakteru pohybu pánve, který se odehrál v rámci
narušení neutrální polohy bederní páteře u testu č. 2. Zatímco u lezců lze vzhledem
k převažující incidenci pohybu pánve do retroverze (80 případů u lezců; 32 případů
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u nelezců) předpokládat převažující aktivaci globálních stabilizátorů v čele s m. rectus
abdominis, u nelezců se vyskytoval v převaze pohyb pánve do anteverze (60 případů
u nelezců; 13 případů u lezců), na základě čehož lze usuzovat převažující aktivaci
globálních stabilizátorů v čele s m. iliopsoas (Richardson, 2004). Ani jedna skupina
probandů se tak neprojevila lepší schopností spinální segmentální stabilizace a u obou
byl trend převažující aktivace globálních stabilizátorů. U každé skupiny lze však
usuzovat na převahu jiných globálních stabilizačních svalů.
Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit vliv sportovního lezení jako
rekreačního sportu na pohybový aparát v porovnání s jinými rekreačně aktivně
prováděnými sporty. Přestože rozdíl ve schopnosti aktivace m. transversus abdominis se
mezi lezci a nelezci neprojevil, nabízí se opět otázky, jak by vypadaly výsledky
v případě komparace lezců s nesportující populací. Vzhledem k charakteru pohybové
aktivity při sportovním lezení by na jednu stranu mohly být výsledky lezců lepší.
Na druhou stranu mohou být sportovní lezci znevýhodněni skutečností, že nedokážou
provést aktivaci svalů v průběhu testování jinak, než jak ji mají zafixovanou díky
pohybovým stereotypům daným charakterem pohybové aktivity při sportovním lezení.
Přestože jsme do studie zahrnuli pouze rekreační sportovní lezce, abychom zmírnili
ovlivnění výsledků přetížením muskuloskeletárního aparátu nepřiměřenou zátěží, nelze
tento faktor vyloučit zcela. Pro zhodnocení vlivu sportovního lezení na pohybový aparát
bylo totiž potřeba, aby se lezci věnovali sportovnímu lezení alespoň třikrát týdně, neboť
menší intenzita by se nemusela na muskuloskeletárním aparátu projevit. Na druhou
stranu již jde o poměrně intenzivní provozování jednostranné sportovní aktivity,
což už k určitému přetěžování pohybového aparátu a fixaci nesprávných pohybových
stereotypů vést může. Nesportující populace by tak mohla reagovat na pokyny udávané
při testování spinální stabilizace lépe než probandi ze skupiny lezců, kteří mají již určitý
pohybový vzor zafixovaný a je pro ně obtížné použít při testování vzor jiný.
Výzkumné otázky: Ve výzkumných otázkách jsme si pokládali dotazy, zda má
sportovní lezení vliv na prevenci či podnícení funkčních obtíží pohybového aparátu
v oblasti bederní páteře u dospělých jedinců a zda je vhodné využít sportovní lezení
v rámci terapie funkčních vertebrogenních obtíží bederní části páteře u dospělých
jedinců. Vzhledem k tomu, že obě výzkumné otázky spolu úzce souvisejí, bude
v následujícím textu odpovězeno na obě výzkumné otázky současně.

93

Řada fyzioterapeutických konceptů a studií (např. Hodges, 1996; O´Sullivan
2000; Hides et al., 1996, aj.) v poslední době zdůrazňuje v rámci prevence a léčby
funkčních poruch v oblasti bederní páteře význam tzv. „stabilizačního systému“
(viz. kapitola 2.2.4). Zatímco segmentální stabilizace páteře je zajištěna stabilizátory
lokálními, o sektorovou stabilizaci páteře se starají stabilizátory globální (Richardson et
al., 2004; Dylevský, 2009). Pro segmentální stabilizaci bederní páteře je nezbytná
funkční koaktivace mm. multifidi, m. transversus abdominis, svalů pánevního dna
a bránice.
Vzhledem

k charakteru

pohybové

aktivity

při

sportovním

lezení

(viz. kapitola 2.1.4) se dalo předpokládat, že vysoká potřeba anticipace při sportovním
lezení povede i k lepší funkci m. transversus abdominis a mm. multifidi u lezců, neboť
(Hodges, 1999; Hodges, Richardson, 1997) uvádí, že právě anticipace pohybu vede
k aktivaci těchto svalů. Tento předpoklad se ale při testování pomocí „pressure
biofeedback unit“ nepotvrdil. Skupina lezců nedosahovala lepších výsledků ani
v aktivaci m. transversus abdominis ani v udržení neutrální polohy bederní páteře
a pánve. Nelze tedy říci, že z hlediska segmentální stabilizace bederní páteře by bylo
sportovní lezení prospěšnou pohybovou aktivitou. Je nutné si ale položit otázku,
zda tento fakt není způsoben nepřiměřenou zátěží kladenou na sportovní lezce, což
může vést k nucené aktivaci globálních stabilizátorů a inhibici stabilizátorů lokálních.
Je proto možné, že při terapeutickém využití sportovního lezení pod vedením zkušeného
fyzioterapeuta a s volbou vhodné zátěže, by skutečně došlo k facilitaci aktivace mm.
multifidi a m. transversus abdominis. Dalo by se pak usuzovat o sportovním lezení jako
o vhodném sportu z hlediska ovlivnění výskytu a terapie funkčních posturálních poruch
v oblasti bederní páteře u dospělých jedinců v případě, že by byl pohyb vedený správně
a nedocházelo by k přetěžování pohybového aparátu. Tato otázka by mohla být
předmětem dalšího zkoumání, neboť sportovní lezení jako takové dostatečnou
stabilizaci a stabilitu vyžaduje. V tomto případě by jistě stálo za povšimnutí
i pozorování změn ve výkonnosti lezce při cíleném terapeutickém vedení ke zlepšení
spinální segmentální stabilizace. Vzhledem ke kineziologickému a biomechanickému
charakteru pohybové aktivity při sportovním lezení lze předpokládat, že pokud by se
lezci více věnovali tréninku spinální segmentální stabilizace, mohla by se u nich snížit
míra potřebné aktivace globálních stabilizátorů. Pohyb na lezecké stěně by se tak mohl
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stát méně energeticky náročným, což by posléze mohlo vést ke zlepšení výkonnosti
lezce.
Jiný pohled na diagnostiku a terapii funkčních poruch bederní páteře přináší
Janda (2004; 1984), který klade důraz na svalové dysbalance hodnocené
např. při vyšetření zkrácených svalů a správného provedení pohybových stereotypů.
V rámci našeho pozorování jsme hodnotili pouze pohybové stereotypy a délku svalů
vztahujících se z funkčního hlediska k bederní páteři. Na základě našich výsledků lze
vyslovit závěr, že sportovní lezci mají méně svalových dysbalancí než nelezci
(viz. hypotéza č. 1), nikoliv však zcela téměř nulový výskyt, jak uvádí Riegerová et al.
(2003). Překvapením pro nás byl výrazně nižší výskyt svalového zkrácení flexorů
kolenního kloubu u lezců, neboť rozsah pohybu v kyčelním kloubu do flexe, který by
byl zkrácením těchto svalů limitovaný, není při lezení potřebný nikterak velký. Je
možné usuzovat, že menší výskyt zkrácení flexorů kolenního kloubu u probandů
ze skupiny lezců než ze skupiny nelezců, je způsoben větší celkovou limitací pohybu
lezců při zkrácených svalech. Lezci tak mají větší potřebu se v rámci sportovní přípravy
věnovat strečinku, během kterého zřejmě neopomenou ani flexory kolenního kloubu.
Tento závěr však můžeme pouze předpokládat a mohl by být součástí dalšího výzkumu.
Při vyšetření pohybových stereotypů v kyčelním kloubu do extenze a abdukce se
skupina lezců a nelezců významně lišila pouze v provedení pohybového stereotypu
do abdukce. U nelezců se častěji vyskytovalo nefyziologické provedení stereotypu
(21 probandů) a častější patologický mechanismus byl quadrátový (16 probandů)
než tensorový (5 probandů). U lezců došlo oproti tomu k nefyziologickému provedení
jen u 14-cti případů a výrazně převažoval tensorový mechanismus (16 probandů)
nad quadrátovým

(2

probandi).

Po

zhodnocení

výsledků

vyšetření

zkrácení

m. quadratus lumborum a m. tensor fasciae latae u lezců a nelezců nelze říci, že by výše
popsaný výsledek vyšetření pohybových stereotypů jednoznačně souvisel se svalovou
délkou m. quadratus lumborum a m. tensor fasciae latae. Na základě výsledků vyšetření
pohybového stereotypu do abdukce v kyčelním kloubu můžeme ale vyslovit závěr,
že u lezců lépe funguje aktivace m. gluteus medius jako abduktoru kyčelního kloubu.
M. gluteaus medius je důležitým svalem pro laterolaterální stabilizaci pánve ve stojné
fázi chůze, což by mohlo být jedním z námětů pro využití sportovního lezení v rámci
terapie funkčních poruch v oblasti bederní páteře. Bez dostatečné stabilizace a stability
pánve nemůže být totiž zajištěna optimální stabilizace a stabilita bederní páteře.
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Z výsledků vyšetření dle Jandy lze tedy usuzovat na prospěšnosti sportovního
lezení v souvislosti s prevencí funkčních poruch v oblasti bederní páteře u dospělých
jedinců. Na možný směr vhodného využití sportovního lezení v prevenci a terapii
funkčních poruch v oblasti bederní páteře poukazují ve své studii i Heitkamp et al.
(1999), kteří u lezců pozorovali větší pohyblivost bederní a hrudní páteře do rotace
a lateroflexe. Probandi provozující sportovní lezení byli v Heitkampově studii
porovnáváni se subjekty provozujícími izokinetické posilování svalového aparátu.
Rovněž výsledky studie Ebgberta a Webera (2011) se přiklánějí k prospěchu
lezení v oblasti terapie funkčních poruch pohybového aparátu. Probandi jejich
kontrolované randomizované studie označili v dotazníkovém šetření terapeutické lezení
jako prospěšnější vůči běžným terapeutickým postupům v otázkách vnímání vlastní
„funkční zdatnosti“ a „celkového zdravotního stavu“. Vzhledem k tomu, že stále více
vertebrogenních onemocnění má psychosomatickou etiologii, může být v tomto směru
terapeutické lezení oproti běžné terapii skutečně úspěšnější. Tento fakt může být
podpořen ještě skutečností, že při lezení je potřeba vysoká dávka motivace, která dle
Véleho (2006) vede k fixování pohybových vzorů, což je v případě, že je lezení správně
terapeuticky vedeno, jistě prospěšné. Na druhou stranu kladný vliv na lidskou psychiku
má kterýkoliv sport a motivace dosáhnout lepšího výkonu také jistě není doménou
pouze sportovního lezení. Proto hraje roli otázka, který sport má kromě těchto
příznivých přínosů pro muskuloskeletárních aparát zároveň i nejméně negativních
dopadů. Na základě výsledků námi provedené studie a studií jiných autorů lze usuzovat,
že v tomto ohledu by mohlo být sportovní lezení oproti jiným sportům prospěšnější.
Vzhledem k relativně nízkému počtu probandů zařazených do studie nelze říci,
že výsledky našeho pozorování lze považovat za statisticky signifikantní. Mohou být ale
podnětem pro další doplňující studie – např. pro dlouhodobý výzkum zahrnující větší
počet probandů, ověření schopnosti aktivace m. transversus abdominis a mm. multifidi
u skupiny lezců a nelezců pomocí EMG, porovnání lezců s běžnou nesportující populací
nebo zhodnocení vlivu sportovního lezení na oblast bederní páteře u jedinců,
kde probíhalo delší dobu cíleně terapeuticky vedené lezení. Přínosem pro zlepšení
výkonnosti sportovních lezců by byl jistě i experiment, kdy by lezci byli terapeuticky
vedeni k nahrazení převažující funkce m. rectus abdominis a m. erector trunci funkční
koaktivací m. transversus abdominis, bránice, pánevního dna a mm. multifidi a posléze
by bylo hodnoceno zlepšení nebo zhoršení jejich výkonnosti. Ukázalo by se tak,
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zda výrazná převaha globálních stabilizátorů není vzhledem k zátěži při sportovním
lezení nutná nebo je způsobená jen fixovanými nesprávnými pohybovými vzory
sportovních lezců.
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5 ZÁVĚR
Cílem diplomové práce bylo zhodnocení vlivu sportovního lezení na pohybový
aparát se zaměřením na bederní páteř. Jako hodnotící přístroj jsme použili měřící
jednotku „pressure biofeedback unit“ užívanou v rámci konceptu „Spinální segmentální
stabilizace“ k hodnocení schopnosti aktivace m. transversus abdominis a udržení
neutrální polohy bederní páteře a pánve. Testy převzaté z konceptu „Spinální
segmentální stabilizace“ byly doplněny vyšetřením zkrácených svalů a pohybových
stereotypů (dle Jandy) vztahujících se k bederní páteři.
Při hodnocení svalových dysbalancí (dle Jandy) nebyly výsledky u žádného
z vyšetřovaných svalů horší u skupiny lezců než u skupiny nelezců. Pakliže na tom
nebyli lezci výrazně lépe, dosahovali přinejmenším alespoň stejných výsledků jako
nelezci. Výrazně nižší četnost svalových zkrácení byla detekována u skupiny lezců
oproti nelezcům při vyšetření flexorů kolenního kloubu a adduktorů kyčelního kloubu.
V analýze výsledků vyšetření pohybových stereotypů (dle Jandy) se projevila
ve skupině lezců výrazně nižší četnost výskytu patologického provedení pohybového
stereotypu abdukce v kyčelním kloubu. V případě nesprávného provedení tohoto
pohybového stereotypu se u skupiny lezců s převažující četností vyskytoval tensorový
mechanismus abdukce, zatímco u skupiny lezců quadrátový mechanismus abdukce.
Ve výsledcích vyšetření segmentální stabilizace bederní páteře v rámci pojetí
konceptu „Spinální segmentální stabilizace“ se v rozporu s naší hypotézou neobjevil
rozdíl ve schopnosti aktivace m. transversus abdominis a udržení neutrální polohy
bederní páteře a pánve mezi skupinou lezců a nelezců. Rozdíl mezi testovanými
skupinami byl ale v charakteru pohybu pánve, který se odehrál v rámci narušení
neutrální polohy bederní páteře. Zatímco u lezců převažovala incidence pohybu pánve
do retroverze a lze tak předpokládat převažující aktivaci globálních stabilizátorů páteře
v čele s m. rectus abdominis, u nelezců se vyskytoval v převaze pohyb pánve
do anteverze, na základě čehož lze usuzovat převažující aktivaci globálních stabilizátorů
v čele s m. iliopsoas.
Ve výsledcích námi provedených vyšetření jsme neobjevili žádné závažné
negativní vlivy plynoucí z aktivního provozování sportovního lezení. Naopak získané
výsledky naznačují, že sportovní lezení patří mezi sporty, které muskuloskeletárnímu
aparátu v oblasti bederní páteře spíše prospívají, nežli působí negativní dopady.
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U skupiny lezců byl pozorován nižší výskyt zkrácení vyšetřovaných svalů a nižší
incidence pohybových stereotypů vztahujících se funkčně k bederní páteři, což by
mohlo být přínosem v prevenci funkčních vertebrogenních poruch bederní páteře. Je ale
otázkou, jaké výsledky by v tomto ohledu přinesla jiná vyšetření než ta, která byla
použita v naší studii. Rovněž by jistě bylo přínosem zhodnotit v dalších pozorováních,
jaký vliv by na oblast bederní páteře mělo sportovní lezení v případě cíleně terapeuticky
vedeného pohybu na lezecké stěně s vyloučením přetěžování muskuloskeletárního
aparátu, a to za využití stejných vyšetřovacích postupů, jaké byly zvoleny v naší studii.
Vzhledem ke kvadrupedálnímu charakteru lezeckého pohybu s potřebou vysoké dávky
anticipace lze usuzovat, že v daném případě by mohlo dojít i ke zlepšení spinální
segmentální stabilizace a tato otázka by mohla být předmětem dalšího zkoumání.
Vzhledem k nedostatku relevantní literatury zabývající se zhodnocením vlivu
sportovního lezení na funkční stav muskuloskeletárního systému v oblasti bederní
páteře nebylo možné výsledky naší studie porovnávat s výsledky jiných autorů.
Při hodnocení výsledků jsme proto vycházeli hlavně ze studií zabývajících
se vyšetřením pomocí „pressure biofeedback unit“ u běžné populace nebo u populace
s chronickou bolestí bederní páteře, nikoli však ve spojitosti se sportovním lezením.
Domníváme se, že problematika nastolená v diplomové práci je velice široká a mohla
by být tématem mnoha vědeckých studií, které by dokumentovaly benefit a negativní
dopad sportovního lezení na bederní páteř i z jiného pohledu, než je nastíněno v této
diplomové práci.
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