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ABSTRAKT 
 

Název práce: Kinematika cervikothorakálního regionu páteře v kontextu celkového držení těla 
 

Problematika: Tato práce řeší kinematické změny cervikothorakálního přechodu páteře 

při specifickém pohybu pletence ramenního. Kinematické změny jsou hodnoceny ve 

vztahu k celkovému držení axiálního systému. 

 

Cíl práce: Vyvinout objektivní model hodnocení celkového držení trupu a kvantifikace 

segmentálního spinálního pohybu v úrovni cervikothorakálního přechodu páteře. 

Pomocí 3D kinematické analýzy pohybu objektivizovat vliv specifického pohybu 

pletence pažního - zevní rotace a addukce paže - na celkové držení axiálního systému. 

Ověřit možnosti využití testovaného pohybu paže pro diagnostiku kvality držení těla či 

jako terapeutického prvku u osob s předsunutým držením hlavy.  

 

Metodika: V teoretické části práce jsou shrnuty aktuální poznatky o problematice 

vadného držení těla a je definováno tzv. optimální držení těla. Následně 

v experimentální části je na podkladě zvolených definovaných parametrů popsáno 

měření pomocí 3D kinematické analýzy testovaného pohybu pletence ramenního a jeho 

odezvy na axiální systém.  

 

Výsledky: Výsledky 3D kinetické analýzy pohybu ukazují, že zevně rotační a addukční 

pohyb pletence ramenního vede k napřímení cervikothorakálního úseku páteře, pokud je 

segment hrudníku a pánev nastaven horizontálně. Testovaný pohyb je vhodným 

provokačním manévrem, kterým lze odhalit i patologickou odezvu axiálního systému.  

 

Závěr: Podařilo se vyvinout model pro hodnocení držení těla a zároveň byla popsána 

kinematika cervikothorakálního úseku páteře. Relaxovaný postoj se testovaným 

pohybem mění na aktivní mechanismus vzpřímeného držení těla, čehož lze diagnosticky 

i terapeuticky využít pro korekci vadného držení těla, především předsunu hlavy a 

ramen. 3D kinematická analýza je účinným nástrojem pro bližší popis změny postury a 

s tím spojeného segmentálního pohybu páteře.  

 

Klíčová slova: kinematická analýza, elektromyografie, postura, páteř, hrudník, pánev 
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ABSTRACT 

 

Title: Kinematic of cervical thoracic spine in the context of whole body posture 

Problematics: This work describes the kinematics of upper thoracic spine during specific 

movement of the shoulder girdle. The kinematic changes are evaluated with the relationship 

of the whole body posture.  

 

Aim: To develop the objective evaluation of the posture and the amount of the segmental 

spinal movement of cervical thoracic spine. To describe the relationship between the specific 

movement of arm – adduction and external humeral rotation - and the posture using 3D 

kinematic analysis. To objectify this tested movement as a diagnostic tool or a therapy for 

forward head posture. 

 

Methods: The theoretical part of this work summarizes the current knowledge of poor posture 

and there is defined the upright posture. The experimental part describes the measurement of 

the movement of shoulder girdle and its response to the axial system using 3D kinematic 

analysis. 

 

Result: The results of kinematic 3D motion analysis show that the external humeral rotation 

with adduction of the shoulder leads to the upright posture if there is the horizontal position of 

the thorax and pelvis. The posture was divided due to the physiological or pathological 

response with this simple movement.  

 

Conclusion: A new model for evaluation of the posture was developed. The kinematics of the 

cervical thoracic spine was described. The tested movement changes poor posture into upright 

posture which can be diagnostically and therapeutically used to correct poor posture, forward 

head posture and protracted shoulder. The kinematic analysis is an effective tool for 

determining the posture and amount of segmental spinal movement. 

  

Key words: kinematic analysis, electromyography, posture, spine, thorax, pelvis 
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1 ÚVOD 
 

Vzpřímená postava je jedním z charakteristických rysů člověka. Držení těla je jev 

dynamický, který se mění v závislosti na vnějších i vnitřních podmínkách, vyvíjí se od 

narození po celou dobu života. Každý jedinec má své charakteristické držení těla v klidu i při 

pohybu. Jakákoliv onemocnění se odrážejí v držení těla a pohybech člověka. „Správné“ 

držení těla je odrazem tělesného a duševního zdraví.  

 

Práce se zabývá klidovým a napřímeným držením osového orgánu ve vztahu k funkci 

horní končetiny. Konkrétně práce reaguje na souhrn aktuálních studií, která uvádějí nárůst 

vadného držení těla a to nejen u dětí ale i dospělé populace (Šeráková, 2006; Kratěnová, a 

další, 2007). Často postiženou oblastí je cervikothorakální přechod páteře, kde dochází 

k předsunutému držení hlavy a ramen (Cheshomi, a další, 2011).  

 

Problémem současných studií je jak kvantifikovat vzpřímené držení těla. Proto cílem 

této disertační práce je objektivně vyhodnotit posturální změny a kinematiku 

cervikothorakálního přechodu páteře. Předpokládám, že je možné vytvořit model pro 

vyhodnocení posturálních změn pomocí kinematické analýzy a že změna cervikothorakálního 

přechodu je ukazatelem změny držení těla vyprovokované zevní rotací a addukcí paže. 

 

Tato disertační práce je koncipována jako teoreticko-experimentální studie a zabývá se 

kvantifikací posturálních změn při zevní rotaci a addukci paže. K objektivizaci napřímení 

osového orgánu byla zvolena optoelektronická neinvazivní metoda kinematické analýzy – 

Qualisys. Výsledky experimentálního měření jsou porovnány s aktuálním stavem vědění o 

dané problematice - tedy s výsledky jiných studií a klinickou praxí.  

 

Tato práce prezentuje výsledky objektivního hodnocení kvality a kvantity posturálních 

změn s využitím kinematické analýzy. Na základě interpretace výsledků této práce jsou 

formulovány závěry a doporučení včetně praktického přínosu pro klinickou praxi. 
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2 CÍLE, HYPOTÉZY A METODIKA DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

2.1 Hlavní cíl 

Vyvinout objektivní model hodnocení celkového držení trupu a kvantifikace 

segmentálního spinálního pohybu v úrovni cervikothorakálního přechodu páteře.  

Prokázat, že zevní rotace a addukce paže vede ke kinematickým změnám ve smyslu 

posteriorního translačního pohybu cervikothorakálního přechodu páteře a tím k jeho 

napřímení. 

Ověřit, zda sledování změny postavení cervikothorakálního přechodu je vhodným 

ukazatelem změny držení těla provokované zevní rotací a addukcí paže. 

 

2.1.1 Dílčí cíl 

Prokázat, že testovaný pohyb zevní rotace a addukce paže vede ke kinematickým 

změnám i dalších segmentů těla a to: pánve, hrudníku a lopatky. 

Ověřit možnosti využití testovaného pohybu paže pro diagnostiku kvality držení těla či 

jako terapeutického prvku u osob s předsunutým držením hlavy. 

 

2.2 Hypotézy práce 

Předsunuté držení hlavy se rozvíjí spolu s protrakcí pletence ramenního, jak je popisováno u 

horního zkříženého syndromu (Morris, a další, 2006). Tedy předpokládám, že postavení 

cervikothorakálního regionu páteře je závislé na poloze dílčích segmentů trupu. 

Předpokládám, že na změnu postavení dané oblasti má vliv i změna polohy nejen pletence 

ramenního ale i pánevního. Tento komplexní pohled v sobě skrývá mnoho otázek, přičemž 

pro tuto práci volím tyto následující hypotézy: 

 

Hypotéza č. 1 

Předpokládám, že zevní rotace a addukce paže vede k napřímení páteře - trupu jako celku. 

 

Hypotéze č. 2 

Předpokládám, že zevní rotace a addukce paže vede k napřímení cervikothorakálního regionu 

páteře. 
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Hypotéza č. 3 

Předpokládám, že při napřímení cervikothorakálního regionu páteře dojde ke změně postavení 

segmentu pánve. 

 

Hypotéza č. 4 

Předpokládám, že při napřímení cervikothorakálního regionu páteře dojde ke změně postavení 

segmentu hrudníku. 

 

Očekávám, že řešením výše uvedených hypotéz zjistím, zda testovaný pohyb je vhodným 

diagnostickým či terapeutickým prvkem k nápravě vadného držení těla. Přínos práce spatřuji 

nejen v popisu kinematiky cervikothorakálního úseku páteře, ale i hrudníku a pánve, která 

může poukázat na nutnost řešení problematiky krční páteře v kontextu celkového držení těla, 

a to nejen v oblasti výzkumné, ale především na poli klinické praxe.  

 

2.3 Metodika práce 

Jde o teoreticko-experimentální práci, která se ve své první části opírá o literární zpracování 

problematiky, ve své druhé části o experimentální studii.  

 

Rešerše detailně podává informace o současném stavu problematiky vadného držení těla, pro 

přehlednost je zpracována formou přehledů na témata jednotlivých kapitol. Je využito všech 

možných informačních zdrojů: tištěných i elektronických verzí monografií, encyklopedií a 

učebnic, odborných periodik, multimedií i ústních forem sdělení na odborných konferencích, 

seminářích a vzdělávacích kurzech, šedé literatury (diplomové a disertační práce, výzkumné 

práce). Snahou je využít co nejnovějších literárních zdrojů. 

 

Cílem teoretické části práce je novodobé poznatky konfrontovat s cíli této práce, především 

s příčinami a důsledky kinematické změny cervikothorakálního regionu páteře. Snahou je 

poukázat na propojenost, komplexnost cervikothorakálního přechodu páteře s oblastmi 

ostatními. Součástí této části práce je i přehled zobrazovacích metod a diagnostiky páteře.  

 

Experimentální část práce uvádí popis 3D kinematické analýzy pohybu, výběr probandů a 

tvorbu modelu vzpřímeného držení těla. Metodika této práce je detailně rozpracována v úvodu 
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experimentální části práce, na kterou zde odkazuji. Data získaná ze systému Qualisys jsou 

zpracována v tabulkovém procesoru Microsoft Excel, kde jsou vytvořeny i grafy.  

 

Cílem experimentální části je odhalit souvislosti mezi testovaným pohybem a změnou držení 

těla, tedy popsat vliv zevní rotace a addukce paže na změnu postavení cervikothorakálního 

regionu páteře. Předpokládám, že výsledky z této části práce objasní vliv testovaného pohybu 

na axiální systém a zároveň určí, za jakých podmínek jej lze využít v klinické praxi. 

Předpokládám, že výsledky budou využity v oblasti biomechaniky, medicíny i pedagogiky. 

 

Součástí práce (Příloha 7.1 a 7.2) je i informovaný souhlas probandů a souhlas etické komise 

Univerzity Karlovy, Fakulty tělesné výchovy a sportu (UK / FTVS) s tímto vědeckým 

tématem. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Závěry současných výzkumů poukazují na nárůst vadného držení těla, a to především 

v oblasti cervikothorakální (Šeráková, 2006). V roce 2007 bylo v České republice testováno 

3600 jedinců, u 38.8 % bylo zjištěno chabé držení těla (Kratěnová, a další, 2007). Zjištění 

jsou obdobná i v zahraničí, dominují posturální změny cervikothorakálního regionu. 

Předsunuté držení hlavy bylo zjištěno u 66 %, zvýšená hrudní kyfóza u 38 % a předsunuté 

držení ramen u 73 % ze 100 testovaných zdravých probandů, přičemž s nárůstem posturálních 

abnormalit narůstá i výskyt bolestí pohybového aparátu. Zvýšená hrudní kyfóza, předsun 

ramen působí bolesti mezi lopatkami, přidá-li se ještě předsunuté držení hlavy, k bolestem 

mezi lopatkami se přidá i bolest krční páteře a hlavy (Grlegel-Morris, a další, 1992). Proto se 

má pozornost zaměřila především na horní polovinu trupu. Tato práce se zabývá kinematikou 

cervikothorakálního úseku páteře v kontextu celkového držení trupu. Cervikothorakální 

region nevnímám jen jako oblast krční a hrudní páteře, ale i hrudníku a celého pletence 

ramenního. Proto i teoretickou část logicky dělím na několik tematických částí.  

 

Kinematika je část mechaniky, která se zabývá popisem pohybu, translačního nebo rotačního, 

a popisem polohy jednotlivých segmentů těla. Nezajímá se ale o sílu, která je příčnou nebo 

důsledkem pohybu. Využívá k měření jak kvantitativních tak kvalitativních forem analýzy 

pohybu (Winter, 2005). Axiální motoriku nelze popisovat bez znalostí funkční anatomie a 

základů biomechaniky. Základní literaturou pro sestavení kapitoly anatomie byly publikace 

mnoha autorů (Čihák, 2001; Dylevský, 2009; Netter, 2010; Petrovický, 2001; Sinělnikov, 

1981), které svými topografickými i klinickými aplikacemi a pojetím výkladu funkční 

anatomie vhodně navozují atmosféru zpracování zkoumané problematiky. Celou kapitolou se 

přirozeně prolíná biomechanika pohybového ústrojí.  

 

3.1 Biomechanika a funkční anatomie pletence ramenního 

Pletenec ramenní je složen z řady unikátních prvků – hrudní a klíční kost, lopatka a kost 

pažní. Zahrnuje čtyři drobná skloubení, a to: glenohumerální, acromioclavikulární, 

sternoclavikulární a scapulothorakální (Obr. 1). Biomechanika pletence ramenního je 

komplexní a vyžaduje tedy znalost biomechaniky jednotlivých skloubení, zde uvádím jejich 

stručnou charakteristiku. 
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Obr. 1: Model pletence ramenního (Janura, 2004) 

 

Sternoclavikulární kloub se skládá z mediálního konce klíční kosti a manubria sterni a 

spojuje přímo horní končetinu s hrudníkem. Jde o pravý synoviální kloub obsahující meniskus 

dělící kloub na dvě části. Ačkoliv je kloub sám o sobě málo stabilní, meniskus s ligamenty 

udržuje polohu kloubu a zároveň omezuje sternoclavikulární pohyb.  

 

Acromioclavikulární kloub je spojením laterálního konce klíční kosti a acromionu na lopatce. 

Kloub je místem velkého zatížení svalů jdoucích z hrudníku na horní končetinu. Jde o 

synoviální kloub s diskem a kloubním pouzdrem zesíleným ligamenty. Ta omezují rotaci 

klíční kosti. 

 

Glenohumerální kloub je spojením hlavice humeru s glenoidální jamkou na lopatce, ta je 

skloněna 7° vzad (Morais, a další, 2013), což přispívá k stabilitě kloubu a napomáhá odolat 

subluxaci. Glenoidální jamka je mělká a obsáhne jen třetinu hlavice humeru. Glenoid je 

konkávní, zatímco kloubní struktury humeru jsou konvexní. Labrum glenoidale je chrupavčitý 

límec, jež prohlubuje glenoid. Stabilita je daná svaly a ligamenty v okolí kloubu, podporuje ji 

i synoviální tekutina ve smyslu adheze. Tekutina přilne ke kloubním povrchům a umožní 

klouzání struktur vůči sobě, zároveň je zdrojem kohezní přilnavé síly, která zamezí oddálení 

kloubních struktur.  

 

Scapulothorakální skloubení není pravým kloubem, je formováno přední plochou lopatky a 

zadní stranou hrudníku v úrovni 2. - 7. žebra. Coracoclavikulární ligamenta a svaly mezi 

lopatkou a stěnou hrudníku (m. subscapularis, m. serratus anterior) stabilizují lopatku k 

hrudníku. Svaly po sobě navzájem kloužou, což poskytuje větší pohyblivost pletence 
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ramenního jako celku. Dále je lopatka k axiálnímu systému připevněna tahem m.trapezius. 

Tedy s axiálním systémem zde není žádné kostěné skloubení, což přispívá k velké 

pohyblivosti lopatky (Nordin, 2001).  

 

Svalstvo pletence ramenního činí ramenní kloub nejpohyblivějším v lidském těle. Pohyblivost 

ramene je větší než pohyblivost jednotlivých skloubení. Základními pohyby ramene jsou flexe 

a extenze, elevace, abdukce a addukce, vnitřní a zevní rotace. Mechanismus pohybů 

v ramenním kloubu je složitý. Dříve byly pohyby pletence ramenního děleny na pohyby 

v jednotlivých skloubeních. Toto umělé dělení neodpovídá skutečné funkci pletence 

ramenního, protože za normálních okolností je pohyb všech kloubů synchronizovaný, nikoliv 

izolovaný. Poznatky z biomechaniky jsou významné pro diagnostiku, protože dysfunkce 

jednoho kloubu pletence ramenního ovlivní funkci všech (Gross, a další, 2005). Nedostatkem 

kostěných struktur v této oblasti se zvyšují nároky na stabilitu kloubů, což zajišťuje množství 

svalů a ligament (Nordin, 2001). Dynamická stabilita je daná několika mechanismy, a to: 

pasivním tahem svalů, bariérou a kompresivní silou při kontrakci svalů, kloubní pohyblivostí 

a tahem ligament. V rámci stability je dále popisován vliv artikulačních ploch, intra-

artikulárního tlaku a propriocepce (volná nervová zakončení, Ruffiniho a Paciniho receptory, 

Golgiho aparát) (Veeger, 2007). Pro správnou funkci a působení síly musí mít svaly optimální 

délku, aktivitu a orientaci vláken. Pletenec ramenní se skládá z více skloubení, i svaly 

přesahují dále než přes jeden kloub, proto vzájemná souhra všech ovlivní pozici celé horní 

končetiny (Nordin, 2001).  

 

Kinematická analýza vnáší do klinické praxe nový funkční vhled. Kinematika pletence 

ramenního klasifikuje jeho různé druhy pohybů a polohu kloubů. Lépe než hodnotit vadné 

držení těla ve vztahu k bolesti je porovnat posturální změny se změnami kinematiky, které 

vedou k potížím a bolestem pohybového aparátu. Pohyby pletence ramenního sledované 

kinematickou analýzou jsou již dobře probádány mnoha autory a to z různých hledisek. 

Například ke změně kinematiky dochází v závislosti, zda se paže pohybuje aktivně či 

pasivním pohybem. Pasivní a aktivní pohyb paže se liší, u aktivního pohybu je větší podíl 

všech složek pletence ramenního než při pohybu pasivním (Ebaugh, a další, 2005). 

Kinematika se mění s pouhým nástupem únavy svalů pletence ramenního. Při repetitivní práci 

rukama nad hlavou vykázal největší pokles svalové aktivity m.infraspinatus, čímž se snížil 

posteriorní sklon lopatky a zevní rotace paže. Únava svalů vede ke změně propriocepce, což 

vede k změně feedback do centrální nervové soustavy, mění se koordinace svalů a s ní i 



20 

 

kinematika pletence ramenního (Ebaugh, a další, 2006). Dále je často podceňován samotný 

vliv změny měkkých tkání (například ve formě jizev), jež mění pohyb a aktivitu svalů 

(Valouchová, a další, 2007). Ke změně měkkých tkání dochází i s pouhou změnou postury, 

čímž se mění aktivní i pasivní síly působící na ramenní kloub a také biomechanika precizního 

pohybu. Konkrétně jedinci s předsunutým držením hlavy a ramen vykazují zkrácení 

m.pectoralis minor, lopatka je o 8° (46.9°) více vnitřně rotována a o 1 cm (12.7 cm) je menší 

vzdálenost sternum od processus coracoideus (Bordstad, 2012).  

 

V roce 2005 Mezinárodní společnost biomechaniky vydala doporučení pro kinematiku a 

modelování pletence ramenního. Doporučení jsou založena na práci autorů Grood a Suntay, 

kteří vypracovali metodologii pro kalkulaci pohybů dvou kostěných segmentů. Kostěné 

segmenty jsou sledovány jakožto rigidní spojení, jejichž poloha je definována markerem na 

kostěném segmentu a jeho orientaci v prostoru. Markery by měly být umístěny na hrudník, 

klíční kost, lopatku, humerus, předloktí a jejich segmenty (Lovern, a další, 2009). Vzhledem 

k přítomnosti měkkých tkání se ukazuje měření kinematiky lopatky problematické s využitím 

jen neinvazivních metod. Marker nalepen na lopatce je ovlivněn pohybem kůže. Proto 

standardem pro ověření validity této neinvazivní techniky se využívá tzv. „lokátor lopatky“. 

Největší odlišnosti byly zjištěny při pohybu scapulothorakálního kloubu, i přesto byla 

stanovena dobrá korelace r = 0.7, což potvrzuje vhodnost užití neinvazivních technik (Lovern, 

2009). Existuje jen málo studií, jež marker pevně připevňují navrtáním do kostěného 

segmentu lopatky. Takovouto fixaci markeru použil například McClure, který uvádí, že 

během elevace paže lopatka rotuje vzhůru 50° ± 4.8°, sklání se vzad 30° ± 13° a rotuje zevně 

24° ± 12.8°. Elevace paže vyvolá pohyb glenohumerálního kloubu a scapulothorakálního 

skloubení v poměru 1.7:1 (McClure, a další, 2001). Z pohledu biomechaniky je lopatka 

nejdůležitější částí celého pletence, protože udává nastavení dalších kloubů (Štěpán, 2009). 

Její poloha je citlivá na monotónní typ zátěže a odráží předchozí zátěžovou historii. I malá 

změna kinematiky lopatky (4-5°) je významná, neboť vede k impingement syndromu a 

snížení subacromiálního prostoru (Ebaugh, a další, 2006). Lopatka leží na zadní ploše 

hrudníku v úrovni mezi 2. až 7. hrudním obratlem a svou vnitřní hranou je skloněna 15-20°od 

páteře ve vzdálenosti 6-7.5 cm (Picco, 2003). Sklon větší než 30° omezí pohyb paže (Atasoy, 

2000). Svalové dysbalance vedou k posturálním změnám a tyto změny zpětně ovlivňují 

svalovou sílu. I malá změna postury vede k malé změně poloh kloubů, ale k signifikantní 

změně svalové aktivity (DiVeta, a další, 1990). V případě lopatky změna polohy z neutrální 

pozice do protrakce o 7.6° či retrakce o -7.7° negativně ovlivní svalovou sílu produkovanou 
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paží. Při protrakci lopatky došlo k poklesu flekční síly paže ze 109 N produkované v neutrální 

poloze na 99 N (Picco, a další, 2010).  

 

Na poloze horní končetiny v prostoru, funkci a pohybu pletence ramenního se podílí i 

pohyblivost páteře. To lze demonstrovat při sportu - například při hodu oštěpem provede 

sportovec nejprve úklon trupu, poté teprve vymrští oštěp (Kříž, 2010). Dále byl potvrzen 

vztah změněné kinematiky cervikothorakálního úseku páteře (omezení 6° do flexe, 8°do 

extenze) a bolesti loketního kloubu (Berglund, a další, 2008). Zátěž na páteř je přenášena 

z pletence ramenního dvěma způsoby: 1) ventrálně přes acromion, klíční kost a sternum, tedy 

připojením na hrudní koš, 2) dorzálně přes lopatku. Dorzální bio-kinematický řetězec Janura 

popisuje takto: humerus – glenoidohumerální kloub – lopatka – svalové spojení s páteří (tzv. 

elastický prvek konstrukce) – processus spinossus páteře. Tím je funkce horní končetiny 

svázána s funkcí axiálního systému (Janura, 2004). Zvedání břemene je nejnepříznivější 

moment pro páteř. Pohyb horní končetiny vyvolávají tahové síly spinohumerálních svalů 

(m.latissimus dorsi, m.rhomboideii, m.deltoideus) úponem na processus spinosus obratle, 

páteř je tak namáhána ohybovými momenty sil a vertikálními kompresivními silami působící 

na hrudní páteř. Při zátěži jedné paže se zvýší točivý moment síly působící na páteř i 

vertikální tlaková síla. Proto je všeobecně doporučováno zvedat těžká břemena jen obouruč a 

v případě léčby zlomeniny či osteoporózy hrudních obratlů odlehčit paže ortézou (Wendlová, 

2004).  

 

Svalstvo pletence ramenního se dělí na tři skupiny svalů (Tab 1.), jejichž vzájemná souhra má 

vliv na celkové držení těla, a to hlavně v oblasti cervikothorakální (Brunnstorm, 1980). 

Humerothorakální svaly zajišťují přímé spojení paže s hrudní páteří. Tato skupina 

povrchových svalů je obzvlášť významná vzhledem k testovanému pohybu - zevní rotace a 

addukce paže. Dochází při něm k excentrické kontrakci m.pectoralis major a koncentrické 

kontrakci m.latissimus dorsi (Smíšek, a další, 2011). Samozřejmě nedochází k uplatnění jen 

výše uvedených svalů, při takovémto komplexním pohybu se aktivují i svaly zajišťující 

posturální funkce, jež budou uvedeny v kapitole věnované axiálnímu systému. Nyní budu 

stručně charakterizovat anatomii svalů pletence ramenního (Obr. 2), jež tvoří spojku mezi 

hlavou, páteří a horní končetinou. V případě čtenářovy potřeby bližších anatomických detailů 

či souvislostí odkazuji na příslušné anatomické učebnice pohybového ústrojí. 
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Tab. 1: Svaly pletence ramenního (Brunnstorm, 1980) 

scapulothorakální scapulohumerální humerothorakální 

m.serratus anterior m.deltoideus m.latissimus dorsi 

m.trapezius m.supraspinatus m.pectoralis major 

mm.rhomboideii m.infraspinatus  

m.pectoralis minor m.teres minor  

m.levator scapulae m.subscapularis  

m.subclavius m.teres major  

 m.biceps brachii  

 m.triceps brachii  

 m.coracorachialis  

 

 

3.1.1 Svaly scapulothorakální 

M. trapezius se táhne od occiputu, krční a hrudní páteře k lopatce a klíční kosti. Horní část 

svalu elevuje pletenec ramenní s lopatkou, střední část provádí addukci lopatek a pohyb 

pletence dozadu, dolní část provádí depresi lopatky a pletence. Kontrakce všech skupin tlačí 

lopatku k hrudníku. Hypertonie tohoto svalu táhne lopatku k hlavě kraniomediálně, čímž se 

mění kontura nejen pletence ramenního, ale i horní části trupu. Tato změna je v literatuře 

popisována jako gotická ramena (Lewit, 2003). 

 

M.rhomboideus major et minor spojují dolní krční páteř a horní hrudní páteř s lopatkou. 

Přitahují lopatku kaudálně směrem k páteři. Při jejich poruše se lopatka dolním úhlem stáčí 

ven. M. levator scapulae spojuje krční páteře s lopatkou, zvedá horní úhel lopatky a zpevňuje 

pletenec ramenní. Jeho porucha vede ke změně postavení lopatky, jak bylo uvedeno výše.  

 

M. serratus anterior spojuje žebra (1. - 9.) s lopatkou. Provádí abdukci pletence ramenního, 

elevaci paže a stáčí lopatku dolním úhlem laterálně. Horní část svalu s úponem na angulus 

superior scapulae zvedá lopatku, střední část s úponem na margo medialis scapulae je 

antagonistou m. trapezius a dolní část s úponem na angulus inferior scapulae umožňuje 

vzpažení nad horizontálu. Při poruše svalu dojde k tzv. scapula alata, dolní úhel lopatky se 

stáčí mediálně a lopatka odstává od páteře. Dynamicky lze lopatku stabilizovat aktivitou svalů 

– m.teres major, m.pectoralis major, mm.rhomboidei, m.latissimus dorzi a m.serratus anterior 

(Atasoy, 2000).  

 

M. pectoralis minor spojuje žebra (2. - 5.) s lopatkou, provádí depresi pletence ramenního a 

abdukci lopatky. Je hlavním svalem stabilizujícím lopatku.  
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M. subclavius spojuje 1. žebro s klíční kostí, provádí depresi pletence ramenního a umožňuje 

pohyblivost klíční kosti. 

 

 

Obr. 2: Svalstvo pletence ramenního a svaly zad, povrchová vrstva (Netter, 2010) 

 

3.1.2 Svaly scapulohumerální 

Svaly scapulohumerální zajišťují pohyb ramenního kloubu, pohyb humeru vůči lopatce a 

naopak. Tyto svaly pracují synergisticky se svaly stabilizující lopatku na hrudníku.  

 



24 

 

M. deltoideus spojuje klíční kost, lopatku a humerus. Tvaruje rameno. Má tři hlavy, jejichž 

funkce se liší - přední část svalu provádí flexi a vnitřní rotaci, střední část abdukci a zadní část 

svalu extenzi a zevní rotaci paže. Tonus tohoto svalu drží hlavici humeru v glenoidálním 

kloubu a stabilizuje rameno.  

 

Lopatku s humerem spojují tyto svaly: m. supraspinatus (provádí abdukci paže), m. 

infraspinatus a m. teres minor (působí zevní rotaci paže), m. teres major (extenze, addukce a 

vnitřní rotace paže), m.coracobrachialis (podpora flexe paže), m. subscapularis (vnitřní 

rotace paže). M. subscapularis spolu s glenohumerálními ligamenty je nejdůležitějším 

stabilizátorem přední strany glenohumerálního kloubu při 45° abdukci paže. M.supraspinatus, 

infraspinatus, subscapularis a teres minor tvoří rotátorovou manžetu, která provádí abdukci a 

zevní rotaci paže, stabilizuje hlavici humeru uvnitř glenoidální jamky a působí proti 

subluxaci. Tato stabilizace tvoří stabilní osu (otočný bod), kolem které mohou větší 

povrchové svaly (m.pectoralis major, m.latissimus dorzi) efektivně uplatňovat svoji sílu a 

funkci (Gross, a další, 2005). M.biceps brachii je aktivován při pohybu ramene, stabilizuje 

glenohumerální kloub a podílí se hlavně na flexi a elevaci paže. 

 

3.1.3 Svaly humerothorakální 

Svaly spojující humerus s hrudníkem pohybují humerem při pevné fixaci trupu a pohybují 

trupem ve vztahu k humeru. Oba svaly považuji za významné vzhledem k testovanému 

pohybu, proto uvedu i jejich biomechanické vlastnosti.  

 

M latissimus dorsi je široký sval jdoucí od humeru přes processi spinosi hrudních (nejčastěji 

od TH6, TH7), bederních a sakrálních obratlů k os ilium. Jeho aponeuróza směřuje přes osu 

těla k protilehlé spina iliaca posterior superior a navazuje na aponeurózu protilehlého m. 

gluteus maximus. Horní svalová vlákna jdou paralelně, v úrovni thorakolumbálního přechodu 

se kříží přes erector spinae a poté opět sestupují paralelně vedle erector spinae. Má především 

extenční a addukční moment (Brown, a další, 2007) a zároveň je i vnitřním rotátorem paže 

(Véle, 1995). Celkově může sval vyvinout sílu v rozmezí 162-529 N, průměrně 304 N 

(Bogduk, a další, 1998). S ohledem na pletenec ramenní je to dvoukloubový sval jdoucí přes 

glenohumerální a scapulothorakální skloubení. Obecně platí, že vícekloubové svaly mají ke 

kloubům, nad kterými procházejí, různý a v průběhu pohybu se měnící vztah. Nejvýrazněji se 

pohybově uplatňují v kloubu, který je nejblíže ke svalovému úponu. V kloubech, které svaly 
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míjejí, mají převážně pomocné a stabilizační funkce (Petrovický, 2001). V případě m. 

latissimus dorsi sval ovlivňuje humerus a lopatku, na něž působí velkým momentem pouze 

tehdy, není-li horní končetina v klidu. Sval se zapojuje při flexi paže, je silným extensorem 

zad a táhne tělo k fixovanému objektu. Jako adduktor zdvihá tělo proti zpevněným pažím. 

Jeho aktivita je zřejmá při chůzi o berlích nebo při transferech na vozíku (Bogduk, a další, 

1998).  

 

M. pectoralis major spojuje klíční, hrudní kost, žebra (2. – 7.) a dolní část hrudníku od 

pochvy m. rectus abdominis společnou šlachou s humerem. M. pectoralis major má hlavně 

flekční a addukční moment (Brown, a další, 2007) a také je i vnitřním rotátorem paže. Jeho 

zkrácení sune ramena vpřed a působí hrudní kyfózu. Sval je považován za „sval špatného 

držení těla“, který postupně u člověka involuje, zatímco u primátů je neobyčejně vyvinut. 

V letech 1983-1987 provedla Mojžíšová rozsáhlý výzkum na 2000 probandů a prokázala 

vztah oslabení m.pectoralis major a syndromu low back pain (Tichý, a další, 1988). 

 

3.1.3.1 Biomechanické aspekty humerothorakálního svalstva 

Humerothorakální svaly jsou svaly zpeřené. Z biomechanického hlediska to znamená, že 

jejich svalové snopce jsou uspořádány šikmo k průběhu šlachy a tím i šikmo k průběhu 

hlavního tahu svalu. Šlacha se svalem tvoří funkční komplex se značnými visko-elastickými 

vlastnostmi. Podle uspořádání svalových vláken a jejich připojení ke šlaše je přenášena síla ze 

svalu na vlastní kost. Úpon šlachy ke kosti není v jednom bodě, ale v oblasti plošky. Vzniká 

tak variabilita působení směru tahových a ohybových sil svalu na kost a tím i značná 

variabilita tvaru regionu jako celku (Panjabi, a další, 2001). Tento fakt také komplikuje a 

zhoršuje přesnost výpočtů sil, které zde působí. Vzdálenost úponu svalu od osy kloubu, kolem 

které se děje pohyb, je rozhodující pro výpočet síly, kterou sval působí rotační pohyb 

v kloubu. Je to rameno páky, jehož délka určuje velikost vyvinuté síly. Úhel úponové šlachy 

svalu k podélné ose kosti, ke které se šlacha upíná, je druhým faktorem pro výpočet síly. Čím 

kolmější tento úhel je, tím větší sílu k pohybu kosti sval vyvine (Valenta, a další, 1998).  

Architektonika svalu ovlivňuje sílu kosterního svalu. V úpravě svalu s podélnými snopci se 

účastní menší množství dlouhých snopců. U svalu zpeřeného je ve stěně bříška zahrnuto 

větší množství krátkých snopců (obr. 3) šikmo probíhajících. Při kontrakci má sval s podélnou 

úpravou větší zkrácení, avšak menší kontraktilní sílu (menší počet zúčastněných vláken). 

Svaly zpeřené mají malou výšku zdvihu (kratší snopce), avšak velkou výslednou kontraktilní 
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sílu (velký počet zúčastněných vláken). Proto jsou svaly s paralelními snopci zpravidla upnuty 

dále od osy rotace kloubu. Svaly zpeřené pak blíže ose rotace kloubu, neboť pro stejný torzní 

moment paralelního svalu je zapotřebí u zpeřeného svalu vyšší kontraktilní síla než u 

paralelního svalu, který je vzdálenější od osy rotace. Svaly paralelní mají rovněž vyšší 

rychlost kontrakce než svaly zpeřené. U zpeřených svalů dochází rovněž později ke svalové 

únavě, protože díky uspořádání svalových snopců zůstává více místa pro cévy i při kontrakci 

svalu (Valenta, a další, 1998).  

 

 
Obr. 3: Vztah mezi úhlem zpeřenosti ψ, fyziologickým průřezem S při stejné délce L a 

anatomickým průřezem F svalu. Popis: a: paralelní uspořádání vláken; b: ψ=10°; c: ψ=20°; 

d:ψ=30°; e: ψ=20°, dvojitě zpeřený (Valenta, a další, 1998). 

 

 

Významným ukazatelem svalové funkce je maximální svalová síla (MVC – maximal 

voluntary contraction). Posoudit, resp. změřit svalovou sílu je nesnadné a získané výsledky je 

nutné hodnotit velmi opatrně (Valenta, a další, 1998). Svalová síla závisí na počtu svalových 

vláken, na délce svalu a na počtu aktivovaných motorických jednotek. Svalová síla je 

výsledkem působení elastické složky svalu a šlachy (Valenta, a další, 1998). Plocha 

celkového průřezu všech svalových vláken se označuje jako fyziologický průřez svalu a jemu 

je přímo úměrná kontraktilní síla celého svalu. Anatomický a fyziologický průřez je shodný 

jen u svalů s vlákny podélnými. U zpeřených svalů je fyziologický průřez vždy větší. 

Fyziologický průřez svalu je součtem příčných průřezů všemi vlákny daného svalu, udává 

svalovou kapacitu pro generování síly a je dán vztahem: PCSA = (M x cos ψ )/(ρ x Lf), kde 

PCSA je fyziologický průřez svalu, ρ denzita svalu 1,055 g/cm
3
 ve formalínu, M je hmota 

svalu, ψ je úhel zpeření a Lf je délka fibrily. V oblasti pletence ramenního bylo zjištěno, že 

delší svalová vlákna mají vnitřní rotátory (109 mm) než zevní rotátory paže (74 mm) a stejně 
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tak i větší fyziologický průřez svalu mají vnitřní rotátory (19 cm
2
) než zevní rotátory paže (13 

cm
2
) (Altobelli, 2005).  

Aktivitou obou humerothorakálních svalů společně s aktivitou m.deltoideus při výdrži paže 

v addukci se zabýval Brown (2007). Při addukci paže byl nejprve aktivován m.latissimus 

dorsi, poté m.pectoralis major. Nejvyšších hodnot aktivace dosáhly všechny části m.latissimus 

dorsi a dolní část m.pectoralis major (obr. 4). Největší fyziologický průřez svalu (PSCA) byl 

popsán u klavikulární části m.pectoralis major a horních vláken m.latissimus dorsi, kde byla 

produkována i největší síla svalu. Studie potvrzuje, že jednotlivé části těchto zpeřených svalů 

jsou aktivovány dle jejich mechanické linie působení ve vztahu k směru momentu paže a že i 

jednotlivé části svalů mohou být pojmenovány agonisty, synergisty a antagonisty pohybu dle 

jejich aktivace, jak bude uvedeno dále (Brown, a další, 2007).  

 

 
 

Obr. 4: Intenzita svalové kontrakce svalů pletence ramenního při addukci paže; L1-L6 

m.latissimus dorsi, D1-D7 m.deltoideus, P1-P7 m.pectoralis major, MVC maximální svalová 

síla (Brown, a další, 2007) 

 

 

3.1.4 Synergisticko antagonistické vztahy svalů pletence ramenního 

Svaly jsou děleny dle funkce na agonisty, antagonisty, synergisty a stabilizátory. Mezi nimi 

jsou uváděny vztahy, jež budou následně popsány obecně a poté konkrétně v oblasti pletence 

ramenního. 
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Agonista je pro vykonání pohybu rozhodující. Svaly se mohou v roli agonisty i střídat v 

různých fázích pohybu. Například abdukci v ramenním kloubu zahajuje m.supraspinatus, je v 

abdukčním úhlu kolem 40° vystřídán svalem deltovým. V abdukci nad horizontálu pak 

pokračuje sval trapézový. Anatomické učebnice vycházejí při popisu jednotlivých pohybů v 

kloubech a jejich agonistů ze základního anatomického postavení. To je ovšem v běžném 

životě dodrženo málokdy. Proto agonistou pohybu stejným směrem může být různý sval 

podle výchozí polohy v kloubu.  

Antagonista vykonává opačný pohyb než agonista a na pohybu prováděném agonistou se 

významně podílí, protože je současně aktivován s agonistou na začátku pohybu, zejména při 

pohybu rychlém. Této současné kontrakci agonisty i antagonisty se říká kokontrakce. Na 

konci pohybu funguje antagonista jako brzda, která pohyb prováděný agonistou zastaví. 

Synergista agonistovi v jeho úsilí pomáhá a za určitých patologických stavů může jeho funkci 

převzít.  

Stabilizátor udržuje různé segmenty těla v příslušné vzájemné poloze a podílí se na udržení 

celkové rovnováhy, která může být například váhou upažované horní končetiny vážně 

narušena. Svaly takto kompenzující změny stability mohou být uloženy na různých místech 

těla i velmi daleko od kloubu, ve kterém se viditelný pohyb děje (Petrovický, 2001).  

 

Nejdůležitější složkou celého pletence je lopatka, mezi níž a trupem lze popsat mnoho 

funkčních vztahů (Tab. 2). Pohyb a poloha lopatky je ovlivněna spoluprací svalů ve smyslu 

antagonistických dvojic, a to: mm.rhomboidei a m.serratus anterior (zevní / vnitřní rotace), m. 

levator scapulae a dolní část m. trapezius (elevace / deprese), m. pectoralis minor a horní část 

m. trapezius (přední / zadní sklon), m. serratus anterior a střední část m. trapezius (abdukce / 

addukce) (Véle, 1997).  

Synergisticko-antagonistické vztahy jsou definovány tak, že v jedné funkci jsou svaly 

synergisté a v další funkci jsou antagonisté. M. trapezius a serratus anterior zevně rotují dolní 

úhel lopatky, avšak jeden provádí její protrakci a druhý retrakci. M. trapezius a mm. 

rhomboidei působí retrakci lopatky, ale liší se v zevní a vnitřní rotaci dolního úhlu. Horní a 

dolní část m. trapezius společně zevně rotují dolní úhel lopatky, avšak působí její elevaci a 

depresi. Přední a zadní část deltového svalu abdukuje lopatku, ale přední část pomáhá flexi a 

zadní část extenzi paže. M. subscapularis a infraspinatus působí depresi, avšak provádí zevní 

a vnitřní rotaci ramene (Brunnstorm, 1980). 
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Tab. 2: Závěs lopatky je tvořen čtyřmi jednoduchými „smyčkami“ zajišťující její polohu i 

pohyb (Véle, 1997). 

Hrudník (žebra) – sval – scapula – sval – (obratle) páteř 
Obratle – m.rhomboideus – scapula – m.serratus anterior – žebra 

Žebra – m. pectoralis minor – scapula – m.trapezius superior – obratle 
Obratle – m. trapezius pars medialis – scapula – m.serratus anterior – žebra 

Hlava (m. trapezius superior) – krční páteř (m. levator scapulae) – hrudní páteř (m. trapezius inferior) 

 

 

Z výše uvedeného je patrna značná komplexnost a složitost spolupráce svalů cerviko-

thorakálního regionu a pletence ramenního. Bez nutné stabilizace trupu však nelze dosáhnout 

optimálního pohybu horní končetiny (Aruin, a další, 1995; Hodges, a další, 1997), tedy nelze 

ani uvažovat o optimální spolupráci výše uvedených svalových dvojic. Vztahem svalové síly, 

generované dvojicí sil m.trapezius a m.pectoralis minor, a pozicí lopatky se zabýval DiVeta 

(DiVeta, a další, 1990). Svalová síla byla měřena dynamometrií v pozici svalového testu 

příslušných svalů. Jejich agisticko-antagonistický vztah byl vyvrácen. Tato studie mě vede 

k mnoha otázkám: „Lze vůbec testovat izolovaně svalovou sílu in vivo? Lze sílu hodnocenou 

dynamometrií v pozici svalového testu považovat za sílu testovaných svalů?“ Za hlavní 

nedostatek v jeho práci považuji nezohlednění stavu stabilizačních svalů trupu, jež mohou být 

příčinou vyřčení jeho tvrzení. Závěrem této statě uvádím funkce svalů vzhledem 

k vykonávanému pohybu pletence ramenního. 

 

Depresi pletence ramenního působí sama gravitace, na další depresi se podílí svalstvo trupu 

na přední i zadní straně, a to: dolní část m.trapezius, m.pectoralis major a m.latissimus dorsi. 

Poslední dva zmiňované svaly nepůsobí přes lopatku, ale přes humerus.  

 

Protrakci pletence ramenního působí m.serratus anterior tlačící lopatku po žebrech vpřed a 

m.pectoralis major tahem za humerus (Brunnstrom, 1980). Aktivitu těchto svalů ve stoji 

s pažemi podél těla těžko izolovat. Svaly jsou aktivovány při elevaci paže společně do 

horizontály. Je-li paže rotována zevně, m.pectoralis major ztrácí možnost kontrakce a aktivita 

je jen na m.serratus anterior. 

 

Retrakce pletence ramenního je daná aktivitou m.trapezius a mm.rhomboidei. Jejich 

oslabením dochází v relaxovaném stoji k předsunutému držení ramen. Tendence 

rhomboideálních svalů a m.trapezius horní části táhnout pletenec vzhůru je kompenzována 
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tíhou paže a m.trapezius dolní části, střední vlákna trapézu vykazují minimální aktivitu 

(DiVeta, a další, 1990).  

 

Horní rotaci lopatky, tedy její zevní rotaci dolního úhlu, působí m.serratus anterior a 

m.trapezius. Dolní rotace, vnitřní rotace dolního úhlu, je dána mm.rhomboidei, m.levator 

scapulae. M.rhomboideus minor a m.levator scapulae rotují lopatku dovnitř v první fázi 

pohybu, po dosažení vertikály lopatky rotační vliv odpadá a dále je možná jen addukce. Po 

překročení vertikály je aktivován m.pectoralis minor vpředu a m.rhomboideus major vzadu, 

tedy lopatka se naklání vpřed a vzniká tah za processus coracoideus scapulae (Moore, a další, 

2006). 

 

Addukci ramenního kloubu působí m.latissimus dorsi, m.teres major, m.pectoralis major dolní 

část, zadní část deltového svalu a dlouhá hlava tricepsu. M.latissimus dorsi a m.pectoralis 

major mají pevný začátek na trupu, zatímco m.teres major úponem přes lopatku vyžaduje 

aktivitu m.rhomboideus major. Jsou synergisté.  

 

Zevní rotace ramenního kloubu dělají m.infraspiantus, m.teres minor a zadní část deltu. Zevní 

rotace je spojována vždy se supinací předloktí. Vnitřní rotaci ramenního kloubu dělá 5 svalů – 

čistě m.subscapularis, teres major, latissimus dorsi, pectoralis major, přední část deltu. Vnitřní 

rotace je spojována s pronací předloktí například při protrakci pletenců ramenních.  
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3.2 Biomechanika a funkční anatomie páteře 

Pohybový aparát se skládá z pasivní opěrné části (tu představuje kostra, jejíž součástí je i 

páteř) a aktivní svalové složky. Obě části jsou spolu úzce svázány. Kostra představuje pevnou 

oporu, která je potřeba k tomu, aby svaly mohly pohybovat kostmi v kloubech a tak realizovat 

pokyny k pohybu přicházející z nervového systému, složky řídící. Osovou kostru (axiální 

systém) Véle dělí na oblast kraniální, střední a kaudální – tedy hlava, páteř a pánev (Véle, 

1997). Páteř představuje komplex složený z vlastního páteřního sloupce tvořeného kostěnými 

obratli a poddajných meziobratlových disků, vazivového a aktivního svalového aparátu 

páteře. Díky tomuto složení jsou zajištěny dva protichůdné biomechanické požadavky páteře 

– její rigidita a plasticita (Kapanji, 1975). Páteř tvoří základní nosnou osu těla, při značné 

pohyblivosti zajišťuje i dostatečně tuhou oporu pro manipulační a lokomoční pohyby. 

Vzhledem k esovitému zakřivení páteřního sloupce je schopna navíc absorbovat určité 

množství deformační energie do svých jednotlivých složek. Je pružnou osou celé kostry. 

 

Základní charakteristika strukturálních prvků páteře:  

- heterogennost struktury,  

- anisometrie,  

- vysoká členitost celku,  

- schopnost adaptace a regenerace,  

- nelineární charakteristiky chování,  

- paměť na zátěž, 

- „neeuklidovské“ tvary,  

- široký rozptyl hodnot charakteristických veličin a jejich časová nestálost,  

- princip individuality  

 

Pro sagitální zakřivení páteře je charakteristické střídání lordóz a kyfóz. Lordóza je 

obloukovité vyklenutí dopředu, krční lordóza má vrchol v úrovni C4/5, bederní lordóza u 

L3/4 (velikost bederní lordózy 40-60°). Kyfóza je oblouk vyklenutý dozadu, hrudní kyfóza 

má vrchol u TH6/7 (velikost hrudní kyfózy 20-45°), kyfoticky je zakřivená i křížová kost 

(zakřivení kyfózy v oblasti křížové kosti 40°) (Carlson, 2003). Z pohledu fylogeneze se 

zakřivení páteře změnilo přechodem od kvadrupedální k bipedální lokomoci. Během evoluce 

došlo k napřímení páteře a změně sklonu pánve, proto tvar bederní lordózy se odvíjí od 

sklonu pánve (Aiello, a další, 2001). Stejné lze popsat i z pohledu ontogeneze. Kyfotická 
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křivka páteře plodu i novorozence se postupně mění, obě lordózy se vyvíjejí jako 

kompenzační zakřivení. Děje se tomu tak v době, kdy dítě začíná zvedat hlavu, když sedí, učí 

se stát, chodit a zapojuje hluboké zádové svaly. Lordózy nejsou dlouho fixované, proto ještě 

v šesti letech ve spánku se vyrovnávají (Kolář, 2009). Zakřivení páteře není jen zařízením 

zvyšujícím pružnost celého kostěného sloupce, ale výrazně zvyšuje i pevnost páteře. Oblouk 

je pevnější než tyč. V případě zakřivení páteře lze její pevnost vyjádřit vzorcem C
2
+1, kdy C 

je počet oblouků. Tedy uvažujeme-li dvě lordózy a dvě kyfózy, je páteř 17x pevnější, než 

kdyby ji tvořil jediný oblouk (Dylevský, 2009). Počet zakřivení zvyšuje odolnost vůči 

kompresivní síle působící v axiální ose. Význam tohoto jevu popisuje Delmas index, který je 

určován pouze na kostře. Jde o podíl aktuální délky páteře (od S1 po atlas) ku plně 

extendované délce páteře (od S1 po atlas), to celé krát 100. Normou je hodnota 95. Hodnota 

Delmasova indexu má funkční význam, páteř se zvýšenými křivkami (pod 94) je dynamickým 

typem, kdežto páteř se sníženými křivkami (více než 96) je typem statickým (Kapanji, 1975). 

 

Páteř se skládá z 33-34 obratlů, 7 krčních, 12 hrudních, 5 bederních, 5 křížových obratlů a 

z kostrče, což je kost tvořená srůstem 4-5 obratlů. Obratle jsou spojeny meziobratlovými 

disky a párem meziobratlových kloubů. Spolu s krátkými a dlouhými vazy určují tyto pasivní 

spojení vzájemnou pohyblivost obratlů vůči sobě a sečtením dílčích rozsahů pohybu je dána i 

celková pohyblivost daného úseku páteře. V důsledku této složité kinematické vazby jsou 

některé pohyby provázeny dalšími tzv. vázanými pohyby, které mohou být kompenzovány 

v jiných oddílech páteřního sloupce (Tab. 3).  

 

Tab. 3: Vázané pohyby v jednotlivých částech páteře (White, a další, 1990) 
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Pohyblivost páteře jako celku je výsledkem dílčích pohybů mezi sousedními obratli, jež jsou 

určovány pohyblivostí a tuhostí svalově vazivových struktur meziobratlového spojení. 

Pohyby mezi obratli umožňuje stlačování meziobratlových plotének, usměrňovány jsou 

meziobratlovými klouby. Rozsah pohyblivosti je přímo úměrný výšce meziobratlových 

plotének, a to výšce relativní, vztažené k ploše destičky (Kolář, 2009). Z mechanického 

hlediska se jedná o složitý kinematický řetězec o proměnné tuhosti (Obr. 5, Tab. 4) a značném 

stupni volnosti. Podle tvaru a orientace kloubních ploch jsou možné v různém rozsahu posuny 

ve směru os x, y, z a pootočení kolem os x, y, z, tj. 6 stupňů volnosti obratle (Otáhal, 2010). 

Tuhost axiálního systému je značně proměnná. Přechodové oblasti jsou riziková místa, neboť 

zde dochází k náhlé změně poddajnosti. Pánev představuje tuhou strukturu (danou konstrukcí, 

tvarem a pohyblivostí sacroiliacálního kloubu sloužící jako tlumič), zatímco rigidita bederní 

páteř je měněna předpětím svalů přemosťující hrudník a pánev. Rigidita hrudníku je značná 

pro své skloubení se žebry. Obdobně jako v oblasti bederní je tomu na přechodu krční / hrudní 

páteře a atlantooccipitálního skloubení. Tuhost a pohyblivost celé krční páteře je daná tonem 

příslušných svalů. Z toho vyplývá i zvýšené riziko vertebrogenních potíží v tomto regionu. 

Navíc silový účinek pletence horní končetiny na sternokostální spojení klíčku a vrchních 

žeber facilituje přenos mechanických účinků distenzí horní hrudní části na krční svaly a tím se 

zesiluje tento hazardní stav. Proto monotónní zátěž, či extrémní silová zátěž horních končetin 

vysoko koreluje s výskytem bolestí krční páteře (Otáhal, a další, 1996).  

 

 

Obr. 5: Tuhost a poddajnost páteře (Otáhal, a další, 1996) 
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Tab. 4: Průměrné hodnoty tuhosti a poddajnosti znázorňující funkční páteřní jednotku 

v různých částech páteře (* jedno ilium fixováno) (White, a další, 1990) 

 

 

 

Základní pohyby páteře z pohledu anatomie jsou: flexe (předklon), extenze (záklon), 

lateroflexe (úklon), rotace (torze) a pružné tlumení vyplývající ze změn zakřivení páteře při 

zatížení a z elastické deformace meziobratlových destiček. Flexe a extenze je největší 

v krčním oddílu (flexe 30-35°, extenze 80-90°). V hrudním úseku je tento pohyb omezen 

spojením s žebry, v bederním úseku je záklon 30-35°, předklon 55-60°. Při záklonu jsou 

nejvíce namáhány a zranitelné tři oblasti: obratle dolní krční páteře a oblasti TH12-L2 a L4-

S1. Lateroflexe je možná především v krčním (35-40°) a bederním (25-30° na každou stranu) 

úseku páteře, podstatně menší je v hrudní části páteře. Rotace je dobře možná na každou 

stranu v části krční do 45-50° (z toho 30-35° probíhá mezi atlas axis) a v části hrudní do 25-

35°, zatímco kloubní plošky bederní páteře rotaci vylučují - do 5° (Kolář, 2009). Rozsah 

pohybu je velmi individuální a záleží na mnoha faktorech (věk, pohlaví, sport…). Mezi 

jednotlivými obratli je rozsah pohybů malý. Páteř reaguje na posturální změny podstatně 

dříve, než jsou viditelné. Tato iniciální činnost je provázena aktivitou hluboko uložených 

svalů, které regulují postavení jednotlivých obratlů (Véle, 1995). Následující tabulky (Tab. 5, 

6) uvádí rozsah pohybu v jednotlivých segmentech a částech páteře, ale vzhledem k výše 

uvedené variabilitě pohyblivosti je nutné uvést, že se jedná o údaje spíše orientační. 
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Tab. 5: Rozsah pohybu v jednotlivých segmentech páteře (White, a další, 1990) 

 

 

Tab. 6: Rozsah pohybu v jednotlivých částech páteře (White, a další, 1990) 

 

 

Jednotlivé sektory axiálního systému nelze od sebe ostře oddělovat, ale plynule přechází jeden 

do druhého (Tab. 7). Pro popis mechaniky páteře se užívá dělení na několik regionů. Ty se 

odlišují v různých charakteristikách: kinematických, kinetických, tvarových atd. Tato práce se 

zabývá cervikothorakálním přechodem páteře. Nejde tedy o jediný přechod obratle C7 a TH1, 

ale o celý region střední krční páteře až střední hrudní páteře C3-TH8.  
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Tab. 7: Regiony páteře 

Jednotlivé regiony páteře Obratle 

Horní krční C0-C1-C2 

Střední krční C3-C5 

Dolní krční C5-TH1 

Horní hrudní TH1-TH4 

Střední hrudní TH4-TH8 

Dolní hrudní TH8-L1 

Bederní L1-L5 

Lumbosakrální L5-S1 

Sakroiliakální SI 

 

 

3.2.1 Pohyb v horním krčním sektoru 

Kraniocervikální oblast tvoří přechod mezi pevnou a hmotnou hlavou a mezi flexibilní krční 

páteří, C1-C3. Z mechanického hlediska jde o značně namáhanou oblast se sníženou odolností 

proti přetížení, jež je Vélem označována locus minoris resistanciae. Pohyby (flexe, extenze, 

lateroflexe a rotace) v jednotlivých anatomických rovinách jsou spíše abstrakcí, protože 

probíhají většinou ve více rovinách šikmo a obsahují rotační složku, tedy svaly krční páteře se 

aktivují jako celek. Pro odlišení pohybu samotné hlavy vůči krční páteři používá Lewit pojmu 

kyv (Lewit, 2003), například: kyv dopředu pro popis pohybu flexe hlavy proti krční páteři. 

Axiální rotace se uvádí v tomto sektoru páteře v rozsahu 25-40° a je doprovázena sdruženým 

pohybem (konkrétně viz Tab. 3 vázaných pohybů). Flexe a extenze bývá v rozsahu 15°, 

lateroflexe je jen nepatrná 8°. Při záklonu nejprve kloubní plošky krčních obratlů po sobě 

kloužou, pak pevně nalehnou, čímž se pohyb zakončí. Také trny na sebe narážejí. Páteřní 

kanál se při předklonu prodlužuje, při záklonu zkracuje a předozadně zužuje. Obratle se při 

předklonu posouvají vpřed (mezi C2-C3 až o 2-3 mm), při záklonu se sunou zpět – vzniká 

translační pohyb (Kolář, 2009). 

 

Pohyb či poloha hlavy je ovlivňována zorným úhlem pohledu. Při napřímení pohled směřuje 

vpřed. Čím je větší předklon trupu, tím musí být větší záklon hlavy pro zajištění dostatečné 

optické orientace při lokomoci. Poloha s předklonem trupu se současným pohledem v 

horizontále je přitom přirozená u našich nejbližších biologických příbuzných – u lidoopů. 
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Tato situace je dána odlišným uspořádáním atlantooccipitálního skloubení se souvisejícími 

strukturami, především odlišným umístěním týlního otvoru na lebce, kterým vchází 

prodloužená mícha (Obr. 6). Krční páteř směřuje dolů vzad, zatímco u člověka dolů mírně 

vpřed. Pomyslná rovina přibližně proložená hranicemi foramen magnum se u člověka sklání 

vzad pod úhlem 15º s individuální a pohlavní variabilitou. To znamená, že otvor směřuje 

kaudálně a mírně ventrálně (Aiello, a další, 2001). Vstup osového orgánu do lebky je 

determinován požadavkem ekonomického udržování postury hlavy. Při pohledu vpřed a při 

vzpřímené postavě oblast krční páteře není přetěžována. Ale dlouhodobé udržování hlavy 

v záklonu například při sportu (cyklistika…) může souviset se vznikem horního zkříženého 

syndromu (Uetake, a další, 1998). Pokud chce sportovec zaujmout postavení v mírném 

předklonu pro snížení aerodynamického odporu a přitom se orientovat pohledem vpřed ve 

směru lokomoce, lze toho dosáhnout pomocí okohybných svalů (Kračmar, a další, 2010). 

Véle popisuje synkinézi polohy očních bulbů a krční páteře (Véle, 1997). Situace je 

schematicky ilustrována na obrázku 7. Při poloze očních bulbů v horních partiích akčního 

rádia okohybných svalů je podporováno napřímení krční páteře (Kračmar, a další, 2010). 

 

  
Obr. 6: Rovina týlního otvoru u člověka a lidoopa (Aiello, a další, 2001) 

 

Funkce horní krční páteře má přímý vztah k poruchám stability a k řídicím mechanismům 

vzpřímeného stoje, což je dáno proprioceptivní aferencí z horních tří kloubů a šíjových svalů. 

Tato oblast je klíčovým místem v regulaci pohybů celého osového orgánu. Pohyb hlavy 

navazuje na sdružený pohyb očí a přenáší se na nižší segmenty páteře. Přitom se současně 

vyrovnávají vznikající změny v těžišti těla nejprve akcí vnitřních svalů nohy až později svalů 

lýtkových, stehenních až pánevních (Véle, 1997). Avšak jsou i tací autoři (Bullock-Saxton, 
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1988; Mörl, a další, 2012; Vette, a další, 2012), kteří pokládají za funkčně nejvýznamnější 

úsek posturální motoriky oblast pánevní. Sklon pánve je dán souhrou svalů spojující pánev s 

páteří, hrudníkem, dolními končetinami a až svaly ramenního pletence. Tato souhra ovlivňuje 

celkové držení těla i hlavy (Caneiro, a další, 2010). Neutrální pozice lumbopelvické oblasti 

vede k aktivaci hlubokých flexorů krku, které kontrolují vzpřímené držení hlavy a podpírají 

krční lordózu (Falla, a další, 2007). 

 

  
Obr. 7: Synkinéza polohy očních bulbů a krční páteře: Při fixaci předmětu, ke kterému se 

pohybujeme, do dolní části zorného pole dochází k záklonu a krční lordóza se zvyšuje, jak 

ukazuje pozice a. Na pozici b je znázorněna fixace bodu, ke kterému se pohybujeme, do horní 

části zorného pole. V tomto případě se krční páteř napřimuje, dochází k vyhlazení krční 

lordózy (Kračmar, a další, 2010). 

 

 

Hlava je držena ve stoji v takovém postavení, aby při pohledu vpřed ležela aurikulonazální 

linie v rovině pohledu, blíží se horizontále. Při tom těžiště hlavy umístěné v oblasti sella 

turcica je před bodem opory hlavy, kterým jsou okcipitální kondyly. Proto má hlava tendenci 

k pádu dopředu, proto jsou zadní šíjové svaly trvale zatěžovány. Nemění-li se pozice hlavy 

delší dobu, je charakter práce těchto svalů izometrický se všemi důsledky této činnosti. 

Dochází k omezení cirkulace ve svalech a tím ke vzniku hypoxie, jež je vnímána jako tlak 

v zátylí (Silva, a další, 2009). Sklon hlavy 20-40° pod horizontálu je pokládán za relaxovanou 

polohu hlavy. Napřímená poloha hlavy je uváděna na 11-16°, změní-li se úhel pohledu a 

sklon hlavy na 38°, zvýší se momenty sil krční páteře a kompresivní síla působící na 

meziobratlové ploténky vzroste o 10 kg (Bonney, a další, 2002). Se zvyšující se zátěží krční 
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páteře se její délka redukuje, což má vliv i na celkovou výšku postavy. Poloha hlavy byla 

měřena inklinometrem při 0°, 20° a 40° flexi krční páteře před a po zátěži, čímž byla práce 

nad deskou stolu. Byla-li hlava držena vzpřímena 0°, změna výšky postavy byla minimální 

0.22 mm, při 20° flexi klesla o 0.88 mm a při 40° flexi o 1.65 mm. Výška postavy se 

snižovala s narůstajícím sklonem hlavy (Bonney, a další, 2002).  

 

Předsunuté držení hlavy a neoptimální zakřivení krční lordózy vede k bolestem krční páteře, 

k degenerativním změnám obratlů a k diskopatiím. Krční lordóza je popisovaná v mezích C2-

C7 průměrně 35° a anteriorní translační pohyb hlavy průměrně 15 mm (Harrison, a další, 

2005). Rentgenografií byl potvrzen vztah zakřivení krční lordózy a bolesti krční páteře: krční 

lordóza menší než 20° a větší než 40° souvisí s bolestí krční páteře. V rozmezí 20-40° 

testovaní jedinci bolest neudávali. Horizontální translační posun hlavy byl průměrně 21 mm 

pro jedince s bolestí i bez bolesti krční páteře. Avšak všichni jedinci s předsunutým držením 

hlavy 40 mm uvedli bolest krční páteře (Jeb McAviney, a další, 2005). Obdobné s využitím 

antropometrie potvrdili i další autoři, kteří měřili tzv. kraniovertebrální úhel (úhel byl 

vypočten z přímky procházející uchem - C7 a horizontálou) U jedinců bez potíží nabýval 

hodnoty 55° ± 2°, u osob s bolestí krční páteře 49° ± 6°. Čím je tento úhel menší, tím více je 

hlava předsunuta a tím větší jsou potíže pacientů (Ting Yip, a další, 2008).  

 

Předsunuté držení hlavy může být provokováno nociceptivním drážděním ze spoušťových 

bodů neboli z trigger pointů. Jde o bod (2-6 mm) zvýšené irritability části snopce příčně 

pruhovaného svalu (Simons, a další, 1983). Tato změna lokálního svalového napětí může 

palpačně vyvolat bolest, pak je spoušťový bod označen za aktivní, nebo bolest nevyvolá a bod 

je tak latentní. Vztah předsunutého držení hlavy a aktivních spoušťových bodů v 

suboccipitálních svalech byl potvrzen. Osoby s aktivním spoušťovým bodem měly větší 

předsun hlavy (46 ± 9.4°) než jedinci s latentními body (52 ± 6.1°). Nociceptivní dráždění ze 

spoušťových bodů ovlivňuje nervové kořeny C1-3, z nichž jsou inervovány suboccipitální 

svaly, dochází k extenzi atlantooccipitálního skloubení (Peňas, a další, 2006). 

 

3.2.2 Pohyby v oblasti střední a dolní krční páteře 

Na horní krční páteř navazuje oblast C4-C7, která funkčně splývá s horním hrudním úsekem 

TH1-TH4. Tato oblast má vztah k pletencům ramenním a horním končetinám, proto ji 

můžeme označit jako oblast cervikobrachiální. Zde je popisováno další místo mechanického 
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zatěžování, a to segment C6/7, kde jsou často uváděny i spondylartrotické změny. Pohyblivost 

dolního sektoru je menší než pohyblivost horní části krční páteře. Lordotické vyklenutí svědčí 

o pružnosti a flexibilitě krční páteře. Toto prohnutí lze změnit napřímením krční páteře 

spojeným se snížením pohyblivosti a tím zpevněním při fixaci páteře oboustrannou aktivitou 

m.longus colli.  

 

K dolní krční páteři má vztah i bránice a dýchání. Při usilovném dýchání se zdvihá hrudník 

aktivitou mm.scaleni a krční páteř se pro tento děj stává stabilní oporou. Při nádechu vzniká 

tendence k předklonu a tím se ovlivňuje velikost krční lordózy, což může působit 

cervikobrachiální symptomatologii ovlivňující posturální funkce. Zvyšuje se nárok na šíjové 

svaly (Véle, 1997). 

 

Goniometrické rozsahy pohybů se značně u různých autorů liší, neboť pohyby nejsou vždy 

čisté a vždy se vzájemně více či méně kombinují. Pohyby krční páteře dle Véleho jsou flexe a 

extenze (obojí v rozsahu 35-45°), lateroflexe (45°) a rotace (60-80°) (Véle, 1995). Na rozsah 

pohybu má vliv i výchozí poloha. Ve stoji jsou pohyby dolní krční páteře menší než vleže, 

což je dáno napětím šíjových svalů. Rozsah pohybů se směrem kaudálním snižuje spolu se 

zvýšeným mechanickým nárokem na zatížení.  

 

Posturální změny a omezená pohyblivost cervikothorakálního úseku páteře vedou k bolestem 

krční páteře a pletence ramenního. Toto tvrzení bylo potvrzeno měřením s využitím 

fotografické techniky, jež je považována za věrohodnou (r = 0.86) metodu (Falla, a další, 

2007). Testovaní jedinci byli vyfotografováni v rovině sagitální. Držení hrudní páteře 

v sagitální rovině bylo hodnoceno jako sklon přímky proložené mezi C7-TH7 a horizontálou, 

dále byl hodnocen kraniovertebrální úhel. Sklon hrudní páteře pozitivně koreluje s bolestí 

krční páteř (r = 0.63), zatímco kraniovertebrální úhel koreluje negativně (r = -0.56). Jedinci 

s bolestí krční páteře se vyznačovali větším sklonem hrudní páteře a menším 

kraniovertebrálním úhlem. Čím byl sklon hrudní páteře větší, tím byla větší bolestivost krční 

páteře. Proto za vhodnější pro hodnocení ve vztahu bolesti krční páteře je považováno měření 

sklonu hrudní páteře než kraniovertebrálního úhlu (Lau, a další, 2010). 
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3.2.3 Pohyby hrudních sektorů páteře a hrudníku 

Jednotlivé sektory hrudní páteře na sebe navazují a funkčně přecházejí i do krčních a 

bederních regionů. Je to nejdelší úsek páteře, na který jsou kladeny značné nároky z hlediska 

udržení tělesné osy ve správném postavení, zejména ve vzpřímeném držení. Porucha její 

funkce se projeví tvarovými změnami ve smyslu kyfózy, skoliózy a poruchami držení těla, 

což s sebou nese i důsledky mechanické i psychické. Janda uvádí, že horní zkřížený syndrom 

působí dysfunkci na úrovni TH4/TH5 (Morris, a další, 2006), kde horní sektor přechází 

plynule přes střední část do dolního sektoru hrudní páteře. Jeho tvrzení potvrzují i 

biomechanici, kteří uvádějí obratel TH5 jako hraniční oblast, jež je dána různými osami 

rotace horních a dolních žeber. Z mechanického hlediska tvoří 5. žebro dělící hladinu, která se 

shoduje s rozložením tuhosti osové kostry a morfologií, tj. dělením frontální trupové části 

muskulatury, jejíž hranice účinku je ve smyslu proximálního a kaudálního působení ve výši 

uvedeného žebra. Tuhost je zde dána konstrukcí základní smyčky: obratel-žebro-prsní kost-

žebro-obratel (Otáhal, a další, 1996). Hranici TH5 pokládá za významnou i Brügger, který 

uvádí, že vzpřímené držení těla (viz kapitola 3.3) je definováno harmonickou thorakolumbální 

lordózou, sahající od sakra po TH5, protažením krční páteře a hlavy, zvednutím hrudníku s 

retropozičním postavením ramen a mírným sklopením pánve vpřed (Valihrach, 2003). 

 

Hrudní obratle tvoří nejméně pohyblivou část páteře, a to pro své skloubení se žebry. Hrudní 

páteř je proto nejvíce pohyblivá ve směru sagitálním, v horním úseku hrudní páteře je možná i 

axiální rotace. Pohyby hrudníku jsou spojeny i s pohyby hrudní páteře. Jsou zde patrny i 

sdružené pohyby, ve smyslu pohybu obratle vpřed a vzad se současným translačním 

pohybem. Sdružení pohybu mezi lateroflexí a rotací je v této oblasti velmi omezené (pro vyšší 

tuhost a fixaci spojů v hrudním úseku). Dle Tsairise (Jordan, a další, 1998) je velikost těchto 

translačních pohybů přibližně 1-3 mm do každého směru a translační pohyb je přítomen vždy, 

tedy při každém pohybu.  
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Obr. 8: Pohyby hrudníku a páteře při dýchání (nádech značen tečkovaně, výdech plnou 

čarou, šipky označují změny v průběhu nádechu, a – rozšíření dolní apertury hrudníku, b – 

laterální rozšíření hrudníku, c – změna tvaru hrudníku kraniálním směrem, d – extenze páteře) 

(Romei, a další, 2010). 

 

Základním pohybem hrudní páteře je flexe a extenze, lateroflexe a axiální rotace, přičemž 

dochází ke kombinaci pohybů. Extenze vzniká činností mm.erectores spinae a je omezována 

tahem ligamenta longitudinale anterius. Při extenzi se k sobě přibližují zadní partie obratlů a 

oddalují se přední okraje. Extenzi končí náraz na processi articulares a processi spinosi. Ze 

vzpřímeného postavení je extenze asi 25°. Flexe ze vzpřímeného držení je do 30° 

kontrolována činností zádových svalů, poté relaxují a flexe tak pokračuje do 45° (Véle, 1997). 

Dochází k přiblížení předních okrajů obratlů a oddálení zadních partií. Kontrolu opět provádí 

ligamentozní aparát, jeho porucha může omezit flexi i extenzi páteře. Rozsah pohybu hrudní 

páteře je v literatuře uváděn různě (Tab. 8). Při flexi i extenzi se mění tvar hrudníku, při flexi 

se jeho objem zmenšuje, při extenzi se zvětšuje, což má význam pro rozsah a fáze dýchacích 

pohybů (Romei, a další, 2010). Tvar hrudníku se mění i při lateroflexi, kdy na straně úklonu 

je objem hrudníku zmenšen, mezižeberní prostory jsou užší. Na opačné straně je tomu 

naopak. Tím se mění i rozsah dýchacích pohybů obou polovin hrudníku. Při úklonu se 

přibližují k sobě processi transversi stejné strany, na kontralaterální straně se kostěné 

struktury oddalují. Rotace je omezena funkcí hrudníku v rozsahu 30°. Na hrudníku se axiální 

rotace projevuje změnou tvaru tak, že se na straně rotace zvětšuje konkavita žeber 

s oploštěním na straně opačné. S věkem dochází k snížení elasticity hrudníku a s tím i snížení 

rozsahu pohybu do rotace. 
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Tab. 8: Rozsah pohybu hrudní páteře. (Kapanji, 1975; Lewit, 2003; Norkin, a další, 2003; 

Kolář, 2009) 

 

Pohyb TH Norkin Kapandji Kolář Lewit 

Flexe 0-80° 0-105° 0-35° 0-45° 

Extenze 0-25° 0-60° 0-20° 0-25° 

 

 

Hrudník je shora ohraničen klíční kostí a sternem, zdola žeberními oblouky. Dutinu hrudní od 

dutiny břišní odděluje bránice, jež je hlavním inspiračním svalem. Upíná se na bederní 

obratle, 7-12. žebro a na processus xyphoideus. Bránice je i svalem posturálním, tato funkce 

bude diskutována v kapitole 3.2.6.1. Při inspiraci se zvětší objem hrudníku snížením brániční 

klenby a elevací žeber a tím se vytvoří v dutině hrudní podtlak (rozdíl 0.4-0.9 kPa od 

atmosférického tlaku), který vede k proudění vzduchu do plic. Samotná bránice se na 

změnách tvaru hrudníku podílí hned několika způsoby. Zkrácením bráničních vláken dochází 

k sestupu bránice do břišní dutiny a tím zvětšení kraniokaudálního průměru hrudníku. Její 

kontrakce způsobí rozšíření dolní části hrudního koše, a to dvojím mechanismem: vzestup 

abdominálního tlaku působí přes tu část bránice, která je přiložena na stěnu hrudníku a vede 

tak k rozšíření jeho dolní části stejně jako tah kostální části bránice za dolní žebra. Expirace 

vytvoří v dutině hrudní přetlak, který vytlačuje vzduch z plic. Tento přetlak vzniká při 

relaxaci inspiračních svalů, kdy se uvolňuje energie nahromaděná v elasticitě roztaženého 

hrudníku a v plicní tkáni. Smršťování natažených elastických elementů vede ke zmenšení 

objemu hrudníku, postupná dekontrakce inspiračních svalů výdech naopak mírně brzdí. 

Teprve při intenzivnějším výdechu je nutno k tomuto účelu i funkce expiračních svalů (Kolář, 

2009).  

 

Dýchací pohyby a motorika páteře se vzájemně ovlivňují (Obr. 8). Modifikací dýchacích 

pohybů lze tvarovat nejen hrudník, ale i hrudní páteř a naopak postavení hrudní páteře a 

pletenců ramenních ovlivní symetrii dýchání (Romei, a další, 2010). Dýchání ústy přetěžuje 

svaly krční páteře. Bylo prokázáno, že po dvanácti týdenní terapii, zaměřené na dechová 

cvičení, došlo k napřímení trupu, především k redukci předsunutého držení hlavy a ramen. 

Napřímená postura umožní brániční dýchání. Aktivita svalů před a po terapii klesla u 

m.sternocleidomastoideus z 5% na 3%, m.trapezius horní část z 7% na 3% a u 

suboccipitálních svalů z 19% na 10%. (Correa, a další, 2007). 
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Ve stoji i vsedě působí gravitační síla na hlavu, ramena, paže a hrudník, což tvoří flekční 

moment působící na hrudní páteř. Při jejím napřímení je generován do vzpřímené pozice 

extenční moment a zároveň stoupá i svalová aktivita m.erector spinae - platí zde lineární 

závislost (Dolan, a další, 1993). Při zvýšení hrudní kyfózy z obvyklých 40° na 65° dochází na 

úrovni TH10 k nárůstu deformačního flekčního momentu o 50%. Zvýšená hrudní kyfóza je 

výsledkem selhání hrudní páteře odolat flekčním momentům a tíhy těla. Mezi křivostí hrudní 

páteře a segmentální zátěží je uváděna silná korelace r = 0.93; mezi křivostí a velikostí 

kompresivní síly r = 0.89; mezi křivostí a velikostí smykové síly r = 0.85 (Briggs, a další, 

2007). S narůstající zátěží kompresivní síla posouvá ploténku vpřed, až je její pohyb 

vyčerpán, nucleus pulposus již déle neodolá tlaku a páteř se stane nestabilní. Spinální 

podpůrný systém se neadekvátně vyrovnává s nárůstem hyperkyfózy, snižuje se aktivita svalů 

ve vertikále, což vede ke vzniku deformit ve všech částech páteře (Carlson, 2003). Nejčastější 

zlomeniny v případě hrudní páteře bývají ve vrcholu kyfózy (Wendlová, 2004). Hrudní 

hyperkyfóza vyjádřená v horní části hrudní páteře vykazuje větší flekční moment, 

kompresivní a smykové síly než hrudní hyperkyfóza v dolní části. Kyfóza v horní části páteře 

je o 12.6° více zakřivena, výška postavy je snížena o 4 cm a vrchol křivky je v úrovni TH4/5. 

Kyfóza v dolní části hrudní páteře má vrchol křivosti v úrovni TH8 (Briggs, a další, 2007). 

Vznikem hrudní hyperkyfózy jsou více ohroženy vysoké dospívající dívky, kde kyfóza 

vysoce koreluje s výškou trupu r = 0.96 (Awad, a další, 2012). 

 

Nárůst posturální tuhosti a hrudní kyfózy je společným znakem stárnutí. Posturální tuhost je 

definována jako nemožnost aktivně dosáhnout vzpřímeného držení těla. Zatímco u 

dospívajících schopnost napřímení hrudní kyfózy nebývá omezená, u starších jedinců (65-80 

let) tomu již tak není a procentuální změna hrudní kyfózy bývá 9.6% (Hinman, 2004). 

S věkem se mění struktura a mechanické vlastnosti tkání, které vyústí k snížení elasticitě a 

nižší schopnosti odolat flekčnímu momentu gravitace. Do 30 let se hrudní kyfóza pohybuje 

v rozmezí 20-29°, po 40. roce narůstá rychleji u žen než u mužů, v 55 - 60 letech má 

průměrně 43°, později v 76-80 letech 52° (Carlson, 2003).  

 

Jelikož s narůstající hrudní kyfózou se snižuje kvalita života - deformují se vnitřní orgány 

(Lafon, a další, 2010), snižuje se pohyb cervikothorakálního úseku páteře (Quek, a další, 

2013), snižuje se tělesná výška (Awad, a další, 2012) - je třeba působit preventivně. V terapii 

je nutné zohlednit pletenec ramenní, který hraje významnou část v roli ideálního napřímení 

horní poloviny těla - pro kompenzaci hyperkyfózy je totiž doporučováno posílení dorzálních 
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svalů a protažení prsních svalů vpředu na hrudníku (Cheshomi, a další, 2011). Předsunuté 

držení hlavy je prostředníkem mezi hrudní kyfózou a rozsahem krční páteře, tedy korekce 

předsunutého držení hlavy uleví od potíží s krční páteří i s hrudní hyperkyfózou (Quek, a 

další, 2013). Terapii je nutno cílit dlouhodobě. Po tříměsíční pohybové terapii došlo k 

zmenšení křivky hrudní páteře o 5 %, po šesti měsících se snížila o 11 % (Carlson, 2003). Na 

základě klinických zkušeností lze využít v terapii hyperkyfóz kineziotaping (Williams, a další, 

2012), myofasciální a mobilizační techniky (Lewit, 2003) i další fyzioterapeutické koncepty a 

metody (Pavlů, 2002). 

 

3.2.4 Pohyby bederní páteře 

Bederní páteř je nejvíce mechanicky zatěžovaný úsek páteře, tato zátěž směrem distálním 

stoupá, čemuž odpovídá i kostěná struktura obratlů. Bederní lordózu lze sledovat až do úrovně 

TH5, je akcentována činností m.iliopsoas. Míru bederní lordózy ovlivňuje sklon sacra. 

Meziobratlový disk je v oblasti L5 tlustší a ve spojení se sacrem je pevně spjat silnými 

ligamenty. To děla SI oblast stabilní. Sklon pánve je nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím 

bederní křivku (Bullock-Saxton, 1988). Pohyby bederní páteře se dějí ve směru flexe a 

extenze, lateroflexe a rotace. Rozsah pohybů je závislý i na věku (Tab. 9, 10). Lumbosakrální 

spojení je locus minoris resistanciae bederní páteře. Vzhledem ke sklonu os sacrum dopředu 

se zde uplatňují síly, které vedou k tomu, že L5 má tendenci sklouznout dopředu a dolů. Tím 

je namáhán smykem a může dojít k spondylolistéze. Páteř je odlehčována aktivitou 

expiračních svalů (břišních svalů) a svalů pánevního dna. V oblasti L1 je tlak na ploténku 

snížen o 50%, v úrovní S1 o 30% (Panjabi, a další, 2001).  

 

Bolestí bederní páteře trpí především jedinci pracující dlouhodobě vsedě. Dvouhodinový sed 

bez opěrky zad, kdy křivka bederní páteře má lordotický tvar (-25°) a pánev je klopena vpřed, 

vede k zvýšené aktivitě m.longissimus dorsi (o 20%), m. multifidus (o 10%). Sed s oporou 

zad je pasivním dějem, křivka bederní lordózy je kyfotická (15°) a pánev je klopena vzad, 

svalová aktivita klesá - m.longissimus dorsi (12%) a m. multifidus (5%). Čím větší je flexe 

bederní páteře, tím menší je aktivita svalů v oblasti bederní páteře. Vzhledem k nízké svalové 

aktivitě vsedě je větší zátěž přenesena na ligamenta a intervertebrální disky. Tím dochází 

k dekompenzaci bederní páteře a rozvíjí se bolest zad. Jsou-li pasivní struktury, ligamenta a 

meziobratlové disky, dlouhodobě cyklicky zatěžovány, dochází ke „creep fenoménu“, disky 

se snižují a ligamenta snižují svoji tuhost. Vazy jsou mechanickými receptory, které rozliší 
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kritickou situaci a ochrání klouby i svaly (Mörl, a další, 2012). Stejné tendence jsou 

popisovány i při pasivním chabém držení těla ve stoji, kdy dochází ke snížení svalové aktivity 

m.multifidus, m.obliquus internus abdominis a m.erector spinae v hrudní oblasti (Obr. 9) a ke 

zvýšení svalové aktivity m.rectus abdominis v porovnání s napřímeným držením trupu. Tyto 

výsledky ukazují, že lumbopelvické svaly jsou aktivní při stabilizaci trupu a slouží k udržení 

optimálního napřímení, jsou méně aktivní při pasivním držení těla (O'Sullivan, a další, 2002). 

 

 

Tab. 9: Pohyblivost v bederních segmentech (°) ve flexi v závislosti na věku (Véle, 1995) 

Věk (rok) 2-15 35-50 50-65 65-75 

L1-L2 8 6 4 2 

L2-L3 10 8 5 5 

L3-L4 13 9 8 3 

L4-L5 17 12 8 7 

L5-S1 24 8 8 7 

 

 

Tab. 10: Rozsah rotace (°) bederní páteře v závislosti na věku (Véle, 1995) 

Věk (rok) 2-15 35-50 50-65 65-75 

L1-L2 12 5 6 4 

L2-L3 12 8 7 7 

L3-L4 16 8 8 6 

L4-L5 15 8 7 5 

L5-S1 7 2 1 0 
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Obr. 9: Svalová aktivita lumbopelvických svalů vleže na zádech (supine), při napřímení 

(erect standing) a při chabém držení ve stoji (sway standing); SLM = povrchová vrstva 

m.multifidus v bederní oblasti, IO = m.obliquus internus abdominis, EO = m.obliquus 

externus abdominis, RA = m.rectus abdominis, TES = m.erector spinae v hrudní oblasti 

(O'Sullivan, a další, 2002) 

 

3.2.5 Pohyby v oblasti pánve 

Pánev je konečným segmentem osového orgánu spojující páteř s dolními končetinami. 

Z biomechanického pohledu je převodníkem zátěže mezi osovým orgánem a dolními 

končetinami. Je stabilní, jen mírně pružící bází pro flexibilní páteř. Tvar a zakřivení páteře je 

ovlivněno postavením pánve. Tato báze je pevná vsedě, ale dynamicky proměnná ve 

vzpřímeném stoji. Vpředu je spojena pružnou symfýzou a vzadu s křížovou kostí 

sakroiliakálními klouby, jež umožňují jen nepatrný rozsah nutačního rázu. Při pohybu pánve 

vpřed v rovině sagitální se symfýza pohybuje dolů, pohyb je označován anteverzí pánve. 

Tento pohyb je spojen se zvýšením bederní lordózy a participuje na něm m.iliopsoas. Při 

pohybu v opačném směru, označovaném retroverzí pánve, se os pubis pohybuje směrem 

nahoru, dochází ke snížení bederní lordózy. Na tomto pohybu se podílejí břišní svaly. 

V rovině frontální může být pánev zešikmena a v rovině horizontální může být rotována. Tyto 

pohyby lze jen obtížně hodnotit kvantitativně.  
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Z postavení pánve lze soudit na funkci svalů osového systému. Postavení pánve je souhrou 

všech svalů trupu, ale nikoliv primární příčinou vadného držení těla. Postavení pánve je 

podvědomě řízeno posturálním programem, který se vytváří v průběhu motorické ontogeneze. 

Vědomě je možné změnit postavení pánve jen krátkodobě. Proto instrukce o správném 

postavení pánve nebo páteře je terapeuticky neúčinná. Řešením je tvorba nového posturálního 

programu, což je velmi obtížné.  

 

Z rentgenových snímků je sklon pánve definován následovně: Jde o úhel přímky vedené ze 

středu kraniální desky S1 do středu hlavic obou femurů s vertikálou. Za normu je považováno 

12 ± 6° (Kolář, 2009). Neutrální poloha pánve v sagitální rovině je popsána dle Jandy 

rozdílem polohy SIPS a SIAS v rovině sagitální - 2,5 cm (Janda, 1984), přepočteno na stupně 

z dat uváděných pro hloubku pánve v případě jejího modelování dostáváme - 10° (Soumar, 

2011). Sklon pánve závisí na testované pozici jedince. Ve stoji byl sklon pánve určen 

s pomocí radiografie 11,2°, zatímco vsedě 26,9° u osob bez bolesti zad (Berthonnaud, a další, 

2011). 

 

Poloha pánve je daná rovnováhou mezi paravertebrálními a břišními svaly, svaly pánevního 

dna, bránicí, flexory kyčelního kloubu a ischiokrurálními svaly. Větší sklon pánve vede ke 

zvýšené bederní lordóze, oslabení břišních svalů, dolních vláken m.trapezius a m.latissimus 

dorsi, což vede k hornímu zkříženému syndromu a předsunutému držení hlavy (Morris, a 

další, 2006). Páteř a pánev tvoří lineární řetězec artikulujících segmentů, díky němuž lze 

hodnotit posturu v sedě i ve stoji a popsat mobilitu jednotlivých segmentů páteře. Mění-li se 

poloha pánve a bederní páteře, reaguje i hlava svými posuny, aby byla zachována stabilita a 

rovnováha těla (Berthonnaud, a další, 2011). 

 

Thorakolumbální oblast má vliv na napřímení krční páteře a vzpřímené držení hlavy. Často 

jsme nuceni po dlouhou dobu pracovat vsedě. Chabý sed se sklopenou pánví vzad vede k flexi 

krční páteře a k předsunutí hlavy vpřed, přičemž se zvyšuje aktivita m.erector spinae v úseku 

krční páteře. Zatímco při napřímení vsedě, kdy je pánev překlopena vpřed, se mění aktivita 

svalů cervikothorakálního regionu a kinematika krční páteře i hlavy (Obr. 10). Dochází 

k zvýšení aktivity m.erector spinae v hrudní páteři, zatímco v krčním úseku se jejich aktivita 

snižuje (Caneiro, a další, 2010). Vysvětlením je dle O’Sullivana to, že sed s napřímenou 

hrudní páteří zajišťují více hrudní extensory než extensor v bederní oblasti. Toto je 

popisované jako substituční vzorec – aktivace hrudních extensorů vede k relaxaci 
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m.multifidus v oblasti bederní páteře. Aktivace dlouhých cervikothorakálních extensorů vede 

k relaxaci dlouhých krčních extensorů (Wyk, a další, 2010), reciproční inhibicí dochází 

k aktivaci hlubokých flexorů krku (Falla, a další, 2007). V napřímené pozici hrudní páteře 

odpadá flekční moment hlavy, dochází k její retrakci, tudíž není ani požadavek, aby extensoři 

krční páteře pracovali (O'Sullivan, a další, 2002). 

 

 

Obr. 10: Horizontální translační pohyb hlavy vztažen k C7 v případě chabého sedu (slump), 

při napřímení (thoracic) a při sklopení pánve vpřed (lumbo-pelvic), * značí p < 0.001 

(Caneiro, a další, 2010) 

 

3.2.6 Axiální muskulatura 

Axiální systém slouží k udržení vzpřímeného držení trupu. Pevnost spojení a stálost dvou 

obratlů při současné flexibilitě páteře jako celku podporují: discus intervertebralis, foramen 

intervertebrale, articulationes intervertebrales, musculi intervertebrales a ligamenta 

intervertebralia. Systém dlouhých ligament zpevňuje páteř longitudinálně po celém jejím 

průběhu, zatímco krátká ligamenta zpevňují jednotlivé segmenty páteře. Intervertebrální 

klouby a jejich vazivová pouzdra vymezují rozsah pohybu mezi segmenty páteře. 

Intersegmentální svaly spojují segmenty a umožňují jejich pohyb mezi sebou. Meziobratlová 

ploténka umožňuje poddajnost segmentu. V malém rozsahu umožňuje flexi, extenzi, klouzavý 

pohyb v rovině sagitální a frontální, pohyb rotační oběma směry. Síla svalů, které k sobě 

přibližují obratlové oblouky a processi spinosi, je namířena proti síle, která působí axiální tlak 

na meziobratlovou ploténku. Oslabení tohoto hlubokého systému intersegmentálních svalů 

vede k většímu zatížení plotének a tím k jejich možné traumatizaci (Panjabi, 1992).  
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Véle rozlišuje stabilitu statickou, která znamená udržení stabilní konfigurace obratlů v zaujaté 

poloze, a stabilitu dynamickou. Ta umožňuje pohyb páteře jako celku. Malé lokální změny 

vzájemné polohy obratlů umožňují větší změnu postavení páteře jako celku. Zatímco kostěné 

struktury, meziobratlové ploténky a ligamenta jsou odpovědny za statickou stabilitu, 

dynamická stabilita je podmíněna silou svalů (Véle, 1995). Dle průběhu rozlišujeme na páteři 

svaly krátké intersegmentální (hluboká vrstva, Obr. 11), střední intrasektorové (střední vrstva, 

Obr. 12) a dlouhé intersektorové (povrchní vrstva, Obr. 2).  

 

Krátké svaly netvoří typická svalová bříška a jsou těžko preparovatelné od vaziva. Basmajian 

je označuje jako dynamická ligamenta (Véle, 1997). Přemosťují jeden až tři obratle a 

souhrnně je označujeme vzpřimovačem trupu. Tento sval je složen z mnoha drobných svalů. 

Dle začátku a úponu se člení do několika systémů: spinospinální, spinotransverzální, 

transverzospinální a transverzotransverzální. Zajišťují postavení obratlů mezi sebou, protože 

tato činost je trvalého rázu (obzvlášť při vzpřímeném držení), vlákna mají tonický charakter, 

málo se unaví, jsou ekonomická, mají tendenci k hypertonu a k svalovým kontrakturám 

(Petrovický, 2001). Z histologického hlediska jsou tyto svaly složeny převážně z pomalých 

červených vláken (typ I., SO - slow oxidative), která jsou poměrně tenká (cca 50 

mikrometrů), mají méně myofibril, hodně mitochondrií a přítomnost většího množství 

myoglobinu (obdoba krevního barviva) jim dodává červenou barvu. Jsou typická velkým 

množstvím krevních kapilár. Enzymaticky jsou červená vlákna vybavena k pomalejší 

kontrakci, ale jsou vhodná pro protahovanou, vytrvalostní činnost k statickým a polohovým 

funkcím (Konrádová, a další, 2000). Z biomechanického hlediska je větší obsah vaziva 

v této muskulatuře pochopitelný – vazivo je struktura méně energeticky náročná nežli tkáň 

svalová. Uvádí se, že tyto svaly se aktivují při pohybu dříve než svaly povrchové, tzn. startují 

pohyb (Véle, 1995), ovšem prokazatelnost tohoto jevu je velmi složitá. Nepochybuji o jejich 

aktivitě během prováděného pohybu, ale otázkou je, zda jejich funkce má účel v provedení 

pohybu celého regionu nebo v udržení postavení určité části páteře. Přikláním se k funkci 

stabilizační. Vzhledem k hlubokému uložení jsou tyto svaly nepřístupné přímé exploraci. 

Klinicky jejich funkci vyšetřujeme lokálním segmentálním vyhodnocením pohybu 

jednotlivých obratlů. Lokální omezení intersegmentálního pohybového rozsahu se označuje 

„blokádou“. Nemusí být chápána jako tvrdá zarážka pohybu, ale je popisována i jako 

pružnější omezení pohybového rozsahu neboli pohybová bariéra. Jsou zdrojem poruchy 

stability klidového vzpřímeného stoje (Nováková, a další, 2001). Vertebrogenní potíže 

vznikají nejen poruchou statické, ale i dynamické rovnováhy. 
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Obr. 11: Svaly zad, hluboká vrstva, (Netter, 2010) 

 

Střední vrstva svalů páteře obsahuje již delší a silnější svaly se svalovými bříšky. Propojují 

několik segmentů mezi sebou. Funkčně již souvisí s povrchovou vrstvou svalů. Slouží 

k udržení tvaru a polohy jednotlivých sektorů páteře v průběhu jakéhokoliv pohybu celého 

systému. Dle Petrovického sem řadíme také svaly mající vztah k žebrům: m.serratus posterior 

superior, který je inspiračním svalem a pomáhá zvedat horní žebra; m.serratus posterior 

inferior, jenž je naopak expiračním svalem a dolní žebra sklání (Petrovický, 2001).  
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Obr. 12: Svaly zad, střední vrstva, (Netter, 2010) 

 

Povrchová vrstva zádových svalů je složena z dlouhých dobře viditelných a palpovatelných 

svalů. Svaly povrchové vrstvy se upínají na horní končetinu (m.trapezius, m.latissimus dorsi, 

m.rhomboideus major et minor, m.levator scapulae) a byly již charakterizovány v kapitole 

3.1. Propojují několik sektorů mezi sebou, integrují pohyb páteře jako celku, mění trajektorii 

pohybu a mají dominantní vliv na tvarovou charakteristiku regionu. Mají silnou fazickou 

složku, neboť vyvinou značnou sílu, aby mohly korigovat vzniklou nerovnováhu, jež by vedla 

k pádu. Protože působí na značné rozsáhlé ploše, zasahují do svalových smyček, které 

zahrnují i svaly končetin. Svaly s fazickou složkou obsahují převážně rychlá bílá vlákna (typ 
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II. A, FOG - fast oxidative and glycolytic). Ty jsou objemnější (cca 80-100 mikrometrů), mají 

více myofibril a méně mitochondrií. Enzymaticky jsou vybavena k rychlým kontrakcím, 

prováděným velkou silou, ale po krátkou dobu. Jsou méně ekonomická a mají jen střední 

množství kapilár. Hodí se pro výstavbu svalů zajišťujících rychlý pohyb prováděný velkou 

silou. Jsou velmi odolná proti únavě. V kosterních svalech dále mohou být zastoupena rychlá 

červená vlákna (typ II. B, FG - fast glycolytic), mají velký objem, málo kapilár, nízký obsah 

myoglobinu a nízký obsah oxidativních enzymů. Díky silně vyvinutému sarkoplazmatickému 

retikulu a vysoké aktivitě Ca a Mg iontů dochází u těchto vláken k rychlému stahu 

prováděnému maximální silou, ale vlákna jsou málo odolná proti únavě. Nově zjištěná jsou 

tzv. přechodná vlákna (typ III., intermediární), představují vývojově nediferencovanou 

populaci vláken, která je zřejmě potenciálním zdrojem předchozích tří typů vláken, jejich 

funkce není zatím známa (Konrádová, a další, 2000). Obecné konstatování, že v lidských 

svalech jsou téměř rovnoměrně zastoupena vlákna prvního a druhého typu, dnes již neobstojí. 

Konkrétní diferenciace svalových vláken tedy zůstává stále neúplná a jistě bude po dlouhou 

dobu lákavým tématem mnohých studií zabývajících se heterogenitou svalu a poměrným 

zastoupením jednotlivých typů vláken. 

 

3.2.6.1 Vzájemné vztahy axiální muskulatury 

Koordinace jednotlivých svalových skupin je předpokladem funkce systému jako celku. 

Změna polohy těla není určována jen statickou silou, ale dynamickou změnou rovnováhy. 

Dynamickým vyvažováním je zajišťována i vertikální stabilita páteře při udržení rovnováhy 

ve vzpřímeném stoji. Aktivita svalů je vždy reakcí komplexní, aktivita jedné svalové skupiny 

vede k ovlivnění chování skupiny jiné. Vztáhneme-li toto tvrzení k pohybu při napřímení 

páteře, dochází k souhře svalů ventrální plochy těla a dorzální muskulatury. Aktivují se nejen 

extensoři páteře v povrchové či hlubokých vrstvách, ale i flexory páteře. Pohyb probíhá tak, 

že okamžitá poloha je výsledkem rozdílu mezi aktivitou agonistů a antagonistů obou stran 

(Granata, a další, 2001).  

 

Mezi funkční dvojicí břišních svalů a m.iliopsoas platí vztah dynamické rovnováhy, jehož 

porušením se mění postavení pánve a tím i velikost bederní lordózy. M. iliopsoas má tendenci 

ke zkrácení, vzniklou nerovnováhu nutno kompenzovat posílením břišních svalů. Jsou-li 

břišní svaly ochablé, nemohou bránit sklonu pánve dopředu a dochází k zvýšení bederní 

lordózy. Šikmé břišní svaly tvoří elastický pás (Obr. 13) běžící šikmo kolem trupu a jsou 

zapojeny do dlouhých zkřížených trupových smyček (Smíšek, a další, 2011). Při dobrém tonu 
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šikmých břišních svalů je linie trupu zeštíhlena. Společnou kontrakcí břišních a zádových 

svalů se vytváří dynamická rovnováha, která se projevuje harmonickým držením páteře. Toto 

držení se vyznačuje proporcionálním zakřivením jednotlivých funkčních sektorů páteře při 

tzv. „správném držení trupu“. Při chabém držení, kdy jsou břišní a zádové svaly oslabeny, 

dochází k hyperaktivitě m.iliopsoas a k zvýraznění bederní lordózy. Ochabnutí zádových 

svalů vede ke zvýšení hrudní kyfózy a krční lordózy (Véle, 1997).  

 

Další funkční dvojici představuje významný vztah bránice a břišních svalů. Do axiálního 

systému je nutno započítat i svalstvo činné při dýchání. Bránice je tedy i svalem posturálním. 

Dýchání ve vertikální poloze by se mělo dít proti mírnému odporu, nosními otvory, aby se 

aktivovaly břišní svaly, které mají tendenci k ochabnutí. Tedy musí mít dobrý tonus, aby 

nedocházelo k prominenci břicha, aby byla lépe bránice fixována a tím došlo lépe k elevaci 

žeber. Mezi bránicí a břišními svaly platí stav dynamické rovnováhy, jako je tomu u zádových 

svalů při udržení rovnováhy stoje (Kolář, 2009).  

 

Další svalová rovnováha musí být nastolena i mezi předními fixátory hrudníku - mezi 

mm.pectorales a břišními svaly. Anatomicky se totiž tyto svaly setkávají na úrovni 5. žebra, 

pracují synergisticky, a to jak ze směru kraniálního (m.pectoralis major et minor), tak 

kaudálního (m.rectus abdominis, m.obliquus abdominis externus a m.transversus abdominis). 

M.pectoralis major prostřednictvím kraniálního tahu napomáhá vzpřímení, společně s m. 

erector spinae v hrudní oblasti zvedají hrudník a zajišťují optimální hrudní kyfózu (Tichý, a 

další, 1988). Dojde-li k chabému držení trupu, klesne aktivita m.erector spinae v hrudní 

oblasti a přímý břišní sval zvýší aktivitu k udržení rovnováhy. Překvapivě zvýšením aktivity 

přímého břišního svalu dojde ke snížení aktivity m.obliquus internus abdominis. Tedy břišní 

svaly nepracují homogenně, ale jsou ve své funkci diferencovány (O'Sullivan, a další, 2002).  
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Obr. 13: Svalová smyčka m.latissmus dorsi (Smíšek, a další, 2011)  

 

Ucelený pohled na komplexní souhru axiální muskulatury podává Kolář. Pojem hluboký 

stabilizační systém páteře definuje jako svalovou souhru zabezpečující stabilizaci, tedy 

zpevnění páteře při všech našich pohybech i statických pozicích. Působí ochranou roli páteře 

proti působícím silám. Za předpokladu fyziologického vývoje mozku uzrává na konci 

čtvrtého měsíce stabilizační souhra svalů, která umožňuje postavení páteře, odpovídající 

jejímu optimálnímu statickému zatížení (Obr. 14). Jde o centrální program, který 

prostřednictvím aktivace svalů formuje budoucí lordoticko-kyfotické zakřivení a umožňuje 

rovnoměrné zatížení jednotlivých páteřních segmentů. Toto vzpřímené držení páteře je 

zajištěno kokontrakcí tzv. společnou aktivitou svalů s antagonistickou funkcí (Kolář, a další, 

2005). To ovšem neplatí pouze v rovině jednoho kloubu, ale po celé délce páteře. Páteř však 

není pevný stožár, nýbrž se skládá z 32 obratlů. Dlouhé na sebe navazující svaly by nutně 

působily vyviklání, vyklonění jednotlivých segmentů páteře, jak přímo prokázal Panjabi 
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(Panjabi, 1992a, 1992b). Proto v centrálním programu stabilizace páteře hraje zásadní roli 

souhra mezi hlubokými svaly a svaly dlouhými povrchovými. Konkrétně jde o kokontrakci 

mezi monosegmentálními svaly (m. multifidus a s tímto svalem zřetězenou bránici, pánevní 

dno) a břišními svaly, které jsou přední oporou břišní dutiny a spoluregulují nitrobřišní tlak 

(Obr. 15. A) (Kolář, a další, 2005). Obdobné uvádí O'Sullivan, který dělí svaly stabilizující 

trup do dvou skupin: 1) svaly s přímým spojením s bederní páteří zajišťující segmentální 

stabilitu páteře (m.multifidus, m.transversus abdominis a m.obliquus internus abdominis), 2) 

svaly bez přímého spojení s páteří, produkující velký točivý moment a zajišťující kontrolu 

nad velkými pohyby trupu (m.rectus abdominis, m.obliquus externus abdominis a m.erector 

spinae v hrudní oblasti). Bederní páteř je stabilizována m.multifidus, k čemuž přispívá i 

m.obliquus internus a m.transversus abdominis přes thorakolumbální fascii a kontrolu 

nitrobřišního tlaku (O'Sullivan, a další, 2002). V oblasti horní hrudní páteře a krční páteře jde 

o souhru mezi hlubokými flexory a extenzory páteře (Frank, a další, 2013).  

 

 

Obr. 14: Kojenec ve věku 4. měsíců. Kokontrakční vzor stabilizace páteře v sagitální rovině. 

Páteř je souhrou svalů nastavena do postavení, které zajišťuje její ideální statické zatížení 

(Kolář, a další, 2005) 

 

Hluboký stabilizační systém páteře je jedním z nejvýznamnějších funkčních 

etiopatogenetických faktorů (viz kapitola 3.3.3) způsobujících bolesti v zádech včetně 

kořenových syndromů. Na obrázku 15. B jsou uvedeny nejčastější odchylky ve stabilizační 

funkci svalů. Sama porušená stabilizační funkce svalů, která je kompenzována jednostrannou 

aktivitou svalů, vede ke vzniku vnitřních sil působících na páteř. Tyto síly často převyšují 

význam sil vnějších (Kolář, a další, 2005). Dalším typem odchylky ve stabilizační funkci 

svalů je zvýšené napětí svalů zad a krku, které je patrné ve stoji, ale vsedě mizí. Jedná se o 

předsunuté držení těla. Toto držení je charakterizováno posunem pánve před os naviculare, 

ramen před pánev a hlavy před střed klíčku (Lewit, 2003). 
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A)    B)  

Obr. 15: A) Svalová souhra mezi autochtonní muskulaturou, bránicí, svaly pánevního dna a 

břišními svaly za fyziologické situace. Předozadní osa spojující pars sternalis a pars lumbalis 

bránice je nastavena téměř horizontálně, stejně tak je tomu u pánevního dna. 

B) Svalová souhra za patologické situace. Předozadní osa spojující sternální část bránice a 

kostofrénický úhel se vertikalizme, pánev se sklání do anteverze (Kolář, a další, 2005). 

 

Komplexnost pohybu a vzájemnou provázanost pohybu páteře a končetin demonstruje 

Bruggerův model ozubených kol. Slouží pouze k představě, jelikož ozubená kola se pohybují 

v prostoru a nikoliv kolem biomechanicky definovaných os. Dle tohoto modelu se vzpřímené 

držení těla děje klopením pánve vpřed, zvednutím hrudníku a protažením šíje, přičemž se 

aktivuje diagonální svalová smyčka zevních rotátorů ramenního kloubu, fixátorů lopatek a 

břišních svalů (Valihrach, 2003). Provázanost pohybu končetin a trupu potvrzují i další autoři. 

Bez stabilizace trupu nelze dosáhnout optimálního pohybu horní končetiny (Hodges, a 

další, 1997; Aruin, a další, 1995). Mnohé studie ukázaly, že pletenec pánevní a bederní páteře 

jsou stabilizovány reflexně a že jsou připraveny jako stabilní báze před zahájením pohybu 

končetin. Zpevnění trupu udržuje všechny spinální segmenty v  biomechanicky neutrálním 

postavení při jakémkoliv pohybu. Pohyb segmentu (například pletence ramenního) je 

vztahován k synergistické aktivitě extensorů páteře a svalům vytvářející nitrobřišní tlak, to 

jsou břišní svaly, svaly pánevního dna a bránice. Bránice je sval, který přispívá 

k nitrobřišnímu tlaku a hraje významnou roli ve stabilizaci trupu. Testováním dynamiky 
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bránice se zabýval Kolář, který u jedinců zdravých a s poruchou statiky páteře sledoval 

pomocí MRI a spirometrie dechovou a posturální funkci bránice. Předpokládal, že u jedinců 

s poruchou páteře bude bránice tažena výše a její exkurse redukovány. V relaxované poloze 

nebyly sledovány signifikantní rozdíly v dechových exkursích či v poloze bránice při nádechu 

a výdechu. Při pohybech paží došlo k významným změnám: pohyb bránice a dechové exkurse 

byly menší u jedinců s poruchou statiky páteře. Dále byla sledována kraniální poloha přední 

části bránice u osob s bolestí zad. Nedostatečná posturální aktivita bránice je nahrazena 

přílišnou aktivitou paravertebrálních svalů v oblasti bederní páteře, jež vede k bederní 

hyperlordóze a anteverzi pánve. Jeho výsledky také podporují myšlenku, že centrální nervový 

systém volí odlišné strategie při stabilizaci trupu u jedinců s bolestí pohybového aparátu. 

(Kolář, et al., 2012). Změněnou strategii vstávání ze sedu do stoje u osob s bolestí zad 

potvrzují i další autoři (Berthonnaud, a další, 2011). 
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3.3 Páteř a držení těla 

Tvar páteře určuje celkové držení těla a obráceně (Véle, 1997). Jaký je ideální či optimální 

tvar páteře a s tím i (tzv. „správné“) držení těla, není úplně jasné. V rovinách frontální a 

transverzální lze mluvit o optimu, kterým je pravolevá či rotační symetrie. V hodnocení tvaru 

páteře v rovině sagitální, tj. kyfóz a lordóz, se však autoři rozcházejí.  

 

Držení těla je frekventovaný pojem, který se vyskytuje v nejrůznějších souvislostech na 

úrovni vědeckého pojednání, odborných diskusí i laického pohledu. Obsah tohoto pojmu je 

chápán z hlediska tělovýchovného, sportovního, zdravotnického, psychologického, z hlediska 

estetiky a umění či ve vztahu k  profesi různě.  

 

Držení těla je dáno mimo jiné biologicky, což vytváří podmínky pro společné rysy držení, 

které jsou druhově specifické a odlišují nás výrazně od ostatních primátů (viz kapitola 3.2). 

Kromě nich je ovšem nutné vzít v úvahu i to, že držení těla se realizuje individuálně a má 

neopakovatelné prvky, které identifikují svého nositele podobně jako hlas nebo zvyky. 

Působením zevních a vnitřních vlivů je pak držení kontinuálně ovlivňováno – a to jak 

pozitivně (držení těla sportovců, vojáků), tak negativně (vliv těžké stereotypní fyzické práce , 

vliv stresu). Je tedy potřeba pohlížet na držení těla jako dynamický děj (Vařeka, 2002). 

Z biomechanického hlediska je termín držení těla nejasný a problematický. 

 

3.3.1 Biomechanika vzpřímeného držení těla 

V biomechanickém modelu je lidské tělo chápáno jako systém relativně pevných a 

nedeformovatelných segmentů, které jsou spojeny skloubeními. Tuhost spojení segmentů lze 

do určité míry měnit a je možné spojit několik anatomicky daných segmentů do jednoho 

celku. Potřebná tuhost spojení je dosažena koordinovanou aktivitou agonistů, antagonistů a 

dalších svalových skupin. Relativně volné spojení segmentů umožnuje jejich vzájemný 

pohyb, ale tato skutečnost do určité míry znesnadňuje dosažení vzpřímeného držení a 

lokomoci těla jako celku (analogie k pokusu vzpřímit dřevěnou tyč a řetěz, nebo desku a síť). 

Je jasné, že při pohybu trupu pomocí končetin je nutný určitý stupeň volnosti pohybu v 

kloubech končetin. Naproti tomu, trup nemůže být tvořen množstvím volně spojených 

segmentů, musí tvořit relativně pevný celek. Je možné říci, že maximální tuhost vzájemného 

spojení segmentů by byla výhodná pro udržení statické polohy za neměnících se zevních 
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podmínek. Určitá volnost spojení segmentů je však nezbytná jak při aktivní změně polohy tak 

i k udržení statické polohy při změně zevních podmínek. 

 

Opěrná plocha je část podložky (země, podlaha, stůl) v přímém kontaktu s tělem. Opěrná báze 

je celá plocha ohraničená nejvzdálenějšími hranicemi plochy (nebo ploch), opory („opěrné 

plochy a vše mezi nimi“), takže opěrná báze může být (a obvykle bývá) vetší než opěrná 

plocha. Ve statické poloze (např. vzpřímený stoj) tělo jako celek nemění svou polohu v 

prostoru. Základní podmínkou stability ve statické poloze je, že težište se musí v každém 

okamžiku promítat do opěrné báze, nemusí se však promítat do opěrné plochy. Do opěrné 

báze se tedy musí promítat vektor tíhové síly, který však nemusí směřovat do opěrné plochy. 

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

težiště nad opěrnou bází, vzdáleností mezi průmětem težiště do opěrné báze a středem opěrné 

báze a sklonu opěrné plochy k horizontální rovině. Naopak během lokomoce vektor tíhové 

síly nemusí směřovat přímo do opěrné báze, ale musí tam směřovat výslednice zevních sil 

(kterými jsou mimo tíhovou sílu např. setrvačnost, třecí síla, reakční síla...).  

 

Napřímení znamená narovnání osového orgánu - vyrovnání do přímé linie. Napřímení je 

významné, neboť mimo jiné umožňuje optimální rozsah pohybů v kořenových kloubech a 

pohybů páteře (například do rotace). Pro napřímení mají zásadní význam krátké autochtonní 

svaly páteře a hluboké flexory krku (Vařeka, 2002b) Napřímení tedy předchází a usnadňuje 

vzpřímení - zaujetí postury, i když není jeho nutnou podmínkou (viz vadné držení těla, které 

je vzpřímené, ale nenapřímené).  

 

Postura představuje držení segmentu nebo systému segmentů proti působení zevních sil, 

z nichž největší význam má tíhová síla (gravitace). Postura je zajišťována vnitřními silami, 

hlavní úlohu hraje svalová aktivita řízená CNS. Postura vždy vyžaduje zpevnění osového 

orgánu – trupu s krkem a hlavou (Vařeka, 2002b). Vzpřímené držení je aktivní poloha a 

znamená to samé jako postura, tedy nejen stoj, ale například také sed nebo vzpřímené držení 

hlavy v lehu. Vzpřímené držení nepřináší pouze výhody (lepší orientace, psychologická 

výhoda výšky, uvolnění horních končetin pro úchop), ale klade také větší nároky (obtížnější 

řízení polohy segmentů a celého těla, vyšší poloha težiště a snížení stability). Zatímco těžiště 

těla jako celku se musí promítat do opěrné báze, pak těžiště kraniálního segmentu se může 

promítat i mimo opěrnou bázi. Např. těžiště horní končetiny se při abdukci 110° promítá 

mimo trup (mimo jeho půdorys), který mu slouží za opěrnou bázi. Abduktory však musí 
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překonávat velký moment tíhové síly působící na horní končetinu. V případě trupu se ve 

vzpřímeném stoji těžiště kraniálního segmentu (kraniálních segmentů) promítá do půdorysu 

kaudálního segmentu, který představuje opěrnou („podpůrnou“) bázi a čím více se průmět 

těžiště blíží středu opěrné báze (půdorysu), tím je poloha stabilnější a svaly musí překonávat 

menší moment tíhové síly. Pokud je kraniální segment (soustava kraniálních segmentů) mimo 

svoji „normální“ polohu (např. předklon či úklon hlavy či trupu), pak se těžiště kraniálního 

segmentu (soustavy kraniálních segmentů) dostává nejen dále od středu jeho opěrné báze 

(půdorysu kaudálního segmentu), ale dokonce i mimo opěrnou bázi a svaly musí překonávat 

velký moment tíhové síly kraniálního segmentu (soustavy segmentů) (Vařeka, 2002a). 

 

Biomechanické vysvětlení a anatomické změny postury vnáší vhled do příčin bolestí zad. 

Vadné držení těla vede ke změně biomechanických vlastností a rozvoji bolesti zad. Mění se 

především momenty působení sil. S anteverzí pánve jsou bederní obratle tlačeny vpřed, SI 

skloubení směřuje více před gravity line a to vyvolává extenční momenty, zvyšuje se 

kompresivní síla působící na strukturu obratlů, dochází k střižným silám na anulus fibrosus 

meziobratlové desky, zvyšuje se napětí kloubů, kloubních pouzder, ligament i svalů. 

K bolestivým stavům dochází při dlouhodobější situaci (Bullock-Saxton, 1988). 

 

Tělo ve vzpřímené poloze je z biomechanické podstaty velmi nestabilní systém. Nestabilita je 

daná tím, že jde o případ obráceného kyvadla s malou plochou základny a vysoko uloženým 

těžištěm. Systém vzpřímeného držení těla má 3 hlavní složky – senzorická, řídící a výkonová. 

Senzorickou složkou je propriocepce, zrak, vestibulární aparát, řídicí funkci zajišťuje mozek a 

mícha, výkonovou složkou je pohybový systém daný anatomicky i funkčně. Zásadní úlohu 

hrají kosterní svaly, které leží na hranici řídicího a výkoného systému a díky propriocepci 

mají důležitou úlohu i v oblasti senzorické. Systém vzpřímeného držení těla má velké 

substituční a kompenzační možnosti. Oslabení jedné funkce se nemusí objevit ihned, ale až 

při vyšší zátěži, kdy dojde k dekompenzaci. To je důvod, proč je zpochybňováno vyšetření 

stoje jako validní pro stanovení posturální stability a kvantifikaci poruchy (Vařeka, 

2002a). S tímto názorem se ztotožňují i další autoři, kteří uvádějí, že „správné“ držení těla je 

takové držení, kde účinek gravitace je plně kompenzován vnitřními silami a kde nelze zjistit 

žádné známky oslabení funkčního selhání některé složky podpůrně pohybového systému. 

Dále přidávají, že i klasické vyšetření zkrácených svalů je dnes již překonané a doporučují 

vyšetření stoje nahradit hodnocením posturálních funkcí a kvality základních hybných 

stereotypů (Kolisko, a další, 2002). Kolář klade důraz namísto testů svalové síly na 
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kvalitativní hodnocení zapojení svalů a hodnocení schopnosti kontroly sagitální stabilizace 

páteře (Kolář, a další, 2005). Při vyšetření stoje nebyly zjištěny statistické rozdíly v aktivitě 

paravertebrálních svalů ani ve změně zakřivení bederní páteře u jedinců s a bez bolesti 

bederní páteře. Ty nastaly až v dynamických polohách, v nichž bylo zjištěno, že osoby 

s bolestí bederní páteře mají menší rozsahy bederní páteře do flexe i extenze, vyšší aktivace 

paravertebrálních svalů při flexi a extenzi dosáhli zdraví jedinci (Ahern, a další, 1988). 

 

3.3.2 Klinická hodnocení držení těla 

Držením těla se zpravidla rozumí držení trupu a pletencových oblastí při stoji. To je dáno 

konfigurací jednotlivých segmentů páteře a pánve. Protože hlavní atribut lidské postavy je 

vzpřímení, ve většině hodnotících systémů pro držení těla je prováděno srovnání osy trupu 

s vertikálou – tzv. hlavovou olovnicí (v anglické literatuře gravity line), spuštěnou ze záhlaví. 

Jedním u nás nejstarších systémů hodnocení stoje tímto postupem je schéma Jaroše a 

Lomíčka. Normální držení je zde definováno následovně: olovnice spuštěná ze záhlaví 

probíhá jako tangenta vrcholu hrudní kyfózy, dále intergluteálně a spadá mezi patní kosti. 

Nejhlubší místo krční lordózy není od svislice vzdáleno více než 2 cm s vrcholem bederní 

lordózy maximálně 3 cm. Břišní stěna je celá za frontální rovinou, proloženou mečíkem. O 

vadném držení těla se hovoří tehdy, nesplňuje-li postava popsané parametry. Vadné držení je 

charakterizováno předsunutým držením hlavy, ochablými až odstávajícími lopatkami, 

zvýšenou hrudní kyfózou a prohloubenou bederní lordózou. Opakem takto chabého držení je 

oploštělý průběh páteře, jež vídáme u plochých zad (Jaroš, a další, 1957). 

 

Variantou uvedeného stylu hodnocení je popis Rychlíkové: dolní končetiny jsou nataženy 

v kolenním a kyčelním kloubu, těžiště je nad spojnicí středů obou kyčlí, je přítomna plynulá 

křivka páteře, hlava vzpřímená. Hlavová olovnice se promítá v předozadním pohledu do osy 

páteře. Olovnice spuštěná z processus mastoideus skalní kosti se při pohledu z boku promítá 

do těla obratle C7, prochází thorakolumbálním přechodem a dále směřuje mezi koleny asi 1 

cm před hlezenní kosti (Rychlíková, 2004). Obdobná kritéria hodnocení stoje vidíme i u 

dalších autorů Mayer, Frejka, Klein a Thomas, je jím společné následující: hlava je držena 

vzpříma, brada svírá pravý úhel s krkem, vyhlazená bederní lordóza s podsazenou pánví 

v přiměřeném sklonu, chodidla rovnoběžně a rovnoměrně zatížena (Mayer, 1978). 
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Kendall k popisu stoje využívá tzv. bazální olovnici. V sagitální rovině je spouštěna tak, aby 

směřovala k os naviculare (tedy lehce před vnejší kotník), nohy jsou totiž během vyšetření 

stoje jediným skutečně nepohyblivým segmentem a hlava vždy více či méně titubuje. Ideální 

držení ve stoji tedy popisuje následovně: hlava v neutrálním postavení, křivka krční a bederní 

páteře lehce konvexní vpřed, křivka hrudní páteře lehce konvexní vzad, lopatky přiléhají 

k hrudnímu koši, pánev, kyčelní, kolenní a hlezenní klouby v neutrálním postavení. Kendall 

také uvádí popis základních typů vadného držení těla (Obr. 16), přičemž jejich společným 

znakem je předsunuté držení hlavy, hlava kompenzuje změny v oblasti pánve (Kendall, 2010). 

 

 

Obr. 16: Základní typy vadného držení těla (Kendall, 2010) 

 

Postura hodnocená v sagitální rovině a určení sklonu trupu spolu úzce souvisí. To potvrzuje i 

studie Pearsalla (1992), která mimo jiné nabízí i přehled, kterými segmenty páteře prochází 

gravity line v relaxovaném stoji, dle mnohých autorů. Steidler uvádí že, gravity line jde zadní 

částí obratlů TH12-L1, před hrudními obratli a dále protíná C7-TH1. Dle Kendalla jde gravity 

line středem těl krčních a bederních obratlů a před těly hrudních obratlů. Klausen popsal 

gravity line jdoucí před tělem L4, tudíž největší napětí spadá na hrudní páteř. Prochází-li 

gravity line před těly hrudních obratlů, je generován flekční moment, který sklání trup vpřed, 

proti tomu působí vazy a svaly, aby udržely tělo v rovnováze. V napřímené poloze jsou tyto 

síly a jejich momenty minimální, tedy i aktivita břišních a zádových svalů. Studie uvádí, že u 

dívek dominuje dorzální sklon těla, u mužů převažuje předsunuté držení těla a zvýšená hrudní 

kyfóza. Hrudní kyfóza u mužů (29.5°) byla větší než u žen (23°) a bederní lordóza u žen 
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(30.8°) byla větší než u mužů (25.6°). Gravity line u mužů procházela těly TH1-2 a L3, u žen 

pouze tělem TH1, gravity line procházela 10 mm před těly obratlů. Vzdálenost TH12 od 

gravity line byla u mužů 11.3 mm a u žen 23.9 mm (Pearsall, a další, 1992).  

 

Výše uváděné především kvalitativní definice však málo kvantifikují držení těla. U 

těchto deskriptivních systémů hodnocení spatřuji při bližším zkoumání celou řadu problémů. 

První nevýhodou je používání absolutních čísel při popisu standardů stoje: tj. stejná norma 

nemůže platit pro dospělého jedince i dítě, problematické bude i srovnání dvou jedinců 

vysokých 150 a 200 cm. Přitom je jasné, že centimetrové distance od vertikály mají u 

zmíněných kategorií zásadně odlišný význam. Další skutečností, komplikující situaci, je 

otázka způsobu měření. Problémy vznikají s pohyblivostí vlákna olovnice, způsobem fixace 

měřítka a podobně (snazší je použití bazální olovnice, vztyčené kolmo z podložky). Obtížné 

může být i „objektivnější“ měření rentgenovými (RTG) snímky. U vadného držení těla nelze 

z ekonomických důvodů, ale i z hlediska radiace zátěže, považovat RTG za vhodnou 

screeningovou metodu. Jednotlivé techniky hodnocení tvaru páteře budou dále diskutovány v 

kapitole 3.4.  

 

3.3.3 Energetická kritéria držení těla používaná v současné klinice 

K problematice držení těla se spíše než energetická spotřeba, která má své využití zejména ve 

sportu (např: vyjádřená spotřebou kyslíku), uvádí „vyváženost“. Obecně je možno 

charakterizovat „správné“ držení z tohoto pohledu jako takovou konfiguraci, kdy při statické 

zátěži leží těžiště každého segmentu nad středem oblasti, která mu slouží jako podpůrná báze, 

a tedy vyváženost systému vyžaduje minimální aktivitu svalů (Lewit, 2003). Napřímení trupu 

poskytuje orgánům v oblasti břišní a hrudní také dostatek prostoru pro jejich efektivní práci 

(Bullock-Saxton, 1988). Posturální vyváženost s minimem svalové aktivity je závislá na 

kvalitě řídicích mechanismů a na regionálních a globálních anatomických paramentrech 

(Kolář, 2009). Pohybový systém se snaží dosáhnout co největšího výkonu s co nejmenší 

spotřebou energie a to někdy i za cenu, že to může mít následky pro funkci systému 

samotného. Nejmenší spotřeba energie ve vzpřímeném stoji je při pasivním vzpřímeném 

držení s hyperkyfózou a předkloněnou hlavou (Véle, 1995). Jde o chabé držení s odlehčením 

svalů, ale s větším zatížením vazů, což vede aktuálně i z dlouhodobého hlediska k změnám, 

jež budou dále diskutovány. 
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Při aktivním vzpřímeném stoji jsou křivky páteře vyrovnanější, aktivují se posturální svaly, 

které při delší izometrické aktivitě vykazují přetížení. Aktivní držení je tedy značně 

ekonomicky náročné. Pro udržení vzpřímené polohy páteře při pohybu je nutná funkce svalů, 

a to agonistů i antagonistů. Tato spolupráce je schopná velmi jemné regulace polohy při 

současné stabilizaci systému. Prvotně se aktivují svaly hluboké, poté povrchové, což 

odpovídá i energetickým nárokům. (Véle, 1995) Lánik charakterizuje „správné“ držení těla 

tak, že těžiště působí vyváženě na dolní končetiny a tato síla je zachycena a eliminována 

tlakem podložky do nohou (Lánik, 1986). Z biomechanického hlediska jde ve všech 

případech o velmi sporné formulace, které těžko nějak kvantifikovat. 

 

Posturální funkce axiálního systému je velmi citlivým ukazatelem psychiky a stavu 

energetických zásob systému. U stavu psychické rozlady a fyzického vyčerpání dochází 

k držení páteře s vynaložením minima energie. Véle takové držení označuje držením 

„v závěsu do ligamentózního aparátu“, který je přetěžován (Véle, 1995). Určitou roli hraje i 

tlak okolí, světelné a zvukové podněty, klimatické a teplotní vlivy, ekonomicko-sociální 

zátěž, často jsme nuceni nevýhodného držení po delší dobu (sed v zaměstnání, ve škole). 

Vedle těchto tzv. zevních rušivých faktorů se rozlišují i vnitřní rušivé faktory (orgánová 

onemocnění, zranění, jizvy či psychická onemocnění). Další roli představují nejen 

individuální, ale také společenské pohybové zvyklosti dané konvencí (tak bývá uvolněné 

držení označováno jako „cool“ a strnulé držení jako korektní). Všechny tyto zevní a vnitřní 

rušivé faktory ovlivňují schopnost se napřímit. V artromuskulárním systému vznikají 

reflektorické ochranné mechanismy, v jejichž důsledku dochází ke změně fyziologického 

průběhu pohybu a držení těla se tak stává neekonomické. Brüggerem ozančované sterno-

symfyzální zátěžové držení (Valihrach, 2003). Tyto změny jsou nazývány funkční změny 

pohybového aparátu. I přes pokrok ve vyšetřovacích postupech nelze u nich prokázat 

přítomnost patho-morfologických změn - degenerativních změn zjistitelných zobrazovacími 

metodami. Proto u vysokého procenta pacientů nelze určit diagnózu, tedy při diagnostice 

vedle morfologického a neurologického nálezu nesmí uniknout pozornosti poruchy funkce. 

Jeden z nejvýznamnějších funkčních faktorů je hluboký stabilizační systém (viz kapitola 

3.2.6.1) (Kolář, a další, 2005). V důsledku přetížení tkání dochází k hromadění tkáňové 

tekutiny ve svalech a mezi svaly, povázkami a šlachami. Tyto „miniedémy“ zase dráždí určitá 

nervová zakončení a vytvářejí tak samostatné rušivé faktory v organismu. Dále se mění 

funkční působení jednotlivých svalů i svalových skupin tak, že některé svaly se hůře uvolňují, 

jiné hůře kontrahují (Valihrach, 2003). Na vyváženost či dysbalanci lze nepřímo pomýšlet při 
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zjištění nedostatečného zapojování či naopak přetěžování určitých svalů a svalových skupin 

účastných na držení trupu (Janda, 1984). Je ovšem sporné, zda jde o příčinu nebo následek 

vadného držení nebo kombinaci obou. Při vyhodnocení muskulatury je vyšetření opět značně 

subjektivní.  

 

Korekce vadného držení těla, při které se snažíme snížit zátěž struktur na minimum tak, aby 

nedocházelo k přetížení kloubů, ligament či svalů, je obtížný terapeutický problém. Cílem 

korekce je dosáhnout rovnováhy v oblasti trupu v aktivitě monosegmentálních extenzorů, 

břišních svalů, bránice, pánevního dna, v oblasti cervikothorakálního přechodu páteře 

hlubokých flexorů a extenzorů krční i horní hrudní páteře. Bránice a pánevní dno se aktivuje v 

postavení, kdy předozadní osa spojující přední a zadní úpony je nastavena horizontálně 

(Kolář, a další, 2005). Avšak je mylné nutit jednotlivci konstantní posturální standard 

pokládaný za „správný“. Tato chyba pramení v čistě fyzikálním chápání pohybu. Držení těla 

je individuální a je to proces odrážející vlivy estetické, psychické, metabolické i ekonomické. 

Pro každého je nejlepší postoj takový, při kterém jsou jednotlivé sektory posturálního systému 

harmonicky vyváženy a potřebují nejmenší svalovou práci pro udržení nejlepší stability. I tam 

kde má jedinec dostupné „správné“ držení těla a z nějakých důvodů (např: dekondice 

pohybové soustavy) je nevyužívá, nelze očekávat, že korekce (provedená fyzioterapeutem) 

bude aktuálně ekonomičtější. Naopak ekonomickou výhodnost lepšího držení těla lze získat 

jen při ekonomické investici jedince v podobě dlouhodobého nácviku nově učeného 

pohybového programu, který nutno dostat do podvědomí. A k tomu je potřeba motivace a 

dlouhodobý trénink. Zde platí Hillairovo tvrzení, že dlouhodobá změna funkce formuje orgán, 

tedy postavení segmentů páteře (Véle, 1997). Samozřejmostí jsou i srozumitelné instrukce 

k prováděné terapii. Po instruktáži k stabilizačnímu cvičení bylo prokázáno zvýšení svalové 

aktivity m.transversus abdominis o 33% a m.rectus abdominis o 5% (Bjerkefors, a další, 

2010). 

 

3.3.4 Držení těla z pohledu řízení a jeho význam ve fyzioterapii 

Dominantní úlohu v držení těla má tzv. osový orgán, tedy páteř od atlantooccipitálního 

skloubení po pánevní kruh s křížovou kostí. Jde o segmentovaný útvar, kde nastavení 

jednotlivých segmentů vůči sobě je dáno aktivitou hlubokých autochtonních 

intervertebrálních svalů. Jejich svalová vlákna jsou promísena s vlákny vazivovými, méně 

náročnými energeticky při statickém zatížení, jež jsou z hlediska držení páteře rozhodující 
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(dynamická ligamenta). Důležité je zmínit, že tyto struktury nepodléhají bezprostřednímu 

volnímu vlivu. Nelze tedy například vědomě změnit nastavení mezi jednotlivými obratli 

hrudní páteře. Tyto svaly jsou naopak funkčně zapojeny do automatických globálních 

motorických reakcí, které jsou programově spřaženy na úrovni subkortikální, tedy 

podvědomé, a to se svalstvem trupu, jež cestou ovlivnění nitrohrudního a nitrobřišního tlaku 

kontrolují osový orgán jako celek. Je jasné, že na kvalitě držení se podílejí i povrchové velké 

svaly, například široký zádový, trapézový sval atd., které volně ovlivnitelné jsou. Tyto svaly 

ale mají, díky svým úponům na pletencové části skeletu, vesměs hlavní úlohu v dynamice 

končetin.  

 

Autochtonní muskulatura páteře není jen výkonným orgánem konfigurace osového orgánu. 

Tyto struktury jsou i zdrojem informací o poloze, pohybu, napětí, tedy zdrojem propriocepce. 

Z těchto důvodů se tato muskulatura považuje za orgán senzorický než výkonný. Informační 

vstup z této oblasti, samozřejmě spolu s dalšími (proprioceptivními, exteroceptivními, 

interoceptivními) jsou zpracovávány na všech integračních etážích CNS – spinální, 

kmenové, subkortikální i kortikální. Spinální úroveň zajišťuje lokální regulace na 

principech reflexní reciproční vazby. Kmenová etáž zajišťuje vyšší integrace, jako jsou 

symetrické a asymetrické šíjové reflexy, slaďuje tyto děje s životními funkcemi, například 

s dýcháním. Dýchání má pro držení těla podstatný význam. Také se uplatňují vestibulární a 

mozečkové funkce ve vzpřimovačích a rovnovážných reakcích. Etáž mezimozku je 

odpovědná za spřažení funkcí nutných ke stoji (a ostatním motorickým projevům) 

s vegetativní a hormonální činností a za vztah k optické dráze. Bylo již zmíněno, že korové, 

tedy druhosignální, uvědomované funkce hrají v držení těla méně významnou roli než 

podkorové, automatické funkce, které zajišťují držení těla kontinuálně v závislosti na celkové 

situaci.  

 

V těchto širších souvislostech je nutno hovořit již nikoliv jen o držení trupu či páteře, ale 

držení všech segmentů těla, tedy o globální distribuci svalového tonu, který je jeho 

podmínkou. Souhrnný název pro tyto děje od jejich řízení až po realizaci je posturální činnost 

a výsledkem je držení celého těla – postura. Jestliže pojmem postura vyjadřujeme klidový 

stav držení těla, pak aktivovaný postoj, orientovaný již k nějaké konkrétní činnosti, nazýváme 

atituda. Naši motorickou existenci tedy můžeme považovat za sled různých posturálních 

situací, kdy z aktivované postury, tedy z konkrétně, cíleně nastaveného držení v atitudě 
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vychází posturálně zajištěný pohyb, který končí v nové postuře (postura provází pohyb jako 

stín). 

 

To ovšem implikuje další podstatné části problému držení – držení těla není zdaleka otázka 

stoje, tak jak bylo popsáno v úvodních definicích, ale třeba i sedu, dřepu, kleku. Dokonce při 

hodnocení držení těla ani není tak podstatné, jak vypadá při statickém stoji, který je vždy 

spíše sporadický v průběhu celodenních činností člověka, ale jak vypadá držení těla při 

jednotlivých činnostech, zejména tvoří největší část pohybových aktivit, tedy profesní držení 

těla, postoje při častých aktivitách volného času, cestování atd. Z toho ovšem nutně vyplývá 

další omezení vypovídající hodnoty šablon pro držení těla, jak byly uvedeny výše. 

 

Vařeka a Dvořák (Vařeka, a další, 2001) uvádějí vývojově-funkční definování optimálního 

držení těla takto: Je to takové ryze individuální držení, které umožní vstup příslušných svalů 

(primárně autochtonní páteřní muskulatury, sekundárně muskulatury trupu včetně bránice a 

svalstva pánevního dna až k pletencovému svalstvu i svalstvu periferie končetin) do optimální 

synergie. Ta je podmínkou optimální centrace kloubů jak intervertebrálních, tak kořenových a 

potažmo i periferních. Toto správné držení těla umožňuje plnit optimální posturální a 

motorické funkce v rámci adaptace na vlivy zevního i vnitřního prostředí, není reálnou ani 

potenciální příčinou potíží a působí esteticky příznivým dojmem. 

 

Dodávají, že toto definování správného držení těla bezprostředně nepomůže v praktickém 

využití při jeho hodnocení či ovlivňování. Ovšem pro pochopení celého problému zásadní a 

konkrétní přístup je již otázkou aktuální volby. Patologické držení těla, ke kterému dojde 

sekundárně z nejrůznějších příčin (traumatických, dysbalančních, psychických) a nebo které 

se jeví primárně vzniklé, není nic jiného, než kineziologický projev některého z náhradních, 

méně vyspělých programů posturální adaptace, jímž se individuálně projeví obecně zákonitá 

vlastnost. Detailní rozbor a nástroje zásahu do posturálního programu jsou záležitostí 

speciálních rehabilitačních přístupů.  
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3.4 Diagnostické metody a funkčních laboratorní vyšetření tvaru páteře 

Klinická vyšetření, která se opírají především o aspekci a palpaci, jsou značně zatížena 

subjektivními chybami vyšetřujícího, a proto mají nízkou výpovědní hodnotu. Další 

nevýhodou je, že získané informace nejsou kvantitativní, ale pouze kvalitativní. Proto 

vyšetření pohybového systému je nutné doplnit přístrojovými metodami, které pohybové 

tělesné děje popíší číselnou formou. Zároveň si však musíme uvědomit, že neexistuje 

diagnostická metoda, která by byla současně dostatečně objektivní, senzitivní, specifická, 

neohrožující zdraví pacienta, často opakovatelná, časově a finančně nenáročná. K analýze 

pohybu se používá dle Koláře kinematická analýza popisující polohu těla v prostoru a čase, 

kinetická analýza popisující síly působící při pohybu těla a elektromyografická analýza 

popisující svalovou aktivitu spojenou s pohybem (Kolář, 2009). Laboratorní metody lze dělit 

dle různých hledisek, v následující stati uvádím charakteristiku radiologických, optických a 

dotekových metod používaných v biomechanice.  

 

3.4.1 Radiologické vyšetření 

Radiodiagnostické metody jsou důležitou součástí zobrazovacích metod používaných v 

medicíně. Radiodiagnostické metody se dělí na ionizační a neionizační. Ionizační metody 

využívají rentgenové záření - rentgenografie, výpočetní tomografie. Neionizační metody 

využívají fyzikálních polí, která nemají ionizační účinky - magnetická rezonance, 

ultrasonografie (Nekula, 2005). 

 

 

Rentgenografie je zobrazovací metoda využívající zeslabení rentgenového záření při 

průchodu vyšetřovanou osobou ve zvoleném průmětu. Princip vzniku rentgenového obrazu je 

následující: rentgenové záření vychází ze zdroje (rentgenka), prochází zkoumaným objektem 

(vyšetřovaná osoba), kde se částečně absorbuje, a dopadá na detektor (film s luminiscenčními 

zesilovacími fóliemi). Rozdíl v absorpci záření v různých tkáních lidského těla je základem 

vzniku obrazu na filmu. Tkáň obsahující převážně těžké prvky, například vápník, absorbuje 

velké množství záření a na filmu se zobrazí bíle. Naopak tkáň obsahující převážně vodu nebo 

lehké prvky se zobrazí tmavě (Chudáček, 1995). Nativní (bez použití kontrastní látky) RTG 

snímek je důležitou součástí hodnocení tvaru páteře. Lewit (2003) popisuje rentgenovou 

diagnostiku páteře následovně. Strukturální diagnostika poukazuje na strukturální změny, 

které dále ovlivňují funkci páteře. Změněný tvar, deformita může být příčinou asymetrie 

funkce (rotační postavení v dolní krční páteři dané asymetrickou zátěží horních končetin). 
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Kinematická diagnostika určuje poruchy pohyblivosti páteře z pořízených snímků v krajních 

polohách, což je významné pro výzkum a pochopení mechanismů poruch pohyblivosti páteře. 

V praxi jde o metodu finančně nákladnou a se značnou zátěží pacienta zářením. Jeho 

negativní vliv na zdraví byl již prokázán. Doody et al. (2000) se zabývala rizikem 

opakovaných RTG vyšetření. Studie zahrnovala 5573 žen s deformitou páteře, které 

absolvovaly průměrně 25 RTG vyšetření. Byl zjištěn nárůst úmrtí na rakovinu prsu o 70% 

proti normální populaci (Doody, 2000). Technickými požadavky jsou snímkování 

v přirozeném držení těla, čitelnost, reprodukovatelnost a porovnatelnost snímků. Pro splnění 

takto náročných předpokladů je v klinice často vyšetřovaná osoba nucena ke korigovanému 

držení těla, což ovlivní skutečný stav páteře, dále páteř není snímkována jako celek, snímky 

jsou zaměřeny na část páteře, která se následně hodnotí (Lewit, 2003; Kolář, 2009). 

 

Pro hodnocení tvaru páteře v sagitální rovině se provádí boční RTG snímek. Vyšetřovaná 

osoba stojí bokem ke kazetě a rentgenové záření vstupuje druhým bokem. Při provádění boční 

projekce však nemůže mít vyšetřovaná osoba spuštěny horní končetiny podél těla, protože pak 

by došlo k překrytí obrazu páteře se skeletem horních končetin. Proto se horní končetiny 

skládají tak, aby lokte byly na hrudi, nebo se zvedají ve flexi 90°v rameni (vodorovná poloha 

končetin), případně s opřením prstů o hrazdu. Tím se však mění postavení páteře v 

gravitačním poli oproti stoji s volně spuštěnými horními končetinami (Marks, 2003). Pro 

měření úhlu křivky páteře bylo vypracováno mnoho metod a v současné době je 

nejrozšířenější Cobbova metoda, kterou popsal Cobb v roce 1948. Metoda používá k měření 

úhlu křivky přímek proložených horní a dolní terminální plochou horního a dolního 

přechodného obratle a měří úhel, který přímky svírají. Nevýhodou je, že hodnota výsledného 

úhlu zahrnuje kromě zakřivení střední křivky páteře (křivka procházející středy obratlů) také 

naklonění a zklínovatění přechodných obratlů. Proto byly vypracovány jiné metody, například 

Fergusonova, Harrisonova a další. Hodnoty přesnosti se liší podle autorů, podle typu křivky, 

orientačně lze říci, že přesnost měření úhlu dle Cobba na RTG snímku je 5° (Harrison, 2001). 

 

Současné tendence poukazují na snahu získat z 2D radiografie 3D obraz páteře a pánve. Toto 

je možné, ale proband musí být umístěn do požadované roviny. Bylo prokázáno, že 3D křivka 

páteře může být projektována do sagitální roviny, neboť řetězce lineárních segmentů zůstaly 

identické a hodnoty úhlů (Cobb) si byly velmi podobné, chyba byla menší než ± 1% 

(Berthonnaud, a další, 2011). 
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Výpočetní tomografie (CT - computed tomography) je zobrazovací metoda využívající 

číslicové zpracování dat o zeslabení rentgenového záření při průchodu vyšetřovanou vrstvou v 

mnoha průmětech. Jedná se o tomografickou metodu, ve které se vyšetřuje větší množství 

sousedících vrstev (skenů) o tloušťce 1-10 mm. Při expozici leží pacient v tunelu s detektory a 

rentgenkou. Nejpoužívanější je nyní rotačně rotační princip, ve kterém rotuje rentgenka a 

protilehlé detektory kolem vyšetřované osoby. Záření prochází pacientem a absorbuje se dle 

atomových čísel prvků. Svazek záření z rentgenky je vycloněn do tvaru vějíře, jehož šířka 

určuje šířku zobrazované vrstvy. Záření po průchodu vyšetřovanou osobou dopadá na 

detektory, jejichž elektrické signály jsou převedeny na číslicové signály a přenášeny do 

počítače. Dle intenzity prošlého záření počítač rekonstruuje obraz vyšetřované vrstvy, tedy 

vypočítává se denzita každého voxelu (volume picture element) jedné vrstvy. V současné 

době má nejmenší voxel rozměry krychle o hraně 1 mm, čímž je dána rozlišovací schopnost 

CT. CT vytváří vrstvy pouze v transverzální rovině. Sagitální nebo frontální vrstvy nelze 

přímo provést. Ze souboru několika desítek na sebe navazujících vrstev lze vytvořit 

rekonstrukce v libovolné rovině nebo 3D rekonstrukci. Pro diagnostiku páteře v celé její délce 

je to nevýhodné, protože je nutné provést velké množství transverzálních vrstev. Vyšetření se 

provádí vleže, takže nelze provést diagnostiku tvaru páteře ve vzpřímeném stoji. Radiační 

zátěž CT je větší než u RTG, proto se CT pro hodnocení tvaru páteře používá výjimečně 

(Vyhnánek, 1998).  

 

 

Magnetická rezonance (MR) je zobrazovací metoda, jejíž princip je založen na zjišťování 

změn magnetických momentů (spinů) souborů atomových jader s lichým nukleonovým 

číslem (např. vodík) v silném statickém magnetickém poli po aplikaci impulzu 

elektromagnetického pole. Obraz je získáván na základě signálu vzniklého uvolněním energie 

z nahromaděných atomových jader ve tkáních působením magnetického pole. Jádra 

v magnetickém poli se orientují ve směru spinu. Na tyto spiny působí impuls 

radiofrekvenčního vlnění z cívky, který způsobí odklon spinů z původního směru. Po 

působení radiofrekvenčního vlnění se vrací do původního směru, přičemž vyzáří 

absorbovanou energii, což je měřitelné. V jádrech se indukuje slabý elektrický proud, tj. MR 

signál (Kolář, 2009). MR nepracuje s žádným druhem ionizujícího záření, radiační zátěž je 

tedy nulová. Nejmenší tloušťka jedné vrstvy je přibližně 3 mm. Oproti CT může MR vytvářet 

vrstvy v libovolné rovině, tj. lze zhotovit vrstvy v sagitální a frontální rovině, což je výhodné 

pro snímkování páteře v jejím průběhu. Vyšetření se obvykle provádí vleže, novinkou 
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k upřesnění strukturální diagnózy na měkkých tkáních je vyšetření vsedě a ve stoji. 

Posturálním zatížením se zvýrazní stavy zřejmé za dynamických situacích (Kolář, 2009). 

Hlavní nevýhodou MR jsou její vysoké pořizovací a provozní náklady, prostorové a 

energetické nároky. Pro hodnocení tvaru páteře se MR přes finanční náročnost používá. Data 

z MR se často využívají pro tvorbu FEM (finite element method) modelů důležitých pro 

biomechanickou analýzu páteře. 

 

 

Ultrasonografie je zobrazovací metoda využívající parametry šíření ultrazvukových vln ve 

vyšetřovaných tkáních. Ultrazvuk je na hmotu vázané mechanické vlnění, prochází hmotou, je 

jí absorbován a rozptylován. K odrazu ultrazvuku dochází na rozhraní hmot s různou 

akustickou impedancí. Zdrojem i detektorem ultrazvuku jsou piezoelektrické elementy, 

frekvence ultrazvuku při diagnostice v medicíně je 1-10 MHz. Rozlišovací schopnost se 

pohybuje u průměrných ultrasonografických přístrojů kolem 1 mm. Ultrazvuk je (při 

nepřekročení limitních hodnot) považován za zdravotně neškodný, proto jej můžeme 

libovolně opakovat, jde o mobilní a relativně levné vyšetření (Chudáček, 1995). 

Ultrasonografie se samotná pro vyšetřování tvaru páteře nepoužívá. Lze ji však použít jako 

pomocnou metodu. Ultrasonografií lze neinvazivně měřit tloušťku měkkých tkání od trnového 

výběžku po povrch kůže a lze měřit polohu trnového výběžku a postranních výběžků a tak 

posuzovat rotaci obratlů (Suzuki, 1989). 

 

3.4.2 Optické vyšetření 

Obecným principem optických metod je, že světlo ze světelného zdroje dopadá na povrch zad 

vyšetřované osoby a odražené světlo, ve kterém je zakódována informace o tvaru povrchu 

zad, je snímáno kamerou (kamerami). Optické metody jsou bezdotykové, neinvazivní, 

nezatěžující vyšetřovanou osobu ionizujícím zářením. Optické systémy navržené pro 

diagnostiku tvaru páteře jsou zpravidla konstruovány jako přenosné a dají se použít i v 

terénních podmínkách. Nevýhodou optických metod je, že vyžadují vyhovující světelné 

podmínky – dostatečné nasvícení scény nebo tmavou místnost.  

 

 

Moiré tomografie je optická metoda určena k detekci tvaru povrchu lidského těla. Je založená 

na moiré efektu, který je způsoben skládáním světla a stínu procházejícího skrz mřížku. Na 
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sledovaném povrchu se vytváří stínový obrazec proužků, vrstevnic, z nichž lze provést 

prostorovou rekonstrukci tvaru. Optická soustava je tvořena v jedné rovině světelným 

zdrojem a kamerou, v paralelní rovině postavenou mřížkou - tvořenou soustavou 

rovnoběžných vláken nepropouštějících světelné záření a volných, stejně širokých mezer mezi 

nimi. Sledovaný objekt je umístěn za mřížkou na opačné straně než zdroj světla, celá soustava 

je v zastíněném prostoru. Z pořízeného snímku je detekován tvar vlastního objektu v rovině 

snímku a navíc jsou detekovány stínové obrazy proužků, jejichž tvar a upořádání popisují 

převýšení ve směru osy kolmé na rovinu snímku. Sloučením těchto informací lze provést 

rekonstrukci tvaru povrchu v prostoru (Otáhal, 1989). Na sledovanou osobu jsou před 

vlastním snímáním umístěny značky - orientační body, dovolující nám zpětnou orientaci na 

pořízených snímcích. Pro identifikaci topografie trupu se osvědčila konfigurace tj. vzdálenost 

mřížka - kamera, kamera - světla, kdy je tato ekvidistance 4 mm. Úpravou konfigurace bylo 

sníženo převýšení mezi vrstevnicemi na 1.5 mm. Václavík uvádí, že moiré proužky 

pozorované na lidském těle mají malou viditelnost, což je způsobeno rozptylem světla v 

lidské pokožce. Tento rozptyl světla snižuje hranovou ostrost ve stínu vrženém mřížkou na 

lidské tělo. Vzniklé moiré proužky proto mají zřetelně nízký kontrast (Otáhal, 1989). 

Programové vybavení usnadňující hodnocení moiré snímku se neustále vyvíjí a zdokonaluje. 

Došlo k rozšíření o automatické korekce optických zkreslení, o automatické vyrovnání 

histogramu a o poloautomatickou pixelovou interpolaci středu proužku, dále bylo vyvinuto 

hodnocení tvaru páteře pomocí polynomu (Jelen, 2004). Softwarové vybavení dovoluje 

okamžité další zpracování snímků, ať již jednotlivých, či celých časových sekvencí 

(snímkovací frekvence 50 Hz). Výhodou je i možnost komunikace s dalšími programovými 

(databáze, grafické programy, tabulkové procesory) či informačními systémy (počítačová 

síť...). 

 

 

Kinematická analýza je základním prostředkem pro vyšetřování pohybu z pohledu 

kinematické geometrie a kinematiky, popisuje pohyb tak, jak jej vidíme. V oblasti optického 

záznamu pohybu (optical motion capture) má vedoucí postavení švédský systém Qualisys. 

Tento optoelektronický systém se skládá z rychloběžných vysokofrekvenčních kamer a 

softwaru pro sledování pohybu a analýzu dat (Qualisys Track Manager). Tato technologie 

poskytuje prostorové souřadnice v téměř reálném čase (se zpožděním 7 ms).Systém využívá 

odraz infračerveného zařízení od reflexních značek umístěných na těle, což jsou tzv. pasivní 

markery. Dále lze využít i aktivních markerů, které LED světlo neodráží, ale samy vysílají, 
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každý marker má svou emisní frekvenci, tudíž je nezaměnitelný a není třeba provádět 

identifikaci markerů, jak je tomu v případě pasivních markerů. Určení polohy pasivních 

markerů se děje za použití triangulace. Jedním z hlavních principů kinematické analýzy je 

dodržení podmínky kolinearity, tzn. že spojnice sledovaného bodu a jeho zobrazení v kameře 

tvoří přímku, která prochází ohniskem kamery. Je-li tato podmínka dodržena, může být 

využito geometrických a trigonometrických vztahů pro určení prostorových souřadnic 

sledovaných bodů. Digitálním zachycením poloh segmentů těla v čase lze zrekonstruovat 

provedený pohyb a vypočítat dráhu, rychlost, zrychlení. Výhodou 3D videografické metody 

je, že umožňuje snímat polohu několika bodů současně a to i v průběhu pohybové akt ivity 

člověka, při níž není omezen oblekem pro vyšetření ani elektrickými kabely. Kinematická 

analýza používá dvou forem – rovinné analýzy, která studuje pohyb těla v jedné rovině a 

prostorové analýzy, která popisuje pohyb v prostoru. Při měření dodržujeme tyto fáze: 

kalibrace, výpočet polohy a orientace kamer, sběr dat, výpočet polohy bodů v prostoru, 

identifikace markerů, tvorba biomechanického modelu a interpretace dat. Kinematická data 

lze tak získat velmi rychle a s vysokou přesností. Přesnost získaných dat ovlivňují okolnosti 

uvedené na obrázku 17 (Allard, 1995).  

 

 

Obr. 17: Okolnosti ovlivňující chybu rekonstrukce bodu v prostoru (Allard, 1995). 

 

Přesnost měření může být posuzována ze dvou hledisek: opakovatelnost měření neboli 

preciznost (pomocí preciznosti však nelze definovat měřící systém) a přesnost neboli 

sledování chyb vypočtených jako rozdíl mezi naměřenými hodnotami a skutečností. Přesnost 

3D videografických metod byla řešena mnohými autory (Tyalor, a další, 1995; Dunk, a další, 

2004; Soumar, 2011). Výsledky ukázaly, že lze opakovaně (po dni, týdnu, měsíci) určit držení 
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trupu s využitím markerů na jeho kostěných segmentech, přičemž opakovatelnost měření je 

vyšší, provádí-li měření stále tatáž osoba. Koeficient variability byl nižší než 5%, tudíž 

takovéto hodnocení postury je věrohodné (Tyalor, a další, 1995). Chyba měření délkových 

parametrů je až 1% z rozsahu (Janura, a další, 2000), nejpřesnější systémy jsou schopny měřit 

odchylky menší než 0.5 mm v krychli o straně 1.5 m (Soumar, 2011). Paprsky všech kamer se 

nikdy neprotnou v jednom bodě v prostoru. 3D reziduál je nezjistitelná reziduální chyba, je to 

velikost prostoru, v níž se kříží, ale ne zcela protínají přímky všech kamer. Soumar (2011) 

ověřil přesnost kinematického analyzátoru Qualisys. Udává, že 3D reziduál stacionárního 

markeru vykazuje minimální detekovatelný rozdíl a u pohybujícího se markeru systém 

pracuje s chybou 0.5 mm, respektive 0.1°. Dále udává, že s rostoucí frekvencí významně roste 

velikost 3D reziduálu a současně se hodnota 3D reziduálu významně zvyšuje s velikostí 

markeru, zatímco směrodatná odchylka s rostoucí frekvencí mírně klesá (Obr. 18, 19). 

Následující obrázky 20, 21 ukazují, že průměrný 3D reziduál klesá s rostoucím počtem 

kamer, které v daném okamžiku sledují marker, a klesá také se zmenšující se velikostí 

markeru (Soumar, 2011). 

 

  
Obr. 18: Průměrná velikost 3D reziduálu pro různou frekvenci kamery a velikost markeru, 

(Soumar, 2011). 
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Obr. 19: Směrodatná odchylka průměrného 3D reziduálu pro různou frekvenci kamery a 

velikost markeru, (Soumar, 2011). 

 

 

 

  
Obr. 20: Průměrná velikost 3D reziduálu pro různý počet kamer a velikost markeru, (Soumar, 

2011). 
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Obr. 21: Směrodatná odchylka průměrného 3D reziduálu pro různý počet kamer a velikost 

markeru, (Soumar, 2011). 

 

Pro minimalizaci chyb je tedy nutné umístit kamery tak, aby se sledovaný pohyb odehrával 

v plném rozsahu obrazu záznamu, čímž je zajištěno maximální rozlišení. Při umísťování 

markerů je nutné vyvarovat se pohybovým artefaktům, kdy se marker pohybuje více než 

kostěný segment pod ním. Marker je nejhodnější pevně spojit s kostí (což není v oblasti 

výzkumu vždy možné), nebo marker připevnit na přesně anatomicky definovaná místa. 

Přesnou lokalizaci markerů udává mezinárodní společnost pro biomechaniku (ISB, 2002; Wu, 

a další, 2005). Dále se markery umísťují na tuhé desce. Pohyb markerů na kůži závisí na typů 

prováděného pohybu. Relativně spolehlivá data lze získat u všech segmentů při flexi a 

extenzi, rotační pohyby jsou již méně spolehlivé (Soumar, 2011). Toto potvrzuje i studie 

McCluryho, který porovnal data mnohých autorů, jenž použili k měření stejného pohybu paže 

a lopatky motion capture systémy. Byla zjištěna vysoká věrohodnost (r
2
 = 0.957) pro měření 

lineárních vzdáleností (McClure, a další, 2001).  

 

Lidské tělo je považováno pro zjednodušení za tuhé těleso. Ve skutečnosti tomu tak není, při 

pohybu se deformuje tvar jednotlivých tělních segmentů a mění se i poloha jednotlivých 

segmentů těla vůči sobě. Různé osoby testovaný pohyb mohou provádět různě. Variabilita 

pohybu je předmětem mnohých studií. Newell nabízí vysvětlení intraindividuální variability a 

tvrdí, že variabilita je součástí všech úrovní organizace pohybu jak mezi jednotlivci, tak i u 

jedné osoby (Newell, 1993). Variabilita existuje díky velkému počtu komplexních systémů a 
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limitujících faktorů, které při provedení pohybu interagují, a je výsledkem velkého počtu 

stupňů volnosti. Variabilita je důsledkem chyb v plánování, provedení a výsledku pohybu, 

chyb v centrálním řízení. Variabilita je zpravidla vnímána jako negativní, někdy však může 

být přínosná. Variabilita je pokládána za nutnou součást sebeorganizujícího se chování 

nelineárních dynamických vlastností neuromotorického systému (Turvey, 1990). Variabilita 

určuje stabilitu provedení pohybu. Vysoká míra variability naznačuje nestabilní pohybový 

projev. Umožňuje se učit prostřednictvím flexibility neuromotorického systému novým 

pohybům, volí optimální parametry provedení pohybu, aplikuje naučený pohyb na změněné 

podmínky, zajišťuje stochastické variace provedení pohybu tak, aby byl vybrán ten 

nejvhodnější (Newell, 1993). Variabilita pohybu se může také vyznačovat velmi malými 

rozdíly při jednotlivých opakování. Proto bude klíčovou roli hrát přesnost naměřených 

kinematických dat.  

 

Kinematická analýza pro určení držení trupu je přesnou metodou a je doporučovaná pro 

využití v klinické praxi, neboť snižuje radiační zátěž pacienta namísto používání rentgenu. 

Dobrá korelace podobnosti křivky na povrchu zad s páteří uvnitř těla (Obr. 22) byla stanovena 

v rovině frontální (r = 0.89). V rovině sagitální byla tato korelace větší (r = 0.94). Tato 

hodnota říká, že byla-li horizontální vzdálenost S2 od vertikální linie jdoucí z C7 0 mm 

zjištěná metodikou s využitím markerů, na rentgenu tomu odpovídala hodnota -12 mm 

(Engsberg, a další, 2008). Hodnocením zakřivení hrudního a bederního sektoru páteře v 

sagitální rovině se zabýval Leroux, který také porovnal metodiku s využitím markerů s 

radiografií. Byly stanoveny vysoké korelační koeficienty pro zakřivení hrudní kyfózy (r = 

0.89) a bederní lordózy (r = 0.84), přičemž data byla získaná s přesností 4° u hrudní kyfózy a 

6° u bederní lordózy (Leroux, a další, 2000). Neinvazivní techniky však již nelze spolehlivě 

používat při hodnocení křivky krční páteře. Povrchové metody neodhalí její skutečný tvar a 

vždy naměří lordózu. Proto pro určení křivosti krční páteře by měl být zachován standard 

rentgenového vyšetření (Harrison, a další, 2005).  
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Obr. 22: Vztah mezi markerem na kůži a na páteři v rovině frontální a sagitální (Engsberg, a 

další, 2008) 

 

3.4.3 Dotekové vyšetření 

Principem dotykových metod je palpace a označení význačných bodů na kožním povrchu 

vyšetřované osoby. Poloha označených bodů se pak snímá dotykem snímacího hrotu (čidla) 

polohového snímače. Fyzikální princip měření polohy hrotu v prostoru může být různý, 

používají se principy mechanické, elektromechanické, magnetické a ultrazvukové. Nejstarší je 

mechanický princip, ze zahraničních přístrojů uveďme například Spinal pantograph, 

Arcometer, z českých Vertebrograf. Tyto systémy jsou v současné době na ústupu, protože 

naměřené údaje se musí zdlouhavě ručně opisovat do protokolů. Proto jsou nahrazovány 

elektromechanickými systémy, které jsou počítačově orientovány a umožňují automatické 

ukládání naměřených údajů do paměti počítače (D'Osualdo, 1997). 

 

 

Posturometr -S je elektromechanický systém určený pro diagnostiku držení těla a tvaru 

páteře. Základem je polohový snímač, který umožňuje snímat polohu měřeného bodu v 

třírozměrném prostoru. Polohový snímač se skládá z mechanické části (pantografický 

mechanismus s dvěma dotykovými hroty) a z elektrické části (inkrementální snímače s 

elektronickou jednotkou). Elektrické signály inkrementálních snímačů jsou přenášeny do 

osobního počítače. Programové vybavení provádí výpočet souřadnic bodů v třírozměrné 

soustavě souřadnic a zobrazuje naměřená data do výstupních protokolů. Posturometr-S 
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umožňuje postupné snímání poloh množiny bodů, kdy povel k sejmutí každého bodu je dán 

stiskem tlačítka, nebo sejmutí prostorové křivky, kdy jsou snímány polohy bodů s danou 

vzorkovací frekvencí. Při diagnostice tvaru páteře se používá fixace s využitím fixačního 

stojanu v oblasti pánve a v oblasti brady (Sliwa, 1993). 

 

 

Novinkou v oblasti tvarové diagnostiky páteře je elektromechanický systém Spinal mouse. 

Jeho měření jsou rychlá, neinvazivní a hlavně bez použití radiace! Přístroj umožní posoudit 

konturu zad a křivku páteře při pohybu v rovině sagitální a frontální. Základem je podobnost 

křivky na povrchu a páteří uvnitř těla. Slouží k měření celkového nebo segmentálního rozsahu 

páteře a k ověření napřímení těla (Seichrt, 1994). Základem je skener, který se drží v ruce a s 

nímž se projede po předem označené trajektorii na kožním povrchu zad vyšetřované osoby. 

Pomocí skeneru jsou otáčky jednoho kolečka snímány inkrementálním snímačem s krokem 

1.3 mm a orientace skeneru v gravitačním poli je snímána elektronickými inklinometry. 

Skener je bateriově napájen a data se přenášejí telemetricky do počítače. Programové 

vybavení přijímá údaje o ujeté vzdálenosti a o orientaci skeneru, z těchto údajů rekonstruuje 

trajektorii, která byla projeta kolečky skeneru. Dále se vypočítávají úhlové parametry 

charakterizující zakřivení jednotlivých segmentů páteře (Krejčí, 2007). Věrohodností 

diagnostiky tvaru páteře systémem Spinal mouse se zabýval Mannion (2004). Studie se 

zúčastnilo 20 probandů bez vertebrogenních potíží a 2 vyšetřující. V této studii se palpovaly a 

označily trnové výběžky obratlů od C7 po S3, doba projetí úseku skenerem byla 2 až 4 s. 

Věrohodnost diagnostiky byla hodnocena pomocí korelačních koeficientů a SEM (standard 

error of measurement) při intraobservaci a interobservaci. Průměrná hodnota korelačních 

koeficientů, resp. SEM, úhlových parametrů segmentů byla při intraobservaci r = 0.64, resp. ± 

2.2°, při interobservaci r = 0.55, resp. ± 2.5°. Průměrná hodnota korelačních koeficientů, resp. 

SEM, úhlových parametrů sektorů byla r = 0.82 / ± 4.1° při intraobservaci, r = 0.81 / ± 4.2° 

při interobservaci (Mannion, 2004). K této studii Krejčí připomíná, že nebyla hodnocena 

deformace kožní vrstvy tlakem koleček skeneru. Dále není možné projetí úseku na povrchu 

zad se sejmutím poloh všech trnových výběžků obratlů od C7 po S3 s potřebnou přesností za 

dobu 2 až 4 s. Nebyla uvedena definice SEM (standard error of measurement), mělo by jít o 

standardní odchylku průměru, ze studie však není zřejmé, která data byla zprůměrována 

(Krejčí, 2007). 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Metodika experimentální části práce 

4.1.1 Hlavní problematika 

Experimentální část práce je zaměřena na ověření položených hypotéz (viz kapitola 2 - cíle, 

hypotézy a metodika práce). Hypotézy jsou sestaveny na podkladě výzkumné otázky, zda 

pomocí zevní rotace a addukce paže lze vyvolat kinematické změny cervikothorakálního 

regionu páteře, ve smyslu jejího napřímení. Tento testovací pohyb považuji za provokační 

manévr, neboť vycházím z předpokladu, že pohyb horní končetiny vyžaduje komplexní 

souhru svalů nejen pletence ramenního, ale i trupu, jež vyvolá kýžený efekt napřímení. 

Předpokládám, že spolu s posteriorním translačním pohybem cervikothorakálního regionu 

páteře dojde ke kinematickým změnám dalších segmentů - lopatky, hrudníku a pánve, neboť 

změní-li se postavení jednoho segmentu těla, mění se postavení segmentů dalších. Jako 

fyzioterapeut pokládám za významné problematiku krční páteře řešit globálně v kontextu 

celého držení těla, neboť bez této souvislosti nelze poskytnout efektivní přístup k možné 

nápravě. 

 

Práce reaguje na studie, jež uvádí nárůst vadného držení těla, a to především v oblasti 

cervikothorakálního přechodu páteře. Chabé držení negativně ovlivňuje nejen zátěž 

meziobratlových plotének (Uetake, a další, 1998), svalovou aktivitu i rozsah pohybu 

v jednotlivých úsecích páteře (Cheshomi, a další, 2011), ale i anatomický tvar vnitřních 

orgánů (Lafon, a další, 2010). Proto považuji za důležité, aby byl testovaný jedinec schopen 

napřímení. Svaly pletence ramenního mají úzký vztah k zádovým svalům. Oslabení 

m.latissimus dorsi, dolních a středních vláken m.trapezius a hlubokých flexorů krku působí 

zkrácení horních vláken m.trapezius, m.levator scapulae a mm.pectorales, vzniká držení, jež 

se v klinické praxi označuje jako horní zkřížený syndrom (Morris, a další, 2006). To mě vedlo 

k předpokladu, že pomocí zevní rotace a addukce paže lze vyvolat kinematické změny 

cervikothorakálního regionu páteře, ve smyslu jejího napřímení. 

 

Vzájemná provázanost pohybu páteře a končetin je založena na kvalitní stabilizaci trupu, bez 

níž by nebyl možný optimální pohyb horních končetin ani napřímení trupu (Kolář, a další, 

2005). Testovaný pohyb by mohl odhalit tedy i posturální abnormality a určit podmínky 

vedoucí k napřímení trupu. Svaly stabilizující trup jsou děleny do dvou skupin: 1) s přímým 

spojením s bederní páteří, jež zajišťují segmentální stabilizaci trupu (m.multifidus, 
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m.transversus abdominis a m.obliquus internus abdominis); 2) bez přímého spojení s bederní 

páteří, jež kontrolují větší pohyby trupu (m.rectus abdominis, m.obliquus externus abdominis, 

m.erector spinae v hrudním úseku páteře) (O'Sullivan, a další, 2002). Zde odkazuji i na 

přílohu 7.5 popisující kontrolní elektromyografii svalů krku a trupu, jež byla provedena na 

šesti probandech při kinematické analýze testovaného pohybu. 

 

Problémem současných studií je jak kvantifikovat vzpřímené držení těla. Proto cílem této 

studie je objektivně vyhodnotit posturální změny a kinematiku cervikothorakálního přechodu 

páteře. Předpokládám, že je možné vytvořit model pro vyhodnocení posturálních změn 

pomocí kinematické analýzy a že změna cervikothorakálního regionu páteře je ukazatelem 

změny držení těla vyprovokované zevní rotací a addukcí paže.  

 

4.1.2 Výběr a testovaný soubor osob 

Pro tuto práci, sledování kinematicky cervikothorakálního regionu páteře v rovině sagitální, 

jsem zvolila výběr mladých jedinců z řad studentů FTVS UK, a to proto, že si plně 

uvědomuji, že sama kinematika páteře může být ovlivněna degenerativními změnami obratlů, 

jež vznikají v průběhu života. Vstupním kritériem bylo předsunuté držení hlavy a žádné 

strukturální změny páteře, pánve a ramen. Výběr jedinců byl proveden mou osobou - 

fyzioterapeutem s klinickou praxí 7 let. Studie se účastnilo 25 jedinců: 17 žen a 8 mužů (24.5 

± 2.8 let). Skupina byla považována z antropometrického hlediska za homogenní: výška 

(173.8 ± 8.1 cm), váha (66.4 ± 11.5 kg) a BMI (21.8 ± 2.7 kg/m
2
). Všichni probandi podepsali 

informovaný souhlas a zároveň tato studie získala souhlas etické komise FTVS UK (Příloha 

7.1). 

 

4.1.3 Kinematická analýza a pokyny k měření 

K měření rovinné kinematické analýzy pohybu byl použit optoelektrický systém Qualisys, 

jehož výrobce udává vysokou přesnost měření – 0.1° pro určení orientace a 0.6 mm pro určení 

polohy segmentu (AB Qualisys, 2010). Zde odkazuji na kapitolu 3.4.2, v níž již byl systém 

Qualisys blíže charakterizován. Šest kamer Oqus, se snímkovací frekvencí 200 Hz, bylo 

sestaveno do kruhu v zatemněných prostorách laboratoře biomechaniky extrémních zátěží 

FTVS UK. Objem prostoru, v němž probíhalo měření, byl před začátkem měření kalibrován. 

Použitá kalibrace využívá kalibračních kontrolních bodů, které jsou umístěny v prostoru na 
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pevném rámu. Vlastní kalibrace byla provedena pohybem tyče se dvěma markery na koncích 

nad rámem v prostoru budoucího pohybu sledovaného objektu (tzv. wand calibration). 

V našem případě byl použit Wand kit 750 mm medium s kontrolní délkou kalibrační tyče 

501.5 mm (Obr. 23). 

 

 

Obr. 23: Kalibrace Wand kit 750 mm 

 

Markery o velikosti 12 mm byly umístěny na těchto anatomických strukturách: C2, C4, C6, 

C7, TH1-12, L1, L3, L5, SIPS, SIAS, olecranon, processus styloideus radii, ramus spina 

scapulae, acromin a angulus inferior scapulae a processus xiphoideus (XP), (Obr. 24). Pro 

eliminaci možných chyb označení kostěných segmentů prováděla vždy jedna a tatáž osoba. 

Většinu obratlových trnů můžeme palpovat. Orientačním bodem je trn vertebra prominens C7. 

Pro jeho ozřejmění byl proveden záklon, při němž C6 je prvním trnem, který neuniká dopředu 

pod hmatajícím prstem, odtud byly odpočítávány trny v obou směrech. Trn obratlového těla 

L5 byl ozřejměn při předklonu, je posledním pohyblivým trnem (Kolář, 2009). Každý marker 

byl daný 3 souřadnicemi (x, y, z). Osa Z směřovala vzhůru, osa X vpřed ve směru předloktí a 

osa Y přes střed těla. Počátkem souřadnicového systému byla SIPS a rovina sagitální byla 

daná osou Z, X. Na podlahu laboratoře bylo přesně vyznačeno křížem místo určující sagitální 

rovinu, kde se jedinci postavili. Nejprve zaujali relaxovaný klidný stoj (Obr. 31. A), poté 

provedli zevní rotaci a addukci paže s následujícími instrukcemi: „Vydechni, ohni lokty a drž 

je stále u těla, veď paže zevně a v krajní poloze vydrž 3 sekundy“. Nikdo neměl s daným 
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pohybem předchozí zkušenost, pohyb nebyl nikým učen a nikdo nevěděl účel prováděného 

pohybu. Testovaný pohyb provedli dvakrát. Pro určení přesnosti měření opakoval jeden 

proband testovaný pohyb desetkrát. 

 

 

Obr. 24: Umístění markerů 

 

4.1.4 Zpracování získaných dat  

Data získaná v softwaru Qualisys Track Manager (Obr. 25) byla transportována do programu 

Microsoft Excel. Neboť stoj je děj dynamický, byla data prvních třech sekund klidového 

relaxovaného stoje zprůměrována, stejně tak byla zprůměrována data tří sekund v momentě, 

kdy byl dokončen zevně rotační pohyb paže. Hodnoty byly seřazeny do tabulky (Příloha 7.3) 

a následně byly sestaveny grafy s počátkem souřadnicového systému SIPS (Příloha 7.4). Pro 

objektivní hodnocení těchto posturálních změn a popis kinematiky cervikothorakálního úseku 

páteře byl vytvořen model, jenž bude popsán níže. Model je rozdělen do několika částí tak, 

aby zohlednil kvalitu i kvantitu posturálních indikátorů.  
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Obr. 25: Vizualizace testovaného pohybu v softwaru Qualisys Track Manager 

 

4.1.4.1 První část modelu  

První část modelu zahrnovala určení sklonu (gradientu) páteře, přičemž trup byl považován 

za pevné těleso. Ideální tvar páteře byl popsán Harrisonem, který potvrdil, že pokud je pro 

krční, hrudní a bederní páteř Delmas index 0.95, pak osa trupu prochází segmenty C1-TH1-

TH12-S1 (Harrison, a další, 2005). Stejnými segmenty prochází i olovnice používaná 

v klinické praxi, což bylo diskutováno v teoretické části této disertační práce. V rovině 

sagitální považuji polohu segmentu S1 na stejné úrovni jako SIPS. Tedy v této studii osa 

trupu procházela segmenty TH1-SIPS. Sklon trupu byl počítán jako směrnice lineární regresní 

přímky TH1-SIPS (rovnice 1). Směrnice regresní přímky je počítána jako vertikální 

vzdálenost dělená horizontální vzdáleností mezi dvěma body na přímce. Směrnice přímky je 

tangens úhlu, který svírá daná přímka s osou Z (Smith, 1998). Abychom věděli, jak kvalitní 

bylo napřímení, byla počítána vzdálenost TH12 od přímky TH1-SIPS. Vzdálenost bodu TH12 

od přímky TH1-SIPS (rovnice 2) je rovna vzdálenosti bodu TH12 od paty kolmice vedené z 

bodu TH12 k přímce TH1-SIPS.  
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Rovnice 1: Směrnice lineární regresní přímky  

 

 

Rovnice 2: Vzdálenost bodu od přímky  

 

 

 

 

Změna sklonu trupu (∆G) byla určena jako rozdíl mezi sklonem trupu v konečné (Gf) a 

počáteční (Gi) pozici. Fyziologickou odpovědí bylo dosažení napřímení páteře (Obr. 26), jež 

bylo definováno změnou sklonu trupu z počáteční polohy směrem do vertikály. Tato změna 

nabývala negativních hodnot.  

 

 

Obr. 26: Určení napřímení páteře; zelená šipka značí fyziologickou odezvu (sklon osy trupu 

směřuje do vertikály) a červené šiky odezvu patologickou (sklon trupu směřuje do záklonu či 

předklonu), osa trupu TH1-SIPS; sklon pánve SIPS-SIAS 
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Patologickou odpovědí bylo provedení záklonu, kdy trup byl v počáteční poloze skloněn za 

vertikálu a daným pohybem došlo ještě k většímu záklonu trupu, změna sklonu trupu 

kvantitativně nabývá negativních hodnot, ale kvalitativně se nejedná o napřímení páteře. Další 

patologickou odpovědí bylo předsunutí trupu, tedy trup byl v počáteční poloze skloněn vpřed 

a došlo ještě více k posunu trupu vpřed, změna sklonu trupu nabývala kladných hodnot, Tab. 

11. Pro jednoduchou orientaci v následujících tabulkách 11-17 ponechávám totožné barevné 

rozlišení, jež je použito i u obrázku 26. 

 

4.1.4.2 Druhá část modelu  

Druhá část modelu popisuje určení sklonu pánve a hrudníku v rovině sagitální s využitím 

trigonometrie.  

 

Sklon pánve (Obr. 26) byl počítán jako úhel mezi horizontálou v úrovni SIPS a přímkou 

jdoucí segmenty SIPS a SIAS, dle obecné rovnice: tg α = (y2 –y1) / (x2 – x1). Změna sklonu 

pánve (∆Pánev) byla určena jako rozdíl mezi sklonem pánve v konečné (Pánevf) a počáteční 

(Pánevi) pozici (Tab. 12). 

 

Optimální držení hrudníku je popisováno tak, že jeho předozadní osa mezi úponem bránice 

pars sternalis a zadním kostofrenickým úhlem v úrovni TH9 je nastavena téměř horizontálně 

(Frank, a další, 2013). Sklon hrudníku (Obr. 27) byl tedy počítán jako úhel mezi horizontálou 

v úrovni TH9 a přímkou jdoucí segmenty TH9 a XP. Byl-li hrudník tažen nad horizontálu 

TH9, hodnoty nabývaly kladných čísel. Změna sklonu hrudníku (∆Hrudník) byla určena jako 

rozdíl mezi sklonem hrudníku v konečné (Hrudníkf) a počáteční (Hrudníki) pozici (Tab. 13). 

 

 

Obr. 27: Poloha hrudníku – vlevo určení sklonu hrudníku; elevace hrudníku; vpravo deprese 

hrudníku (Kolář, a další, 2005; dodatečně upraveno) 



88 

 

4.1.4.3 Třetí část modelu  

Třetí část modelu popisuje kinematiku cervikothorakálního úseku páteře, zároveň zavádím 

nový pojem a určení tzv. nulového kinematického segmentu.  

 

Antero-posteriorní rozměr cervikothorakálního úseku páteře v relaxovaném stoji (CTHi) byl 

vypočten jako rozdíl polohy C4 - TH7 (odečtení x souřadnice C4 a TH7), stejně tak byl 

antero-posteriorní rozměr cervikothorakálního úseku páteře (CTHf) vypočten v konečné 

poloze. Změna antero-posteriorního rozměru cervikothorakálního úseku páteře (∆ CTH) ve 

smyslu jeho napřímení byla vyhodnocena jako rozdíl vzdálenosti C4 - TH7 v počáteční a 

konečné poloze (Obr. 28; Tab. 14).  

 

Posteriorní translační posun obratlů cervikothorakálního úseku páteře je určen rozdílem poloh 

jednotlivých obratlů C2 – TH7 v počáteční a konečné poloze (Tab. 15). Nulový kinematický 

segment je segment, který po odečtení počáteční a konečné polohy obratle C2 až L5 ukázal 

nulový posun obratle (Tab. 14).  

 

Obr. 28: Změna antero-posteriorního rozměru cervikothorakálního úseku páteře (Netter, 

2010; dodatečně upraveno) 

 

4.1.4.4 Doplňující výpočty 

S využitím trigonometrie byly také stanoveny tyto doplňující údaje: 

Rozsah zevní rotace paže byl vypočten z polohy bodů olecranon a processus styloideus radii 

v počáteční a konečné poloze. 
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Změna sklonu lopatky v rovině sagitální, ve smyslu náklonu lopatky směrem vzad, byla 

vypočtena z poloh bodů acromion a angulus inferior scapulae v počáteční a konečné poloze 

(Obr. 29).  

 

Tyto výpočty byly provedeny dle obecné rovnice: tg α = (y2 –y1) / (x2 – x1).  

 

Vzhledem k tomu, že při prováděném pohybu paže dochází v případě hlavice humeru a 

dolního úhlu lopatky již k zřejmému posunu kostěného segmentu pod kůží (zde odkazuji na 

kapitolu 3.1, kde tato problematika byla diskutována), jsou tyto výsledky (Tab. 16) zatíženy 

velkou chybou měření, považuji je pouze za orientační a slouží jen k dokreslení celé situace 

kinematiky testovaného pohybu. 

 

  

Obr. 29: Doplňující výpočty segmentu paže a lopatky; A) zevní rotace paže, B) sklon lopatky 

v rovině sagitální (Ebaugh, a další, 2005; dodatečně upraveno) 

 

4.2 Statistika 

Základní statistické zpracování dat bylo provedeno v programu Microsoft Excel. Získaná data 

ve skupině probandů s fyziologickou odezvou (n = 16) byla testována pro normální distribuci 

(Kolmogorov-Smirnov test), proto pro testování statistických hypotéz mohl být využit 

Studentův párový T-test (Zvárová, 1997). Statisticky významné změny, porovnání 

příslušných hodnot v počáteční a konečné pozici, byly ověřovány T-testem pro: 1) změnu 

sklonu trupu, 2) změnu antero-posteriorního rozměru cervikothorakálního úseku páteře, 3) 

změnu sklonu pánve, 4) změnu polohy hrudníku, 5) změnu sklonu lopatky (Tab. 11 - 16). 

Získaná data v jednotlivých podskupinách probandů se zakloněným (n = 5) a předsunutým (n 

= 4) držení těla nebyla vzhledem k nízkému počtu jedinců statisticky vyhodnocena. Skupiny 
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s fyziologickou a patologickou odezvou však bylo nutno porovnat, proto pro další statistické 

hodnocení byla patologická skupina uvažována jako celek (n = 9), tedy nebyla dále členěna na 

dvě podskupiny. V rámci ozřejmění statisticky významných rozdílů mezi skupinou 

s fyziologickou a patologickou odezvou (Tab. 17) byl proveden nepárový Studentův T-test 

pro shodné rozptyly (ověřeno F-testem) pro: 1) změnu antero-posteriorního rozměru 

cervikothorakálního úseku páteře, 2) změnu polohy hrudníku, 3) sklon pánve v počáteční 

poloze, 4) sklon pánve v konečné poloze, 5) nulový kinematický segment. Aby mohlo být 

počítáno s nulovým kinematickým segmentem ve statistice, bylo jednotlivým segmentům 

přiděleno pořadové číslo.  

 

Korelace s využitím výpočtu Pearsonova korelačního koeficientu (Obr. 30 A, B, C), byla 

zjišťována u všech testovaných probandů (n = 25) mezi dosaženým sklonem trupu na konci 

testovaného pohybu a: 1) antero-posteriorním rozměrem cervikothorakálního úseku páteře 

v konečné pozici, 2) polohou hrudníku v konečné pozici, 3) polohou pánve v konečné pozici. 

Pro celkový počet testovaných probandů (n = 25) je na hladině významnosti p = 0.01 

tabulková hodnota r = 0.505 (Zvárová, 1997). 
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Obr. 30: Korelace mezi sklonem trupu v konečné pozici (Gf) a A) antero-posteriorním 

rozměrem cervikothorakálního úseku páteře (CTHf), B) sklonem hrudníku v konečné pozici 

(Hrudníkf), C) sklonem pánve v konečné pozici (Pánevf), 1-25 pořadí probandů 
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4.3 Výsledky experimentu 

Tato disertační práce je koncipována jako teoreticko-experimentální studie, v níž byl stanoven 

cíl (kapitola 2.1), a to prokázat, že pomocí zevně rotačního pohybu paží lze vyvolat napřímení 

horní části trupu a že právě změna postavení cervikothorakálního přechodu je vhodným 

ukazatelem změny držení těla provokované testovaným pohybem paží. Za tímto účelem byly 

stanoveny tyto základní hypotézy:  

 

 

Hypotéza č. 1 

Předpokládám, že zevní rotace a addukce paže vede k napřímení páteře - trupu jako celku. 

 

 

Hypotéze č. 2 

Předpokládám, že zevní rotace a addukce paže vede k napřímení cervikothorakálního regionu 

páteře. 

 

Hypotéza č. 3 

Předpokládám, že při napřímení cervikothorakálního regionu páteře dojde ke změně postavení 

segmentu pánve. 

 

Hypotéza č. 4 

Předpokládám, že při napřímení cervikothorakálního regionu páteře dojde ke změně postavení 

segmentu hrudníku. 

 

 

Na základě stanovené a popsané metodiky práce (viz začátek kapitoly 4) byl proveden 

experiment. Pro objektivní vyhodnocení kinematických dat byl vytvořen model, který 

zohledňuje nejen kvalitu, ale i kvantitu posturálních indikátorů. Na dalších stránkách nyní 

uvádím výsledky (Tab. 11-17) s dílčími závěry a grafické znázornění výsledků testovaného 

pohybu (Obr. 31).  
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Tab. 11: Určení sklonu páteře / trupu 

  Fyziologická odezva Patologická odezva 

Držení trupu Napřímené Zakloněné Předsunuté 

proband (n) 1.-16. (16) 17.-21. (5) 22.-25. (4) 

Gi [°] Průměr ± SD  2.1 ± 1.4 −2.4 ± 1.1 1.7 ± 1.6 

Gf [°]  0.5 ± 0.4 −4.3 ± 2 2.5 ± 1.9 

∆G [°]   -1.5 ± 0.8 - 1.9 ± 1 0.6 ± 0.3 

TH12-přímka [mm] 6.9 ± 5.3 15.7 ± 11.1 5.7 ± 3.1 

hladina významnosti 

T-testu 0.01 

Statisticky 

nehodnoceno  

Statisticky 

nehodnoceno  

Legenda: Gi sklon trupu v počáteční poloze, Gf sklon trupu v konečné poloze, ∆G změna 

sklonu trupu, TH12-přímka vzdálenost bodu TH12 od přímky TH1-SIPS, n počet probandů, 

[°] stupeň, [mm] milimetr, SD směrodatná odchylka 

 

Závěr: Na základě použití T-testu nulovou hypotézu zamítáme, rozdíl je potvrzen. Ukázalo 

se, že změna sklonu trupu u napřímených probandů z 2.1° na 0.5° je na hladině 

významnosti p = 0.01 statisticky signifikantní.  

 

 

Tab. 12: Určení sklonu pánve 

  Fyziologická odezva Patologická odezva 

Držení trupu Napřímené Zakloněné Předsunuté 

proband (n) 1.-16. (16) 17.-21. (5) 22.-25. (4) 

Pánevi [°] Průměr ± SD  7.3 ± 2.3 13.8 ± 2.6 11 ± 2.6 

Pánevf [°]  7.6 ± 2.9 15.4 ± 2.5 12.1 ± 2.7 

∆ Pánev [°]   - 0.4 ± 1.3  -1.5 ± 1.7 -1.1  ± 0.5 

hladina významnosti 

T-testu 0.3 

Statisticky 

nehodnoceno  

Statisticky 

nehodnoceno  

Legenda: Pánevi sklon pánve v počáteční poloze, Pánevf sklon pánve v konečné poloze, 

∆Pánev změna sklonu pánve, [°] stupeň, SD směrodatná odchylka, n počet probandů 

 

Závěr: Nebyla prokázána statisticky signifikantní změna sklonu pánve u skupiny probandů 

s fyziologickou odezvou (hladina významnosti p = 0.3). 
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Tab. 13: Určení skonu hrudníku 

  Fyziologická odezva Patologická odezva 

Držení trupu Napřímené Zakloněné Předsunuté 

proband (n) 1.-16. (16) 17.-21. (5) 22.-25. (4) 

Hrudníki  [°] Průměr ± SD  -4 ± 4.7 3.3 ± 10.5  -13.8 ± 7.5 

Hrudníkf [°] -0.9 ± 4.9 4.5 ± 9.8 -15 ± 8.5 

∆ Hrudník [°]  3.1 ± 2 1.2 ± 0.8 -1.2 ± 1.7 

hladina významnosti  

T-testu 0.01 

Statisticky 

nehodnoceno  

Statisticky 

nehodnoceno  

Legenda: Hrudníki sklon hrudníku v počáteční poloze, Hrudníkf sklon hrudníku v konečné 

poloze, ∆Hrudník změna sklonu hrudníku, [°] stupeň, SD směrodatná odchylka, n počet 

probandů 

 

Závěr: Na základě použití T-testu nulovou hypotézu zamítáme, rozdíl je potvrzen. Ukázalo 

se, že změna sklonu hrudníku u napřímených probandů z -4° na -0.9° je na hladině 

významnosti p = 0.01 statisticky signifikantní. 

 

 

Tab. 14: Kinematika cervikothorakálního úseku páteře a určení nulového kinematického 

segmentu 

  

Fyziologická 

odezva Patologická odezva 

Držení trupu Napřímené Zakloněné Předsunuté 

proband (n) 1.-16. (16) 17.-21. (5) 22.-25. (4) 

CTHi [mm] Průměr ± SD 68.9 ± 10.7 40.3 ± 8.6 53.8 ± 11.1 

CTHf [mm]  52.4 ± 10.7 30.7 ± 11.5 45.3 ± 9.6 

∆ CTH [mm]  16.6 ± 4.9 9.6 ± 4.8 8.4 ± 3.8 

hladina významnosti  

T-testu 0.01 

Statisticky 

nehodnoceno  

Statisticky 

nehodnoceno  

Nulový kinematický 

segment TH6 TH11 / TH12 SIPS 

Legenda: CTHi antero-posteriorního rozměru cervikothorakálního úseku páteře v počáteční 

poloze, CTHf antero-posteriorního rozměru cervikothorakálního úseku páteře v konečné 

poloze, ∆ CTH změna antero-posteriorního rozměru cervikothorakálního úseku páteře, [mm] 

milimetr, n – počet probandů, SD – směrodatná odchylka 
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Závěr: Na základě použití T-testu nulovou hypotézu zamítáme, rozdíl je potvrzen. Ukázalo 

se, že změna antero-posteriorního rozměru cervikothorakálního úseku páteře z 68.9 mm na 

52.4 mm u napřímených probandů je na hladině významnosti p = 0.01 statisticky 

signifikantní. 

 

Tab. 15: Kinematika cervikothorakálního úseku páteře; průměrné hodnoty posteriorního 

translačního pohybu páteře (probanda 1-16) 

Segment 

Posteriorní translační 

pohyb [mm] SD 

C2 11.7 3.7 

C4 11.7 3.5 

C6 10.8 3.8 

C7 9.7 3.6 

TH1 8.8 3.4 

TH2 7.3 2.4 

TH3 6.3 2.2 

TH4 3.8 1.7 

TH5 1.8 0.9 

TH6 

 

 

0.3  

nulový kinematický 

segment 

0.6 

 

 

Legenda: [mm] milimetr, SD – směrodatná odchylka 

 

 

Tab. 16: Zevní rotace paže a posteriorní sklon lopatky 

  

Fyziologická 

odezva Patologická odezva 

Držení trupu Napřímené Zakloněné Předsunuté 

proband (n) 1.-16. (16) 17.-21. (5) 22.-25. (4) 

ZR [°]  69.6 ± 25.6° 64.9 ± 13.5° 77.1 ± 18.3° 

Lopatkai [°]  52.3 ± 5.9 56.2 ± 3.3 55.7 ± 6.7 

Lopatkaf  [°]  58.9 ± 6.5 61.5 ± 4.6 63.3 ± 8.9 

∆ Lopatka [°] -6.7 ± 4.1° -5.3  ± 2.4° -7.5 ± 2.6° 

hladina významnosti 

T-testu 0.01 

Statisticky 

nehodnoceno  

Statisticky 

nehodnoceno  

Legenda: ZR zevní rotace paže, Lopatkai sklon lopatky v počáteční poloze, Lopatkaf sklon 

lopatky v konečné poloze, ∆ Lopatka změna sklonu lopatky, [°] stupeň 
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Závěr: Na základě použití T-testu nulovou hypotézu zamítáme, rozdíl je potvrzen. Ukázalo 

se, že změna sklonu lopatky v posteriorním směru v případě skupiny napřímených 

probandů z 52.3°na 58.9° je na hladině významnosti p = 0.01 statisticky signifikantní. 

 

 

Tab. 17: Statistické porovnání skupin probandů s využitím nepárového T-testu 

  

Hladina 

významnosti 

T testu 

Fyziologická 

odezva 

Patologická 

odezva 

n   16 9 

∆ CTH [mm] Průměr ± SD 0.01 16.5 ± 4.9 9.1 ± 4.4 

Pánevi [°] 0.01 7.3 ± 2.3 12.5 ± 2.9 

Pánevf [°] 0.01 7.6 ± 2.9 13.9 ± 3 

∆ Hrudník [°] 0.01 3.1 ± 2 0.1 ± 1.7 

Nulový segment 0.01 TH6 TH12/L1 

Legenda: n počet probandů, ∆G změna sklonu trupu, ∆ CTH změna antero-posteriorního 

rozměru cervikothorakálního úseku páteře, ∆ Hrudník změna polohy hrudníku, Pánevi sklon 

pánve v počáteční poloze, Pánevf sklon pánve v konečné poloze, n počet probandů, [°] stupeň, 

[mm] milimetr, SD směrodatná odchylka 

 

Závěr: Na hladině významnosti p = 0.01 byly zjištěny statisticky signifikantní rozdíly mezi 

skupinou s fyziologickou a patologickou odezvou u změny antero-posteriorního rozměru 

cervikothorakálního úseku páteře, u změny polohy hrudníku, u sklonu pánve v počáteční i 

konečné poloze, u nulového kinematického segmentu. 
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Obr. 31: Grafické znázornění výsledků testovaného pohybu 
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Sledováním, jak se mění sklon trupu, došlo k roztřídění dvaceti pěti testovaných probandů do 

dvou kategorií: s fyziologickou a patologickou odezvou (Tab. 11). Hypotéza č. 1, že zevní 

rotace a addukce paže vede k napřímení páteře - trupu jako celku, byla na hladině 

významnosti p = 0.01 u skupiny s fyziologickou odezvou potvrzena. Testovaný pohyb 

zevní rotace a addukce paže vedl k napřímení páteře (trupu jako celku) u šestnácti probandů. 

Při napřímení páteře se měnil sklon trupu z počáteční polohy (2.1 ±1.4°) směrem do vertikály 

(0.5 ±0.4°). U pěti probandů došlo k záklonu trupu (z původních -2.4 ± 1.1° na -4.3 ± 2°) a u 

zbývajících čtyř osob byl trup tažen vpřed (z původních 1.7 ± 1.6° na 2.5 ± 1.9°). Jedinci s 

předsunutým a zakloněným držením trupu tvořili skupinu s patologickou odezvou. Průměr 

počáteční a konečné pozice každého typu posturálního držení trupu je zaznamenán na obrázku 

31 B, C, D. Ukázalo se, že sledování, jak se mění sklon trupu, je citlivým ukazatelem 

posturálních změn.  

 

Při napřímení trupu došlo k napřímení cervikothorakálního přechodu páteře, tedy ke zmenšení 

antero-posteriorního rozměru cervikothorakálního úseku páteře z původních 68.9 ± 10.7 mm 

na 52.4 ± 10.7 mm. Hypotéza č. 2, že zevní rotace a addukce paže vede k napřímení 

cervikothorakálního regionu páteře, byla na hladině významnosti p = 0.01 potvrzena. 

Změna antero-posteriorního rozměru cervikothorakálního úseku páteře (16.6 ± 4.9 mm) byla 

ve skupině s fyziologickou odezvou statisticky signifikantní. Kinematika cervikothorakálního 

úseku páteře u skupiny napřímených probandů je uvedena v tabulce 15. Kinematika 

cervikothorakálního úseku páteře byla získávána s přesností měření na 0.8 mm v relaxovaném 

stoji a 1.2 mm při napřímení trupu. Testovaným pohybem paží došlo k posteriornímu 

translačnímu pohybu cervikothorakálního úseku páteře, přičemž tyto kinematické změny 

končily v úrovni TH6. Ten byl pojmenován jako nulový kinematický segment. Ve skupině 

s patologickou odezvou byl nulový kinematický segment níže (TH11/12 a SIPS). Statisticky 

signifikantní rozdíly byly potvrzeny mezi skupinou probandů s fyziologickou a patologickou 

odezvou u změny antero-posteriorního rozměru cervikothorakálního úseku páteře (p = 0.01) a 

u nulového kinematického segmentu (p = 0.01). Statisticky signifikantní korelace byla 

zjištěna mezi dosaženým sklonem trupu a antero-posteriorním rozměrem cervikothorakálního 

úseku páteře v konečné poloze (Pearson r = 0.52). Směřoval-li sklon trupu za vertikálu, bylo 

dosaženo menších změn antero-posteriorního rozměru cervikothorakálního úseku páteře (Obr. 

30, A). 
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Hypotézu č. 3, že při napřímení cervikothorakálního regionu páteře dojde ke změně 

postavení segmentu pánve, se nepodařilo prokázat. Nebyla prokázána statisticky 

signifikantní změna sklonu pánve ve skupině probandů s fyziologickou odezvou. Avšak při 

porovnání sklonu pánve v počáteční poloze mezi skupinami s fyziologickou a patologickou 

odezvou byl zjištěn statisticky signifikantní rozdíl (p = 0.01). Byly zjištěny tyto tendence: 

Jedinci s neutrálním sklonem pánve (skupina s fyziologickou odezvou 7.3 ± 2.3°) byli 

schopni se napřímit, při anteverzi pánve (skupina s patologickou odezvou 12.5 ± 2.9°) nebylo 

dosaženo napřímení trupu - to bylo zřejmé především u podskupiny se zakloněným držením 

těla (Obr. 30, C). Korelace mezi dosaženým sklonem trupu a polohou pánve v konečné pozici 

(Pearson r = - 0.45) nebyla statisticky signifikantní. 

 

Testovaným pohybem došlo ve skupině s fyziologickou odezvou ke změně sklonu hrudníku 

z deprese (-4 ± 4.7°) směrem do horizontály (-0.9 ± 4.9°). Hypotéza č. 4, že při napřímení 

cervikothorakálního regionu páteře dojde ke změně postavení segmentu hrudníku, byla na 

hladině významnosti p = 0.01 potvrzena. Statisticky signifikantní rozdíl (p = 0.01) byl 

zjištěn mezi skupinou probandů s fyziologickou a patologickou odezvou pro změnu sklonu 

hrudníku. Statisticky signifikantní korelace mezi sklonem trupu a polohou hrudníku 

v konečné pozici (Pearson r = - 0.56) poukazuje na zjištěné tendence (Obr. 30, B): Byl-li 

hrudník tažen nad horizontálu, docházelo k záklonu trupu a nikoliv k jeho napřímení. To bylo 

patrné v podskupině zakloněných probandů, kde z původních 3.3 ± 10.5° byl hrudník tažen na 

4.5 ± 9.8°. Byl-li hrudník testovaným pohybem provokován k ještě větší depresi, docházelo 

k předsunutému držení trupu. V této druhé podskupině probandů s patologickou odezvou byl 

hrudník stlačen z původních -13.8 ± 7.5° na -15 ± 8.5°.  

 

Nejvýznamnějším výsledkem experimentu je závěrečné tvrzení, jež bude mít především 

význam pro klinickou praxi: Pokud byl hrudník a pánev nastaven horizontálně (konkrétní 

číselné hodnoty jsou uvedeny v Tab. 12, 13), zevně rotačním pohybem paží byl trup tažen 

směrem do vertikály a došlo k napřímení cervikothorakálního úseku páteře, přičemž 

TH6 byl nulovým kinematickým segmentem. 

 

Pro dokončení celkové představy vlivu testovaného zevně rotačního pohybu paže na 

postavení pletence ramenního uvádím i výsledky kinematiky paže a lopatky. Během 

testovaného pohybu došlo k posteriornímu sklonu lopatky u všech probandů (konkrétní 

číselné údaje změny sklonu lopatky jsou v tabulce 16). Statisticky signifikantní rozdíl mezi 
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danými skupinami probandů nebyl prokázán u zevní rotace paže ani u změny sklonu lopatky. 

U napřímených probandů byl průměrný rozsah zevní rotace paže 69.6 ± 25.6°, lopatka 

v rovině sagitální byla ve výchozí pozici průměrně nakloněna 52.3 ± 5.9 ° vpřed a zevní 

rotace s addukcí paže vedla k posteriornímu sklonu lopatky průměrně na 58.9 ± 6.5°. 

Průměrná změna sklonu lopatky (-6.7 ± 4.1°) byla statisticky signifikantní (p = 0.01). I přesto, 

že zde uvádím absolutní hodnoty zevní rotace a sklonu lopatky v rovině sagitální, nutno 

podotknout, že tyto výsledky jsou zatíženy velkou chybou měření, neboť zvolená metodika 

pro vyhodnocení těchto údajů není plně optimální, jak bylo zmiňováno v teoretické části.
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5 DISKUSE  

Aktuální studie (Grlegel-Morris, a další, 1992; Uetake, a další, 1998; Kolisko, a další, 2002; 

Peňas, a další, 2006; Šeráková, 2006; Berglund, a další, 2008; Ting Yip, a další, 2008; 

Kratěnová, a další, 2007; Lau, a další, 2010; Romei, a další, 2010) zabývající se 

problematikou držení trupu jsou důkazem toho, že právě cervikothorakální úsek páteře je 

často postiženou oblastí, a to nejen u dospělých, ale i dětské populace. Dominuje předsunuté 

držení hlavy a protrakce pletenců ramenních. Z praxe je zřejmé, že terapie vedená jen v místě 

cervikothorakálního přechodu páteře je neefektivní, proto jsem se zaměřila na tuto 

problematiku, avšak z komplexního pohledu na celkové držení trupu.  

 

5.1 Pilotní studie provedené ve vztahu k tématu disertační práce 

Když se rozhlédneme po různých fyzioterapeutických konceptech, zjistíme, že právě zevně 

rotační postavení glenohumerálního kloubu je častým terapeutickým prvkem. Objevuje se 

jako výchozí poloha u mobilizačních technik (Rychlíková, 2004), u poloh využívající prvků 

reflexní lokomoce (Kolář, 2014), v konceptu spirální stabilizace (Smíšek, a další, 2011), 

v nejrůznějších jógových asanách (Véle, 1997), u cviků využívající odporu therrabandu 

(Pavlů, 2002), při pouhém skákání přes švihadlo… Proto bylo provedeno několik prvotních 

experimentů, zda zevní rotace a addukce paže vede ke kinemtickým změnám hrudní páteře 

(zde odkazuji na Přílohy 7.6 a 7.7). Tyto pilotní studie zaznamenávají nejen prvotní ověření 

myšlenky, že zevní rotace a addukce paže vede k napřímení trupu, ale i vývoj samotné 

metodiky této disertační práce. 

 

Příloha 7.6 popisuje prvotní snahu hledání vztahu napřímení páteře a zevně rotačního 

postavení paže, jež bylo provedeno volně a poté s využitím odporu therrabandu. V této 

pilotní studii bylo napřímení hrudní páteře definováno jako úhel mezi markery C7-TH4-TH8. 

Zevní rotace paže byla počítána z trajektorie pohybu markeru na processus styloideus radií 

kolem olecranonu, jenž byl považován za stabilní bod. Zevně rotační pohyb (66°) provokoval 

změnu zakřivení páteře o 1.6°; v případě využití odporu therrabandu vedla zevní rotace paže 

(77°) k dvojnásobně větší změně zakřivení páteře o 3.2° ve smyslu jejího napřímení (Příloha 

7.6; zde Obr. 2 / Graf A). Z prvotního experimentu vzešlo mnoho otázek a připomínek. Bylo 

nutné přidat instrukci k dýchání během testovaného pohybu, neboť jak uvádím v kapitole 

3.2.3, samo dýchání má vliv na tvar hrudníku a hrudní páteře (Romei, a další, 2010). Dále byl 

diskutován výpočet úhlu zakřivení hrudní páteře z poloh jen tří markerů a zároveň bylo 
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doporučeno hledání vhodnějšího řešení toho výpočtu. Bylo poukázáno na to, že je nutné 

použít více markerů k označení jednotlivých processi spinosi hrudní páteře. V neposlední řadě 

byla sledována i kinematika lopatky, přičemž bylo zjištěno, že při zevně rotačním pohybu 

paže dolní úhel lopatky migruje směrem k páteři více než úhel horní (Příloha 7.6; zde Obr. 2 / 

Graf B, C). Studie uvádí i diskusi autorů, kteří se zabývali kinematikou lopatky a kvantifikací 

vlivu měkkých tkání, pod nimiž se kostěný segment lopatky pohybuje (Cappello, 1997; Cutti, 

2005; Warner, 2011; Zhang, 2011). Největší odlišnosti při sledování pohybu lopatky pomocí 

neinvazivních technik jsou uváděny při pohybu scapulothorakálního kloubu - stanovená 

korelace r = 0.7 (Lovern, 2009), proto jsem se rozhodla kinematiku lopatky nadále sledovat 

jen pro ucelení představy testovaného zevně rotačního pohybu paže. 

 

Zevně rotační postavení paže a kinematika cervikothorakálního přechodu páteře byla 

ozřejměna i při simulovaném skákání přes švihadlo (Příloha 7.7). I zde jsme 

předpokládali, že zevní rotace a addukce paže přispívá k napřímení páteře, aby při doskoku 

byla páteř zatěžována v ose a nikoliv v mírném předklonu trupu. Zakřivení páteře bylo stále 

dané třemi markery C7-TH4-TH8, ale křivost páteře byla již počítána matematicky – 

proložením kružnice procházející těmito markery. Opětovně se ukázalo, že zevní rotace paže, 

jež byla provedena při uchycení švihadla, vede ke zmenšení křivosti páteře. Napřímení páteře 

se ještě více zvýraznilo při rotaci švihadla vpřed prováděné s maximálním úsilím. Tato pilotní 

studie mě vedla k pochybnostem, zda napřímení páteř je skutečně vyjádřené zmenšením 

křivosti hrudní páteře. A vedla mě i k dalším připomínkám. Je nutné použít více markerů 

k označení jednotlivých processi spinosi hrudních obratlů, jež by proložení kružnice zpřesnilo 

(Davis, 2002). Diskutabilní se také stala ona představa proložení kružnice křivkou hrudní 

páteř. Geometrický model ideálního tvaru páteře využívá proložení elips jednotlivými částmi 

páteře (Harrison, 2002). I přes výše uvažované prokládání křivek, dle mého názoru parametr 

křivosti hrudní páteře vhodně nevystihuje cílenou oblast cervikothorakálního přechodu páteře. 

Další markery je nutné umístit na processi spinosi i krčních a bederních obratlů, neboť 

jednotlivé úseky páteře se navzájem ovlivňují (Vette, a další, 2012).  

 

Vzhledem k faktu, že při napřímení páteře jsou její jednotlivé segmenty ideálně zatěžovány 

(Bonney, a další, 2002), a mimo jiné orgány v dutině břišní mají optimální anatomický tvar 

(Lafon, a další, 2010), rozhodla jsem se provést další experiment ve smyslu ověření 

využitelnosti testovaného pohybu v klinické praxi. Byla sledována hemodynamika arteria 

axillaris v relaxovaném stoji a při provedeném zevně rotačním pohybu paží (Příloha 7.8). 
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V této studii už byly markery umístěny na krční, hrudní i bederní páteři a navíc byla 

sledována i kinematika pánve, klíční kosti a hrudníku. Křivost páteře byla počítána z dvanácti 

markerů umístěných na hrudních obratlích jako polynom druhého řádu. Testovaný pohyb vedl 

k napřímení páteře, elevaci hrudníku a zvýšení průtoku krve arterií axillaris u tří z pěti 

testovaných probandů. U jednoho probanda došlo k záklonu trupu, čímž se hemodynamika 

arterie axillaris zhoršila. Snížení průtoku bylo také sledováno u dalšího probanda, u něhož 

testovaným pohybem bylo provokováno předsunuté držení trupu, nedošlo k elevaci hrudníku 

a pánev byla ve značné anteverzi. I tato studie poukázala na nutnost hodnotit sklon trupu než 

složitě počítat polynom druhého řádu, pod jehož číselnou hodnotou (například 0.003) si 

v klinické praxi křivku páteře jen obtížně představíme. Jednotlivé kinematické změny 

segmentů trupu (poloha pánve, hrudníku či klíční kosti) byly uváděny jako posuny markerů 

v rovině sagitální se slovním hodnocením směru pohybu. Poloha hrudníku či pánve je běžně 

udávána ve stupních, tedy pro zpřesnění popisu daného segmentu by měl být vypočten jeho 

sklon z polohy markerů například na podkladě trigonometrie.  

 

Z výše uvedených diskusí pilotních studií a experimentů je zřejmé, že testovaný pohyb paží se 

opakovaně ukazuje jako provokační manévr, jenž vede v ideálním případě k napřímení trupu. 

Z pohledu neurofyziologie a klinické kineziologie bychom měli být schopni se napřímit, 

pokud tento pohybový program je překryt vzorem patologickým, napřímení nejsme schopni 

(Véle, 1997). To vede k ovlivnění dalších funkcí – například k větší zátěži meziobratlových 

disků (Uetake, a další, 1998). Testovaný pohyb může být využit terapeuticky v nejrůznějších 

formách cvičení (s therrabandy, švihadly …) avšak s vhodnými instrukcemi a dohledem 

fyzioterapeuta. Ze sledování vývoje metodiky měření testovaného pohybu je zřejmé, že je 

nutné sledovat cervikothorakální úsek páteře, ale i kinematiku dalších segmentů trupu, a to 

pánve a hrudníku - je nutno sledovat nejen kvantitu, ale i kvalitu dosaženého napřímení trupu. 

Tedy od výše uvedených složitých matematických výpočtů křivosti hrudní páteře jsem 

nakonec upustila, neboť mým cílem bylo hodnocení cervikothorakální úseku páteře a 

celkového držení trupu. I v klinické praxi je za vhodnější považováno měření sklonu určité 

části či celku páteře než počítání dílčích úhlů jejího zakřivení (Lau, a další, 2010). Číselné 

výsledky výpočtů kružnic, elips a dalších křivek jsem shledala jako těžko využitelné 

v klinické praxi. Navíc se ukázalo, že je nutné sledovat sklon trupu, neboť křivost páteře se po 

provedeném zevně rotačním pohybu paží může snížit, ale to ještě neznamená, že došlo 

k napřímení trupu. Osa trupu prochází v optimálním případě segmenty C1-TH1-TH12-S1, pak 

má páteř i ideální tvar (Harrison, a další, 2005). Stejnými segmenty prochází i olovnice 
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používaná v klinické praxi (Pearsall, a další, 1992; Rychlíková, 2004; Kendall, 2010). 

V rovině sagitální považuji polohu segmentu S1 na stejné úrovni jako SIPS. Tedy v této studii 

osa trupu procházela segmenty TH1-SIPS. Nově sestavená metodika bude diskutována 

v následující kapitole.  

 

5.2 Diskuse disertační práce 

Hlava reaguje na změnu držení těla. Pokud se zadíváme na obrázek 16 ukazující základní typy 

vadného držení těla dle Kendalla (2010), zjistíme, že předsun hlavy je společným znakem 

pro různé typy vadného držení těla. To bylo potvrzeno i v této studii! Všichni účastníci 

výzkumu splňovali vstupní kritérium předsunutého držení hlavy, ve výchozí pozici u většiny 

probandů osa trupu směřovala před vertikálu, ale vyskytli se i někteří držící trup v záklonu. 

Vzpřímené držení těla není jen otázkou páteře, ale vliv mají í další části jako hlava, horní i 

dolní končetiny a jestliže se změní poloha jednoho segmentu, pro zachování rovnováhy dojde 

ke změně celé postury (Morris, a další, 2006). Carlson toto potvrzuje svou studií, v níž popsal 

významnou závislost krční, hrudní, bederní páteře a pánve (Carlson, 2003). Biomechanické 

modely také pracují se všemi částmi trupu, jež se mohou navzájem ovlivňovat (Vette, a další, 

2012).  

 

Vyšetření stoje neodhalí posturální patologii. Klasické hodnocení stoje je mnohými autory 

(Ahern, a další, 1988; Kolisko, a další, 2002; Vařeka, 2002; Kolář, a další, 2012) 

zpochybňováno. Systém vzpřímeného držení těla má velké substituční a kompenzační 

možnosti. Avšak oslabení jedné funkce se nemusí objevit ihned, ale až při vyšší zátěži, kdy 

dojde k dekompenzaci (Vařeka, 2002a). To také nastalo v případě mého experimentu, proto 

testovaný zevně rotační pohyb paží považuji za vhodný provokační manévr. Tento 

jednoduchý pohybový test rozdělil probandy do dvou skupin s fyziologickou a patologickou 

odezvou, přičemž skupina s patologickou odezvou byla ještě dále rozčleněna na další dvě 

podskupiny – probandy se zakloněným a s předsunutým držením trupu. Toto diagnostické 

rozčlení držení trupu jistě lépe umožní cílit a nastolit vhodnou fyzioterapii. Proto v klinické 

praxi by mělo být statické vyšetření stoje zaměněno za dynamické testování schopnosti 

kontroly sagitální stabilizace páteře. Zevní rotace a addukce paže může být jednoduchým 

diagnostickým testem, který je dostatečně sensitivní a odhalí již prvotní známky selhávání 

posturálních funkcí. Odhalí, že testovaný jedinec už není sám schopen dosáhnout optimálního 
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napřímení trupu. V takovém případě by měla být započata fyzioterapie. Testovaný pohyb je 

tedy důležitý i z hlediska nastolení prevence, jež je v dnešní době tak významná. 

 

V relaxovaném volném stoji je naše tělo předkláněno gravitací. Tělo se tímto vyrovnává 

prostřednictvím pasivních mechanismů, jež jsou pro něj méně ekonomicky náročné 

(Bordstad, 2012). Těmito mechanismy jsou vazy a fasciální řetězce táhnoucí se od hlavy až 

k os sacrum (Richter, a další, 2009). Gravitací jsou stlačována přední těla obratlů, proto zde 

působí meziobratlové ploténky. Aby nebyly poškozeny, aktivují se extensoři páteře, kteří 

vyrovnávají flekční momenty gravitace (Panjabi, a další, 2001). Jde především o hluboké 

autochtonní svaly, jež jsou nazývány jako dynamická ligamenta (Véle, 1995). Posturální 

změny mohou být malé, stejně tak i změny kloubní, ale výrazně se projeví změny aktivity 

svalů (Kendall, 2010). Stejné popisuje Smíšek, v jehož konceptu se také vyskytuje prvek 

zevně rotačního pohybu paže. Při relaxovaném stoji tělo využívá pasivní stabilizace páteře, 

břišní svaly jsou uvolněny, zatímco extensoři páteře se aktivují. Během zevní rotace a 

addukce paže dochází k navození svalové rovnováhy a reciproční inhibice. Zvýší se aktivita 

celého svalového řetězce m.latissimus dorsi, mm.obliqui externus i internus abdominis a 

m.gluteus maximus (Smíšek, a další, 2011). Horní vlákna m.trapezius se uvolní a hluboké 

flexoři krku se aktivují, to vede k napřímení cervikothorakálního přechodu páteře 

(Falla, a další, 2007; Smíšek, a další, 2011). Na tomto místě odkazuji opět na přílohu 7.5 

zaznamenávající kontrolní elektromyografické měření testovaného pohybu, kde byly 

zjištěny stejné tendence, jež jsou zvýrazněny tučně výše. Hlava je držena optimální 

koaktivací mezi extensory a hlubokými flexory krku. Při předsunutí hlavy stoupá aktivita 

extensorů krční páteře (Correa, a další, 2007), zatímco při napřímení osového orgánu jejich 

aktivita klesá a roste aktivita extensorů v hrudním úseku (Caneiro, a další, 2010) - 

výsledkem je relaxace m.multifidus (O'Sullivan, a další, 2002). Z uvedeného vyplývá, že 

svalová síla není rozhodující, ale významné je celkové zapojení svalů do posturální funkce. 

Toho je důkazem i studie DiVety (1990), jenž chtěl prokázat vztah mezi polohou lopatky a 

svalovou silou produkovanou dvojicí m.trapezius a pectoralis minor, opomněl však hodnotit i 

funkci posturálních svalů a nedospěl tak ke kýženému úspěchu. 

 

Sklon trupu charakterizuje typ postury. Dle Pearsalla (1992) mají ženy tendenci k záklonu 

v oblasti bederní páteře, tedy sklon trupu míří vzad. Postura s hyperextenzí bederní páteře, 

anteverzí pánve, elevací hrudníku, oslabením břišních svalů a s kompenzačním mechanismem 

hypertonu paravertebrálních svalů je v klinické praxi označována syndromem otevřených 
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nůžek (Kolář, 2014). Tento typ posturálního držení těla byl zjištěn i u některých žen 

účastnících se této studie, nebyly schopny vytvořit optimální napřímení páteře (Obr. 31. C). 

Vzdálenost TH12 od osy trupu TH1-SIPS byla u této skupiny probandů 15.7 ± 11.1 mm. 

Pearsall uvádí tuto vzdálenost 23.9 mm u žen a 11.3 mm u mužů. Muži dle Pearsalla mají 

sklon k předklonu těla s hrudní hyperkyfózou (Pearsall, a další, 1992). Tuto posturu nutno 

odlišit od předsunutého držení trupu, jež Lewit (2003) charakterizuje následovně: osa trupu 

míří vpřed, pánev se nachází před os naviculare, pletenec ramenní je předsunut před pánví a 

hlava před rameny. Předsunuté držení těla je dáno hypertonem svalů zad i krku a v břišních 

svalech lze palpovat trigger pointy (Liebenson, 2007). I zde poukazuji opět na to, že nově 

sestavený model, jenž je výsledkem této disertační práce, vhodně rozliší mezi těmito 

posturálními abnormalitami. Většina probandů se sklonem osy těla vpřed se optimálně 

napřímila (Obr. 31. B), ale někteří jedinci ještě více posunuli trup vpřed (Obr. 31. D).  

 

Důležitým přínosem nového modelu je, že bere v potaz kvalitu i kvantitu posturálních 

indikátorů. Tato studie ukázala, že kontrola kvality držení těla je důležitější než množství 

provedeného segmentálního spinálního pohybu. Dosažený antero-posteriorní rozměr 

cervikothorakálního úseku páteře koreloval se sklonem trupu v konečné pozici. Proto 

sledování jen kinematické změny cervikothorakálního přechodu páteře při napřímení trupu 

pokládám za nedostatečnou. Naší pozornosti v klinické praxi by neměla uniknout také poloha 

hrudníku a pánve. U optimálně napřímených probandů změna antero-posteriorního rozměru 

cervikothorakálního úseku páteře byla 16.6 ± 4.9 mm (Tab. 14). Tato změna se může zdát 

malá, ale testovaní jedinci neudávali bolesti krční páteře. Dosažené hodnoty odpovídají 

výsledkům i jiných studií: Harisson udal anteriorní translační posun hlavy 15 mm ± 10 mm u 

zdravých jedinců (Harrison, 2001). Posteriorní pohyb hlavy (vztažen k C7) z relaxovaného 

sedu nebo stoje byl zaznamenán 10 mm do vzpřímeného sedu a 28 mm do vzpřímeného stoje 

(Caneiro, a další, 2010). Předsun hlavy souvisí s bolestí krční páteře. Vzdálenost (C2 od osy 

těla) 21.3 mm byla měřena u jedinců s i bez potíží s krční páteří, zatímco vzdálenost 40 mm 

byla popsána jen u jedinců s bolestmi krční páteře (Jeb McAviney, a další, 2005). Vzpřímené 

držení hlavy vede k nižší zátěži páteře (Bonney, a další, 2002) a snížení bolesti krční páteře 

(Lau, a další, 2010).  

 

Tato disertační práce nově zavádí pojem nulového kinematického segmentu. Posteriorní 

translační pohyb cervikothorakálního úseku páteře končil v oblasti vrcholu hrudní kyfózy, 

segment TH6. Tato oblast je významná z pohledu mechaniky i morfologie. Souvisí 
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s distribucí tuhosti axiálního systému (Otáhal, a další, 1996). Začátek m.latissimus dorsi je 

popisován nejčastěji v úrovni TH6 (Bogduk, a další, 1998), zde je i počátek břišních svalů 

tvořících tah směrem dolů a úpon prsních svalů s tahem vzhůru (Tichý, a další, 1988). 

Harrison ukázal změnu držení těla v sagitální rovině pomocí radiografie, při napřímení páteře 

nedošlo ke změnám polohy obratle TH5 (Harrison, a další, 2005). Dle Brüggera je v klinické 

praxi používán test TH5 pružení k ozřejmění vzpřímeného držení těla, optimální 

thorakolumbární lordóza sahá od os sacrum po TH5 (Valihrach, 2003). Janda popsal 

dysfunkci TH4/5 a TH5/6 u horního zkříženého syndromu (Janda, 1984). Jedinci, kteří se 

z předklonu optimálně napřímili, měli nulový kinematický segment TH6. Předpokladem je 

efektivní stabilizace trupu. U jedinců s hyperextenzí bederní páteře (jež se ještě více zaklonili) 

a u jedinců s předsunutým držením těla (jež se ještě více předklonili) byl nulový segment 

stanoven níže - TH11/12 a SIPS. Předpokladem je nedostatečná koaktivace svalů trupu, proto 

takovíto jedinci by měli při nácviku napřímení páteře spolupracovat s fyzioterapeutem. Nově 

zavedený nulový kinematický segment by mohl být považován za vhodný indikátor držení 

těla, jenž lze použít v dalších výzkumech i v klinické praxi. Z uvedeného vyplývá, že další 

elektromyografické a kinematické studie by měly být provedeny na jedincích s různým typem 

vadného držení těla, což by mohlo přinést nové poznatky o stabilizaci trupu. 

 

Předností této studie je, že nově vzniklý model zohledňuje celý trup, nikoliv jen 

problematický cervikothorakální úsek páteře! Stejně tak komplexně by mělo být pohlíženo na 

lidské tělo v klinické praxi, na což poukazují i zjištěné korelace mezi dosaženým sklonem 

trupu a polohou hrudníku, pánve. Segment pánve a hrudníku je významný pro 

cervikothorakální úsek páteře. Poloha pánve je daná rovnováhou mezi paravertebrálními a 

břišními svaly, svaly pánevního dna, bránicí, flexory kyčelního kloubu a ischiokrurálními 

svaly. Neutrální poloha pánve v sagitální rovině nabývá hodnoty do 10° (Berthonnaud, a 

další, 2011). Větší sklon pánve vede ke zvýšené bederní lordóze, oslabení břišních svalů, 

dolních vláken m.trapezius a m.latissimus dorsi, což vede k hornímu zkříženými syndromu a 

předsunutému držení hlavy (Morris, a další, 2006). U jedinců s anteverzí pánve nedošlo 

k optimálnímu napřímení cervikothorakálního úseku páteře. Segment hrudníku má být 

optimálně nastaven do horizontály. Pokud byl hrudník stlačen do deprese, nebo pokud byl 

tažen nad horizontálu, nebylo dosaženo optimálního napřímení cervikothorakálního úseku 

páteře. Kolář popisuje kraniální polohu přední části bránice u osob s insuficiencí stabilizační 

funkce trupu. Nedostatečná posturální aktivita bránice je nahrazena přílišnou aktivitou 

paravertebrálních svalů v oblasti bederní páteře, jež vede k bederní hyperlordóze a anteverzi 
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pánve (Kolář, a další, 2012). Vzniklou situaci nazýváme již zmiňovaným syndromem 

otevřených nůžek. V neposlední řadě se vracím k předsunutému držení trupu, u něhož je 

uváděn hypertonus (trigger pointy) břišních svalů (Liebenson, 2007), čímž bude hrudník jistě 

stlačen do deprese. Zevně rotační a addukční pohyb pletence ramenního vede 

k napřímení cervikothorakálního úseku páteře, pokud je segment hrudníku a pánev 

nastaven horizontálně. Výsledky této disertační práce by měly přispět ke zlepšení 

fyzioterapeutické péče o osoby nejen s bolestí krční páteře.  
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6 ZÁVĚR 

Předložená práce s názvem: „Kinematika cervikothorakálního regionu páteře v kontextu 

celkového držení těla“, je prací teoreticko-experimentálního charakteru. Cíl práce byl zcela 

naplněn - byl vytvořen model pro vyhodnocení posturálních změn pomocí kinematické 

analýzy a byla popsána kinematika cervikothorakálního úseku páteře.  

 

Relaxovaný postoj se testovaným pohybem mění na aktivní mechanismus vzpřímeného držení 

trupu, čehož lze v klinické praxi diagnosticky i terapeuticky využít pro korekci vadného 

držení těla především předsunu hlavy a ramen. Sledování jen změny postavení 

cervikothorakálního přechodu jako jediného vhodného ukazatele změny držení těla 

provokované zevní rotací a addukcí paže je nedostatečné, musí být zachován komplexní 

pohled, tedy je nutné sledovat i postavení pánve, hrudníku a celkového sklonu trupu.  

 

Při řešení zkoumané problematiky se ukázalo, že zevní rotace a addukce paže vede k 

napřímení cervikothorakálního úseku páteře, je-li pánev v neutrální poloze a hrudník 

nastaven do horizontály. Nulovým kinematickým segmentem je úroveň TH6.  

 

Význam této disertační práce spatřuji především v praktickém přínosu pro klinickou praxi, 

jenž byl diskutován výše. Práce poskytuje čtenáři objektivní hodnocení kvality a kvantity 

držení trupu, zároveň její výsledky mohou přispět k zlepšení léčby pacientů s bolestí nejen 

krční páteře. 

 

Kinematická analýza je účinným nástrojem pro bližší popis změny postury a s tím spojeného 

segmentálního pohybu páteře. Spolu s elektromyografií by mohla v dalších studií přispět 

k novým poznatkům o stabilizaci trupu. 
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7.1 Vyjádření etické komise 
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7.2 Informovaný souhlas 

 

Jméno probanda …………………………………………………………………………… 

Jméno vyšetřujícího: Mgr. Ivana Jelínková 

 

V souladu se zákonem O péči a zdraví lidu (§ 27b odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb.) a Úmluvou 

o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, Vás žádám o souhlas s účastí na experimentální 

studii s názvem „Kinematika cervikothorakálního regionu páteře v kontextu celkového držení 

těla“ a s uveřejněním výsledků experimentu v rámci disertační práce na FTVS UK v Praze. 

Osobní data v této studii nebudou uvedena.  

 

Cílem výzkumu je sledování kinematiky krční, hrudní páteře a pletence ramenního.  

 

Práce je řešena na UK/FTVS v Praze. Předmětem šetření bude vstupní vyšetření stoje v rovině 

sagitální provedené fyzioterapeutem k ozřejmění vstupních kritérií výzkumu a následné 

měření kinematickou analýzou. Během experimentu nebudou použity žádné invazivní 

postupy, měření je jednorázové, bez opakování, v době trvání cca 30 min. 

 

Proband obdržel nezbytné informace k výzkumu, je seznámen s cílem a metodikou 

experimentu. Svým podpisem stvrzuje, že byl dostatečným způsobem informován o rozsahu 

experimentu a pochopil text informovaného souhlasu. 

 

 

 

 

Datum:        Podpis: ……………………….. 

 

 

 

 

Poučení provedla: Mgr. Ivana Jelínková 
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7.3 Naměřená data 
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7.4 Kinematika cervikothorakálního úseku páteře 

 

 

1) 2) 3) 4)  

5) 6) 7) 8)  

9) 10) 11) 12)  
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7.5 Kontrolní elektromyografie 
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7.8 Napřímení trupu a hemodynamika horní končetiny 
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