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Abstrakt 

Práce se zabývá anatomií a kineziologií trupu, páteře a pánve. Kromě toho se 

práce zaměřuje i na řízení a biomechaniku chůze. Hlavním cílem práce je však souhrn 

poznatků o aktivitě svalů trupu během chůze, což zahrnuje i údaje o aktivitě svalů trupu 

při modifikované chůzi. Pozornost práce je zaměřena zejména na změny aktivity trupu 

při chůzi při různé rychlosti a při bolesti dolní části zad. 

Práce je zaměřena především na práci břišního a zádového svalstvo jako jsou m. 

rectus abdominis, m. obliguus externus abdominis, m. obliguus internus abdominis, m. 

transversus abdominis a m. erector spinae. 

Součástí rešeršní práce je i měření svalové aktivity vybraných svalů trupu u 

jednoho probanda s chronickou bolestí dolní části zad. Svalová aktivita byla snímána 

pomocí povrchové elektromyografie a proband byl testován na měřicím systému FDM-

T Rehawalk. 

. 

 

 

 

Klíčová slova 

chůze člověka, aktivita svalů trupu, břišní svaly, musculus erector spinae, kineziologie 

trupu, neuromechanismus chůze, bolest zad, rychlost chůze  

 

 

 

 

 

 

Souhlasím s půjčováním bakalářské práce v rámci knihovních služeb. 



 
 

 

Bibliographic record 

SVOBODOVÁ, Jaroslava. Trunk muscle aktivity and walking. Prague: Charles 

University, 2nd Faculty of Medicine, Department of Rehabilitation and Sports Medicine, 

2016, 67 p. Supervisor Mgr. Michaela Opálková. 

 

Abstract 

This thesis refers to the anatomy and the kinesiology of trunk, spine and pelvis. 

In addition, it deals with the control of gait and gait biomechanics. Nevertheless, the 

main aim of this thesis is to summarize the information on the activity of trunk muscles 

during walking. This includes also trunk muscle activity during modified walking. This 

part reviews the changes of trunk muscle activity in reaction to low back pain and to the 

changes in walking speed. 

Thesis is focused on the activity of abdominal and back muscles such as m. 

rectus abdominis, m. obliguus externus abdominis, m. obliguus internus abdominis, m. 

transversus abdominis and m. erector trunci. 

The thesis also includes a case study of a patient who suffers from chronic low 

back pain. The activity of some of her trunk muscles was recorded by surface 

electromyography. In addition, the patient was tested using the zebris Rehawalk FDM-T 

system.  
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SEZNAM ZKRATEK 

 

BMI body mass index 

č. číslo 

EMG elektromyografie/ elektromyografický (á,é) 

 
ES musculus erector spinae 

 
DS double support 

dx. dexter 

L bederní 

LF lékařská fakulta 

lig. ligamentum, ligamenta 

LS left swing 

 
m. musculus 

MOEA   musculus obliguus externus abdominis 

MOIA musculus obliguus internus abdominis 

MRA musculus rectus abdominis 

MTP metatarsophalangeální 

NO nynější onemocnění 

PSA pracovně-sociální anamnéza 

 
OA osobní anamnéza 

R right, pravá (ý, é) 

RA rodinná anamnéza 

 
sin. sinister 

SA sportovní anamnéza 

 
Th hrudní 
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ÚVOD 

Trup zaujímá 60% celkové hmoty těla, artikuluje s mnoha klouby a je uveden 

v činnost mnoha svaly. Tudíž umožňuje provádění mnoha motorických úkolů, jako je 

například chůze, zatímco zajišťuje udržení rovnováhy. V bakalářské práci jsem shrnula 

poznatky z dostupných zdrojů o EMG aktivitě svalů trupu během chůze vzhledem 

k fázím krokového cyklu, a jak se tato aktivita mění při zvýšené či snížené rychlosti 

chůze oproti přirozené rychlosti chůze.  

K funkci trupu je zapotřebí komplexní regulace svalové aktivity centrálním 

nervovým systémem, která může být u jedinců s bolestí zad narušena. V bakalářské 

práci se zmiňuji, jakým způsobem se mění EMG aktivita svalů trupu u jedinců s bolestí 

zad a jaký je důvod této pozměněné aktivity.  

Teoretickou část doplňuje praktická ukázka EMG aktivity vybraných svalů trupu 

pacientky s bolestí zad. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 ANATOMIE 

1.1 Páteř 

Páteř je osová kostra trupu tvořená z obratlů. Skládá se ze 7 krčních, 12 

hrudních, 5 bederních obratlů a kosti křížové (5 srostlých obratlů) a kostrče (4-5 

srostlých obratlů). Obratle krční, hrudní a bederní jsou také nazývány presakrální neboli 

pohyblivou částí páteře. Každý obratel má 3 hlavní části – tělo, oblouk a výběžky. Tyto 

části se od sebe morfologicky liší dle úseku páteře, ke kterému patří (Čihák, 2011). 

Spojení na páteři jsou uskutečněna trojím způsobem. Patří sem kloubní spojení 

páteře (articulationes columnae vertebralis), vazivové spojení páteře (syndesmoses 

columnae vertebralis) a chrupavčité spojení páteře (synchondroses columnae 

vertebralis) (Čihák, 2011). 

Mezi presakrálními obratli tvoří chrupavčité spojení symhpyses intervertebrales, 

jejímž základem jsou disci intervertebrales (meziobratlové ploténky), které propojují 

plochy obratlových těl. Tloušťky meziobratlových plotének přibývá kraniokaudálně 

(Čihák, 2011). Pokud ovšem vezmeme v úvahu relativní výšku obratlů (vzhledem 

k ploše těla), jsou nejnižší disky v oblasti hrudní páteře (Kolář et al., 2009). Výška 

všech destiček tvoří pětinu až čtvrtinu délky páteře. Symphyses intervertebrales nesou 

největší váhu ze všech spojení páteře (Lippert, 2011). Každý meziobratlový disk se 

skládá ze dvou částí. První z nich, anulus fibrosus, se nachází na obvodu disku a je 

sestaven z cirkulárně probíhajících vláken vazivové chrupavky a fibrosního vaziva. 

Druhá část, nucleus pulposus, je složena z řídkého kulovitého (či diskovítého) jádra, 

jehož tekutina je nestlačitelná (Čihák, 2011).  

Vazivové spojení páteře zahrnují ligamenta, které se dělí na dlouhé a krátké vazy 

páteře. Dlouhé vazy páteře podélně spojují meziobratlové ploténky a obratle na přední i 

zadní straně celé páteře (zejména lig. longitudinale posterius et anterius). Krátké vazy 

páteře spojují jednotlivé obratlové oblouky a výběžky (zejména lig. intertransverzalia et 

lig. interspinalia) (Čihák, 2011). 

Kloubní spojení zahrnuje kloubní plochy mezi processus articulares jednotlivých 

obratlů, které se tvarově liší dle příslušných úseků páteře (Čihák, 2011). Každý obratel 
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se tedy podílí na dvou intervertebrálních skloubeních (Lippert, 2011). Klouby jsou 

chráněny kloubním pouzdrem (capsulae articulares) se synoviální mebránou, která jsou 

nejpevnější v části hrudní páteře a nejvolnější v části krční. Pro vyrovnání kloubních 

ploch a pro udržení kloubní štěrbiny slouží meniskoidní útvary synoviální membrány, 

které brání i uskřinutí vláken hlubokých zádových svalů do intervertebrálního spojení 

(Kolář et al., 2009).   

Zvláštní uspořádání má kraniovertebrální spojení páteře, ale toto téma není 

náplní této bakalářské práce (Čihák, 2011). 

1.2 Kostra hrudníku 

Hrudník je tvořen 12 hrudními obratli, 12 páry žeber a hrudní kostí.  

Prvních sedm párů žeber se připojuje ke kosti hrudní (costae verae), další tři páry 

se připojují k žebrům předchozím (costae spuriae) a poslední dva páry jsou žebra volná 

(costae fluctuantes). Žebra se skládají z kostěnné a chrupavčité části (která je blíže 

k hrudní kosti). Žebra jsou připojena k páteři kloubním spojením articulationes 

costovertebrales a jsou zpevněna ligamenty. Toto spojení je tvořeno dvěma klouby – 

articulationes capitum costarum (hlavice žeber se připojují k tělu obratlů) a 

articulationes costotransversariae (hrbolky žeber se připojují k příčným výběžkům 

obratlů). Hlavice žebra artikuluje se dvěma sousedními obratli navzájem. Dále existuje 

kloubní spojení žeber k hrudní kosti (zesíleno ligamenty sternocostalia radiata), 

nepravých žeber k žebrům předchozím a také spojení žeberních chrupavek mezi sebou. 

Tato spojení jsou také zesílena ligamenty (Čihák, 2011). U dospělých jedinců je hrudník 

širší laterolaterálně než předozadně (Lippert, 2011). 

1.3 Pánev 

Pánev (pelvis) je uzavřený útvar, který vznikl spojením dvou kostí pánevní (os 

coxae) a kostí křížovou, ke které je připojena kostrč (Lippert, 2011).  Samotnou kost 

pánevní tvoří tři složky: os ilium, os ischii a os pubis. Kosti jsou spojeny pomocí 

křížokyčelního kloubu (articulatio sacroiliaca), který tvoří obě kosti kyčelní a kost 

křížová. Toto spojení je zesíleno ligamenty. Vepředu jsou os coxae spojena 

chrupavčitou stydkou kostí (symphysis pubica), která je také zpevněna ligamenty 

(Čihák, 2011). Pohyby mezi těmito spojeními jsou velmi malého rozsahu. S páteří 

artikuluje pánev pomocí lumbosakrálního přechodu (mezi pátým bederním obratlem a 

prvním sakrálním obratlem) (Lippert, 2011). 
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1.4 Svaly trupu 

Svaly trupu se dělí na přední a zadní porci svalů. Přední část zahrnuje svaly 

břicha a zadní strana obsahuje svalstvo zádové. 

1.4.1 Svaly břicha 

Břišní svaly zahrnují ventrální svaly (m. rectus abdominis a m. pyramidalis); 

laterální svaly (m. obliquus externus abdominis, m. obliquus internus abdominis a m. 

transversus abdominis) a dále dorsální svaly (m. quadratus lumborum) (Čihák, 2011). 

1.4.1.1 Ventrální svaly 

Musculus rectus abdominis (MRA, přímý sval břišní, obrázek 1.) začíná od 

chrupavčitých konců středních žeber a upíná se na pánev poblíž symphysis pubica. 

Pochva tohoto svalu je tvořena šlachami laterálních svalů břišních a ve střední čáře se 

spojuje s druhostrannou pochvou ve vazivovém pruhu (linea alba). MRA má několik 

funkcí. Funguje jako flexor páteře, mění sklon pánve (stahuje ji do retroflexe a 

vyhlazuje tak bederní lordózu) a spolupůsobí při břišním lisu (Čihák, 2011; Véle, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.2 Laterální svaly 

Musculus obliquus externus abdominis (MOEA, zevní šikmý sval břišní, 

obrázek 2.) se nachází na povrchu boční stěny břišní, kde v kaudální a mediální části 

přechází v aponeurózu aponeurosis musculi obliqui externi (Čihák, 2011). Začíná na 

kaudálních žebrech a upíná se na pánev. Svaly na obou stranách dávají dohromady tvar 

písmene V (Lippert, 2011). Při oboustranné kontrakci plní stejnou funkci jako MRA a 

také se účastní břišního lisu. „Při jednostranné kontrakci flektuje páteř na stranu 

kontrahovaného svalu a rotuje páteř s hrudníkem na stranu protilehlou“ (Čihák, 2011, 

347). 

Obrázek 1. MRA (Lippert 2011) 
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Musculus obliquus internus abdominis (MOIA, vnitřní šikmý sval břišní, 

obrázek 2.) se nachází pod zevním šikmým svalem břišním. Snopce tohoto svalu mají 

od začátku vějířovitý tvar a přecházejí mediálně v aponeurosis musculi obliqui. Sval 

začíná na okraji hlubokého listu thorakolumbální fascie a pánve.  Úpon končí v linea 

alba, na posledních třech žebrech a dolní okraj srůstá s aponeurosou m. transversus 

abdominis, který se upíná na os pubis (Čihák, 2011). Část snopců probíhá jako součást 

m. cremaster. Svaly pravé a levé strany vytváří tvar obráceného písmene V (Lippert, 

2011). MOIA má stejnou funkci s MOEA, ovšem rotaci provádí na stranu působícího 

svalu (Čihák, 2011). Z toho vyplývá, že pravý MOEA a levý MOIA jsou agonisté při 

provádění rotace trupu vlevo (Lippert, 2011). 

Musculus transversus abdominis (MOTA, příčný sval břišní, obrázek 3.) se 

nachází pod vnitřním šikmým svalem břišním a tvoří široký pás přecházející do 

aponeurosis musculi transversi (Čihák, 2011). Je pojmenován dle příčného 

(horizontálního) průběhu jeho vláken (Lippert, 2011). Začíná na distálních žebrech, 

hlubokém listu thorakolumbální fascie a pánvi. Upíná se pomocí aponeurosy do linea 

alba a dolní okraj aponeurosy se spojuje s aponeurosis musculi obliqui interni. Tento 

sval má funkci jako břišní lis a rotuje trup (Čihák, 2011).  
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1.4.1.3 Dorsální svaly 

Musculus quadratus lumborum je plochý sval na zadní straně břišní dutiny. 

Tento sval má několik svalových snopců, které začínají na pánvi a výběžcích bederních 

obratlů a upínají se k 12. žebru blíže k páteři, na poslední hrudní obratel z laterální 

strany a také na výše umístěné výběžky bederních obratlů (Phillips, S.; Mercer, S.; 

Bogduk, N., 2008). Jeho funkcí je extenze a lateroflexe bederní páteře (záleží na tom, 

zda je kontrakce jednostranná či na obou stranách). Dále elevuje pánev a při puctum 

fixum na pánvi a přilehlých vazech slouží pro fixaci 12. žebra a napomáhá tak funkci 

bránice (Čihák, 2011).  

 

Obrázek 3. MOTA (Lippert, 2011) 

Obrázek 2. MOEA, MOIA (Lippert, 2011) 

MOEA MOIA 
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1.4.2 Svaly zádové 

Zádové svaly se dělí do čtyř vrstev. Do první a druhé vrstvy patří svaly 

končetinového původu (spinohumerální) a třetí vrstvu tvoří svaly mezi páteří a žebry 

(spinokostální). Čtvrtou skupinu, kterou se budu dále zabývat, tvoří hluboké svaly 

zádové, které nesou společný název m. erector trunci (et capitis). Celkem se dělí do čtyř 

systémů (Čihák, 2011). Některé systémy m. erector trunci se nerozpínají pouze mezi 

obratli, ale zasahují svými úpony i na žebra (Lippert, 2011). 

1.4.2.1 Systém spinotransversální 

 Systém spinotransversální je na povrchu m. erector trunci. Svalové snopce jdou 

od processi spinosi (přes více obratlů) k processi transversi proximálnějších obratlů. 

Systém funguje při oboustranné kontrakci jako extenzor páteře a při jednostranné 

kontrakci způsobuje úklon a rotaci páteře na stranu kontrahovaného svalu. Tento systém 

se dělí do tří celků: m. splenius, m. longissimus a m. iliocostalis (Čihák, 2011; obrázek 

4.).  

1.4.2.2 Systém spinospinální 

Spinospinální systém (neboli m. spinalis) propouje processi spinosi (ob jeden až 

dva trny) a nachází se mediálně od m. longissimus. Nejpatrnější je v hrudní části páteře 

a rozděluje se na dva celky. Způsobuje extenzi páteře (Čihák, 2011). Tento systém leží 

společně se spinotransversálním systémem nejvíce na povrchu (Lippert, 2011; obrázek 

4.). 

1.4.2.3 Systém transversospinální  

Svalové snopce tohoto systému (neboli m. transversospinalis) leží hlouběji než 

předchozí dva systémy a běží od processi transversi obratlů kraniálně k processi spinosi 

vrchnějších obratlů (přeskakují jeden a více páteřních segmentů) (Čihák, 2011; Lippert, 

2011). „Transversospinální systém se při oboustranné kontrakci účastní vzpřimování 

páteře. Při jednostranné akci ukloní páteř a hlavu na stranu svalu kontrahovaného a 

současně rotuje na stranu opačnou“ (Čihák, 2011, 329). M. transversospinalis obsahuje 

tři oddíly: m. semispinalis, mm. rotatores et mm. multifidi (Čihák, 2011; obrázek 5.). 

. 
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1.4.2.4 Systém krátkých svalů hřbetních 

 

Tento systém zahrnuje drobné svaly uložené nejhlouběji v m. erector trunci. 

Mm. interspinales se nacházejí mezi obratlovými trny. Mm. intertransversarii jsou 

rozepjaté mezi příčnými výběžky. Oba tyto systémy jsou vyvinuty zejména v oblasti 

krční páteře a účastní se extenze (mm. inerspinales) a lateroflexe (mm. 

intertransversarii) páteře (Čihák, 2011). 

 Schéma uložení svalových snopců hlubokých svalů zádových ve vztahu 

k pohybu, který provádějí, je znázorněno na obrázku 6.  

  

Obrázek 4. Spinotransverzální a spinospinální systém 

– m. erector spinae (Lippert 2011) 

spinospinální systém m. longissimus 

m. iliocostalis 
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Obrázek 5. Transverzospinální systém (Lippert 2011) 

mm. rotatores 

m. multifidi 

m. semispinalis 

Obrázek 6. Uložení a funkce svalových 

snopců m. erector trunci (Lippert 2011) 

extenze lateroflexe 

extenze a rotace 
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2 CHŮZE A KROKOVÝ CYKLUS 

2.1 Chůze 

„Chůze je základní lokomoční stereotyp vybudovaný v ontogenezi na 

fylogeneticky fixovaných principech“ (Kolář et al., 2009, 48). Bipedální chůze je 

cyklický pohyb, který je výlučně lidskou dovedností (Oatis, 2009). Typické rysy chůze 

jsou ovlivněny tvarem, pozicí a funkcí neuromuskulárních a muskuloskeletálních 

struktur (Ayyappa, 1997). 

 Cílem chůze je přemístění hlavy, horních končetin a trupu v prostoru za pomocí 

vytvoření stabilního kinetického řetězce kloubů a segmentů končetin (Ayyappa, 1997). 

Chůze je možná při zajištění stabilizace a vzpřímené polohy těla pomocí 

antigravitačních svalů.  To lze dokázat za předpokladu pevné opory v místě kontaktu 

s opěrnou bazí plosek dolních končetin. Svaly odrazové končetiny vyvinou sílu, která 

způsobí pohyb trupu směrem vzhůru a dopředu a tělo má tendenci k pádu, kterému je 

zabráněno pomocí švihové končetiny (Véle, 2006). Pomocí modulace síly, kterou 

produkují svaly během chůze, je člověk schopen měnit rychlost chůze (Perry, 1992 in 

Škopek, 2012). Chůze zasahuje do celého pohybového a řídícího systému a díky tomu 

je možné přizpůsobit se povrchu terénu (Véle, 2006). 

Při chůzi dochází k vertikálním a horizontálním výchylkám těžiště (umístěno 

před obratlem S2) (Dungl, 2014). „Maximální laterální posun souvisí s maximální 

vertikální výchylkou“ (Škopek, 2012, 27). Vychýlení ve vertikále je nejvyšší při fázi 

„midstance“ a nejnižší při „heel strike.“ Horizontální výchylka je největší při 

jednooporové fázi „midstance“ (Lippert, 2011). Ovšem Saundersova teorie, že čím 

menší výchylky těžiště jsou, tím nižší jsou energetické náklady na chůzi, již neplatí. Při 

minimalizaci výchylek těžiště vede k velkým exkurzím kloubů při jednooporové fázi 

nebo ke zkrácení kroku. Oboje vede k většímu energetickému výdeji při chůzi (Donelan 

a Kuo, 2010). 
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2.2 Krokový cyklus 

 Základní jednotkou chůze je krokový cyklus, který představuje periodu mezi 

dvěma údery paty stejné nohy. Krokový cyklus se skládá ze dvou hlavních částí, stojné 

(60% krokového cyklu) a švihové fáze (40% krokového cyklu) při přirozené rychlosti 

chůze (Hughes J. & Jacobs N., 1979; Seymour, R., 2002; Hoppenfeld, S., & Murthy, V. 

L. 2000; Kolář, 2009; Dungl, 2014) (Obrázek 7.). Perry (1992) uvádí trvání stojné fáze 

62% krokového cyklu a 38% švihové fáze (Perry, 1992 in Škopek, 2012; Ayyappa, 

1997; Smidt, G. L. 1990 in Škopek, 2012). Při zvýšení rychlosti chůze dojde k redukci 

trvání stojné fáze, přesněji k redukci fáze dvojí opory (Ayyappa, 1997; Hughes J. & 

Jacobs N., 1979). Hlavní části krokového cyklu se člení na více jednotek, které jsou dle 

různých autorů rozděleny odlišně (Tabulka 1., Obrázek 8.). Procenta jednotlivých fází 

krokového cyklu rozlišuje Seymour, R. (2002) (Tabulka 1.). 

Tabulka 1. Fáze krokového cyklu (Hughes J. & Jacobs N., 1979; Hoppenfeld, S., & 

Murthy, V. L., 2000; Seymour R., 2002; Kolář et al., 2009; Everett, T., & Kell, C., 

2010) 

Pořadí 

fází 

krokového 

cyklu 

Fáze krokového cyklu 

Procento 

krokového 

cyklu 

Hughes J. & 

Jacobs N. 

(1979), 

Hoppenfeld, S., 

& Murthy, V. 

L. (Eds.). 

(2000); Everett, 

T., & Kell, C. 

(2010). 

Vaughan (1992) 

in Kolář et al. 

(2009) 

Perry (1992) in 

Kolář et al. (2009); 

Seymour, R. (2002) 

Seymour, R. 

(2002) 

1. 
Úder paty, heel 

strike 

Úder paty, heel 

strike 

Počáteční kontakt, 

initial contact 
0-2 % 

2. 
Kontakt nohy, 

foot flat 

Kontakt nohy, 

foot flat 

Reakce na zatížení, 

loading response 
0-10% 

3. 
Střed stojné fáze, 

midstance 

Střed stojné 

fáze, midstance 

Střed stojné fáze, 

midstance 
10-30% 

4. 
Odvinutí paty, 

heel off 

Odvinutí paty, 

heel off 

Konečný stoj, 

terminal stance 
30-50% 

5. 
Plantární flexe, 

push off 
 

Předšvihová fáze, 

preswing phase 
50-60% 

6. 
Odraz palce, toe 

off 

Odraz palce, toe 

off 

Počáteční švih, 

initial swing 
60-73% 

7. 
Zrychlení, 

acceleration 

Zrychlení, 

acceleration 

Střed švihové fáze, 

midswing 
73-87% 

8. 
Střed švihové 

fáze, midswing 

Střed švihové 

fáze, midswing 

Konečný švih, 

terminal swing 
87-100% 

9. 
Zpomalení, 

deceleration 

Zpomalení, 

deceleration 
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Při stojné fázi je ploska celou dobu v kontaku s podložkou a při švihové fázi 

končetina postupuje vpřed bez kontaktu plosky s podložkou. Na začátku a na konci 

stojné fáze dochází k fázi dvojí opory, kdy obě dolní končetiny jsou v kontaktu 

s podložkou (Ayyappa, 1997; Oatis, 2009). 

Fáze dvojí opory zahrnuje 10 % krokového cyklu (Seymour, R., 2002; Oatis, 

2009) až 12% krokového cyklu (Ayyappa, 1997; Smidt, G. L., 1990 in Škopek, 2012). 

Protože se fáze dvojí opory objeví celkem dvakrát za celý cyklus, zabere tato fáze až 

25% trvání krokového cyklu (Ayyappa, 1997). Dochází tak k přenosu zátěže mezi 

švihovou a opornou končetinou (Véle, 2006). Při snížení rychlosti chůze dojde i k 

prodloužení doby přenosu hmotnosti oběma končetinami a naopak (Dungl, 2014). 

I u zdravého jedince není chůze naprosto symetrická. Existuje určitá asymetrie 

v hybných vzorech, svalové aktivitě i zatížení plosky, která se zvýrazňuje především při 

pomalé chůzi (Oatis, 2009).  

  

stojná fáze pravé dolní končetiny 

Obrázek 7. Stojná a švihová fáze krokového cyklu (Hughes J. & Jacobs N., 1979) 

švihová fáze pravé dolní končetiny 
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Obrázek 8. Fáze krokového cyklu pravé dolní končetiny (Kolář, 2009) 
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3 KINEZIOLOGIE 

3.1 Axiální systém 

Axiální systém tvoří páteř, spoje na páteři a svaly zajišťující pohyb a stabilizaci 

osového skeletu, kosterní základ hrudníku a jeho spoje, dýchací svaly a svaly pánevního 

dna. Axiální systém má nosnou, protektivní a hybnou funkci a je součástí posturálního 

systému. Zajišťuje stabilitu a pohyb trupu (Dylevský, 2009). 

3.1.1 Kineziologie hrudníku 

„Hrudník má tvar ventrodorzálně oploštělého komolého kužele se šiřší 

základnou obrácenou dolů a s páteří prominující dovnitř dutiny“ (Dylevský, 2009, 91). 

Pohybová funkce hrudníku má zásadní význam pro stabilizaci páteře a pro pohyb 

končetin, kde hrudník tvoří punctum fixum svalů upínajících se z horních a dolních 

končetin. Svalů se na hrudník upíná mnoho a hrudník se tak stává převodníkem sil mezi 

ramenním a pánevním pletencem. Existují dva druhy pohybů uskutečňované v oblasti 

hrudníku. Za prvé jsou to pohyby vznikající v závislosti na pohybech páteře např: při 

flexi hrudní páteře dojde k poklesu žeber a zúžení mezižeberních prostor (expirační 

postavení hrudníku) a naopak (Kolář et al., 2009).  

Při lateroflexi dojde  k přiblížení žeber na konkávní straně a naopak k oddálení 

žeber na straně konvexní. Při rotacích hrudní páteře dochází k asymetrickému pohybu 

žeber (při rotaci vpravo je levé žebro připojené k rotovanému obratli tlačeno dopředu a 

pravé žebro dozadu) (Oatis, 2009). Dýchání má tak vliv na dynamiku hrudní páteře a 

pohyb páteře ovlivňuje dynamiku dýchání (Dylevský, 2009).  

A za druhé jsou to pohyby nezávislé na pohybech páteře, probíhající 

v kostovertebrálních kloubech. Tento nezávislý pohyb je velmi důležitý pro 

fyziologickou funkci hrudníku a zahrnuje pohyby žeber. Žebra provádějí pohyb kolem 

osy jdoucí ze středu hlavice žebra do kostotransverzálního kloubu při dýchání. Tento 

pohyb, který nese název elevace a deprese žeber, se uskutečňuje ve všech třech 

rovinách. Společně s pohybem žeber dochází k pohybu sterna fyziologicky směrem 

dopředu (nikoliv kraniálně) ve sternoklavikulárním skloubení. Kvůli nestejné délce 

horních a dolních žeber dochází také k flexi sterma ve sternoklavikulárním skloubení. 

Ovšem obdobný pohyb žebra provádějí i při zpevnění trupu (nezávisle na dýchání). K 

zvětšování dutiny hrudní dochází při dýchacích pohybech i při stabilizační funkci 

Obr. č. 8 Krokový cyklus 2 (Lippert, 2011) 
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nejvíce u nejdelších žeber (7. a 8. pár) a nejméně v oblasti manubria a prvních žeber. 

(Kolář et al., 2009; Oatis, 2009).  

3.1.2 Kineziologie páteře 

Základní složkou osového systému je páteř, která splňuje několik funkcí 

(Dylevský, 2009). Tvoří podélnou osu těla, která má pohybovou a nosnou funkci. Váha 

hlavy, pletence ramenního, horních končetin a trupu je přenášena právě pomocí páteře 

(Lippert, 2011). Pro tento účel je tvořena obratli, které formují tři oporné sloupce  (z 

obratlových těl a dva menší z kloubních výběžků) (Véle, 2006). Ty zajišťují společně 

s kostrou hrudníku, s vazy páteře a s pouzdry intervertebrálních kloubů statickou 

stabilitu páteře. Hlavní zatížení nesou těla bederních a dolních hrudních obratlů 

(Dylevský, 2009). Tři oporné sloupce jsou flexibilní a díky jejich uspořádání je 

umožněno flexibilní lokální zpevnění určitého úseku (Véle, 2006).  

Páteř je tedy díky své pružnosti a flexibilitě důležitá k absorpci nárazů 

(Dylevský, 2009). K těmto vlastnostem přispívají nedílnou součástí i meziobratlové 

ploténky, jejichž stavba je popsána v kapitole Anatomie (Véle, 2006). „Nucleus 

pulposus meziobratlové ploténky tvoří kulovitý útvar mezi sousedními obratli, kolem 

něhož se obratle při vzájemných pohybech naklánějí. Anulus fibrosus je přitom na jedné 

straně stlačován, na opačné straně namáhán v tahu. Nucleus pulposus se přitom poněkud 

posunuje od stlačované strany ke straně natahované“ (Čihák, 2011, 122). Disky tak 

dovolují flexi, extenzi i rotační pohyb. Jsou odolné především na vertikálně působící 

tlak, ale při smykovém tření (torzi) je odolnost značně snížená a disky jsou nejvíce 

namáhány při kombinaci axiálního tlaku a rotace (Dylevský, 2009). 

Páteř dospělé osoby má typická zakřivení v sagitální rovině (lordosu 

s obloukovitým vyklenutím dopředu a kyfosu s obloukovitým vyklenutím dozadu). 

Lordosa je vytvořena v krajině krční a bederní, naopak kyfosa se vyskytuje v krajině 

hrudní stejně jako v sakrální  (Čihák, 2011). Pomocí zakřivení získává páteř pružnost a 

až desetkrát větší pevnost a odolnost, než kdyby byla rovná (Lippert, 2011). Zakřivení 

také umožňuje pérovací pohyby při doskoku a chůzi (Kolář et al., 2009). 

Zakřivení v rovině frontální se nazývá skolióza. Existuje tzv. fyziologická 

skolióza nejpatrnější mezi Th3 a Th5 převážně konvexní vpravo. Při změně postury 

(např. při stoji na jedné noze či při držení břemena v ruce) vzniká skolióza přechodně. 

(Čihák, 2011). Důležité je zmínit to, že při fyziologické skolióze nejsou obratle 

rotovány. Její původ není jednoznačně doložen. (Dylevský, 2009) 
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„Pohyblivost páteře v presakrální části je dána součty pohybů mezi jednotlivými 

obratli“ (Čihák, 2011, 129). Směr pohybů je dán meziobratlovými klouby a rozsah 

pohybů ovlivňuje tvar a sklon trnů a kloubních ploch a relativní výška meziobratlových 

plotének (vzhledem k ploše obratlového těla) (Čihák, 2011; Obrázek 9.). Dalšími 

strukturami, které se podílejí na rozsahu mobility, jsou vazivová tkáň a svalstvo.  

Dlouhé vazy páteře jako lig. longitudinale anterius et posterius jsou důležité pro 

stabilizaci páteře a vymezují extenzi a flexi páteře (při extenzi se napíná lig. 

longitudinale anterius a naopak). Lig. interspinalia omezují pohyb do předklonu a lig. 

intertrasversalia omezují rozsah do úklonů a do rotací (Véle, 2006). V hrudní oblasti se 

lig. intertransversalia pojí se stejnojmennými svaly a stávají se tak silnějšími (Dylevský, 

2009).  Lig. flava (běžící mezi obratlovými oblouky) se napínají stejně jako lig. 

longitudinale posterius při anteflexi páteře a díky své pružnosti (mají velké množství 

elastických vláken) umožňují zpětný návrat do původní polohy (Dylevský, 2009). 

Základní pohyby, které jsou v páteři možné (jednotlivě i v kombinaci), jsou tyto 

pohyby: 1. předklony a záklony - antefexe a retroflexe, 2. úklony - lateroflexe, 3. 

otáčení - rotace neboli torze, 4. pérovací pohyby, měnící zakřivení páteře a za 5. 

krouživé pohyby jako kombinace flexe, extenze a lateroflexe (krční a bederní páteř). 

Jednotlivé úseky páteře se v pohyblivosti liší (Čihák, 2011; Kolář et al., 2009).  

Při realizaci všech pohybů dochází k tzv. fenoménu spinal coupling neboli 

„coupled motion“. To znamená, že při pohybu v jedné rovině se přidružuje další pohyb 

v rovině odlišné. Například úklon horní hrudní páteře je doprovázen ipsilaterální rotací, 

oproti tomu lateroflexe střední a dolní hrudní páteře může být doprovázena ipsilaterální 

nebo kontralaterální rotací. Tento fenomén je dán rozdílným sklonem kloubních ploch, 

zakřivením páteře a účastí jednotlivých svalů na pohybu (Dylevský, 2009; Oatis 2009). 

Rozsah pohybů v hrudní páteři je nejomezenější kvůli připojení žeber, délce spinálních 

výběžků a tvaru těl obratlů (Lippert, 2011). Žebra ovšem dopomáhají ke stabilizaci 

páteře.  Hrudní páteř je více tuhá při pohybu do extenze a tak musíme vyvinout více síly 

při extenzi hrudní páteře oproti flexi. Lateroflexe hrudní páteře je nejvyšší v dolní 

oblasti, protože žebra zde nejsou připojena ke sternu. Oproti tomu rotace v oblasti dolní 

hrudní páteře je nejnižší (oproti horní a střední oblasti) (Oatis, 2009; Neumann, D. A., 

2013 in Yoo, W. G., 2015). 

Axiální systém ovládají různé skupiny svalů jako zádové, břišní svaly a také 

bránice. Mezi nejvýznamnější skupinu svalů patří hluboké zádové svaly, které spolu 

s vazy a kloubními pouzdry fixují páteř, zajišťují tak stabilizaci segmentů páteře a 
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kostovertebrálních kloubů (udržují trup ve vzpřímené poloze) a určují vzájemnou 

polohu obratlů. Nejhlubší snopce spojují vždy dva sousední obratle a povrchnější svaly 

jsou delší a přeskakují menší nebo větší počet obratlů (Dylevský,2009; Oatis,2009; Véle 

2006). „Hluboké zádové svalstvo obsahuje velké množství vaziva, a proto jsou tyto 

svaly nazývány také jako dynamická ligamenta.“ (Véle, 2006, 215). Transversospinální 

a interspinální svaly mají významnou funkci pro to, aby snižovaly axiální tlak na 

meziobratlové ploténky (Véle, 2006). Kromě vzpřimování trupu ovládají všechny 

pohyby páteře (viz kapitola Anatomie) s výjimkou anteflexe (Dylevský, 2009). Při flexi 

páteře vytvářejí excentrickou aktivitu svalových vláken a při extenzi koncentrickou 

(Oatis, 2009). Krátké hluboké intersegmentální svaly iniciují posturální reakci (ovládají 

krátké segmenty páteře) a mohutnější a delší záběrové svaly povrchnějších vrstev se 

zapojují následně (ovládají větší páteřní celky) (Dylevský, 2009; Véle 2006). 

 „Svaly různých vrstev páteře tak tvoří ucelený komplexní systém z různě 

dlouhých svalových snopců umožňující realizaci složitých pohybů mezi jednotlivými 

segmenty páteře, mezi hlavou a páteří, mezi hrudníkem a pánví a mezi hrudníkem a 

končetinami. Na páteři tak vzniká řada vzájemně se křížících různě dlouhých řetězců od 

ilia až po krční páteř se stabilizačním účinkem na osový orgán a tím i na držení těla“ 

(Véle, 2006, 200). 

Břišní svaly tvoří pružné spojení hrudníku s pánví a páteří. Kromě funkcí jako 

jsou pohyby trupu do flexe, rotace a funkce břišního lisu, které jsou popsány 

v předchozí kapitole (Tabulka 2.), se břišní svaly podílejí na posturální funkci a určují 

také sklon pánve a velikost bederní lordózy (Dylevský, 2009; Kolář et al., 2009). 

Posturální funkcí se mimo jiné míní i udržování vzpřímené polohy těla, kterou zajišťují 

pomocí koaktivace m. erector trunci, MRA a šikmé břišní svaly (Véle, 2006; Dylevský 

2009; Kolář et al., 2009; Obrázek 10.).  Spolu s dalšími svaly hlubokého stabilizačního 

systému, který obsahuje bránici, břišní svalstvo, pánevní dno a hluboké extenzory 

páteře, zajišťují stabilizaci páteře a zvyšují nitrobřišní tlak (Kolář et al., 2009).  Dále 

také kontrolují pohyb trupu při lateroflexi páteře a reagují excentrickou kontrakcí na 

extenzi trupu (Oatis, 2009).  MOTA se zapojuje vždy nejdříve ze všech břišních svalů.  

(Véle, 2006). 
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Pohyb páteře Svaly břicha podílející se na pohybu 

flexe MRA, MOIA, MOEA 

lateroflexe MOEA, MOIA 

Rotace k ipsilaterální straně MOIA 

Rotace k opačné straně MOEA 

Obrázek 9. Pohyblivost páteře dle uložení 

intevertebrálních kloubů (Lippert, 2011) 

hrudní obratle a 

processi 

articulares 

bederní obratle a 

processi articulares 

Postavení výběžků 

ve frontální rovině 

umožňuje rotaci a 

lateroflexi 

Postavení výběžků 

v sagitální rovině 

rovině umožňuje 

flexi a extenzi 

Tabulka 2.  Aktivita svalů trupu (Lippert, 2011) 
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Obrázek 10. Koaktivace m. erector spinae a MRA. 

MRA patří mezi extenzory trupu a m. erector spinae mezi 

flexory trupu. (Lippert, 2011) 

extenzory krku a trupu 

flexory krku  

extenzory kyčle 

extenzory 

kolene 

flexory trupu 
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3.1.3 Kineziologie pánve 

Pánev a  páteř pracují jako funkční jednotka (Dylevský, 2009). Při chůzi se 

pánev pohybuje ve všech třech rovinách. Dochází k pohybům velmi malého rozsahu i 

v sakroiliakálním kloubu, které se nazývají nutace (proximální část sakra se pohybuje 

dopředně a dolů) a kontranutace (proximální část sakra se pohybuje směrem vzad a 

vzhůru). Nutace je spojena s flexí trupu nebo extenzí kyčle, naopak kontranutace se pojí 

s extenzí trupu nebo flexí kyčle. (Lippert, 2011).  

Při švihové fázi kroku strana pánve švihové končetiny poklesne 5 ° ve frontální 

rovině (Lippert, 2011; Škopek, 2012). Tato tendence k poklesu pánve je dána velkým 

zatížením kyčelního kloubu stojné dolní končetiny při fázi „midstance“ (Ayyappa, 

1997). Aby byla udržena rovnováha, klouby nad a pod pánví se mírně posunou 

v opačném směru. Pokud pánev poklesne na pravé straně, páteř provede lateroflexi 

doleva. Pokud kyčelní kloub držící váhu končetiny provede addukci, tak kontralaterální 

bok se abdukuje (Lippert, 2011). Tento fenomén lze umírnit dostatečnou stabilizací 

pánve pomocí stabilizačních svalů kyčelního kloubu stojné končetiny a pomocí 

dostatečné funkce m. quadratus lumborum a m. iliopsoas švihové končetiny a m. erector 

spinae (tato porce svalů je část m. erector trunci a to přesně m. iliocostalis, m. 

longissimus a m. spinalis) (Lippert, 2011; Stark, H., Fröber, R., & Schilling, N., 2013; 

Obrázek 11.). Při chůzi vykonává pánev rotaci v transverzální rovině celkem 4° - 5°na 

stranu stojné končetiny (kolem vertikální osy). Rozsah rotace se se zvyšující rychlostí 

chůze zvětšuje.  Pohyb pánve se tak uskutečňuje na kyčelním kloubu stojné dolní 

končetiny. Rotace vpřed je nazývána rotací vnitřní a rotace vzad rotací vnější (Obrázek 

12.). Při chůzi dochází také k nutaci ustojné končetiny a kontranutaci u švihové 

končetiny v sakroiliakálním kloubu (Lippert, 2011; Hrušková, 2014, Škopek, 2012). 

Pohyby pánve v sagitální rovině jsou malé, dochází k ventrálnímu pohybu pánve při 

extenzi kyčle (Oatis, 2009). 

Při chůzi dochází k torznímu pohybu páteře, který je lokalizován mezi obratly 

T7 a L3 (Ceccato, Sèze, Azavedo, Cazalets, 2009). Ramenní pletenec tak vykonává 

rotační pohyb, který má opačný směr vzhledem k rotačnímu pohybu pánve. Pokud se 

prodlouží krok, dojde k větším torzním pohybům páteře a snižují se tak laterální 

výchylky těžiště. Při chůzi páteř nejen rotuje, ale dochází i k stranovým a svislým 

odchylkám páteře. Trup se mírně vychyluje na stranu oporné dolní končetiny, jak bylo 

popsáno výše (Hrušková, 2014).  
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Obrázek 12. Rotace pánve při chůzi v transverzální rovině. (A) V neutrální pozici 

obě spinae iliacae anteriores superiores jsou ve stejné rovině. (B) Pánev se pohybuje na 

pravé straně vpřed. To způsobuje, že levá strana pánve rotuje nad hlavicí femuru 

mediálním směrem. (Lippert, 2011) 

Obrázek 11. Pohyb pánve při chůzi ve frontální rovině. (A) Pokles pánve 

vlevo. Když je chodidlo na jedné straně zdviženo nad podložku, pánev na této 

straně je bez opory (B) Další klouby jsou ovlivněny poklesem pánve. Pokud pánev 

poklesne na pravé straně, páteř provede lateroflexi nalevo. Levá kyčel provede 

addukci a pravá abdukci. (C) Poklesu pánve a pohybům v páteři a kyčli brání 

stabilizace pomocí svalstva.(Lippert, 2011) 

A 
B 

levá strana 

pokles 

pánve 

lateroflexe 

trupu 

addukce 

kyčle 
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dolní 

konč
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kyčle 
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4 ŘÍZENÍ POHYBU 

„Řízení pohybu lze popsat jako účelové organizování aktivity pohybové 

soustavy k dosažení zamýšleného cíle“ (Véle, 2006, 73). Pohyb vnějších orgánů 

pohybové soustavy, uskutečněný svalovou kontrakcí, je zajištěn pomocí periferních 

nervů inervujících kosterní svaly, jejichž motoneurony jsou uloženy v míše a jádrech 

hlavových nervů.  „Činnost kosterního svalstva je řízena CNS (centrálním nervovým 

systémem) jako jeden funkční celek. Na řízení motoriky se podílejí prakticky všechny 

části CNS “ (Trojan, 2005, 29). Důležitým aspektem pro řízení svalové činnosti je 

senzomotorika, pomocí níž jsou integrovány informace o hybnosti v CNS a podle které 

je následně svalová aktivita provedena. Dochází k neustálému porovnávání informací 

z výkonného pohybového aparátu a CNS tak, aby mohl mozeček provést korekci 

pohybu ještě v jeho průběhu (Véle 2006; Trojan, 2005).  

  Základní podmínkou hybnosti je svalový tonus. Svalový tonus je udržován 

pomocí elastických struktur svalu a slabé izometrické kontrakce, která je zajištěna 

pomocí proprioreceptivních spinálních reflexů a gama systému.  Na základě správného 

svalového tonu je možno provést opěrnou motoriku, kterou prezentují polohové, 

postojové a vzpřimovací reflexy řízené retikulární formací, vestibulárními jádry a 

mozečkem. Zajištění postoje při rychlých pohybech jako například právě při chůzi 

zaručují fázické labyrintové reflexy řadící se mezi postojové reflexy. Díky optimálně 

nastavené opěrné motorice lze vybudovat cílenou motoriku neboli motorický systém 

pohybu (Trojan, 2005). Posturální systém zajišťující stabilizaci polohy segmentů těla 

hlavně pomocí práce tonických svalů partnersky spolupracuje s lokomočním systémem 

disponující především fázickými svaly. Spolu vytvářejí systém hrubé motoriky, u 

kterého platí, že posturální systém je funkční i během pohybu a tvoří tak brzdicí 

element, díky kterému je zlepšena koordinace a plynulost pohybu. Při vyšších 

rychlostech chůze je ke stabilizaci použita více setrvačná hmota pohybujícího se těla 

(Véle, 2006). 

 U člověka jsou rozlišeny čtyři skupiny řídících úrovní pohybu. Základní, 

autonomní úroveň řídí základní biologické funkce. O úroveň výš se řadí spinální 

úroveň, která ovládá svaly jako zdroj fyzikální síly. Řízení chůze dosahuje třetí skupiny, 

tedy řízení na subkortikální úrovni. Poslední, kortikální úroveň slouží pro účelovou, 

ideokinetickou motoriku (Véle, 2006). Nicméně někteří autoři přikládají mozkové kůře 
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významnou funkční roli při řízení chůze. Wang (2008) dokázal aktivitu určitých oblastí 

mozkové kůry při představě bipedální chůze, která ale nejevila žádné známky aktivity 

při pohybech chodidel a která nesouvisela s chůzí (Wang, C., 2008). Mezi subkortikální 

centra se řadí retikulární formace, prodloužená mícha, mozkový kmen, thlalamus, 

bazální ganglia a mozeček (Véle, 2006). „Subkortikální oblast má vliv na posturální 

funkci, iniciaci pohybu i na průběh pohybových vzorů, kterým přizpůsobuje měnícím se 

vnějším podmínkám a motivacím pohybu“ (Véle, 2006, 87). 

Program řídící lokomoci je geneticky a strukturálně determinován a na jeho 

řízení není nutná účast vědomí (Véle, 2006). Lokomoční pohyb (chůze, běh, let, 

plavání) vychází z reciproční činnosti antagonistických svalových skupin, která je 

rytmická (Králíček, 2011). Mechanismus reciproční inervace je zajištěn pomocí míšních 

interneuronů tvořící horizontální spoje v míše (Trojan, 2005). Při aktivaci svalu na jedné 

straně těla dochází k útlumu symetrického svalu na druhé straně těla a je tak obstarána 

zkřížená funkce dolních končetin při chůzi a pomocí vertikálních intersegmentálních 

spojů míšních také synkinéza horních končetin (Véle, 2006).  

Chůze není prováděna reflexně, jak se mínilo dříve, ale reflexní úprava pomocí 

aferentní signalizace je pro fyziologický pohybový vzorec důležitá. Chůze je založena 

na centrálním motorickém programu, který představuje určitý vzorec neuronálních 

aktivit a je uložen v paměti jako tzv. generátor vzorce pohybu (Králíček, 2011). Tento 

generátor krokového mechanismu se nachází v míšní intumescenci zvlášť pro každou 

dolní končetinu (Véle, 2006). Podnět pro generátor vychází z lokomoční oblasti, která je 

situována v retikulární formaci. Tento systém zajišťuje fázický pohyb uskutečněný 

reciproční inhibicí agonistů a antagonistů, nezabezpečuje ovšem koaktivaci agonistů a 

antagonistů pro udržení polohy, který je popsaný výše (Králíček, 2011). I když je 

centrální motorický program schopen aktivity i při oddělení od mozku a senzorických 

vstupů, při běžných podmínkách neustále podléhá kontrole vyšších struktur a spolu se 

senzorickými vstupy a vlivem neuromodulátorů (látky zvyšující či snižující tvorbu či 

uvolňování neurotransmiterů) vytváří výstupní motorický vzor (jako například chůzi) 

(MacKay-Lyons, M., 2002; Wang, C., 2008). 
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5 AKTIVITA SVALŮ TRUPU PŘI CHŮZI 

Aktivita svalů trupu při chůzi je obtížně sledovatelná, protože je složité zachytit 

kontrakci jednotlivých svalů, které přispívají k pohybu trupu během chůze (Waters, R. 

L., & Morris, J. M., 1972). Krebs, D. E., Wong, D., Jevsevar, D., Riley, P. O., & Hodge, 

W. A. (1992) zkoumali kinematiku trupu při chůzi. Došli k závěru, že koordinace svalů 

trupu a pánve je důležitá pro snížení potenciálních pohybů, které způsobují destabilizaci 

těla a udržuje tak rovnováhu těla. Při pohybu uskutečňují dolní končetiny samotný 

pohyb, zatímco trup udržuje rovnováhu a s dolními končetinami se vzájemně při chůzi 

ovlivňují tak, aby došlo k efektivní lokomoci (Thorstensson A. L. F., Nilsson, J., 

Carlson, H., & Zomlefer, M. R., 1984). Celkový pohyb trupu je výsledkem pohybů 

malého rozsahu v každém segmentu páteře (t. j. mezi dvěma sousedními obratli) 

(Thorstensson, A., Carlson, H., Zomfeler, M. R., & Nilsson, J., 1982). Základní vzory 

kinematiky trupu jsou u zdravých jedinců dospělé populace stejné, ale jsou patrné 

individuální rozdíly. V sagitální rovině dochází k flexi trupu, která je nejvyšší při fázi 

„heel strike“ a také k extenzi, jejíž maximum je při jednooporové fázi chůze. Exkurze 

trupu ve frontální rovině vzhledem k pánvi dosahují maxima při fázi „toe off“ 

kontralaterální dolní končetiny. To znamená, že když dojde ke kontaktu paty pravé nohy 

s podložkou, tak hrudník se nachází uprostřed pohybu zleva doprava ve frontální rovině 

a dosahuje maxima, když dojde k fázi „toe off“ levé dolní končetiny. Rotace 

v transversální rovině dosahuje maxima po fázi „heel strike“ dolní končetiny takovým 

způsobem, že na ipsilaterální straně je rameno posunutu směrem vzad (Dofferhof, A. S., 

& Vink, P., 1985; Krebs, D. E et al., 1992; obrázek 13.).  

Odchylky trupu jsou závislé na rychlosti chůze různým způsobem, dle roviny ve 

které se odchylka děje. Laterální výchylky trupu se mění s frekvencí kroku, ale zůstávají 

podobné při různé rychlosti chůze. Rozsah flekčních a extenčních pohybů trupu se mění 

v závislosti na rychlosti chůze.  Stejně tak platí i pro rotační pohyby trupu (Hu, H., et 

al., 2012).  

Tato tvrzení potvrdil ve svém výzkumu Lamoth J. C., Meijer G, Daffertshofer, 

Wuisman I. J. M. & Beek J. (2006b), který zkoumal kinematiku trupu při měnící se 

rychlosti v rámci zdravých jedinců a jedinců s bolestmi zad. Rychlost chůze ovlivňovala 

relativní načasování rotací segmentů u skupiny s bolestí zad i u zdravých jedinců. 

Naopak intersegmentální koordinace ve frontální rovině zůstala stejná i při změně 
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rychlosti chůze, nicméně u dvojic segmentů způsobila zvyšující se rychlost jejich 

těsnější koordinaci. 

Kromě velikosti odchylek trupu se v závislosti na rychlosti chůze mění i její 

provedení a ostatní parametry (Cowgill, L. W., Warrener, A., Pontzer, H., & Ocobock, 

C., 2010; Olsson E. C. in Škopek, 2012).  

  

pohyb páteře při chůzi ve frontální rovině  

levá  pravá  

Obrázek 13. Kinematika páteře při chůzi. Diagramy kinematiky páteře ve 

třech rovinách. LS = left swing, švihová fáze levé dolní končetiny; DS = double 

support,fáze dvojí opory; R swing – right swing, švihová fáze pravé dolní 

končetiny (Ceccato, J. C., et al., 2009) 

pohyb páteře při chůzi v sagitální rovině  

pohyb páteře při chůzi ve frontální rovině  

pohyb páteře při chůzi v transverzální rovině  
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Svaly trupu jsou funkčně rozděleny do dvou systémů. Jedna skupina svalů 

zajišťuje primárně stabilitu a je neustále aktivní na nízké úrovni. Druhá skupina svalů 

způsobuje především pohyb segmentů a vykazuje fázickou aktivitu (Anders, C., 

Wagner, H., Puta, C., Grassme, R., Petrovitch, A., &amp; Scholle, H. C., 2007). 

Mannion, A. F. (1999) říká, že m. erector spinae jsou primárně posturální svaly, čemuž 

odpovídá i větší podíl pomalých, červených vláken. Na charakteristiku funkce svalu 

může mít vliv i rychlost chůze. U pacientů s chronickou bolestí zad je toto funkční 

rozdělení, ale i morfologie svalového vlákna porušena (Anders, C., et al. 2007).  Spíše 

než zařazení svalů do určitého systému, je pro tuto rešeršní práci důležité, jakou funkci 

prakticky během chůze vykonávají (viz diskuze). 

Rychlost chůze je funkce kadence (krok/minutu) a délky kroku. Nutno dodat, že 

krok je pohyb končetiny měřený od kontaktu končetiny s podložkou po další ihned 

následující kontakt s podložkou stejné končetiny. Dle Oatise trvá průměrný krokový 

cyklus jednu sekundu a rychlost chůze tak činí 4,8 – 6,4 km/h. Pokud se rychlost chůze 

zvýší, trvání krokového cyklu se zkrátí především ve stojné fázi, dojde tak ke zkrácení 

trvání doby dvojí opory.  Někdy dojde u zvýšené rychlosti chůze i k změně šířky kroku, 

ale především vede k změnám vzorů svalové aktivity (Oatis, 2009). 

Důležité je také zmínit funkci horních končetin vzhledem k pohybu trupu při 

chůzi. Přední a zadní část deltového svalu tvoří pružnou vazbu mezi ramenním a 

pánevním pletencem. Fungují jako „houpačka“, díky níž dochází ke snížení rotaci trupu 

a hlavy (Pontzer, H., Holloway, J. H., Raichlen, D. A., & Lieberman, D. E. 2009). 

Rozšvih paží tak zvyšuje stabilitu chůze (Bruijn, Meijer, Beek J., van Dieën H., 2010). 

Nesmíme zapomenout podotknout, že na postavení a pohyb trupu má vliv také 

postavení a svaly dolních končetin. Například při fázi „loading response“ limitují 

hamstringy dopředný pohyb trupu a pánve (Ayyappa E., 1997). A dle studie, kterou 

provedl Youdas, J. W., et al. (2012) je patrné, že aktivitu m. erector spinae ovlivňuje 

postavení v kyčelních kloubech. Neboť při vnitřní rotaci v kyčelních kloubech 

vykazoval m. erector spinae v lumbální oblasti vyšší aktivitu než při neutrální pozici. 

Nebyl prokázán významný vliv postavení kyčelních kloubů na aktivitu MOEA.  
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5.1 Aktivita svalů trupu při různé rychlosti chůze 

Winter, D. A., & Yack, H. J. (1987) zjistili dvě dávky aktivity při přirozené 

rychlosti chůze. Jedna se vyskytuje těsně po fázi „heel strike“ ipsilaterální dolní 

končetiny a druhá po fázi „heel strike“ kontralaterální dolní končetiny.  

Waters, R. L., & Morris, J. M. v roce 1972 vydali studii, ve které studovali 

aktivitu určitých trupových svalů zad a břicha při chůzi ve dvou stupních rychlosti 

pomocí invazivní elektromyografie. Experiment byl prováděn na zdravých lidech a 

měření byla zachycena na pravé straně těla (s předpokladem, že aktivita svalů bude na 

obou stranách těla stejná). Probandi chodili na běžeckém trenažéru rychlostí 4, 39 km/h 

(pohodlná chůze) a 5,29 km/h (rychlá chůze) v botech. Bohužel ve studii není uvedeno, 

v jakém typu obuvi probandi měření prováděli.  

Studie prokázala, že při chůzi při rychlosti 4,39 km/h se objevuje aktivita 

lumbální části m. erector spinae pravé strany těsně před fází "heel strike" levé dolní 

končetiny a končí těsně po fázi "heel strike" levé dolní končetiny (aktivita m. 

iliocostalis thoracis a m. longissimus thoracis nebyla prokázána u všech probandů). 

Elektrická aktivita té samé porce svalů při fázi "heel strike" pravé dolní končetiny se 

vyskytuje pouze v malých dávkách těsně před a po skončení fáze „heel strike.“ Mm. 

multifidi, mm. rotatores a m. quadratus lumborum prokazovali aktivitu po celou dobu 

fáze "heel strike" levé i pravé dolní končetiny. Pouze aktivita m. quadratus lumborum u 

fáze "heel strike" pravé dolní končetiny trvala o trochu déle než u ostatních svalů. 

Aktivita MRA byla prokázána u 5 probandů z 10 před fází "heel strike" pravé i levé 

dolní končetiny. MOIA a MOEA vykazovali aktivitu během celého krokového cyklu s 

vlnami vzestupu shodnými s aktivitou MRA. 

Při rychlosti 5,29 km/h byly naměřeny podobné výsledky pouze s tím rozdílem, 

že amplituda a trvání elektrické aktivity byly větší a dávky elektrické aktivity svalů 

spolu vzájemně nesouvisely. Oproti chůzi s nižší rychlostí byla zaznamenána aktivita 

lumbální i thorakální části m. erector spinae a MRA u všech probandů. 

Thorstensson, & A., Carlson, (1982) zjistili, že u svalů na obou stranách se 

objevily dávky svalové aktivity, které začaly těsně před fází „heel strike“ a přetrvávaly 

až do první poloviny stojné fáze.  

Dofferhof, A. S., & Vink, P. (1985) se snažili o objasnění stabilizační funkce 

mm. iliocostales et mm. multifidi během chůze pomocí povrchové elektromyografie. 

Aktivita byla také snímána se zatížením trupu 5kg ventrálně, dorsálně a laterálně. 
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Účastníci chodili rychlostí 4 km/h a 5,5 km/h bez zátěže a 4 km/h s různým typem 

zatížení trupu. Mm. iliocostales a mm. multifidi vykazovali aktivitu před fází "heel 

strike" ipsilaterální i kontralaterální dolní končetiny při rychlosti 4 km/h. Nicméně u 

jednoho probanda se neprojevila aktivita u fáze "heel strike" ipsilaterální dolní 

končetiny. Při rychlosti 5, 5 km/h trvala svalová aktivita všech svalů déle než při 

rychlosti 4 km/h, ale rozdíl nebyl vždy významný. Při zatížení trupu ventrálně došlo k 

významnému zvýšení periody aktivity všech sledovaných svalů, naopak při dorsálním 

zatížení došlo ke zkrácení periody aktivity všech svalů. Při zátěži v jedné horní 

končetině dochází ke zkrácení periody aktivity ipsilaterální části mm. multifidi u fáze 

"heel strike" obou dolních končetin. Mm. iliocostales se chovali podobně, ale u třech 

probandů nebyla prokázána žádná aktivita těchto svalů. Aktivita kontralaterální mm. 

multifidi nebyla změněna oproti situaci bez zátěže, ale u mm. iliocostales došlo k 

prodloužení aktivity u fáze "heel strike" obou končetin. 

Při zvýšení rychlosti a při ventrální zátěži trupu je třeba větší síly mm. multifidi 

et iliocostales, které působí proti flexi trupu. Zkrácení periody aktivity při dorsální 

zátěži trupu, může být důsledkem posunutí těžiště vzad. Při zátěži v jedné horní 

končetině by logicky dle základů biomechaniky mělo dojít k snížení aktivity 

homolaterální porce zádových svalů vzhledem k zatížené straně a k zvýšení aktivity 

kontralaterální porce. Snížení aktivity homolaterální porce je prokázáno touto studií, ale 

zvýšení aktivity u kontralaterální porce bylo prokázáno pouze u mm. iliocostales, 

zřejmě proto, že mm. iliocostales mají delší rameno páky a hrají tak u laterálního 

zatížení důležitější roli než mm. multifidi. Mm. multifidi levé strany prokázali vždy 

delší aktivitu při všech situacích zatížení (kromě laterálního zatížení) než mm. multifidi 

pravé strany. To dokazuje tvrzení, že ve vzorci chůze existuje asymetrie, daná buď 

rozložením váhy chodidel, percepčními stimuly levá strana běžeckého trenažeru byla 

umístěna u zdi) či habituálně.  

Carlson, H., Thorstensson, A., & Nilsson, J. (1988) zkoumali aktivitu lumbální 

části m. erector spinae při chůzi při třech různých modifikacích. První z modifikací byla 

chůze v maximálním předklonu, dále v maximálním záklonu a naposled probandi 

prováděli přehnané rozsahy pohybů trupu v sagitální a frontální rovině. Při maximálním 

předklonu a záklonu nedošlo k výrazným změnám svalové aktivity oproti normální 

chůzi, pouze při maximálním předklonu došlo k zvýšení synchronizace aktivity m. 

erector spinae pravé a levé strany.  Při provádění přehnaných rozsahů pohybů trupu 
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trvaly dávky svalové aktivity déle než při normální chůzi a oproti předchozí modifikaci 

se m. erector spinae  jevily jako primární svaly podílející se na tomto pohybu trupu. 

Cromwell, R. L., Aadland-Monahan, T. K., Nelson, A. T., Stern-Sylvestre, S. 

M., & Seder, B. (2001) zjistil aktivitu m. erector spinae při přirozené rychlosti chůze při 

anebo těsně po fázi „heel strike“ ipsilaterální i kontralaterální dolní končetiny. Aktivita 

MRA byla velmi variabilní. Jedna část probandů prokazovala nízkou aktivitu MRA 

následující aktivitu m. erector spinae, blízko fáze „toe off“ u obou dolních končetin a 

poté ještě malé dávky aktivity při fázi jedné opory. Někteří probandi vykazovali aktivitu 

buď pouze blízkou fáze „toe off“ anebo při fázi jedné opory. A u jednoho probanda byla 

zaznamenána aktivita předcházející fázi „toe off“ u pravé dolní končetiny. U zbytku 

probandů se jevila aktivita MRA jako chaotická.  

White, S. G., & McNair, P. J. (2002) analyzovali vzorce aktivity břišních svalů a 

m. erector spinae při rychlosti chůze 4 km/h. Zjistili, že MRA, MOEA a MOIA 

využívají dva vzorce a lumbální část m. erector spinae vykazovala tři vzorce svalové 

aktivity. Navíc je z výsledku výzkumu patrné, že MRA a MOEA vykazovali převážně 

nízkou, ale konstantní svalovou aktivitu, zatímco u MOIA a m. erector spinae byla 

zaznamenána spíše aktivita v dávkách. U břišních svalů se ovšem vyskytují vždy oba 

typy aktivity. 

Konkrétně u MOIA byla zjištěna konstantní nízká svalová aktivita, kterou 

zaznamenali podobně Waters, R. L., & Morris, J. M. (1972). Ovšem dle druhého vzorce 

se objevil bifázický vzor aktivity s maximem ve stojné fázi (od střední k pozdní části 

fáze) u obou dolních končetin.  

MOEA vykazoval také nízkou konstantní aktivitu, ale také se objevila svalová 

aktivita v bifázickém vzoru s maximem během fáze „heel strike.“  

 Podobná situace je i u MRA. Zatímco u jedné metody se objevila konstantní 

nízká svalová aktivita, u druhé se objevovala bifázická aktivita během fáze „heel strike“ 

u obou dolních končetin.  

M. erector spinae mají tři vzorce svalové aktivity, u všech vzorců se maximální 

aktivita vyskytuje během fáze „heel strike“ a poté značně klesá.  

Saunders, S. W., Rath, D., & Hodges, P. W. (2004) měřil aktivitu laterálních 

svalů břicha při rychlosti chůze 3,6 km/h a zjistil aktivitu MOTA u všech probandů, 

zatímco u svalů MOIA a MOEA se aktivita potvrdila u podstatně menšího vzorku 

probandů. Tento poznatek se nepotvrdil u jiných výzkumů, například, který provedl Hu 

et al. (2012).  



Bakalářská práce  Aktivita trupového svalstva při chůzi 

37 

Lamoth J. C. (2006b) zkoumal aktivitu u zdravých probandů a u probandů 

s bolestí dolní části zad. Při zvyšování rychlosti chůze amplituda lumbální části m. 

erector spinae při švihové fázi ipsilaterální i kontralaterální dolní končetiny klesá až do 

rychlosti 4, 6 km/h  a pak následně stoupla u obou skupin probandů. Při nízkých 

rychlostech chůze vzorce aktivity lumbální části m. erector spinae více kolísaly, než při 

vyšších rychlostech (Lamoth J. C. et al., 2006b). 

Anders, C., et al. (2007) měřili aktivaci trupu při rychlostech 2, 3, 4, 5 a 6 km/h 

při chůzi naboso. MRA vykazoval při nízkých rychlostech konstantní nízké amplitudy, 

které se při zvýšení rychlosti nad 4 km/h zvětšily a staly se více fázickými.  Maxima 

aktivity se objevovaly při fázi „heel strike“ ipsilaterální dolní končetiny, ale amplitudy 

se udržovaly srovnatelně na relativně nízkých úrovních na obou stranách. Maximální 

hodnoty MOEA a MOIA byly naměřeny při fázi „propulsion“ (doba mezi fází „heel 

off“ a „toe off“ kontralaterální dolní končetiny) (Anders, C., et al., 2007; Noreilst, F., 

2014). Menší, ale zřetelnější vrcholy svalové aktivity se objevily u MOEA při fázi „heel 

strike“ a kontralaterální dolní končetiny. Maximální amplitudy svalové aktivity se 

zvětšovaly se zvyšující se rychlostí chůze. Kromě MOIA u něhož došlo při nejvyšší 

rychlosti chůze k objevení snížené amplitudy svalové aktivity. MOEA a MOIA 

vykazovali při nízkých rychlostech kontinuální aktivitu, ale při postupném zvyšování 

rychlosti se objevila fázická aktivita, odrážející směs vzorců svalové aktivity sloužících 

ke stabilizaci i k pohybu. Mm. multifidi a m. erector spinae vykazovali nejvyšší aktivitu 

při fázi „heel strike.“ Jejich amplitudy se zvyšovaly s rostoucí rychlostí od rychlosti 4 

km/h. Mm. multifidi mají maximální hodnotu při fázi „heel strike“ na straně 

kontralaterální i ipsilaterální dolní končetiny, zatímco m. erector spinae pouze na straně 

kontralaterální dolní končetiny. Při nízkých rychlostech byli mm. multifidi téměř 

neaktivní, ale jejich amplituda se zvětšovala se zvyšující se rychlostí.  

Všeobecně lze říci, že se zvyšující se rychlostí chůze se zvyšují i maxima 

aktivity svalů při fázi „heel strike“ a „propulsion“  ipsilaterální i kontralaterální dolní 

končetiny. Z výsledků studie je možno vyslovit tvrzení, že střední hodnoty aktivity 

zkoumaných svalů se udržují na úrovni rychlosti chůze do 4 km/h. Při rychlosti 4 km/h 

jsou nejmenší a začínají významně stoupat při rychlosti 5 km/h.  Anders et al. (2007) se 

také zabýval, v jaké fázi kroku svaly trupu vykonávají koncentrickou a kdy 

excentrickou kontrakci. Během fáze „heel strike“ kontralaterální dolní končetiny 

vykazovali mm. multifidi a MOEA a pravděpodobně i m. erector spinae excentrickou 

kontrakci. Excentrická aktivita m. erector spina odpovídá stabilizační funkci při chůzi. 
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Koncetrická kontrakce se objevila u mm. multifidi a MOEA při fázi „heel strike“ 

ipsilaterální dolní končetiny, dále u MOEA při fázi „propulsion“ ipsilaterální dolní 

končetiny a u MOIA při fázi „propulsion“ kontralaterální dolní končetiny.  

Ceccato, J. C., et al. (2009) zkoumal pohyby a aktivitu svalů m.  erector spinae 

při chůzi, jejíž průměrná rychlost byla 5,1 km/h. Objevili dvě dávky svalové aktivity na 

obou stranách těla. Hlavní dávka začala v úrovni C7 po střední švihové fázi na straně 

stojné dolní končetiny a poté se postupně přesunula kaudálním směrem až k segmentu 

L3 uprostřed fáze dvojí opory. Druhá dávka aktivity nabyla podoby samého vzorce jako 

hlavní dávka, ale se slabší aktivitou na opačné straně.  

Van der Hulst, M., Vollenbroek-Hutten, M. M., Rietman, J. S., & Hermens, H. 

(2010) zjistil tyto výsledky při studii svalů trupu chůze při šesti různých rychlostech od 

1,5 do 5,4 km/h. Největší aktivita m. erector spinae byla zjištěna při fázi dvojí opory. 

MRA vykazoval kontinuální aktivitu, ale při fázi dvojí opory byla jeho hodnota vyšší.  

MOEA vykazoval více fázickou aktivitu, kdy opět byla nejvyšší aktivita při fázi dvojí 

opory. Aktivita byla vždy zjištěna na straně kontralaterální i ipsilaterální dolní 

končetiny. Se zvyšující se rychlostí svalstvo aktivitu zvýšilo, ale vykazovalo nelineární 

distribuci svalové aktivity.  

Hu, H., et al.(2012) zkoumali aktivitu MOIA, MOEA, MOTA a m. erector 

spinae na pravé straně těla při 6 různých rychlostech chůze 1,4 – 5,4 km/h. Všechny tyto 

svaly se aktivovaly při více než 75% krokového cyklu při všech stupních rychlosti. 

Z výsledků studie vyplývá, že některé funkce laterálních svalů břicha nabývají 

důležitosti v závislosti na rychlosti chůze. Při nejvyšší rychlosti chůze byl vrchol 

aktivity všech sledovaných svalů zaznamenán při iniciální švihové fázi kontralaterální 

dolní končetiny. Tato aktivita souvisí s pohybem trupu ve frontální rovině. Druhý vrchol 

aktivity MOTA a MOIA se objevil ve fázi „heel strike“ kontralaterální dolní končetiny 

a způsobil především ipsilaterální rotaci trupu, která je vyrovnávana pomocí současné 

kontrakce MOEA.  Laterální svaly břicha ovšem slouží i k spinální a sakroiliakální 

stabilizaci při své současné bilaterální aktivitě a při nejvyšší rychlosti dosahují vrcholu 

při terminální švihové fázi ipsilaterální dolní končetiny. MOIA a MOEA modulují 

flekční pohyb trupu v sagitální rovině a jejich aktivita se zvyšuje s rostoucí amplitudou 

pohybů trupu v sagitální rovině. Bylo zjištěno, že MOIA vykazuje více dominantní 

aktivitu v  roli stabilizátorů pánve a lumbální páteře než MOTA.  Aktivita laterálních 

svalů břicha souvisí i s dýchacími pohyby, ale podíl aktivity na dýchání se snižuje 

s narůstající rychlostí chůze. Aktivita všech svalů při iniciální části švihové fáze na 
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straně kontralaterální dolní končetiny vyvíjí flekční pohyb v sagitální rovině. Lumbální 

m. erector spinae jsou aktivní bilaterálně ve fázi těsně před „heel strike“ do iniciální 

části švihové fáze. Z toho vyplývá, že extenční pohyb způsobený lumbálními m. erector 

spinae vyrovnává flekční pohyb laterálních břišních svalů. 

Převážná část studií říká, že se zvyšující se rychlostí chůze se zvyšuje i aktivita 

svalstva. Stejně tak většina autorů uvádí nejvyšší aktivitu m. erector spinae před, během 

či těsně po fázi „heel strike,“ ovšem přesné načasování aktivity a nárust aktivity 

vzhledem k aktivitě ipsilaterální či kontralaterální dolní končetiny se liší. Podobným 

způsobem se choval i transverzospinální systém (mm. multifidi, mm. rotatores) a m. 

quadratus lumborum. Aktivita svalů břicha se dle jednotlivých autorů liší, nejpodrobněji 

se tímto tématem zabývá Hu, H., et al.(2012) viz výše.      

5.2 Aktivita svalů trupu při bolesti zad 

Bolestí zad se v této rešeršní práci míní chronická bolest dolní části zad. Chůze 

je ovlivněna z periferie jako například bolestivou aferencí (Véle, 2006). Bolest dolní 

části zad doprovází snížení přirozené rychlosti chůze, zkrácení délky kroku a švihové 

části krokového cyklu (Khodadadeh, S., Eisenstein, S., Summers, B., & Patrick, J., 1988 

in Lamoth J. C., Daffertshofer, Meijer G., Moseley, Wuisman I. J. M. & Beek J., 2004; 

Lamoth J. C. et al. 2006b). Nevýhodou této adaptace je, že pomalejší chůze vede ke 

zvýšenému statickému zatížení páteře (Lamoth J. C. et al. 2006b). 

Jedna z interpretací důvodů změn aktivity trupového svalstva při bolesti zad říká, 

že cílem změněné aktivity je zvýšená stabilizace páteře. Existuje několik předpokladů 

vysvětlující potřebu zvýšené stabilizace páteře u jedinců s bolestí zad. Prvním z nich je 

snížená pasivní tuhost páteře v důsledku poškození měkkých tkání, dalším z nich je 

snížená schopnost reagovat na výkyvy trupu a snížená svalová síla a posledním 

předpokladem je porušená senzomotorická integrace (van Dieën, J. H. et al., 2003; 

Lamoth J. C., et al., 2006b, Lamoth J. C., Daffershoffer, Meijer G., Beek J, 2006a). 

Důsledkem těchto faktorů je spinální instabilita (Lamoth J. C., et al., 2006b; Lamoth J. 

C., et al., 2006a).  Cílem strategie je snížení exkurzí pohybu a rychlosti pohybu daného 

segmentu páteře, důsledkem tohoto opatření je snížení rotačního pohybu mezi trupem a 

pánví a změna aktivity m. erector spinae. Změněná aktivita m. erector spinae u lidí 

s bolestmi zad tak odráží snahu stabilizovat páteř a zvyšuje tak její tuhost jako prevenci 

při neočekávaných výkyvech během chůze, na které by nebyl pacient schopný 
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adekvátně reagovat. Tomu odpovídá i zjištěná zvýšená vazba mezi lumbální páteří a 

pánví při rotačních pohybech u jedinců s bolestmi zad.  

Naproti tomu takové změny vedou k mikrotraumatu, chronické bolesti zad a 

zesílení spinální instability (van Dieën, J. H. et al., 2003; Lamoth J. C., et al., 2006b, 

Selles, R. W., Wagenaar, R. C., Smit, T. H., & Wuisman, P. I, 2001 in Lamoth J. C. et 

al., 2004). Změněná aktivita klade nepřiměřenou zátěž na povrchové svaly zad 

(Sterling, M., Jull, G., & Wright, A., 2001; Hammill, R. R., Beazell, J. R., & Hart, J. M., 

2008 in van der Hulst, M., Vollenbroek-Hutten, M. M., Rietman, J. S., & Hermens, H. 

J, 2010), omezuje optimální pohyby trupu a vyvolává nadměrné zatížení páteře 

(Hodges, P. W., & Moseley, G. L, 2003 in van der Hulst, M., et al., 2010). S tímto 

tvrzením souvisí zjištění, že u jedinců s bolestí zad bylo oproti zdravým jedincům 

prokázáno v paraspinálním svalstvu navýšení počtu bílých, fázických vláken oproti 

zdravým jedincům a jejich větší únavnost (Demoulin, C. et al., 2007). 

U jedinců s bolestí zad je také porušena funkce vyrovnávání se s perturbacemi 

během chůze. Zdá se být možné, že by to mohl být důvod pomalé a opatrné chůze lidí 

s bolestmi zad. Lamoth J. C. et al. (2006a) zkoumali schopnost adaptace rotace trupu a 

pánve a adaptace aktivity m. erector spinae při náhlých změnách rychlosti chůze u 

probandů s bolestí dolní části zad v porovnání s kontrolní skupinou. Oproti kontrolní 

skupině probandi s bolestí dolní části zad prokázali nižší schopnost adaptace koordinace 

trupu a pánve a aktivity m. erector spinae. Porušená koordinace a svalová kontrola 

reflektuje snahu o stabilizaci páteře nebo je také důsledkem snížené propriorecepce, 

protože kvalita informace o pohybu ovlivní přesné načasování rotace mezi trupem a 

pánví. Více pravděpodobné je, že probandi s bolestí dolní částí zad nejsou schopni 

přizpůsobit se novému stupni chůze v daném časovém rozmezí, které jim bylo při 

experimentu nabídnuto. 

Naproti tomu Lamoth J. C. et al. (2004) provedli výzkum, při kterém prokázali, 

že kinematika trupu nebyla u jedinců s navozenou bolestí zad narušena a nebyl 

prokázán žádný efekt na načasování rotací sousedních segmentů. Tento výsledek 

napovídá, že pozorované poruchy koordinace trupu při chůzi u jedinců s bolestí dolní 

části zad jsou dlouhodobým následkem přetrvávající bolesti, která vede ke změně 

neuromuskulární funkce a porucha koordinace trupu tak není bezprostředním následkem 

bolesti. Z této studie vyplývá, že změna EMG aktivity u probandů s bolestmi zad 

neslouží pouze k minimalizaci pohybů a snížení bolesti. Zvýšená variabilita EMG 

aktivity m. erector spinae u probandů s bolestí zad by mohla být interpretována jako 
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neuromuskulární strategie, jak udržet koordinaci trupu během chůze v souladu 

s měnícími se okolnostmi, protože nejdůležitější úkol m. erector spinae během chůze je 

udržet dynamickou rovnováhu trupu ( Lamoth J. C. et al., 2004). 

Obavy z bolesti vedou k „opatrnějšímu“ způsobu chůze, ale není to hlavní faktor 

v adaptaci chůze. Nebyla zjištěna žádná korelace mezi intenzitou navozené bolesti a 

změnami EMG aktivity m. erector spinae. Některé modely teorie chování při chronické 

bolesti říkají, že strach z bolesti nebo zranění hraje u poruch motoriky důležitější roli 

než intenzita bolesti (Vlaeyen, J. W., & Linton, S. J., 2000 in Lamoth J. C. et al., 2004). 

Dle názoru, který obhajuje van der Hulst (2010) je porušená adaptace aktivity m. erector 

spinae na změny rychlosti důsledkem snahy o stabilizaci páteře nebo souvisí 

s kognitivními a emocionálními procesy jako je stres a úzkost (van der Hulst, M., et al., 

2010). 

Lamoth J. C., Meijer G., Wuisman J. M., van Dieën, J. H., Levin F., Beek J. 

(2002) zkoumali koordinaci trupu a pánve v transverzální rovině při chůzi s různými 

stupni rychlosti chůze u skupiny probandů s bolestí dolní části zad a u kontrolní skupiny 

zdravých lidí. Zjistili, že u zdravých lidí při koordinaci trupu a pánve v transverzální 

rovině při nízkých rychlostech chůze převažuje synchronní rotace trupu a pánve ve 

stejném směru, ale se zvyšující se rychlostí chůze se rotace trupu a pánve mění na 

asynchronní (trup a pánev se pohybují v opačném směru).  

U skupiny s bolestí zad je tento jev mnohem méně výrazný. Jedinci s bolestmi 

zad naráží na problém s vypořádáním se koordinace trupu a pánve při zvyšující se 

rychlosti chůze, zatímco koordinace trupu a pánve se při nízkých rychlostech chůze zdá 

být více rigidní než u zdravých jedinců. Z toho vyplývá, že důvodem nemožnosti 

přechodu z rotace trupu a pánve ve stejném směru při nízké rychlosti do rotace trupu a 

pánve v opačném směru při vyšších rychlostech je striktní rigidní uzamknutí trupu a 

pánve. U některých jedinců s bolestí zad přetrvala synchronní rotace trupu a pánve ve 

stejném směru při všech rychlostech.  

Lamoth J. C. et al. (2006b) zkoumali aktivitu svalů trupu u skupiny zdravých 

probandů a u skupiny probandů s bolestí v dolní části zad při rychlosti chůze, která byla 

jedincům přirozená a při rychlostech v rozmezí 1,4 – 7 km/h. Svou studií potvrdil, že 

globální vzory pohybu trupu zůstaly stejné u probandů s bolestí zad i u kontrolní 

skupiny, protože skupina s bolestí zad ani kontrolní skupina se podstatně nelišily 

v rotačních amplitudách hrudního, lumbálního a pánevního segmentu v transverzální a 

frontální rovině. Ale ke změně došlo v načasování rotací segmentů. Z výsledků je 
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patrné, že ve frontální rovině u probandů s bolestí zad došlo k více variabilnímu 

intersegmentálnímu načasování s přídatnými nepravidelnými pohyby hrudníku. Chůze u 

probandů s bolestí zad by se dala charakterizovat jako více rigidní s menší variabilitou 

koordinačních vzorů v transverzální rovině, ale naopak s vyšší variabilitou ve frontální 

rovině. Probandi s bolestí zad měli větší tendenci k synchronnímu a rigidnímu pohybu 

bederní páteře a pánve.  S tím souvisí zjištění, že u skupiny s bolestí zad byla zjištěna 

bližší vazba v koordinaci mezi hrudní páteří a pánví a mezi bederní páteří a pánví.  

Oproti tomu intersegmentální koordinace ve frontální rovině se jevila jako více 

variabilní a vykazovala méně pevnou vazbu segmentů především při vyšších 

rychlostech u probandů s bolestí zad. Tyto přídatné pohyby ve frontální rovině tak 

nejspíše kompenzují sníženou pohyblivost v transversální rovině. Intensita bolesti, 

strach z bolesti a disabilita nesouvisely s pozorovanými změnami ve svalové koordinaci 

trupu (Lamoth J. C. et al., 2006b; Lamoth J. C. et al. 2006a). 

Arendt-Nielsen, L., Graven-Nielsen, T., Svarrer, H., & Svensson, P. (1996) in 

van Dieën, J. H. et al. (2003) ve svém výzkumu zjistili u probandů s bolestí zad 

významné zvýšení EMG aktivity lumbální části m. erector spinae během švihové fáze 

ipsilaterální dolní končetiny, zatímco při fázi dvojí opory byla aktivita snížena. (Arendt-

Nielsen, L., et al., 1996 in van Dieën, J. H. et al., 2003). 

Lamoth J. C. et al. (2004) provedli experiment, při kterém zkoumali koordinaci 

trupu a svalovou aktivitu m. erector spinae při navozené bolesti a při navození strachu 

z bolesti při chůzi. Navozená bolest vedla k zvýšení variability svalové aktivity m. 

erector spinae, zatímco navozený strach z bolesti způsobil snížení střední hodnoty 

amplitudy EMG m. erector spinae během fáze dvojí opory krokového cyklu. Během 

švihové fáze byla zjištěna snížená modulace intenzity svalové aktivity při akutní 

navozené bolesti, zatímco amplitudy EMG byly zvýšené.  

Co se týče aktivity m. erector spinae při chůzi u probandů s bolestí dolní částí 

zad a kontrolní skupinou, byly zjištěny tyto výsledky. Při přirozené rychlosti chůze se 

zvýšila aktivita m. erector spinae lumbální části při švihové fázi krokového cyklu na 

straně ipsilaterální dolní končetiny u skupiny s bolestí zad na pravé i levé straně 

v úrovni L2 a L4 a při švihové fázi kontralaterální dolní končetiny na levé straně 

v úrovni L2 a na pravé straně v úrovni L2 a L4.  U hrudní části m. erector spinae se 

aktivita zvýšila při švihové fázi na straně ipsilaterální dolní končetiny na levé i pravé 

straně. Nebyl prokázán žádný vliv přítomnosti či nepřítomnosti bolesti v dolní části zad 

na aktivitu m. erector spinae v hrudní a lumbální části během fáze dvojí opory. Obecně 
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byla aktivita lumbální části m. erector spinae u probandů s bolestmi zad méně 

koordinována než u kontrolní skupiny (Lamoth J. C. et al., 2006b) 

Van der Hulst, M., et al. (2010) zkoumali, zda probandi s chronickou bolestí 

dolní části zad zvyšují během chůze koaktivaci povrchových břišních svalů a svalů m. 

erector spinae v lumbální oblasti v porovnání s kontrolní skupinou. Výsledky ukazují, 

že probandi s bolestí zad zvýšili aktivitu m. erector spinae a MRA, ale nikoliv MOEA. 

Při zvýšené rychlosti chůze dochází i k větší aktivitě trupových svalů u obou skupin., 

ale rozdíly mezi skupinou s bolestí zad a kontrolní skupinou nejsou výrazné nejspíše 

proto, že obecně zvýšená aktivita m. erector spinae a MRA je dostatečná pro kontrolu 

pohybů páteře i u lidí s bolestí dolní části zad. Nebo byl výsledek ovlivněn skutečností, 

že probandi měli čas se změně rychlosti chůze přizpůsobit. Vysvětlení, proč u probandů 

s bolestí zad dojde ke zvýšení aktivity m. erector spinae a MRA, zatímco MOEA 

nikoliv, tkví v jejich funkci kontroly pohybů páteře. M. erector spinae a MRA fungují 

jako antagonisté. Van der Hulst vychází z tvrzení, že, pohyb páteře v sagitální rovině je 

kontrolován pomocí MRA a m. erector spinae, ale nikoliv pomocí MOEA, a jejich 

zvýšená koaktivace slouží ke zvýšené kontrole pohybů páteře u lidí s bolestí zad (van 

der Hulst, M., et al., 2010). Tento fakt ovšem vyvrací ve své studii Hu, H., et al.(2012). 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

V rámci praktické části bylo provedeno měření EMG aktivity vybraných svalů 

trupu pomocí povrchové elektromyografie u pacientky s chronickou bolestí dolní části 

zad. Součástí praktické části je i kazuistika pacientky, veškeré použité údaje jsou 

anonymní a uvedené se souhlasem pacientky.  
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6 KAZUISTIKA 

Osobní údaje 

o Jméno:  I. Z. T.  

o Rok narození: 1965 

o výška: 169 cm 

o hmotnost:77 kg 

NO: funkční VAS celé páteře v terénu kloubní hypermobility po porodu 

císařským řezem 2. 12. 2014, od r. 1992 pravidelně dochází na rehabilitaci kvůli 

funkčním poruchám krční a hrudní páteře, během těhotenství inkontinence a bolest 

bederní části zad, po porodu (2. 12. 2014 v 38. týdnu) přetrvávající bolest bederní části 

zad, entezopatie velkých kloubů ( rameno dx., lokty, koleno sin.,  hlezno dx. ), celková 

dekondice a dušnost; od 6. 4. 2016 hospitalizována na rehabilitační klinice FN Motol – 

výrazné zlepšení fyzického a psychického stavu 

OA: v 15 letech recidivující unilaterální pyelonefritis, opakované trombózy 

horních končetin, opakované distorze kotníků, subluxace P klíčku, operace děložního 

myomu 2002, infekční mononukleóza, dlouhodobě léčena pro protrahovanou 

bronchitidu, zjištěny respirační chlamydie – přeléčena, 7 let před porodem hormonální 

stimulace, porod císařským řezem 2. 12. 2014 v 38. týdnu, únor 2016 přeléčena pro 

maxilární sinusitidu, po porodu uvolnění a extrakce molárů dolní čelisti bilaterálně, 

hrubé kontury MTP kloubů na podkladě artrózy, defigurace III. MTP kloubu vpravo se 

subluxací 

RA: matka kladívkové prsty, bolesti zad, v rodině časté plochonoží a dna 

PSA: pracuje jako endokrinolog – dlouhodobý sed 

SA: dříve turistika, nyní dva roky téměř nevycházela ven 

Subjektivní vyšetření  

o nyní přetrvávající bolest pravé strany beder při stoji, chůzi, předklonu; 

úlevová poloha vleže na zádech; pálení na pravé straně přední strany 

stehna, okolí C/Th přechodu; entezopatie flexorů a extezorů předloktí,  

adduktorů kyčle, a m. rectus femoris na levé straně 
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Objektivní vyšetření  

Aspekce:  

o Pohled zezadu (příloha 1.): laterolaterálně oploštělá část hrudníku, 

asymetrické gluteální rýhy, valgozita kotníků, hřebeny kosti pánevní 

postavené symetricky, symetrické držení ramen; 

o Pohled zepředu (příloha 2.): objemné mammy, otlaky palců z laterální 

strany, umbilicus vytažen kaudálně, pravé chodidlo ve větší zevní rotaci, 

levá patela posunuta mediálně; 

o Pohled z boku (příloha 3.): anteverze pánve, předsunuté držení hlavy, 

protrakce ramen, zvýšená bederní lordóza, zasunuté postavení hrudníku, 

syndrom rozevřených nůžek; 

Dynamické vyšetření:  

o omezené rozvíjení bederní páteře při předklonu, Thomayer (příloha 4.)  + 

13 cm, Stiborova zkouška 3 cm, lateroflexe bez omezení ( levá strana  18 

cm, pravá strana 19 cm); 

o spinae ilacae posteriores superiores při předklonu na místě; 

o stoj na patách nestabilní, stoj na špičkách i Romberg I, II, III-stabilní; 

o Trendelenburgovo  vyšetření  negativní, stoj na pravé dolní končetině 

nestabilní; 

o dechové exkurze výrazně omezené v dolní části hrudníku laterolaterálně; 

o při chůzi zevně rotační postavení dolních končetin, P dolní končetinu 

klade více před sebe; 

o stabilizace lopatek při kleku na 4 dobrá, nestabilní Th/L přechod; 

o aktivní a pasivní hybnost horních a dolních končetin bez výrazných 

omezení, pouze mírně omezena vnitřní rotace P ramene; 

Palpace  

o plochonoží výraznější na levé straně; 

o napětí a trigger points lýtkových svalů, adduktorů, trapézů, 

paravertebrálních svalů, flexorů a extenzorů předloktí; 

o četné blokády žeber v  kostovertebrálních spojení, snížená posunlivost 

fascií hrudníku; 

o zkrácení hamstringů a paravertebrálních svalů oboustranně, m. rectus 

femoris zkrácen na levé straně; 



Bakalářská práce  Aktivita trupového svalstva při chůzi 

47 

o brániční test a test nitrobřišního tlaku dovede, ale s tendencí ke 

kraniálnímu pohybu hrudníku, při extenčním testu anteverze  pánve na 

obou stranách a velké napětí paravertebrálních valů; 

Neurologické vyšetření  

o orientační svalová síla horních a dolních končetin odpovídá 5. stupni 

svalového testu; 

o polohocit, pohybocit a čití bez porušení; 

o reflexy povšechně snížené;  

o Laseque manévr a obrácený Laseque bez odezvy 
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7 VÝSLEDKY MĚŘENÍ 

EMG signál byl zachycen pomocí přístroje Noraxon MyoSystem 1400A (příloha 

5.) a zpracován pomocí programu MyoResearchXp Master Edition 1.07.  Měření bylo 

provedeno při klidovém stoji a dále při chůzi přirozenou rychlostí (1,7 km/h) a vysokou 

rychlostí (3 km/h) naboso na přístroji zebris Rehawalk FDM – T System (příloha 6.). 

Rychlost chůze byla zvolena dle subjektivních pocitů pacientky. Ze zjištěných dat jsem 

vypracovala průměrnou EMG aktivitu svalů uvedenou v µV (tabulka č. 3., 4. a 5.). 

V rámci praktické části jsem se zaměřila na tyto svaly: lumbální část m. erector 

spinae, MRA a MOEA. Měření bylo provedeno na obou stranách, celkem bylo 

umístěno 10 elektrod a jedna zemnící elektroda. Elektrody byly lokalizovány dle 

standardizovaných parametrů dle SENIAM projektu paralelně s průběhem vláken svalu, 

zemnící elektroda byla nalepena na oblast sakra a kůže pod elektrodami byla vyčištěna 

abrazivní mastí a osušena. Postupy měření a práci s přístroji a softwarem jsem 

prováděla dle manuálů laboratoře na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. 

LF pod vedením Mgr. Evy Kavanové a Mgr. Veroniky Michálkové. 

Probandka si před samotným měřením vyzkoušela chůzi na přístroji nanečisto. 

Praktická část má za účel ukázat způsob, jak by se dalo provádět měření aktivity 

svalů trupu při chůzi v laboratoři na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. 

LF, a zda - li vyjdou hodnoty alespoň zčásti korelující se zpracovanými studiemi. 

U pacientky byla zjištěna při stoji i v chůzi výrazně vyšší aktivita m. erector 

spinae dexter. Tento fakt by mohl souviset s bolestivostí zad na pravé straně v této 

oblasti. Dále došlo k zvýšení aktivity většiny svalů při chůzi oproti klidovému stoji a při 

zvýšené rychlosti chůze. Obě tvrzení korelují s některými výše popsanými studiemi. 

MRA dx. a MOEA sin. při pomalé chůzi snížily svoji činnost oproti klidovému stoji, 

která při rychlé chůzi opět stoupla nad hodnoty při klidovém stoji. Snížení aktivity při 

chůzi oproti klidovému stoji nejsem schopna podložit žádnou studií, ale je nutno dodat, 

že například Saunders, S. W., Rath, D., & Hodges, P. W. (2004) nezaznamenal při chůzi 

žádnou aktivitu MOEA. 
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Klidový stoj 

sval ES sin. ES dx. MRA sin. MRA dx. 
MOEA 

sin. 

MOEA 

dx. 

Průměrná 

aktivita 

svalu 

4, 35  6,91 3,27 3,32 5,09 5 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

Rychlá chůze (3 km/h) 

sval ES sin. ES dx. MRA sin. MRA dx. 
MOEA 

sin. 
MOEA dx. 

Průměrná 

aktivita 

svalu 

11,5  21,6 8,31 5,13 7,53 14,9 

 

Přirozená rychlost chůze (1,7 km/h) 

sval ES sin. ES dx. MRA sin. MRA dx. 
MOEA 

sin. 

MOEA 

dx. 

Průměrná 

aktivita 

svalu 

9,54  15,9 3,69 3,04 4,76 12,7 

Tabulka 3. EMG při klidovém stoji. Údaje uvedeny v µV, sin. = sinister, dx. = dexter 

Tabulka 5. EMG při vysoké rychlosti chůze  

Tabulka 4. EMG při přirozené rychlosti chůze 
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DISKUZE  

Svalstvo zad je jednou z nejdůležitějších skupin svalů, kterými jsem se ve své 

práci zabývala. Největší počet autorů zkoumal aktivitu m. erector spinae. Většina autorů 

uvádí nejvyšší aktivitu m. erector spinae před, během či těsně po fázi „heel strike,“ 

ovšem přesné načasování aktivity a nárust aktivity vzhledem k aktivitě ipsilaterální či 

kontralaterální dolní končetiny se liší. Podobným způsobem se chovaly i další svaly, u 

kterých byla zkoumána aktivita během chůze, přesněji to jsou mm. multifidi, mm. 

rotatores a m. quadratus lumborum. Nejnovější studie Hu et al. (2012) a Ceccato, J. C., 

et al. (2009) zjistili déle trvající aktivitu m. erector spinae oproti předchozím studiím, 

ovšem tyto dvě studie se od sebe liší načasováním EMG aktivity. Ceccato, J. C., et al. 

(2009) navíc zjistil proximodistální charakter aktivity m. erector spinae. 

Obecně z výsledků studií platí, že se stoupající rychlostí chůze se zvyšuje i 

aktivita svalů trupu, protože jsou vyšší nároky na udržení rovnováhy trupu při 

zvyšujících se pohybech páteře. Oproti tomu Lamoth J. C. et al. (2006b) zjistil, že při 

zvyšování rychlosti chůze amplituda lumbální části m. erector spinae při švihové fázi 

ipsilaterální i kontralaterální dolní končetiny klesá až do rychlosti 4, 6 km/h  a pak 

následně stoupla. 

Funkce, kterou m. erector spinae a další svaly trupu (kromě břišních svalů) plní 

při chůzi je vysvětlována různými způsoby a pro vysvětlení funkce během chůze 

existuje řada podkladů a tvrzení. Například Klemetti, R., Steele, K. M., Moilanen, P., 

Avela, J., & Timonen, J. (2014) zjistil, že svaly zad a břicha hrají důležitou roli ve 

zrychlení trupu při chůzi ve frontální i sagitální rovině. Přesněji zádové svaly přispívají 

ke zrychlení trupu v sagitální rovině směrem vzad, zatímco břišní svaly směrem vpřed. 

Carlson, H., Thorstensson, A., & Nilsson, J. (1988) zkoumali aktivitu lumbální části m. 

erector spinae při přehnaných pohybech trupu v sagitální a frontální rovině. Při 

provádění přehnaných rozsahů pohybů trupu trvaly dávky svalové aktivity déle než při 

normální chůzi a jeví se tak jako primární svaly podílející se na tomto pohybu trupu. 

Shiavi, R., (1990) in White, S. G., & McNair, P. J. (2002) se domnívá, že bilaterální 

kontrakce m. erector spinae (koncentrická na jedné straně a excentrická na druhé) 

udržuje rovnováhu trupu a pánve při přípravě na švihovou fázi.  

Jisté je, že m. erector spinae se podílí na pohybu trupu či mu naopak zabraňuje 

ve všech třech rovinách. 
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Waters, R. L., & Morris, J. M. (1972) předpokládali, že m. erector spinae, mm. 

multifidi et rotatores vyvíjejí extenční sílu proti tendenci trupu ke flexi při vychýlení 

trupu směrem vzhůru (Waters, R. L., & Morris, J. M., 1972). Dofferhof, A. S., & Vink, 

P. (1985) toto samé předpokládali u mm. multifidi a mm. iliocostales.  Tento fenomén je 

vysvětlen tak, že největší zrychlení pohybu trupu směrem vpřed trvá mezi fázemi "heel 

strike" a v první třetině následné stojné fáze. Fáze "heel strike" má efekt na zpomalení 

trupu a tento moment způsobuje flexi horní části trupu (Dofferhof, A. S., & Vink, P., 

1985).  

Také se objevuje aktivita m. erector spinae přispívající k rotačním pohybům 

pánve, přesněji dle některých autorů kontroluje rotaci trupu vpřed v důsledku zpomalení 

během přenesení váhy při fázi „heel strike“ (Waters, R. L., & Morris, J. M., 1972; 

Winter, D. A., & Yack, H. J., 1987 in White, S. G., & McNair, P. J., 2002). Shiavi, R., 

(1990) in White, S. G., & McNair, P. J. (2002) pokládal aktivitu m. erector spinae za 

důsledek přenosu váhy končetin, která je příčinou rotace trupu a pánve. Véle (2006) in 

Hrušková (2014) se zmiňuje o koaktivaci  hlubokých svalů při rotaci pánve. Říká, že při 

švihové fázi pracují svaly mm. semispinales, mm. rotatores, mm. multifidi na straně, 

kam se pánev otáčí, zatímco mm. erector spinae se aktivují na opačné straně. Při oporné 

fázi se aktivují hluboké krátké svaly, které otáčejí obratle proti sobě na obou stranách 

zad. V menší míře se účastní i delší svaly střední vrstvy zádových svalů.  

 Dále m. erector spinae, mm. multifidi, mm rotatores a m. quadratus lumborum 

provádějí laterální stabilizaci trupu vyvíjející sílu proti poklesu pánve a vychýlení trupu 

při jednooporové fázi chůze. Thorstensson, & A., Carlson, (1982) došel k tvrzení, že 

primární funkcí m. erector spinae při chůzi je vyvažování odchylek trupu ve frontální 

rovině. Naopak při běhu kontrolují ty samé svaly trup především v sagitální rovině. 

Podrobné vysvětlení svalové aktivity vzhledem k zakřivení páteři ve frontální rovině 

provedl (Ceccato, J. C., et al., 2009). Aktivita pravého m. erector spinae předchází 

naklonění trupu směrem vpravo a elevaci pravé strany pánve a toto zakřivení se zvyšuje 

do té doby, než se objeví aktivita levého m. erector spinae. Po zapnutí levého m. erector 

spinae dojde k zpětnému pohybu nejdříve v horní části trupu při fázi „heel off“ a poté 

v dolní části trupu při fázi „toe of.“  Posloupnost svalové aktivity m. erector spinae 

v horní části trupu a poté v dolní části trupu odpovídá proximodistálnímu směru 

(Ceccato, J. C., et al., 2009).  

Zároveň svaly trupu ovlivňují a jsou ovlivňovány ostatními segmenty těla. 

Například paraspinální svaly hrají klíčovou roli v minimalizaci pohybů hlavy během 



Bakalářská práce  Aktivita trupového svalstva při chůzi 

52 

chůze pomocí kontroly trupu (Prince, F., Winter, D. A., Stergiou, P., & Walt, S. E., 

1994 in Klemetti, R., et al., 2014).  

Druhou důležitou skupinou svalů jsou svaly břišní. Dle výsledků autorů aktivita 

břišních svalů většinou vykazuje konstantní nízkou aktivitu téměř během celého 

krokového cyklu a při zvyšování rychlosti, u některých svalů či jiném způsobu analýzy 

aktivity se objevuje fázická aktivita. Maximální aktivita je vzhledem k fázi krokového 

cyklu u odlišných svalů různá viz kapitola Aktivita svalů trupu při různé rychlosti chůze. 

Funkce břišních svalů při chůzi je složitá, Hu., et al.(2012) vysvětluje funkci břišních 

svalů poměrně přesně, viz kapitola Aktivita svalů trupu při různé rychlosti chůze. 

Aktivita břišních svalů souvisí s pohybem trupu ve frontální, sagitální i transverzální 

rovině. Véle (2006) in Hrušková (2014) se zmiňuje o aktivitě svalů při rotaci pánve. 

Říká, že při švihové fázi pracuje MOEA na straně, kam se pánev otáčí, zatímco MOAI 

se aktivují na opačné straně. To odpovídá aktivitě, jak jí popisuje Hu, H., et al.(2012), 

kdy se MOIA a MOTA podílejí na ipsilaterální rotaci trupu, která je vyrovnávána 

pomocí současné kontrakce MOEA. Dále MRA vyvíjí stabilizační sílu směrem do flexe 

a kontroluje tak pohyb trupu v sagitální rovině. Laterální svaly břicha ovšem slouží i 

k spinální, sakroiliakální stabilizaci a i k stabilizaci pánve. Aktivita laterálních svalů 

břicha souvisí i s dýchacími pohyby, ale podíl aktivity na dýchání se snižuje 

s narůstající rychlostí chůze. 

Rozdíly v aktivitě svalstva u jednotlivých studií jsou nejspíše dány různými 

způsoby a podmínkami měření jednotlivých studií jako jsou například umístění, typ a 

velikost elektrod, umístění motorických bodů, tloušťka podkožního tuku a teplota svalů 

a kůže. Nicméně výsledky měření pomocí povrchové a invasivní elektromyografie se 

zásadně nelišily (Demoulin, C., Crielaard, J. M., & Vanderthommen, M., 2007). Dále 

k rozdílům může přispívat fakt, že aktivita m. erector spinae a všeobecně svalů je 

ovlivněna mnoha dalšími faktory jako jsou věk, stres, emoce a BMI. 

Co se týče aktivity svalstva trupu při chůzi u jedinců s bolestí zad, je prokázána 

odlišná aktivita oproti zdravým jedincům. Většina autorů se shoduje, že změněná 

aktivita slouží ke stabilizaci páteře, protože u jedinců s bolestí zad dochází k poruše 

vlastností měkkých tkání kolem páteře, zpracování informací z periferie a chybná 

propriorecepce vede k poruše koordinace svalstva trupu během chůze, o čemž vypovídá 

snížená schopnost reagovat na výkyvy trupu a na perturbace během chůze. Na druhou 

stranu je možné, že porušená koordinace trupu a svalová kontrola odráží snahu o 

stabilizaci páteře. Ze studie Lamotha J. C. et al. (2004) vyplývá, že změněná aktivita u 
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probandů s bolestmi zad neslouží pouze k minimalizaci pohybů a snížení bolesti, ale 

mohla by být interpretována jako neuromuskulární strategie, jak udržet koordinaci trupu 

během chůze v souladu s měnícími se okolnostmi, protože změněná koordinace trupu 

není bezprostředním následkem navozené bolesti.  

 Tento protektivní vzorec vede k snížení rychlosti chůze, ale také může přinášet 

řadu důsledků, které mají pro pacienta nepříznivý dopad, jako jsou další mikrotraumata, 

vyvolání bolesti zad, nepřiměřená zátěž na povrchové svaly zad, omezení optimálních 

pohybů trupu, nadměrné zatížení páteře a paradoxně zesílení spinální instability. 

Ovšem existuje výzkum, dle kterého nedochází k minimalizaci pohybů páteře ve 

všech rovinách. Dle výsledku studie, kterou provedl Lamoth J. C. et al. (2006b), byl 

zjištěn pohyb páteře jako více rigidní v transverzální rovině, ale naopak 

intersegmentální koordinace ve frontální rovině se jevila jako více variabilní a 

vykazovala méně pevnou vazbu segmentů. Pohyb páteře ve frontální rovině nepodléhá 

stabilizaci, ale naopak kompenzuje sníženou pohyblivost v transverzální rovině.  

Otázka je, zda dojde k zvýšení či snížení aktivity svalů trupu u jedinců s bolestí 

zad oproti zdravým jedincům. Existují dva modely předpovídající účinek bolesti na 

aktivitu svalů trupu. První z nich (pain-spasm-pain model) předpokládá, že kolem 

bolestivého místa dojde k reflexnímu spazmu svalů, který je opět příčinou další bolesti. 

Dle tohoto modelu má bolest za důsledek zvýšenou aktivitu svalů. Druhý model se 

nazývá „pain-adaptation model“ a ten říká, že bolest snižuje aktivitu svalu, pokud sval 

pracuje jako agonista (zkracující se svaly) pohybu a naopak zvyšuje, pokud je 

antagonista (prodlužující se svaly) pohybu (van Dieën, J. H., Selen, L. P., & 

Cholewicki, J., 2003). 

Výsledky studií zabývající se aktivitou m. erector spinae při bolesti dolní části 

zad, které jsem nastudovala, se lišily a neodpovídaly tak jednoznačně prvnímu či 

druhému modelu, a tak se zdá, že tato problematika je daleko složitější (van Dieën, J. 

H., Selen, L. P., & Cholewicki, J., 2003). Nejvíce se ovšem výsledky shodovaly 

v tvrzení, že aktivita m. erector spinae se zvýší při švihové fázi ipsilaterální 

kontralaterální i ipsilaterální dolní končetiny a při fázi dvojí opory zůstane aktivita 

stejná či se sníží.   

Aktivitu břišních svalů při bolesti zad zkoumal Van der Hulst, M., et al. (2010). 

Výsledky ukazují, že probandi s bolestí zad zvýšili aktivitu MRA, ale nikoliv MOEA.  
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Dle studie, kterou provedl Lamoth J. C. et al. (2002) se dají očekávat odlišné 

změny aktivity svalů trupu při různé rychlosti chůze u jedinců s bolestí zad oproti 

zdravým jedincům. U jedinců s bolestí zad dochází k rigidnímu uzamknutí trupu a 

pánve, a tak nedochází při vyšších rychlostech chůze k pohybu trupu a pánve 

v opačném směru, jak je tomu běžné u zdravých jedinců.  Lamoth J. C. et al. (2006b) 

zjistil, že při zvyšování rychlosti chůze amplituda lumbální části m. erector spinae při 

švihové fázi klesá až do rychlosti 4, 6 km/h  a pak následně stoupla u obou skupin 

probandů (kontrolní skupina a skupina s bolestí zad). Van der Hulst, M., et al. (2010) 

zkoumali aktivitu MRA, MOEA a m. erector spinae. Při zvýšené rychlosti chůze 

dochází i k větší aktivitě trupových svalů u obou skupin, ale rozdíly ve způsobu reakce 

svalstva na zvýšenou rychlost mezi skupinou s bolestí zad a kontrolní skupinou nejsou 

výrazné. Dle dosavadních studií je patrné, že reakce svalstva na zvýšení rychlosti chůze 

se u probandů s bolestí dolní části zad neliší od zdravé skupiny lidí. 
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ZÁVĚR 

Aktivita svalstva trupu při chůzi je komplexní a podílí se na pohybu ve všech 

třech rovinách a zároveň udržuje rovnováhu trupu ve vzpřímené pozici.  Většina autorů 

se shodla na aktivitě svalů trupu při chůzi v určitých vzorcích, které jsou u všech 

jedinců podobné. Svalová aktivita trupu se ve většině případů se zvyšující rychlostí 

chůze zvyšuje. U jedinců s bolestí zad je průměrná přirozená rychlost chůze snížená, 

stabilizace páteře je zvýšená a dochází k změnám EMG aktivity svalů trupu.  
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