
 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A
SPORTU 

Řetězení muskuloskeletálních poruch z různých hledisek ve
fyzioterapii

– literární rešerše

Diplomová práce 

 
Vedoucí  diplomové práce:                                                                        Vypracoval 

      MUDr. Eugen Rašev PhD.                                                                    Bc. Jaroslav Hák 
                                                  

Praha, květen 2016



ABSTRAKT

Název práce: Řetězení muskuloskeletálních poruch z různých hledisek ve fyzioterapii

Cíle práce: Cílem práce je rešeršní zpracování literálních zdrojů vysvětlujících význam
pojmu řetězení muskuloskeletálních poruch v oblasti fyzioterapie.

Metody: Diplomová práce má deskriptivně-analytický charakter. Je zpracována formou
literární rešerše. 

Výsledky:  Jsou ukázány  možné  mechanismy  řetězení  muskuloskeletálních  poruch.
Jedná  se  o:  Reakce  pohybového  aparátu  na  porušení  posturální  stability,  vzájemné
ovlivňování  segmentů v uzavřených kinematických řetězcích,  kompenzaci  kloubních
blokád v páteři, přenos tahu ve fasciálním systému, přestavbu motorických stereotypů
při  dysfunkci  jednoho  elementu  patřícího  do  tohoto  stereotypu,  aktivaci  svalstva
společně  s  pohybovým  stereotypem,  které  s  jeho  funkcí  nesouvisí,  vzájemné
ovlivňování  stabilizačních  svalových  synergií  při  stabilizaci  punctum fixum,  vztahy
mezi agonisty a antagonisty a tonickými a fázickými svaly, reflexní změny v jednom
míšním  segmentu  či  segmentech  přilehlých  při  nociceptivním  dráždění,  protektivní
aktivitu  svalstva  (s  možností  jeho  dysfunkce)  při  nociceptivním  dráždění,  změnu
mechanického  chování  pohybového  aparátu  při  nociceptivním  dráždění,  reflexní
působení ze specifických míst pohybového aparátu.

Klíčová slova: řetězec, řetězení, porucha, funkce, pohybový aparát 



ABSTRACT 

Title  of  diploma  thesis:  Chaining  of  the  musculoskeletal  disorders  from  various
viewpoints in physiotherapy

Objective:  The  purpouse  of  this  thesis  is  to  research  available  literary  sources
describing  the  possible  mechanisms  of  chaining  of  musculoskeletal  disorders  from
various viewpoints in physiotherapy. 

Methods: This diploma thesis has descriptively-analytical character. It is structured in
the form of literary research. 

Results:  On the basis of the researched literary sources, the thesis shows the possible
mechanisms of chaining of musculoskeletal disorders. The mechanisms are as follows:
Reactions of movement system to postural instability,  relations of body segments in
closed kinetic chains, compensations of joint blockades in the spine, influence of tensile
forces in fascial system, rebuilding of motor stereotypes due to dysfunction of one of
their  elements,  activation  of  muscles  together  with  motor  stereotype,  which  don´t
contribute to its function, influence of one stabilization synergy on the function of the
other during punctum fixum stabilization, relations between agonistic and antagonistic
muscles,  relations  between  tonic  and  phasic  muscles,  reflex  changes  in  one  spinal
segment  (or  adjacent  segments)  due  to  nociceptive  irritation,  protective  activity  of
muscles (with possibility of their dysfuntion) due to nociceptive irritation and change of
movement system behaviour due to nociceptive irritation, reflex influence from specific
places in movement system. 

Key words: chain, chaining, disorder, function, movement system
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1.  Úvod

Ve své práci  se zabývám fenoménem řetězení  poruch v oblasti  muskuloskeletálního

systému z pohledu fyzioterapie. Díky tomuto jevu můžeme vysvětlit, proč náš terapeutický

zásah v jedné části  pohybového aparátu může vyvolat  změny od místa  tohoto zásahu i

značně vzdálené. Proč také porucha na jednom místě v pohybovém aparátu vyvolá jinou

poruchu na jiném místě. Tedy proč a jak se poruchy v pohybovém aparátu přenáší (řetězí).

    Fenomén řetězení nabyl značné populárnosti zejména v posledních letech. Objevuje se v

pracích  četných  autorů  a  je  součástí  mnoha  terapeutických  konceptů.  Často  však  není

zřejmé,  co  se  pod  tímto  pojmem  míní.  Je  mnoho  článků  a  publikací  zabývajících  se

různými řetězci, ale definice pojmu v nich nebývá uvedena. Někdy také vzniká podezření,

zda-li  všichni  pod tímto pojmem míní  to  samé.  Při  popisu jednotlivých řetězců někteří

autoři  nepodávají  podrobné  vysvětlení  toho,  proč  dochází  ke  vzniku  tohoto  či  onoho

řetězce. Mechanismy jsou většinou popsány, ale ne vždy do hloubky. Známe tak řetězce,

které zpevňují trup, odpovídají určitým pohybovým stereotypům, řetězce, které se objevují

při  určité  dysfunkci,  ale  není  zřejmé,  proč  nabývají  podoby,  kterou  mají.  Pokud  jsou

mechanismy podrobněji  vysvětleny, dochází často k tomu, že jeden autor který pokládá

určitý  mechanismus  za  zásadní  pro  vysvětlení  řetězení  jiný  autor  vůbec  neuvádí  nebo

zmiňuje jen okrajově. Tak je tomu u otázky biomechanického a neurofyziologického pojetí

řetězců. Někteří autoři například zdůrazňují pouze biomechanické hledisko (Janda, 1999).

Důvodem k napsání této práce byla především moje snaha tomuto pojmu porozumět a

zjistit, jak se poruchy v pohybovém aparátu přenáší. Jak je patrno z řádků výše, myslím, že

tato práce může obohatit i ostatní, kteří mají podobné smýšlení. Práce je rozdělena na tři

kapitoly,  přičemž  v  první  kapitole  jsem  se  snažil  ukázat,  co  si  pod  tímto  pojmem

představují  přední  čeští  autoři  na  poli  fyzioterapie.  V  druhé  kapitole  jsou  uvedeny

informace  od  jednotlivých  autorů  k  jejich  koncepcím  řetězení  včetně  ukázek  staveb

jednotlivých řetězců. Ve třetí kapitole jsem se v návaznosti na vysvětlení obsahu tohoto

pojmu snažil představit mechanismy, kterými různí autoři vysvětlují tento fenomén. 
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2.  Cíle práce, vědecké otázky

V této kapitole formulujeme cíle práce a vědecké otázky.

2.1  Cíle práce

Cílem práce je rešeršní zpracování literárních zdrojů popisujících možné mechanismy

řetězení muskuloskeletálních poruch v oblasti fyzioterapie.

2.2  Vědecké otázky

V rámci volby a zpracování tohoto tématu jsou kladeny tyto vědecké otázky: 

1. Jaké jsou kinesiologické  mechanismy, které mohou vysvětlit problematiku řetězení

    muskuloskeletálních poruch ?

2. Dochází k řetězení muskuloskeletálních poruch pouze na základě funkčních nebo

    anatomických vlastností svalového systému ? 

3. Lze na základě identifikace kinesiologických mechanismů řetězení 

    muskuloskeletálních poruch vysvětlit důvod odlišnosti ve stavbách řetězců u

    jednotlivých autorů a konceptů ?
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3  Metody a postup řešení

Výzkumné  metody použité  v  této  práci  jsou  převážně  rešeršní,  vyhledávání  a  sběr

sekundárních dat. Je využito deskripce a analýzy poznatků z monografií zabývajících se

kinesiologií,  článků  a  dostupných  studií  pro  výběr  relevantního  obsahu  k  problematice

řetězení muskuloskeletálních poruch. Z těchto zdrojů jsou vyhledány a popsány obecné

kinesiologické  mechanismy vysvětlující  tuto  problematiku,  včetně  konkrétních  příkladů

chování pohybového aparátu na základě daného kinesiologického mechanismu.  

Vyhledané literární zdroje  splňují následující kritéria:

-   Literární zdroj je psán česky, anglicky nebo německy.

-  Jedná  se  o  následující  typy  literárních  zdrojů:  Randomizované  kontrolované  studie,

observační studie, původní či přehledové články ve vědeckých a odborných časopisech,

sborníky z konferencí, monografie. 

-  Článek  nebo  studie  popisuje  problematiku  vzniku  poruch  nebo  změn  ve  strukturách

pohybového aparátu v důsledku změny nebo poruchy jiné struktury či jiné části stejné

struktury.

-  Článek nebo studie se zabývá kinesiologickým mechanismem na jehož základě vysvětlují

jiné  publikace  problematiku  vzniku  poruch  nebo  změn  ve  strukturách  pohybového

aparátu v důsledku změny nebo poruchy jiné struktury či jiné části stejné struktury.

-  Zdroje využité v deskriptivně analytické části nejsou starší než z roku 1990 s výjimkou

monografie Základy kliniky funkčních (neparetických) hybných poruch z roku 1982. V

teoretických východiscích práce uvádím zdroje až z roku 1960. 

   

Základní oporou jsou odborné literární prameny zaměřující se na problematiku: 

a) postury a posturální stability 

b) kloubních blokád a některých dalších dysfunkcí kloubního spojení 

c) kinematických řetězců 

d) kineziologie svalstva a fasciálního systému 
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e) synergií a pohybových stereotypů 

f) vztahů mezi agonisty a antagonisty včetně tonického a fázického systému 

g) chování pohybového aparátu v reakci na nociceptivní dráždění.

K vyhledávání literárních zdrojů jsou používána následující klíčová slova a spojení či jejich

kombinace:  Řetězení,  svalové  řetězce,  kinematické  řetězce,  fascie,  postura,  adaptace,

sagitální  rovnováha,  posturální  kontrola,  posturální  kompenzace,  synergie,  pohybový

stereotyp, tonické svalstvo, fázické svalstvo, nocicepce, bolest, reflexní změny, přenesená

bolest.

Hlavní  monografie  jsou  od  nakladatelů  Sdělovací  technika,  Galén,  Jessenius  atd.

Citační parametry jsou splněny dle normy ISO 690. Pro vyhledávání literárních zdrojů jsou

použity: portál elektronických zdrojů  PEDro, Medline – NCBI (PubMed), Springer Link,

Google  Scholar.  Využity  byly  také  literární  zdroje  ze  studovny  FTVS  UK,  Národní

knihovny a Národní lékařské knihovny. 
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4  Teoretická východiska práce 

V  této  části  práce  uvedu  vysvětlení  významu  pojmu  řetězení  muskuloskeletálních

poruch   v  oblasti  fyzioterapie  a  popis  možných  mechanismů  tohoto  jevu.  Dále  ukážu

přístupy různých konceptů a autorů zabývajících se touto problematikou, včetně příkladů

staveb jednotlivých řetězců. 

4.1  Pojem  řetězec  ve fyzioterapii

Ve své  práci  se  zabývám jevem řetězení  muskuloskeletálních  poruch  v  pohybovém

aparátu.  Dříve  než  teoreticky objasním,  jak  řetězce  vypadají  a  jak  se  po  nich  poruchy

přenáší, bych se rád pokusil uvést vysvětlení významu pojmu řetězení. Jak bude z obsahu

práce patrné, tento pojem se v literatuře vyskytuje ve dvou významech. Za prvé se jedná o

řetězce  zajišťující  určitou  funkci  v  pohybovém aparátu  (dále  fyziologické  řetězce).  Za

druhé  jde  o  řetězce,  které  jsou  zodpovědné  za  vznik  vzdálených  poruch  pohybového

aparátu  od  poruch  primárních  (dále  patologické  řetězce).  Velmi  často  se  z  průběhu

definovaných  fyziologických  řetězců  odvozuje  řetězec  patologický1,  neboť  řetězce

patologické  se  v  pojetí  různých  autorů  rozvíjejí  na  základě  změny  funkčních  nebo

anatomických vztahů zdravého pohybového aparátu. Terminologické rozdělení řetězců na

fyziologické a patologické užívá ve svých publikacích také Miroslav Tichý  (Tichý, 2005;

Tichý, 2009). K objasnění významu pojmu jsem vybral úryvky předních českých autorů na

poli  fyzioterapie a také jsem čerpal z konceptů zahraničních autorů.  V této podkapitole

(4.1) jsem použil množství přímých citací, aby bylo zřejmé, co přesně autoři tímto pojmem

míní, a aby vynikly i na první pohled drobné odlišnosti, které ale někdy mohou významně

měnit obsah pojmu.

   

  

1 Ne  všechny  funkční  či  anatomické  vztahy  v  pohybovém  aparátu  bývají  za  fyziologické  situace

označovány jako řetězec, jako je tomu například u segmentální inervace určitých okrsků pohybového aparátu

(Lewit,  2003;  Rychlíková,  2004;  Tichý,  2009).  Vzorce  reflexních  změn  v  inervovaných  segmentech  či

suprasegmentálně vzniklé v důsledku  nociceptivního dráždění (za patologické situace) jsou pak některými

autory zahrnuty pod pojem zřetězené (Hnízdil, 1996; Lewit, 2003).  
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4.1.1  Fyziologické řetězce 

Véle ve své knize Kineziologie: přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro

diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy uvádí tuto definici: „Svalový řetězec vzniká

vzájemnou  fyzikální i funkční vazbou několika svalů nebo smyček propojených mezi sebou

fasciálními,  šlachovými  i  kostními  strukturami  do  řetězce  tvořícího  samostatný  složitý

útvar,  jehož  funkce  je  programově  řízena  z  centrální  nervové  soustavy  (CNS).  Těchto

řetězců  může  pracovat  synchronně  několik   a  tím  se  značně  rozšiřuje  adaptabilita  a

flexibilita pohybové soustavy jako celku. Zřetězené svaly nemusí pracovat synchronně ve

všech svých  článcích  a  CNS umožňuje  sekvenční  zapojování  jednotlivých  článků  podle

předem programovaného časového rozvrhu  (timing), kterým se pohyb svalů koordinuje a

tím se dosahuje přesnosti  pohybu při úspoře energie”  (Véle,  2006). Tichý se ve svých

publikacích podrobně věnuje patologickému řetězení. Kromě toho však také uvádí definici

pojmu fyziologické řetězení: „Fyziologické řetězení nastává tehdy, pokud zdravý pohybový

aparát správně realizuje pohybový program. Jedná se tedy o časový sled (timing) kontrakcí

kosterních svalů podle předem stanoveného plánu. Fyziologické řetězení je tedy výhradně

záležitostí  neurofyziologickou“  (Tichý,  2009).  Jak  bude  dále  patrno,  ne  všichni  autoři

souhlasí  s čistě  neurofyziologickým pojetím řetězení.  Je obtížné dohledat,  kdo první v

literatuře  použil  pojem řetězec,  ať  už ve smyslu patologickém nebo fyziologickém.  Na

základě  mého  vyhledávání  se  jako  jedni  z  prvních  jeví  francouzští  autoři,  jako  byli

například  Mézierés,  Souchard,  Nissand  nebo  Chaffour.  Tito  autoři  ukazují  množství

řetězců, které jsou odvozeny z mechanického propojení jejich jednotlivých částí. Jedná se o

rozsáhlé útvary myofasciální tkáně, často překrývající velkou plochu těla. Každý z řetězců

těchto autorů má v pohybovém aparátu určitou „fyziologickou“ funkci, jako je například

flexe trupu, bránění přirozené tendenci trupu k pádu vpřed, úklon atd. Autoři  však také

popisují, jak jsou řetězce spojeny s dysfunkcí pohybového systému (Vařeka, Dvořák, 2001;

Pavlů 2003; Richter, Hebgen, 2011; Schleip et al., 2012). Pojem svalová smyčka, který je

někdy zaměňován za pojem svalový řetězec, uvedli v literatuře němečtí autoři Benninghof,

Goerttler  a  Tittel.  V  jejich  pojetí  se  jedná  o  skupiny  svalů  zajišťující  provedení

koordinovaného  pohybu  (Benninghof,  Goerttler,  1968;  Tittel,  1985).  V  cizojazyčné

literatuře se také setkáváme s termínem „pattern“, a to ve spojitosti s konceptem PNF. Do

češtiny  je  toto  označení  překládáno  jako  „vzorec“.  „Vzorec“  je  tvořen  synergistickou
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svalovou kombinací  podílející  se  na tvorbě normálních funkčních pohybů (Holubářová,

Pavlů, 2011; Adler et al., 2014).  

 S  řetězci  jako  s  uskupeními  svalů,  které  zajišťují  určitou  motorickou  funkci,  se

setkáváme také u četných českých autorů. Příkladem mohou být šikmé břišní řetězce, které

se aktivují při reflexním otáčení, jež zmiňuje Vojta, anebo spirální a vertikální řetězce v

konceptu  Smíška vykonávající stabilizaci v pohybu a v klidu (Smíšek, Smíšková, 2002b;

Vojta, Peters, 2010). 

4.1.2  Patologické řetězce

S  tím,  jak  v  pohybovém aparátu  dochází  ke  vzniku  vzdálených  poruch  od  poruch

primárních   se  zabývala  celá  řada  zahraničních  autorů.  Brügger  zdůrazňoval  holistický

koncept neuromuskulárních poruch a prohlašoval, že porucha funkce postihuje celé tělo

(Liebenson,  2007).  Výše  zmínění  francouzští  autoři  z  chování  jimi  definovaných

fyziologických  řetězců  odvozovali  šíření  poruch  v  pohybovém  aparátu  (Pavlů,  2003;

Richter, Hebgen, 2011; Schleip et al., 2012). Dále například Myers popisuje, jak je napětí

distribuováno přes myofasciální linie, které často překrývají velkou část těla, a primární

porucha takto zapříčiní vznik vzdálené poruchy (Myers, 2009). Termínem řetězení poruch

jako takovým se však zabývali zejména čeští autoři, z nichž některé v následujících řádcích

zmíním. 

 Jiří Tichý a Stanislav Otáhal v článku vydaném roku 1996 v časopise Rehabilitační a

fyzikální lékařství popisují tuto definici termínu zřetězený: „Termín „zřetězený“ však svým

významem znamená „v řadě“, sekvenční – sériové uspořádaní, s časovými nebo funkčními

či prostorovými vztahy“. Funkční návaznost a přiřazenost jsou podle nich tvrdé podmínky,

které musí být splněny pro to, aby se pro vzniklý svalový spasmus mohlo použít termínu

zřetězený (autoři v tomto článku řeší význam termínu „zřetězený“ spolu s problematikou

svalových spasmů) (Otáhal, Tichý, 1996). 

Podle  Miroslava  Tichého  je  patologické  řetězení  složitějším  jevem  než  řetězení

fyziologické a uplatňují se zde zákonitosti biomechanické i neurofyziologické. Společným

rysem je,  že pohybový aparát  je  dysfunkční  a neschopný vykonávat  správně pohybový

program. Patologické řetězce uvedené v konceptu tohoto autora mohou stát za vznikem
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sekundárních poruch značně vzdálených od místa poruchy primární (Tichý, 2005; Tichý,

2009). 

Lewit spojuje pojem řetězec a vznik poruchy v pohybovém aparátu. Řetězce zajišťující

fyziologické motorické funkce pod pojmem řetězec neuvádí. Chápání jeho pojetí řetězení

nám mohou ukázat tyto výroky:  „V předchozí části bylo zdůrazněno, že poruchy funkce

postihují  pohybovou  soustavu  v  jejím  celku,  nebo  alespoň z  velké  části.  Šlo  tedy  o  to

stanovit, jakými zákonitostmi se celkovostní reakce řídí, jinými slovy, jak se utváří řetězce

funkčních poruch” (Lewit, 2003). V jiné práci stojí: „Je naší zkušeností, že určitá porucha

funkce nezůstává izolovanou a zpravidla se spojuje s dalšími funkčními poruchami. Funkci

nelze  totiž  úzce  lokalizovat,  protože  znamená  poruchu  vztahů  mezi  strukturami.  K

poruchám funkce nedochází  nahodile,  a proto pozorujeme tvorbu určitých vzorců nebo

řetězců“ (Lewit, 1987). Pojem řetězec je v těchto pracích spojován se slovy a slovními

spojeními  jako  je  zákonitost  (nenahodilost)  a  celkovostní  reakce  (poruchy  funkce

postihující pohybovou soustavu v jejím celku). 

  Janda  v jednom ze svých raných článků píše: „Je skutečně mnoho důkazů o tom, že

lokální léze nebo lépe řečeno dysfunkce může být sekundární kvůli lézi,  která může být

poměrně  vzdálená.   Podle   všech  známých  faktů  máme  právo  tvrdit,  že   jakákoliv

lokalizovaná léze  v pohybovém systému  provokuje více nebo méně evidentní změny funkce

celého pohybového systému. Jinými slovy toto znamená, že lokalizovaná léze produkuje

řetězec reflexů, který zahrnuje celý pohybový systém a opačně“ (Janda, 1978). V pozdějších

článcích však stejný autor o řetězení píše:  „Jde jen o o reflexní vztahy, nebo se zřetězení

vyvíjí na podkladě anatomického schématu “ (Janda, 1999) ? O odstavec dále v jeho textu

následuje  tato  odpověď:  „Jinými  slovy  bych chtěl  říci,  že  v  rámci  funkční  anatomie  a

kineziologie je třeba hledat morfologické vztahy mezi  jednotlivými strukturami hybného

systému, které by nám pomohly vysvětlit systémové změny funkce. Tyto vztahy jsou důležité

mezi trupem a končetinami. Přitom je důležité vzít v úvahu celý systém, nikoliv jednotlivé

tkáně,  a  je  třeba  sledovat  anatomické  souvislosti  nejen  mezi  kloubním  a  svalovým

systémem, ale mezi jednotlivými svaly,  které tvoří funkčně anatomické smyčky a i  vazy,

které se na těchto smyčkách podílejí“ (Janda,  1999). V druhé části úryvku tedy vidíme

důraz na anatomické souvislosti. V pokračování textu je důraz ještě vyostřen: „Troufáme si

tvrdit, že jestliže pro zřetězení nenajdeme anatomicko funkční podklad, pak je to spíše pro
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naši zatimní neznalost, a že se tedy funkční poruchy vyvíjí na určité anatomické struktuře“

(Janda,  1999). Ve  svých  raných  článcích  tedy  autor  spojuje  pojem  řetězec  reflexů  a

dysfunkci,  která  může  být  sekundární  kvůli  lézi,  která  může být  poměrně  vzdálená.  V

pozdějších  článcích  vidíme,  že  podle  autora  se  řetězení  vyvíjí  na  podkladě  schématu

(anatomického). Autor hledá pro objasnění řetězení morfologické vztahy. 

    Kolář se o řetězení poruch vyjadřuje takto:  „Z klinické praxe je patrné, že každá

místní porucha vyvolává reakční změny funkce - svalovou hypertonii a oslabení, omezení a

zvýšenou pohyblivost v kloubu, zvýšenou dermografickou reakci kůže, retrakci fascií apod.

Tato  symptomatologie  je  vyjádřena  mimosegmentálně.  Hovoříme  o  zřetězení  funkční

patologie.  Také  při  terapeutickém  ovlivnění  dosahujeme  reakčních  změn  na  zcela

vzdálených místech organismu. Tyto vzájemné funkční vztahy nejsou náhodné, ale vyskytují

se  v  zákonitých  souvislostech“ (Kolář,  1998).  Opět  můžeme  vidět  důraz  na  zákonité

mimosegmentální vyjádření  určité symptomatologie.  Kolář (a také Lewit)  na rozdíl  od

Jandy v této problematice nesouhlasí s čistě anatomickým pojetím: „V současném pojetí

jsou svalové smyčky odvozovány hlavně z anatomické propojenosti svalů a fascií. Hlavním

kritikem tohoto koncepčního přístupu je Lewit, který poukazuje  na nutnost řešení daného

problému z funkčního pohledu. Zároveň říká, že anatomický  způsob řešení příslušné otázky

nabízí množství variant, což posouvá tento přístup do roviny spekulace. V našem přístupu

tvoří  základ  pro  stanovení  svalového  zřetězení  a  tím  pro  systematizaci  a  uspořádání

spoušťových  bodů  (TrPs)  kineziologie  posturální  ontogeneze  a  její  vztah  k  programu

lokomočního vzoru“ (Kolář, 1998). V další části textu nabízí Kolář řešení  rozporu mezi

anatomickým a funkčním pojetím svalového řetězení:  „Účel svalové funkce v programu

lokomočního vzoru (obsahuje synergie zrající v průběhu posturální ontogeneze) nabízí řešit

konflikt  anatomického  a  funkčního  přístupu,  neboť  obě  hlediska  propojuje.  Funkčně

opodstatněnou  svalovou  a  fasciální  propojenost,  včetně  anatomického  uspořádání

svalových vláken a logiky v oblasti zpeřenosti svalu“ (Kolář, 1998).    

Véle  odvozuje  zákonitosti,  díky  kterým  dochází  ke  vzniku  vzdálených  poruch,  z

existence  funkčních smyček a řetězců, jimiž CNS realizuje svůj motorický program. Při

použití terminologie užité v této práci se podle Véleho patologický řetězec dá odvodit z

průběhu  řetězce  fyziologického  (viz  výše):  „Existence  funkčních  smyček  a  řetězců

umožňuje vznik vzdálené motorické poruchy. Např. hypertonus ischiokrurálních svalů může
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být spojen s nerovnováhou ve smyčce musculus (m.) peroneus brevis, m. tibialis posterior,

které působí jako otěže na postavení klenby nohy” (Véle, 2006). 

 V následujících řádcích se pokusím shrnout to, co bylo řečeno výše v průběhu kapitoly

(viz obr. 1), aby bylo zřejmé, v čem se čeští autoři při psaní o pojmu patologické řetězení

shodují a v čem se liší. Termín „zřetězený“ podle Jiřího Tichého a Stanislava Otáhala lze

použít, pokud je splněna podmínka časové, prostorové nebo funkční návaznosti. Miroslav

Tichý  dále  uvažuje  nad  patologickým  řetězcem  jako  nad  biomechanickou  nebo

neurofyziologickou zákonitostí umožňující vznik sekundární poruchy pohybového aparátu i

značně vzdálené od místa primární poruchy. Podle Miroslava Tichého je pro patologické

řetězce charakteristické, že se odvíjí z dysfunkce pohybového aparátu a jeho neschopnosti

realizovat správně pohybový program. Lewit v textech o řetězcích zdůrazňuje funkci, která

není úzce lokalizovaná a znamená vztah mezi strukturami.  Porucha funkce pak stojí  za

vznikem vzdálených poruch pohybového aparátu. Janda pracuje se vztahy, které vysvětlují

systémové změny (tentokrát alespoň v jeho pozdějších pracích na základě morfologického

propojení  tkání).  Kolář  u  zřetězení  funkční  patologie  mluví  o  funkčních  vztazích

vyskytujících  se  v  zákonitých  souvislostech.  Na  základě  těchto  vztahů  dochází  k

symptomatologii vyjádřené mimosegmentálně. Kolář uznává i fasciální propojenost tkání,

která je opodstatněna funkčními vztahy. Véle při popisu svalových řetězců říká, že se jedná

o určitý útvar vznikající vazbou (fyzikální i funkční) několika svalů nebo smyček, jejichž

existence umožňuje vznik vzdálené motorické poruchy.
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 primární porucha(y)                     zákonité vztahy v pohybovém aparátu                         sekundární porucha(y)

Obrázek 1: Patologický řetězec – schéma 

Obrázek ukazující schéma významu pojmu patologické řetězení. Patologické řetězce se odvíjejí z primární

poruchy nebo poruch  pohybového  aparátu,  které  ovlivňují  neurofyziologické  či  biomechanické  vztahy v

pohybovém aparátu, a takto způsobí vznik sekundární poruchy nebo poruch na místě vzdáleném od místa

poruchy primární.

4.1.3  Příklady studií relevantních k problematice řetězení

V této podkapitole je uvedeno několik studií,  které ilustrují vztahy mezi vzdálenými

strukturami  pohybového  aparátu.  Tyto  studie  experimentálně  potvrzují  některé  aspekty

toho, co bylo řečeno v podkapitolách výše. Další studie zabývající se mechanismy řetězení

muskuloskeletálních poruch jsou uvedeny v deskriptivně – analytické části.

Studie  Valentina  a Melita  ukázala  s  pomocí  elektromyografie  na  25  dobrovolnících

funkční vztah, který existuje mezi žvýkacími svaly a určitými svaly dolní končetiny po

uměle vytvořené  dysfunkci skusu.  Aktivita v m. tibialis anterior se nezměnila změnou

skusu, aktivita v m. peroneus longus a m. gastrocnemius se citelně změnila. Autoři toto

vysvětlují  jako  následek  činnosti  dlouhých  svalových  řetězců  způsobený  aktivací

komplexních neurologických reflexů (Valentino, Melito, 1991).

          Ve studii početných Taiwanských autorů byl sledován vliv aplikace suché jehly do

primárního  spoušťového  bodu  (TrP)  na  sekundární  (satelitní)  TrPs.  Bylo  využito  14

dobrovolníků s aktivními spoušťovými body v m. infraspinatus oboustranně. Cílem studie

bylo  zjistit,  jestli  se  změní  úroveň  prahu  bolesti  na  tlak  u  sekundárních  (satelitních)

myofasciálních  TrPs  po  aplikaci  suché  jehly  do  primárního  aktivního  TrP  v  m.
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infraspinatus.  Práh bolesti na tlak byl měřen před a po aplikaci suché jehly v přední části

deltového svalu,  m.  extensor carpi  radialis  longus a m.  infraspinatus na straně aplikace

jehly i na straně opačné. Kromě toho byla také měřena intenzita bolesti v rameni a rozsah

vnitřní rotace ramenního kloubu oboustranně. Z hlediska efektu suché jehly na TrPs bylo

zjištěno,  že  aplikace  jehly  do  m.  infraspinatus  měla  signifikantní  efekt  na  tlakovou

bolestivost všech tří sledovaných TrPs (P < 0.001) (Hsieh et al., 2007). 

Další  ze  studií  vybraných  do  této  diplomové  práce  ukázala  vliv  mobilizace  skloubení

bederní páteře na rozsah pohybu při Lassegově manévru. V této zaslepené randomizované

kontrolní studii bylo 36 zdravých dobrovolníků rozděleno do tří skupin (kontrolní, skupina

provádějící  statické  protažení  zadního  řetězce  a  skupina,  na  které  byla  provedena

jednostranná  mobilizace  bederní  páteře).  Termín  zadní  řetězec  použitý  v  této  studii

odkazuje  na  neurální  a  svalové  struktury  zadní  části  kyčle,  stehna  a  lýtka.  Měření

Lassegova manévru bylo provedeno před a po intervenci.  Byl zaznamenán signifikantní

rozdíl  v  hodnotách  naměřených  před  a  po  intervenci  pouze  u  skupiny,  na  které  byla

provedena mobilizace bederní páteře (P< 0.001) (Szlezak et al., 2011).  

Studie,  kterou  zpracoval  Fernández-de-las-Peñas et  al.   měla  za cíl  analyzovat  okamžitý

efekt postizometrického strečinku hamstringů na aktivní otevření úst a prahu bolesti na tlak

u osob s  TrPs  v  m.  masseter.  Do studie  bylo  začleněno padesát  subjektů  s  TrPs  v  m.

masseter.  Subjekty  byly  rozděleny  namátkově  do  dvou  skupin.  Na  skupině  A  byla

provedena postizometrická relaxace hamstringů na ipsilaterální  straně a  skupina B byla

kontrolní skupina. V obou skupinách byl hodnocen práh bolesti na tlak a maximální volní

otevření  úst.  Měření  bylo  provedeno 2  minuty po  intervenci  zkoušejícím,  který  neznal

místo, na kterém byla provedena intervence. Meziskupinové rozdíly ukázaly signifikantní

zvýšení prahu bolesti na tlak [P = 0.01] a zvětšení rozsahu aktivního otevření úst [P < 0.01]

u intervenční skupiny, nikoliv však u kontrolní skupiny [P < 0.3] (Fernández-de-las-Peñas

et al., 2006). 

            Dvě studie brazilských a německých autorů sledovaly korelaci mezi vadným

držením těla a výskytem poruch v temporomandibulárním kloubu. Obě studie se shodují v

tom, že výskyt poruch temporomandibulárního kloubu byl zvýšený u testovaných subjektů

s vadným držením těla. Autoři obou studií se shodují,  že na základě jejich experimentů
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nelze  říci,  jestli  je  dysfunkce  temporomandibulárního  kloubu příčinou  nebo  důsledkem

vadného držení těla (Nicolakis, 2000; Saito et al., 2009) 

4.2  Řetězení z pohledu různých autorů ve fyzioterapii 

4.2.1  Anatomické linie (Anatomy trains) podle Myerse

Kromě vlastní individuální činnosti svaly ovlivňují také funkčně integrované celotělové

propojení ve fasciální síti. Tato pouzdra a linie následují tah tělové pojivové tkáně a formují

vyhledatelné „meridiány“ myofascie. Stabilita, napětí, námaha, fixace, odolnost - a nejvíce

důležité pro tento text - posturální kompenzace jsou všechny distribuované těmito liniemi

(Myers,  2009).  Mapa  anatomických  linií  poskytuje  „longitudinální  anatomii“  -  náčrt

dlouhých napěťových pruhů a smyček v muskulatuře jako celku.  Je to systémový úhel

pohledu,  který  je  nabízen  jako  přídavek  (a  v  některých  případech  jako  alternativa)  ke

standartní analýze svalové akce (Myers, 2009). Anatomické linie jsou deskriptivní popis

pro celotělové schéma. Jedna anatomická linie je ekvivalent pro myofasciální meridián.

Slovo myofascie má konotaci s provázanou neoddělitelnou podstatou svalové tkáně (myo-)

a pojivové sítě (fascie) (Myers, 2009).

Slovo  meridián  je  většinou  používáno  v  kontextu  energetických  drah,  které  má  v

doméně  akupunktura.  Abychom  předešli  zbytečným  zmatkům:  myofasciální  meridiány

nejsou akupunkturní  meridiány,  ale  linie  tahu  založené  na  standartní  západní  anatomii,

které přenášejí napětí a pohyb skrze myofascii kolem kostry. Jistě mají nějakou spojitost s

meridiány  z  akupunktury,  ale  tyto  dva  pojmy nejsou  stejné.  Slovo  „meridiány“  má  v

autorově mysli spíš spojitost s meridiány zeměpisné šířky a délky, které objímají Zemi.

Stejným způsobem tyto  meridiány objímají  tělo  a  definují  tak  geografii  a  geometrii  v

myofascii,  což  je  geodéze  mobilního  tělového  tensegritu  (Myers,  2009).  Přestože  jsou

myofasciální meridiány zamýšleny jako praktická pomůcka pro pracující kliniky, hledání

anatomické linie je nejsnáze popsatelné jako hra (Myers, 2009).

Existuje několik jednoduchých pravidel, které mohou vést naši pozornost v množství

všech možných myofasciálnich propojení k těm s běžným klinickým významem (Myers,

2009). Ve zkratce se jedná o: Aby byl myofasciální meridián aktivní, tak musí pokračovat v

konsistentním směru a hloubce přes fasciální nebo mechanické propojení (skrze kost). Je

23



také klinicky užitečné si povšimnout, kde se anatomická linie upíná, rozděluje nebo ukazuje

jiné cesty. Čas od času se najdou místa, kde je třeba pozměnit nebo porušit tato pravidla

(Myers, 2009). 

Myers  rozlišuje  5  kardinálních  linií  (viz  obr.  2):  Přední  povrchová  linie,  zadní

povrchová linie, boční linie, spirální linie, hluboká přední linie. Dále tento autor ukazuje 4

pažní linie: hluboká přední pažní linie, hluboká zadní pažní linie, povrchová přední pažní

linie, povrchová zadní pažní linie. Krom toho jsou v pracích autora uvedeny také zadní a

přední funkční linie. Průběh funkčních linií se ale mění v závislosti na pohybu (Myers,

2009; Earls, Myers, 2010). 

 

Obrázek 2: Kardinální linie

Upraveno z: (Myers, 2009)

4.2.2  Patologické řetězení podle Lewita

4.2.2.1  Řetězce odpovídající některým základním funkcím pohybové soustavy

„Bylo zdůrazněno, že poruchy funkce postihují pohybovou soustavu v jejím celku, nebo

alespoň z velké části. Šlo tedy o to stanovit, jakými zákonitostmi se celkovostní reakce řídí,
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jinými slovy, jak se utváří řetězce funkčních poruch“ (Lewit, 2003). Prvním pokusem, jak

vysvětlit zákonitosti, kterými se utváří řetězce funkčních poruch, bylo rozhodnutí, že budou

platit zákonitosti týkající se základních funkcí pohybového aparátu: 1. chůze, 2. statiky, 3.

dýchání,  4.  úchopu, 5.  příjmu potravy a  řeči.  Každá z těchto funkcí  se především týká

některé  oblasti  (například  chůze  zejména  dolních  končetin  a  dolní  části  trupu)  (Lewit,

2003). 

V  jednom  ze  starších  článků  Lewita,  kde  se  zabývá  poruchami  základních  funkcí

pohybového aparátu s typickými řetězci (viz tab. 1,2), stojí:  „Zkušenost nás poučila, že

nejběžnější poruchy funkce, jako je dysfunkce kloubní, bolestivé spasmy svalové (trigger

points) a úponové bolesti (tendomyózy)2 s typickými hyperalgetickými kožními zónami a

přenesenou bolestí  -  všechny tyto změny tvoří  charakteristické řetězce,  takže když jsme

našli poruchu (A) musíme pátrat po poruše (B) a potom poruše (C) (Lewit, 1987).  Lewit

spojuje  tyto  základní  funkce  s  pojmem  stereotyp:  „V dřívějších  pracích  jsme  uváděli

řetězce podle určitých “základních funkcí“ neboli stereotypů“ (Lewit, 1998).

            Chůze (a) – stojatá fáze (extenze, vnější rotace)

 
 ↕ 

           Zvýšené napětí
                      ↓
              
                
            

          Úponová bolest
            

               

                     ↑
         Kloubní dysfunkce
                (blokády)

Flexory   prstů  a  chodidla,  m.
triceps  surae,  ischiokrurální
svaly, musculii (mm.) glutaei, m.
piriformis,  m.  levator  ani,
(lumbální m. erector spinae) 

Ostruha  patní,  Achillova  šlacha,
hlavička fibuly, tuber ossis ischii,
crista  iliaca,  velký  hrbol  a  trny
pátého  bederního  a  prvního
sakrálního obratle

Drobné  klouby  chodidla,
hlezenní  kloub,  hlavička  fibuly,
sakroiliakální  kloub,  dolní
bederní páteř (hlavové klouby)

              Tabulka 1: Extenční řetězec na horní končetině               

              Upraveno z: (Lewit, 2003).             

2 Reflexní stav svalu asociovaný se zvýšeným nebo sníženým tonem. Má protektivní funkci pro celé tělo 
(Liebenson, 2007).
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                                           Horní typ dýchání

 ↕

           Zvýšené napětí
                       ↓
              
                
       
        

           Úponová bolest
                           

        
                       ↑
        Kloubní dysfunkce
                (blokády)

Horní  úsek  břišního  svalstva,
mm.  pectorales,  mm.  scaleni,
kývače,  krátké  extenzory
hlavových  kloubů,  m.  levator
scapulae,  mm.  trapezii  (žvýkací
svaly)

Zadní  oblouk  a  příčné  výběžky
atlasu,  lat.  hrana  axisu,   linea
nuchae,  mediální  konec  klíční
kosti,  horní  hrana  lopatky,
sternokostální  skloubení,  úhel
prvních žeber

Hlavové  klouby,
cervikothorakální přechod, horní
žebra, hrudní páteř 

               Tabulka 2: Horní typ dýchání               

               Upraveno z: (Lewit, 2003)

 4.2.2.2  Nociceptivní řetězec           

Dlouhotrvající nociceptivní dráždění, jako například u kořenových syndromů, působí

vznik TrPs ve funkčních antagonistech za účelem znehybnění bolestivé kloubní struktury

ve vhodné poloze (Lewit, 1998). TrPs se nachází v těchto svalech: m. pectoralis major, m.

sternocleidomastoideus  a  krátkých  extenzorech  šíje,  šikmých  břišních  i  uložených  v

hloubce  břišní  dutiny  (m.  iliopsoas  a  m.  quadratus  lumborum),  adduktorech,

ischiokrurálních  svalech,  svalech  chodidel,  gluteálních  svalech,  m.  erector  spinae,

mezilopatkových  a trapézových svalech - vše převážně po stejné straně. Zpravidla lze v

mnohem diskrétnější formě nalézt i některé TrPs na druhé straně (Lewit, 2003).   

4.2.2.3  Předsunuté držení těla

Při pohledu na pacienta ze strany můžeme pozorovat  předsunuté držení - pánve proti

chodidlům, ramenního pletence proti pánvi a hlavy proti ramennímu pletenci (Lewit, 2003).

Předsunuté držení těla je poruchou statiky, kdy je rovnováha udržována zvýšenou činností

zádového a šíjového svalstva (Lewit, 1994; Lewit, 2003). Spasmy se vyskytují především v
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břišních  svalech,  které  bývají  „stažené“  a  „nedýchají“.  Bolestivé  periostové  body  se

objevují na symfýze, mečíku a dolním žeberním oblouku. Za této situace také nacházíme

hypertonus v hýžďových svalech alespoň na jedné straně a vázne posun hýždí  směrem

kraniálním (Lewit, 2003).       

4.2.2.4  M. coccgeus a pánevní dno

„V roce 1989  popsal Silverstolpe a elektromyograficky prokázal Skoglund  reflex, kdy u

pacienta ležícího na břiše při proklouznutí TrP ve středním hrudním úseku vzpřimovače

trupu pod prsty vyšetřujícího, častěji na levé straně, dochází ke  kontrakci v jeho dolním

bederním úseku a vzácněji dokonce v ischiokrurálním svalstvu. Je-li tento reflex velmi živý,

dojde ke zřetelné dorzální flexi bederní páteře“  (Lewit, 2003).   

Při pozitivitě tohoto reflexu se mimo jiné také nachází tvrdý a bolestivý odpor těsně

vedle a před křížovou kostí. Delším tlakem na tento bod lze uvolnit vzpřimovač v oblasti

střední  hrudní  páteře  (Lewit,  1998).  Popsaný  efekt  lze  vysvětlit  tím,  že  pod  tímto

ligamentem leží m. coocygeus a tlakem na tento bod současně působíme na pánevní dno

(Lewit, 1994; Lewit, 1998; Lewit, 2003).  „Diagnostikujeme tak a zároveň odstraňujeme

významný TrP pánevního dna a tím také dysfunkci jedné ze stěn břišní dutiny. Tím ovšem

přímo ovlivňujeme nejen statiku, nýbrž i respiraci, a proto také reflexně fonaci i orofaciální

soustavu.  Početné  bolestivé  TrPs  v  dlouhých  svalech  (včetně  S  reflexu)  při  dysfunkci

pánevního  dna  jsou  patrně  kompenzačním  jevem  při  nedostatečné  funkci  hlubokého

stabilizačního systému“ (Lewit, 2003). 

4.2.2.5  Příklady krátkých řetězců

Omezená rotace trupu bývá spojována s TrP v m. psoas, m. quadratus lumborum a v

thorakolumbální oblasti m. erector spinae na opačné straně. Při relaxaci jednoho z těchto

svalů dochází k úpravě  i ostatních svalů a obnovuje se rotace trupu (Lewit, 2003). Při

radiálních  epikondylalgiích  palpujeme  zvýšené  napětí  v  extenzorech  zápěstí  a  prstů,

supinátorech včetně m. biceps, dále v m. triceps. Tyto svaly jsou zodpovědné za provedení

úchopu (Lewit, 2003). 
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4.2.2.6   Řetězec při dysfunkci hlubokého stabilizačního systému

Nejčastěji pozorovaný řetězec bývá způsoben dysfunkcí hlubokých stabilizačních svalů.

Jádrem  jsou  TrPs  v  bránici,  pánevním  dnu,  hlubokých  břišních  svalech,  hlubokých

flexorech krčních a zádových svalech. Na tuto dysfunkci reagují četné svaly šíje, pletence

ramenního, trupu a dolních končetin (Lewit, 2003).

4.2.2.7  Další příklady řetězců 

Tento  autor  dále  v  textech  o  řetězení  pojednává  o  současném  výskytu  TrPs  v

antagonistických porcích svalů, antagonismu mezi tonickými a fázickými svaly jako celky,

řetězci  při  sternálním syndromu,  řetězci  způsobujícím syndrom horní  hrudní  apertury a

dalších (Lewit, 1994; Lewit, 1998; Lewit, 2003).

4.2.3  Patologické řetězení podle Koláře

4.2.3.1  Řetězení TrPs

Při  propojení  TrPs  spatřuje  Kolář  jistý  stereotyp.  Uspořádání  TrPs  se  řídí

determinovanými pravidly. Ovlivněním TrPs v některých svalech lze dosáhnout ovlivnění

svalů vzdálených (Kolář, 2001).

„Účelem TrP je imobilizace určité polohy kloubu resp.  polohové fáze (zmrzlé polohy).

TrP najdeme v té porci svalu, která je svou stabilizační funkcí propojena s danou kloubní

polohou, neboť rozdílné úhlové nastavení v kloubu je spojeno s aktivací rozdílných částí

stabilizačních svalů. Například určité postavení v ramenním kloubu koresponduje s tomu

odpovídající  částí  prsního  svalu.  V  návaznosti  jsou  TrP  vyjádřeny  také  v  řetězci

navazujících porcí svalů, které provádí úponovou stabilizaci. TrP se nachází ve funkčně

korespondujících vláknech těchto svalů“ (Kolář, 2006a).

V přístupu  Koláře  tvoří  základ  pro  řetězení  zařazení  funkce  svalů  do  lokomočního

modelu (viz obr. 3,4) (Kolář, 2001; Kolář, 2006a). Propojení TrPs odpovídá určité polohové

fázi  lokomočního  vzoru.  TrPs  se  vyskytují  ve  svalech  zajišťujících  stabilizaci  v  dané

polohové fázi (Kolář, 2001; Kolář, 2006a).  TrPs se nevyskytují pouze v jednom svalu, ale

je  funkčně  ovlivněna  svalová  smyčka  odpovídající  polohové  fázi  daného  lokomočního

28



vzoru  (Kolář,  2001).  Program  lokomočního  vzoru  funkčně  opodstatňuje  anatomické

uspořádání svalu a fasciální propojenost. Nabízí tak řešení mezi funkčním a anatomickým

pojetím  řetězení  (Kolář,  2001).  Možnost  opětovného  vyvolání  reflexní  lokomoce  je

základním principem v tomto uvažování (Kolář, 2001). 

Obr. 3: 1. šikmý řetězec podle Vojty            Obr. 4: 2. šikmý řetězec podle Vojty     
Převzato z:  (Liebenson, 2007)                    Převzato z:  (Liebenson, 2007)

4.2.3.2  Systematizace svalových dysbalancí

Vedle spinální a kmenové reflexologie se během zrání CNS objevuje další geneticky

fixovaný program. Tento program se aktivuje v době, kdy se dítě začíná opticky orientovat

(Kolář, 1998).  „Prostřednictvím zrání programu se začíná uplatňovat synchronní aktivita

mezi svaly s antagonistickou funkcí. Hovoříme o svalové ko-kontrakaci nebo lépe o svalové

ko-aktivitě. Vývoj koaktivity není vázán pouze na oblast hlavy a krční páteře, ale na změnu

držení  celého  těla  tj.  je  globálním  modelem“ (Kolář,  1998).  V  závislosti  na  optické

orientaci se do držení těla automaticky zapojují svalové synergie, které umožňují aktivní

držení těla ve všech polohách  vymezených danou kloubní strukturou (Kolář, 2001). 

Současná teorie,  která  vytváří  základ  pro vysvětlení  svalových dysbalancí,  hovoří  o

svalových systémech s protikladnými vlastnostmi. Jednou z vlastností těchto systémů je

jejich  antigravitační  funkce.  Ta  je  rozděluje  na  systém tonický  a  fázický  (viz  tab.  3).

Tonické  svaly,  které  mají  tendenci  vytvářet  kontraktury,  resp.  zkrácení,  plní  podle  této

teorie především činnost posturální (ovlivňují držení těla) (Kolář, 2002).

Z pohledu posturálního vývoje obou systémů v průběhu zrání postury jedince je podle
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Koláře třeba opustit uvažování, v kterém je  role posturální přisuzována svalům tonickým a

kinetická svalům fázickým (Kolář, 2001).  „Do držení těla se v 4-6 týdnu života (období

vývoje koaktivity) zapojují celé komplexy svalů. Vzniká rovnovážná ko-aktvita mezi dvěma

funkčními jednotkami,  které jsou vázány na globální vzor“ (Kolář,  1998). Konkrétně to

znamená,  že  v  této  vývojové  fázi  jsou  v  posturální  funkci  (držení  těla)  aktivovány  a

začleněny hluboké flexory krku, dolní fixátory lopatek, zevní rotátory ramenních kloubů,

extenzory  hrudní  páteře,  supinátory  předloktí,  extenzory  zápěstí,  břišní  svaly,  svalstvo

pánevního dna, zevní rotátory a abduktory kyčelních kloubů, pronátory a dorzální flexory

nohy. Tyto svaly jsou do držení začleněny jako funkční jednotka (Kolář, 2001).  Naopak se

uvolňují z převládajícího držení extenzory krku, horní fixátory lopatek, vnitřní rotátory a

adduktory  ramenních  kloubů,  pronátory  předloktí,  adduktory  palce  ruky,  adduktory  a

vnitřní rotátory kyčelních kloubů, flexory kolen, plantární flexory nohy (Kolář, 2001).  Jde

tedy o vzájemnou komunikaci mezi tonickým systémem, který převládá v novorozeneckém

období, a  fázickým systémem, který je do držení těla včleněn v období optické orientace

(Kolář, 1998).

Oba systémy reagují jako funkční celky a facilitací (či inhibicí) svalu jednoho systému

je  celý  tento  systémem  facilitován  (inhibován).  Druhý  systém  je  na  základě

antagonistického vztahu mezi těmito systémy také ovlivněn. Oslabením jednoho  fázického

svalu dochází k oslabení celého fázického systému a k facilitaci celého tonického systému.

Při hypertonii jednoho tonického svalu je facilitován celý tonický systém a oslaben celý

fázický  systém.  Tyto  vztahy  vznikají  na  základě  reflexního  propojení  mezi  oběma

svalovými jednotkami (Kolář, 2001; Kolář, 2002). V tomto uspořádání lze například říci, že

antagonistou horního trapézového svalu není pouze dolní trapézový sval, ale i například m.

vastus medialis (Kolář, 2001). 

Tonické svaly Fázické svaly

Adduktor policis Extensor digiti minimi

Flexor digiti minimi Opponens pollicis

Interossei palmares Interossei dorsalis

Palmaris longus Extensor carpii ulnaris

Flexor digitorum superficialis Extensor carpii radialis
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Flexor digitorum profundus Extensor digitorum

Flexor carpi ulnaris Abduktor pollicis longus

Flexor carpi radialis Abduktor pollicis brevis

Pronator teres Anconeus

Pronator quadratus Triceps brachii caput mediale 

Biceps brachii brevis Triceps brachii caput laterale

Brachioradialis Teres minor

Triceps brachii caput longum Infraspinatus

Subscapularis Supraspinatus

Pectoralis major Serratus anterior

Pectoralis minor Deltoideus

Teres major Biceps brachii caput longum

Latissimus dorsii Trapezius- dolní část

Coracobrachialis Rhomboidei

Trapezius (střední a horní) Břišní svalstvo

Levator scapulae Extensory a zevní rotátory kyčle

Extenzory šíje Vastus medialis a lateralis

Sternocleidomastoideus Adduktory kyčle

Scalenii Gastrocnemius

Quadratus lumborum Peroneální svaly

Iliopsoas Longus colli

Rectus femoris Longus capitis 

Adduktory kyčle Rectus capitis anterior

Tensor fasciae latae

Ischiokrurální svaly

Soleus

Adduktory chodidla

Tabulka 3: Tonické a fázické svalstvo

Upraveno z: (Liebenson,  2007)
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4.2.4  Řetězení v SM - systému

4.2.4.1  Čtyři stupně stability páteře

První stupeň stability - „Ohebná tyč“

Jedná se o seskupení pevných obratlů a plotének, které umožňují pohyb. Je jakýmsi

kompromisem mezi pevností a stabilitou na jedné straně a zároveň umožněním pohybu na

druhé straně (Smíšek, 2002a).

Druhý stupeň stability - „Pevná tyč“

Druhý  stupeň  stability  páteře  je  uskutečňován  systémem krátkých  hlubokých  svalů,

který umožňuje adjustaci vzájemného postavení obratlů v uvolněné pozici (Smíšek, 2002a).

Osamocená činnost hlubokých svalů vytváří  tlak na meziobratlové ploténky a je hlavní

příčinou degenerace struktur páteře (Smíšek, Smíšková, 2005). 

Třetí stupeň stability - „Kotvení lana stožáru“

Dlouhé  vertikální  svalové  systémy uskutečňují  třetí  stupeň  stabilizace  (viz  obr.  5).

Rozlišujeme zadní, přední a boční. Tyto svalové systémy slouží ke stabilizaci proti boční

síle a při pohybech, jako je záklon, úklon a předklon (Smíšek, 2002a). Vertikální stabilizace

páteře je optimální klidová stabilizace (Smíšek, Smíšková, 2005).

Čtvrtý stupeň stability - „Flexibilní stabilní válec“

Spirální svalové systémy (ss) stabilizují tělo za pohybu. Ss jsou schopné stabilizovat

rotaci  celého  válce  nebo  částí  válce  vůči  sobě.  Stabilizují  také  pohyb  končetin.  Dále

generalizovanou kontrakcí během výdechu ss zpevňují  celé tělo a umožní tak zvednout

těžké břemeno s tím, že tlak trupu se rozloží na celý průmět trupu a nikoliv pouze na

ploténky (Smíšek, 2002a). „Spirální svalové systémy svojí aktivitou stahují povrch těla, a

tím jej stabilizují. Stažením povrchu těla dojde k přenosu sil od páteře na periferii a páteř

se  odlehčuje.  Vzniká  vztlaková  síla,  která  odlehčuje  tlak  na  meziobratlové  ploténky  a

umožňuje zvětšení jejich objemu “ (Smíšek, Smíšková, 2002a).
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4.2.4.2  Vztah agonista- antagonista mezi svalovými skupinami

 Činnost  jednoho svalu nebo skupiny svalů tlumí tonus antagonistů.  K tomuto jevu

dochází na úrovni jednoho kloubu, pletencové oblasti (pánevní, ramenní), i v celém těle

(mezi spirálními svalovými systémy i vertikálními svalovými systémy) (Smíšek, Smíšková,

2005). Aktivita spirály inhibuje aktivitu vertikály. Za těchto podmínek je umožněno spirále

vytvořit trakční sílu vzhůru, které není bráněno utlumenou vertikálou. Naopak zvýšení tonu

vertikál  zabraňuje  činnosti  spirál.  Vztahy  spirálních  svalových  systémů  a  vertikálních

svalových systémů jsou mnohem složitější než na podkladě reciproční inervace ( zúčastňují

se korová a podkorová centra) (Smíšek, Smíšková, 2005).

Obrázek 5: Některé řetězce v SM systému

Převzato z: (http://www.spiralstabilization.com/cz/)

4.2.5  Koncepce Vladimíra Jandy vztažená k problematice patologického řetězení 

4.2.5.1  Svalové dysbalance

„Jak  jsme  prokázali  v  řadě  prací,  některé  svaly  mají  zřetelnou  tendenci  vytvářet

kontraktury resp. zkrácení. Tato reakce je za určitých okolností značně systematická, tak, že

lze  klinicky  přímo  předvídat,  jak  se  bude  určitý  klinický  obraz  zvláště  u  funkčních

(neparetických) poruch hybného systému vyvíjet (Janda, 1982). Na základě těchto tendencí

jsou rozpoznávány typické klinické syndromy (Janda, 1982).  
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Dolní zkřížený syndrom

Při tomto syndromu zjišťujeme dysbalanci mezi níže uvedenými svalovými páry.

1.  Oslabenými glutei maximi a zkrácenými ohýbači kyčlí.

2.  Oslabenými břišními  svaly (m.  rectus  abdominis)  a  zkrácenými lumbálními  erektory

spinae.

3. Oslabením m. gluteus medius a napětím m. tensor fasciae latae a m. quadratus lumborum

( Lewit et al., 1983; Lewit, 2003).

Horní zkřížený syndrom 

Při tomto syndromu zjišťujeme dysbalanci mezi níže uvedenými svalovými páry.

1. Mezi horními a dolními fixátory lopatek, horní částí m. trapezius, m. levator scapulae,

ale i mm scaleni  a dolní částí m. trapezius a m. serratus anterior. 

2.  Mezi m. pectoralis major jedné strany a mezilopatkovou svalovinou druhé strany.

3.  Mezi  ohýbači  krku  (m.  longus  colli,  m.  longus  capitis,  m.  omohyoidues)  a  m.

thyrohoideus  jedné  strany a  extenzory  (cervikáním m.  erector  spinae  a  horní  části  m.

trapezius)  druhé strany (viz obr. 6) (Lewit et al., 1983;  Lewit, 2003). 

Obrázek 6: Horní zkřížený syndrom

Převzato z: (Liebenson, 2007)
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Vrstvový syndrom

     U  tohoto  syndromu  se  střídají  po  jednotlivých  etážích  vrstvy  hypertrofických  a

oslabených svalů: v kaudokraniálním směru nalézáme hypertrofické ischiokrurální svaly,

hypertrofické a chabé hýžďové svaly,  a hypotrofický lumbální vzpřimovač trupu. Na to

navazuje hypertrofický thorakolumbální vzpřimovač trupu, dále chabé mezilopatkové svaly

a  opět  hypertrofické  a  napjaté  horní  fixátory  ramenního  kloubu.  Na  přední  části  se

vyklenuje m. rectus abdominis (břicho), a to zejména v dolní části., zboku na m. rectus

abdominis je prohlubeň způsobená napjatými mm. obliqui abdominis, ještě dále laterálněji

se může vyklenovat  do strany oblast  pasu (“pseudohernie“)  (Lewit  et  al.,  1983;  Lewit,

2003). Lewit k tomuto syndromu říká, že významnou roli zde často sehrávají dysfunkční

chodidla,  jejichž  úlohu  musejí  přebírat  jiné  svaly,  které  jsou  pak  hyperaktivní  (Lewit,

2003). 

4.2.5.2  Generalizace svalových dysbalancí 

     „U  posturálních  vad,  do  nichž  vertebrogenní  poruchy  v  nejširším  slova  smyslu

zahrnujeme, se však vyvíjí nerovnováha mezi postupně stále slabším systémem s převážně

fázickou funkcí a systémem s převážně posturální funkcí, který získává převahu a zkracuje

se“ (Janda, 1982).

     Ve dvou oblastech je tato nerovnováha nejzřetelnější, resp. v těchto oblastech  můžeme

vznikající  dysbalanci  nejdříve  odkrýt.  Jedná  se  o  oblast  pánve  a  pletence  ramenního.

Zpočátku  se  dysbalalance  začne  ukazovat  v  jedné  z  nich  a  později  se  generalizuje.

Distoproximální vývoj dysbalance znamená, že se dysbalance začne nejdříve projevovat v

oblasti pánve, a poté se generalizuje do oblasti pletenců ramenních. Při proximodistálním

vývoji dysbalance se změny projeví nejdříve v oblasti pletenců ramenních a následně se šíří

do dolní poloviny těla (Janda, 1982).

4.2.5.3  Hybné stereotypy 

„Naše složité hybné projevy nejsou nic jiného než různé variace soustavy podmíněných a

nepodmíněných reflexních spojení, čili hybné stereotypy“ (Janda, 1982).  Hybné stereotypy

nejsou  zcela  neměnné.  Jejich  stabilita  závisí  na  řadě  proměnných,  od  individuálně
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podmíněné  kvality  nervových  funkcí  až  k  tomu,  jak  je  daný  stereotyp  vývojově  starý

(Janda, 1982). Přestavba pohybových stereotypů probíhá rámcově tak, že tonické svaly se

zapojují  do  činnosti  relativně  více  a  fázické  svaly  podléhají  inhibici,  slábnou  a  jsou

postupně méně zapojovány do pohybu (Janda, 1982). Dále Janda v praxi vídal, že se do

pohybu  zapojují  svaly,  které  s  ním  nemají  žádnou  mechanickou  souvislost,  nebo  mají

dokonce funkci opačnou. Mezi těmito svaly postupně vzniká pevná vazba a stávají se pro

daný pohyb synergisty (Janda, 1982).

 4.2.5.4  Příklady stereotypů a jejich změny 

Pro účely vyšetření považuje Janda za nejdůležitější tyto stereotypy: extenzi v kyčelním

kloubu,  abdukci  v  kyčelním kloubu,  flexi  trupu  z  polohy vleže  na  zádech,  abdukci  v

ramenním kloubu a flexi  krku z  polohy vleže na  zádech.  Vyšetření  těchto  pohybových

vzorců dává poměrně dobrou představu o řízení základních a hlavních segmentů lidského

těla (Janda, 1982).

Stereotyp extenze v kyčli

Vyšetřovaný je položen na vyšetřovacím lehátku na břiše a pomalu zvedá dolní končetinu.

Koleno je během pohybu v extenzi  (Janda,  1982).  Ideální  posloupnost  svalstva je  tato:

Prvně  dochází  k  aktivaci  m.  gluteus  maximus,  pak  ischiokrurálních  svalů,  dále

kontralaterálních  paravertebrálních  svalů  v  lumbosakrálních  segmentech,  pak

homolaterálních a postupně se aktivita šíří do hrudních segmentů (Janda, 1982).

 

Možné přestavby v negativním smyslu jsou tyto:

a) Pozdní nebo žádná aktivace m. gluteus maximus. Činnost tohoto svalu předbíhá aktivace

ischiokrurálních a poté paravertebrálních svalů.   

b)  Homolaterální  vzpřimovače  trupu  se  aktivují  jako  první.  Při  výraznější  patologii  je

začátek aktivační vlny v thorakolumbálním přechodu a šíří se dále kaudálně. Dochází k

prohloubení bederní lordózy. Tyto situace  se vyskytují při nestabilním kříži.

c)  Při  nedostatečnosti  m.  gluteus  maximus  je  tendence  k  zevní  rotaci  dolní  končetiny,

36



abdukci nebo obojímu.

d) Během provedení zafixovaného patologického hybného stereotypu může dojít k aktivaci

svalstva v oblasti pletence ramenního – zvláště horní části m. trapezius (Janda, 1982). 

4.2.6  Brüggerův koncept vztažený k problematice patologického řetězení

4.2.6.1  Model ozubených kol  

„Tento model ukazuje provázanost tří primárních pohybů: 1. klopení pánve vpřed, 2.

zvedání  hrudníku,  3.  protažení  šíje  s  vybíhajícími  a  zpětně  přicházejícími  pohybovými

impulsy na končetiny resp. z končetin. Tento model nepředstavuje pouze Brüggerův sed s

klopením pánve, ale jedná se o mnohem komplexnější chápání, které vypovídá o vzájemné

provázanosti  a  možnosti  vzájemného  ovlivňování  ve  všech  úsecích  páteře  a  končetin“

(Pavlů, 2000). Jedná se však pouze o modelovou představu, kterou je především možné

používat jako ukázku pro pacienty (viz obr. 7) (Pavlů, 2000). 

Obázek 7: Model ozubených kol

Převzato z:  (Liebenson, 2007) 
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4.2.6.2  Pseudoradikulární syndrom

Pokud jsou kloubní pouzdra skrze tah, odrhnutí nebo po punkci s infiltrací medikace

podrážděná, vychází z nich typické bolestivé vyzařování.  K tomu se zdá, že ke každému

kloubu  patří  typická  periferní  reprezentace.  Tato  reprezentace  ukazuje  segmentální

uspořádání,  které  se  ale  zcela  nepřekrývá  s  radikulárními  dermatomy.  Mluvíme  o

pseudoradikulárním šíření bolesti. V podobném duchu se šíří bolestivost i na svaly, které

těmito klouby pohybují. Bolestivý stav těchto svalů ukazuje všechny příznaky tendomyosy3

(Brügger, 1980).

4.2.6.3  Sternální syndrom

V tomto velmi rozšířeném držení těla v sedu je hrudní kyfosa zvětšená a bederní lordosa

vyhlazená (viz obr. 8). Hrudní a bederní páteř tvoří jednu kyfotickou křivku. Nemalá část

váhy těla  a  pletenců  ramenních  bude  díky  žebrům a  klíční  kosti  přenesna  na  sternum

(Brügger, 1971). Trvající tlak na sternální klouby vede k jejich podráždění (Brügger, 1971).

Při prozkoumání citlivosti svalstva pletenců ramenních se ukazuje, že i svalstvo pletenců

ramenních  ukazuje  zvýšenou  citlivost  při  držení  těla  zatěžujícího  sternum.  Při  zkoušce

citlivosti  na  tlak  m.  pectoralis  bude  zvýšená   bolestivost  u  držení  těla,  které  zatěžuje

sternum, tato citlivost zmizí při zaujetí napřímeného držení těla (Brügger, 1971). 

Centrální  nervový  systém vypracovává  motorickou  reakci,  která  má  ulevit  napětí  v

těchto kloubech. K tomuto účelu dojde k silnému napětí mm. sternocleidomastoidei a mm.

scaleni obou stran (Brügger, 1971).  Také svalstvo paže je  vzato do reflexních mechanismů

u držení těla zatěžujícího sternum. Dlouhá hlava bicepsu je v jejím průběhu v oblasti sulcus

intertubercularis v držení těla zatěžujícího sternum bolestivá na dotek, přičemž bolestivost

na dotek mizí při zaujetí napřímeného držení těla. Stejný fenomén se může ukázat v oblasti

flexorů a extenzorů předloktí. Nakonec se ukazuje, že také zápěstní klouby vykazují jinou

citlivost  u  držení  těla  zatěžujícího  sternum (Brügger,  1971).  Vysvětlení  tohoto  jevu  je

spatřováno v dvoukloubovém uspořádání mnoha svalů (Brügger, 1971). 

3 Reflexní stav svalu asociovaný se zvýšeným nebo sníženým tonem. Má protektivní funkci pro celé tělo 
(Liebenson, 2007).
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Obrázek 8:  Držení těla zatěžující sternum (vlevo) napřímené držení těla (vpravo)  

Převzato z: (Brügger, 1971)

4.2.6.4  Symfyzální syndrom 

Akromioklavikulární  kloub má centrální  roli  pro vznik tendomyóz ve všech svalech

pohybujících lopatkou při podráždění tohoto kloubu. Podobnou roli má symfýza pro oblast

zad.  Nejčastěji  vznikají  tendomyózy v  m.  obturatorius  internus,  m.  rectus  abdominis  a

vzpřimovači trupu (Brügger, 1980).

4.2.6.5  Vertebrální syndrom 

Samozřejmě klouby páteře mají stejné vlastnosti jako ostatní klouby těla. Dochází zde k

trhlinám ve vazivu a k lehkým až těžkým artrotickým změnám. U bolestivých stavů dolních

bederních  kloubů  můžeme  především  nalézat  tendomyosy  v  erector  truncii,  gluteus

maximus,  ischiokrurálních  svalech  a  lýtku.  V  jiných  případech  jsou  tendomyosy  více

stranově lokalizované a postihují šikmé břišní svalstvo, gluteus medius, tensor fascia latae a

peroneální svaly (Brügger, 1980).  

4.2.6.6  Funkční řetězce 

Prsty a ruka mají funkční vztah k otáčení palce a předloktí do pronace.  Funkční řetězec

pokračuje vztahem k ramennímu kloubu. Dále pokračuje funkčními vztahy až do oblasti

krku a šíje. Funkční vztah tohoto řetězce poté směřuje  dorsálně a ventrálně na pletenec
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ramenní.  Dále ke svalům zavěšujícím pletenec pažní  na páteř  a  hlavu (Brügger,  1993).

„Tyto rozsáhlé vzájemné funkční vztahy v komplexním úchopovém funkčním řetězci dávají

tušit, jak složité jsou patologické vlivy na vznik bolesti v oblasti krku a pažního pletence a

bolestí v oblasti zad. Tyto bolesti mohou vznikat i ze vzdálených poruch v periferní oblasti

úchopu samého“ (Brügger, 1993).

4.2.6.7  Svalové smyčky podle Brüggera

Brügger chápe celý pohyb jako komplex, který opět provokuje odpověď celého těla.

Mluví  o  celotělové  odezvě.  V  tomto  vztahu  chápe  svalové  synergie  ve  smyčkách  a

nepovažuje aktivitu jednoho svalu za velmi signifikantní (Liebenson, 2007). Příkladem je

velká  diagonální  smyčka  –  m.  pectoralis  major,  m.  infraspinatus,  m.  trapezius,  m.

transversus  abdominis,  m.  sartorius,  m.  tensor  fasciae  latae,  mm.  peronei,  m.  tibialis

posterior a m. tibialis anterior (Liebenson, 2007). 

4.2.6.8  Stimulace míst s nejvyšší aferencí

Pro specifickou terapii je doporučováno využívat aktivní pohyby distálních částí končetin s

extendovanými  a  roztaženými  prsty.  V  těchto  místech  jsou  fázické  pohyby  nejvíce

diferencované. Jsou to také místa s nejvyšší aferencí. Extenze a abdukce proti odporu v

těchto oblastech ovlivňuje nejen flexorové svalstvo rukou a nohou, ale  také flexorovou

aktivitu v celém motorickém systému. Tímto způsobem lze například ovlivnit i hamstringy

a zlepšit rozsah v Lassegově testu (Brügger, 1993). 

4.2.7  Patologické řetězení podle Tichého

Podle  Tichého  existují  dvě  možnosti,  jak  v  pohybovém  aparátu  vysvětlit  řetězení

funkční patologie .

4.2.7.1  Biomechanické řetězení

Primární  dysfunkce  v  pohybovém  aparátu  (například  funkční  blokáda  kloubu)

způsobuje tahem hypertonických svalů, které vznikají v souvislosti s primární blokádou,

vznik  druhotných  (reaktivních)  dysfunkcí.  Vznik  druhotných  dysfunkcí  je  zapříčiněn
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tahem svalů, tedy čistě mechanicky. Patologický řetězec se šíří od místa vzniku přes další

klouby a může takto  překlenout mnoho segmentů těla (Tichý, 2005).

4.2.7.2  Nervové řetězení

Při tomto typu řetězení je informace o dysfunkci nejprve signalizována do centrálního

nervového systému, který po vyhodnocení informace následně nařídí kosterním svalům,

jaké řetězce svalových spasmů a funkčních blokád se mají utvořit (Tichý, 2005). 

4.2.7.3  Patologické řetězení

„Společným rysem všech patologických řetězců je, že pohybový program je dysfunkční

a není tudíž schopný správně realizovat pohybový program. Takovými dysfunkcemi mohou

být  jak  funkční  blokády,  způsobené  nesymetriemi  a  změnami  svalového  napětí,  tak

strukturální poruchy, u nichž dochází k narušení stavby kloubu, tudíž anatomické bariéry“

(Tichý,  2009).  Patologické  řetězce  se  drží  vždy  jedné  poloviny  těla  a  mohou  skrz  ni

procházet celým tělem. V jedné polovině těla může být jeden typ řetězce (flekční nebo

extenční), přičemž v druhé polovině může nastat situace opačná (viz tab. 4). Obě poloviny

těla mohou obsahovat stejné typy  řetězců (Tichý, 2009).

4.2.7.4  Výklad kloubní blokády podle Tichého

Funkčně  zablokovaným  kloubem  se  rozumí  kloub,  který  změnil  své  mechanické

chování, ale celkový rozsah pohybu kolem jedné osy zůstal nezměněn. Dochází u něj k

relativní změně dílčích pohybů (abdukce - addukce, flexe - extenze)  a mění se velikost

jeho kloubních vůlí mezi fyziologickými a anatomickými bariérami. Mění se také napětí

antagonistických  svalových  skupin,  které  v  tomto  kloubu  vykonávají  pohyb.  Svalová

skupina provádějící relativně zvětšený pohyb je hypertonická, opačná svalová skupina je v

útlumu  (Tichý, 2005).

Flekční Extenční

Lopatka Deprese  +  addukce  + rotace
dolního úhlu zevně (laterálně)

Elevace  +  abdukce  +  rotace
dolního úhlu dovnitř (mediálně)
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Akromioklavikulární
skloubení

Angulace  dolů  a  dozadu,
rotace dozadu

Angulace  nahoru  a  dopředu,
rotace dopředu 

Sternokostální skloubení Angulace  nahoru  a  dopředu,
rotace dozadu

Angulace dolů a dozadu, rotace
dopředu

Ramenní kloub Flexe  +  abdukce  +  zevní
rotace 

Extenze  +  addukce  +  vnitřní
rotace

Loketní kloub Flexe Extenze

Předloktí Supinace Pronace

Zápěstí Dorsální  flexe  +  radiální
dukce

Palmární flexe + ulnární dukce

Klenba ruky Oploštění Vyklenutí

Prsty Extenze + abdukce Flexe + addukce

Tabulka 4: Patologický řetězec horní končetiny

Upraveno z: (Tichý, 2009)

4.2.8  Řetězení podle Véleho 

4.2.8.1  Svalové řetězce podle Véleho

„Svalový  řetězec  vzniká  vzájemnou  fyzikální  i  funkční  vazbou  několika  svalů  nebo

smyček propojených mezi sebou fasciálními, šlachovými i kostními  strukturami do řetězce

tvořícího  samostatný  složitý  útvar,  jehož  funkce  je  programově  řízena  z  CNS.  Těchto

řetězců  může  pracovat  synchronně  několik,  a  tím  se  značně  rozšiřuje  adaptabilita  a

flexibilita pohybové soustavy jako celku. Zřetězené svaly nemusí pracovat synchronně ve

všech svých  článcích  a  CNS umožňuje  sekvenční  zapojování  jednotlivých  článků  podle

předem programovaného časového rozvrhu  (timing), kterým se pohyb svalů koordinuje, a

tím se dosahuje přesnosti pohybu při úspoře energie“ (Véle, 2006).

Podle  tohoto  autora  je  díky  existenci  svalových  řetězců  a  smyček  (viz  tab.  5,6,7)

umožněn vznik vzdálených motorických poruch. K tomuto stavu může dojít  při porušení

rovnováhy v dané smyčce nebo řetězci. S tímto tématem také spojuje autor  Brüggerovo

vrstvení  poruch:  Vliv  řetězců  se  překrývá   tak,  že  při  vyrovnání  jedné  části  řetězce

vyniknou nerovnováhy jiné (Véle, 2006). 
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Humerus jedné strany –  m. latissimus dorsi - fascia thoracolumbalis – páteř - crista iliaca
(druhé strany) - fascia glutea - m. gluteus maximus  - fascia lata -  m. tensor fasciae latae  -
koleno druhé strany

Tabulka 5: Zkřížené dlouhé řetězce trupu - zadní strana 

Upraveno z: (Véle, 2006) 

  

Humerus jedné strany - m. pectoralis major – fascie přední plochy hrudníku – (přes pochvu
přímých břišních svalů na druhou stranu) - mm. obliqui abdominis - ligamentum inguinale -
fascie stehenní - fascia lata - m. tensor fasciae latae - koleno druhé strany 

Tabulka 6: Zkřížené dlouhé řetězce trupu - přední strana

Upraveno z: (Véle, 2006)             

                                   

Os cuneiforme I – m. peroneus longus –  tibia – fascia cruris –  m. biceps femoris + m.
adductor longus – m. obliqus abdominis internus – m. obliqus abdominis externus  (druhé
strany) – hrudník

Tabulka 7: Řetězec spojující nohu s hrudníkem

Upraveno z: (Véle, 2006)

4.2.9  Koncepce  Simonse et al. vztažená k problematice patologického řetězení

4.2.9.1  Přenesené fenomény

Sensorické a motorické fenomény, jako je bolest, citlivost, zvýšená aktivita motorických

jednotek  (spasmus),  vazokonstrikce,  vazodilatace  a  hypersekrece  způsobená  TrP,  je

většinou pociťována v dálce od TrP ( Simons, et al., 1992; Simons, et al., 1999).

4.2.9.2  Satelitní TrPs

Satelitní  TrP  je  centrální  TrP,  který  byl  vyvolán  neurogenicky,  nebo  mechanicky

aktivitou klíčového TrP4 (Simons, et al., 1999). Satelitní TrP se může objevit v referenční

zóně klíčového TrP (viz. obr. 9,10), v přetížených synergistech, které substituují za sval,

který  má  v  sobě  klíčový  TrP (klíčový  sval),  v  antagonistovi,  který  vyrovnává zvýšené

4 Klíčový myofasciální spoušťový bod je spoušťový bod zodpovědný za aktivaci jednoho, nebo více  
satelitních spoušťových bodů  (Simons, et al., 1999).
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napětí  klíčového svalu,  nebo ve svalu propojeném pouze neurogenicky s  klíčovým TrP

(Simons,  et  al.,  1999).  Například  m.  latissimus  dorsi  je  klíčový  sval,  který  může  být

zodpovědný za satelitní TrPs v jeho zóně přenesené bolesti v těchto svalech: triceps brachii,

flexor carpi ulnaris, spodní trapézový sval, iliocostalis thoracis (Simons, et al., 1999).  

Obr. 9 : Přenesená bolest z TrP                             Obr. 10: Přenesená bolest z TrP 

v m. serratus anterior                                            v m. latissimus dorsi   

Převzato z: (Simons, et al., 1999)                        Převzato z: (Simons, et al., 1999)
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5  Deskriptivně - analytická část              

      S respektováním výroků o řetězení od autorů citovaných v kapitole 4.1 a 4.2 uvedu

několik aspektů, které mohou sloužit jako podklad pro pochopení, jak k fenoménu řetězení

poruch  v  pohybové  soustavě  dochází.  Bude se  jednat  o  souhrn  principů,  z  jehož  částí

jednotlivé koncepce řetězení přímo vychází, ale bude doplněn i o další poznatky především

z kineziologie od autorů, kteří se fenoménem řetězení v mnou citovaných publikacích, nebo

částech publikací nezabývali. Tato kapitola může také sloužit čtenáři, aby si udělal vlastní

„obrázek“ o určitých aspektech pohybového aparátu a mohl tak zkusit ve svém uvažování

vytvořit  určitou  syntézu  jednotlivých  koncepcí  řetězení  muskuloskeletálních  poruch.

Domnívám se, že tato syntéza může být důležitá pro maximálně efektivní využití fenoménu

řetězení v klinické praxi. V této kapitole se  příliš nezabývám způsobem, kterým ovlivňuje

řetězení psychika (i když mnou citovaní autoři připouští vliv psychiky například na držení

těla), a spojitostmi pohybového aparátu s viscerálním systémem (pouze krátce se zmiňuji u

role reflexního faktoru v genezi vzdálených poruch).

5.1  Řetězení při posturální instabilitě

„Tvar  a  vzájemné  postavení  jednotlivých  segmentů  nebo  sektorů  těla  nazýváme

konfigurací  (držením těla)” (Véle,  2006).  Držení těla  ovlivňuje svalové napětí  (svalová

rovnováha,  nerovnováha),  centrální  řídící  mechanismy včetně  stavu  psychiky,  vaziva  a

anatomických poměrů. Odráží se zde také reakce na patologické stavy uvnitř organismu.

Správné držení těla nezávisí pouze na výkonných orgánech na periferii (svalech, vazech a

kloubech),  ale  především centrálním  nervovém systému  spolu  s  aspektem psychickým

(Kolář et al., 2009). S obdobným tvrzením včetně vlivu psychiky na posturu se setkáváme

například u Véleho (Véle, 2006). 

5.1.1  Posturální funkce  

     Ve statické poloze nedochází ke změně polohy těla. Statická poloha (vzpřímený stoj,

sed apod.) však zahrnuje i dynamické procesy. Při zaujetí stálé polohy se nejedná o statický

stav,  ale  spíše o dynamický děj,  který se vyrovnává s přirozenou labilitou pohybového

aparátu,  která  je  nutným  předpokladem  pro  pohyb.  Dochází  tedy  ke  kontinuálnímu
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zaujímání  stálé  polohy (Kolář  et  al.,  2009).  „Schopnost  zajistit  takové držení  těla,  aby

nedošlo k nezamýšlenému nebo neřízenému pádu nazýváme posturální stabilitou“ (Kolář et

al., 2009).  Průmět těžiště do oporné báze je základní podmínkou posturální stability ve

statické poloze (Kolář et al., 2009).  Ne všichni autoři užívají  termín posturální stabilita pro

výše  uvedený  princip.  White  a  Panjabi  uvádí,  že  projekce  těžiště  do  opěrné  báze  je

principem optimální  globální  rovnováhy (White,  Panjabi,  1990).  „Opěrná báze  je  celá

plocha ohraničená nejvzdálenějšími hranicemi plochy nebo ploch opory (opěrné plochy a

vše mezi nimi). Opěrná plocha je část podložky, která je v přímém kontaktu s tělem“ (Kolář

et  al.,  2009).  Opěrná  báze  ve  vzpřímeném  stoji  je  tvořena  sustentačním  polygonem

vymezeným spojnicí  mezi  bazemi metatarzů a laterálními okraji  chodidel  a  pat   (Véle,

2006).  Náročnost  na  udržení  vzpřímeného  stoje  se  zvyšuje,  když  se  průmět  těžiště

přibližuje  okrajům  oporné  báze. Záběrové  svalstvo  trupu  a  končetin  podílející  se  na

stabilizaci  trupu ve  vzpřímené poloze  svou aktivitou vyvíjí  snahu o navracení  průmětu

těžiště do středu oporné báze (Véle, 2006). Při pohledu na posturální funkce rozlišuje dále

Kolář posturální stabilizaci, což je aktivní (svalové) držení segmentů těla proti působení

zevních sil (Kolář et al., 2009).  Dále také posturální reaktibilitu, což jsou reakční svalové

síly vykonávající reakční stabilizační funkci v celém pohybovém systému. Tyto síly jsou

vyvolány kontrakcí svalů při  překonávání určitého odporu (například zvednutí  břemene,

pohyb končetiny, odrazové úsilí atd.) (Kolář et al., 2009).  Více o těchto dvou funkcích také

v podkapitole Řetězení v synergiích a pohybových stereotypech. Podle Whita a Panjabiho

je principem optimální globální rovnováhy v sagitální rovině projekce těžiště do opěrné

báze. Klidný stoj představuje rovnováhu s minimální zátěží statických struktur a minimální

aktivitou svalů. Jakákoliv jiná situace je nevýhodná a je důsledkem posturální instability

(White,  Panjabi,  1990).  Podle  Kendallové  et  al.  je  vadné  držení  těla  špatné  nastavení

různých částí těla vůči sobě, které způsobuje zvýšené napětí na podpůrných strukturách a v

kterém je zhoršená rovnováha těla nad opornou bazí (Kendall et al., 2005).

5.1.2  Globální anatomické poměry

Kolář  et  al.  rozlišují  takzvané regionální  anatomické poměry a  globální  anatomické

poměry.  Za  regionální  anatomické  poměry  považují  ty,  které  jsou  vymezeny  více

anatomickými segmenty,  např. první lumbální obratel a hlavice kosti stehenní (Kolář et al.,
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2009).

„Pojem globální  anatomické poměry vyjadřuje,  že některé změny zakřivení  je  třeba

hodnotit z pohledu celkové postury, neboť změny zakřivení vyvolávají reakce v celé páteři“

(Kolář et al., 2009). Výskyt změn zakřivení v celé páteři jako reakce na změny zakřivení v

jednom  úseku  vznikají  v  důsledku  posturální  instability  (Kolář  et  al.,  2009).  Podle

Lamartina  a  Berjana  kompenzační  mechanismy  v  nastavení  spinálních  nebo

mimospinálních segmentů v sagitální rovině, které nejsou součástí regionálních deformit

vznikají ve snaze obnovit průmět těžiště do oporné báze a také horizontálního pohledu očí

(Lamartina,  Berjano,  2014).  Rentgenová  studie  Berthonnauda  et  al. analyzovala  a

charakterizovala globální rovnováhu lidské páteře v sagitální rovině na 160 dobrovolnících.

Výsledky této studie potvrzují, že pánev a páteř v sagitální rovině může být považována za

lineární  řetězec  propojující  hlavu  s  pánví,  kde  tvar  a  orientace  každého  anatomického

segmentu  ovlivňuje  přilehlé  segmenty  tak,  aby  došlo  k  zachování  stabilní  postury  s

minimem vynaloženého úsilí (Berthonnaud et al., 2005). „Každé zakřivení těla by se mělo

posuzovat z hlediska statiky tj. se zřetelem na rovnováhu těla. To platí nejen pro rovinu

sagitální, ale také pro rovinu frontální, ve které každé šikmé ploše (například zešikmení

pánve během chůze) odpovídá skoliotické zakřivení s úměrnou rotací“  (Lewit, 2003).

5.1.3  Patologické řetězení na základě změn zakřivení páteře v sagitální rovině jako 

reakce na posturální instabilitu

Četné studie a další  publikace popisují  zásadní úlohu pánve pro globální rovnováhu

páteře  v sagitální  rovině  (Rychlíková,  2004;  Kolář  et  al.,  2009;  Lazennec  et  al.,  2011;

Roussouly, Pinheiro-Franco, 2011; Klineberg et al., 2013). „Klopení os sacrum ovlivňuje

celou statiku páteře v sagitálním průmětu (každá změna postavení os sacrum ovlivňuje i

postavení pánve)“  (Rychlíková, 2004).

Podle Erdmana a Gutmana existují tři typy pánve s různým sklonem kosti křížové:

1. Pánev asimilační se sklonem kosti křížové 50-70 stupňů.

2. Pánev normální  se sklonem kosti křížové 35-50 stupňů.
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3. Pánev přetěžovaná se sklonem kosti  křížové 15-30 stupňů (Lewit,  2003; Rychlíková,

2004; Kolář et al., 2009).

Klinické a biomechanické konsekvence jsou podle Rychlíkové následující:

Pánev Asimilační

1.  Vertikální  postavení  os  sacrum klopí  pánev  dozadu.  Při  tomto postavení  není  nutná

lordóza páteře a může i chybět.

2. Důsledkem je oploštění hrudní páteře.

3. Následně dochází k napřímení cervikothorakálního  přechodu.

4. Krční lordóza kvůli napřímeni kaudálnějších úseků není nutná a dochází k jejímu

napřímení.

5. Nacházíme i klopení atlasu dopředu a retroflexi hlavy (Rychlíková, 2004).

Pánev přetěžovaná

1. Při klopení pánve směrem dopředu dochází  ke změně tvaru pátého bederního obratle,

který má klínovitý tvar a je zvětšená bederní lordóza páteře. 

2. Následkem je  zvětšení kyfózy hrudní páteře.

3. Toto postavení hrudní páteře zvětšuje kyfózu cervikothorakálního přechodu a zvětšuje se

lordóza krční páteře.

4.  Nutnost  udržet  oči  v  horizontální  poloze  způsobuje  retroflekční  postavení  hlavy  a

atlasu (Rychlíková, 2004).

Lamartina  a  Berjano  ve  své  studii  vycházejí  ze  128  rentgenových  snímků  pacientů  s

deformitami páteře. V této studii je ukázáno, jak regionální deformita ovlivňuje globální

sagitální  rovnováhu  páteře  (viz.  tab  8).  Regionální  deformita  je  zde  definována  jako

změněné nastavení páteře v sagitální rovině ve smyslu kyfózy, která ovlivňuje limitované

množství segmentů (například bederní páteř, hrudní páteř, thorakolumbální přechod nebo

dolní bederní páteř) (Lamartina, Berjano, 2014).
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Typ deformity Regionální deformita Globální deformita

Normální sagitální nastavení    

Krční kyfóza

Hrudní kyfóza

Thorakolumbální kyfóza

Bederní kyfóza

Kyfóza dolní bederní páteře

Globální kyfóza

Kyfóza pánve

Žádná   

Krční kyfóza

Hrudní kyfóza

Thorakolumbální kyfóza

Bederní kyfóza

Kyfóza dolní bederní páteře

Bederní kyfóza normální nebo
zvětšená hrudní kyfóza

Normální páteř nebo mírná
regionální kyfóza

Žádná   

Bederní hyperlordóza nebo hrudní
lordóza

Krční hyperlordóza
 Bederní hyperolordóza

Hyperlordóza dolní bederní páteře
Retroverze pánve
Hrudní lordóza

Retroverze pánve
Hrudní lordóza

Retroverze pánve
Zvýšená retroverze pánve

Pokrčená kolena
Žádné kompenzační mechanismy

Normální sklon pánve

Tabulka 8: Typy deformit a kompenzační mechanismy

Upraveno z:  (Lamartina, Berjano, 2014)

4.3.1.4   Patologické řetězení na základě změn zakřivení páteře ve frontální rovině jako 

reakce na posturální instabilitu

Kapandji,  Lewit  a  další  popisují  fyziologickou reakci  na  sešikmení  pánve,  která  se

projevuje skoliózou bederní páteře na opačnou stranu, přičemž thorakolumbální přechod

musí  ve  frontální  rovině  opět  stát  nad  lumbosakrálním  přechodem  (Lewit,  2003;

Rychlíková,  2004;  Tichý,  2006;  Kapandji,  2008).  Skolióza  v  hrudní  páteři  uhýbá  za

fyziologické  situace  jako  reakce  na  sešikmení  pánve  na  opačnou  stranu než  v  bederní

oblasti (Lewit, 2003; Rychlíková, 2004; Tichý, 2006; Kapandji, 2008).  Hlava se za této

situace opět uklání na opačnou stranu (Tichý, 2006; Kapandji, 2008).  Simons et al. říkají,

že kompenzace šikmé baze sacra také běžně probíhá za pomoci funkční skoliotické křivky

ve tvaru písmene C (Simons, et al., 1992).

5.1.5  Význam změn držení těla k otázce patologického řetězení

Jak jsme mohli vidět zejména na příkladu s pánví, změna jejího postavení může podle

mnohých autorů vést ke změněnému postavení v kloubech celé páteře. Změněné postavení
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kloubů má dopad na zatěžování v oblasti, ve které ke změně došlo, a může zde dojít ke

vzniku poruchy. K významu změněného postavení v kloubech se vyjadřuje Lewit a Kolář

et al. následovně: „Lze říci, že výrazné nepravidelnosti vzájemného postavení obratlů jsou

určitým varovným znamením a že můžeme očekávat anomálie funkce nebo alespoň sklon k

funkčním poruchám“ (Lewit, 2003). „Při vadném držení těla je rozložení tlaku působícího

na kloubní plochy nevyvážené, což má negativní vliv na jejich funkci a může vést k narušení

stability a potížím“ (Kolář et al., 2009).

5.1.6  Patologické řetězení na základě změn napětí svalstva korigujícího posturální 

instabilitu 

Nerovnovážný stoj je korigován zvýšeným svalovým napětím, které může následně vést

ke vzniku bolesti a později i deformity. Ke zvýšenému napětí nedochází pouze ve stoji, ale i

při  každé  pohybové  aktivitě  (Kolář  et  al.,  2009).  Záběrové  svalstvo  trupu  a  končetin

podílející se na stabilizaci trupu se při přibližování průmětu těžiště okrajům oporné báze

snaží svou korekční aktivitou navrátit průmět těžiště do středu oporné báze (Véle, 2006).

Sagitální nestabilita páteře je odvozována z průběhu těžnice spuštěné ze středu sedmého

krčního obratle. Pokud těžnice spuštěná z tohoto bodu spadá na úroveň zadní hrany lišty

sacra, je páteř považována za stabilní. V situaci, kdy je její průmět mezi zadní hranou a

středem  hlavice  femuru  může  být  páteř  považována  za  lehce  nestabilní.  Další  posun

průmětu  těžnice  vpřed  vede  ke  vzrůstající  nestabilitě  systému  (viz  obr.  11).  Jedním z

kompenzačních mechanismů (kromě zvětšující  se retroverze pánve později doprovázené

flexí v kolenou a kyčlích) pro zachování vzpřímeného držení těla je vzrůstající  aktivita

zádového svalstva, která přetěžuje podpůrné struktury a může způsobit bolest zejména v

oblasti bederní páteře  (Roussouly, Pinheiro-Franco, 2011; Le Huec, et al., 2011a; Le Huec,

et al., 2011b).
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   Obrázek 11: Sagitální nestabilita páteře

Převzato z: (Le Huec, et al., 2011b)

Obdobným případem je jev, který ukázal Lewit. Tento autor popisuje předsunuté držení

těla -  pánve proti  chodidlům, ramenního pletence vůči pánvi (Lewit,  2003).  Předsunuté

držení je statickou poruchou, při které se udržuje rovnováha zvýšenou aktivitou šíjového a

zádového svalstva (Lewit, 1994).

 Simons et al. popisují kompenzační svalovou aktivitu, kterou pohybový aparát vyvíjí za

účelem  obnovení  rovnováhy  a  horizontalizace  pohledu  při  šikmo  skloněné  bazi  sacra

(viz. obr. 12). Na základě této aktivity běžně dochází k vytvoření křivky funkční skoliózy

ve  tvaru  písmene  S  nebo  C.  Podle  Simonse  et  al.  je  tato  situace  možným  zdrojem

chronického přetěžování  svalstva vykonávajícího kompenzaci (Simons, et al., 1992).

51



Obrázek 12: Kompenzace šikmé baze sacra

Upraveno z: (Simons, et al., 1992)

Síla 1 (vyvinutá díky aktivaci m. iliocostalis a m. quadratus lumborum) přibližuje 12. žebro ke crista iliaca na

vyvýšené  straně.  Síla  2  (kostální  vlákna  m.  pectoralis  major,  m.  serratus  anterior  za  možné  pomoci

m. iliocostalis)  ukazuje kompenzaci v hrudní páteři za pomoci bočních svalů hrudníku. Síla 3 a 5 (horní část

trapézového svalu, m. levator scapulae, mm. scaleni a m. splenius capitis) vrací hlavu nad těžiště těla, čímž se

obnovuje rovnováha a srovnává pozice očí. Síla 4 (přední vlákna m. latissimus dorsi za možné asistence m.

iliocostalis a m. quadratus lumborum) aproximuje pletenec ramenní a crista iliaca na vyvýšené straně pánve

(Simons, et al., 1992).  

5.2   Patologické řetězení na základě vzájemného ovlivňování segmentů v 
uzavřených kinematických řetězcích           

      Steindler navrhl, že by se o končetinách dalo uvažovat, jako o „rigidních překrývajících

se  segmentech“  v  řadě  (“rigid  overlaping  segments“  in  series).  Definoval  kinematický

řetězec  jako  „kombinaci  navazujících  kloubů  dohromady  utvářejících  komplexní

motorickou jednotku“ (a combination of several successively arranged joints constituting a

complex motor unit)  (Karandikar,  Vargas,  2011).  Například v dolní končetině na každý

kostní segment,  jako je bérec,  stehno a pánev, může být nahlíženo jako na rigidní část,

přičemž  subtalární  kloub,  kotník,  koleno  fungují  jako  propojující  klouby  (Karandikar,

Vargas, 2011).  Kinematické řetězce znázorňují vzájemný vliv jednotlivých kloubů na sebe

při pohybu končetin. Jednotlivé kosti končetin jsou propojeny klouby, kdy při pohybové

aktivitě jeden kloub může, ale i nemusí ovlivňovat pohyb v jiném kloubu. Rozlišujeme

takzvané otevřené a uzavřené kinematické řetězce (Floyd, 1996; Page et al., 2010).

Z hlediska vzniku vzdálených poruch (od primární příčiny) v pohybovém aparátu jsou
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důležité zejména uzavřené kinematické řetězce. Kvůli odlišení pojmů bude v následujících

řádcích krátce zmíněna i funkce otevřených kinematických řetězců.

 V těle reprezentuje otevřený kinematický řetězec taková končetina, u které její distální

konec  při  pohybu  není  pevně  fixovaný.  Toto  nastavení  umožňuje,  aby se  jeden  kloub

pohyboval  nezávisle  na druhém kloubu. Neznamená to,  že by se při  pohybu končetiny

pohyboval pouze jeden kloub, ale že pohyb v jednom kloubu nevyžaduje pohyb v jiných

kloubech. Jedná se například o pokrčení paže v loketním kloubu jako u bicepsového zdvihu

nebo natažení kolene v sedu, kdy bérce visí volně přes okraj podložky (Floyd, 1996; Page

et  al.,  2010).  Steindler  definoval  uzavřený  kinematický  řetězec  jako  podmínku  nebo

prostředí, ve kterém se distální segmenty setkávají se značným odporem, který znemožňuje

nebo omezuje volný pohyb. V systému uzavřených řetězců síla vyvinutá na jeden segment

produkuje pohyb všech ostatních segmentů (kinematický řetězec) v předvídatelném sledu

(Karandikar,  Vargas,  2011).  V případě  uzavřených kinematických řetězců je  do pohybu

zahrnuto  několik  kloubů,  což  také  vyžaduje  zvýšenou  neuromuskulární  aktivitu  pro

kontrolu takového pohybu (Floyd,  1996;  Ellenbecker,  Davies,  2001; Page et  al.,  2010).

V běžném životě se s kinematickými řetězci často setkáváme při kontaktu dolní končetiny s

podložkou,  jako například při  chůzi.  Bunton et  al.  říkají,  že  skloubení  talu s  kotníkem

způsobuje vnitřní  rotaci  dolní  končetiny při  pronovaném subtalárním skloubení  a  zevní

rotaci,  pokud  je  toto  skloubení  v  supinaci.  15  svalů  je  zásadních  pro  kontrolu

kinematického řetězce dolní končetiny (Bunton et al., 1993).

  Poruchy  způsobené  změněným  postavením  distálního  segmentu  v  kinematickém

řetězci dolní končetiny při chůzi ukazují například Gross et al.: Při nadměrné pronaci talu

dochází k vnitřní rotaci tibie, která při flexi kolene způsobuje genu valgum a dále vnitřní

rotaci v kyčli. Tato situace vede ke vzniku přetížení vnitřního hlezenního kloubu a vzniku

hallux valgus, nadměrnému protažení m. tibialis posterior, zvýšení Q úhlu, nadměrnému

protažení  zevních  rotátorů  kyčle  a  dalším patologiím.  Změněné postavení  končetiny se

snaží svým tahem kompenzovat svaly, které jsou takto přetěžovány (například m. tibialis

posterior - shin splints, m. popliteus, m. piriformis - syndrom m. piriformis) (Gross et al.,

2005). Jiní autoři popisují vliv vnitřně rotačních sil vznikajících v kinematickém řetězci

dolní končetiny kvůli pronaci talu až na postavení bederní páteře (Page et al., 2010).
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5.3  Patologické řetězení na základě kompenzace kloubních blokád v 
páteři

„Dojde- li k blokádě v pohybovém segmentu v jinak intaktním terénu (u mladistvých),

bývají následky na první pohled málo patrné. Může se dostavit krátce trvající bolest, potíže

se však záhy upraví. Dojde ke kompenzaci. Na rozdíl od ostatního pohybového ústrojí, kde

se  blokáda  v  jednotlivém kloubu  musí  klinicky  projevit,  je  páteř  velmi  členitá.  Má 52

kloubů.  Společně  s  žebry  100.  Vyřazení  jednoho  pohybového  segmentu  se  proto  lehce

kompenzuje a uniká pozornosti. Za tuto kompenzaci platíme patřičnou daň. Přetěžujeme

onu část, která kompenzuje“ (Lewit, 2003). Klouby zajišťující kompenzaci jsou přetíženy a

mohou způsobovat bolest. Kromě plnění vlastních úkolů navíc přebírají část úkolů za jiný

kloub5 (Tichý, 2005). Funkční blokáda v páteři může být příčinou poruch od ní i značně

vzdálených  (Rychlíková,  2004).  Kloubní  blokády v  různých  částech  páteře  neovlivňují

stejnou mírou klinický obraz resp. vzniklé obtíže. Existují funkčně velmi významné oblasti

páteře způsobující vždy další změny, a proto se nazývají klíčové oblasti nebo segmenty.

Výskyt  poruch v těchto oblastech je také velmi častý (Lewit,  2003; Rychlíková,  2004).

Mezi  tyto  oblasti  patří  cervikookcipitální,  cervikothorakální,  thorakolumbální  a

lumbosakrální spojení. Přičemž nejdůležitější je cervikookcipitální a lumbosakrální spojení

(Lewit, 2003; Rychlíková, 2004).  Pro tato spojení je typická prudká změna funkce (Otáhal,

Tichý, 1996; Lewit, 2003; Rychlíková, 2004). Tuhost v těchto oblastech se značně mění

(Otáhal, Tichý, 1996). Jiní autoři popisují další přechodné zóny, jako je například skloubení

čtvrtého  a  pátého  a  také  částečně  pátého  a  šestého  krčního  obratle.  Tato  oblast  je

považována za mimořádně rizikovou (Janda, 2002).

5.4  Patologické řetězení na základě vzniku reflexních změn u blokád 
kloubů

K tématu kloubních blokád bych chtěl také uvést některé výroky od autorů, kteří se

zabývali reflexními změnami v této oblasti. Tato problematika bude podrobněji popsána v

podkapitole Řetězení při nociceptivní aferenci.

Blokáda v kloubu ( funkční blokáda v kloubu dle Rychlíkové) vyvolává reflexní změny

5 Někteří autoři také popisují současný výskyt kloubních blokád. Například při blokádě žebra dochází 
současně k blokádě některého krčního obratle. Příčina vzniku tohoto jevu v mnou prostudovaných 
publikacích není jednoznačně popsána (Hnízdil, 1996; Maigne et al. 1996). 
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ve všech tkáních v pohybovém segmentu. Týká se to kůže, svalstva atd. (Hyperalgetické

kožní zóny, svalové spasmy…) (Lewit, 2003; Rychlíková, 2004).  Po úspěšné manipulaci

dochází kromě obnovení pohyblivosti také k intenzivní reflexní odezvě ve všech tkáních, v

kterých byly nalezeny reflexní změny před provedením manipulace. Nejvýraznější odezva

bývá v  hypertonickém svalstvu,  které  je  po  provedení  manipulace  hypotonické  (Lewit,

2003). „Reflexní změny se mohou klinicky manifestovat daleko od místa původní poruchy a

mohou vyvolávat vzdálené příznaky na první pohled s příčinou nesouvisející“ (Rychlíková,

2004).

5.5  Patologické řetězení na základě změn svalového tahu  (pohled 
klasické funkční anatomie)  

Kosterní svaly jsou hybnou aktivní částí pohybového systému. Sval má svou vnitřní

strukturu a je zapojen na cévní a nervový systém. Je složený z množství tkání: svalové,

vazivové,  nervové  tkáně  a  cév.  Aktivní  hmota  svalu  je  z  největší  části  tvořena  příčně

pruhovanou svalovou tkání, řízenou mozkovými a míšními nervy. Kosterní svaly svými

úpony přemosťují jeden nebo více kloubů (Dylevský, 2007). 

Frank et.  al  popisují,  že sval se upíná (jak svým začátkem, tak úponem) na kostěné

struktury,  přičemž  mezi  nejvýznamnější  patří  pánev,  žebra  a  lopatka.  Zvýšené  svalové

napětí  nebo  svalová  slabost  může  být  příčinou  změněného  postavení  kostních  struktur.

Kostní struktury mohou na druhou stranu svým  postavením způsobovat zvýšené napětí

nebo slabost svalu (Page et al., 2010).

 Tichý pracuje s  funkčními blokádami,  neboli   změnami ve výchozí  poloze kloubu,

spojenými se změněným rozsahem dílčích pohybů a distribucí kloubních vůlí. V této situaci

dochází hypertonii svalstva svými vlákny orientovaného ve směru posunu kloubu do nové

polohy a hypotonii ve směru opačném. Hypertonie a hypotonie svalstva může být podle něj

následkem funkční blokády v kloubu – mít příčinu v kloubu. V opačném případě může

hypertonie svalstva funkční blokádu v kloubu působit (Tichý, 2005). Vliv hypertonie svalů

na   postavení  v  kloubu  zjišťovali  Tichý  et  al.  i  experimentálně.  V  jedné  ze  studií

elektrostimulací vyvolali hypertonus svalstva upínajícího se ke kostrči na pravé straně (m.

coccygeus, m. iliococcygeus, a dolní porce m. gluteus maximus). Po této elektrostimulaci

došlo  k  následujícím změnám v postavení  kloubů:  změně pánve ve  smyslu  zafixované
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nutace,  změněnému postavení pravého kyčelního kloubu, díky kterému došlo ke změně

velikosti vnitřní a zevní rotace  (Dvořák et al., 2000). Jiným experimentem bylo sledování

vlivu protažení m. iliopsoas na funkční blokádu SI kloubu (podle tohoto konceptu při ní

dochází ke kaudální migraci sacra mezi kosti kyčelní). Po protažení tohoto svalu se upravila

funkční blokáda (Kijáková, Tichý, 1998). Tichý říká, že zvýšené napětí ve svalech vzniklé

v okolí  kloubní blokády způsobuje čistě mechanicky (svým tahem) dysfunkci kloubu v

oblasti  vzdáleného  úponu  od  úponu  v  oblasti  primárně  zablokovaného  kloubu.  Tímto

způsobem se primární dysfunkce kloubu šíří od jednoho kloubu k druhému, k třetímu a tak

dále (Tichý, 2005).

Problematika svalových smyček bývá často spojována se vznikem vzdálených poruch v

pohybovém aparátu. Pojem svalová smyčka podle Véleho označuje svalstvo, které svým

tahem vyvažuje pozici mezi ně vmezeřeného kostního segmentu: “Svaly ve  smyčce působí

na  vmezeřený  pohyblivý  segment  jako  otěže,  mezi  kterými  je  pohyblivý  segment

„dynamicky“ zavěšen tak, že ho lze jak fixovat, tak jím cíleně pohybovat ve směru tahu

svalů“  (Véle, 2006). Příkladem smyčky podle Véleho je  m. rhomoideus – lopatka – m.

serratus anterior. Tah m. rhomoboideus působí přiblížení dolního úhlu lopatky k páteři a

oddálení horního úhlu. U m. serratus anterior je tomu naopak. V klidu vyvažuje aktivita této

smyčky polohu lopatky. Při nerovnováze ve smyčkách lopatky dochází ke změně v poloze

lopatky  a  decentraci  celého  pletence  ramenního,  zhoršující  asymetricky  opotřebení

kloubních chrupavek  (Véle, 2006).

5.6  Řetězení ve  fasciálním systému

Ve skutečném těle svaly zřídkakdy přenášejí svojí plnou sílu skrze šlachy na kostru.

Spíše rozdělují většinu své kontrakční nebo napěťové sily na fasciální vrstvy. Termín fascie

byl  poprvé  navrhnut  na  Fascia  Research  kongresu  Findleym  a  Schleipem  a  byl  dále

rozvíjen Huijingem a Langevinem pro následující kongres (Langevin, Huijing, 2005).

Fascie  jsou měkké tkáně  pojivového systému,  které  pronikají  lidským tělem a  tvoří

celotělovou třídimenzionální matrix strukturální opory. Pronikají a obalují všechny orgány,

svaly, kosti a nervové obaly a vytváří tak unikátní prostředí pro funkci tělesných systémů

(Findley, 2009; Schleip et al., 2012). Jinak řečeno se jedná o fibrózní kolagenové tkáně,

které  jsou  součástí  celotělového  napěťového  systému  přenášejícího  síly  (bodywide
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tensional force transmissional system). Takovéto podání propojené napěťové sítě je zčásti

inspirováno  konceptem  tensegritu  (Schleip  et  al.,  2012).  Kompletní  fasciální  systém

nezahrnuje pouze husté rozlehlé tkáňové obaly (jako septa, kloubní pouzdra, aponeurózy,

orgánové  obaly  nebo  retinakula),  které  mohou  být  nazvány  pravými  fasciemi  (proper

fascia), ale zahrnuje i místní ztluštění této sítě ve formě ligament a šlach. Navíc do této

skupiny  patří  také  měkčí  kolagenózní  pojivové  tkáně,  jako  je  povrchová  fascie  nebo

nejvnitřnější intramuskulární vrstva endomysia. Kůže, chrupavka a kosti nejsou součásti

fasciálního  systému.  Nicméně  termín  fascie  nyní  zahrnuje  dura  mater,  periosteum,

perineurium,  fibrózní  pouzdrovou  vrstvu  meziobratlových  disků,  orgánové  obaly  stejně

jako bronchiální pojivovou tkáň a mesenterium břicha (Schleip et al., 2012). Langevin a

Huijing zahrnují pod pojem fascie tyto tkáně: hustou pojivovou tkáň, areolární pojivovou

tkáň, povrchovou fascii,  hlubokou fascii,  intermuskulární septa, interosseální membrány,

neurovaskulární  trakt,  periost,  epimysium,  intra  a  extramuskulární  aponeurózu,

perimysium, endomysium (Langevin, Huijing, 2005).

5.6.4  Funkce fasciálního systému na příkladu dvou pouzdrové teorie

Myers ukazuje funkce fasciálního systému na takzvané dvoupouzdrové teorii (double

bag theory). Lidský pohybový systém, jako jakákoliv jiná fasciální struktura je tvořen v

takzvaném dvou  pouzdrovém uspořádání  -  přestože  je  toto  spekulativní  (viz.  obr.  13).

Obsahem vnitřního pouzdra jsou velmi tvrdé tkáně -  kost  a  chrupavka,  kolem nichž je

téměř tekutá tkáň - synoviální tekutina. Vnitřní fibrózní obal, který obaluje tyto materiály

se nazývá periosteum (když se jedná o těsný rukáv obalující kosti) a kloubní pouzdro (když

se jedná o ligamentózní obal svalu). Tyto pojivové tkáně ze sebe vycházejí a jsou propojeny

ve fasciální  síti.  Jakmile  dojde k jejich rozdělení  kvůli  analýze,  mají  tendenci  zůstávat

oddělené i v našem myšlení. Periost a ligamenta tedy nejsou oddělené struktury, ale tvoří

kontinuální vnitřní pouzdro kolem kloubů a kostí. Dokonce i ligamenta cruciata v koleni,

která jsou často ukazovaná jako oddělené struktury, jsou součástí kontinuálního vnitřního

pouzdra. Obsah zevního pouzdra je chemicky citlivá fibrózní želatina,  kterou nazýváme

svalem. Tato tkáň je schopna velmi rychle změnit  svůj  stav (a svoji  délku) v důsledku

stimulace  nervovým systémem.  Svrchním pouzdrem je  pak  hluboká  vmezeřená  fascie,

mezisvalová septa a myofascie. V této koncepci individuální svaly jsou jednoduše kapsami
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v  tomto  zevním  pouzdru,  které  se  připojuje  k  vnitřnímu  pouzdru  na  místech,  která

nazýváme úpony.  Je tedy si třeba uvědomit,  že sval se nikdy neupíná na kost. Svalové

buňky jsou chyceny ve fasciální tkáni jako ryby v síti. Jejich pohyb tahá za fascii, fascie se

připojuje k periostu a periost tahá za kost (Myers, 2009).

Rešeršní  práce  Wilkeho  et  al.  si  stanovila  za  cíl  podat  důkazy  o  existenci  šesti

myofasciálních meridiánů navržených Myersem (viz  podkapitola 4.2.1) s pomocí studií z

anatomických pitev. K tomu bylo využito množství recenzovaných  anatomických studií z

pitev ukazujících morfologickou kontinuitu mezi svaly, které tvoří zkoumané anatomické

meridiány.  Pokud  nebyla  nalezena  žádná  studie  ukazující  anatomické  propojení  mezi

příslušnými dvěma svaly,  pokračovalo vyhledávání v příslušných anatomických textech.

Metodologická  kvalita  studií  byla  hodnocena  dvěma  nezávislými  pozorovateli  také  s

využitím  hodnotící  škály  (QUACS).  Bylo  nalezeno  6589  článků,  z  nichž  62  splnilo

požadované  parametry.  Použité  studie  ukazovaly  silné  důkazy  pro  existenci  tří

myofasciálních  meridiánů:  zadní  povrchová  linie  (všechny  3  přechody  potvrzeny  na

základě 14 studií), zadní funkční linie (všechny 3 přechody potvrzeny na základě 8 studií),

přední funkční linie (oba přechody potvrzeny na základě 6 studií), středně silné až silné

důkazy jsou dostupné pro existenci spirální linie (5 z 9 přechodů potvrzeno na základě 21

studií)  a  laterální  linie (2 z 5 přechodů potvrzeny na základě 10 studií).  Žádné důkazy

nejsou dostupné pro existenci přední povrchové linie (žádný potvrzený přechod na základě

7  studií).  Závěr  této  rešeršní  práce  je,  že  většina  svalů  v  lidském  těle  je  propojena

pojivovou tkání. Je doporučen další výzkum (Wilke et al., 2015).     
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Obrázek 13: Dvou pouzdrová teorie

Zdroj: (Myers, 2009)

5.6.5  Patologické řetězení na základě přenosu tahu ve fasciálním systému

Anatomická analýza fascií nám ukazuje, že tento systém je kontinuální od hlavy k patě.

Není žádné přerušení v tomto systému, každá část přechází harmonicky v další (Paoletti,

2006). Fasciální vrstvy přenášejí tahové síly jak na synergistické, tak i antagonistické svaly.

Takže  nezpevňují  pouze  jeden kloub,  ale  mohou ovlivnit  i  oblasti,  které  jsou  vzdálené

(Schleip et al., 2012). Například nastavení laterální strany chodidla ovlivňuje přes fasciální

vrstvy  stabilitu  sakroiliakálního  skloubení  (Myers,  2009).  Když  problematiku  poněkud

zjednodušíme, dalo by se nad fasciemi uvažovat jako nad provazy, které převádějí tahy v

těle.  Samozřejmě roli hybatele v tomto systému hraje svalová kontrakce,  ale ta funguje

pouze, když je propojena s fasciemi (Paoletti, 2006). 

Svalové  smyčky,  tak  jak  je  ukazuje  Vleeming  (pojetí  smyček  podle  Véleho  viz

předchozí podkapitola), jsou tvořeny kontinuitou mezi svaly a fasciemi. Tato myofasciální

kontinuita spojuje vzdálené oblasti  pohybového aparátu po ipsilaterální i  kontralaterální
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straně  (Vleeming  et  al.,  2007).  Ve  studii  provedené  Vleemingem  et  al.  na  10

balzamovaných subjektech byl sledován vliv trakce  svalstva (m. latissimus dorsi, m. biceps

femoris,  m. serratus posterior superior,  m.  trapezius pars inferior,  m. obliqus abdominis

externus a internus, m. gluteus medius,) na  thorakolumbální fascii. Trakce byla provedena

silou  50  N  upravenými  lékařskými  kleštěmi.  Tah  byl  veden  ve  směru  vláken  svalu.

Například trakce vyvinutá na kaudální  část  m.  latissimus dorsi  vyvolala  v oblasti  mezi

skloubeními čtvrtého a pátého bederního a prvního a druhého sakrálního obratle posun v

oblasti  kontralaterálního povrchového listu  thorakolumbální  fascie  o 4-7 cm. Trakce  za

šlachu  m.  biceps  femoris  vedená  mediálním  směrem  vyvolala  posun  hlubokého  listu

thorakolumbální  fascie  až  do  úrovně  skloubení  pátého  bederního  a  prvního  sakrálního

obratle ipsilaterálně. U dvou subjektů také na kontralaterální straně. Podle autorů byl tah ze

šlachy bicepsu zřejmě přenesen přes ligamentum sacrotuberosum (Willard et al., 2012).   

5.6.6  Patologické řetězení na základě změn tělesné struktury při aplikaci modelu  

biotenzegritu 

Myers  používá  k  doplnění  představy  o  fasciálním  systému  pohled  na  tělesnou

architekturu ve světle tenzegritu. S tímto pohledem podle něj někteří autoři nesouhlasí. Jiní,

jako například ortoped Levin jej uživají (Myers, 2009). Z českých autorů využívá principy

tenzegritu například Švejcar (Švejcar, Šťastný, 2013).

Tento  pojem  odkazuje  na  struktury,  které  udržují  svojí  integritu  díky  rovnováze

vzájemně propojených napěťových sil (viz obr. 14). Toto je v protikladu ke strukturám,

které jsou založené na kompresivních silách - jako je například kamenná zeď. Jedná se tedy

o  strukturální  princip,  kde  tvar  je  zaručen  uzavřeným  (a  konečným),  vzájemně

kontinuálním  napěťovým  chováním  systému  (Myers,  2009).  Struktury  založené  na

tenzegritu  jsou  charakterizovány  kontinuálním  napětím  kolem  lokalizované  komprese

(Myers, 2009). Každá struktura v pojetí tenzegritu je založena na tenzních a kompresivních

elementech  (Myers, 2009).

Tenzní elementy - tyto elementy nepotřebují klást odpor při kompresi a tvoří kontinuální

uspořádání.  Může se jednat například o kabely (Motro, 2003).
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Kompresivní elementy - tyto elementy tvoří nekontinuální uspořádání. Dalo by se říci, že

kompresivní elementy nepotřebují klást odpor při tenzi, protože všechny tyto elementy jsou

stále ve stejném kvalitativním stavu zatížení: kompresi (Motro, 2003).

Obrázek 14: Vlastnosti tenzegritické struktury

Převzato z: (Myers, 2009)

Ve třídě struktur nazvaných tenzegrit kompresivní elementy ( na obrázku dřeva) plavou, aniž by se navzájem

dotýkaly v moři vyvážených elastických elementů (na obrázku gumy). Pokud jsou deformovány připojením k

vnějšímu médiu nebo díky vnějším silám, je napětí distribuováno do celé struktury a nejen lokalizováno na

deformované oblasti (Myers, 2009).

Stabilita  tenzegritické  struktury  je  obecně  méně  tuhá,  ale  odolnější  než  je  tomu  u

kompresivní  struktury.  Pokud  zatížíte  tenzegritickou  strukturu  na  jednom  konci,  celá

struktura se trochu poddá, aby se přizpůsobila napětí. Pokud ji zatížíte příliš, tak se nakonec

celá rozloží, ale ne nutně na místě, kde byla zatížena.  Protože struktura si rozděluje napětí

podél napěťových linií,  může se stát,  že se nakonec rozpadne na nějakém slabém místě

nebo se prostě celá zhroutí (Myers, 2009). V lidském těle jsou kosti hlavně kompresivním

elementem (přestože kosti mohou také do jistý míry akumulovat napětí) a myofascie je

napěťovým elementem (přestože velké dutiny, jako je abdominálně pánevní dutina, a menší

dutiny, jako jsou buňky a vakuoly, mohou také nést kompresivní síly) (Myers, 2009).
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Při analýze lidského těla jako tenzegritu, zranění v nějaké oblasti může být způsobeno

dlouhodobými tahy v jiné oblasti těla. Zranění se stalo tam, kde se stalo, kvůli přirozené

slabosti tohoto místa, nebo díky předešlému zranění, ale ne vždy kvůli lokálním napěťovým

změnám (Myers, 2009).

5.7  Řetězení v synergiích a pohybových stereotypech 

Synergie  (myšleno  v  oblasti  pohybového  systému)  je  termín,  který  se  objevoval  v

mnoha studiích  a  článcích  v  minulých  desetiletích  s  různými definicemi  i  vysvětlením

mechanismů,  na kterých jsou synergie  založeny (Runge et  al.,  1999;  Ting et  al.,  2007;

Tresch et al., 2009; Safavynia et al., 2011; Frére et al., 2012a; Frére et al., 2012b; De Rugy

et al., 2013; Wojtara et al., 2014). 

Bernstein řekl, že CNS organizuje elementy (klouby končetin, svaly na kloubu, prsty

rukou, atd.)  do skupin,  které kontroluje jedna proměnná. Tyto skupiny nazval synergie.

Synergie jsou podle něj úkolově specifické a flexibilní (Latash, 2008).

Pro Latashe seskupení elementů, aby mohlo být nazýváno synergií, musí splňovat tyto

tři podmínky: 1. Elementy  se musí podílet na společné úloze. 2. Pokud jeden z elementů

vyprodukuje méně než je od něj očekáváno, ostatní elementy by měly změnit jejich přispění

tak, aby úloha byla vykonána správně, nebo alespoň lépe v porovnání s tím, než kdyby

jednotlivé elementy jednaly nezávisle na sobě. 3. Synergie by měla být schopna změnit

svou funkci ve smyslu vykonávání jiné úlohy. Jinými slovy zformovat jinou synergii pro

jinou úlohu, založenou na stejných elementech (Latash, 2008).

V naší literatuře zavedl Vladimír Janda pojem pohybový stereotyp. Podle Jandy je třeba

vidět  koordinovanou  funkci  mezi  svaly,  jež  tvoří  jeden funkční  celek,  a  nestačí  pouze

sledovat funkci jednotlivého svalu. Podle tohoto autora pojem aktivace svalu v pohybovém

stereotypu  vyjadřuje,  že  se  sval  zapojuje  během určitého  pohybu  a  takto  spoluvytváří

komplexní  pohybový řetězec  (Janda,  1982).  „Dynamický  stereotyp  představuje  dočasně

neměnnou  soustavu  podmíněných  a  nepodmíněných  reflexů,  která  vzniká  na  podkladě

stereotypně se opakujících podnětů“ (Janda, 1982). „Naše složité hybné projevy nejsou nic

jiného než různé variace soustavy podmíněných a nepodmíněných reflexních spojení, čili

hybné  stereotypy.  Celý  náš  život  je  vlastně  snahou  udržet  vypracované  stereotypy,
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přepracovávat je a vypracovávat nové, a to v závislosti na vnitřním tak i zevním prostředí“

(Janda, 1982). 

5.7.1  Posturální stabilizace 

Ve fyzioterapii  se  z  důvodu  snahy o  ovlivnění  bolestivých  příznaků  pacienta  často

zaměřujeme na synergie vykonávající posturálně stabilizační funkci: "Posturální stabilizaci

chápeme jako aktivní (svalové) držení segmentů těla proti působení zevních sil, řízené CNS.

Jde  o  svalovou  aktivitu   zpevňující  segmenty  (aktivní  držení  segmentů)  proti  působení

zevních sil (především tíhové síly)“ (Kolář et al., 2009). Pro provedení pohybu je nutná

úponová  stabilizace  neboli  zajištění  kloubní  tuhosti  v  oblasti  úponu.  Tímto  způsobem

dochází k vytvoření punctum fixum. Punctum fixum umožňuje opačné části svalu svým

úponem provádět pohyb. Část svalu provádějící pohyb se nazývá punctum mobile (Kolář,

2006b; Kolář et al., 2009). Magnus tvrdí, že postura provází pohyb jako stín. Toto hledisko

vyjadřuje, že posturální systém je aktivní i při pohybu. Stabilizace je také složkou volního

pohybu (Véle, 2006). Podle Koláře a kolektivu hrudní koš, břicho a pletencové oblasti tvoří

společný rám, který je podmínkou pro všechny činnosti (Kolář, 2006b, Kolář et al., 2009).

5.7.2  Patologické řetězení na základě vzniku náhradních mechanismů uvnitř synergie

Pokud jeden z elementů synergie vyprodukuje méně, než je od něj očekáváno, ostatní

elementy  by  měly  změnit  jejich  přispění  tak,  aby úloha  byla  vykonána  správně,  nebo

alespoň lépe v porovnání s tím, než kdyby jednotlivé elementy jednaly nezávisle na sobě.

Pokud tři  lidé  ponesou těžký předmět  a  jeden z  nich  zakopne,  tak  přestane  přechodně

přispívat k vykonávání úlohy. Pokud se tato skupina má nazvat synergií, je očekáváno, že

ostatní členové týmu změní velikost sil zvedajících předmět tak, aby se celková síla vrátila

zpět na počáteční úroveň (Latash, 2008).

Například Simons et  al.  říkají,  že  synergisté  (svaly,  které  se  navzájem zesilují  nebo

doplňují při jejich stahu) mohou být přetěžováni a může v nich dojít ke vzniku TrP, když

substituují za klíčový sval, který má v sobě TrP (Simons et al., 1999).

Suchomel  uvádí  takzvané  lokální  stabilizátory,  které  souvisí  přímo  se  segmentální

stabilitou a při jejichž aktivitě  dochází pouze k minimálním změnám jejich délky (v jeho
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pojetí se jedná například o  svaly pánevniho dna, bránici,  m.transversus abdominis, mm.

multifidi,  hluboké  flexory krku…).  Tyto  svaly  spolupracují  při  stabilizačním procesu  s

takzvanými globálními stabilizátory. Globální stabilizátory často přesahují více kloubů a

účastní se na pohybu rychlém, přesném a švihovém. Účast na stabilizačním procesu je tedy

odlišná.  Podle  Suchomela  při  stabilizačním  procesu  spolu  oba  systémy  souvisí  a  za

stabilizační systém nelze považovat pouze lokální stabilizátory. Jako příklad vzájemného

ovlivňování  obou  systémů  uvádí  facilitaci  autochtonní  muskulatury  páteře  pomocí  m.

latissimus  dorsi  při  reflexní  lokomoci.  Při  dysfunkci  lokálních  stabilizátorů  dochází  k

převaze globálních stabilizátorů, kterou je možné chápat jako kompenzační mechanismus

zajištění stability v požadovaných mezích (Suchomel, 2006). Podle Lewita při poruchách

hlubokého stabilizačního systému (přičemž hluboký stabilizační systém v oblasti trupu je

podle  tohoto  autora  tvořen  krátkými  mm.  multifidi,  a  ventrálně  stěnami  břišní  dutiny:

bránicí, hlubokými břišními svaly, pánevním dnem) musí dlouhé svaly přebírat stabilizační

funkce  tím,  že  zvyšují  své  napětí,  nejčastěji  ve  formě  TrP,  a  tím omezují  pohyblivost

blokádou (Lewit, Lepšíková, 2008).

5.7.3  Patologické řetězení na základě svalové aktivity při stabilizaci punctum fixum

Abychom mohli  vykonávat  harmonické pohyby,  musí  svaly spolupracovat.  Dělají  to

tak, že pracují v řetězcích, kdy jedna pohybová jednotka poskytuje oporu jiným. Například

aby mohl m. biceps brachii ohnout loket, nesmí se zároveň rameno vysunout dopředu. To

zajišťují extenzory ramene a stabilizátory lopatky (Richter, Hebgen, 2011). „Sval k tomu,

aby  se  mohl  cíleně  uplatnit  k  pohybu,  musí  mít  punctum  fixum  tj.  musí  být  úponově

stabilizován,  posturálně  zajištěn.  Svaly,  které  stabilizují,  musí  mít  opět  stabilizovaný

začátek. Úponová stabilizace je tak vždy provázána do řetězce“ (Kolář et al., 2009). Flexi

zápěstí nelze provést bez stabilizace v trupové oblasti (Kolář et al.,  2009).  Na základě

nutnosti poskytování opory jednou skupinou svalů jiné skupině svalů při pohybu vznikají

řetězce smyček, takzvané lemniskáty. Protože většina svalů probíhá po diagonále nebo je

uspořádána vějířovitě,  existují  tyto lemniksáty v sagitální i  ve frontální rovině (Richter,

Hebgen, 2011).

Kolář uvádí mnoho příkladů, ze kterých vyplývá, že nedostatečná stabilizace v úponové

oblasti vyvolává inhibici svalů, které se zde upínají. Ty pak svojí činností nedokáží zajistit
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centrované postavení v jiných kloubech: Aktivita hlubokých flexorů a extenzorů šíje závisí

na  stabilizaci  jejich  úponových  bodů.  Tato  stabilizace  dále  závisí  na  svalovém řetězci.

Například když bederní sekce bránice a laterální sekce břišních svalů nefungují, dochází k

předsunu  hlavy  při  substituci  m.  sternocleidomastoideus  za  hluboké  flexory  šíje

(Liebenson, 2007).    

5.7.4  Patologické řetězení na základě motorického učení při zapojování svalstva, 

které s vykonávaným pohybem nemá vztah 

Při vykonávání určitých pohybů resp. sledu složitějších pohybů lze nezřídka zjistit, že

se zapojují svaly, které nemají  k danému pohybu žádný vztah, nebo mají dokonce funkci

opačnou. Mezi svaly, u nichž dochází k aktivaci během určitého pohybu, postupně vzniká

pevná vazba a stávají se synergisty, kteří společně tvoří funkční jednotku (Janda, 1982).

Jako  ilustraci  tohoto  fenoménu  uvádí  Janda  kazuistiku  pacientky  s  cervikogenními

obtížemi, u které docházelo k aktivaci horní části m. trapezius během stereotypu extense

v kyčli (Janda, 1982). 

Fyziologického  dechového  stereotypu  se  účastní  bránice  a  mezižeberní  svaly  bez

zapojení pomocných dýchacích svalů.  Často se vyskytuje dechový stereotyp, při kterém

dochází k aktivaci pomocných dýchacích svalů. Činnost těchto svalů musí být stabilizována

jinými  svaly  (např.  subokcipitálními).  Dochází  tak  k  aktivaci  svalů,  které  nemají  s

dýcháním žádnou mechanickou souvislost. Díky tomu, že aktivita těchto svalů je prakticky

trvalá, jsou neúčelně zatíženy měkké struktury a klouby (Kolář et al., 2009).  

5.8  Patologické řetězení na základě reciproční inhibice a koaktivace 
antagonistického svalstva

Svalstvo kolem jednoho kloubu lze rozdělit na funkční svalové skupiny zahrnující sval

hlavní  (agonistu),  sval  působící  v  opačném  směru  než  agonista  (antagonistu)  a  svaly

pomocné k agonistovi (synergisty). Mezi agonisty a antagonisty existuje  vztah reciproční

inhibice.  Tento vztah se ale  uplatňuje s  určitým omezením při  fázickém pohybu (Véle,

2006).  Při  pomalých  pohybech,  kde  převládá  spíše  držení,  nebo  situacích,  kdy  je  od

antagonistických  svalů  vyžadována stabilizace,  je  charakteristická  přítomnost  koaktivity

(Véle, 2006).
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Podle  Lewita  jedno  z  pravidel  pro  tvorbu  TrP  vychází  z  koaktivačního  vzorce

antagonistických svalů. TrP se s výraznou specifitou  nachází v anatagonistických porcích

svalů (Lewit, 2003). „Jde-li o vějířovité svaly, jakým je například m. pectoralis, tak TrP v

jedné části odpovídá TrP v určité části vzpřimovače trupu. Obdobně určitému adduktoru

odpovídá část gluteálního svalstva“ (Lewit, 2003).  S obdobným tvrzením o antagonismu

určitých částí svalů a  tvorbě TrPs se setkáváme například u Koláře. Podle něj je účelem

TrPs znehybnění určité polohy v kloubu resp. polohové fáze. TrPs se nachází v porcích

svalů souvisejících se stabilizací dané kloubní polohy, neboť různá poloha v kloubu souvisí

s aktivací rozdílných částí svalů vykonávajících stabilizační funkci pro tento kloub (Kolář,

2001).  Jiné  vysvětlení  pro  výskyt  spoušťových  bodů  v  antagonistických  svalových

skupinách podává Simons et al. Podle nich se spoušťový bod v antagonistovi vytvoří na

základě  nutnosti  vyrovnat  zvýšené  napětí  způsobené  spoušťovým bodem v  agonistovi,

který je zároveň klíčovým svalem (Simons et al., 1999).

Janda ukazuje možné vysvětlení útlumových procesů ve svalech, které jsou antagonisty

svalů ve spasmu na příkladu alienovaných svalů u poliomyelitidy, jak je popisuje sestra

Kenny. Podle něj se může jednat o útlum na podkladě reciproční inervace,  vzhledem k

antagonistům ve spasmu (Janda, 1982). Dále podle stejného autora zkrácený sval (svaly s

tendencí ke zkracování jsou podle tohoto autora svaly tonické) zřejmě působí tlumivě i na

ty antagonisty, které mají převážně fázickou funkci (viz dále), takže není možné dosáhnout

jejich dokonalou aktivaci (Janda, 1982). 

5.9  Patologické řetězení na základě reflexních vztahů mezi tonickým a 
fázickým systémem 

Janda definuje svaly s převážně posturální funkcí a převážně fázickou funkcí. Svaly s

převážně posturální funkcí mají tendenci vytvářet patologické stavy nebo zkrácení. Mezi

svaly posturální patří svaly, které mají tendenci vytvářet zkrácení resp. kontraktury a které

mají  větší  tendenci  vytvářet  spasticitu  resp.  spastickou  kontrakturu  u  cerebrálních  lézí.

Fázické  svaly  jsou  svaly,  které  mají  tendenci  k  vytváření  útlumových  procesů  (Janda,

1982). Stejně tak Kolář et al.  říkají,  že existuje řada experimentálních klinických prací,

které  zjistily,  že  některé  svaly  mají  zřetelný  sklon  k  útlumu  (hypotonii,  oslabení,

hypoaktivaci). U jiných  se naopak vyskytuje tendence k hypertonii a ke zkracování. Podle
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nich  stejné  svaly,  které   jsou  v  útlumu  nebo  hypertonii  u  centrálních  lézí  nervového

systému,  shledávají  utlumené  nebo  hypertonické  u  posturálních  vad.  Stejnou reakci  ve

smyslu hypertonie tonických svalů spatřují při únavě a bolestivých stavech (Kolář, 2001;

Kolář, 2002).  Podle současné teorie se hovoří o dvou svalových systémech s protikladnou

funkcí – tonickém a fázickém (Kolář, 2001; Kolář, 2002). Janda tvrdí, že během krokového

cyklu v závislosti  na rychlosti  chůze přibližně 85 procent času stojíme na jedné noze a

zbývajících  15 procent  na dvou nohou o zúžené bázi.  Pokud bychom rozfázovali  části

krokového cyklu na určité „zamrzlé“ fáze, měli bychom převážně polohy, kdy stojíme na

jedné dolní končetině. Při přijetí tohoto hlediska by pak byl základní polohou člověka stoj

na jedné dolní končetině. Svaly aktivující se při udržování vzpřímeného stoje na jedné dolní

končetině pak lze považovat za posturální (Janda, 1982).

Podle některých fyziologů existují mezi těmito skupinami svalů morfologické i funkční

odlišnosti.  Vlastnosti  svalových  vláken  určují  příslušné  motoneurony.  Malé  alfa-

motoneurony  (tonické  motoneurony)  inervují  červená  svalová  vlákna  a  velké  alfa

motnoneurony (fázické motoneurony) bílá vlákna.  U člověka je každý sval inervován z

obou typů motnoneuronů, a proto jsou v jednom svalu zastoupeny oba druhy vláken. Podle

převahy tonických či fázických motorických jednotek v jednom svalu rozdělujeme svaly na

tonické a fázické (Kolář, 2001; Kolář, 2002).                                

Kolář  se domnívá,  že je třeba přestat  uvažovat  nad tonickými svaly jako nad svaly

zajišťujícími  posturální  funkce  a  fázickými  jako  svaly  zajišťujícími  funkce  kinetické.

Hlavní rozdíl mezi těmito skupinami podle něj spočívá v jejich časovém zařazení do držení

těla (Kolář, 2001; Kolář, 2002).  „Svaly, které inklinují k oslabení, takzvané svaly fázické,

jsou ve své posturální funkci (z pohledu zajišťování držení těla) z fylogenetického resp.

ontogenetického hlediska mladší, než svaly s tendencí ke kontrakturám. Svou posturální

funkcí jsou také vázány na vývojově mladší morfologii skeletu, kterou podmiňují ve vývoji.

Jde o velmi mladou, a tím i velmi fragilní jednotku hybného systému“ (Kolář, 2001). 

Lewit ve své knize Manipulační léčba v myoskeletálni medicíně uvádí, že u těchto dvou

systémů (flexorového a extenzorového) existuje nejen antagonismus mezi určitými svaly,

ale i mezi celým systémem tonických a fázických svalů (Lewit, 2003). Podle Koláře je

prokazatelné, že tonické a fázické svalové systémy jsou mezi sebou reflexně propojeny a
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reagují  celkově  jako  funkční  jednotky  (Kolář,  2001).  „Oslabením  některého  svalu  z

posturálně mladšího systému dochází automaticky ke změně v postavení kloubu a reflexní

iradiaci této inhibice do celého systému. Opačně tonizací (facilitací) některého ze svalů

posturálně mladších dochází automaticky k útlumu v celém tonickém (vývojově starším)

systému“ (Kolář, 2001). Podobně například podle Véleho dochází k inhibici flexorového

systému (tonického systému) extenzorovým systémem (fázickým). Extenzorový systém je

vývojově mladší  (Véle, 2006).

5.10  Řetězení při  nociceptivní  aferenci

5.10.1  Rozdíl mezi nocicepcí a bolestí 

Pojmem  nocicepce  označujeme  informace  z  volných  nervových  zakončení

(nociceptorů), které registrují informace o ohrožení integrity organismu a ohlašují  je do

CNS (Rašev,  Haider,  2010).  Podle Raševa rozlišujeme takzvanou strukturální  nocicepci

(nocicepci  při  destrukci  určitých  struktur)  a  funkční  nocicepci  (nocicepci  při  přetížení

struktur). K bolesti dochází, když nocicepce dorazí do mozkové kůry. Bolest tedy vzniká na

základě interpretace nocicepce v mozkové kůře (Rašev, Haider, 2010).

5.10.2  Patologické řetězení na základě vzniku segmentálních reflexních změn v 

důsledku nocicepce 

Změny vznikající  v důsledku nociceptivní aference se nazývají  reflexní změny nebo

reflexní  projevy.  Toto označení  použil  Knotz a  dále  bylo využíváno německými autory

(Schijack,  Hansen,  Kunert  atd..)  a  také  českými,  jako  byli  Lewit  nebo  Rychlíková.  V

cizojazyčné  literatuře  (anglické  a  americké)  se  používají  pojmy přenesená  bolest  nebo

spouštěcí zóny (Rychlíková,  2004). Pro vznik reflexních změn není rozhodující,  z které

struktury  nociceptivní  dráždění  vychází.  Gutzeit  ukázal  vzájemné  propojení  struktur

patřících do jednoho míšního segmentu a jejich vzájemné ovlivnění. Funkční jednotku tkání

v  jednom  segmentu  pojmenoval  jako  arthon,  dermatom,  sklerotom.  Intenzita  a  rozsah

reflexních změn závisí na reakci vegetativního systému (Rychlíková, 2004).

„Každé  lokalizované  bolestivé  podráždění  působí  v  segmentu,  ve  kterém se  nalézá

bolestivá  struktura.  V segmentu  samotném pozorujeme zpravidla  hyperalgetickou kožní
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zónu, svalový spasmus, nejtypičtěji TrPs, bolestivé body na okostici, omezenou pohyblivost

pohybového segmentu páteře a některou dysfunkci vnitřního orgánu“ (Lewit, 2003).

Reflexní  změny  nezůstávají  omezené  na  určitý  segment.  Například  u  viscerálních

poruch  zjišťujeme,  že  bolest  v  oblasti  žlučníku  reflexně  zapříčiňuje  nechutenství,

apendicitis,  nauzeu  atd.  Suprasegmentální  reflexní  změny  se  nejvíce  projevují  v

pohybovém aparátu. Spasmus celého vzpřimovače trupu může být vyvolán akutní blokádou

v bederní oblasti (Lewit, 2003).

5.10.3  Patologické řetězení na základě změn vztahů mezi antagonistickými svalovými 

skupinami v důsledku nocicepce

Různé články a studie naznačují,  že místa v pohybovém aparátu, která jsou zdrojem

nocicepce,  zasahují  do  motorického  řízení  aktivity  svalstva  v  okolí  postiženého  místa.

Primární zdroj nocicepce (primární porucha) takto ovlivňuje přilehlé svalové skupiny, čímž

může způsobit vznik sekundární poruchy tohoto svalstva. 

Podle  Raševa  působí  nociceptivní  aference  různé  změny  v  pohybovém  aparátu  ve

vztahu k úrovni CNS, na které působí. Na spinální úrovni mění dráždivost alfa a gamma

motoneuronů, interneuronů, které jsou například zodpovědné za inhibici a facilitaci (Rašev,

Haider, 2010).

Raševovo  tvrzení  podporuje  práce  Lunda  et  al.,  která  na  základě  četných  studií

sledovala vliv bolesti na aktivitu agonistických a antagonistických svalových skupin.  Závěr

této práce je, že svalová aktivita v místě nebo v okolí  místa bolesti  je změněna během

izometrických  kontrakcí  nebo  pohybu.  Data  naznačují,  že  dochází  ke  snížení  aktivity

motoneuronů, když sval pracuje jako agonista a zvýšení, když je antagonista. Na základě

změn v aktivitě svalstva může podle těchto autorů docházet ke vzniku bolestivých příznaků

způsobených samotným svalstvem. Dochází  také ke snížení  maximální  volní kontrakce,

rozsahu a  rychlosti  pohybu (Lund et  al.,  1991).   Hodges a  Tucker  navrhují,  že  by při

ochraně  bolestivého místa  mohlo hrát  roli  více mechanismů.  Jedním z  nich je  inhibice

agonistických svalových skupin pro snížení rozsahu volního pohybu nebo zamezení změně

polohy (tak jak bylo navrženo Lundem et al.). Dalším je zvýšená tonická aktivita svalstva

pro vytvoření dlahy. Aktivita svalstva zajišťujícího funkční dlahu vede k jeho ischemizaci,
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akumulaci bolest  působících agens,  což vede ke vzniku bolesti  (Hodges, Tucker, 2011).

Obdobně se podle Koláře TrPs vyskytují s výraznou specifitou v antagonistických porcích

svalů za účelem imobilizace kloubu v dané poloze.  Tato situace má zabránit  poškození

kloubu (Kolář,  2001).  Hodges a  Tucker  říkají,  že  centrální  nervová soustava  má různé

možnosti, jak ochránit postiženou oblast, a jejich volba není stereotypní (Hodges, Tucker,

2011). 

5.10.4  Patologické řetězení na základě změny motorického vzoru při nocicepci

Na  subkortikální  úrovni  mění  nocicepce  volbu  posturálních  programů,  což  se  v

klinickém obraze projevuje jako úlevové pohyby. Na kortikální úrovni je pak nociceptivní

aference pociťována jako bolest  (Rašev, Haider, 2010). 

Kolář  uvádí,  že  při  nociceptivní  aferenci  dochází  k  vytvoření  náhradního  šetřícího

motorického  programu v  CNS s  funkční  reakcí  celého posturálního  vzoru.  Postura  se

automaticky  funkčně  přestavuje  tak,  aby  ochránila  postižený  segment  proti  gravitaci.

Vzdálené reakce při  nocicepci spojuje dále s řetězením při  stabilizaci punctum fixum a

celkových reakcí tonického a fázického systému (Kolář, 1996; Kolář, 2006a; Kolář et al.,

2009).  Podle  Hodgese  a  Tuckera  při  bolesti  dochází  ke  změně  mechanického  chování

pohybového  aparátu.  Změna  mechanického  chování  pohybového  aparátu  je  za  účelem

volby pohybového vzoru, který chrání před zhoršením bolesti, vznikem zranění nebo obou

(Hodges,  Tucker, 2011). Změny pohybového vzoru na základě náhradního motorického

programu  jsou  neoptimální  vůči  fyziologickému  vzoru  a  více  zatěžují  zbylé  součásti

pohybového  aparátu  (viz.  obr.  15).  Při  jejich  nadměrné  zátěži  dojde  k  poruše  funkce

(Vařeka, Dvořák, 2001). Situace s výběrem náhradního pohybového vzoru nesouvisí pouze

s nocicepcí, ale i například s kompenzací dysunkčního elementu synergie ( viz podkapitola

Řetězení v synergiích a pohybových stereotypech ).
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Obrázek 15: Trendelenburgova kompenzovaná chůze

Převzato z: (Gross et al., 2005)

Tento typ chůze může plnit roli antalgické chůze při bolesti kyčelního kloubu (pravý kyčel na obrázku). 

Během přenášení těžiště pacient náhle vychýlí trup laterálně nad stojnou dolní končetinu. Stojná fáze na 

straně bolestivého kyčelního kloubu je zkrácena (Gross, et al., 2005).

5.11  Patologické řetězení na základě dysfunkce specifických míst v  
pohybovém systému 

Cervikokraniální  spojení  (hlavové  klouby)  -  V  této  oblasti  vznikají  hluboké  šíjové

reflexy  a  je  tak  ovlivněn  tonus  veškerého  posturálního  svalstva.  Funkční  poruchy

hlavových kloubů působí výrazné omezení pohyblivosti, zvýšené napětí posturálních svalů

a poruchy rovnováhy (Lewit, 2003).

Pánev - Pánev je základnou páteře a společně s ní tvoří funkční jednotku. Pánev je také

spojovacím článkem mezi páteří a dolními končetinami (Lewit, 2003). Změna postavení

pánve  okamžitě  ovlivňuje  postavení  segmentů  na  opačném  konci  páteře  (v  oblasti

hlavových kloubů) a má vliv na poruchy rovnováhy. Z pokusů na zvířatech vyplývá, že

hluboké šíjové reflexy lze vyvolat také z pánevní oblasti (Lewit, 2003).

Chodidla - Chodidla tvoří skutečnou bází lidského těla. Je to oblast s velmi bohatou 
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aferencí nociceptivní, exteroreceptivní a proprioreceptivní (Lewit, 2003). Téma aference je 

více rozvedeno v podkapitole Řetězení při nociceptivní aferenci. Normální citlivost 

chodidel je nezbytná pro rovnováhu a pocit jistoty. Při chybění pocitu jistoty je stabilita 

udržována činností jiných svalů. Mezi tyto svaly patří: svaly pánevní a bederní oblasti, 

bránice a svalstvo thorakolumbálního přechodu, svalstvo pletence ramenního nebo dokonce

žvýkací svaly (Lewit, 2003). Podobně například Lewit tvrdí, že v patogenesi vrstvového 

syndromu (podle Jandy) hrají významnou úlohu chodidla. Úlohu utlumeného svalstva 

chodidel mohou přebírat stehna, hýždě a trup, které se takto stávají hyperaktivními (Lewit, 

2003).  K problematice substituce dysfunkčních elementů synergie viz také podkapitola 

Řetězení na základě vzniku náhradních mechanismů uvnitř synergie. 

Dlaně - Podle Brüggera nebo například Lewita je místem se značnou aferencí také dlaň. Z

této  oblasti  lze  na  základě  změny  aference  reflexně  ovlivnit  napětí  tonického  svalstva

(Brügger, 1993; Lewit, 2003). 
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6  Diskuze

Z  článků či  jiných publikací  zabývajících  se  řetězením od Véleho,  Jandy,  Lewita  a

mnohých  dalších  vyplývá,  že  pojem  řetězec  používaný  ve  fyzioterapii  znamená  útvar

vyjadřující vztahy, dle kterých mohou vznikat vzdálené změny či poruchy v pohybovém

aparátu. 

V  mé  práci  je  spojen  pojem  řetězec  a  porucha.  Ne  vždy  je při  popisu  řetězců

zdůrazňován i výskyt funkčně patologických změn. Řetězce pak často bývají skupiny svalů,

které mají  na starost nějakou pohybovou funkci. Jeden z mnoha, který uznává takovéto

fyziologické  řetězení  je  například  profesor  Vojta. Chápání  řetězení  je,  jak  již  bylo

naznačeno,  často  omezeno  na  měkké  tkáně  -  zejména  svaly  a  fascie.  Toto  považuji

vzhledem k popisu tohoto  pojmu,  který podávají  výše zmínění  autoři,  za  nedostatečné.

Samozřejmě je také mnoho autorů, kteří se mnou pojetí zaměřené na svaly a fascie nesdílí,

jako je například Lewit, Page et  al.  a další (Lewit, 2003; Liebenson, 2007; Page et  al.,

2010).

Při  vyhledávání  možných  příčin  řetězení  muskuloskeletálních  poruch  jsem  použil

analytický přístup. Snažil jsem se ukázat jednotlivé aspekty pohybového aparátu ve vztahu

k dané tématice. Tento náhled jsem použil, protože se domnívám, že může být užitečný pro

teoretické pochopení různých vlastností a dějů pohybového systému a utvoření si přehledu

o  možných  proměnných  ovlivňujících  zřetězení  poruch.  Často  vidím  důraz  na  pouze

analytický  přístup   v  různých  publikacích  i  názorech  studentů  fyzioterapie  (například

zdůrazňování fasciálního systému). Analytický přístup je potřeba doplňovat systemickým,

který umožňuje propojovat.  

Jednou  z  příčin  řetězení  poruch  mohou  být  zákonitosti  odvíjející  se  z  nutnosti

pohybového  aparátu  zajistit  posturální  stabilitu  (rovnováhu).  Autoři  jako  Rychlíková,

Kolář,  Lewit  a  mnozí  další  ve  svých  publikacích  uvádějí  změny v  zakřivení  páteře  v

sagitální a frontální rovině jako snahu o zajištění stability v požadovaných mezích. Změny

v zakřivení páteře jako reakce na změněné postavení pánve sahají podle některých autorů

až do oblasti hlavových kloubů  (Lewit, 2003; Rychlíková, 2004; Kolář et al., 2009). Jak

uvádí Véle, záběrové svaly trupu se snaží navracet průmět těžiště do středu opěrné báze

(Lewit,  2003).  Reakce  na změněné podmínky v oblasti  posturální  stability pohybového
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aparátu tedy samozřejmě nezahrnují pouze kostěné části, ale i neuromuskulární systém. V

této části jsem se podrobně zabýval tím, jak se pohybový aparát vyrovnává s posturální

instabilitou  ve  statické  poloze,  zejména  ve  stoji  (i  když  statická  poloha  obsahuje  děje

dynamické), a jaký dopad to má na problematiku řetězení. Má práce nezahrnuje popis, jak

pohybový systém reaguje na posturální instabilitu při pohybu. Nutnost zajištění posturální

stability při pohybu popisuje například Véle (Véle, 2006).

Vzájemný vliv jednotlivých kloubů na sebe při pohybu ukazují takzvané kinematické

řetězce.  Konkrétně  v  uzavřeném  kinematickém  řetězci  se  distální  segment  setkává  se

značným odporem, který omezuje nebo znemožňuje jeho pohyb. Síla působící na jeden

segment  pak  produkuje  pohyb  všech  ostatních  segmentů  v  kinematickém  řetězci

(Karandikar, Vargas, 2011). Svalový systém se svým tahem snaží kompenzovat vzniklou

situaci  a  může docházet  k  přetížení  některých svalů  (Gross  et  al.,  2005).  Problematika

kinematických  řetězců,  podobně  jako  problematika  kompenzace  kloubních  blokád,  u

mnoha autorů nebývá spojována s pojmem řetězení. Při respektování toho, co si v první

kapitole  zmínění  autoři  představují  pod pojmem řetězení,  však považuji  zařazení,  obou

těchto problematik do práce jako oprávněné. Dá se říci,  že se jedná o určité zákonitosti

ovlivňující vznik vzdálených poruch v pohybovém aparátu. Tyto zákonitosti jsou odvozeny

ze  vzájemného  vztahu  kostních  struktur  (dané  jejich  tvarem  a  funkcí  kloubu)  při

vykonávání různých motorických úloh.   

Kompenzace kloubních blokád v páteři je dalším zdrojem řetězení poruch. Blokáda v

jednom  kloubním  spojení  páteře  vyžaduje  kompenzaci  omezení  funkce  tohoto  kloubu

kloubem  jiným.  Kloub,  který  kompenzuje,  je  přetěžován  a  může  být  zdrojem  bolesti

(Lewit, 2003). V práci je toto téma rozpracováno pro oblast páteře, protože většina  autorů,

s jejichž texty jsem pracoval, popisovali problematiku kompenzace kloubních blokád v této

oblasti. Avšak například Tichý (Tichý, 2005; Tichý, 2009), se ve svém popisu tohoto jevu

výslovně  neomezuje  pouze  na  oblast  páteře.  Pojetí  kloubní  blokády  tohoto  autora  je

specifické (rozděluje blokády strukturální a funkční). 

Fascie  jsou  měkké  tkáně  pojivového  systému,  které  tvoří  rozsáhlou  síť  pronikající

celým tělem. Tento systém je kontinuální od hlavy k patě. Není žádné přerušení v tomto

systému  a  každá  část  přechází  harmonicky  v  další  (Paoletti,  2006).  Fasciální  vrstvy
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přenášejí  tahové síly  jak  na synergistické,  tak  i  antagonistické  svaly.  Takže  nezpevňují

pouze jeden kloub, ale mohou ovlivnit i oblasti, které jsou vzdálené (Schleip et al., 2012).

Někteří autoři zdůrazňují při biomechanickém výkladu řetězení (na základě tahu) představu

muskuloskeletálního  systému,  tak  jak  jej  ukazuje  klasická  funkční  anatomie.  V  této

představě sval změnou napětí působí mechanicky na svoje úponové oblasti a může  měnit

postavení  kostí  vůči  sobě.  Této  představy  využívá  například  Véle  v  pojetí  svalových

smyček a Tichý v biomechanickém pojetí řetězení (Véle, 2006). Setkáváme se zde tedy se

dvěma pojetími. V prvním je zdůrazňováno, že změna napětí svalu je přenášena většinou na

okolní pojivové tkáně. Ve druhém působení změn napětí svalu na jeho úpony.

Někdy bývá na pohybový aparát aplikovaná představa tenzegritu. Tyto struktury udržují

svojí integritu díky rovnováze vzájemně propojených napěťových sil. Deformace v jedné

části struktury působí na celou strukturu (Myers, 2009). Domnívám se, že v této představě

není dostatečně doceněná úloha centrálního nervového systému. Tenzegritická struktura,

například v oblasti stavitelství, neudržuje na rozdíl od lidského těla svůj tvar v dané poloze

za  pomoci  řídícího  elementu  podobného  centrální  nervové  soustavě,  ale  výlučně  díky

vlastnostem, které mají v danou chvíli její tenzní a kompresivní elementy (Motro, 2003).

Můj  názor  je  takový,  že  představa  lidského  těla  jako  tenzegritické  struktury  má  svou

užitečnost, ale díky CNS se nedá předpokládat, že reakce v lidském těle na deformaci v

jedné jeho části budou stejné jako u jiné „pasivní“ tenzegritické struktury. 

Dalším způsobem, jak se mohou muskuloskeletální poruchy přenášet z jednoho místa

na  jiné,  jsou  zákonitosti,  které  se  týkají  oblasti  pohybových  stereotypů  a  synergií.

Konkrétně se jedná o substituci dysfunkčního elementu jiným elementem uvnitř synergie

tak, aby došlo k splnění úlohy, kterou se snaží synergie vykonat (Latash, 2008). Z mého

úhlu pohledu někdy změny, které se jeví jako kompenzace dysfunkčního elementu v dané

synergii, mohou být také vysvětleny útlumovými reakcemi ve smyslu tendence tonických

svalů ke zvýšené aktivitě a útlumu fázických svalů, jak ukázal Janda (Janda, 1982).  

Svalstvo  stabilizující  určitý  úsek  pohybového  aparátu  (například  zápěstí)  zároveň

vyžaduje pro svou činnost, aby jeho úpony byly stabilizovány činností jiných svalů. Tyto

„jiné“ svaly musí opět pracovat ze zajištěné výchozí polohy. Neoptimální stabilizace může

vést ke vzniku obtíží (Kolář et al., 2009). Mým názorem je, že na základě tohoto principu
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lze  vysvětlit  průběh některých řetězců a  smyček,  které  bývají  ukazovány jako „pruhy“

navazujících svalů mnohdy obepínající velkou část těla. Pokud tedy nebudeme vysvětlovat

tento  úkaz  na  základě  propojení  ve  fasciálním  systému  nebo  funkčně  anatomických

svalových smyček.   

Třetím způsobem, jak na úrovni pohybových synergií může dojít ke vzniku příznaků

vzdálených od primární dysfunkce, vychází z pozorování, že při nekvalitně vypracovaném

pohybovém stereotypu  se  mohou  současně  s  provedením tohoto  stereotypu  aktivovat  i

svaly,  které  s  ním  nijak  mechanicky  nesouvisí,  nebo  mají  dokonce  i  funkci  opačnou.

Například Janda ve své kasuistice uvádí pacientku, u které docházelo k nadměrné aktivaci

horní části m. trapezius při stereotypu extenze v kyčli. Tato pacientka trpěla cervikogenními

obtížemi. Přítomnost aktivity tohoto svalu pak podle něj patří mezi nejdůležitější možné

přestavby stereotypu extenze v kyčli (Janda, 1982). Tento princip je v mé práci uveden díky

charakteristickým vzorcům, ve kterých se vyskytuje, i když není zcela jasně vysvětleno,

proč tyto vzorce nabývají své podoby. Díky určité stereotypnosti výskytu alespoň některých

z těchto vzorců se zdá, že opět zde do určité míry můžeme sledovat zákonitosti stojící za

jejich vznikem. 

Reciproční inhibice agonistů antagonisty patří mezi jevy, které jsou v české fyzioterapii

dobře známy. Alespoň podle mých zkušeností ze studentského prostředí je méně známý

fakt,  že  spoušťové  body  se  vždy  vyskytují  v  porcích  svalů,  které  jsou  vůči  sobě

antagonistické funkci za účelem imobilizace dané kloubní polohy, nebo ve snaze vyrovnat

vliv  zvýšeného napětí  antagonisty.  Snad ještě  méně známé je,  že  systémy tonických a

fázických svalů, které z pohledu jednoho kloubu jsou často ve vztahu agonista-antagonista,

mají také tento vztah jako systémy vůči sobě. Tedy, že zvýšení napětí jednoho tonického

svalu vede k facilitaci celého systému tonických svalů a útlumu celého systému fázických

svalů  neboli  i  těch,  které  nejsou v  přímém antagonismu vůči  danému svalu  z  pohledu

jednoho  kloubu  (Kolář,  2001).  Simons  et  al.  říkají,  že  spoušťový  bod  je  vytvořen  v

antagonistovi klíčového svalu kvůli neutralizaci zvýšeného napětí klíčového svalu (Simons

et al., 1999). Kolář vysvětluje tento fenomén na základě snahy o imobilizaci kloubu v určité

poloze při nociceptivním dráždění (Kolář, 2006a). Simons et al. ani Kolář v jejich textech

využitých  pro  účely této  práce  neuvádí  oba  výklady.  Podle  mého  názoru  je  pro  účely

kliniky užitečné samostatně zdůraznit,  že  pokud najdeme spoušťový bod v určité  porci
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agonisty,  je pravidlem, že nacházíme spoušťový bod v příslušné porci jeho antagonisty.

Diferenciální  rozvaha  pro  určení  příčiny  tohoto  úkazu  závisí  na  dalším  vyšetření

terapeutem.

 Problematika  reflexních  změn  úzce  souvisí  s  nociceptivním  drážděním.  „Každé

lokalizované bolestivé podráždění působí reflexní změny v segmentu, ve kterém se nalézá

bolestivá  struktura.  V segmentu  samotném pozorujeme zpravidla  hyperalgetickou kožní

zónu, svalový spasmus, nejtypičtěji TrPs, bolestivé body na okostici, omezenou pohyblivost

pohybového  segmentu  páteře  a  některou  dysfunkci  vnitřního  orgánu.  Dále  dochází  u

nociceptivního  dráždění  i  ke  vzniku  suprasegmentálních  změn“ (Lewit,  2003).  Kolář

spojuje pojem řetězení se změnami vyjádřenými mimosegmentálně (Kolář, 1998). Nicméně

se domnívám, že i reflexní změny v příslušném segmentu souvisí s problematikou řetězení,

protože  mohou  být  topicky vzdálené  od  místa  primárního  nociceptivního  dráždění,  jak

ukazuje například Lewit nebo Tichý (Lewit, 2003; Tichý, 2009). Nociceptivní dráždění dále

mění  funkci  svalstva  v okolí  tohoto  dráždění.  Existují  dvě hlavní  teorie,  které  popisují

změny funkce  svalstva  v  okolí  nocicpetivního  dráždění.  První  z  nich  se  nazývá  teorií

bludného  kruhu  (vicious  cycle  theory)  a  popisuje,  že  svalstvo  zvyšuje  svoji  aktivitu  a

dochází  k  jeho  spasmu a  ischemizaci  s  následným vznikem bolesti,  jejímž  zdrojem je

ischemizované svalstvo. Teorie adaptace na bolest (pain adaptational theory) je druhou z

těchto teorií,  která říká,  že sval  pracující  při  pohybu jako agonista  je inhibován a jeho

antagonista je facilitován. Změněná aktivita v tomto svalstvu může způsobovat jeho bolest.

(Lund et al., 1991; Hodges, Tucker, 2011). Podle Hodgese a Tuckera však pohybový systém

může  zvolit  různé  strategie  či  jejich  kombinace,  jak  ochránit  místo,  které  je  zdrojem

nocicepce.  Tito autoři  nesouhlasí  s   výlučností  dvou výše zmíněných strategií  (Hodges,

Tucker, 2011). Další možností, jak ochránit místo, které je zdrojem nocicepce, je změna

mechanického chování pohybového aparátu na základě spuštění náhradního motorického

programu. Motorický vzor na základě náhradního motorického programu však není ideální

a  přetěžuje  zbylé  části  pohybového  aparátu,  v  kterých  může  dojít  ke  vzniku  poruchy

(Vařeka, Dvořák, 2001). 

V pohybovém aparátu jsou místa, která jsem zařadil do podkapitoly s názvem Řetězení

při dysfunkci specifických míst v pohybovém systému. Pro tato místa je charakteristické, že

vyvolávají silné reflexní působení, které zasahuje větší části pohybového aparátu. Jedná se
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o  cervikokraniální  přechod,  který  díky  hlubokým  šíjovým  reflexům  ovlivňuje  tonus

veškerého posturálního svalstva a pánev, ze které lze tyto reflexy také vyvolat. Dále se

jedná  o  chodidla  a  dlaně.  Tyto  dvě  posledně  jmenované  oblasti  mají  velké  množství

exteroreceptorů,  proprioreceptorů,  nociceptorů  a  touto  cestou  je  zprostředkováno  jejich

významné  reflexní  působení.  Může  být  namítnuto,  že  jsou  i  jiné  oblasti  s  významnou

aferencí a tedy zřejmě i s významným reflexním působením, jako je například orofaciální

oblast.  V textech  použitých  v  této  práci  však  nebyl  význam jejich  reflexního  vlivu  na

zbytek pohybového aparátu zdůrazňován.  

Podle mého názoru všechny tyto mechanismy nefungují  odděleně od sebe, jak by se

mohlo  z  popisu  v  práci  zdát.  Odděleně  jsou  prezentovány,  aby  si  čtenář  uvědomil

významné aspekty funkce pohybového aparátu, které v různých kombinacích mohou stát za

vznikem vzdálené poruchy. Například sval reagující spasmem při nociceptivním dráždění,

takto ovlivňuje svým změněným napětím celý fasciální systém. Může dojít k ovlivnění jeho

přispění  v  pohybových synergiích  s  rozvojem příslušných kompenzačních  mechanismů,

působení kloubních blokád na základě jeho tahu, které vyžadují kompenzaci jinými klouby.

Tyto kompenzující klouby mohou být zdrojem nocicepce a dalších reflexních změn atd. 

Různí  autoři  zpravidla  zdůrazňují  odlišné  mechanismy řetězení.  Průběhy řetězců  se

mezi autory také liší. Richter říká, že příčina v různém průběhu řetězců je kromě různých

názorů i zdůrazňování odlišných terapeutických hledisek (Richter, Hebgen, 2011). Příčinu

rozdílnosti v řetězcích mezi autory spatřuji právě v zdůrazňování rozdílných mechanismů

řetězení  (vycházejících  z  různých  terapeutických  hledisek)  a  také  v  rozdílných

pozorováních jednotlivých autorů. 
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7  Závěr

Řetězení poruch je diskutovanou problematikou moderní fyzioterapie, avšak často chybí

sjednocené závěry.  Obecně řečeno se  patologický řetězec v pohybovém aparátu jeví jako

určitá  změna  funkce  zřetězené  muskuloskeletální  struktury  řízená  CNS,  která

zprostředkovává  vznik  vzdálených  pohybových  poruch.  Vysvětlení  těchto  zákonitostí

můžeme  spatřovat  v  několika  mechanismech.  Ve  zkratce  řečeno  se  jedná  o  reakce

pohybového aparátu  na  porušení  posturální  stability,  vzájemné  ovlivňování  segmentů  v

uzavřených kinematických řetězcích, kompenzaci kloubních blokád v páteři, působení tahu

ve fasciálním systému, přestavbu motorických stereotypů při dysfunkci jednoho elementu

patřícího do tohoto stereotypu, aktivaci svalstva společně s pohybovým stereotypem, které

s jeho funkcí nesouvisí,  vzájemné ovlivňování stabilizačních svalových synergií,  vztahy

mezi  agonisty  a  antagonisty  a  tonickými  a  fázickými  svaly,  reflexní  změny  v  jednom

míšním segmentu či segmentech přilehlých při nociceptivním dráždění, protektivní aktivitu

svalstva (s  možností  jeho dysfunkce)  při  nociceptivním dráždění,  změnu mechanického

chování pohybového aparátu při nociceptivním dráždění, reflexní působení ze specifických

míst  pohybového  aparátu.  Výčtem  těchto  mechanismů  nepovažuji  problematiku  za

vyčerpanou  a  je  vhodný  další  výzkum či  rešeršní  práce. Je  mnoho  autorů  a  konceptů

pracujících s řetězením, jedná se například o Jandu, Lewita, Véleho, Smíška  a další.

Cíle  diplomové  práce  byly  splněny.  Zpracováním  dostupných  literárních  zdrojů  byl

vysvětlen význam pojmu řetězení muskuloskeletálních poruch ve fyzioterapii a ukázány

přístupy různých autorů a konceptů k této problematice. Na základě těchto informací jsme

vyhledali  literární  zdroje  popisující  možné  mechanismy  řetězení  muskuloskeletálních

poruch ve fyzioterapii. 

První  vědecká  otázka  se  týkala  kinesiologických  mechanismů,  které  mohou  vysvětlit

problematiku  řetězení  muskuloskeletálních  poruch  ve  fyzioterapii.  Konkrétně:  Jaké

kinesiologické mechanismy mohou vysvětlit tuto problematiku. Jak je patrno již o několik

řádků výše, těchto mechanismů bylo při zpracovávání literárních zdrojů nalezena celá řada.

Jedná se o: 

1.  Změny v  zakřivení  páteře  v  důsledku  kompenzace  posturální  instability,  a  to  jak  v

79



sagitální, tak i frontální rovině.

2.  Reakce  neuromuskulárního  systému  ve  smyslu  změny  napětí  svalstva  ve  snaze  o

vyrovnání posturální instability.

3.  Reakce  v  uzavřeném  kinematickém  řetězci,  kdy  je  nefyziologicky  nastavený  (do

nefyziologické polohy) distální segment při  pohybu fixován, nebo mu je kladen značný

odpor  a  ovlivňuje  na  základě  zákonitostí  daného  kinematického  řetězce  segmenty

proximálnější, které se také dostávají do nefyziologické polohy.

4. Reakce neuromuskulárního systému na nefyziologický pohyb segmentů v kinematickém

řetězci  ve  smyslu  kompenzace  tohoto  nefyziologického  pohybu  spojeného  s  dysfunkcí

tohoto svalstva. 

5. Kompenzaci kloubních blokád v páteři, kdy jeden kloub musí kompenzovat dysfunkci

jiného kloubu a je takto přetěžován.

6.  Změny  napětí  ve  fasciálním  systému  neboli  fibrózní  kolagenové  tkáni,  která  je

kontinuální  od  hlavy  až  k  patě.  Změna  napětí  v  jedné  části  tohoto  systému  je  takto

distribuována do celého pohybového aparátu.

7.  Chování  pohybového  aparátu  jako  tenzegritické  struktury  (pro  bližší  informace  viz

příslušná podkapitola), kdy deformace v jedné části struktury vyvolává deformační síly v

celé struktuře.

8. Stav, kdy některé elementy dysfunkční synergie přebírají úlohu jiných proto, aby došlo

ke splnění požadované úlohy, a mohou být takto přetěžovány.

9.  Nutnost stabilizace úponů svalstva stabilizujícího další muskuloskeletální struktury. Při

dysfunkci stabilizace dochází k inhibici stabilizovaného svalstva .

10.  Zapojování  svalstva  při  nedokonalém vypracování  (na  základě  motorického  učení)

motorického  stereotypu,  které  s  jeho  provedením  nesouvisí.  Toto  svalstvo  může  být

zdrojem dysfunkce.

11.  Vztahy  mezi   agonisty  a  antagonisty  na  základě  recipročního  útlumu  při  převaze

(zkrácení, hypertonii) jednoho ze svalů této dvojice.

12.  Výskyt  spoušťového bodu současně   v  agonistovi  i  antagonistovi  v  rámci  snahy o

imobilizaci  kloubu  v  určité  poloze  při  nocicepci  či  vyrovnání  zvýšeného  napětí  v

agonistovi, který je zároveň klíčovým svalem.

13. Vztahy mezi tonickým a fázickým svalovým systémem, kdy zvýšené napětí jednoho
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svalu daného systému tento celým systém facilituje a tlumí druhý systém, stejný princip

platí i pro inhibici svalu.

14.  Reflexní  vliv  nociceptivního dráždění  na  celý  segment,  ve kterém se toto dráždění

nachází i vlivy suprasegmentální. Jedná se zpravidla o hyperalgetickou kožní zónu, svalový

spasmus, nejtypičtěji spoušťové body, bolestivé body na okostici, omezenou pohyblivost

pohybového segmentu páteře a některou dysfunkci vnitřního orgánu (Lewit, 2003).

15. Vliv nocicepce na aktivitu svalstva pohybového aparátu ve smyslu inhibice agonisty a

facilitace antagonisty či vytvoření funkční dlahy postižených segmentů tonickým napětím

svalstva. Ve svalstvu zajišťující tyto protektivní funkce může dojít ke vzniku poruchy.

16.  Změna  mechanického  chování  pohybového  aparátu  ve  smyslu  volby  náhradního

motorického  vzoru  pro  ochranu  místa  vyvolávajícího  nociceptivní  dráždění.  Náhradní

motorický vzor může být příčinou nefyziologického zatěžování ostatních částí pohybového

aparátu.

17. Vliv určitých zón se silným či jinak specifickým reflexním působením (hluboké šíjové

reflexy) na pohybový aparát.

Odpověď na druhou vědeckou otázku, zdali dochází k řetězení muskuloskeletálních poruch

pouze na základě funkčních nebo anatomických vlastností svalového systému, lze získat na

základě  identifikace  kinesiologických  mechanismů  vysvětlujících  problematiku  řetězení

muskuloskeletálních poruch. Jedná se o výše uvedené mechanismy, které mohou vysvětlit

vzdálený výskyt sekundárních poruch od poruchy primární a splňující kritérium časové,

prostorové  nebo  funkční  vazby.  Tyto  mechanismy  nefungují  vždy  pouze  na  základě

anatomických či funkčních vlastností svalového systému. Mechanismy, které nesplňují toto

kritérium jsou: Reakce v kinematickém řetězci podmíněné kloubními vztahy a kompenzace

kloubních  blokád  v  páteři  pro  zachování  její  mechanické  funkce.  Reflexní  změny

způsobené nociceptivní iritací v daném míšním segmentu se nevztahují pouze na svalstvo –

například kloubní blokáda může v daném segmentu či suprasegmentálně způsobit nervovou

cestou výskyt hyperalgetické kožní zóny.

 

Při  hledání  odpovědi  na třetí  vědeckou otázku jsme se snažili  zjistit,  jaký je  důvod

odlišnosti  v  průběhu  řetězců  mezi  jednotlivými  autory  a  koncepty.  Při  zkoumání
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mechanismů, kterými autoři vysvětlují své řetězce, zjišťujeme, že v této oblasti není shoda

a různí autoři  či koncepty vysvětlují své řetězce různými mechanismy. Například Lewit

nemluví  o  fasciálním  systému  (ve  smyslu,  v  kterém  je  uveden  v  této  práci)  či

kinematických  řetězcích  (Lewit,  2003).  Myers  se  při  stanovování  fasciálních  linií

(anatomických linií)  řídí pouze mechanismy fasciálního systému doplněnými o představu

těla jako biotensegritu (Myers, 2009). Tichý se při výkladu řetězení zabývá přenosem tahu

svalstva (od úponu k úponu) a blíže nespecifikovaným mechanismem činnosti  centrální

nervové soustavy, která rozhoduje o tom, které svalové spasmy a funkční blokády mají

vzniknout (Tichý, 2005). Véle se ve svém výkladu řetězení zabývá svalovými smyčkami

(skupinou  dvou  svalů  ovlivňující  pozici  vmezeřeného  kostního  segmentu),  které  se

uskupují do složitějších řetězců, tyto smyčky a řetězce umožňují vznik vzdálené poruchy

pohybového aparátu (Véle, 2006). Ve shrnutí lze tedy říci, že jeden důvod odlišnosti staveb

řetězců mezi  jednotlivými  autory lze  spatřovat  v  odlišných mechanismech,  které  autoři

zdůrazňují. Richter, který se zabýval různými modely řetězení, říká, že rozdíly v průběhu

řetězců mezi jednotlivými autory lze spatřovat v odlišných názorech na tuto problematiku a

zdůrazňování  odlišných  terapeutických  hledisek  (Richter,  Hebgen,  2011).  Na  základě

dostupných materiálů je v některých případech obtížné určit, se kterými mechanismy autoři

při stanovování staveb svých řetězců pracují a které vynechávají.
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