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1. ÚVOD 

Z praxe a z pozorování je známo, že největším problémem při jízdě na lyžích je otázka 

stability, ať už se jedná o běžecké či sjezdové lyžování. Problém se stabilitou řeší lidé vidící i 

lidé nevidomí. U lidí nevidomých je právě stabilita jejich celoživotním úskalím, se kterým se 

musejí potýkat. Z rozhovorů s lidmi, kteří jsou již od narození nevidomí, jsem měl možnost 

zjistit, že tréninkem stability a rovnováhy se téměř nikdy v průběhu života nezabývali, nebo 

jen zcela minimálně. 

Během studia tělesné a pracovní výchovy zdravotně postižených jsem si povšiml značných 

rozdílů v pohybovém projevu lidí se zrakovým postižením, oproti lidem, kteří jsou vidící, a 

těmi, kteří přišli o zrak v průběhu života. 

Pohyb na lyžích je obecně otázkou stability, a proto se tomuto problému budeme v této 

práci věnovat s ohledem na zrakové postižení. 

Společným znakem lidí se zrakovým postižením je toporná chůze o široké bázi s 

minimálním souhybem horních končetin a trupu. Lidé se zrakovým postižením jsou velmi 

členitá skupina lidí a stejně tak jsou různorodé i jejich pohybové projevy. U lidí nevidomých 

od narození se dále vyskytují i další odchylky v hybných stereotypech, jako je například 

porucha koordinace, uvědomování si vlastního tělesného schématu, poruchy rovnováhy. 

Právě rovnováha velice úzce souvisí se stabilitou. 

Aršavskij a Krjučková v roce 1954 zjistili, že již novorozenec má schopnost optické fixace 

světelného zdroje a tento světelný zdroj se snaží dostat do středu svého zorného pole (Vojta, 

1993). V této době dochází i k prvnímu vzpřímení hlavičky novorozence a toto vzpřímení je 

právě spojeno s optickou funkcí. 
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2. TEORETICKÉ POZNATKY 

2.1 Vymezení základních kineziologických pojmů 

Ještě dříve než se pustíme do podrobné kineziologické analýzy běhu na lyžích, je třeba si 

jasně vymezit několik základních pojmů, bez kterých by mohlo v následujícím textu dojít 

k nedorozumění či nepochopení. 

Již v úvodu jsme se několikrát zmínili o pojmu stabilita. Mezi další termíny, které se v textu 

vyskytnou, a které v následujících řádcích vysvětlíme, patří: postura a posturální mechanismy, 

atituda, pohybové programy a hybné stereotypy. 

Stabilita 

Stabilitu můžeme vysvětlit ze dvou pohledů. Prvním z nich je mechanický. Tento pohled 

definuje stabilitu jako míru úsilí, kterou potřebujeme k dosažení změny polohy tělesa z jeho 

klidové polohy. Druhou možností je pohled fyzioterapie - zde je stabilita vnímána jako pocit 

jistoty při udržování těla nebo jeho segmentů. Pohybové chování člověka je provázeno, jak 

udržováním určité polohy, tak i pohybem. V tomto případě je pojem stabilita přenášen i 

zdánlivě nelogicky na pohyb (Véle, Čumpelík, Pavlů, 2001). Autoři rozlišují pojem stabilita 

na stabilitu osového aparátu (stabilita vnitřní- posturální, která je představována hlubokým 

stabilizačním systémem) a na stabilitu celkovou ( stabilita vnější). 

Ze stability vnitřní vychází i účelově řízený pohyb - lokomoce. Pokud má tedy jedinec 

dobrou stabilitu osového aparátu, zajistí si tak i dobrou celkovou stabilitu. Každou z těchto 

stabilit zajišťují jiné svalové skupiny, jež jsou však funkčně propojeny a jedna bez druhé 

nedokáže fungovat správně. Z toho je patrné, že jde o dělení spíše didaktické, ve skutečnosti 

se tyto svalové skupiny úzce prolínají a navzájem se ovlivňují. Přitom je však nutné si 

uvědomit, že stabilita není jen nějaký stav, ale že se jedná o složitý a neustále se měnící 

proces. Zjednodušeně se dá tedy říci, že člověk stabilitu nemá, nýbrž prochází procesem 

stabilizace (V éle, 1997 ). 

Na tomto procesu se podílí svojí řídicí funkcí centrální nervový systém ( CNS ). CNS 

pracuje s informacemi, podobně jako je tomu na internetové síti. Tyto řídící informace 

pocházejí z několika zdrojů, kterými jsou: (V éle, 1997 ) 
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• vestibulární aparát 

• pokožka 

• zpětné vazby mezi CNS a svalovou soustavou 

• oči (zrakový analyzátor) 

Dále je třeba se také zmínit o dvou stavech, které jsou nutným předpokladem každého 

pohybu. Těmito stavy jsou: 

• postura 

• atituda 

Postura 

Při zaujetí polohy těla a jeho segmentů v klidu hovoříme o postuře. Z hlediska fyzikálního 

se jedná sice o klidový stav, ale již bylo řečeno výše, udržování těla je dynamický proces, 

který klade vysoké nároky na řídící mechanismy. Na procesu udržování postury zdravého 

jedince se podílejí obě složky svalového systému (viz další odstavec) ve vzájemné koordinaci 

(Kolář, 2001). Proces, kterým se tak děje se nazývá posturální motorika. 

Těmito složkami jsou míněny jak svaly tonické, tak svaly fázické (Janda, 1981). Svaly 

tonické jsou z fylogenetického hlediska starší, a protože v případě jakékoliv patologie, 

převažuje vývojově starší systém nad mladším (Lewit, 2006), dá se předpokládat, že v našem 

případě nevidomých lyžařů najdeme řadu svalových dysbalancí, které budou vycházet 

z neoptimálního ontogenetického vývoje člověka od narození nevidomého. Z textu vyplývá, 

že postura je velice úzce spjata s vnitřní stabilitou osového aparátu. Postura předchází každý 

pohyb a tento je s ní také ukončen, aby mohl být vytvořen nový správný základ pro další 
t 

pohyb. Jedná se o polohu neorientovanou, která se po motivaci a následné tvorbě pohybového 

záměru mění v polohu orientovanou za nějakým účelem. Tomuto stavu se říká atituda (Vojta, 

Peters, 1995). 
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Atituda 

Iniciační část pohybu nebo také atituda se vyznačuje již optickou orientací, připraveností ke 

konkrétnímu pohybu. Touto optickou orientací potom vzniká nová kvalita a základ pohybu. Je 

třeba si uvědomit, že již pouhá představa pohybu aktivuje autochtonní muskulaturu, která 

systém připravuje na směr předpokládaného pohybu (Vojta, Peters, 1995). 

Atitudu chápeme jako zaujmutí aktivní labilní polohy, která umožní člověku automatický, 

v CNS ontogeneticky naprogramovaný nebo naučený pohyb. Tento pohyb je pak zajišťován 

synergistickou prácí svalů. Jedná se o interakci svalových skupin, které zajišťují ideální 

držení těla a tvoří nezbytný základ pro optimální průběh cílené motoriky (Kračmar, 2002). Při 

této souhře svalů musíme pojmy "agonista" a "antagonista" chápat jinak než doposud. Není 

totiž možné o těchto svalech uvažovat jako o protichůdně působících svalech, protože 

antagonisté jsou nervově řízeny jen na míšní úrovní, zatímco nastavení atitudy vychází 

z vyšších nervových CNS a limbického~systému (Vojta, Peters, 1995). Jejich kontrakce 

přecházejí v kokontrakci, a tak daný segment pohybového aparátu udržují v prostoru jako 

loutkař loutku. 

Nesprávné nastavení jednotlivých segmentů těla vede k neoptimální atitudě a posléze ke 

vzniku náhradního pohybového vzoru místo vzoru ideálního (Kračmar, 2002). To s sebou 

samozřejmě nese nejen neekonomičnost prováděného pohybu, ale i riziko rozvoje dalších 

odchylek ve funkci svalového aparátu a samozřejmě i riziko poranění z důvodů chronického 

přetěžování některých struktur pohybového aparátu. 

Pohybové programy 

V průběhu lidské fylogeneze byly vytvořeny základní pohybové programy. Tyto programy 

zcela korespondují s lidskou druhovou anatomickou strukturou. Pohybové programy jsou 

shodné pro každého člověka a na ně teprve navazují hybné stereotypy. Vrcholem takového 

pohybového programu je pak bipedální lidská lokomce, která je jedinečná člověku jako 

druhu. Pro typicky lidskou lokomoci (chůzi) je charakteristický střídavý pohyb dolních 

končetin, který je doprovázen kývavým pohybem vždy kontralaterální horní končetiny a 

trupu (Kračmar, 2002). Tato vychází ze zkřížené kvadrupedální lokomoce. Proto je pro 

správnou chůzi nezbytný předpoklad dokonalého zvládnutí lezení po čtyřech v rámci 

motorického vývoje jedince. V literatuře jsou popisovány i takové odchylky, kdy batole 
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neleze vpřed ve směru hlavičky, ale vektor pohybu je přesně opačný, ve směru velkých 

svalových skupin dolních končetin (Jeřábek, 1985). Lokomoci chápeme jako cílený pohyb za 

účelem přemístění jedince z místa na místo. 

Svalovou činností končetin je tělo se ztrátou rovnováhy akcelerováno vpřed, aby ve fázi 

opory byla dynamická rovnováha získána zpět (Kračmar, 2002). Že se v případě chůze 

nejedná o čistě reflexní činnost, jak popisují někteří autoři (Janečka, 2005), ale o připravený 

pohybový program potvrzuje EMG ( elektromyografická) - analýza funkce m. gastrocnemius 

při chůzi. Jeho aktivita začíná 140 ms před stimulací dotykem paty podložky a přetrvává 120 

ms po dotyku. Monosynaptický reflex má latenci asi 30 ms po podráždění a tudíž kontakt paty 

s podložkou nestihne vyvolat aktivitu tohoto svalu. Činnost svalů vzniká ještě než reflexní 

stimul začne působit. K reflexnímu mechanismu dochází jen v případě, pokud dojde k selhání 

naprogramovaného mechanismu (V éle, 1997 ). 

Hybné stereotypy 

Právě v hybných stereotypech se odehrává veškerá individuelní pohybová rozmanitost 

lidské populace. Pohybové programy jsou tedy výsledkem lidské fylogeneze, zatímco hybné 

stereotypy jsou výsledkem ontogeneze toho daného jedince. Pohybová výbava člověka je 

souhrnem jednotlivých složitějších a jednodušších hybných stereotypů. Tyto zažité hybné 

stereotypy se pak různě kombinují a řetězí, podle potřeby jedince a situace. Hybný stereotyp 

se vytváří a fixuje pouze opakovanou pohybovou činností. Dobré zvládnutí určitého hybného 

stereotypu se navenek projevuje elegancí a estetičností prováděných pohybů (Kračmar, 2002). 
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2.2 Psychomotorický vývoj jedince s ohledem na zrakové postižení 

Každý jedinec prochází jednotlivými fázemi psychomotorického vývoje až do dospělosti. 

V těchto obdobích se postupně rozvijejí pohybové programy, dovednosti a návyky, a tím se 

utváří osobnost lidského jedince. V následujících řádcích poukážeme na důležité momenty 

ve vývoji motorických programů a stereotypů v ranném věku, který je pro jejich správné 

zvládnutí rozhodující. 

Novorozenecké období 

Jedná se o dobu od narození do šesti týdnů. Jak již bylo řečeno v úvodu, i v tomto období je 

již patrný pozitivní vliv optické stimulace na rozvoj pohybových schopností novorozence 

01 oj ta, 1993). Při absenci tohoto zrakového vjemu nemá dítě potřebné podněty ke změně 

polohy a následnému rozvoji motoriky a posturálních mechanismů. Jelikož tři čtvrtiny 

z celkového počtu senzorických informací o zevním prostředí pochází ze zrakového 

analyzátoru, dochází tak k senzorické deprivaci. Motorický útlum provází i útlum sociální, 

protože od druhého týdne pozoruje novorozenec lidský obličej. Toto může poznamenat i 

vytváření vzájemných vztahů mezi matkou a dítětem. 

Ale ani nevidomé dítě jen tak neleží bez pohybu, protože má stejně jako dítě zdravé 

vrozenou škálu reflexů, které umožňují přežití prvních fází života a je tak zajištěn alespoň 

částečný rozvoj motorických reakcí (Břečková, 1997). 

V souvislosti s malou pohybovou schopností dítěte může vznikat i podezření na 

kombinovanou poruchu. Tento vývojový deficit se postupně vyrovnává v batolecím období 

(yágnerová, 2004). 

Kojenecké období 

Rozumíme tím dobu od šesti týdnů do jednoho roku. Za normálních okolností v tomto 

období dochází k masivnímu rozvoji hrubé motoriky (zajištění postury a lokomoce). 

V prvním roce života dochází i k rozvoji zrakového vnímání a utváření představ o okolním 

světě, ale i o vlastním těle. Že je to věk v tomto směru rozhodující, dokazují i kresby lidských 

postav nevidomými, třináctiletými dětmi. U chlapce, který je od svých čtyř let nevidomý, jsou 

zachovány proporce a detaily lidské postavy. Zatímco u stejně staré dívky, která je nevidomá 
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již od narození, shledáváme jen změť čar, přestože ví, z jakých částí se lidské tělo skládá 

(Vágnerová, 2004). (viz. Obr. 1 a 2 ) 

Obr.l - (kresba lidské postavy, dívka 13 let, nevidomá od narození) 

Obr. 2 - (kresba lidské postavy, chlapec 13 let, ztratil zrak ve čtyřech letech) 

Obr.l Obr.2 

Každé dítě by mělo mít co nejvíce vjemů z okolního prostředí, aby neupadlo do apatie. 

Zároveň však nesmí dojít k přesycení informacemi, protože výsledný efekt je stejný jako 

v případě apatie, a tím je zpomalení nebo opoždění vývoje. Dítě, které je nevidomé, nemá 

pocit zvědavosti, tím pádem i daleko menší možnosti vlastního učení a je na rodičích, aby 

takovému dítěti zprostředkovali co nejvíce vjemů. Dítě nemá příležitost otáčet se za 

zajímavými podněty. Zůstává ležet bez hnutí, jeho pohyb je samoúčelný bez motivace a 

zpětné vazby a tím se dále zhoršuje jeho vývoj. 

Ve třech měsících je to opět zrak, který stimuluje rozvoj manipulačních schopností ruky. 

Pohyb rukou u těžce zrakově postiženého dítěte je jen bezcílným máváním, které takové dítě 

nevidí a tudíž ho nemůže ani kontrolovat. 

Manipulace je dalším významným milníkem senzomotorické inteligence, která se začíná 

rozvíjet okolo čtvrtého měsíce. S tím souvisí i rozvoj vnímání vlastního tělesného schématu. 

Vlivem absence zrakové kontroly se pomalu rozvíjí senzomotorická koordinace, vázne 

rozvoj posturálních mechanismů, a tím i rozvoj motoriky ruky. Toto vše má za následek 

zvětšení propasti mezi fyzickým věkem a věkem ontogenetickým. Zároveň rovněž vázne 

vývoj osobnosti daného jedince (Břečková, 1997). 
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Batolecí období 

Tímto obdobím rozumíme věk dítěte od jednoho roku do tří let. Batolecí věk je označován 

jako období autonomie a separace. Jedná se o postupné uvolňování vazeb, které byly 

v předcházejícím období důležité, například vazba na matku. Podmínkou pro uvolnění vazeb 

je rozvoj samostatné lokomoce. Proto je toto období také označováno análně-uretálně

muskulární, protože dítě dosahuje autonomie hlavně pomocí svalové aktivity. Při normálním 

vývoji je motorická aktivita dítěti natolik příjemná, že mu poskytuje uspokojení sama o sobě. 

Dítě, které je nevidomé má také potřebu stimulace pohybem, ale její uspokojování probíhá 

zcela jiným způsobem než je běžné, protože chybí právě onen uspokojující pocit z poznaní a 

objevení něčeho nového. Jak již bylo totiž řečeno několikrát, zrak startuje jakýkoliv pohyb a 

zprostředkovává i zpětnou vazbu o činnosti. V motorickém projevu nevidomého batolete tak 

pozorujeme pocit strachu a obavy z neznáma. Tyto negativní emoce pak nadále omezují 

potřebu aktivity a zvídavosti, ale zároveň zvyšují potřebu jistoty (Vágnerová, 1995). 

Vývoj v oblasti hrubé i jemné motoriky není samoúčelný, ale má smysl pro samostatnější 

uspokojování potřeby stimulace. Každé dítě potřebuje pro svůj rozvoj přiměřený přísun 

podnětů a to v takové míře, aby je dítě bylo schopno zpracovat, nebo v opačném případě 

neupadalo do apatie. Tato míra je přísně individuelní. I dítě s postižením zraku potřebuje 

takové podněty, musejí však být pro dítě srozumitelné, něčím známé a nesmějí vyvolávat 

strach svou nejasností. 

Batolecí období je charakteristické i rozvojem řeči, čemuž absence zraku nikterak nebrání. 

Dítě se příslušná slova naučí, ale mnohdy neznají přesně jejich obsah. Určitá část verbálního 

projevu tak zůstává bezobsažná a v pozdějším věku jen abstraktní představou (Vágnerová, 

1995). 

Nutno dodat, že toto období je i obdobím, kdy u dítěte, které je nevidomé, dochází 

k postupnému vyrovnání vývojového deficitu, především na základě rozvoje řeči (Břečková, 

1997). Otázkou však zůstává, do jaké míry se tento deficit, zejména motorický, dokáže 

srovnat, protože leckdy se nemusí v běžných činnostech projevit. Zejména pokud není 

pohybový aparát vystaven extrémním nárokům, jako v našem případě běhu na lyžích. 

Abychom měli nějakou představu o psychomotorickém deficitu od narození nevidomých 

dětí, předkládáme příklad, tak jak ho uvedla Vágnerová ve své publikaci Psychopatologie pro 

pomáhající profese: " .. jedná se o sedmnáctiměsíční dívku, která je od narození nevidomá. 

Zdravé dítě v tomto věku je schopno samostatné lokomoce a nadále rozvíjí i jemnou motoriku 

ruky. Ona se však nepohybuje ani neleze. Na známém místě dokáže sice sama stát, dokonce i 
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bez opory, ale bojí se však jakkoliv pohnout. Vývoj motoriky ruky je rovněž opožděn, 

k úchopu stále používá celou ruku, pinzetový úchop, jakožto zvládnutí manipulační schopnosti 

ruky, nezvládá vůbec." (Vágnerová, 2004). 
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2.3 Klinicky významná místa posturálního systému z hlediska klasické techniky běhu 

na lyžích 

V lidském těle je několik zdánlivě anatomicky natož funkčně nesouvisejících oblastí, které 

však mají zcela zásadní vliv na posturální funkce a potažmo, jak již bylo několikrát řečeno, i 

na průběh pohybu. Tyto oblasti jsou dobře přístupná klinickému vyšetření a mají vypovídající 

hodnotu o funkci posturálního systému. Na tomto místě chceme představit ta místa, která mají 

z hlediska kinezilogického rozboru běhu na lyžích rozhodující vliv a tvoří pojítka mezi 

jednotlivými částmi tělesného schématu. 

Musculus transversus abdominis 

Díky řadě elektromyografických studií se podařilo prokázat, že tento sval reaguje jako první 

na počátku všech polohových změn páteře (Véle, Čumpelík, Pavlů, 2001). Tento sval není 

navíc podle nejnovějších poznatků zcela anatomicky, natož funkčně oddělen od dalšího 

posturálního svalu, a tím je diaphragma.(Dvořák, Holibka, 2005). Jeho důležitost spočívá 

právě v reakci na tvarové a polohové změny páteře a je tím pádem jakýmsi indikátorem stavu 

činnosti hlubokého stabilizačního systému. 

Musculus diaphragma - bránice 

Jedná se o mohutný plochý sval, který odděluje dutiny hrudní od dutiny břišní a má tvar 

kopule. Jednotlivé svalové snopce se sbíhají od periférie k šlašitému centru a mohou se 

aktivovat i samostatně a tím pádem ovlivňovat postavení hrudníku a páteře (V éle, 1997 ). Již 

Skládal v roce 1976 prokázal kromě notoricky známé respirační funkce i funkci posturální. 

Z toho je patrný vliv respirace na posturální mechaniku, nebo-li vnitřní stabilitu. 

Dokonce je možné o diaphragmě uvažovat jako o posturálním svalu se základní dechovou 

funkcí. Dysfunkce diaphragmy, a potažmo i m. transversus abdominis, vede díky špatnému 

stereotypu dýchání k přetěžování bederní a krční páteře (Lewit, 2006) v důsledku trvalého 

zapojení pomocných dýchacích svalů a strukturálních změn s tím spojených. 
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Jelikož běh na lyžích je velice komplexní činností, která zatěžuje nejen celý pohybový 

aparát, ale tím pádem samozřejmě i kardiorespirační systém. Proto je vhodné vyšetření 

bránice věnovat pozornost i z tohoto důvodu. 

Přechod mezi hrudnl a bedernl páteři ( Th/L přechod) 

Jedná se o místo na osovém aparátu, které je jakousi křižovatkou mezi horním a dolním 

trupem a jejich pohybu při pohybových synkinézách spojených s pohybem horních a dolních 

končetin během chůze. 

Funkční propojení Th!L přechodu do pohybových vzorců začíná již během 5.-6. měsíce 

života dítěte, přičemž nutným předpokladem je jeho zastabilizování v poloze v leže na zádech 

bez opory dolních končetin o podložku. Správná funkce ThiL přechodu se promítá i do 

správného průběhu kvadrupedální lokomoce a tím pádem i do správného vývoje bipedální 

lokomoce, kterou je chůze (Šenková, Dvořák, 2005 ). 
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2.4 Charakteristika techniky běhu na lyžích klasickou technikou 

Klasický běh na lyžích obsahuje dva způsoby běhu na lyžích. Jsou to střídavý běh dvoudobý 

a soupažný běh jednodobý. Střídavý běh dvoudobý se svou pohybovou strukturou nejvíce 

podobá běžné lidské lokomoci, kterou je chůze, a je proto považován za základní způsob běhu 

na lyžích. Tento způsob běhu na lyžích se využívá v mírném stoupání a při běhu po rovině. 

Pokud jsou sněhové podmínky horší, používáme tento způsob běhu i z mírném svahu. 

Střídavý běh dvoudobý se rozděluje do dvou pohybových fází a dále se pohybová struktura 

rozděluje do sedmi pohybových prvků. 

Zatímco obě pohybové fáze na sebe plynule navazují, tak jednotlivé prvky na sebe 

nenavazují izolovaně, ale vzájemně se prolínají (Gnad, 2002). Dokonalým propojením vzniká 

běh na lyžích tak jak ho známe a jakého chceme docílit i u nevidomých běžců. Řazení má 

tedy spíše didaktický význam. Jejich zvládnutí však vyžaduje neustálé hledání stability a 

rovnováhy, což klade značné nároky na koordinaci svalového aparátu. 

Střldavý běh dvoudobý 

Pohybové fáze střídavého běhu dvoudobého: 

• Odraz 

• Skluz 

Pohybové prvky střídavého běhu dvoudobého: 

• Příprava na odraz- dochází k ukončení skluzu v jednooporovém postavení, trup 

se mírně naklání vpřed, těžiště se posouvá vpřed s pokrčením kolene skluzové 

dolní končetiny. 

• Odraz - odraz začíná v okamžiku, kdy se švihová a odrazová dolní končetina 

navzájem mijejí. Odrazová dolní končetina se napíná v kyčelním, kolenním a 

hlezenném kloubu. Těžiště těla se přesouvá nad budoucí skluzovou lyži. 

• Švihová práce dolní končetiny - působením setrvačné síly při dokončování 

odrazu se odrazová dolní končetina zašvihne a oddálí se patka lyže od sněhu. 

Následuje aktivní vykývnutí vpřed kyvadlovým pohybem. 
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• Přenášení hmotnosti těla - přenos těžiště těla se děje v okamžiku dokončení 

odrazu, těžiště se přesouvá nad skluzovou lyži, aby nedošlo k dvouoporovému 

postavení. Přesun těžiště proto musí být dostatečně rychlý. 

• Práce paží a odpich holemi - odpich se provádí kyvadlovým pohybem paže vzad 

v závěru se současným napnutím paže ve všech kloubech. Zároveň s odpichem 

jedné paže provádíme kyvadlový pohyb druhé paže vpřed. Pohyb je v maximálním 

rozsahu ramenních kloubů. 

• Pohyb trupu - pohyb trupu u střídavého běhu dvoudobého je v předozadním a 

bočním směru. Předozadní posun je spojen s posunutím těžiště vpřed. Boční posun 

je přenos těžiště z lyže na lyži. Trup se zároveň otáčí kolem vertikální osy 

v průběhu dokončení odrazu a odpichu. 

• Jízda ve skluzu- skluz se děje v jednooporovém postavení. Dochází k pokrčování 

v kolenním kloubu budoucí odrazové dolní končetiny (Gnad, 2002). 

Soupažný běh jednodobý 

Druhým způsobem běhu na lyžích je soupažný běh jednodobý, který využíváme zejména 

v rovinatém terénu, nebo mírně klesajícím svahu. Při tomto způsobu běhu se běžec odráží 

oběma rukama společně se současným odrazem zjedné dolní končetiny. Tento způsob má 

rovněž dvě pohybové fáze, které jsou shodné s výše jmenovanými a sedm pohybových prvků, 

kde jsou však drobné rozdíly oproti střídavému běhu soupaž (Gnad, 2002). 

Pohybové fáze soupažného běhujednodobého: jsou shodné s předchozími 

Pohybové prvky soupažného běhujednodobého: 

• Příprava na odraz - uskutečňuje se při dokončování skluzu ve dvouoporovém 

postavení, paže jsou v zapažení, pokrčováním kolenního a kyčelního kloubu 

dochází 

ke snižování těžiště 

• Odraz - provádí se ve dvouoporovém postavení, současně se dolní končetina 

napíná v kyčelním, kolenním a hlezenním kloubu, paže jdou soupaž kyvadlovým 

pohybem do vzpažení, těžiště se přenáší nad skluzovou lyži 
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• Skluz v jednooporovém postavení - skluzová dolní končetina je mírně pokrčená 

v kolenním kloubu, odrazová dolní končetina je v odlehčení a dochází k jejímu 

zášvihu, paže se stále pohybují do vzpažení 

• Švihová práce dolní končetiny - po dokončení odrazu dochází k zášvihu 

odrazové dolní končetiny, dochází k oddálení patky lyže od sněhu a následně 

dojde k jejímu aktivnímu vykývnutí vpřed. Na sníh je pokládána vedle skluzové 

dolní končetiny, nastává skluz ve dvouoporovém postavení 

• Práce paží- paže jsou aktivně přenášeny vpřed, před zahájením odpichu se mírně 

pokrčí v loketním kloubu. Hole se zapichují šikmo vzad před špičkou vázání, 

v průběhu pohybu využíváme maximálního rozsahu pohybu. 

• Nastavení trupu - trup se mírně s pohybem paží předklání, během odpichu se 

aktivním zapojením břišního svalstva předklání téměř do vodorovné polohy. 

Z hlediska výsledného zrychlení je výhodné zapojit co nejvíce svalů. 

• Skluz ve dvouoporovém postavení- fáze skluzu ve dvouoporovém postavení je 

zahájena ve chvíli, kdy se švihová dolní končetina aktivně vrací zpět a dotkne se 

sněhu vedle skluzové dolní končetiny. Tato fáze je ukončena až ve chvíli dalšího 

odrazu. Současně probíhá i soupažný odpich horních končetin. 
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2.5 Možnosti testování a hodnocení posturálního systému 

Stejně jako se vyvíjely poznatky o funkci, činnosti a složení posturálního systému, vyvíjeli 

se i způsoby jeho testování. Snad nejdéle užívaným, až do dnešní doby, je systém hodnocení 

na základě vyšetřování zkrácených, oslabených svalů a následného hodnocení držení těla. 

Tento systém testování je shrnut v knize pana profesora Jandy z roku 1981 "Vyšetřování 

hybnosti", a je omezen na vyšetřování čistě jen svalové síly. Jedná se o tak zvaný "Svalový 

test". Tímto způsobem je možné svaly testovat jen pokud nebereme v potaz poznatky o 

systému řízení a řetězení svalů celého posturálního systému, protože pracuje čistě na základě 

anatomického uspořádání svalů bez ohledu na jejich funkci v rámci celku. Tímto testováním 

si vystačíme jen na úrovni agonista X antagonista, což odpovídá jen míšní úrovni řízení 

svalů. 

Řízení posturálního systému je však daleko komplexnější činností, do které zasahují jak 

kortikální struktury centrálního nervového systému, tak její subkortikální struktury 

představované limbickým systémem. Limbický systém hraje i podstatnou roli v procesu 

motorického zrání a učení (V éle, 1997 ). 

Dalším možným způsobem je vyšetření zkrácených svalů. Vyšetřuje se v podstatě délka 

svalů, které mají výraznou posturální funkci, a tedy výrazný sklon ke zkrácení. U člověka jsou 

to svaly, které udržují vzpřímený stoj, a to hlavně stoj najedné dolní končetině (Janda, 1981 ). 

Jsou to svaly: 

o M. pectoralis major 

o Flexory ruky a prstů 

o M.iliopsoas 

o Addktory kyčelního kloubu 

o M. rectus femoris 

o M. levator scapulae 

o M.trapezius- horní část 

o Mm. erectores spinae 

o M. quadratus lumborum 

o Flexory kolenního kloubu 

o M. gastrocnemius 

o M. soleus 



Pro naše účely testování a následné provedení kineziologické analýzy se nám jeví jako 

nejvhodnější soubor klinicky ověřených testů, které se skládají ze dvou základních částí, a to 

statické a dynamické. 

• Dynamické 

o Vyšetření bránice a dechové mechaniky 

o Posazování z lehu na zádech - aktivace mm.obliquii abdominis externii a 

hlubokých flexorů hlavy a krční páteře 

o Zkouška pro m. serratus anterior 

o Brťigerův sed se zátěží 

o Vyšetření chůze 

• Statické testy 

o Konvexita břišní stěny 

o Vyšetření postavení pánve 

o Vyšetření celkového držení těla 

V roce 2005 byl v České kinantropologii publikován článek s názvem "Reakce pohybové 

soustavy člověka na alternativní formu lokomoce" jehož součástí je i kineziologická analýza 

ploutvového plavání, získaná na základě stejných klinických testů posturálru'ho systému 

(Kračmar, Dvořák, Smolík, 2005 ). 

Všemi těmito testy jsou brány v potaz všechny aspekty řetězení svalových funkcí 

v návaznosti na respiraci a stabilitu jedince. Pro správnou funkci posturální motoriky je 

daleko důležitější vzájemná koordinace a souhra svalů než jejich maximální síla. 

Část testů byla poprvé prezentována na konferenci v Jáchymově autory Dvořák, Šenková 

v roce 2003 a byly ústně konzultovány přednostou Rehabilitační kliniky FN Motol Doc. 

Pavlem Kolářem. Další testy pak byly prezentovány autorkami Šafářová, Valouchová 

v loňském roce 2005 na konferenci v Poděbradech. Obě autorky pracují na Rehabilitační 

klinice FN Motol. 
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3. CÍL A ÚKOLY PRÁCE 

Cíl práce 

Analyzovat klasickou techniku běhu na lyžích z pohledu kineziologie a nalézt souvislosti se 

stavem posturálního systému jedinců, kteří jsou od narození nevidomí. 

Úkoly práce 

1. Provést kineziologickou analýzu běhu na lyžích klasickou technikou zdravých jedinců. 

2. Navrhnout vhodné klinické testy posturálních mechanismů. 

3. Zjistit stav posturálního systému od narození nevidomých jedinců. 

4. Porovnat výsledky testů s pohybovým proJevem na běžeckých lyžích od narození 

nevidomých jedinců. 
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4. METODIKA PRÁCE 

4.1 Kineziologická analýza běhu na lyžích klasickou technikou zdravých jedinců 

Střídavý běh dvoudobý 

Během přípravy na odraz dochází k postupnému zpomalování odrazové nohy, přičemž se 

trup mírně naklání vpřed. Na svalový aparát těla je nyní kladen velký nárok. V této poloze 

jsou totiž nejvíce namáhány vazivové struktury a meziobratlové ploténky páteře, což 

vyžaduje dobrou stabilizaci jednotlivých segmentů páteře. Mělo by dojít ke zvetšení aktivity 

mm. multifidi a spolu s nimi, což je zevním znakem této aktivace, dochází k zapojení břišních 

svalů, přičemž tyto svaly se musejí pro svou správnou funkci aktivovat jako jeden celek. 

Mírný předklon trupu s sebou nese samozřejmě i posunutí těžiště těla dopředu a zatížení 

přední části plosky nohy skluzové dolní končetiny. Při správné funkci plosky nohy a přes 

stimulaci proprioreceptorů dojde ke stabilizaci mírně pokrčeného kolenního kloubu a ke 

zvětšení práce m. vastus medialis, čímž se zvětší stabilizační funkce břišních svalů a bránice. 

Ještě před samotným odrazem je kromě stabilizace trupu nutná i stabilizace pánve a 

přenesení hmotnosti těla na budoucí skluzovou nohu. Na této stabilizaci pánve se podílejí 

svaly hýžďové a to zejména m. gluteus medius a m. gluteus minimus. Právě aktivací 

hýžďových svalů se zvyšuje i práce břišních svalů, jelikož společně stabilizují oblast pánve a 

dolní část trupu. S dokončením přenesení hmotnosti těla se dále zvyšuje nutnost stabilizace 

pánve a trupu čemuž pomůže i kontralaterální vychýlení horní části trupu, které provází 

trojdimenzionální rotace jednotlivých segmentů osového orgánu, podobně jako při 

kvadrupedální lokomoci nebo při obyčejné chůzi. K tomu by nemohlo dojít, pokud by byla 

narušena komunikace horního a dolního trupu. Klíčovým místem této komunikace je 

thorakolumbální přechod. Thorakolumbální přechod je stabilizován pomocí m. serratus 

anterior inferior. Samotný přenos pohybu z dolního trupu a dolních končetin na horní část 

trupu společně s horní končetinou obstarávají mm.obliquii abdominis externí a interní a 

spojením jejich funkce s m. serratus anterior. 

Současně při dokončení odrazu dochází k zášvihu odrazové dolní končetiny do extenze, ta 

se oddaluje od sněhu (švihová práce dolních končetin), a odpichu kontralaterální horní 

končetinou. Lyžař jede v této fázi po jedné lyži. V momentě kdy se dolní končetina vrací ze 
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zášvihu, tak se těžiště těla, které dosud muselo být nad skluzovou lyží, postupně přesouvá 

v bočním směru do středu těla, rovněž páteř se vrací do neutrální polohy, aby se mohla znovu 

přizpůsobit dalšímu přenosu váhy a odrazu, ale na opačné straně. 

Svou pohybovou strukturou a přítomností 4 opěrných bodů, se střídavý běh podobá 

takovému způsobu lidské lokomoce, jakou je zralé kvadrupedální lezení. 

Soupažný běh jednodobý 

Z pohledu nároků na stabilitu je tato technika méně náročná a rovněž její pohybová 

struktura je podobná vývojově nižšímu způsobu lokomoce, kterým je tulenění. Při tomto 

způsobu lokomoce, jakým je tulenění, je hlavní práce obstarávána přes pletence pažní a 

trupové svaly, s minimální pomocí dolních končetin. Paže jsou však již během tulenění 

zapojovány střídavě, a tím se tedy podporuje zkřížený lokomoční vzor potřebný pro správnou 

kvadrupedální lokomoci a chůzi. Při soupažném běhu jednodobém je však zvýrazněna práce 

dolních končetin, které dávají dopředný impuls při běhu odrazovou fází stejně jako u 

střídavého běhu dvoudobého. 

Během soupažného běhu jednodobého dochází ke střídání jízdy v jednooporovém a 

dvouoporovém postavení. 

Stejně jako u dvoudobého běhu střídavého se ve fázi přípravy na odraz trup mírně naklání 

vpřed a dochází tím ke flexi páteře (osového aparátu). V tomto vzájemném nastavení páteře a 

pánve jsou kladeny největší nároky na meziobratlové ploténky a je nutná dobrá stabilizace 

jednotlivých segmentů páteře. To se děje díky souhře svalů stejně tak, jak bylo popsáno u 

stejné pozice trupu a pánve u střídavého běhu. Rozdíl je pouze v nastavení paží, které jsou 

v tomto případě obě v zapažení. Toto zapažení dále zvyšuje nároky na dokonalou souhru 

povrchových zádových a břišních svalů. V konci přípravy na odraz se celé tělo snižuje 

mírným pokrčením kolenního kloubu a tím pádem dochází ke snížení těžiště těla. Při mírném 

pokrčení kolenního kloubu se nutně zvyšuje i aktivita m. vastus medialis. S ním je spojeno i 

zpevnění trupu a jeho stabilizace. Současně se váha těla a samozřejmě i těžiště přenáší nad 

budoucí odrazovou dolní končetinu. Posun těžiště do strany s sebou nese nutnost zapojení 

mm. gluteus medius a minimus a zevních rotátorů kyčelního kloubu, jakožto stabilizátorů 

pánve. 

Samotný odraz probíhá ve dvouoporovém postavení při vychýlení těžiště těla nad 

odrazovou dolní končetinu a zatížením této lyže. Bez vychýlení těžiště a zatížení lyže totiž 
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není možné provést plnohodnotný odraz a dodat tělu potřebný dopředný impuls, aby všechna 

práce zůstávala jen na pletenci horní končetiny. Ve stejném okamžiku se trup začíná 

napřimovat a těžiště se přesouvá nad opačnou dolní končetinu, což vyžaduje zrcadlové 

zapojení svalů kyčelního kloubu a stabilizátorů pánve. Současně jsou paže kyvadlově 

přeneseny ze zapažení do předpažení, čímž se zvyšuje páka působící na osový aparát. To je 

však kompenzováno napřimováním trupu během odrazu. Při dokončování odrazu se postupně 

dvouoporové postavení mění na jednooporové a dochází ke skluzu v tomto postavení. Aby 

byl skluz maximálně využit je nutné stabilizovat nejen skluzovou dolní končetinu, ale i trup. 

K tomuto je rozšířena činnost trupových svalů, které se do této doby podílely zejména na 

držení a pohybu ramenních pletenců. Jak paže dokončují pohyb do předpažení, dolní 

končetina dokončuje pohyb do zanožení (švihová práce DK) a hyperextenzi kyčelního klubu, 

která s sebou nese i extenzi osového aparátu spojenou s aktivací povrchových 

paravertebrálních svalů. V případě, že nejsou břišní svaly dostatečně aktivovány, dojde 

v tomto okamžiku kjejich ještě větší inhibici a nestabilitě při jízdě v jednooporovém 

postavení. Tato inhibice má vliv i na další průběh pohybu. Po dokončení pohybu dolních a 

horních končetin dochází k současnému aktivnímu vykývnutí odrazové dolní končetiny vpřed 

a oboustrannému odpichu holemi (práce paží). Odpich je umocněn zapojením a nastavením 

trupu do flekčního postavení. Právě v tomto okamžiku se projeví výše zmiňovaná inhibice 

břišních svalů. Může se projevit opožděním práce trupu nebo jeho nedostatečností při 

odpichu, v tom případě je celý odpich uskutečňován jen přes ramenní pletence. To je 

nevýhodné, jak z hlediska ekonomiky pohybu, tak z hlediska rizika chronických obtíží 

ramenních pletenců. 

Ve stejném okamžiku jako je odpich holemi, se lyžař opět vrací do skluzu ve 

dvouoporového postavení, čímž se usnadní stabilizace pánve a trupu ve frontální rovině. Aby 

došlo co k nejefektivnějšímu přenosu sil horních končetin pro pohyb vpřed, je nutné správné a 

funkční propojení svalů ramenního pletence a svalů břišních. Propojení je zajišťováno přes 

spojení m. obliqus abdominis externnus a m. serratus anterior. Část energie se také může 

ztratit při nestabilitě Th/L přechodu. Stabilita tohoto klíčového místa je ve frontální rovině, 

jak již bylo řečeno dříve, zajištěna dvouoporovým postavením. Pro zajištění stability 

v sagitální rovině je nutné propojení funkce m.psoas major a m. serratus posterior inferior. 
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4.2 Návrh vhodných klinických testů posturálních mechanismů 

Pro zjištění stavu posturálních mechanismů a jeho případné insuficienci nevidomých lyžařů 

jsme vybrali testy u nichž jsou brány v potaz aspekty řetězení posturálních funkcí a 

příslušných svalů. Vyšetření, jak již bylo řečeno dříve, je rozděleno do dvou částí: 

o Dynamická vyšetření 

o Statická vyšetření 

Je důležité si uvědomit, že nález v těchto dvou složkách spolu vůbec nemusí korelovat, 

jelikož statickou složku ovlivňují mimo jiné i anatomické a strukturální dispozice daného 

jedince, zatímco dynamická složka vyšetření je výsledkem právě oné koordinace a souhry 

svalové, která pak ve finálním výsledku ovlivňuje i samotný průběh pohybu. 

Dynamická vyšetření 

• Vyšetření bránice a dechové mechaniky (viz. Obr. 1, příloha 1) 

Jedná se o palpační vyšetření zadní části bránice, která je nejlépe přístupná v zadní části 

dolních žeber. Vyšetřující stojí za zády pacienta a radiální hranou ukazováků zaboří prsty do 

svalů pod dolními žebry. Potom vyzveme vyšetřovanou osobu, aby nám naše prsty pomocí 

svalů odtlačila a my si všímáme intenzity svalové kontrakce nebo případných souhybů 

ramenních pletenců. Je možné toto vyšetření doplnit ještě vyšetřením spoušťových bodů 

bránice dle Lewita. Pokud totiž nalezneme spoušťové body v bránici je zřejmá i její 

insuficience. Podle Lewita totiž při dobré funkci stabilizačního systému mizí i výskyt 

spoušťových bodů v bránici (Lewit, 2006). Sledujeme rovněž rozvoj hrudníku během dýchání 

a místa maximálního pohybu. 

• Posazování z lehu na zádech - aktivace šikmých břišních svalů a hlubokých 

flexorů hlavy a krční páteře (viz. Obr. 2, příloha 1) 

Při tomto vyšetření položíme vyšetřovanou osobu na záda s nataženými dolními 

končetinami a vyzveme k posazení. Všímáme si průběhu pohybu již od samého začátku. 

V optimálním případě se nejdříve přiblíží brada k ohryzku, pak následují ramena a zbytek 
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trupu, přičemž dolní úhly žeber by se měly od začátku pohybu stále přibližovat a břišní stěna 

by měla být oploštělá. Pokud jsou dané svaly oslabené, tak brada nebude směřovat dolu 

k ohryzku, ale pohyb hlavy bude následovat bradu vzhůru ke směrem ke stropu. To nám 

odhalí oslabení hlubokých flexorů krku a hlavy. Oslabení mm. obliqui externi se projeví 

oddálením dolního úhlu žeber při zvednutí ramen, v průběhu dalšího pohybu se dolní žebra 

přiblíží a na břišní stěně však bude prominovat m. rectus abdominis. Případně se projeví i 

diastáza (rozestup) tohoto svalu. 

• Zkouška prom: serratus anterior (viz Obr. 3, příloha 1) 

Vyšetřovanou osobu vyzveme, aby zaujala polohu ve vzporu klečmo a následně ji vyzveme 

ke kliku a mírnému posunu ramenních kloubů před spojnici obou zápěstí. Již ve výchozí 

poloze si všímáme pozice a polohy lopatek. V optimálním případě jsou lopatky zanořené do 

svalů a vnitřní hrany lopatek jsou paralelně s osou páteře. Při oslabení funkce m. serratus 

anteriror je patrné oddálení vnitřní hrany lopatek od plochy zad a nejsou uloženy paralelně 

s osou páteře. Dolní úhly lopatek směřují laterálně, zatímco horní úhly se pohybují směrem k 

páteři 

• Test dle Briigera se zátěží (viz. Obr. 4, příloha 1) 

Toto vyšetření prezentovali autoři Dvořák a Šenková na konferenci v Jáchymově 2003 a 

pomocí tohoto vyšetření odhalíme nedostatečnost nejen propojení horního a dolm'ho trupu, ale 

také oslabení určité části břišních svalů. Posadíme vyšetřovaného do korigovaného sedu a 

vyzveme ho k překlopení trupu vzad se zachováním vzdáleností mezi stehny, symfýzou, 

hrudní kostí a bradou. 

Propojení horního a dolního trupu je kromě jiných svalů uskutečňováno oboustranně přes 

mm. oblliquii abdominis externi a m. serratus anterior. Pokud není souhra mezi těmito svaly, 

zvětší se u vyšetřované osoby hrudní kyfoza, pokud bude oslabení v dolní části břišních svalů, 

tak vyšetřovaná osoba nezvedne dolní končetiny od podložky a zároveň dojde k výrazné 

hyperlordoze v oblasti přechodu mezi bederní páteří a kostí křížovou. Oslabení hlubokých 

flexorů krku nám signalizuje předsun hlavy. 

• Vyšetření chůze 

Během tohoto vyšetření si musíme všímat několika faktorů, proto je vhodné vyšetřovanou 

osobu sledovat minimálně ze tří pohledů ( zezadu, zepředu, zboku ). Zároveň je nutné získané 

informace dávat do souvislosti s výsledky ostatních testů. 

27 



Pohled zezadu: 

Všímáme si souhybů pánve a páteře, zda páteř od přechodu s pánví, přes přechod mezi 

bederní a hrudní páteří, až po přechod mezi hlavou a krční páteří, vykazuje potřebnou 

rotabilitu kolem své podélné osy. Zda páteř naopak nevykazuje úklony k pravé nebo levé 

straně, zda je trup sledované osoby jakoby nesen v prostoru. Ramena a pánev zůstávají v ose 

nad sebou a nedochází k jejich vychylování ke straně. Rovněž je nutné si všímat při došlapu 

postavení paty v okamžiku kontaktu s podložkou. 

Pokud páteř nevykazuje výše popsanou rotabilitu, je to známkou nedostatečné aktivity 

šikmých břišních svalových řetězců, případně blokádou Th!L přechodu. Posun pánve ke 

straně svědčí pro insuficienci stabilizátorů pánve, kterými jsou mm. gluteus medius a 

minimus a ty jsou dále funkčně spojeny s břišními svaly. 

Pohled zepředu: 

Pozorujeme zapojení a propojení břišní stěny, která by měla být oploštělá, zapojená jako 

jeden celek, bez prominence dolních žeber. Na dolních končetinách sledujeme, jestli 

nedochází k vnitřní rotaci femuru při došlapu. Pokud zjistíme tento úkaz, sledujeme navíc 

trofii m. vastus medialis, která by toho mohla být příčinou. Jestliže shledáme i toto, bude 

pravděpodobně i nedostatečně zapojená břišní stěna. Šikmé zevní břišní svaly jsou totiž s m. 

vastus medialis funkčně propojeny. 

Pohled zboku: 

Z tohoto pohledu jsme schopni nejlépe posoudit přítomnost a kvalitu lokomočního souhybu 

horních a dolních končetin. Jeho případná absence, nebo různé odchylky, svědčí pro 

nedokonalost zkříženého lokomočního vzoru, který je nutným předpokladem správného 

pohybového stereotypu během chůze. Nejčastěji k poruše tohoto souhybu dochází během 

rozvoje kvadrupedální lokomoce, kde v případě od narození nevidomých dětí jsou popisovány 

značné odchylky. Dítě, které je od narození nevidomé začíná kvadrupedální lokomoci, ne ve 

směru hlavičky, ale ve směru velkých svalových skupin dolních končetin směrem vzad 

(Jeřábek, 1985). 

Dalším faktorem, který sledujeme je stabilita nožní klenby. Výška nožní klenby by měla 

během stojné fáze kroku zůstat nezměněna. Pokud dojde k jejímu podklesnutí, nemůže se 

potom ani dostatečně správně zapojit do své funkce m. vastus medialis, o kterém jsme se 

zmiňovali výše. 
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Statická vyšetření 

• Konvexita břišní stěny 

Při tomto vyšetření při pohledu zezadu posuzujeme tvar břišní stěny v prostoru nad hřebeny 

kostí kyčelních a mezi dolními žebry. V případě, že jsou šikmé vnitřní břišní svaly dostatečně 

tonizovány, je břišní stěna ve sledovaném prostoru konkávní. V opačném případě je břišní 

stěna konvexní a mírně prominuje nad hřebeny kostí kyčelních. Nedostatečná tonizace těchto 

svalů bude mít opět negativní vliv na rovnováhu mezi jednotlivými břišními svaly a jejich 

zapojení do posturálních mechanismů. 

• Vyšetření postavení pánve 

Prostou palpací kostěných výstupků na pánvi zepředu (spin), zezadu i zboku zjišťujeme a 

posuzujeme postavení pánve vůči páteři. Spojnice předních a zadních spin by měla být při 

pohledu zboku kolmá na vertikální osu páteře. To je známkou neutrálního postavení pánve. 

Spojnice zadních spin by měla být vodorovná s podložkou a páteří být rozdělena na dvě stejně 

velké úseky. Pánev by ve stoji neměla vykazovat rotaci vůči trupu, jak by tomu mělo být při 

chůzi. 

• Vyšetření celkového držení těla 

Celkové držení těla hodnotíme rovněž ze tří pohledů. A to zepředu, kde hodnotíme 

postavení horních končetin v ramenních kloubech. Zde nás zajímá zda jsou vnitřně nebo 

zevně rotovány. Dále si všímáme výšky obou ramenních kloubů, držení hlavy, jestli není 

ukloněna kjedné straně. Na dolních končetinách posuzujeme postavení kolenních kloubů a 

trofiku jednotlivých svalů dolní končetiny. Při pohledu, který je pro nás v tomto ohledu 

nejdůležitější, si všímáme osy, která spojuje zevní zvukovod, ramenní, kyčelní, kolenní a 

hlezenný kloub. V ideálním případě jsou všechna tato místa v jedné ose. Pokud tomu tak není, 

můžeme nalézt předsunuté držení celého těla nebo jen hlavy, dále pak různě velké odchylky 

páteře v sagitální rovině, které vznikají na podkladě svalových dysbalancí popsaných Jandou 

v jeho publikaci Vyšetřování hybnosti z roku 1981. Při pohledu zezadu se opět zaměříme na 

výšku ramenních kloubů a lopatek, postavení hlavy, zakřivení páteře v rovinně frontální a 

trofiky svalů zádových a svalů na zadní straně dolních končetin (Janda, 1981). 

29 



5 . VÝSLEDKY PRÁCE 

5.1 Výsledky klinických testů posturálních mechanismů 

Dynamická vyšetření 

Cl Probandka č.l - stručná charakteristika 

Pohlaví: žena Věk: 22 Výška: 183 cm Váha: 65 kg 

Vzdělání: SŠ Profese: studentka 

Porod: 37týden, 

Klinická diagnóza: Novorozenecká retinopatie v důsledku kyslíkové terapie 

Oblíbené sportovní činnosti: plavání, hraní kuželek, jízda na tandemovém kole 

Zkušenosti s během na lyžích: začátečník 

Cl Probandka č.2 - stručná charakteristika 

Pohlaví: žena Věk: 30 Výška: 168 cm 

Vzdělání: SŠ Profese: studentka 

Klinická diagnóza: Displázie zrakového nervu 

Porod: fyziologický 

Oblíbené sportovní činnosti: turistika, plavání, běh na lyžích 

Zkušenosti a během na lyžích: středně pokročilá 

Vyšetření bránice 

Váha: 72 kg 

Probandka č.l - při palpačním vyšetření je patrná kontrakce bránice, ale jen se značným 

souhybem ramenních pletenců do protrakce a flexí trupu. Spoušťové body 

nacházím jak v přední části, tak i v postranních vláknech bránice. Dechová 

mechanika je omezena jen na horní část hrudníku s výraznou prací 

pomocných dýchacích svalů. Toto jejich přetížení se projeví i při zkoušce 

posazování z lehu na zádech, protože svou aktivitou vedou k inhibici 

hlubokých flexorů hlavy a krční páteře a jejich nedostatečnému zapojení do 

stereotypu. 
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Probandka č.2 - dokáže dostatečně izolovaně aktivovat zadní část bránice, je přítomen jen 

mírný souhyb ramenních pletenců. Spoušťové body jsou jen v pravé části 

bránice. Dechová mechanika je břišního typu, a vede tedy k určité inhibici 

břišní stěny. 

Posazování z lehu na zádech - aktivace šikmých břišních svalů a hlubokých jlexorů krční 

páteře 

Probandka č. l - při posazování nejsou mm. obliquii abdominis externi vůbec zapojeny, dolní 

žebra zůstávají téměř až do úplného posazení oddáleny a v nádechovém 

postavení. Hlava se posouvá do extenze, což svědčí pro nezapojení 

hlubokých flexorů krku a hlavy. Pohyb je prováděn jen pomocí m. 

sternocleidomastoideus. 

Probandka č. 2 - při posazování je patrné zpoždění kontrakce mm. obliquii abdominis externi, 

pohyb hlavy je veden za bradou směrem ke sternu, to je známkou správného 

zapojení hlubokých flexorů krku a hlavy. 

Zkouška pro m. serratus anterior 

Probandka č. l - je patrné oboustranné oddálení plochy lopatky od plochy zad. Dolní úhly 

lopatek jsou v abdukci a rotují okolo fixovaných horních úhlů. Fixace 

horních úhlů zajišťují mm. rhomboideii. V oblasti ramenních kloubů se 

ukázala jako významná ještě jedna svalová dysbalance, která ve svém 

důsledku ovlivňuje i zapojení svalů důležitých pro stabilizaci ramenního 

kloubu a lopatky. Touto dysbalancí je funkční inhibice m. serratus anteriror 

ve střední části malým prsním svalem. Malý prsní sval se zapojuje do 

stereotypu dýchání, který je v tomto případě horního typu. Svou zvýšenou 

aktivitou vtáčí ramenní kloub do vnitřní rotace a lopatku táhne do abdukce. 

Správná vzájemná pozice lopatky a hlavice kosti pažní hraje rozhodující roli 

při aktivaci akrálních částí horní končetin a správný úchop. 
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Probandka č. 2- dolní úhly jsou jen lehce oddáleny od střední osy tvořenou páteří. Celkově je 

však lopatka celá zanořená do masy svalů. 

Test dle Briigera se zátěží 

Probandka č.l- základní poloha neděláprobandce nijaké výrazně potíže, ale při pohybu vzad 

zůstávají celá stehna na podložce se značnou hyperlordozou v bederní páteři, 

extenze je patrná i v úseku hrudní páteře. Ramena jsou výrazně vytažena do 

elevace. Hlava je rovněž mírně v záklonu. Toto provedení svědčí spíše jen 

pro zapojení paravertebrálních svalů s nedostatečnou prací břišních svalů. 

Probandka č.2 - u této probandky byl problém správné zaujetí výchozí polohy, docházelo 

k rotaci trupu vlevo vpřed, ale správné výchozí polohy docílila. Během 

pohybu trupu vzad dokázala oddálit stehna od podložky, zároveň došlo ke 

flexi trupu se značnou protrakcí ramenních kloubů. Toto provedení svědčí 

pro nedostatečné propojení mezi horním a dolním trupem. 

Vyšetření chůze 

Probandka č. l- při pohledu zepředu nás na první pohled zaujme výrazně zevně rotační 

postavení dolních končetin s valgozitou kolenních kloubů. Náznak valgozity 

je patrný i na kotnících. Levá nožní klenba je při došlápnutí nestabilní a 

dochází kjejímu podklesnutí, kolenní klouby jsou také při došlápnutí a 

přenosu váhy nestabilizovány a směřují do vnitřní rotace. M. vastus medialis 

je oboustranně hypotrofický. Souhyb horních končetin je jen lehce 

naznačený, jsou drženy spíše v obranném postavení. Při pohledu zboku je 

ještě více znát jen náznak souhybu horních končetin, což svědčí pro 

nedokonalé propojení diagonálních řetězců. Obranný postoj horních končetin 

vede k záklonu trupu. Při pohledu zezadu je jasně vidět nestabilita pánve 

v bočním směru a neudržení osy těla ve frontální rovině. Během extenze 

kyčelního kloubu při chůzi nedochází k dostatečné aktivaci m.gluteus 

maximus, což je více patrno na pravé straně. 

Probandka č.2 - pohled zpředu jasně ukazuje celkové zevně rotační postavení dolních 

končetin. Na kotnících i kolenou je přítomna valgozita a oboustranné 

plochonoží. Na obou nohách přítomen i halux valgus, který je známkou 
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nestability nožní klenby. Z bočního pohledu můžeme opět vidět záklon trupu, 

společně s rotací celého trupu vlevo vpřed. Navíc chůze je spíše přísunem 

pravé dolní končetiny k levé. Souhyb horních končetin je větší na pravé 

straně, zatímco na levé straně se horní končetina jen zřídka dostane za osu 

těla. Ve frontální rovině můžeme také pozorovat odchylky, ale v porovnání 

s probandkou č.l nejsou tak výrazné. Navíc při verbální korekci postavení se 

dokáže aktivně srovnat. To by nasvědčovalo spíše navyklému stereotypu než 

nedostatečnosti posturálního systému. 

Statická vyšetření 

Konvexita břišní stěny 

Probandka č. l- pohled zezadu neukazuje na oslabení mm. obliquii abdominis inetrni ani na 

jedné straně 

Probandka č.2 - můžeme pozorovat mírné vyklenutí břišní stěny na obou stranách , které je 

však vpravo větší 

Vyšetření postavení pánve 

Probandka č.l - ve frontální rovině jsou pánevní spiny jak zpředu, tak zezadu ve stejné 

rovině a tedy v dobrém postavení. Přední spiny jsou oboustranně níže než 

zadní spiny a pánev je tedy v anteverzním postavení. Pánev je jinak bez 

rotace okolo vertikální osy 

Probandka č.2 - nacházím drobné sešikmení pánve k pravé straně dolů, které je spojeno i 

s rotací pánve vlevo vpřed. V sagitální rovině nenacházím žádné odchylky od 

normálu. 

Vyšetření celkového držení těla 

Probandka č. l - pohled zezadu neukazuje žádné výrazné odchylky osy těla ve frontální 

rovině, osa pánve a osa ramen jsou horizontálně a vodorovně. Hlava nasedá 

vzpříma bez odchylek kjedné nebo druhé straně. Při pohledu zboku je vidět 

lehce zvětšená bederní lordoza s vyklenutím břišní stěny v dolní části. Na 

hrudní páteři je současně s tím patrné i zvětšení hrudní kyfozy. Hlava je 
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držena v předsunutém držení. Pohled zepředu nám pak ještě odhalí protrakci 

ramenních kloubů spojenou s vnitřně rotačním postavením horních končetin 

a horní typ dýchání. 

Probandka č.2 - stejně jako při vyšetření chůze zezadu, můžeme i při pohledu zezadu při stoji 

pozorovat rotaci trupu vlevo vpřed, spojenou se skoliotickým držením jak 

v bederní tak i v hrudní páteři. Jiné pozoruhodnosti nejsou při tomto pohledu 

patrny. Boční pohled nám odhalí zvětšení hrudní kyfozy i bederní lordozy a 

předsunuté držení hlavy. Přední pohled ukazuje mírně předsunutou levou 

dolní končetinu, jinak nález odpovídá pohledu zezadu. Protrakce ramenních 

kloubů není nijak výrazná. 

Zhodnocení stavu posturálního systému 

Probandka č. l - U této probandky byly shledány četné odchylky od správné funkce 

posturálních mechanismů, které mohou být ovlivněny zejména dřívějším 

termínem porodu a její celkovou hypotonií. Nejvíce dominuje nedokonalé 

propojení diagonálních řetězců, které mají vliv nejen na koordinaci pohybů 

horních a dolních končetin, ale ve svém důsledku samozřejmě i na pohyb 

celého těla. Nález na pevných strukturách těla, jako je pánev a páteř, 

nevykazoval žádné významné odchylky od frontální či sagitální roviny. 

Probandka č.2 - Pohybový projev a držení těla této probandky vykazuje řadu špatných 

pohybových návyků. Bazální programy pro správnou funkci posturálních 

mechanismů jsou zachovány a dokáže s nimi dobře pracovat. Při odstranění 

pocitu nejistoty a strachu jsou diagonální řetězce dobře propojeny a pohyb 

horních a dolních končetin je koordinovaný, s mírnou asymetrií. Tato 

asymetrie je pravděpodobně podmíněna naučenými a již pevně fixovanými 

hybnými stereotypy. 
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5.2 Porovnání výsledků testů posturálních mechanismů s pohybovým projevem při 

běhu na lyžích 

Probandka č.l 

Jedná se o 183 cm velkou dívku, která nejeví sebemenší známky nadváhy. V jejím 

pohybovém chování při vyšetření chůze je typický mírný záklon trupu oproti dolní části těla. 

Při chůzi je patrná inverze a valgozita obou hlezenných kloubů, přičemž na levé dolní 

končetině je patrná značná instabilita plosky nohy, přestože ve stoji levá ploska nevykazuje 

žádnou pozoruhodnost. Naproti tomu pravá ploska jeví známky snížení podélné klenby, ale 

při funkčním vyšetření plosek při chůzi je tato ploska stabilní. Na kolenních kloubech je na 

první pohled nápadná valgozita a vnitřněrotační postavení obou stehenních kostí. Další věc, 

která nás na kolenních kloubech upoutá je oslabení a částečná hypotrofie vnitřní hlavy 

kvadricepsu. Při chůzi můžeme pozorovat i výraznou boční nestabilitu pánve a páteř 

nevykazuje správnou rotabilitu. Co nás na první pohled zaujme při vyšetřování pánve je 

nedostatečné propojení diagonálních řetězců, která se projevuje nedostatečným souhybem 

horních končetin, nebo dokonce výskytem souhybu stejné dolní a horní končetiny. Při běhu na 

lyžích se tento jev projevoval velmi často v podobě passgangu (viz Obr.l, příloha 2). Při 

statickém vyšetření postavení pánve nenacházíme žádné odchylky. Test posazování z lehu na 

zádech odhalil špatný stereotyp zapojení svalů na celé přední straně trupu a oslabení šikmých 

břišních svalů a hlubokých flexorů krku a hlavy. To by vysvětlovalo nepropojenost a 

nestabilitu trupu nejen při stoji, ale zejména při pohybu na lyžích, a to na obě strany (viz. 

Obr 2 a 3, příloha 2). Na páteři je patrné skoliotické zakřivení páteře, jenž je spojeno s lehkou 

rotací hlavy k levé straně a mírným úklonem hlavy k pravé straně. Většinu času je hlava 

držena v předsunutém držení s diskrétním předklonem. Tato pozice hlavy pak ovlivňuje 

pohyb v tom smyslu, že páteř je také v mírně flekčním postavení a impuls z dolní končetiny 

potřebný pro odlehčení a odraz je veden zcela jiným směrem než by bylo potřeba. 

Při pohybu na lyžích se ještě více zvýraznila nestabilita pánve v bočním směru, což má za 

následek zvětšení vnitřní rotace kolenního kloubu, která ve svém důsledku vede k inhibici 

břišních svalů, a to dále zhoršuje propojení mezi horním a dolním trupem s nedostatečnou 

oporou horní končetiny pro odpich. Díky celkové posturální nejistotě není ani dostatečně 

vytvořen základ pro jemnou motoriku ruky a tím pádem její úchopovou funkci. Správný 

úchop a zpevněné zápěstí je rozhodující pro správné vedení hole při přípravě odpichu a 

odpich samotný. 
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Probandka č. 2 

Mladá žena se středně silnou nadváhou. Stejně jako u předchozí probandky nás na první 

pohled zaujme mírný záklon trupu a jakoby pátravý krok s nedostatečnou dorsální flexi v 

kotníku. Postavení v hlezenných kloubech je také podobné, jen je ještě více zvýrazněna 

valgozita obou kotníků a halux valgus na obou palcích nohy. Ty jsou jednak podmíněny 

geneticky, ale svědčí i pro zásadní nestabilitu plosky během stojné fáze kroku, kdy dochází ke 

zvetšení zátěže podélné osy nožní klenby, nestabilita klenby nožní se projevuje nejen na 

kolenních kloubech, které jsou při zatížení ve vnitřní rotaci, ale také v oblasti pánve. Zde je 

patrný posun pánve v bočním směru, tento však není tak výrazný jako u probandky č.l. 

Nedostatečná dorsální flexe kotníku nedovolí správné a včasné zapojení nejen klenby nožní, 

ale i ostatních svalů na dolní končetině a vede trup do mírného záklonu (viz. Obr 4, příloha 

2). Nesymetrická práce paží, která se projevuje i při chůzi stále natáčí trup vlevo vpřed, ale při 

správné práci s běžeckými holemi toto není tak patrné a dokonce se i částečně kompenzuje. 

Tím že je neustále těžiště těla posunuto vzad, nedovoluje to probandce uskutečnit odraz 

z odrazové dolní končetiny. Jízda na lyžích se neustále odehrává ve dvou oporovém 

postavení, přestože dochází k přesunutí těžiště v bočním směru nad stojnou dolní končetinu, 

jedná se tím pádem o chůzi skluzem. 

Při soupažném běhu jednodobém nedokáže dostatečně stabilizovat pánev v předozadním 

směru a dochází k jejímu překlopení do anteverze se současným pokrčením kolenních kloubů 

a přisednutím nad paty. Záběr horními končetinami je však propojen i na trupové svaly a trup 

se tak může zapojit do odpichu (viz Obr 5, příloha 2). Část energie se však ztrácí právě díky 

nestabilitě pánve a páteře v předozadním směru. 
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6. DISKUZE 

Kineziologická analýza běhu na lyžích klasickou technikou zdravých jedinců potvrdila, že 

se skutečně jedná o velice komplexní pohybovou činnost, která vyžaduje správnou funkci 

všech klíčových míst posturálního systému a je nutno vzít v potaz i respirační náročnost této 

činnosti, protože jak bylo řečeno v teoretické části, bránice tvoří pojítko mezi respirací a 

posturálními mechanismy (Skládal, 1976). Zrovna tak je na místě vyzvednout důležitost 

přechodu mezi bederní a hrudní páteří. Bez správné funkce tohoto klíčového místa by totiž 

nebylo možné propojit práci dolních a horních končetin spolu s prací trupu při přenosu těžiště 

v předozadním a bočním směru. 

"Svalový test" dle Jandy,1981 nebyl ve svém počátku vůbec koncipován jako test 

posturálních mechanismů, ale nýbrž k testování svalové síly při stavech po poliomyelitidě. 

Rovněž vyšetřování zkrácených svalů, které mají výraznou posturální funkci není zcela 

vyhovující, protože se opět zaměřuje jen na samotný sval a ne jeho funkci v celku, což je 

nutné vzhledem k tomu, že posturální aktivita jedince je výsledkem neustálé komunikace 

mezi jednotlivými složkami posturálního systému a jejich jemného dolaďování. Je tedy 

výsledkem dynamického procesu. To potvrzuje práce autorů Véle, Čumpelík, Pavlů o 

stabilitě. Rovněž práce Véleho z roku 1997 uvádí, že posturální mechanismy jsou řízeny na 

kortikální i subkortikální, a to ne jen na míšní úrovni, jak bere v potaz "Svalový test" dle 

Jandy. Také se ukázalo, že skutečně mezi sebou vůbec nemusí korelovat výsledky statického 

a dynamického vyšetření. V našem případě probandka č . 1 nevykazovala při hodnocení držení 

těla a postavení pánve žádné zásadní odchylky od správného držení těla, zatímco 

v dynamických testech byla nalezena řada poruch stereotypů a nedostatečné propojení 

základních článků posturálního systému. 

V praxi se potvrdilo, že fylogeneticky fixované pohybové vzory, které jsou typické pro 

lidskou populaci, nepotřebují pro své rozvinutí optickou stimulaci. U našich dvou probandek 

nedošlo ani k nijak výraznému opoždění v psychomotorickém vývoji. To si vysvětlujeme 

právě tím, že vzpřímení a rozvoj chůze je pevně fixován v pohybové matrici fylogeneticky 

podmíněné, jak uvádí Kračmar, 2002 na základě prací V éleho, 1997. 
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Jejich osobní pohybový projev (hybné stereotypy) je však značně ovlivněn ztížením a 

zpomalením procesu pohybového učení. Proces pohybového učení se totiž děje nejvíce na 

základě pozorování a nápodoby konkrétní pohybové činnosti a jejím neustálým opakováním. 

V případě našich probandek tento proces napodobování a pozorování chybí a jsou tedy 

odkázány jen na verbální popis a korekci pohybové činnosti, která není často dostatečně 

přesná a konkrétní. Navíc verbální popis určité pohybové činnosti nedokáže pojmout celý její 

komplexní obsah a skládá se jen z útržkovitých informací, které nevidomý člověk nedokáže 

správně spojit v celek. Pohybové učení pak vyžaduje trpělivost a odhodlání na obou stranách. 

Dítě, které je od narození nevidomé prochází celou škálou kurzů a učení samostatného 

pohybu v neznámém prostoru, kde si získává určité hybné stereotypy (většinou obranného 

charakteru).Tyto hybné stereotypy jsou pak pevně fixovány a promítají se do všech 

pohybových aktivit nevidomého, tedy i do tak základního projevu jako je chůze a ovlivňuje 

ho. 
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7. ZÁVĚR 

1. Kineziologická analýza běhu na lyžích zdravých jedinců nám ukázala o jak složitý a 

koordinačně náročný proces se jedná. Správné provedení klasické techniky běhu na lyžích 

závisí na správně rozvinutých pohybových programech a jejich dalšího rozvíjení a 

obohacování ve formě hybných stereotypů. 

2. Pro testování posturálních mechanismů a následné provedení kineziologické analýzy 

jakéhokoliv sportovního pohybu je vhodné využívat zejména dynamický způsob testování, 

který dokáže zohlednit motorické schopnosti jak při statickém udržování polohy těla, tak 

zejména v průběhu pohybu. 

3. Pro jedince, kteří jsou od narození nevidomí není pro rozvoj pohybových programů nutná 

optická stimulace. A však pro rozvoj optimálních hybných stereotypů, které by usnadnily 

naučení se nové pohybové dovednosti, je zrak nepostradatelný. Posturální systém nevidomých 

jedinců nevykazuje nijak zásadní odchylky od běžné populace, které by byly podmíněny 

absencí zrakové kontroly. 

4. Stejně jako u chůze, je i pohyb na běžeckých lyžích značně ovlivňován návyky ze 

samostatného pohybu v neznámém prostoru. V procesu motorického učení, kterým výuka na 

běžeckých lyžích je, musíme v prvé řadě přebudovat zažité hybné stereotypy a nahradit je 

novými, což je proces sám o sobě zdlouhavý a vyžaduje navíc získání naprosté důvěry 

nevidomého k instruktorovi. 
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Příloha 1 
Klinické testy posturálních mechanismů 

a) přiložení rukou 
Obr. 1 ( Vyšetření bránice) 

b) aktivace bránice 

Obr. 2 (Posazování z lehu na zádech) 

a) nesprávný způsob provedení -začátek a konec pohybu 

b) správný způsob provedení - začátek a konec pohybu 



Obr.3 (Zkouška pro m. serratus anterioir) 
a) správný způsob provedení b) nesprávný způsob provedení 

Obr. 4 (Test dle Briigera se zátěží ) 
a) správný způsob provedení b) nesprávný způsob provedení 



Příloha 2 
Pohybový projev při běhu na lyžích 

Obr.l ( Passgang) 

Obr. 4 ( Nedostatečná dorsální 
flexe hlezna) 

Obr. 2 ( Nestabilita trupu) Obr. 3 ( Nestabilita trupu) 

Obr 5 ( Soupažný běh jedno
dobý) 


