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Abstrakt 

Vyrovnání poruch funkce pohybového systému je spojeno se třemi klíčovými otázkami. První 
spočívá v určení správné funkce pohybového systému, druhá ve vymezení vyrovnávacích 
prostředků a postupů, jejichž prostřednictvím si myslíme, že u narušené funkce dosáhneme 
požadovaných účinků, a konečně třetí, nejdůležitější, se týká toho, jak přimět centrální 
nervový systém, aby zautomatizovaný nesprávný program pohybu spustil odlišně. Situaci 
komplikuje to, že nesprávnému provedení jsou již přizpůsobeny i výkonné složky. Centrální i 
výkonná úroveň kladou tedy správnému provedení společně určitý odpor, jehož překonání je 
předpokladem úspěchu vyrovnávacího procesu. Srovnání Larsenovy metody posturální  
korekce a oscilačně-antigravitační metody (dále jen OAM) ukazuje rozdíl v řešení těchto 
problémů metodou posturálně-statické a posturálně-dynamické korekce. 

Klíčová slova  
 
Funkční poruchy pohybového systému (FPPS), držení těla, svalové dysbalance, svalové 
napětí, posturální korekce,  oscilačně-antigravitační metoda (OAM).   
 
Abstract 
 
Correction of Motor system functional Disorders is conditioned by answering on thre key 
questions: the first concerns genuine Function of Motor system, the second one is linked to 
the choice of means and approches of Correction we consider to be the most appropriate to 
fulfill our expectation about their effect on functional Disorders and the third our own 
competence to get the central Nervous system to replace incorrect Programme of movement 
despite it is fully automatized by another already correct. Situation is not easy because of 
adaptation of executive level to incorrect central Programme and vice versa. Both the central 
as well as the executive level are thus producing a certain resistance overlapping of it by the 
correct movement depends the succes of correction on. The difference between static and 
dynamic method of posture correction will be shown on example of Larsen´s method of 
posture correction and  the oscillation-antigravity method (further OAM only) one.              
 
Key worlds 
 
Prerequisities of genuine Motor system Function, Right Posture, Muscle Imbalancies, Muscle 
tension,  Posture correction, Oscillation-antigravity Method. 
   

1. Úvod  
 
Za předpokladu, že nějaké cvičení si klade za cíl vyrovnat existující odchylky od správné 
funkce pohybového systému, musí se vyrovnat se třemi úkoly: za prvé musí vycházet 
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z představy, v čem spočívá správná funkce pohybového systému. Bez toho by bylo jen těžko 
možné hodnotit, zda pohybový projev konkrétního cvičence je či není náležitý.  
Ve vztahu ke zjevným odchylkám od správné funkce je třeba umět se dobrat jejich příčin, aby 
vyrovnávací proces mohl být veden jako odstraňování jejich důsledků. A za  třetí je třeba mít 
k dispozici určitý arzenál účinných prostředků k odstranění těchto poruch a jejich reflexní 
podstaty.  Jednotlivé systémy cvičení se pak liší v tom, jak odpovědi na tyto tři okruhy otázek 
zohlední v jimi definovaném vyrovnávacím postupu včetně jeho zprostředkování 
cvičencům. Nedílnou součástí vyrovnávání FPPS je tedy i samotný didaktický postup. 
Kritériem správnosti zvoleného postupu je výsledek v podobě účinku cvičení na dílčí 
narušenou funkci a funkci pohybového systému jako celku.      
 

2. Metodologie a teoretická východiska  
  
Cíl tohoto příspěvku - definovat předpoklady správné funkce pohybového systému - bude 
řešen současně z hlediska vnějších projevů funkce pohybového systému a 
neurofyziologických mechanismů  jejího řízení. Za tímto účelem budou posouzeny dva 
odlišné koncepty, které se snaží navodit správnou funkci pohybového systému 
prostřednictvím úpravy vadného držení těla (více viz kap. 4). Na pohybový systém bude 
pohlíženo jako na orgán, jehož vnější projevy jsou výsledkem součinnosti různých 
subsystémových úrovní, které zakládají vnitřní předpoklady správné funkce a jako takové 
jsou předmětem studia různých vědních oborů: anatomie a funkční anatomie, pokud jde o 
stavbu těla a jeho vrozené vlastnosti (Čermák 1976, 1992, Čihák 1987, Dylevský 2005), 
fyziologie a neurofyziologie (Trojan 1988) a vývojové kineziologie a fyzioterapie (Kolář 
2002,  Trojan 2005, Pavlů 2011, Valihrach 2003 aj.) popř. jiné. Tyto vnitřní předpoklady 
budou zvažovány z hlediska možnosti jejich ovlivnění pohybem v procesu posturální korekce 
(Larsen 2005, 2010, Valihrach 2003, Sheelyová 2000, Vařeková 2011, Chválová 2006, 2011, 
aj.). To řadí tento příspěvek do rámce kinantropologického paradigmatu.   
Na pohybový systém bude nahlíženo z procesuálního hlediska, tj. jako na vztah dvou krajních 
situací – ideálně fungujícího systému na straně jedné a systému projevujícího se funkčními 
poruchami pohybového systému. Komparativní analýza bude provedena s využitím pojmu 
tendence, který odkazuje na existenci faktorů působících na lidský pohybový systém 
všeobecně navzdory tomu, že je ontogeneticky formován též individuálně (Janda 1982, Kolář 
2002, Brügger cit. podle Valihrach 2003). Od těchto vlivů bude naopak abstrahováno. 
Z vnějších vlivů bude zohledněn především faktor gravitace a opory. Tato studie by měla 
přinést odpověď na to, v čem spočívají obecné příčiny selhávání funkce pohybového systému 
a předpoklady jeho správné funkce.  
 
3. Didaktické aspekty vyrovnávání FPPS 
 
Východiskem k určení správné funkce pohybového systému a povahy a příčin jejího selhání 
v podobě FPPS je anatomická stavba těla jako výsledek fylogenetického vývoje člověka jako 
druhu. Zvláštností u člověka jako vzpřímené bytosti je to, že tento geneticky podmíněný 
základ není z nějakého důvodu vybaven natolik spolehlivými vnitřními mechanismy, aby se 
funkčními vlivy, které na něj působí v průběhu ontogenetického vývoje, udržel jako orgán 
pohybu v té kvalitě, pro jakou je disponován vrozenou anatomickou stavbou. Přičítáme to 
obvykle různým prohřeškům v pohybovém režimu a způsobu života, nad nimi stojí ale 
jeden,m který má všeobecnou platnost a je vývojové povahy, a sice nedokonalost adaptace na 
gravitaci. Působení na FPPS, které na sebe upozorňují jak odchylkami od ideální tělesné 
stavby, tak chybami v poruchami funkce, nelze proto oddělit od působení na vnitřní 
mechanismy reflexní povahy. Na vyrovnávací cvičení je tak třeba nahlížet jako na podmíněné 
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podněty, jejichž účelem je vyvolat reflexní odpovědi, jejichž účinek je předem definován jako 
změna té narušené funkce, která se navenek projevuje tendencí odchýlit stavbu těla od 
anatomicky náležité.    
Situaci poněkud komplikuje to, že člověk – zvyklý se učit – se obvykle zajímá o to, co a jak 
má udělat, aby změnil to, o čm má důvod domnívat se, že není zcela správné. Angažovat 
vědomí do dějů reflexní povahy znamená však změnit podmínky, za nichž tyto děje probíhají. 
Vyrovnávání nepřináší pak stejné reflexní odpovědi, jaké by vznikly, byl-li by funkční podnět 
zpracován reflexně systémem jako celkem přímo jako u spontánního pohybu, ale právě a 
pouze takové, jak jsou vědomě přednastaveny pokynem typu zapni ten či onen sval. Je zjevné, 
že druhý způsob proti čistě reflexnímu, zvláště  v rukou laika nebo když pomineme vnitřní 
příčiny odchylky, může být nejen příliš zjednodušující, ale může vést i ke zcela nesprávným 
výsledkům. Pro příklad není třeba chodit daleko: – pouhé „narovnej se“ bez srozumitelného 
zpřesnění, co je třeba udělat, aby došlo k náležitému způsobu narovnání – může vést 
k přílišnému napětí v mezilopatkové oblasti; tedy záměně jednoho nesprávného držení těla za 
jiný, i když s ohledem na reliéf těla bylo kýženého výsledku dosaženo.  
 
V onom narovnej je skryt jeden ze základních kamenů úrazu – vadné držení těla vnímáme 
jako předo-zadní, případně pravo-levou odchylku zakřivení páteře, obecněji řečeno jako 
odchylku vzájemného uspořádání v kloubech, zatímco z funkčně-příčinného hlediska jde vždy 
o narušení centrálně nastaveného svalového napětí v podélné ose těla. Nesprávné určení 
systémové úrovně příčiny daného jevu vede pak k mylným závěrům, pokud jde o jeho 
korekci: držení těla jako projev posturální nedostatečnosti (nebo též přemrštěnosti) máme pak 
tendenci korigovat prvoplánově zvýšením napětí toho či onoho svalu v dané oblasti – tedy 
lokálně a rovněž  v předo-zadním směru. Shodne se na tom obvykle jak karatel, tak ten, kdo 
bez velkého přemýšlení reaguje na napomenutí stažením ramen vzad. Odborník (?) navíc 
upřesní, kterými svaly konkrétně tak má být učiněno. Jen těžko zde můžeme hovořit o 
reflexní stimulaci, neboť programu pohybu, který jsme v tom základním vytvořili my sami, 
přizpůsobuje centrální nervový systém spontánně všechny ostatní vnitřní děje. O stimulaci 
v pravém slova smyslu se nejedná již proto, že tento způsob korekce usiluje o definitivní, 
jednou provždy platnou vnitřní změnu, k níž má být nadále vztahována veškerá řídicí činnost 
mozku. Téhož metodologického pochybení se dopouštějí i ti, kteří sice vedou korekci 
vertikálním směrem, a tudíž v celku podélné osy těla, ale rovněž jako platnou jednou provždy. 
Podstatné není tedy to, jakým směrem je vedena, ale zda sama o sobě má povahu funkce jako 
něčeho proměnlivého, opakovatelného, trénovatelného a usměrňovatelného jedním i druhým 
směrem přiměřeně konkrétní situaci.      
Metodou reflexní stimulace par excellence je cvičení na balančních plošinách. Neuvádíme ho 
zde jako vhodný způsob korekce zvětšené hrudní kyfózy, ale pro objasnění toho, co myslíme 
stimulací reflexní činnosti. Vědomí nejde nikdy oddělit od činnosti – k tomu ostatně 
nedochází ani u spontánního pohybu - jeho účast, abychom vyhověli jak vyrovnávacím cílům, 
tak fyziologickým zákonitostem, by však měla mít jasně daná pravidla: to první se vztahuje ke 
správnému odůvodnění zvolené korekční činnosti a druhé k volbě takové změny vnějších 
podmínek, že reflexně navozené vnitřní změny funkce se projeví navenek požadovaným 
provedením pohybu či žádoucí změnou držení těla. Důležitější než být narovnaný je tedy 
umět a moci se nerovnat vždy, když situace vyžaduje. Z povahy pohybového systému jako 
orgánu pohybu – nikoli staticky chápaného držení těla – totiž vyplývá, že být narovnaný je jen 
jedním z možných, i když velice významných vzájemných uspořádání jednotlivých článků 
kostry a funkčních celků, které jsou jimi tvořeny. Pojem vzpřímené držení těla se nevztahuje 
jen ke klidovému postoji, ale k množství situací, v nichž je organismus jako vzpřímený řízen. 
A to nejen prostřednictvím vzpřimovacích reflexů, jejichž vliv v klidovém postoji převažuje a 
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pro jehož udržení jsou za normálních okolností zcela postačující, ale řízení hybnosti jako 
celku.  Směrodatná pro vymezení vzpřímeného držení těla je přímá rovina pohledu.     
 
,Pohybový úkol „narovnej se“        
 
V tom spočívá určité úskalí definice správné funkce, správného provedení pohybu a správnéo 
držení těla. Názory na to, co vlastně je náležité, se jednak mohou lišit a začasté skutečně i liší, 
především to však odvádí pozornost od toho, co ve vztahu k FPPS lze dosáhnout výhradně 
reflexní cestou. Ingerence vědomí tak může průběh korekce reflexní cestou značně ovlivnit. 
Na druhé straně umožňuje člověku vtisknout funkci svého pohybového systému vlastní 
představu sebe sama.    
Reflexní odpověď na vhodně zvolený podnět se projeví bezprostředně jednak vnitřně – novou 
aferentací, která teprve přitáhne pozornost k reflexně navozené změně a spojí podnět, jímž 
byla vyvolána, s jeho účinkem bez toho, aby do samotné reflexní činnosti bylo vědomě 
zasahováno – a jednak navenek změnou způsobu provedení pohybu. Působení na FPPS by 
proto mělo vycházet ze zásady dvojí zpětné vazby: vnitřní ve vztahu reflexním dějů, která 
probouzí vědomí cvičence a motivuje ho, a vnější, jíž je nová kvalita pohybu. Interakce 
v didaktickém procesu je tak založena asymetricky. Můžeme si ji představit jako nepsanou 
dohodu mezi cvičencem a animátorem pohybu přibližně takto: „dělám, co chceš, protože ty 
víš, jak mě vést, aby to bylo správně“. Rovnoprávné povahy nabývá tato interakce 
v okamžiku, kdy způsob vedení didaktického procesu je verifikován proprioceptivně 
příjemnými pocity ze cvičení a od něj očekávanými účinky - uvolněnost, úleva od bolesti aj.   
Znalost příčiny odchylky od správné funkce umožňuje volit vyrovnávací podnět přiměřeně 
vnějšímu projevu jejího selhání. Příčina by však neměla být směšována s vnějším projevem 
FPPS - u vadného držení hlavy například jen s oslabením konkrétního svalu. To je pouze 
vnitřní, neurologická stránka vnějšího projevu narušení funkce, nikoli vlastním důvodem 
obojího - například nesprávnou statikou vzpřímeného postoje. Ovlivňování konkrétní poruchy 
by tak mělo být vždy též součástí řešení problému vyššího řádu, jakým je i faktor gravitace.  
Z reflexní povahy funkce pohybového systému vyplývá, že vyrovnávání FPPS se musí dít 
postupnými kroky tak, aby nedošlo k přetížení některé ze subsystémových úrovní. Vliv 
vyrovnávacího podnětu se na druhé straně projevuje kumulativním účinkem na všechny dílčí 
subsystémové úrovně, tj. posunem v kvalitě zajištění původně narušené funkce. Pouze ovšem 
za předpokladu, že směr vyrovnávání byl určen správně. Pro úspěch vyrovnávacího procesu je 
proto definice správné funkce zcela zásadní, z metodického hlediska účelnější je však 
vymezení jejích předpokladů.  
 
4. Srovnání statické a dynamické metody posturální korekce 

 
K ilustraci rozdílu v názorech na to, v čem spočívá správné držení těla – důležitý předpoklad 
správné funkce pohybového systému - a jak k němu dospět, je-li narušeno, bude využito 
metody, již její autor Christian Larsen charakterizuje jako princip dynamické 
samoorganizace“ (Larsen 2005, s. 39), a cvičení oscilačně-antigravitační metodou (dále jen 
OAM). První z nich je v tomto textu považována za typ posturálně-statické korekce (PSK), 
neboť jejím cílem je zvýšit svalové napětí. To, že se tak má stát pouze nepatrně a v přesně 
vymezené oblasti, na podstatě této korekce nic nemění. Druhá metoda se oproti tomu jeví jako 
posturálně-dynamická, neboť úprava držení těla je vždy cíleně vyvolána pohybem, jehož 
účelem je vyrovnat určitou odchylku nebo podpořit reflexní mechanismus, který tomu má 
napomoci. Pohyb je obsažen již v samotném oscilačně-antigravitačním principu, který je  
cvičení OAM vlastní a na svalové napětí působí rovněž, ale rytmicky. Rytmu změn svalového 
napětí se využívá k zesílení účinku pohybů, které jsou cíleně zaměřeny na jednotlivé FPPS 
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(Chválová 2006, 2011, 2013 b). Srovnání právě těchto dvou metod posturální korekce je o to 
případnější, že podobně jako OAM čerpá i Larsen z poznatků o lidské evoluci, vychází 
z objektivního faktu, že vzpřímený lidský organismus je vystaven působení „zákona 
gravitace“, a podobně jako OAM se snaží eliminovat jeho negativní vliv na lidský organismus 
cvičením (Larsen 2005, s. 15, 2010, s. 113).  
 
4.1. Posturálně-statický model korekce  
  
Princip dynamické samoorganizace nebo též aktivního řízení postoje  a pohybu charakterizuje 
Larsen slovy: „Ohniskem zájmu se stává člověk jakožto celek – jeho chování, motivace, 
sebezdokonalování a vztah k okolí“ (Larsen 2005, s. 39). Při korekci držení těla vychází tento 
autor z bederně-pánevní oblasti. Vlastní korekce spočívá v napřímení pánve a otevření třísel a 
zarovnání páteře do vertikální linie. Vlastním účelem je však zaktivizovat hluboké opěrné 
svalstvo a dosáhnout tak aktivního tahu hlavou směrem vzhůru. Toto postavení hlavy 
považuje pak za adekvátní vyjádření změny postoje ve vztahu k zákonu gravitace. Změnu 
postavení bederně-pánevní oblasti doporučuje Larsen provést pootočením pánví dozadu dolů. 
Následuje pootočení hlavou vpřed vyvolané pohybem dozadu nahoru. Břišní svalstvo a 
svalstvo brady a krku má při tom zůstat uvolněné. Korekce má být prováděna tak, aby 
nedocházelo k napětí či strnulosti v jiných oblastech  (Larsen 2010, s. 113 – 114).  
K takto definovanému držení těla od pánve až k hlavě je vztažen popis zásad správného 
držení těla i ve všech ostatních komponentách držení těla – postavení nohou, kolen, ramen, 
pánve v čelné rovině atd. - a různých polohách – leh vzadu, vzpor klečmo apod. Podobně jsou 
poskytovány instrukce i ke správnému provedení pohybu. Pozornost je zaměřena na polohy a 
pohyby, při nichž se v každodenní činnosti často objevují chyby, jejichž důsledkem je 
nesprávné zatížení. Vertikálně vedená korekce má vést k vyváženému, uvolněnému držení 
těla a tzv. centrovanému postavení v kloubech (viz obr. č. 1). Tomu odpovídá i Larsenův 
názor na zatížení nohou. Tradičně uznávaný trojbodový koncept opory nahrazuje tezí o 
plošném rozložení hmotnosti (Larsen 2005, s.21). Soudí, že aktivní držení hlavy a vědomá 
kontrola správného provedení každodenních činností ovlivní neurologické procesy do té míry, 
že se spontánně upraví překážky správné funkce i na úrovni svalstva a kloubů, dojde 
k celkovému přeprogramování funkce pohybového systému a již natrvalo se upevní „zdravé 
držení těla a nová kvalita pohybu“ (Larsen 2010, s. 114).  
 
Obrázek č. 1: Správné držení těla podle PSK a anatomicky ideální držení těla 

              
Larsenovu představu posturální korekce ztělesňuje 
modelka na obrázku č. 1 (Larsen 2010, s. 97). 
Porovnáme-li její držení těla s anatomicky 
odvozeným ideálem (Čermák 1992, s. 26), vidíme 
v obou případech stejně vyvážené držení těla podle 
biomechanické osy těla procházející těžištěm. Ve 
srovnání s anatomickým modelem má Larsenova 
modelka menší sklon pánve a páteř je téměř 
oploštělá. Z reliéfu břišního svalstva je zřejmé, že 
tohoto držení těla nedosahuje pouze tahem hlavou 
vzhůru, jak je v PSK požadováno, ale též trvalou 
aktivitou břišního svalstva, které u anatomického 
modelu zůstává naopak uvolněně napjaté úměrně 
jeho anatomickému průběhu. Jelikož od sklonu pánve 

se odvíjí hloubka zakřivení v jednotlivých úsecích páteře, přes shodu v průběhu 
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biomechanické osy těla a zřejmou vyváženost držení těla u obou modelů není jimi otázka 
správného držení těla z funkčního hlediska jednoznačně zodpovězena.        
V neprospěch anatomicky odvozeného ideálu hovoří fakt, že vyklenutí hrudní páteře se vyvíjí 
až v průběhu ontogoneze a může být reakcí na zvýšený vliv gravitace (Dylevský 2012, 
Chválová 2013 b). V neprospěch držení u Larsenovy modelky hovoří naopak to, že v období 
před zformováním hrudní kyfózy mezi 3. a 4 rokem života se pánev vyznačuje značným 
pánevním sklonem, přičemž toto držení těla je v souladu s neurologickým kritériem 
rovnováhy mezi tonickým a fázickým systémem svalstva (Brügger cit. podle Pavlů 2011, 
Kolář 2002). Je tedy náležité. Metoda PSK bude proto posouzena z hlediska toho, zda je 
odpovídajícím návratem v dospělém věku k ideálu držení těla ztracenému v rané fázi 
ontogenetického vývoje. Pokud by se ukázalo, že tomu tak je, bude možné přijmout ji za vzor 
správného držení těla korigující anatomicky odvozenou normu, a to jak ve vztahu ke sklonu 
pánve, tak průběhu páteře v hrudní oblasti.  
Pokusíme se proto o rekapitulaci stavu pohybového systému v kritickém období kolem 3. a 4. 
roku života: z poznatků autorů, kteří se zabývají funkcí pohybového systému v tomto věku, 
vyplývá, že počátky vadného držení těla nejsou spojeny s rozvojem vyšších stadií funkčních 
poruch, tedy svalovými dysbalancemi a nesprávnými pohybovými stereotypy. Svědčí pro to 
již zmíněné neurologické kritérium, a sice rovnováha mezi svalstvem pracujícím převážně 
tonicky nebo převážně fázicky. Tento neurologický princip řízení funkce pohybového 
systému budeme proto nazývat tonicko-fázickým komplexem (dále jen TFK) (Janda 1982, 
Kolář 2002). Dobré držení těla v tomto věku naznačuje, že ve funkční rovnováze jsou i svaly 
na přední a zadní straně těla, podle Čermáka jedno z kritérií správného držení těla a správně  
rozvinuté nervosvalové koordinace (1992, s. 32, 33). Svalový tonus veškerého svalstva je na 
velmi dobré úrovni. Uvolněně plynulému průběhu páteře nejsou tedy ještě kladeny překážky 
morfologické povahy, a proto i hlava – pro PSK důležité kritérium správné funkce - by měla 
mít dostatečný tah vzhůru. Držení těla se přesto zhorší. Jako příčinu je však možné vyloučit 
pánevní sklon, který není v dětském věku na překážku rovnováhy TFK a od dosažení 
vzpřímeného postoje kolem prvního roku života do 3.- 4. roku se dokonce zmírňuje.  
V této fázi ontogeneze je však pozorován poměrně častý výskyt odchylek od zprvu správně 
vyvinuté nožní klenby - naklonění osy paty směrem dovnitř, nadměrné vyklenutí klenby nožní 
a obecně tendence k plochonoží. Tyto odchylky od anatomické stavby jsou vysvětlovány 
funkční nedostatečností svalstva. S tím však Larsen polemizuje, neboť zdůvodnění oslabením 
svalů klenby nožní neodpovídá jeho pozorování, že napětí svalstva v ostatních částech těla je 
dostatečné (2005, s. 36, 38).     
 
5. Biomechanická a podélná osa těla  
 
Vysvětlení rozporu, na který tím Larsen poukazuje – vadné postavení nohy na straně jedné a 
celkově dobrý svalový tonus na straně druhé – je zřejmé z obrázku č. 1. Biomechanická osa 
procházející těžištěm není totiž ani u jednoho z modelů totožná s průběhem podélné osy těla. 
Ta jako spojnice hlezenních kloubů a těžiště hlavy je nakloněna vpřed. Napřimování pánve 
potažmo podélné osy těla v průběhu ontogeneze – spojené nutně s přenosem hmotnosti spíše 
z přední části ke středu nožní klenby – může tak být neurologickou příčinou procesu, jímž se 
TFK - prostřednictvím změn v držení těla - adaptuje na vliv gravitace. 
 
5.1. Přítlačná funkce paty 
 
Podíváme se tedy na tuto otázku podrobněji. Jelikož činnost svalstva řízeného TFK se musí 
vztahovat k působišti síly, je zřejmé, že v nervovém řízení je zohledněna nejen poloha těžiště 
a jím procházející vertikála - pro Larsena vztažný princip posturální korekce - ale i bod, 
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kolem nějž se otáčí podélná osa těla. Ten se při náklonu podélné osy těla vpřed nachází v 
přední části chodidla. Rovnováha je udržována zvýšeným napětím svalstva na zadní straně 
těla. Výchylka podélné osy těla v horní části těla je kompenzována jevem reaktivní povahy – 
a sice přítlačnou funkcí paty. Každému zvýšení sklonu podélné osy těla by odpovídalo 
snížení tlaku paty na podložku a tomu odpovídající reakce paty v podobě jejího protlačení 
směrem k zemi. Touto funkcí je plně vysvětleno, jakým způsobem je udržováno napětí ve 
svalech klenby nožní, ale i to, že příčná klenba je projevem přizpůsobování přední části 
chodidla změnám tlakové zatížení vlastní hmotností, zatímco podélná klenba projevem  
dynamické reakce střední části chodidla na tah patou dolů.    
Z hlediska působiště, jehož prostřednictvím se uplatňují tyto vnitřní rovnovážné síly, je třeba 
definovat průběh podélné osy nikoli jen od hlezenního kloubu (viz obr. č. 1), ale až od paty 
jako krajního místa doteku chodidla s místem opory a krajního bodu ramene síly, jíž je 
podélná nožní klenba vytlačována vzhůru.  
Náklon podélné osy těla vpřed se tak jeví jako mechanismus, který ve vzpřímeném postoji 
nastavuje reflexně vztah mezi svaly v TFK.  
 
5.2. Systém kotevních lan 
  
Pro reflexní činnost TFK nemá podélná osa těla a to, jak je ukotvena u podložky, pouze 
biomechanický význam jako průmět hmotnosti nebo pomyslná spojnice horního a spodního 
okraje těla, ale je působištěm sil rovinně a prostorově uspořádaných vztahů mezi svaly, které 
jsou po zadní straně těla rozloženy na obě strany od ní a jsou vztaženy k pohyblivému středu 
otáčení, v němž je podélná osa „vkořeněna“ do místa opory. Tento mechanismus zajištění 
rovnováhy si můžeme představit jako systém kotevních lan vycházejících ze středu otáčení v 
chodidle, obtáčejících patu a rozbíhajících se plošně po celé zadní straně těla.    
Tento systém doplňují na přední straně těla mechanismy, které podélnou osu vyztužují nebo 
podpírají v úsecích, kde není dostatečně pevná. Tyto úseky jsou dva: krční páteř s hlavou 
jevící se ze zadní strany těla jako úzký a svalstvem skrovně vybavený výrůstek jinak dobře 
ovladatelného trojúhelníku trupu a střední část trupu mezi hrudníkem a pánví vyztužená 
pouze sloupcem bederních obratlů. Systém kotevních lan působící na zadní straně těla musí 
tak být vyvážen napětím svalstva, které na přední straně přitahuje bradu dolů. Teprve tento 
její pohyb vede k efektu vytlačení hlavy temenem vzhůru. Pánev ve střední části těla se 
současně jakoby zapírá o kyčelní klouby, aby směr síly procházející podélnou osou těla zdola 
nahoru těla se mohl obrátit vzad.  
Čím větší je odchylka středu těla od vertikály, tím je vzpřimovací účinnost systému kotevních 
lan větší. Kumulativní účinek tohoto systému zmírňuje počáteční nerovnováhu svalstva na 
přední a zadní straně těla ve prospěch svalstva na přední straně krku a hrudníku, takže náklon 
podélné osy těla se postupně snižuje a střed těla se přibližuje k biomechanické ose. Tím se 
zmenšuje i pánevní sklon. V dynamickém systému kotevních lan vzrůstá tak postupně váha 
podkorových tonických mechanismů, vztažených výhradně k vertikále (Trojan 2005, s. 46). 
Z neurologického hlediska kritickým momentem ontogenetického vývoje funkce pohybového 
systému tak může být vztah mezi dynamickými a tonickými mechanismy regulace rovnováhy. 
Převládnutí tonických mechanismů na úkor systému kotevních lan by pak bylo důvodem k 
hluboké restrukturalizaci řídících funkcí a počátkem procesu aktivního přizpůsobování 
pohybového systému gravitaci. Důsledky pro svalstvo klenby nožní jsou zřejmé – při snížení 
intenzity funkčních vlivů, jimiž byla zformována a udržována, a při plošněji rozložené 
hmotnosti se její stavba začíná hroutit. 
Systém reflexního řízení na principu kotevních lan se tedy ukazuje být odpovídajícím, 
ontogeneticky již rozvinutým prostředkem obrany proti nadměrnému vlivu gravitace. 
Tendenci k jeho selhání můžeme tak považovat za primární příčinu selhání správné funkce 
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pohybového systému vůbec. Vyplývá z něj, že tah hlavy temenem vzhůru není za prvé 
konstantní, ale je funkcí rovnováhy svalů na přední a zadní straně těla potažmo funkce hybné, 
a dále, že vybavení tahu hlavy vzhůru, tj. i účelné aktivace hlubokého opěrného svalstva,  je 
podmíněno součinností tří klíčových funkcí, jimiž může být funkce pohybového systému plně 
kontrolována, neboť zahrnuje předozadní i vertikální směr pohybu, spodní i horní část těla a 
jeho přední i zadní stranu. Přítlačnou funkci paty, zapření podélné osy těla o kyčelní klouby a 
tah bradou směrem dolů můžeme tak považovat za klíčové předpoklady správné funkce 
pohybového systému.  
PSK zahrnuje dva z těchto principů – napřímení pánve otvírá takzvaně kyčelní klouby a 
uvolnění svalstva brady snižuje napětí svalstva na přední i zadní straně těla. To oslabí vliv 
tonických reflexů uplatňujících se prostřednictvím šíjového a paravertebrálního svalstva, 
podpoří extenční funkci svalstva na přechodu bederně-hrudní páteře a nadlehčí hrudník. Až 
potud se zdá být tato metoda korekce náležitá, neboť zmírňuje hrudní kyfózu, 
z ontogenetického hlediska v pořadí druhý projev reakce na relativní zvýšení váhy faktoru 
gravitace. Důraz na vertikální průběh podélné osy těla posouvá však těžiště těla k patám blíže, 
než odpovídá šikmému průběhu podélné osy těla, a brání reaktivaci nejdůležitějšího hybného 
principu správné funkce pohybového systému a rovnováhy svalů v rámci TFK – přítlačné 
funkce paty. Proto také můžeme pozorovat, že bérce u Larsenovy modelky jsou za 
biomechanickou osou těla, zatímco u anatomického modelu jimi tato osa prochází. Závěrem 
můžeme konstatovat, že PSK nereaguje adekvátně na prvotní projev selhání funkce 
pohybového systému a zvýšení vlivu gravitace – funkční poruchy klenby nožní. Zpochybnění 
konceptu tříbodové opory nohy ze strany Larsena naznačuje, že rozdílu mezi 
biomechanickým a anatomickým průběhem podélné osy těla si buď není vědom nebo 
přinejmenším ne jeho významu  pro stavbu klenby nožní.   
 
6. Posturálně-dynamický model korekce  
 
PDK se provádí jako opakované přechody z uvolněné polohy do napjaté, která je vzhledem 
k aktivaci posturální funkce považována za správnou, a naopak. Vychází z předpokladu, že 
posturální funkce spočívá primárně v antigravitační funkci, již považuje za projev opěrných reflexů 
(Trojan 2005, s. 102). Posturální funkci považuje též za nedílnou součást funkce hybné (viz kap. 5.1.) 
bez ohledu na to, že u člověka se posturální a hybná funkce projevují jako samostatné a kvalitativně 
rozdílné funkce (Čermák 1992, s. 9). To má své příčiny jak ve fylogenezi tak v ontogenezi 
vzpřímenosti (Chválová 2013 a, b). Bere v úvahu též faktor soudržnosti - jako anatomickou složku 
posturální a hybné funkce a z patofyziologického hlediska ve vztahu k FPPS. V souladu 
s biomechanickým hlediskem považuje pohyb za kontinuum – „integrál“ - poloh, které v sebe 
přecházejí (Čermák 1992, s. 26). Pohyb proto chápe jako změnu výchozí posturální struktury ve směru 
zamýšleného pohybu. Jeho zvláštním případem je i posturální korekce. Cílem pohybu v OAM jako 
zdravotním cvičení je překonání konkrétních, individuálně podmíněných FPPS a obecných tendencí 
k těmto poruchám. FPPS jsou diagnostikovány jednak podle vnějšího projevu – držení těla, pohybové 
stereotypy, zkrácení svalstva a snížená kloubní pohyblivost, posturální deformity – a jednak podle 
projevů neurologických mechanismů tvorby pohybu (souvisí mimo jiné s mírou ochoty přejít od 
klidového řízení polohy k jejímu řízení při pohybu).       
Každá pohybová poloha (polohopohyb) je podle PDK určena zcela konkrétním neurologickým 
obrazem vztahu mezi posturální, hybnou a soudržnou funkcí, posturální korekce jako celek pak třemi 
podstatnými momenty: dvěma krajními polohami, v nichž aktivace vztahů mezi svaly, které ji do něj 
přivedly a jejichž součinnosti je třeba k jejímu udržení, dosahuje svého maxima, této poloze 
odpovídajícím držením těla a na něm se podílející strukturou vnitřní soudržnosti. Právě funkce 
soudržná určuje rozsah pohybu, který musí být vykonán pro přejití z jedné krajní polohy do druhé. 
Průchod vertikálou se považuje za neutrální polohu. Každé fázi odpovídá určitá struktura vztahů mezi 
svaly v TFK (posturální stereotyp). Všechny tyto tři momenty se vyznačují specifickou aferentací. 
V krajních polohách je spojena s mrtvým bodem, v němž dochází k přeladění směru pohybu v opačný. 
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        A                    B                     C 

Představují tedy kritický moment rovnováhy, kdy vztahy mezi svaly v rámci TFK pro jeden směr jsou 
již rozpojeny, a ty, které odpovídají opačnému směru pohybu, nejsou ještě navázány. Rovnováha 
v tomto okamžiku je udržována jednak momentem setrvačnosti tkání natažených v průběhu pohybu na 
své maximum a jednak napětím posturálních svalů generovaným z místa opory. Struktura posturální 
funkce pro každou z protilehlých poloh je jiná a tomuto rozdílu odpovídá i odlišné postavení 
v kloubech. Změna směru u oscilačního pohybu nevyplývá z rozhodnutí tak učinit, neboť cíl pohybu je 
vztažen k oscilaci jako hybnému celku. Není tedy volním pohybem v pravém slova smyslu, ale 
projevem vnitřních vztahů mezi všemi třemi funkcemi – posturální, hybné a soudržné na straně jedné - 
a kapacity rovnovážného systému tolerovat výchylku podélné osy těla jedním a druhým směrem od 
osy biomechanické, aniž by to vedlo ke ztrátě rovnováhy, na straně druhé. Neutrální poloha je svého 
druhu rovněž mrtvým bodem, v němž se ve své čisté podobě projeví těžiště. Průběh posturálně-
dynamické korekce ilustruje obrázek č. 2. 
 
Obrázek 2: Posturálně-dynamická korekce ve vzpřímeném postoji   
 

6.1. Vzestupná fáze PDK 
Obrázek A a C znázorňuje prostorový rozsah 
vzpřímeného postoje jako polohy. Přechod 
z jedné krajní polohy do druhé má povahu 
posturální korekce.  Změna výšky pánve resp. 
těžiště od země mezi A a C ilustruje povahu a 
význam posturální funkce. Ukazuje na velikost 
mechanické práce, jíž je třeba vykonat 
k vyzvednutí těžiště ze spodní do nejvyšší polohy. 
Rytmickým prováděním korekce se velikost 
mechanické práce zmenšuje díky rozvoji 
koordinace, elasticity tkání a pružnosti. Obrázek 
B je vyjádřením momentu lability vzpřímeného 
postoje při průchodu vertikálou.  

Z rozdílu výšky těžiště mezi A a B vyplývá, že vertikální (antigravitační) složka korekce 
předchází složce předozadní, která se uplatní v momentu dosažení vertikály. Předpokladem je 
přenos váhy, k němuž dochází mezi A a B a o němž svědčí rozdíl ve sklonu pánve, při 
současném odlehčování od plné hmotnosti. Změna výšky těžiště od země mezi B a C ukazuje 
na posturální význam soudržnosti v oblasti kyčelních kloubů pro prodloužení páteře. Rozdíl 
ve výšce pánve a délce páteře mezi B a C naznačuje, že posturální účinky antigravitačního a 
předozadního směru korekce se sčítají.  
PDK propojuje posturální funkci s hybnou, jejímž prostřednictvím je korekce v bodě C  
obohacena o torzní moment vznikající v kyčelních kloubech. Tento moment je výslednicí 
vertikálního a předozadního vektoru síly dosahujících v C svého maxima. Z kyčelních kloubů 
se torzní moment přenáší do podélné osy těla, a to jak prostřednictvím jednotlivých kyčelních 
kloubů tak jejich spojnice, která rotuje pánví. Směrem vzhůru je torzní moment kompenzován 
protirotací osy ramenní, směrem dolů torzí zastavující se o podélnou klenbu nožní. Účinek 
PDK v podobě torzního momentu je možné považovat za důkaz toho, že příčinou selhání, 
k němuž ve funkci pohybového systému dochází u klenby nožní mezi 3. – 4. rokem života, je 
zmenšení náklonu podélné osy těla a sklonu pánve. PDK je z tohoto hlediska odpovídajícím 
způsobem korekce od té doby rozvinutých FPPS.   
 
 
 
 
6.2. Sestupná fáze PDK   
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Dosažení maxima aktivace posturální funkce v poloze C je okamžikem, kdy dynamická 
posturální korekce může buď plynule přejít v chůzi, zastavit se ve výdrži  a nebo být využita k 
„tréninku“ posturálních mechanismů i posturálně-funkční zdatnosti. Návrat do výchozí krajní 
polohy spočívá v tomto druhém případě v celkovém jednorázovém uvolnění od svalového 
napětí v C a probíhá jako kontrolovaný sešin do polohy A, z níž korekce vyšla. Zastavení 
sešinu v neutrální poloze a zaujetí klidového postoje přinožením je tak provázeno minimem 
posturálního napětí, které je slučitelné s udržením reflexně již preformovaného správného 
držení těla.      
 
7. Diskuse 
 
PDK ukazuje nervové děje popsané v části 5.1. a 5.2. jakoby pod lupou. Hlavní rozdíl mezi 
oběma metodami korekce spočívá v množství reflexních vazeb a funkcí, které jedna a druhá 
přímo ovlivňuje. V případě PSK je to pouze posturální funkce a vztah k biomechanické ose,  
u PDK ke třem rozdílným momentům téže polohy a vztahům mezi všemi funkcemi 
pohybového systému – posturální, hybnou a soudržnou včetně posturálně-funkční zdatnosti. 
PDK podobně jako PSK (srov. obr. 1 a obr. 2 C) zmírňuje velikost hrudního zakřivení páteře. 
Obě metody tak shodně ukazují na to, že anatomický model se od správné funkce pohybového 
systému odchyluje v tom, že průběhem páteře v hrudní oblasti znázorňuje sice fyziologickou 
normu (více viz Čihák 1987, s. 59), nikoli  však správnou funkci, jejímž účelem je překonat 
nežádoucí projevy adaptace na gravitaci. Hrudní kyfóza je jedním z nich. PDK ukazuje navíc 
na význam sklonu pánve pro posturální funkci a v tomto smyslu vyvrací PSK, která vliv 
tohoto faktoru na nožní klenbu fakticky eliminuje. Podstatným rozdílem mezi PSK a PDK je 
jejich vliv na rozvoj posturálních mechanismů a jejich souhrnného účinku na pružnost páteře 
ve vertikálním směru.  
 
8. Závěr 
 
Analýza dvou odlišných metod posturální korekce a předpokladů, z nichž vycházejí, ústí 
v závěr, že vnitřní příčinou selhání funkce pohybového systému ve vztahu ke gravitaci je 
tendence k převládnutí tonických (statických) mechanismů regulace rovnováhy nad hybnými 
(dynamickými). Prvotním projevem selhání funkce pohybového systému ve věku  3 až 4 let je 
posturální insuficience klenby nožní jako generátoru posturálního napětí.  
Předpoklady správné funkce pohybového systému je možné formulovat souhrnně jako 
rovnováhu funkce posturální, hybné a soudržné v celku vzpřímenosti lidského těla. Správnou 
odpovědí na ontogeneticky podmíněnou příčinu selhání funkce pohybového systému jsou 
následující  předpoklady jeho správné funkce: tříbodový koncept opory a mírná labilita 
podélné osy udržující v chodu tonicko-fázický komplex řízení svalové činnosti, a to za 
pomoci tří klíčových prvků: přítlačné funkce paty, přítlačné funkce brady a zapřením o 
kyčelní klouby.  
Ve prospěch těchto předpokladů správné funkce pohybového systému hovoří aktivace 
torzního momentu prostřednictvím kyčelních kloubů v aktivní fázi vzpřímení udržovaný 
správnou chůzí. Posturální korekce vedená z lumbosakrální oblasti tento účinek nemá, a jako 
východisko posturální korekce by se z reflexního hlediska minula účinkem.   
Správná funkce pohybového systému ani korekce existujících FPPS není podmíněna 
uvědoměním zákona gravitace jinak než jako vnitřní potence měnit svalové napětí ve 
vertikálním směru.  
 
Literatura 



 11

Čermák, J. a kol. (1992): Záda už mě nebolí, Nakladatelství Jan Vašut, Praha 1992, Vydání 
první, 144 s. 

Čihák, R. (1987): Anatomie 1, Avicenum, Praha 1987, Vydání 1., 456 s. 

Dylevský, I. (2012): Dětský pohybový systém, Poznání, Olomouc 2012, Vydání první, 152 s. 

Chválová, O.(2013 a): Gravitační a antigravitační motorika, Konference Pohybové aktivity ve 
vědě a praxi, FTVS UK, Praha 19. – 21. 6. 2013 

Chválová, O. (2013 b): Vzpřímenost v evoluční perspektivě, Konference Pohybové aktivity       
ve vědě a praxi, FTVS UK, Praha,  19.-21.6.2013 

Kolář, P.(2002): Vadné držení těla z pohledu posturální ontogeneze, Pediatrie pro praxi, 
2002/3, s. 106 – 109 

Larsen, Ch. a kol. (2010): Držení těla analýza a způsoby zlepšení, Poznání, Olomouc 2010, 
143 s. 

Larsen, Ch. (2004): Zdravá chůze po celý život, Poznání, Olomouc 2005, 154 s. 

Pavlů. D.(2003): Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody I, Akademické nakladatelství 
Cerm s.r.o., Brno 2003, Vydání 2. (opravené), 239 s.  

Sheelyová, K. (2000): Léčba pohybem, Perfekt, Bratislava 2000, První vydání, 160 s.   

Sutcliffová, J.(2004): Pružné a zdravé tělo, Euromedia Group k.s.- Ikar, Praha 2004, Vydání 
první, 143 s. 

Trojan,S. a kol.(1988): Fyziologie, 2. část, Praha Avicenum, 1988, 1057 s. 

Trojan, S. a kol. (2005):  Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka, Grada Publishing, Praha 
2005, Třetí přepracované a doplněné vydání,  237 s. 

Valihrach, J.: Bolesti při funkčních onemocněních pohybového aparátu dle konceptu dr. 
Brüggera, Neurologie pro praxi 2003 / 4, s. 196 – 197 
 
http://varekovaj.blog.cz/1006/nektere-zajimave-fyzioterapeuticke-koncepty 

 


