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Abstrakt 

Zkušenosti z dnes již 9 let trvající každodenní praxe vyrovnávání funkčních poruch 
pohybového systému oscilačně-antigravitační metodou ukazují, že toto cvičení mění přirozený 
způsob pohybování do té míry, že to opravňuje hovořit o dvou různých typech motoriky – 
gravitační a antigravitační. Na analýze ontogeneze vzpřímenosti bude předvedeno, jak 
funkční poruchy pohybového systému souvisí a adaptací na gravitaci a jak je možné převést 
cvičením O-A metodou gravitační typ motoriky na antigravitační.  
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Abstract 

9 years lasting every day experience with correction of Functional disorders of the Motor 
system by the Oscillation-antigravity Method has proven that new elements brought by it in 
human Motricity enables us to distinguish between the Gravity kind of Motricity and the 
Antigravity one. An analysis of the Ontogenesis of Posture provided in this paper reveals how 
Functional disorders of Motor System are concerned by Gravity and how the Gravity kind of 
Motricity could be by the O-A Method transformed in the Antigravity one.             
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1. Úvod  

Rozlišení na gravitační a antigravitační motoriku vzniklo na pozadí praktické zkušenosti 
s účinky, jichž se dosahuje cvičením oscilačně-antigravitační metodou jako svým původem 
zdravotního cvičení (dále jen OAM). Vysoký výskyt zdravotních potíží u člověka a funkčních 
poruch pohybového systému (dále jen FPPS) jako jejich prekurzorů zahrnuje již v sobě 
moment problematizace samozřejmosti toho, jak u člověka funguje přirozeně, tj. 
fylogeneticky založený a v ontogenezi funkčními vlivy dotvářený pohybový systém. 
V souladu s Čihákovou definicí anatomické variability (Čihák 1987, s. 59) jsou za 
fyziologické považovány odchylky od normy, které nenarušují funkci. Pro prepatolologickou 
fázi FPPS, tj. kinantropologické paradigma, je podstatné vědět, jaký význam má ta či ona 
konkrétní odchylka pro rozmanitou hybnost funkčního celku, v němž byla lokalizována. Jeho 
úkolem je podat v nejobecnější rovině definici správné funkce pohybového systému při 
spontánně utvářeném pohybu a rozpracovat z tohoto hlediska didaktickou stránku procesu 
motorického učení. Tento příspěvek se pokouší odpovědět alespoň částečně na první otázku.  



2. Metodologie 

Cílem tohoto příspěvku je objasnit rozdíl mezi gravitačním a antigravitačním typem motoriky 
a ukázat, že rozdíl mezi nimi spočívá v tom, jak se vzpřímený  organismus v jednom a 
druhém případě vyrovnává s gravitací. Východiskem je analýza ontogeneze vzpřímenosti a 
podmínek, které zakládá pro vznik FPPS. Analýza bude provedena z kinantropologického, tj. 
funkčního hlediska. Pro účely tohoto příspěvku lze toto paradigma vymezit jako proces 
interakce mezi cvičencem a cvičitelem odvíjející se od jejich společného zájmu odstranit u 
cvičence pomocí cvičení FPPS. Při vysvětlení příčin vzniku FPPS bude využito mimo jiné 
poznatků, které vyplynuly z rozboru fylogeneze vzpřímenosti (Chválová 2013 a). Ve druhé 
části budou popsány základní principy cvičení OAM jako prostředku rozvoje antigravitačního 
typu motoriky. Ve třetí části bude posouzeno, do jaké míry jsou faktory podílející se na 
vzniku FPPS ovlivněny jednotlivými konstitutivní prvky cvičení OAM.  

3. Teoretická východiska antigravitační motoriky  

K teoretickým východiskům cvičení OAM patří vedle již zmíněné teorie funkčních poruch 
pohybového systému Vladimíra Jandy (1982) česká zdravotní tělesná výchova, z pohledu 
OAM již klasická (dále proto jen KČZdrTV) (Škvára (1973) Havlíčková (1993)aj.). Ve 
vztahu k (vadnému) držení těla se jako nejpodnětnější jeví publikace Čermáka (1976, 1992). 
Autor v nich totiž naznačuje, ve kterých směrech jsou vztahy a souvislosti mezi anatomicky 
definovanými prvky a funkcemi otevřenější, než by odpovídalo jednoznačnosti definičního 
určení jednotlivých skladebných prvků. Jandova teorie FPPS a svalový test splnily 
v KČZdrTV úlohu upozornění na to, že zkrácení svalu představuje překážku, již je třeba při 
vyrovnávání FPPS zohlednit a překonat, a prohloubily analytický pohled KČZdrTV na 
možnost ovlivnění jednotlivých klíčových komponent držení těla. Sama o sobě však 
neodpovídá na otázku, jak odstranění svalových dysbalancí přispívá k ustavení nové kvality 
posturálně definovaného funkčního celku, který se má projevovat náležitou hybností. Jandovo 
odůvodnění zkrácení svalstva jejich posturální funkcí je v rozporu se zaměřením KČZdrTV 
na oslabené svaly jako příčinu  posturální insuficience. Tento rozpor se zdá být překonán 
poznatkem vývojové kineziologie, že správné držení těla je podmíněno těsnou spoluprací 
fázických a posturálních svalů (Kolář 2002). Zkrácení klidové délky svalu plní důležitou 
fyziologickou funkci – přizpůsobuje dráždivost svalu aktuálnímu postavení v kloubu, což je 
základní předpoklad jeho kontraktibility a hybné funkce (Trojan 1988). To naznačuje, že 
řídicí činnost CNS je vztažena primárně k funkci hybné, nikoli posturální. Svalová dysbalance 
se z tohoto hlediska jeví jako morfologická adaptace na vadné držení těla - v pravém slova 
smyslu jedinou funkční poruchu v celém adaptačním komplexu FPPS (Chválová 2011). 
Otázka po základu správné funkce pohybového systému je tedy otázkou po správném držení 
těla, i když samo o sobě není účelem, ale pouze předpokladem náležité hybnosti vzpřímeného 
organismu. Adaptační povaha svalových dysbalancí jako funkce držení těla vysvětluje, proč 
ohrožení posturality vadným držením těla nevyhodnocuje CNS jako podnět k jeho spontánní 
korekci. Vyplývá z toho, že přirozeně vzniklý typ lidské motoriky je zatížen určitými – 
vývojově podmíněnými nedostatky (Chválová 2013). Norma správného držení těla, jak je 
popisována v odborné literatuře, představuje biomechanicky odůvodněný ideál držení těla u 
dospělého jedince (Čermák 1992, s.16). Vznik vadného držení těla je však problém již 
dětského věku (Kratěnová 2003), což obrací pohled k ontogenetickým aspektům posturality a 
vzbuzuje otázku, kdy vlastně a z jakého důvodu dochází  k tak zásadnímu selhání posturální 
funkce, že to vyvolává příslušné adaptační děje. Odborná literatura na to nedává vyčerpávající 
nebo jednoznačnou odpověď. Bezpečně pouze víme, že ve 3. měsíci života existuje ideální 
model koaktivace antagonistů (Kolář 2002) a že držení těla dětí ve 3-4 let se jeví jako téměř 
ideální (Brügger, cit. podle Vařeková 2011). Určitou odpověď tak poskytují návody v podobě 



cvičení pro správné držení těla (Havlíčková 1993 a obecně veškerá odborná literatura 
zabývající se cvičením pro správné držení těla), neboť ukazují na různé projevy posturální 
insuficience. Vyjdeme-li z klasifikace vyrovnávacích prostředků v KČZdrTV a pomineme-li 
pro tuto chvíli ty, které jako posilovací a protahovací cvičení míří na projevy adaptace na 
vadné držení těla, jsou zaměřeny na tyto tři základní jevy související s posturální funkcí:   

(1) vytažení hlavy temenem vzhůru a veškerá cvičení zaměřená na protažení v podélné 
ose těla jako prostředek stimulace uspořádání těla v podélné ose těla; 

(2) tzv. přímivá cvičení a/nebo posilování břišního svalstva jako prostředek korekce 
vadného držení těla posilováním v těch klíčových komponentách, které jsou pro 
správné držení těla považovány za rozhodující; 

(3) bezprostřední vědomá korekce aktuálního držení těla ve stoji zády ke stěně.              

Společným jmenovatelem těchto tří typů vyrovnávacích prostředků je aktivizační účinek na 
svaly, které brání nadměrnému zakřivení páteře. Rozdíl je v tom, zda těmito prostředky jsou 
osloveny všechny klíčové komponenty držení těla najednou nebo pouze některá z nich. Z toho 
pouze korekce u stěny – a k ní bychom mohli přiřadit i rovnovážná cvičení – se provádí ve 
stoji, zatímco všechny ostatní jsou spojeny s tzv. nízkými cvičebními polohami. Jedním 
z axiomů KČZdrTV totiž bylo, že porucha držení těla nemůže být vyrovnána ve stoji jako 
poloze, ve vztahu k níž se jako celek projevuje. Soudilo se totiž, že při korekci v jedné klíčové 
oblasti není možné zajistit, aby se vyrovnávací úsilí nepřeneslo do některé ze sousedních. 
Tento axiom byl vyvrácen v okamžiku, kdy k úvodnímu rozehřátí před lekcí ZdrTV byl 
použit uvolněný pohyb tanečního charakteru spojený s přenášením váhy ve stoji. Jeho analýza 
provedená v reakci na zdravotní efekt dosažený během jediné lekce prováděné s touto jedinou 
výjimkou podle zásad KČZdrTV ukázala, že posturální korekce ve stoji ve všech klíčových 
komponentách najednou je možná, jsou-li splněny tyto podmínky: sníží se posturální napětí 
(taneční charakter pohybu) a posilovací impulz prochází podélnou osou těla (aktivní odtlačení 
od podložky při přenášení váhy). Z toho vycházející vyrovnávací postup byl nazván nejprve 
oscilační metodou vyrovnávání FPPS (Chválová 2006) a později – pro zdůraznění významu  
posilovací složky – metodou oscilačně-antigravitační (Chválová 2010, 2011). Jelikož rozdíl 
mezi OAM a postupy rozvinutými ve vztahu k posturální funkci již v rámci KČZdrTV se 
týkal místa, z něhož vychází impulz k současné korekci vzájemného uspořádání všech 
komponent držení těla v podélné ose těla - část těla dotýkající se oporné plochy v případě 
prvním a temeno hlavy v případě druhém - za univerzální přičinu posturální insuficience mohl 
být označen nedostatečný rozvoj antigravitačního potenciálu organismu. Typ motoriky, 
v němž tento potenciál není přirozeným vývojem rozvinut, byl proto nazván motorikou 
gravitační a typ motoriky, kde prostřednictvím cvičení OAM rozvinut již je, motorikou 
antigravitační.   

3.1. Základní pojmy 

Pojem gravitační motorika v nejobecnější rovině vyjadřuje, že primární a všem lidem 
společnou příčinou FPPS je nedokonalost adaptace lidského organismu na vzpřímení postavy.   

Z analýzy fylogeneze vzpřímenosti vyplynulo,  

 že vzpřímenost se vyvíjela na základě extenčně-hybného vývojového plánu vzniklého 
na úrovni fylogenetického předchůdce člověka; 



 že na úrovni Homo erectus došlo k ustrnutí vzpřímenosti ve vertikále s důsledkem 
v podobě dvojitě esovitého zakřivení páteře a neukončenosti vývoje lidského jedince 
při narození; 

 že měřítkem společného vlivu gravitace a biomechanicky chápané vertikality na lidský 
organismus je velikost vnitřního odporu, který vzpřímený organismus klade pohybu;   

 že vyrovnáním FPPS a cílevědomým rozvojem antigravitačně-elastického potenciálu 
organismu je možné podnítit proces dokončení původního vývojového plánu a 
dosáhnout plné adaptace na gravitaci.  

Pojem antigravitační motorika označuje soubor účinků, jimiž se vrozený, fylogeneticky 
podmíněný gravitační způsob pohybování mění v antigravitační respektive završení adaptace 
vzpřímeného organismu na gravitaci. Přechod na antigravitační motoriku spočívá v rozvoji 
antigravitačně-elastického potenciálu. Souběžně s jeho rozvíjením dochází mimo jiné 
k odstranění gravitačně podmíněných FPPS. Antigravitační motoriku můžeme proto definovat 
též jako cíl,  který se vyznačuje nepřítomností gravitačně podmíněných FPPS a optimalizací 
funkce pohybového systému ve smyslu plného využití hybného potenciálu vzpřímeného 
organismu.  

4. Klíčové momenty ontogeneze vzpřímenosti  

4.1. Vrozený základ lidské motoriky         

Skutečnost, že člověk přichází na svět tělesně a motoricky ne zcela vyvinutý, si žádá 
upřesnění, že za plně vyvinutého jedince je lidský novorozenec považován až po 20 – 22 
měsících od svého početí, kdy si osvojí lokomoci ve vzpřímeném postoji (Komárek 2008, p. 
202). Za součást vrozeného základu člověka je proto třeba považovat i výsledky vývoje 
dosažené v postnatální fázi, kdy si jedinec osvojuje vzpřímený postoj a chůzi, ačkoli na 
tělesný a motorický vývoj působí již gravitace.   
Pohled na motorické projevy v průběhu prenatálního i raného postnatálního vývoje ukazuje, 
že obě tato stadia se vztahují výhradně již k lidské fylogenezi, neboť jsou podmíněna 
geneticky určenou stavbou těla jako lidsky vzpřímeného a tomu odpovídající fylogeneticky 
podmíněnou expresí nervových drah (Dylevský 2012). Procházení různými polohami a 
lokomočními schématy po narození je tak dáno výhradně anatomicko-neurofyziologickými a 
biomechanickými předpoklady toho, jak za situace motorické nezralosti může novorozence 
postupným rozvíjením vrozené hybnosti v podmínkách gravitace reagovat pohybem na 
podněty z vnějšího okolí. Ze „synergií, které jsou v mozku uloženy jako matrice“ (Véle 1997, 
cit. podle Kolář 2002), je zvlášť významný vrozený základ pohybu očí a pohybů 
v kořenových kloubech. Jedno i druhé je v období motorické bezmoci po narození 
předpokladem možnosti pohybu vůbec a bezproblémové aktivace koordinačně složitých 
lokomočních pohybů. Novorozenec získává po narození zkušenost opory, tíhy vlastního těla i 
možnosti překonat ji prostřednictvím pohybu volním úsilím. Typické pohybové projevy 
v tomto období a jejich posloupnost je možné považovat za schopnost centrálního nervového 
systému (dále jen CNS) vést jedince v souladu s jeho momentálními možnostmi postupnými 
vývojovými kroky k naplnění geneticky podmíněné vzpřímenosti skládající se z hybnosti, 
postury a lokomoce. Pojem hybnost je oběma následujícím nadřazen a je širší než jejich 
prostý součet. Můžeme ho definovat jako vnější projev pohybuschopnosti – tj. jako souhrn 
všech vnitřních předpokladů pohybu včetně smyslových, pohyb podmiňujících vnitřních 
funkcí a vše zastřešujícího systému řízení. Pojem hybnost není tedy identický s pojmem 
pohyb, neboť není jen pozitivním vnějším projevem vnitřně determinované pohybuschopnosti, 



ale též zvenčí nepozorovatelných dějů, jakými jsou nervové procesy obecně včetně inhibičních 
a útlumových, zaniklý, utlumený či dosud neaktivovaný hybný potenciál apod. Z předpokladu 
rekapitulace fylogeneze v průběhu vývoje lidského jedince ((Trojan 1988, s. 735) vyplývá, že 
celý tento proces vychází z extenčně-hybného vývojového plánu, podle něhož probíhala již 
fylogeneze vzpřímenosti (Chválová 2013). Svědčí pro to mimo jiné to, že u páteře po 
narození, ačkoli tvoří ještě jednolitý kyfotický oblouk, je naznačeno již promontorium a obě 
budoucí lordózy (Čihák 1987, s. 56). Za rekapitulaci fylogeneze nepovažujeme naopak 
situace, které navenek připomínají pohyb na nižších stupních vývoje živočichů (plazení, 
kvadrupedii appod.), neboť vertikalizací páteře, ale i přestavbou organismu byly veškeré 
vazby s těmito vývojovými stupni zpřetrhány, viz odlišný charakter kvadrupední lokomoce u 
člověka a jeho fylogenetického předchůdce.      
 

4.2. Aktivace vrozeného základu lidské motoriky  

Nejvýznamnějším důsledkem neukončenosti vývoje při narození lidského jedince je to, že 
posturální funkce nemůže být aktivována jednorázovým antigravitačním vzepřením, jako je 
tomu u většiny suchozemských živočichů bezprostředně po narození nebo řádově několik dní 
nebo týdnů poté (Komárek 2008, s. 202). Prostřednictvím antigravitačního vzepření se u nich 
nastaví centrálně nervosvalový tonus na úroveň odpovídající hybné respektive lokomoční 
funkci. Tímto okamžikem jsou připraveni projevit se uceleným komplexem druhově 
podmíněné motoriky, jejíž součástí je pro daný druh specifická posturálně-hybná 
rovnováha. U člověka je vrozený základ motoriky aktivován pozvolna, přičemž dříve než 
posturální, jak ji u člověka chápeme až ve vztahu ke vzpřímenému stoji, se rozvíjí funkce 
hybná. Motorický vývoj vyjde díky tomu rovněž z posturálně-hybné rovnováhy, kdy nároky 
na zajištění pohybu se projevují výší reflexního tonu pracujících svalů úměrně poloze, v níž je 
pohyb vykonáván, a svalovému úsilí, jehož je třeba k jeho provedení. Trojanova definice 
posturálního (polohového) tonu jako tetanického izometrického stahu posturálních svalů 
(1988, s. 727), který vzniká jako souhrnný výsledek všech účinků pohybů, které jedinec 
vykonal, aby dosáhl vzpřímeného postoje, naznačuje, že postupným vývojem vzpřímenosti se 
výše reflexního a posturálního tonu rozcházejí. Rozlišení na reflexní a posturální tonus 
v odborné literatuře potvrzuje jeden ze závěrů, v nějž vyústila analýza fylogeneze 
vzpřímenosti konstatováním, že oddělení posturální a hybné funkce u člověka je vývojovou 
anomálií a nemá povahu účelné adaptace (Chválová 2013). Podobný názor zastává i Čermák 
(1992).      
 

4.2.1. Posturální funkce  
 

Z neurofyziologického hlediska se posturální funkce jeví jako nesmírně sofistikovaný systém 
regulace rovnováhy vzpřímeného těla vázaný na spinální míchu a systém řízení 
z podkorových center. To, že vzpřímení jsou schopny i leckteré kvadrupední druhy živočichů 
však ukazuje, že rovnováha je fylogeneticky starý, vývoji lidské vzpřímenosti již sloužící 
mechanismus, který může být běžně zajištěn na bázi posturálně-hybné rovnováhy respektive 
jejich jednoty (Chválová 2013). Analýza fylogeneze lidské vzpřímenosti ukázala, že vývoj 
posturální funkce u člověka byl ovlivněn skutečností, že napřímení postavy probíhalo proti 
značnému vnitřnímu odporu, který mu kladly posturální deformace u předchůdce člověka. 
Neurofyziologický základ posturální funkce u člověka zahrnuje proto i průběh morfologické 
přestavby kostry prostřednictvím funkčních vlivů (Chválová 2013). Převaha posturální funkce 
determinovaná fylogeneticky je akcentována i ontogeneticky, a to úsilím, které musí lidský 
jedinec vynaložit, aby se v průběhu vzpřimování dokončil vývoj kostry dolních končetin a 
aktivovaly vrozené řídicí mechanismy. Regulace rovnováhy splývá proto fakticky s procesem 



postupného nastavování posturálního napětí na úroveń odpovídající jeho výši ve vzpřímeném 
postoji.   
 
Podíl spodní a horní poloviny těla na ustavení vzpřímeného držení těla není ani rovnoměrný 
ani funkčně analogický. Zatímco spodní část těla vyvíjí systematicky antigravitační podněty, 
jejichž intenzita odpovídá dokončení vývoje kostry dolních končetin, horní část těla je ve 
vztahu k ustavování vzpřímenosti pasivní. Neklade však antigravitačním podnětům z dolních 
končetin výraznější odpor, takže prostupují podélnou osou těla a spojují se s postavením 
hlavy fixovaným ve vzpřímeném postavení od prvních týdnů po narození šíjovými a 
polohovými reflexy. Z citlivosti svalových vřetének na změnu délky svalu vyplývá, že 
posturální napětí v horní části těla se nastavuje jejich drážděním antigravitačními podněty. 
Proces vzpřimování má tak povahu antigravitačního tréninku, s jehož intenzitou se žádná jiná 
pohybová činnost v tomto ani předchozím období vývoje jedince nedá srovnat. Posturální 
tonus dosahuje proto vyšší úrovně, než odpovídá do té doby rozvinuté hybnosti nebo 
v pozdější fázi udržování již vzpřímeného postoje. Posturálním tonem je jakoby překryta 
předchozí pohybově-ontogenetická zkušenost postupující podle druhově podmíněného  
vývojového plánu. V tom je možno spatřovat důvod, proč se lidská motorika, není-li hybnost 
jedince již jako vzpřímeného rozvinuta dostatečně rozmanitou pohybovou činností, jeví 
v dospělosti jako chudá a stereotypní (Hnízdil 2000).  
Z hypotézy o posturotvorné funkci antigravitačních impulzů vyplývá, že v závislosti na svém 
anatomickém průběhu se na posturální funkci podílí kosterní svalstvo čtverým způsobem: u 
těch svalů, které vyvíjejí antigravitační úsilí, tj. u svalů dolních končetin, odpovídá posturální  
napětí získané funkční zdatnosti. Můžeme je proto považovat za svaly primárně posturální a 
antigravitační zároveň (1). Ve svalech, které jsou v horní části těla antigravitačními impulzy 
pouze drážděny, se v závislosti na jejich anatomickém vztahu k podélné ose těla nastaví nová 
úroveň jejich klidového tonu, a to úměrně kumulativnímu dráždění jejich svalových vřetének. 
Z logiky věci vyplývá, že posturální napětí je u nich nižší, než u svalů primárně posturálních. 
Nazýváme je proto sekundárně posturálními (2). Druhotně posturální napětí svalstva horní 
části těla je zdrojem soudržnosti, jež může být označena jako vnější typ soudržné funkce a 
relativní rovnováhy mezi svaly na přední a zadní straně těla (Čermák 1992, s. 33).  Ta 
v závěru vzpřimovacího procesu odpovídá jednolitému lordotickému průběhu podélné osy 
těla. Od toho se může odvíjet i váha sekundárně posturálních svalů v posturálním stereotypu a 
předurčovat velikost zakřivení, jímž se bederní oblast páteře přizpůsobuje formování páteře 
do dvojitého S a růstovým změnám. Do třetí skupiny můžeme zařadit svaly, které 
antigravitačními pohyby nejsou zasaženy vůbec nebo podstatně méně než svaly sekundárně 
posturální. To, proč do této skupiny – nazvěme ji extra-posturální (3)  - zařazujeme i 
autochtonní svalstvo zad, vysvětluje masivnost a symetrický průběh fylogeneticky mladších 
vrstev tzv. paravertebrálních svalů, které kladou natažení antigravitačními podněty větší 
vnitřní odpor než samotná páteř, takže nositelem vnější soudržnosti ze zadní strany trupu a 
v tomto smyslu i posturální funkce se stávají ony. Na autochtonní svalstvo zad zbývá tak 
zajistit pohyb mezi jednotlivými obratli, v čemž je toto svalstvo nezastupitelné. Nižší úroveň 
jeho svalového napětí než u povrchověji uložených větších svalů považujeme proto za 
náležitou.   
      
Rozdíl mezi mírou aktivní a pasivní účasti, případně neúčasti jednotlivých svalů na ustavení 
vzpřímenosti rozděluje svaly podle úrovně jejich napětí v posturálním stereotypu na 
vysokonapěťové a nízkonapěťové. To ovlivňuje, jak je jich CNS využito v pohybových 
stereotypech. Ontogeneticky podmíněná posturálně-hybná nerovnováha, která tak vzniká, se 
proto projevuje v hybnosti dominancí mohutnějších, povrchových svalů oproti drobnějším, 
uloženým hlouběji (Čermák 1992, s. 17). To se však zdaleka netýká jen svalů podél páteře, 



ale organizace a funkce kosterního svalstva vůbec. Z povahy podvojné regulace svalových 
vřetének vyplývá, že vysokonapěťovými se stávají i další svaly, úroveň jejichž svalového 
napětí při pohybu dosáhne alespoň úrovně napětí paravertebrálních svalů, které se tak stávají 
hlavními posturálními svaly trupu. Nikoli však ve smyslu aktivním, ale s ohledem na jejich 
vnějšně-soudržnou funkci. Strukturu aktivovatelných svalů, jak se vytvořila v prvních letech 
života, lze označit jako lokomočně podmíněnou. Jde o svaly, které se na  zajištění lokomoce 
přímo nepodílejí, ale zajišťují při ní doprovodné pohyby, zejména pažemi. V závislosti na 
povaze a intenzitě pohybové činnosti se tato struktura s věkem buď „drolí“ a posturální 
stereotyp se přizpůsobuje celkově nižší úrovni napětí než posturálnímu – vzniká vadné držení 
těla - nebo naopak posiluje, jestliže pohybová činnost vede ke zvýšení pracovní úrovně 
svalového napětí oproti čistě posturálnímu. Držení těla je pak průsečíkem těchto zákonitostí 
působících všeobecně mezi 1. – 7. rokem života a již individuálních ontogenetických vlivů, 
včetně pohybového režimu. Všechny tyto důvody vedou k tomu, abychom svaly, které po 
dosažení vzpřímenosti hrají v pohybových stereotypech v horní části těla dominantní úlohu, 
považovali za nepravé svaly posturální (4).  
Reflexně se uplatňující posturální respektive rovnovážnou funkci v oblasti trupu 
zprostředkovává systém paravertebrálních svalů. Dochází tak k paradoxnímu jevu, že čím 
vyšší mají posturální napětí, často rovněž nepravé, tím méně se může uplatnit jim vlastní 
extenční funkce hybná. Ta - vedle krátkého období „pasení hříbátek“ - nachází uplatnění ještě 
v době, než se zprvu lordotický průběh páteře změní ve vertikální (Čihák 1988, s. 120) a než 
podobně jako v průběhu fylogeneze dojde k ustrnutí ve vertikále (Chválová 2013).  

4.2.2. Ustrnutí ve vertikále   

Gravitace působí na vzpřímenou postavu nejen ve vertikálním směru, což se s určitým 
časovým odstupem od osvojení vzpřímeného stoje projeví zformováním páteře do dvojitého 
„S“, ale vzhledem k tomu, že nějakou částí těla je člověk vždy upoután k zemi, též tendencí 
k zaujímáni biomechanicky výhodné polohy ve směru předozadním. Fylogenetický původ 
páteře předurčuje, že odpor flekčnímu pohybu je menší než ve směru extenze. Vzpřímený 
organismus má tak přirozenou tendenci k flekčně-extenční nerovnováze. Nebýt narušení 
extenčně-vývojového plánu vzpřímenosti ustrnutím ve vertikále, tato nerovnováha by byla 
plně kompenzována biologicky odůvodněnou nerovnováhou opačného, tedy extenčně-
flekčního typu. Z těchto anatomicky podmíněných vlastností a vztahů vyplývá, že náležitá 
korekce FPPS a poruch držení těla je pouze ta, která aktivuje extenční plán vývoje 
vzpřímenosti.     

5. Cvičení OAM – antigravitační motorika  

Obrázek č. 1: Základní (modelový) cvik O-A metody  
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Obrázek č. 1 znázorňuje různé fáze základního (modelového) cviku OAM, který spočívá 
v uvolněném kývání paže při současném přenášení váhy zprava doleva a naopak. Obrázek 1/1 
ukazuje přechod z klidového stoje do nerovnovážné polohy před zahájením 1. fáze cviku, 
obrázek 1/2 pasivní (gravitační) fázi cviku a mrtvý bod, v němž dochází k přeladění 
svalového napětí k pohybu opačným a přípravu na antigravitační vzepření. Jeho průběh a 
výsledek zachycuje obrázek 1/3 a 1/4. Na posledním obrázku je znázorněno doznění zpětné 
fáze oscilačního pohybu a jeho splynutí s přípravnou fází na další cyklus. 
 

5.1. Podstata vyrovnávacího účinku cvičení OAM na FPPS 
   

Vyrovnávání funkčních FPPS při cvičení OAM je založeno na současném uplatnění dvou 
konstitutivních principů této metody – oscilačního a antigravitačního. Oscilací se rozumí 
maximálně uvolněné provedení pohybu z jedné krajní polohy v kloubu do polohy opačné.  
Oscilační provedení pohybu je vždy spojeno s nižší než posturální úrovní svalového napětí   
a snižuje nejen vnitřní odpor vůči pohybu (viz. obr. 1/4), ale narušuje též aktuální posturální 
stereotyp. To je prvni předpoklad ustavení držení těla na novém základě. Oscilační způsob 
provedení je podmíněn rytmickým přenášením váhy. Každá změna směru pohybu je proto 
provázena hybným antigravitačním impulzem, který odlehčuje kostře od tíhy vlastního těla a 
stimuluje současně všechny klíčové komponenty držení těla najednou k jejich novému 
vzájemnému uspořádání, což je podstata druhého předpokladu ustavení držení těla na novém 
základě. Třetím je pak to, že OAM jako zdravotní cvičení se zaměřuje na vyrovnávání 
existujících  FPPS. Jakým způsobem se tak děje, znázorňuje obrázek 1/3 – 4. V tomto 
konkrétním případě je posturální účinek cviku zesílen antigravitačním vzepřením, které 
násobí vyrovnávací účinek cviku na posturální i lokální složku komplexu FPPS.    
   

5.2.  Přechod od gravitační motoriky k motorice antigravitační        

Z analýzy fylogenetického a ontogenetického vývoje vzpřímenosti vyplynuly tyto vlastnosti 
gravitační motoriky podílející se na nedokonalosti adaptace člověka jako vzpřímeného na 
gravitaci:  

1. Nerovnováha mezi spodní a horní částí těla    

2. Oddělenost posturální a hybné funkce a převaha funkce posturální  

3. Nerovnováha mezi vysoko- a nízkonapěťovými svaly 

4. Zvýšený vnitřní odpor organismu vůči pohybu v důsledku dvojitě esovitého zakřivení 
páteře (a) a FPPS (b) 

5. Flekčně-extenční nerovnováha   

6. Narušení a nedostatečné využití hybného potenciálu zádového svalstva     

7. vysoký stupeň neukončenosti vývoje lidského jedince při narození      

Výše uvedené vlastnosti a projevy gravitačního typu motoriky převádí cvičení OAM na 
antigravitační typ motoriky následujícím způsobem:  



Oscilační charakter antigravitačního momentu cvičení OAM překonává nerovnováhu mezi 
spodní a horní částí těla (1) a obnovuje posturální funkci na té úrovni, jak se rozvinula na 
konci 1.roku prostřednictvím systému primárně a sekundárně posturálních svalů a vnější 
soudržnosti. Antigravitační moment OAM je také rozhodujícím činitelem při snižování 
vnitřního odporu organismu vůči pohybu v důsledku dvojitě esovitého zakřivení páteře (4a).  

Nasměrování úsilí proti zvýšenému odporu pohybu u svalových dysbalancí (4 b) pomáhá 
překonat flekčně-extenční nerovnováhu (5, 6).  

Zásada minimálního svalového úsilí při cvičení OAM (4 b) snižuje posturální napětí a 
přispívá ke snížení vnitřního odporu pohybu v předozadním i vertikálním směru současně.       

Nerovnováhu mezi vysoko- a nízkonapěťovými svaly (2) odstraňuje současné uplatňování 
oscilačního a antigravitačního momentu, neboť se tím snižuje posturální napětí nepravých 
posturálních svalů. Díky tomu obnovuje cvičení OAM rovnováhu posturální a hybné funkce 
(3). Na rozdíl od prvních měsíců po narození činí tak ovšem u již vzpřímeného organismu.    

Antigravitační moment OAM obnovuje dynamickou funkci primárně posturálních svalů z  
období vzpřimování. Rozvoje pružnosti ve vertikálním směru vytváří v organismu 
mechanismus  aktivní obrany proti gravitaci.   

Snížení vnitřního odporu organismu vůči pohybu na minimum slučitelné se správným 
držením těla umožní překonat ustrnutí ve vertikále, neboť rozdílná míra odporu, již klade 
vzpřímená páteř pohybu vpřed a vzad je její trvalou vlastností. Díky tomu bude možná 
reaktivace extenčně-hybné funkce v souladu s vývojovým plánem vzpřímenosti (5, 6).      

6. Závěr 

Analýza ontogeneze vzpřímenosti v tom rozsahu, který byl vymezen tomuto příspěvku, 
prokázala, že vznik FPPS je přímým důsledkem fyziologicky předčasného porodu a 
ustavování vzpřímenosti v podmínkách gravitace. Tato okolnost vede k opětovnému odklonu 
od extenčně-hybného vývojového plánu, podle něhož probíhá do určité doby vývoj lidského 
jedince po narození, a vzniku FPPS. OAM jako cvičení zaměřené na jejich odstranění 
umožňuje na něj navázat, a to převedením přirozeně vzniklého gravitační typu motoriky na 
antigravitační. Obě analýzy vývoje vzpřímenosti – fylogenetická i ontogenetická - ukazují, že 
podstatou vzpřímení jako evoluční události je vyrovnání se s gravitací. Gravitačně podmíněný 
charakter FPPS a antigravitační charakter cvičení OAM prokazuje oprávněnost rozlišení na 
gravitační a antigravitační typ motoriky.  
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