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7. Horní končetiny
7. 1. Ruka, předloktí

áz
ka

V posilovně pracuje ruka jednak jako opora a jednak jako převodní mechanismus mezi zátěží a tělem
(kladky, stroje, činky) a také jako závěs při visových cvicích. Tyto tři funkce mají tři různé kineziologické
důsledky, z nichž nás nejvíce zajímají ty, které se váží k stabilizaci těla. Než navážeme na třetí kapitolu,
kde jsme se věnovali opoře ruky a reﬂexním vazbám k stabilizaci lopatky a trupu, zamyslíme se nad cvičením ve visu a jeho modiﬁkacemi. Nejprve bychom se měli vyrovnat s otázkou, zda také zde platí zásada „od periferie k centru“ ve smyslu stabilizace. U opory ruky o tom nepochybujeme, vždyť už bylo
vysvětleno, že se díky fyziologické opoře ruky usnadní stabilizace ramenního pletence (viz např. Blum,
2003) a v návaznosti i HSSP. U visových cvičení si nejsme zcela jisti, zda můžeme předpokládat podobné (zděděné, reﬂexní) vztahy nebo dokonce preformované stabilizační programy, jak je tomu v případě typicky lidské vertikalizace a lokomoce. Ve visu dochází k mechanicky vysvětlitelným vazbám (viz
druhá kapitola): dojde-li k napnutí thorakolumbální fascie, zlepší se podmínky pro práci příčného svalu
břišního a k vytvoření stabilizačního „korzetu“ kolem beder. Do jaké míry je to otázka mechanická a nebo
reﬂexní (či dokonce „programová“) se neodvážíme na základě našich poznatků říci.
Ve visu můžeme stabilizační postup od rukou přes lokty, ramena, lopatky až na trup a pánev nepochybně „spustit“ volně. Při cvičení nepoužíváme jen vis prostý, ale také mnoho jeho dalších modiﬁkací,
např. vis stojmo či ležmo, cvičení na kladkách a dalších zařízeních, které na tělo působí trakčně. Výše
bylo naznačeno, že stabilizaci od ruky k trupu a pánvi nastavujeme záměrně, volně. Důležité přitom je
nastavovat klouby tak, aby nedošlo k zavěšení do vazů.

Volně kontrolovaný vis a stažení ramen dolů

uk

Při visu a jeho modiﬁkacích je sice vyvolána trakce v kloubech a vazech, ale měla by být svaly kontrolovaná. Při cvičení na kladce nebo stroji na shyby je důležité odhadnout, kam až se cvičící může spustit do podřepu (obr. 48, 50, 78) nebo kam až nechá vytáhnout ramena vzhůru (obr. 207, 222, 280–284).
Jakousi pomyslnou hranicí mezi zavěšením do vazů a volně kontrolovaným visem je zhruba polovina rozsahu pohybu v ramenou ve vzpažení. U hypermobilních (nadměrně pohyblivých) lidí se při vytažení ramen může hlava
dostat až mezi ramena. Naopak u těch, kterým dělá potíže „klouzat lopatkami po hrudníku“ a dosáhnout většího rozsahu pohybu je nalezení tohoto
(„polovičního“) rozsahu obtížné. Subjektivně rozsah pohybu nastavíme tak,
aby svaly zad a ramen byly stále v pohotovosti, a aby nedocházelo k jejich
úplnému vypnutí (obr. 78).
Po nastavení této kontrolované polohy můžeme začít posilovat jak ve
visu, tak na kladkách a strojích. V kapitole druhé (nácvik 7) a třetí (kap. 3. 3.,
př. 1 a 2) bylo dostatečně vysvětleno stažení ramen od uší a zatnutí břišních
svalů. Příliš jsme se nezabývali místem úchopu, spíše jsme se věnovali ramenům, lopatkám event. pocitu při práci širokého svalu zádového a dalších
svalů ﬁxujících a stabilizujících lopatky. Tento postup sice odpovídá zásadě
„od periferie k centru“, ale chybělo nám zaměření na onu „periférii“. Tím se
budeme zabývat v následujícím textu.
Obr. 78

259

07-Klouby-94

2.5.2014

21:04

Stránka 260

Opora ruky
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Než se budeme věnovat stabilizačním dějům ve visu na rukách, zamysleme se nad stabilizačními ději
při opoře rukama, tedy při tlakovém zatížení. Dolaďování centrované polohy probíhá na ruce a lopatce,
ale také jemnou rotací v samotném ramenním (glenohumerálním) kloubu mezi hlavicí pažní kosti a jamkou na lopatce. Při manuální centraci a tlakovém zatížení dochází dle Čápové (2003, 2008) spíše k oddalování kloubních ploch. Pocitově by měla tlaková centrace ramene být vzorem pocitů při cvičení, kde
jsou klouby tlakově zatěžovány. Osvědčilo se nám nejprve manuálně navodit centraci ramene a pak nastavovat oporu ruky s podobně příjemným pocitem v rameni. Jakmile by cvičenec cítil bolest nebo nejistotu (příznaky toho, že bolest nastane), je nutno okamžitě změnit polohu, snížit zatížení, změnit cvik nebo
dokonce cvičení přerušit.
Ve třetí kapitole na obr. 122, 123, 124, 125, 127, 235 byla opora ruky popsána. Ještě jednou se zamysleme na tím, proč dochází k ovlivnění stabilizačního systému kloubů od opory ruky směrem k centru.
Tím, že se „fyziologicky“ (lidsky, centrovaně) opřeme o dlaň, dojde jednak k mechanickému působení
na hybný systém končetiny a následně trupu, ale také k reﬂexním dějům. Mechanicky se přenesou tlaky
z kloubních ploch a tahy z fascií a svalů od prstů a záprsních kůstek na zápěstí, předloktí a proximálně
dál. Loket může být jakousi přehradou v dalším přenosu mechanických, ale hlavně reﬂexních vlivů směrem k centru. Proto je nutno hlídat jeho nastavení, aby nedošlo k zámku a přehrazení signálů z opory do
centra. Díky svalům přecházejícím loket, hlavně obou hlav bicepsu a dlouhé hlavy tricepsu paže, se přenáší síly dále na ramenní kloub a lopatku, kde jsou upnuty všechny tři hlavy zmíněných svalů. Tyto svaly
se podílí nejen na stabilizaci loketního kloubu, ale i kloubu ramenního. Proto při centrované opoře pracují a cvičenec jejich kooperaci může pozorovat a cítit. Od lopatky jsou aktivní již několikráte zmíněné svalové tahy přeneseny na trup, kde se (nejen, ale hlavně díky práci pilovitého svalu předního) aktivizuje
HSSP. Reﬂexní reakce na oporové akce jsou spojeny s ději spuštěnými jak z dlaně (na ní je mnoho snímačů a reﬂexních zón), tak z vaziva ruky, zápěstí a předloktí. Při opoře doporučujeme plošně roztáhnout
kořen ruky a zápěstí do šířky, aby došlo k lepší stabilizaci ruky a následně lopatky a HSSP. Připomíná to
vzpěrné reakce (popsané R. Brunkow), kterými se reﬂexně zlepšuje stabilizace ramenního pletence.
Není chybou je využít např. při opoře o předloktí při upažování (mohlo tomu být na obrázcích 412–414).
Snažíme se tedy i v posilovně využívat terapeutické zkušenosti získané při centraci ramene a modiﬁkované opoře ruky. Aktivní opora ruky přispívá stabilizaci lopatky a dále stabilizačního systému trupu a
následně celého těla. Proto také razíme zásadu: můžete-li, cvičte jednoruč a opírejte se aktivně druhou
rukou.

Obr. 122, 123,124, 125, 127

Obr. 235

Naše cvičení není jen mechanické a reﬂexní, je také volní: vůlí ovlivňujeme aktivně klouby např. tím,
že nastavujeme mírnou abdukci prstů a metakarpů, regulujeme místa opory (spravedlivě je rozdělujeme
na palcovou a malíčkovou část ruky), regulujeme zevní rotaci pažní kosti atd. Touto rotací protahujeme
(i když nepatrně) vnitřní rotátory, např. sval podlopatkový (m. subscapularis), který vykazuje precentrační
aktivitu pro ramenní kloub. Předpokládáme, že při opoře ruky a „smířlivém“ přetahování vnitřních a zevních rotátorů paže dojde k reﬂexní aktivizaci (např. u m. subscapularis) a k podpoře stabilizace ramene.
Tím, že zaměříme pozornost současně na dlaň, paži, rameno a lopatku, také podpoříme stabilizační děje.
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Visová cvičení a úchop
Visová cvičení (obr. 47–51, 75–77) můžeme považovat také za stimul ke spouštění
stabilizačních řetězců od ruky (viz obr. 248) přes rameno a lopatku na trup, jak je vysvětleno u nácviku č. II v kapitole 3. 3. Na rozdíl od opory jsme při visu více limitováni silou
úchopu. Lapidárně řečeno: opřít rukou se v posilovně může téměř každý, pověsit za ruce
však jen ten, kdo má adekvátní sílu úchopu nebo musí zvolit odlehčenou formu visu.
Obr. 248

Síla úchopu

Lidský úchop

áz
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Existují normy síly úchopu (Mathiowetz et al., 1985) a návody, jak sílu úchopu získat (Brookﬁeld,
2002). Zajímavé jsou studie o síle úchopu a poloze předloktí (Richards et al, 2009). Už u obr. 218 bylo
naznačeno, že v naší práci vycházíme z toho, že úchop s klouby v centrovaném postavení má také své
stabilizační vlivy. O tom se v dostupné literatuře, bohužel moc nedozvíme, i když je pravda, že některé
články vliv nepřímo potvrzují. Např. bylo zjištěno, že když se muži drží pevně rukama (u žen to dokázáno
nebylo), jsou schopni vyvinout větší sílu při pohybu v koleni do ﬂexe i extenze (Stumbo et al., 2001). To
si lze vysvětlit různě, např. lepším „zapřením“ těla. Naše tendence bude spíše vztahovat centraci úchopu
k lepším podmínkám fungování hybného systému. Existují práce zabývající se silou úchopu ve vztahu
k civilizačním onemocněním (např. Michiko et al. 1999), které bychom si neměli vysvětlovat tak, že posilovat sílu stisku může zdraví podpořit, ale spíše tak, že lidé manuálně pracující trpí méně nemocemi
z nepohybu. Přesto rozumné zvýšení síly úchopu můžeme považovat za činnost spíše zdraví podporující, než mu ubližující. Pro ty, kteří chtějí cvičit ve visu, je síla úchopu faktorem limitujícím.
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Hovoříme o lidském úchopu s protipolohou opozicí palce (obr. 842). Ten se ve svém kořenovém
kloubu nedostává do addukce, jako při úchopu s paralelními prsty (nesprávně „opičí hmat“ – obr. 843),
ale do opozice a abdukce. Ve visu i visových cvičeních doporučujeme používat opozici palce a poměrně
pevně držet žerď či hrazdu. V činnostech, jako je nošení tašky by dlouhodobé silové působení bez pohybu prstů a zápěstí mohlo svaly a fascie přetížit, proto jsou prsty „ledabyle“ povoleny (obr. 844). Tuto
ledabylost si může zkušenější cvičenec dovolit i při cvičení, protože má lepší odhad a nehrozí mu nebezpečí zranění.

Obr. 842: Doporučený úchop
při posilování

Obr. 843: Tzv. opičí hmat

Obr. 844: Držení tašky

Proč člověk používá opozici palce?
Říká se, že člověka vytvořila opozice palce, což není pravda, protože mnoho opic ji taky umí. A to
nejen na předních, ale i zadních končetinách. Proto není úchop s palcem vedle ostatních prstů správně
„opičím“, i když tohoto názvu používáme. Opozice palce umožňuje jemnější úchop, testuje se pinzetový
úchop u dětí, existuje Česká společnost pro chirurgii ruky, která se klouby na ruce detailně zabývá atd.
Ale tímto směrem se zde neubíráme. Nás zajímá, proč dávat palec oproti ostatním prstům při posilování.
Domníváme se, že je to bezpečnější.
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