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• O čem rOzhOdují první 
tři měsíce věku
• skryté příčiny bOlestí 
zad nebO hlavy
• a cO lze třeba pOznat 
z chůze v sukni

Lidskému tělu a jeho pohybu se DANIEL 
MÜLLER (39) věnuje více než dvacet let, patří 
mezi uznávané odborníky v oblasti funkčního 
pohybu a fitness. Jak funguje lidské tělo 
a jak se naučit číst, co nám skrz bolest říká 
o problému, který je někde úplně jinde? Čím si 
z osmdesáti procent bolesti zad způsobujeme 
sami? A proč se nám i zhojené úrazy projeví za 
mnoho let na jiných částech těla?

Jak porozumět
řeči těla
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 ■ V jaké fázi života si začínáme ničit svá 
těla?
Ihned po porodu, jakmile nás začne mat-
ka ve velké míře dávat do flexe, neboli do 
ohnuté pozice. Už při cestě z  porodni-
ce převáží většina rodičů své dítě v auto-
sedačce, tedy ve špatném pasivním sedu, 
který následně vytváří dlouhodobý pro-
blém s  držením těla. Z  hlediska bezpeč-
nosti bezpochyby autosedačky do auta pa-
tří, ale určitě bychom v nich dítě neměli 
držet delší dobu, než je nutné.

 ■ Před porodem je ale dítě v děloze přece 
také v zakulacené poloze…
Během prvních tří měsíců života vzni-
ká v těle základní svalová souhra, kte-
rá ovlivňuje zbytek života. Pokud v této 
době neprojde dítě správným vývojem, 
v budoucnu bude mít už vždycky pro-
blém. V  prvních třech měsících musí 
dojít ke koaktivaci (synchronní aktivi-
tě, pozn. red.) zádových svalů s břišní-
mi, aby fungovaly v souhře. Vedle toho 
musí začít v  rané fázi života fungovat 
systém opor. Když se dítě narodí, má 
vleže oporu o hlavu – a jeho hrudník je 
odlehčený. Po narození nejsou lopatky 
ve stejné pozici, jako je máme my, do-
spělí, ale více na stranách těla, aby pro-
šly porodními cestami. Během prvních 
třech měsíců se lopatky z  této polohy 
dostávají do polohy na zádech, dítě zís-
ká oporu o hrudní koš a později se mu 
vytvoří správná krční a bederní lordó-

za (prohnutá křivka páteře pozn. red.). 
Díky opoře hrudníku může následně 
začít zvedat hlavičku.

 ■ Jaké problémy časem nastanou, pokud 
je tenhle primární vývoj nedostatečný? 
S  jakými problémy k  vám po letech tito 
lidé přicházejí?
Nejčastěji jsou to výhřezy plotének, od-
státé lopatky a  další různé bolesti zad. 
Od těch se potom odvíjejí časté bolesti 
hlavy nebo problémy s  trávicím trak-
tem. Často také dochází k   rozestupu 

břišních svalů a  refluxním chorobám 
jícnu (pálení žáhy, pocit, že máte v krku 
knedlík, pozn. red.), protože dutina břiš-
ní není dostatečně stlačovaná. U  do-
spělých žen mají tyto patologie vliv na 
těhotenství a u lidí vyššího věku na pro-
blémy s kyčlemi. V prvních třech měsí-
cích musí totiž dojít i k vytvoření správ-
ných dispozic těla pro pohyb v kyčelních 
kloubech, a když se tak nestane, přijdou 
posléze potíže s kyčlemi, s koleny nebo 
s chodidly. Když se podíváte na součas-
nou populaci dětí, jsou to ve velké míře 
„plochonožci“ se spadlými vnitřními 
kotníky a  hlavami v  převisech. To vše 
je nejčastěji ovlivněno špatným základ-
ním vývojem do tří měsíců věku dítěte.

 ■ Jak se díváte na současný trend nošení 
novorozenců v šátcích?
Když se dítě narodí, musí co nejvíc ležet 
na rovném povrchu. Proto ani nemá mít 
v  postýlce polštář, a  čím tvrdší má mat-
raci, tím lépe. Když ho místo přiroze-
né horizontální polohy dáte do vertikály, 
zabráníte veškerému základnímu vývoji 
opěrných svalů. Každá matka ví, že když 
dítě nakrmí, musí ho nechat říhnout, a při 
tom mu drží hlavičku. Když ho zasadí do 
šátku a  hlavičku přitiskne na svoje tělo, 
zabraňuje jakémukoli přirozenému po-
hybu, a to je problém. Kolem sedmého až 
osmého měsíce věku už tělo pobyt v šátku 
„ustojí“, ale do té doby mu jím škodíme.

 ■ Zastánkyně šátkování by vám nejspíš 
argumentovaly, že dítě je v šátku daleko 
více připoutáno k matce a z hlediska psy-
chiky nošení dítěte v šátku jeho další vý-
voj podporuje…
Mě dali rodiče v  půl roce do jeslí a  psy-
chický mrzák ze mě taky není (smích). 
Zvyk nošení dětí v  šátku k  nám přišel 
z Peru, kde je ale jeho hlavním významem 
přesun dítěte z bodu A do bodu B. Navíc si 
musíme uvědomit, že máme jinou vazivo-
vou strukturu než obyvatelé Jižní Ameri-
ky. My, běloši, máme velmi tvrdé kyčelní 
klouby, a když je dítě po narození přikur-
továno do vertikální polohy, škodíme mu. 
Ještě horší než šátkování je ale to, když si 
tatínek vezme dítě na záda do krosny. Kaž- 
dého dospělého, který to dělá, bych za-
vřel do vertikály, nechal ho usnout a začal 
s ním otáčet jako na centrifuze. Tento po-
hyb je pro tělo utrpení a velkou měrou se 
podílí na jeho dalším fungování.

 ■ Jaké další omyly páchají rodiče nevě-
domky na svých dětech?
Žijeme v době, kdy mají matky svoje děti 
neustále u  sebe. Bojí se je nechat chvíli 
o samotě. Jenomže děti potřebují pozná-
vat svět pohybem. Je pro ně přirozené, aby 
lezly a potom se třeba zastavily u nábytku 
a pomalu se samy zvedaly. Další velká chy-
ba dnešní doby jsou papírové pleny. Dítě je 
neustále v suchu a nemá tendenci vzbudit 
se a „probrečet“ si plíce. Systém plic, zádo-
vých a  břišních svalů tak není namáhán 
a zároveň tím, jak dítě leží celou noc v su-
chu, necvičí s pánví a s kyčlemi. Přemíra 
péče, jak je dneska zvykem, není vůbec 
k užitku. Naše babičky říkaly, že aby bylo 
dítě zdravé jako řípa, musí si pořádně pro-

řvat plíce. A měly pravdu. Z „neprobreče-
ných“ dětí se často stávají astmatici, proto-
že nemají utvořený hrudní koš, neovládají 
svůj dech a neumí správně dýchat.

 ■ Kdy za vámi potom rodiče s dětmi při-
cházejí, protože se tyto problémy projeví?
Zpravidla když je dětem osm až devět let. 
Už v  tomto věku dnes děti trpí bolest-
mi zad. Zažil jsem i chlapečka s bolestmi 
zad, se kterým maminka přišla ve čty-
řech letech. On sám vám neřekne, že ho 
bolí záda, ale neudělá určité úkony, které 
by měl ve svém věku bez problémů zvlád-
nout. U  tohoto chlapečka poznala ma-
minka, že špatně chodí.

 ■ Ve čtyřech letech začíná dítě obvykle 
chodit do mateřské školy a následně v šes-
ti letech do základní školy. Na co by si ro-
diče měli dát z hlediska správného vývoje 
pozor v těchto fázích života?
Pokud zanedbali správnou péči v prvních 
třech měsících, v mateřské škole už to ne-
zachrání. Dneska se do školek vrací po-
hybová výchova, což je správné, problém 
je ale ten, že do školky čím dál častěji na-
stupují čtyřleté děti, které umí jenom s ta-
bletem, mají jinak postavenou hlavu a pá-
nev a pohybová výchova už to nezachrání. 
Druhá zásadní etapa z hlediska postave-
ní těla nastává kolem šestého roku věku, 
kdy se dětem začínají měnit zuby. Dochá-
zí k zásadním změnám svalových a pohy-

bových struktur, jenomže v  té době dítě 
začne chodit do školy a  je zakotveno na 
několik hodin denně na židli, kde sedí už 
odmala nerovně, a tedy špatně. Když jsem 
před devíti lety vedl do školy mého synov-
ce, seděli v té třídě z třiceti dětí pouhé tři 
správně.

 ■ Co to znamená správně sedět?
Sedět napřímen, aktivně a bez opory. Ak-
tivní sezení je to, co člověka drží. A bohu-
žel k němu nedospějeme ničím jiným než 
správným vývojem celého těla.

 ■ Nezachrání to pak ani sport a pravidel-
ný pohyb?
Ambiciózní rodiče a trenéři začínají dnes 
děti ve sportu strašně brzy specializovat 
a  vystavovat je tak jednostranné zátěži. 
Když začne chlapeček ve třech letech tré-
novat s hokejkou, nelze se divit, že v šest-
nácti letech končí, protože to tělo nevydr-
ží. Specializace by měla nastávat nejdříve 
v desátém roce, kdy jsou svalové struktury 
rovnoměrně rozvinuté.

 ■ Poznáte na první pohled na člověku, 
kterého neznáte, jaký má problém?
Dost často. Stačí se podívat, jak člověk 
chodí, stojí nebo na jakou nohu dopadá 
většinou váhy svého těla. Co máme jako 
savci jediní, je přirozená rotace pánve 
vůči hrudníku. Víte, jak snadno otestu-
jete ženy, které nosí sukni, jestli správně 
chodí? Zjistíte, jestli se jim sukně točí. Po-
kud se točí na jednu stranu, je pohyb pán-
ve jednosměrný, a  tedy špatný. Pokud by 
zapínání sukně zůstalo i  po celodenním 
nošení uprostřed, pohybuje se žena správ-
ně. Většina problémů se projevuje v pánvi 
a kyčel nám napoví prvotní impulz, po je-
hož objevení zjistíme třeba i to, že za pro-

Bývalý závodní plavec. Vystudoval Aplikaci 
matematiky v ekonomii na Ostravské 
univerzitě. Působil pak jako koordinátor 
studií u velkých mezinárodních fitness 
řetězců. Je držitelem mezinárodních 
licencí řady institutů. Profesně se lidským 
tělem a jeho pohybem zabývá od roku 
1994. Spojením moderních rehabilitačních 
metod a léty prověřeného „vlastnoručně“ 
pojatého systému pilates vytvořil své 
vlastní koncepty Pilates Clinic Method 
a Strukturální pohybovou Integraci, které 
aplikuje do kondičního tréninku, jógy, 
zdravotního pohybu, cvičení s pomůc-
kami a do komplexní výuky pohybu. Je 
ředitelem společností skupiny IQ pohyb 
a v IQ pohybovém centru v Praze i hlavním 
metodikem a diagnostikem individuálních 
a skupinových lekcí.

DANIEL MÜLLER (39)

„chybou jsou  
i papírové pleny.“

„důvodem migrén 
může být špatné 
postavení pánve.“

Podle Daniela 
Müllera si osmdesát 
procent bolestí zad 
způsobujeme sami 
špatným držením těla. 
„Vše je o tom, jak jsou 
svaly a orgány v našem 
těle propojené.“

„Kolem sedmého 
až osmého měsíce 
věku už tělo pobyt 
v šátku ,ustojí‘, ale 
do té doby mu jím 
škodíme,“ tvrdí 
Daniel Müller. 

▼ V děloze je dítě v zakulacené poloze, během prvních tří měsíců by se 
ale mělo „narovnat“, a tudíž ležet co nejvíc na rovném povrchu.
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blémem je úraz, který se dotyčnému stal 
před dvaceti lety. Zlomil si při něm žebra 
a dneska se problém projevuje na jiné čás-
ti těla.

 ■ V  čem spočívá problematika takzva-
ných svalových řetězců, kterým se při prá-
ci s klienty věnujete?
Zjednodušeně řečeno jde o to, že se každá 
bolest řeší nikoli v daném místě, ale všu-
de kolem, v prostoru, který do bolestivé-
ho bodu směřuje. Bolest je jenom důsledek 
nějakého jiného problému v jiném místě. 
Nedávno za mnou přišel pětapadesátiletý 
muž, který je po výhřezu plotének a ope-
raci ramene a nyní mu hrozí další operace 
plotének. Nikdo mu ale dosud neřekl, že je 
jak skokan Raška (bývalý skokan na lyžích 
Jiří Raška, pozn. red.). Že má tělo naklo-
něné dopředu, a tím pádem zatěžuje bed-
ra. Přišel s bolestmi v kříži, ale já jsem mu 
začal uvolňovat segment o kus níže, tedy 
hýždě. Tím, že jsem mu namasíroval hýž-
dě, mu povolila bedra a on odcházel bez 
bolesti v kříži.

 ■ Jaké jsou další časté příklady?
Lidi ke mně přijdou s  bolestivým rame-
nem, ale já jim zahýbám s  pánví nebo 
s  hlavou a  v  tu ránu jim rameno povolí. 
Potom jim někdy i zdlouhavě vysvětluji, že 
musí s pánví cvičit, aby jim rameno dalo 
pokoj. Nebo například tenisový loket, což 
je problém vzešlý z držení tenisové rake-
ty, ale dneska také počítačové myši. Ne-
jde o špatné pohyby ruky v zápěstí nebo 
předloktí, ale o špatné postavení lopatky. 

Jenomže ta může dobře pracovat jen teh-
dy, když je v pořádku hrudní koš. Přijdete 
s tenisovým loktem, ale já začnu řešit váš 
hrudník. Celé je to o tom, jak je naše tělo, 
svaly a orgány v něm propojené.

 ■ Co velmi časté trable s krční páteří?
Ty mají většinou lidé, kteří hodně sedí 
nebo stojí. Když je při této strnulé pozici 
nakloněna hlava o pár centimetrů víc před 
pánví, než by měla, bude vám logicky pra-
covat hlavně její zadní část. Ta se stáhne, 
a  protože její svaly nejsou dimenzované 
na to, aby dlouhodobě držely ve stažení, 

začne vás krční páteř bolet. Není to kvů-
li stresu, ale ze špatného postavení pánve. 
Takže na silný migrenózní stav je mimo 
jiné důležité zacvičit si s  pánví. Pohyby 
pánve se vám totiž přes páteř navážou do 
hlavy a  ta vás pak často přestane bolet. 
Osmdesát procent bolestí zad si způsobu-
jeme sami špatným držením těla.

 ■ Našemu tělu ale zavaříme i  ve chví-
li, když určité slabé místo nepoužíváme, 
a o to více zatěžujeme jiné části těla…
Tělo je neskutečný stroj. Když uděláte 
u  soustruhu o  půl milimetru chybu, za-
dře se a zastaví se. Tělo bude pracovat dál, 
ale ten půl milimetr si někde začne kom-
penzovat, což je kámen úrazu. Klidně se 
stane, že když si zle pořežete ruku, tak vás 
třeba za pět let začne bolet loket. Jednodu-
še proto, že si tou ranou narušíte zároveň 
i ostatní svalové struktury na ruce, které 

sahají až k lokti, a ty se za pár let ozvou. 
A například přetržená achilovka může za 
čas vyústit v artrózu kyčle na druhé noze. 
Protože ve chvíli, kdy si urvete achilov-
ku, začnete patologicky zatěžovat druhou 
nohu od kyčle.

 ■ Není to někdy rébus, přijít na příčinu 
hluboce zakořeněných problémů?
Jsou to velké záhady a při jejich řešení je 
zapotřebí velká kooperace s dotyčným je-
dincem. Před časem přišla klientka s bo-
lestmi zad a za žádnou cenu jsme se ne-
mohli dostat k příčině. Než jsem přišel na 
to, že má na břiše jizvu po císařském řezu, 
který podstoupila před třiceti lety. Zača-
la si jizvu masírovat a  po třech měsících 
mnohaleté bolesti zad odešly.

 ■ Prostřednictvím pohybu a  správného 
cvičení řešíte prý i problémy s neplodnos-
tí u žen. Jak?
Pokud mají budoucí maminky zatuhlou 
a nerozcvičenou pánev, zahlásí jim pohy-
bový systém přes míchu do mozku signál, 
že – jednoduše řečeno – nejsou schopny 
udržet plod. Během prvních tří měsíců tě-
hotenství se tělo připravuje na nové posta-
vení pánve. Napřimuje se děloha, všechno 
se prokrvuje a některé ženy v tomto obdo-
bí potratí, protože pánev se nepřizpůso-
bí. Neumožní to špatně nastavené systé-
my břicha a zad. Děloha se chce napřímit, 
pohne s celou pánví, ale ta to zastaví. Po-
kud je všechno ostatní v pořádku, měla by 
se neplodnost řešit v první fázi cvičením. 
Je spousta žen, které jen rozpohybují pá-

nev a  otěhotní. Jedné mojí klientce řekli 
v osmnácti, že nikdy nebude těhotná, pro-
tože měla neprůchodné vejcovody. Teď, 
v šestatřiceti letech, má dvě děti.

 ■ Závodně jste plaval a  profesně se lid-
ským tělem a jeho pohybem zabýváte od 
roku 1994. Původně jste ale na Ostravské 
univerzitě vystudoval Aplikaci matema-
tiky v  ekonomii. To jsou od sebe hodně 
vzdálené obory, ne?
Vůbec ne. Moje práce je jenom o matema-
tice a logice. Všechny kombinace a inpu-

ty (vstupní údaje), které dostávám, musím 
analyzovat a dělat z nich outputy (výstu-
py). Většina fyzioterapeutických metod 
byla ostatně vymyšlena matematiky nebo 
fyziky. Za vše mluví naši přední fyziotera-
peuti jako profesoři Vladimír Janda, Vác-
lav Vojta nebo dnes Pavel Kolář, kteří byli 
a  jsou lidé s obrovským po-
tenciálem logiky a  analytic-
kými dovednostmi.

Michaela Rozšafná

„utržená achilovka 
může vyústit 
v artrózu kyčle.“

▲ Bolest je podle Müllera jenom důsledek nějakého jiného problému v jiném místě těla. 
Pokud má třeba člověk tělo dlouhodobě nakloněné dopředu, přetěžuje bederní páteř.

„Přijdete s tenisovým 
loktem, ale já začnu 
řešit váš hrudník.“

„V prvních třech měsících 
života musí dojít k vytvoření 
správných dispozic těla pro 
pohyb v kyčelních kloubech, 
a když se tak nestane, přijdou 
po letech problémy s kyčlemi, 
s koleny nebo s chodidly.“

Jako kluk Daniel Müller 
závodně plaval. „Narodil jsem 
se skoliózou páteře a plavání 
bylo jediným sportem, který 
jsem jako kluk mohl dělat. 
Tím, že jsem byl prsař a vlivem 
skoliózy mám trochu jinak 
postavenou pánev, jsem ale při 
kopání příliš zatěžoval pánev 
i kyčle a vytvořila se mi obrovská 
patologie v zádech. Měl jsem 
velké bolesti a v jednu chvíli 
hrozilo, že skončím na vozíku.“

Pilates už získalo 
v Česku masovou 

oblibu. Cílem tohoto 
cvičení je zlepšit 

kontrolu nad svým 
tělem, posílit jej 

a zlepšit jeho ohebnost. 
Důležitá je plynulost 

a přesnost pohybu, ale 
i správné dýchání.


