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EDITORIÁL 
 

Fyzioterapia a šport 

      Myšlienka starých Grékov „mens sana in corpora sano“ po zániku Rímskej ríše na dlhú dobu 

zapadla prachom. S príchodom priemyselnej revolúcie spojenej s jednotvárnou prácou, sedavým 

a stresujúcim spôsobom života dochádzalo k zhoršovaniu držania tela preťažovaním pohybového 

aparátu stereotypnými pracovnými úkonmi. Dlhé trvanie stereotypných polôh, ale aj úkonov 

v zamestnaní vedie k somatickým i psychickým poruchám a preto sa začali objavovať začiatkom 

19. storočia telovýchovné spolky s programom reštitúcie telesnej zdatnosti a psychickej pohody. 

Tieto spolky, ktoré sa zameriavali na všestrannú pohybovú kultúru, sa v 20. storočí nahradili 

športovými klubmi s jednostranným zameraním, navyše sa v športe sa začala propagovať 

súťaživosť. Preťažovanie pohybovej sústavy poškodzuje pohybový aparát rovnako ako 

nedostatok pohybu. Vzhľadom k extrémnym a stále sa zvyšujúcim nárokom patria závodní 

športovci k najviac ohrozenej skupine v populácii, preto úzka spolupráca s fyzioterapeutom je 

nevyhnutná. U funkčných porúch pohybovej sústavy musí fyzioterapeut obnoviť správne 

motorické stereotypy a svalovú rovnováhu, ovplyvniť reflexné zmeny a naučiť športovca 

autoterapii. Závodný šport je tiež spojený s vyššou frekvenciou úrazov. V prípade úrazu musíme 

odolať snahe športovcov a funkcionárov o aplikáciu analgetickej liečby za účelom rýchleho 

návratu k športovej aktivite. Zaťažovanie poškodeného segmentu pod clonou analgetických 

procedúr zvýši rozsah traumatu, predĺži trvanie sanačného procesu a navyše hrozí riziko vzniku 

chronického ochorenia vytvorením nesprávneho stereotypu. Ani rekreačný šport nie je bez rizika, 

navyše rôzne druhy športu nepôsobia na rôzne osoby rovnako. Aj športy všeobecne považované 

za bezpečné, napr. volejbal a plávanie, môžu u niektorých jedincov spôsobiť preťaženie v oblasti 

fyziologických kurvatúr a svalovú nerovnováhu. Každý druh športu je potrebné analyzovať 

vzhľadom ku konštitúcii ako aj k prípadnému ochoreniu súčasnému, alebo minulému. 

Demografický vývoj sa dramaticky mení. V súvislosti s predlžovaním ľudského veku a so 

starnutím populácie bude pribúdať počet športovcov stredného a staršieho veku, s čím tiež je 

potrebné vo fyzioterapii počítať. Súčasná prax prináša dostatok dôkazov, že fyzioterapia je veľmi 

efektívny prostriedok k tomu, aby šport prispieval k zlepšeniu psychického a fyzického zdravia, 

bez nepriaznivých vedľajších účinkov.  

 

 

 

doc. MUDr. Juraj Čelko, CSc.                                                                                                                                            
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PRÍTOMNOSŤ RIZIKOVÝCH FAKTOROV VZNIKU OSTEOPORÓZY 

U PACIENTOV S DIAGNOSTIKOVANOU OSTEOPORÓZOU 

 

BAŇÁROVÁ Patrícia, KEREKOVÁ Petra, PETRÍKOVÁ ROSINOVÁ Iveta,  

ČERNICKÝ Miroslav 

 

 Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

  
ABSTRAKT 

V práci sa autori zameriavajú na popis ochorenia 

osteoporózy s dôrazom na rizikové faktory jeho vzniku. 

Práve sledovanie prítomnosti jednotlivých rizikových 

faktorov vzniku osteoporózy je predmetom prieskumu. 

Súbor tvorilo 180 respondentov s diagnostikovanou 

osteoporózou. Výsledky boli spracované metódami 

deskriptívnej štatistiky v programe MS EXCEL. Z vý-

sledkov vyplýva, že osteoporóza postihuje najmä ženy, 

a to v pomere 2,5:1, najvyšší výskyt ochorenia je 

v šiestej dekáde života, až 38,33% „osteoporotikov“ sa 

nevenuje žiadnym pohybovým aktivitám, až 50% 

respondentov nikdy v minulosti ani v súčasnosti aktívne 

nefajčilo a až 78,33% má upravený jedálniček o potra-

viny bohaté na vápnik. 

 

Kľúčové slová: Osteoporóza. Rizikové faktory. 

Fajčenie. Pohyb. Pohlavie. 

 

ABSTRACT 

The authors focus on a concise description of the 

osteoporosis with emphasis on risk factors for its 

occurrence. Exactly monitoring the actual risk factors of 

osteoporosis is subject to review. The group was 

consisted of 180 respondents with osteoporosis. The 

results were processed by methods of descriptive 

statistics in MS EXCEL. The results show that 

osteoporosis affects mainly women in proportion 2,5:1, 

the highest incidence is in the sixth decade of life, 

38,33% osteoporotic patients do not devote any physical 

activity, 50% respondents have never been active 

smokers and 78,33% have modified diet  of foods rich 

in calcium. 

 

 Keywords: Osteoporosis. Risk factors. Smoking. 

Physical activity. Sex. 

 

 

ÚVOD 
Osteoporóza predstavuje rozšírené metabo-

lické ochorenie kostného tkaniva, ktoré posti-

huje milióny ľudí po celom svete. Počet pa-

cientov s osteoporózou z roka na rok celo-

svetovo progresívne narastá (Broulík, 2009). 

Jej výskyt je daný dvoma rozhodujúcimi okol-

nosťami: množstvom kostnej hmoty s ktorým 

jedinec vstupuje do dospelosti a rýchlosťou, 

akou postupne kostná hmota ubúda (Broulík, 

2009; Payer, 2012; Ďurišová, 2004; Štěpán, 

2000). Rovnováha medzi odbúravaním a 

tvorbou kosti sa fyziologicky s pribúdajúcom 

vekom narušuje a výsledkom je úbytok kostnej 

hmoty približne 1-3% ročne. Ak je tento 

úbytok väčší, začne dochádzať k rednutiu kostí 

(Štěpán, 2000). Zrýchlený úbytok kostnej 

hmoty zaznamenávame v postmenopauzál-

nom období a v starobe (Broulík, 2009; Payer, 

2012). Cieľom liečby je udržať množstvo 

a kvalitu kostnej hmoty a tým znížiť riziko 

vzniku zlomenín. Zdravým spôsobom života 

(napr. pohybovou aktivitou, vyhýbaním sa 

fajčeniu, alkoholu a káve) dokážeme vzniku 

ochorenia predchádzať (Carter, 2002). Ob-

zvlášť dôležitý je životný štýl u ľudí počas 

prvých 25 rokov ich života. Do tejto doby sa 

totiž tvorí maximum kostnej hmoty (Broulík, 

2009; Payer, 2012, Spustová, 1998). Generácia 

súčasných mladých ľudí vysedávajúcich pred 

počítačom nemá dostatok stimulov pre tvorbu 

kostnej hmoty a z toho dôvodu predpokladáme 

stúpajúci výskyt ochorenia v najbližších desať-

ročiach. Preto aj v rámci diagnostiky ochore-

nia prislúcha kľúčový význam anamnéze za-

meranej najmä na prítomnosť jednotlivých 

rizikových faktorov (Broulík, 2009; Payer, 

2012; Kocián, 1997). 

 

Rizikové faktory vzniku osteoporózy 

Rizikové faktory vzniku osteoporózy rozde-

ľujeme do troch skupín a to na faktory pacien-

tom neovplyvniteľné, čiastočne ovplyvniteľné 

a ovplyvniteľné (Kocián, 1997). 
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Medzi neovplyvniteľné rizikové faktory 

patria pohlavie, vek, genetické a geografické 

vplyvy. Ženy v reprodukčnom veku sú pred 

ubúdaním kostnej hmoty chránené vysokou 

hladinou estrogénov. Po menopauze (cca. po 

45. roku života) sa však strata kostnej hmoty 

urýchli, pretože v priebehu menopauzy sa zvy-

šuje obrat kostného metabolizmu. Resorpcia 

kostného tkaniva prevláda nad novotvorbou 

a kosti sa stávajú menej pevnými (Broulík, 

2009; Payer, 2012; Štěpán, 2000). U mužov 

začína rednutie kostnej hmoty až vo veku 

okolo 55-60 rokov. Výskyt osteoporózy u žien 

je teda častejší v porovnaní s mužmi (Kocián, 

2007). Genetické vplyvy zohrávajú tiež úlohu 

pri vzniku ochorenia. Napríklad u príslušníkov 

bielej a žltej rasy sa osteoporóza vyskytuje 

častejšie ako u príslušníkov čiernej rasy, preto-

že u dospelých ľudí bielej a žltej rasy klesá 

celková kostná hmota po menopauze rýchlej-

šie ako u čiernej. Riziko vzniku ochorenia sa 

zvyšuje aj s pribúdajúcim vekom. Určitými 

opatreniami však môžeme tzv. ,,fyziologický“ 

úbytok kostnej hmoty spomaliť (Kocián, 

2007). Payer (2012) však uvádza, že riziko 

vzniku osteoporotickej zlomeniny sa každou 

dekádou života zvyšuje. Geografické vplyvy 

sú relatívne málo skúmané. Je však dokázané, 

že osteoporóza sa častejšie vyskytuje v se-

verských oblastiach Ameriky a Európy, kým 

smerom na juh klesá. Tým sa vysvetľuje vzťah 

medzi vznikom osteoporózy a pôsobením 

slnečného žiarenia, teda aj vzťah osteoporózy 

od koncentrácie vitamínu D v organizme 

(Kocián, 1997). 

Do skupiny ovplyvniteľných rizikových fak-

torov, označovaných aj ako faktory životného 

štýlu, zaraďujeme zlozvyky (napríklad 

fajčenie, nadmerné pitie alkoholu alebo kávy), 

množstvo vitamínu D, množstvo prijatého váp-

nika v potrave a podiel pohybovej aktivity 

v priebehu života. Pohybová aktivita je pre 

rozvoj kostného tkaniva mimoriadne dôležitá. 

Pri nedostatku pohybu denzita kosti klesá. 

Môže tak vzniknúť tzv. osteoporóza z inak-

tivity (Kocián, 1997; Freiwald, 2007). Pevnosť 

kostí ovplyvňuje aj prívod vápnika do orga-

nizmu. Jednou z hlavných príčin zvýšeného 

počtu ľudí s osteoporózou za posledné roky je 

práve jeho znížený príjem v v diéte spôsobený 

zníženou spotrebou mlieka a mliečnych 

výrobkov, ktoré nám hradia 65% z celkového 

príjmu vápnika (Ďurišová, 2004; Ďurišová, 

2012). Okrem vápnika je pre kostný 

metabolizmus nevyhnutný aj dostatočný 

príjem vitamínu D. Payer (2012) udáva, že 

deficit vitamínu D je zodpovedný za senilný 

typ osteoporózy s mimoriadnou epidemio-

logickou dimenziou. Zlozvyky ako fajčenie 

a alkohol tiež zhoršujú stav kostného tkaniva. 

Fajčenie zasahuje do metabolizmu kostí 

zvýšenou sekréciou katecholamínov vplyvom 

nikotínu, čo vedie k vystupňovaniu katabo-

lizmu. Výsledkom je zvýšená kostná resorpcia 

a inhibícia činnosti osteoblastov. Toxicky na 

osteoblasty pôsobí aj alkohol. Porucha funkcie 

pečene a obličiek v dôsledku nadmerného 

požívania alkoholu navyše blokuje premenu 

vitamínu D, ktorý udržiava hladinu sérového 

vápnika v normálnom rozpätí a tak ovplyvňuje 

aj aktivitu kostných buniek (Payer, 2012). 

Kofeín z nadmerného pitia čiernej kávy 

zvyšuje diurézu aj hyperkalciúriu (Payer, 

2012; Spustová, 1998; Ďurišová, 2012).  

Faktory čiastočne ovplyvniteľné zahrňujú 

rôzne ochorenia, ktoré môžu viesť k vzniku 

sekundárnej osteoporózy. Viacerými opatre-

niami (napríklad diétnymi, režimovými alebo 

liečebnými) môžeme riziko vzniku osteo-

porózy eliminovať. Patria sem napríklad ocho-

renia gastrointestinálneho traktu, hyperkal-

ciúria, endokrinopatie (ovarektómie, menopau-

za, diabetes mellitus, Morbus Cushing, hyper-

parathyreóza, hyperthyreóza) a iatrogénne 

príčiny (lieky: kortikoidy, antiepileptiká, 

nethiazidové diuretiká) (Broulík, 2009; Payer, 

2012; Spustová, 1998, Kocián, 1997). 

 

Prevencia osteoporózy 

Prevenciou je nevyhnutné sa zaoberať už v 

priebehu vývoja skeletu (od detského veku a 

predovšetkým v období dospievania), kedy 

režimové opatrenia poukazujú najlepší účinok 

na kvantitu a kvalitu kostnej hmoty. Kým 
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mnohé rizikové faktory vzniku osteoporózy 

nemôžeme ovplyvniť, výživu a životný štýl 

(napr. alkohol a fajčenie) môžeme zmeniť 

okamžite. Najlepšou metódou je kombinácia 

zdravej výživy a pohybu (Freiwald, 2007; 

Ďurišová, 2012; Kohout, 2001; Vyskočil, 

2009).  

 

CIEĽ 

Cieľom prieskumu bolo určiť, ktoré ovplyv-

niteľné rizikové faktory (fajčenie, nedosta-

točná pohybová aktivita, nedostatok prirodze-

ného vápnika v potrave) sú aktuálne prítomné 

u pacientov s už diagnostikovanou osteopo-

rózou a aký je ich životný štýl. Hodnotíme 

teda dodržiavanie zásad životného štýlu 

u pacientov s osteoporózou, ktoré sú dôležitou 

súčasťou liečebného procesu. Súčasťou prie-

skumu bolo taktiež určiť, v ktorej dekáde 

života sa osteoporóza najčastejšie vyskytuje, 

porovnať rozdiely prevalencie ochorenia 

medzi oboma pohlaviami a zistiť prítomnosť 

ochorenia v rodine. 

 

SÚBOR 

Prieskumu sa zúčastnili pacienti s diag-

nostikovanou osteoporózou. Denzitometrické 

vyšetrenie podstúpili z rozličných príčin (graf 

1), najčastejšie však v súvislosti so vzniknutou 

fraktúrou. Spoločným znakom súboru bolo 

diagnostikované ochorenie – osteoporóza, 

všetci pochádzali z okresu Trenčín a všetci 

boli príslušníci bielej rasy. Prieskumu sa zú-

častnilo 180 respondentov vo veku od 20 do 

80 rokov (tabuľka 2). Vekový priemer bol 56,6 

rokov. Z uvedeného počtu bolo 129 žien 

(71,66%) a 51 mužov (28,33%) (tabuľka 1).  

 

METODIKA 

Dáta potrebné pre prieskum sme získavali na 

základe vytvoreného dotazníka vlastnej kon-

štrukcie orientovaného na ciele práce. Distri-

buovali sme 200 dotazníkov. Návratnosť bola 

90%. Prieskum sa uskutočnil na ortopedickom 

oddelení vo Fakultnej nemocnici Trenčín a na 

denzitometrii a reumatologickej ambulancii 

v Poliklinike Trenčín. Dáta sme zbierali v ob-

dobí január a február 2013. Povolenie na zber 

údajov poskytli obe zdravotnícke zariadenia. 

Hodnoty absolútnych a relatívnych početností 

sme zaznamenali do frekvenčných tabuliek 

a stĺpcových grafov pomocou MS EXCEL. 

Použili sme deskriptívnu štúdiu popisujúcu 

aktuálny stav. Pri ovplyvniteľných rizikových 

faktorov sme nebrali do úvahy dĺžku expozície 

danému rizikovému faktoru pred vznikom 

ochorenia. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Osteoporóza bola dlho považovaná za ocho-

renie žien. Epidemiologické štúdie však toto 

tvrdenie vyvrátili. Výskyt osteoporózy v popu-

lácii sa dá hodnotiť na základe počtu osteo-

porotických zlomenín. Odhaduje sa, že viac 

ako 30% osteoporotických zlomenín proxi-

málneho femuru a 20% zlomenín stavcov sa 

vyskytuje u mužov (Payer, 2012). Výsledky 

spracovania vyplnených dotazníkov nazna-

čujú, že ženy sú vznikom osteoporózy ohro-

zené viac ako muži. V našom prieskume boli 

ženy v zastúpení až 71,66% (tabuľka 1).  

 

Tabuľka 1  Pohlavie pacientov 
Pohlavie Žena Muž Spolu 

n 129 51 180 

% 71,66 28,33 100 

   

Všeobecne sa tvrdí, že osteoporóza postihuje 

viac ženy ako mužov. Uvádzajú to aj viaceré 

literárne zdroje, napríklad Payer (2012), 

Broulík (2009; 1999), Štepán (1997), Nem-

cová (2008), Kolář (2009). Štandardne sa uvá-

dza pomer 3:1, čo približne zodpovedá aj 

našim výsledkom (2,5:1). Výskyt ochorenia 

u žien podporuje aj narastajúci deficit estro-

génov v období klimektéria. Možno aj preto sa 

v poslednom období stále viac uvažuje, či by 

sa nemali začať liečiť už ženy, ktoré majú 

diagnostikovanú osteopéniu a súčasne v anam-

néze uvedených viacero rizikových faktorov 

pre vznik osteoporózy, s cieľom predchádzať 

vzniku zlomenín (Broulík, 2009; Štěpán, 2000; 

Kanis, 2001). 
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Výskyt osteoporózy u mužov je menej častý 

aj z toho dôvodu, že muži dosahujú vyššiu 

maximálnu kostnú hmotu v mladosti, odbú-

ravanie kostnej hmoty je pomalšie a rov-

nomerné počas života a majú kratšiu strednú 

dĺžku života (Štěpán, 2000; Spustová, 1998; 

Murray, 1993). 

Z grafu 1 vyplýva, že osteoporóza bola 

najčastejšie diagnostikovaná (31,66%) až v sú-

vislosti so vzniknutou zlomeninou. Preto sa aj 

v praxi najčastejšie popisuje výskyt osteo-

porózy podľa výskytu fraktúr krčka femuru, 

z ktorých až 90% je osteoporotického pôvodu 

(Broulík, 1999). U 48 respondentov (26,66%) 

bolo ochorenie diagnostikované na základe 

chronických ťažkostí (najmä pre bolesť) v po-

hybovom systéme. V súvislosti s prítomnosťou 

rizikových faktorov v anamnéze respondentov 

sa skríning osteoporózy vykonal len v 30% 

prípadov (n=54), a to v 16,66% (n=30) v sú-

vislosti s prítomnosťou ovplyvniteľných rizi-

kových faktorov (fajčenie, nedostatok pohybu, 

nedostatok vápnika v strave, alkohol, káva) 

a v 13,33% (n=24) pre prítomnosť čiastočne 

ovplyvniteľných rizikových faktorov (iného 

ochorenia), ktoré môžu viesť k vzniku osteo-

porózy. Možnosť „iné“ si zvolilo len 21 

respondentov (11,66%), ktorí udávali, že ocho-

renie im bolo diagnostikované napr. v rámci 

prevencie, v súvislosti s chemoterapiou, ast-

mou a po pôrode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1 Dôvod denzitometrického vyšetrenia 
 

Osteoporóza sa podľa našich výsledkov vy-

skytuje v každej vekovej kategórii (tabuľka 2), 

pričom najpočetnejšia kategória je 60-69 ro-

kov a tesne za ňou kategória 50-59 rokov. To 

podporujú aj tvrdenia viacerých autorov 

(Payer, 2012; Broulík, 1999; Štěpán, 1997; 

Němcová, 2008; Kolář, 2009), ktorí uvádzajú, 

že najvyšší výskyt osteoporózy je u ľudí 

v postmenopauzálnom období. Z tabuľky mô-

žeme tiež pozorovať postupný nárast výskytu 

ochorenia s pribúdajúcim vekom. Jediný po-

kles sme zaznamenali v ôsmej dekáde života. 

Pravdepodobne ide o prirodzený úbytok 

kostnej hmoty, keďže následky ostoporotickej 

zlomeniny krčka femuru bývajú pre pacientov 

vo vyššom veku často fatálne. Ako uvádza 

Broulík (2009), následky osteoporotických 

fraktúr krčka femuru predstavujú najväčšiu 

invaliditu a najvyššiu mortalitu. Obzvlášť 

rizikovou skupinou sú práve seniori. Na 

následky osteoporotickej fraktúry krčka femu-

ru zomrie viac žien ako na karcinóm ovaria, 

cervixu a uteru spolu (Broulík, 2009). Riziko 

pádu s následným vznikom fraktúry sa pritom 

medzi 60. a 90. rokom života viac než zdvoj-

násobuje (Broulík, 2009). Keďže v súčasnej 

dobe hovoríme, že populácia starne, počet 

pacientov s osteoporózou pribúda a tým aj 

počet komplikácií, predovšetkým zlomenín. Je 

nutné si uvedomiť, že starý človek s osteo-

porózou je pri páde ohrozený vysokým rizi-

kom vzniku zlomeniny (Carter, 2002). 
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                           Tabuľka 2 Veková štruktúra respondentov 
 

Vek 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-80 Spolu 

n 6 9 33 45 48 39 180 

% 3,33 5,00 18,33 25,00 26,66 21,66 100 

 

Najvyšší nárast výskytu ochorenia sme u na-

šich respondentov zaznamenali v 5. dekáde 

života, kedy výskyt stúpol z počtu 9 respon-

dentov na 33. Tento nárast si vysvetľujeme 

tým, že ide o obdobie, kedy u žien nastupuje 

obdobie klimaktéria. Podľa Kociána (1997) 

dochádza nástupom klimaktéria k rýchlejšiemu 

ubúdaniu kostnej hmoty v dôsledku hormo-

nálnych zmien. 

Vo vekovej kategórii od 20 do 29 rokov bolo 

šesť respondentov (3,33%). Preto je nanajvýš 

dôležité venovať osteoporóze intenzívnu po-

zornosť už v priebehu rastu a dospievania, 

kedy v organizme prebieha množstvo hormo-

nálnych zmien. U mladých pacientov treba 

však myslieť aj na sekundárnu osteoporózu 

spôsobenú rôznymi ochoreniami (poruchy 

vstrebávania potravy, anorexia, hormonálne 

poruchy a iné). 

Zisťovali sme aj prítomnosť genetickej pre-

dispozície (tabuľka 3).  
 

Tabuľka 3 Výskyt osteoporózy v rodine 
Osteoporóza 

v rodine 

Áno Nie Neviem Spolu 

n 63 63 54 180 

% 35,00 35,00 30,00 100 

 

Spustová (1998) popisuje zvýšené riziko 

vzniku ochorenia u pacientov s pozitívnou 

rodinnou anamnézou osteoporotických fraktúr. 

Výskyt v rodine sa potvrdil u 63 respondentov 

(35%). Rovnaký počet (35%) oslovených sa 

však vyjadril negatívne. Ostatní si zvolili 

možnosť „neviem“. Na základe našich výsled-

kov teda nemôžeme potvrdiť, že genetický 

faktor zohráva úlohu pri vzniku ochorenia. 

Známy je pozitívny účinok pohybovej akti-

vity na denzitu kostí. Samotný mechanizmus 

však nie je stále uspokojivo vysvetlený. Nao-

pak, hypoaktivita až imobilita môže viesť ku 

strate až 5% kostnej hmoty za mesiac 

(Spustová, 1998). Štúdie dokazujú, že na to, 

aby sa udržala dosiahnutá denzita kostí, musí 

byť cvičenie trvalé. Postupné obmedzovanie 

fyzickej aktivity vedie k redukcii svalovej 

hmoty, pretože čím menej intenzívne sú 

svalové kontrakcie, tým menší je aj objem 

svalstva. Veľkosť svalovej a kostnej hmoty sú 

tak na sebe priamo závislé (Payer, 2012). 

Pozor však treba dávať na nadmernú pohy-

bovú aktivitu u mladých žien, ktorá môže 

spôsobiť poruchy menštruačného cyklu až se-

kundárnu amenoreu a následne aj pokles kost-

nej denzity. V tomto prípade je cvičenie kon-

traproduktívne (Spustová, 1998). Zaujímalo 

nás preto, či sa naši respondenti venujú nejakej 

pohybovej aktivite (tabuľka 4). Väčšina uvied-

la rekreačnú pohybovú aktivitu, čo je pre 

terapiu ochorenia prínosom, pretože prime-

raná pohybová aktivita je veľmi dôležitá pre 

kostný metabolizmus. Najmä vo vyššom veku 

však treba venovať zvýšenú opatrnosť a pred-

chádzať vzniku pádov, ktoré môžu zapríčiniť 

vznik osteoporotickej fraktúry. Pacienti, ktorí 

v rámci svojho zdravia zanedbávajú telesnú 

aktivitu, by mali zvýšiť pohyb aspoň v podobe 

chôdze po rovnom teréne. 

Z tabuľky 4 vyplýva, že pohybovým 

aktivitám sa viac ako tretina osteoporotikov 

(38,33%) nevenuje vôbec. Hypoaktivita sa 

pritom považuje za jeden z hlavných 

ovplyvniteľných rizikových faktorov. Keďže 

až 48% respondentov spadá do vekovej 

kategórie nad 60 rokov (tabuľka 2) pred-

pokladáme, že väčšina hypoaktívnych osteo-

porotikov patrí práve do tejto skupiny a reali-

zácii pohybových aktivít im bráni strach z pá-

du a fraktúry. Pripomíname, že väčšine našich 

osteoporotikov ochorenie diagnostikovali 

práve v súvislosti so vzniknutou fraktúrou. 
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Tabuľka 4 Pohybové aktivity pri osteoporóze 
 

Pohybová aktivita Aktívne Rekreačne Nevenujem sa Spolu 

n 27 84 69 180 

% 15,00 46,66 38,33 100 

 

Fajčenie má negatívny vplyv na kostný 

metabolizmus a prezentuje sa ako jeden 

z hlavných ovplyvniteľných rizikových fakto-

rov osteoporózy. Fajčenie rušivo pôsobí na 

estrogény a vedie ku skoršej menopauze 

(Spustová, 1998; Kocián, 1997; Ďurišová, 

2012). V rámci prieskumu sme preto zisťovali, 

aký vzťah majú osteoporotici k fajčeniu (graf 

2). Z prieskumu však vyplýva, že až 50% 

respondentov (26,66% + 23,33%) nikdy ak-

tívne nefajčilo a medzi súčasných nefajčiarov 

patrí až 61,66% respondentov (26,66% + 

23,33% + 11,66%). Len 15% osteoporotikov 

aj napriek tomu, že fajčenie môže viesť k pro-

gresii ochorenia, denne pravidelne fajčí 

a 23,33% fajčí príležitostne. Zo súčasných 

nefajčiacich osteoporotikov v minulosti pravi-

delne fajčilo po dobu viac ako 2 roky len 

11,66%. Payer (2012) konštatuje, že pacienti 

s anamnézou fajčenia v minulosti majú signi-

fikantne vyššie riziko zlomeniny ako nefaj-

čiari, ale nižšie riziko ako súčasní fajčiari. 

U žien, ktoré fajčia jedno balenie cigariet den-

ne, sa preukázalo 5-10% zníženie hustoty kosti 

v období menopauzy (Payer, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2 Osteoporóza a fajčenie 

 

Význam vápnika v liečbe ale i prevencii 

osteoporózy je medzi zdravotníkmi samoz-

rejmý. Na jeho dôležitosť poukazujú aj viacerí 

autori ako napríklad Gúth (2004), Vyskočil 

(2009), Gröber (2009), Payer (2012), Ďurišová 

(2012) a iní. Mnohí z nich dokonca vo svojich 

prácach uvádzajú odporúčané denné dávky 

tohto prvku. Preto sme zisťovali, či sú aj 

pacienti informovaní o dôležitosti vápnika 

v strave (tabuľka 5) a či aj konzumujú potra-

viny s obsahom vápnika (tabuľka 6).  

 
 

 

Tabuľka 5 Význam prírodného vápnika pri osteoporóze 
 

Význam prírodného vápnika Je nevyhnutný Stačí „tabletková“ forma Neviem Spolu 

n 141 12 27 180 

% 78,33 6,66 15,00 100 
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Až 78,33% osteoporotikov si je vedomých 

dôležitosti prírodne sa vyskytujúceho vápnika 

v liečbe ochorenia a len 6,66% si myslí že po-

stačí len „tabletková“ forma vápnika. Ostat-

ných 15% respondentov sa k tejto otázke 

vyjadriť nevedelo. Vápnik má pritom veľkú 

rolu nielen v liečbe, ale aj v prevencii vzniku 

ochorenia. Zrejme aj preto až 78,33% 

osteoporotikov sa aj snaží konzumovať stravu 

bohatú na vápnik v rámci sekundárnej a ter-

ciárnej prevencie (tabuľka 6). Pravdepodobne 

ide o tých istých 78,33%, ktorí považujú 

prírodne sa vyskytujúci vápnik v liečbe osteo-

porózy za nevyhnutnú súčasť liečby. Ostat-

ných 21,66% potraviny s obsahom vápnika 

cielene nevyhľadáva a nekonzumuje a s naj-

väčšou pravdepodobnosťou ani takéto potra-

viny nepozná. 

Hlavným zdrojom prírodne sa vyskytujúceho 

vápnika je mlieko a mliečne výrobky. Celková 

spotreba mlieka však v posledných rokoch 

neustále klesá, čo v budúcnosti bude mať 

nepriaznivý dopad na prevalenciu osteoporó-

zy, najmä u súčasnej mladej generácie. Prívod 

vápnika počas dospievania určuje totiž aj 

celoživotný maximálny obsah vápnika v kos-

tiach, ktorý dosahuje vrchol približne v 35. 

roku života. Po tomto období dochádza 

k postupnému poklesu koncentrácie vápnika 

v kostiach (Spustová, 1998; Ďurišová, 2012). 

 

Tabuľka 6 Konzumácia potravín s obsahom 

vápnika 
Konzumácia potravín 

s obsahom vápnika 

Áno Nie Spolu 

n 141 39 180 

% 78,33 21,66 100 

 

Zvýšené riziko vzniku osteoporózy je preu-

kázané aj u vegánov. U vegánov bola pozo-

rovaná výrazne nižšia minerálna hustota kostí 

a vyššia pravdepodobnosť vzniku zlomenín 

v porovnaní s ľuďmi konzumujúcimi mäso. 

Tento fakt hovorí o veľmi nízkom príjme váp-

nika a bielkovín vo vegánskej strave. Preto je 

spotreba vápnika nevyhnutná pre zdravé kosti, 

bez ohľadu na diétne preferencie (Appleby, 

2007; Lau, 1998). V Oxfordskej štúdii bolo 

zistené, že vegáni majú až o 30% vyššie riziko 

vzniku zlomenín, vďaka nedostačujúcemu 

príjmu vápnika (Appleby, 2007). 

 

ZÁVER 

Osteoporóza si vyžaduje dlhodobú liečbu 

a väčšinou doživotnú. Jej výskyt nezasta-

viteľne stúpa. V dnešnej dobe existuje vysoká 

škála možností ako jej včas predchádzať a 

zastaviť či spomaliť jej priebeh. Preto je nutné 

venovať tomuto ochoreniu pozornosť už od 

detstva. Dôležitou podstatou je eliminovať 

rizikové faktory, ktoré vedú k jej vzniku 

a následnej progresii. Ide o chyby v stravovaní 

(strava bez vápnika), nadmerné fajčenie, nad-

merná konzumácia alkoholu a kávy a nedos-

tatočný pohybový režim. Preto by aj pacienti 

s osteoporózou mali prestať fajčiť a začať 

pravidelne cvičiť (Payer, 2012; Ďurišová, 

2012; Štěpán, 2000; Spustová, 1998). Cvičenie 

sa zameriava na zlepšenie svalovej sily 

a koordinácie pohybu. Tým sa znižuje riziko 

pádu a zlomenín (Payer, 2012). Ak pacient 

prijíma liečbu len pasívne a nejaví záujem 

spolupracovať, ani s tým najlepším terapeutom 

nemá šancu na úspešný výsledok. Preto 

dôležitú rolu zohráva aktívna spolupráca 

medzi terapeutom a pacientom. 
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ABSTRAKT 

Hlavním problémem současného životního stylu je 

pokles pravidelně realizovaných  pohybových aktivit. 

Při přípravě pohybové intervence je nezbytné spolu 

s posouzením přínosů určit i možná rizika použitých 

aktivit. V této studii jsou shrnuty výhody a rizika 

pohybových aktivit. Předpoklady pro výkon jsou často 

měnit podle úrovně tělesné hmotnosti nebo obezitou. Na 

příkladu skupin dětí, dospělých a seniorek byly posu-

zovány předpoklady pro pohybové aktivity pomocí 

stanovení ECM / BCM vztahu, který byl určen pomocí 

bioimpedance multifrekvenční analýza. Rozdíly mezi 

jedinci s normální váhou, nadváhou a obezitou pro stej-

nou věkovou skupinu byly věcně a statisticky 

nevýznamné. Na základě výsledků docházíme k závěru, 

že předpoklady pro fyzické zátěže u osob s nadváhou 

nebo obezitou jsou stejné jako u osob s normální tělesné 

hmotností.  

  

Klíčová slova: Výhody. Rizika. Fyzická aktivita. 

Složení těla. Bioimpedanční analýza. ECM/BCM. 

Režimová opatření. 

 

ABSTRACT 

The main problem of contemporary life style is decrease 

regularly realized movement activities. By the preparing 

of movement intervention it is necessary together with 

assessment of benefits to determine possible risks of 

imposed activities. Both benefits and risks are 

summarized in this study. The predispositions for 

exercise are often modify by level of body mass and/or 

obesity. On the example in groups of children, adults 

and senior women the predispositions for movement 

activities were evaluated by the determination of the 

ECM / BCM relationship that was determined by help 

of multifrequency bioimpedance analysis. The diffe-

rences between individuals with normal weight, 

overweight and obesity for the same age group were 

substantively and statistically non-significant. It may be 

conclude that the prerequisites for physical loads in 

subjects with overweight or obesity are the same as in 

people with normal body mass. 

 

Key words: Benefits. Risks. Physical activity. Body 

composition. Bioimpedance analysis. ECM/BCM. 

Regime actions. 

 

ÚVOD 

Pohyb je základním projevem živé hmoty. 

Lidský pohyb pak chápeme jako změnu polo-

hy končetin nebo celého těla. Přiměřeně dáv-

kovaný pohyb ovlivňuje jedince ve dvou 

rovinách: 

 Relaxační – snižování dopadů fyzického 

nebo psychické stresu na organismus, 

 Kultivační – ovlivnění morfologických a 

funkčních charakteristik jedince, což se 

může odrazit v lepším zdravotním stavu a 

hlavně ve zlepšení kvality života. 

Vzhledem k tomu, že se stále setkáváme s řa-

dou ne zcela ověřených informací o zařazení 

pohybových aktivit do běžného života na stra-

ně jedné a na straně druhé často s podce-

ňováním možných komplikací v případě ne-

vhodné aplikace pohybového zatížení je cílem 

studie shromáždit podklady, které shrnují rizi-

ka i benefity pohybových aktivit a ověřit 

závislost předpokladů pro pohybové zatížení u 

osob lišících věkem i hmotností.  

 

BENEFITY 

Prospěšnost pravidelně realizovaných pohy-

bových aktivit jako preventivního prostředku 

ke snížení dopadů současného životního stylu 

je doložena v řadě epidemiologických studií 

(např. Charansonney, 2012). Tyto výhody se 

prokázaly jak v dětském, středním, tak i 

v seniorském věku. Podstatná část těchto studií 

se zabývá snížením rizika akutních 

zdravotních selhání, jako jsou infarkt 

myokardu, obezita, diabetes pozorované u 

osob s vyšší úrovní pohybových aktivit a tím i 

tělesnou zdatností. Je zajímavé připomenout, 

že první práce o benefitech pohybových aktivit 

pochází až z roku 1953 – studie realizovaná na 

londýnských pošťácích a řidičích autobusů 

(Morris a kol. 1953) a posléze pak nejznámější 
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studie dělníků v docích a absolventů Harwardu 

v roce 1986 (Paffenbarger a kol. 1986).  

U seniorů vyšší úroveň fyzické aktivity a tím 

i zvýšená fyzická zdatnost významně ovliv-

ňuje kvalitu a průběh stárnutí – mluvíme o an-

tiaging efektu.  

Základem všech režimových opatření, která 

využívají pohyb, je ovlivnění kvality životního 

stylu, změna sedavého na aktivní životní styl, 

kde podstatnou složkou jsou přiměřené pohy-

bové aktivity. 

Sedavý životní styl, který v současnosti na-

cházíme u více než 80% české populace ovliv-

ňuje nejen aktuální úroveň zdatnosti, ale vý-

znamným způsobem „spouští“ řadu tzv. civi-

lizačních onemocnění, jako jsou kardiovas-

kulární onemocnění, hypertenze, nadváha a 

obezita a další. Sedavý způsob života indukuje 

mechanismy, které vedou k nárůstu rizikových 

faktorů chronických onemocnění a nakonec i k 

předčasné smrti. Tyto nevhodné mechanismy a 

jejich důsledky lze označit jako syndrom 

sedavého životního stylu (Santos a kol. 2012). 

Současný životní styl je charakterizován 

neustálým snižováním objemu realizovaných 

pohybových aktivit (fyzický stres) a naopak 

vzrůstajícím objemem psychického stresu. 

Obligatorní pohybové aktivity, které v minu-

losti byly dány pracovním zatížením, v sou-

časnosti už nejsou schopny, v důsledku tech-

nického pokroku, pokrýt pohybový deficit.  

Přiměřená pohybová aktivita je základní 

biologickou potřebou (Bunc a Skalská 2011), 

která s rostoucím věkem zaniká. O jejím 

nedostatku nemá organismus žádné okamžité 

relevantní informace, nedostatek pohybu 

nebolí. Nedostatek začínáme bohužel pociťo-

vat až v okamžiku, kdy je příčinou zdravotních 

komplikací nebo snížené pracovní případně 

volnočasové výkonnosti a kdy už je často 

pozdě na možnou nápravu. 

Nedostatek pohybu má za následek jak 

morfologické tak funkční změny organismu, 

které pomineme-li zdravotní komplikace, 

zásadním způsobem ovlivňují kvalitu života 

jedince. Tyto změny jsou jak somatické tak 

psychické a často se demonstrují ve zhoršeném 

sociálním nebo ekonomickém postavení. 

Pohybová aktivita je závislá na morfolo-

gických předpokladech (množství a kvalitě 

svalové hmoty) a na řízení této činnosti (tech-

nice pohybu). Množství svalové hmoty ovliv-

ňuje jednoznačně silové předpoklady a je 

nutnou podmínkou pohybové činnosti (Breen a 

Philips 2013, Bunc a Štilec 2003). Proto při 

posuzování jak předpokladů pro pohybovou 

činnost, tak při hodnocení efektu aplikované 

pohybové intervence je třeba hodnotit jak 

morfologii (hlavně tělesné složení), tak i 

funkční nebo motorickou výkonnost. 

Množství a kvalitu svalové hmoty lze hod-

notit na základě stanovení tělesného složení. 

Pro tyto účely se ukazuje jako výhodné využít 

dvousložkový model, který pracuje s hmotou 

tělesného tuku a s beztukovou hmotou – fat 

free mass (FFM) (Heyward a Wagner 2004). 

Beztukovou hmotu lze pak na základě 

molekulárního modelu (Talluri a kol. 1999, 

Bunc a kol. 2000) dále dělit na mimobuněčnou 

(ECM) a vnitrobuněčnou (BCM) hmotu. 

Protože FFM je ve vztahu s celkovou 

hmotností, využívá se pro hodnocení „kvality“ 

svalové hmoty poměru ECM/BCM. Čím nižší 

je tento koeficient, tím větší je podíl BCM ve 

svalech posuzovaného seniora a vyšší je její 

kvalita (Bunc a kol. 2000). Koeficient 

ECM/BCM klesá v dětském a adolescentním 

věku v důsledku morfologického zrání jedince 

až do věku cca 18 let u žen a 20 let u mužů. Ve 

věku 20 až 60 let se prakticky nemění. Ve 

věku vyšším pak tento koeficient roste s vě-

kem a odráží tak jednak změny v množství 

svalové hmoty na straně jedné a na straně 

druhé pak změny v její kvalitě. Závislost 

koeficientu ECM/BCM na věku lze využít 

k odhadu biologického věku sledovaných osob 

(Bunc a Štilec 2003).  

Koeficient ECM/DCM lze využít i 

k hodnocení kvality a hlavně pak efektu 

použité pohybové aktivity. Čím vyšší je 

intenzita aplikované pohybové aktivity, tím 

větší změny BCM vyvolá a tím nižší hodnoty 

ECM/BCM nacházíme. Navíc se ukazuje, že 
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významné změny se manifestují již po 7 dnech 

intenzivnějšího pohybového tréninku (Bunc a 

Štilec 2003). 

 

MOŽNÁ RIZIKA 

Návrh pohybové intervence musí v prvé řadě 

vždy respektovat aktuální zdravotní stav 

intervenovaného, úroveň pohybových doved-

ností a stav svalových skupin zajišťující danou 

pohybovou činnost (Seguin a Nelson 2003). 

Při návrhu je třeba v prvé řadě zohlednit 

možná rizika, která jsou spojena s realizací 

pohybových aktivit a teprve poté benefity, 

které pohybová intervence přináší. Na tomto 

místě je třeba připomenout, že neexistuje 

naprosto bezpečná pohybová aktivita. 

Rizika pohybových aktivit jsou spojena 

jednak s osobou cvičence (vnitřní) a jednak 

s vnějšími podmínkami, ve kterých jsou pohy-

bové aktivity realizovány.  

Rizika spojená s realizací pohybových aktivit 

jsou většinou spojená s nerespektováním zdra-

votního stavu, s nedostatečnou technikou po-

hybu a s nedostatečnou úrovní svalové síly a 

svalové vytrvalosti. 

Ze zdravotních komplikací, které mohou 

negovat efekt aplikovaných pohybových akti-

vit je v prvé řadě připomenout nemoci kardio-

vaskulárního systému. K nejzávažnějším patří 

poruchy rytmu (arytmie), vrozené srdeční vady 

a vysoký krevní tlak. Vedle těchto onemocnění 

jsou kritické neuromuskulární poruchy, které 

ovlivňují kvalitu a realizaci pohybu. K vý-

znamným limitujícím onemocněním lze řadit i 

nadváhu a obezitu, která jednak omezuje reali-

zaci řady pohybových aktivit, ale její ne-

respektování může znamenat podstatná poško-

zení pohybového aparátu. Proto vždy před 

zahájením jakékoliv pohybové intervence je 

nezbytné prověřit aktuální zdravotní stav a 

způsobilost intervenovaného k realizaci poža-

dované pohybové aktivity. 

V návaznosti na tato vstupní anamnestická 

vyšetření je třeba upozornit intervenovaného 

na možná zdravotní rizika a hlavně na mo-

žnosti včasné identifikace vznikajícího pro-

blému, naučit se rozumět vlastnímu tělu, 

naučit se pracovat se signály, které se často 

demonstrují ve formě bolesti.  

Před zahájením pohybové intervence je žá-

doucí rovněž posoudit morfologické i funkční 

předpoklady, z čehož můžeme získat rozho-

dující informace pro návrh pohybového pro-

gramu. Rozhodující parametry jsou intenzita 

zatížení, doba trvání, frekvence a forma. 

Intenzita zatížení je vždy determinována 

cílem, pro který je intervence navrhována. 

Pro zmenšení rizika hypertenzní reakce je 

třeba volit takové intenzity zatížení, kdy bude 

frekvence dýchání „nezávislá“ na realizo-

vaném zatížení, nebudou se vyskytovat zádrže 

dechu, které mohou znamenat krátkodobé 

velmi vysoké zvýšení krevního tlaku, což 

v případě výdutí na věnčitých tepnách, může 

znamenat významné ohrožení života.  

K základním pohybovým aktivitám lze pak 

jednoznačně řadit takové aktivity, kde lze 

předpokládat vysokou adaptaci jako je např. 

chůze, plavání, nebo aktivity, které svým pro-

vedením neznamenají zvýšené riziko zdravot-

ního selhání jako je např. joga.  

Rozhodující z vnějších rizik je kvalita 

povrchu, na kterém jsou pohybové aktivity 

realizovány. Podstatné jsou také klimatické 

podmínky, ať vysoká vnější teplota – vyšší než 

35
o
C, a na druhé straně nižší než -15

o
C. 

Podobně je třeba respektovat změny atmos-

férického tlaku a světelné podmínky.  

Stav organismu je významným způsobem 

ovlivněn dietou a pitným režimem. Nedostatek 

tekutin znamená problémy s termoregulací. 

Zvýšená hustota krve pak znamená vyšší 

srdeční práci, která se může demonstrovat 

v srdečním selhání. Doporučené množství 

tekutin se pohybuje v závislosti na teplotě 

v rozmezí 0,3-0,5 l na 10 kg hmotnosti. 

Zásadní z pohledu diety je přísun cukrů i 

v období redukce hmotnosti s využitím pohy-

bových aktivit. Jeho nedostatek (méně než 5-6 

g na kg hmotnosti) může znamenat ovlivnění 

činnosti mozku a tím zhoršení přesnosti 

provedení pohybu a následné zranění. 

Podobný efekt má nedostatečná aerobní 

zdatnost cvičící osoby, tedy dochází k pro-
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hlubování acidózy. Vodíkové anionty 

vznikající rozpadem kyseliny mléčné pak 

blokují přestupu iontů přes buněčnou mem-

bránu, což opět vede k porušení jemné koor-

dinace a následně techniky provedení pohybu 

vedoucí často ke zranění.  

 

SOUBOR A POUŽITÉ METODY 

K doložení vlivu hmotnosti, věku a pohlaví 

na předpoklady pro pohybové zatížení, 

uvádíme výsledky jedné z našich studií, která 

se zabývá touto problematikou.  

Stále otevřenou otázkou vedle formy a 

intenzity pohybového zatížení, zůstává jeho 

objem, tedy celkové množství realizovaných 

pohybových aktivit v daném časovém období. 

Pohybový režim, který je souhrnem všech rea-

lizovaných pohybových aktivit, tedy i aktivit 

spojených se zajišťováním životních potřeb, 

zahrnuje nejen aktivity „tréninkové – interven-

ční“, ale i aktivity spojené s nákupy a tran-

sportem za kulturou nebo jinými činnostmi 

zábavného nebo relaxačního charakteru. U 

většiny osob se často setkáváme s podce-

ňováním pohybových aktivit tohoto charak-

teru, které mohou tvořit rozhodující část jejich 

pohybového režimu a mohou významným 

způsobem hradit jejich pohybový deficit.  

Procento tělesného tuku a koeficient 

ECM/BCM byl stanovován u osob lišících se 

věkem a hmotností. Sledovány byly děti, 

dospělí a seniorky. Přehled sledovaných sku-

pin a základní antropometrické parametry jsou 

uvedeny v Tabulce 1. Ve studii nejsou zahrnuti 

muži senioři vzhledem k nedostatečnému 

počtu dat od této věkové skupiny. 

 

Tabulka 1 Průměrné hodnoty vybraných antropometrických parametrů a přehled sledovaných 

skupin osob (ob - obézní, nv – nadváha, nh – normální hmotnost). 
 

 
n Věk (roky) 

Hmotnost 

(kg) 

Výška 

(cm) 

Děvčataob 219 12,9±3,4 71,2±3,8 155,1±4,2 

Děvčatanv   178 12,6±3,2 61,6±3,0 157,7±4,5 

Děvčatanh   1598 12,8±3,7 48,0±3,6 157,0±4,8 

Chlapciob  242 12,5±3,6 73,1±2,8 156,0±5,1 

Chlapcinv 253 12,7±3,3 57,2±2,7 157,3±4,4 

Chlapcinh  1810 12,5±3,5 49,8±3,1 157,1±4,6 

Ženyob   76 42,9±4,7 88,1±2,7 164,2±4,0 

Ženynv   84 42,8±4,5 77,3±3,1 164,9±4,2 

Ženynh   98 42,3±4,6 64,1±2,9 165,1±4,3 

Mužiob   62 43,2±4,8 105,1±2,8 176,1±5,4 

Mužinv 76 42,9±5,0 85,4±3,4 177,2±5,0 

Mužinh   104 43,1±4,9 73,6±3,5 176,8±4,9 

Seniorkyob 26 68,9±2,3 82,4±2,7 158,2±2,0 

Seniorkynv  15 69,8±2,5 73,2±2,1 159,6±2,2 

Seniorkynh  18 69,4±2,6 62,9±2,6 160,1±2,3 

 

Rozdělení do skupin – obézní, nadváha a 

„normální“ hmotnost bylo realizováno podle 

Tabulek 2 a 3. 

Hmotnost byla zjišťována pomocí elektro-

nické váhy bez bot a ve cvičebním úboru. 

Přesnost stanovení byla 0,1 kg. Výška byla 

měřena pomocí antropometrického měřiče 

s přesností 0,5 cm. Tělesné složení bylo zjišťo-

váno pomocí celotělové multifrekvenční 

metody s použitím tetrapolární konfigurace 

elektrod, které byly umístěny podle dopo-

ručení výrobce na paži a na noze na pravé 

straně těla vleže. Vlastní měření bylo prove-

deno multifrekvenčním bioimpedančním ana-
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lyzátorem B.I.A. 2000M a byly použity 

predikční rovnice, které respektovaly nejen 

věk a pohlaví, ale i předpokládané množství a 

rozložení tělesného tuku. Tyto rovnice byly 

verifikovány pomocí DEXA metody. 

 

Tabulka 2 Klasifikace obezity a nadváhy 

pomocí hodnot BMI a procenta tělesného tuku 

(%BF) platné pro děti ve věku 6-14 let  
 

Klasifikace BMI 

(kg.m
-2

) 

%BF 

(%) 

Podváha <15,4 <16,0 

Normální hmotnost 15,5-21,9 16,1-23,0 

Nadváha 22,0-26,9 23,1-28,0 

Obezita 27 nebo více 28,1 nebo více 

 

Tabulka 3 Klasifikace obezity a nadváhy 

pomocí hodnot BMI a procenta tělesného tuku 

(%BF) platné pro dospělé a seniory 
 

Klasifikace 
BMI 

(kg.m
-2

) 

%BF 

(%) 

Podváha <18,4 <16,0 

Normální hmotnost 18,5-21,9 16,1-23,0 

Nadváha 22,0-26,9 23,1-28,0 

Obezita 27,0 nebo více 28,1 nebo více 

 

Před vlastním měřením byla vždy kontro-

lována hydratace, pokud možná byl 

kontrolován příjem tekutin v období konkrét-

ního dne, kdy bylo měření realizováno. Nej-

méně však 2 hodiny před vlastním měřením.  

Pro posouzení předpokladů pro pohybovou 

zátěž byly hodnoceny skupiny stejného věku a 

pohlaví. Byla hodnocena věcná významnost a 

rozdíly mezi skupinami byly posuzovány po-

mocí t-testu pro nepárové veličiny. 

Statistická významnost byla posuzována 

přednostně na hladině p<0,05. Významný 

rozdíl v hodnotě koeficientu ECM/BCM byl 

0,03 a více. Jako významné pro stanovení TBF 

považujeme hodnotu 1,5% a větší. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSE 

Průměrné hodnoty procenta tělesného tuku a 

hodnoty koeficientu ECM/BCM jsou uvedeny 

v Tabulce 4. 

 

Tabulka 4 Průměrné hodnoty koeficientu 

ECM/BCM u sledovaných osob obézních (ob), 

s nadváhou (nv) a u jedinců s normální 

hmotností (nh). 
 

 n %BF (%) ECM/BCM 

Děvčataob 219 28,9±1,4 0,94±0,02 

Děvčatanv  178 24,6±1,2 0,92±0,03 

Děvčatanh 1598 19,6±1,7 0,91±0,03 

Chlapciob 242 29,5±1,6 0,82±0,03 

Chlapcinv 253 23,8±1,3 0,83±0,02 

Chlapcinh 1810 20,3±1,5 0,81±0,04 

Ženyob 76 32,9±1,7 0,91±0,03 

Ženynv 84 28,3±1,5 0,90±0,02 

Ženynh 98 23,8±1,6 0,89±0,02 

Mužiob 62 33,9±1,8 0,81±0,04 

Mužinv 76 27,2±1,4 0,80±0,03 

Mužinh 104 23,1±1,4 0,78±0,04 

Seniorkyob 26 33,4±2,1 1,09±0,04 

Seniorkynv 15 28,0±1,6 1,11±0,03 

Seniorkynh 18 24,2±1,3 1,10±0,02 

 

Rozdíly v hodnotách % tuku u stejně starých 

skupin jsou významné a odpovídají dostupným 

údajům v písemnictví (Brettschneider a Naul 

2007; Villareal a kol. 2011).  

Hodnoty koeficientu ECM/BCM jsou nej-

vyšší u seniorek a nejnižší u osob středního 

věku, což odpovídá některým našim nálezům i 

nálezům v písemnictví (Brettschneider a Naul 

2007; Bunc 2008; Olliveira a kol. 2010). U 

skupin stejného věku nenacházíme věcně ani 

staticky významné rozdíly v hodnotách 

ECM/BCM.  

Základním parametrem, který determinuje 

aktuální hodnotu ECM/BCM, je vedle 

genetiky absolvovaný pohybový režim, hlavně 

pak aktivity silového nebo rychlostního 

charakteru.  

Z řady dalších šetření se ukazuje, že absol-

vovaný pohybový režim u osob s nadváhou 

nebo obezitou, které mají sedavý životní styl je 

prakticky stejný a tudíž i morfologické před-

poklady hodnocené pomocí ECM/BCM jsou 

velmi podobné (Bouchard 2000; 2010; Bunc a 

kol. 2004; Villareal a kol. 2011; Yoon Myung 

a So Jung 2009). 

Při hodnocení koeficientu ECM/BCM je 

třeba mít na paměti, že se mění velmi rychle 
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v závislosti na kvalitě realizovaného pohybo-

vého režimu (Bunc a kol. 2004; Quiterio a kol. 

2010). Signifikantní změny toho poměru lze 

nalézt již cca po 7-10 dnech změněného 

pohybového režimu (Bunc a kol. 2004). 

Nevýznamné rozdíly v hodnotách koeficientu 

ECM/BCM naznačují, že morfologické před-

poklady pro pohybovou aktivitu osob 

s nadváhou nebo obézních se prakticky neliší 

od předpokladů osob s normální hmotností. Na 

druhou stranu je třeba připomenout, že často 

dovednostní úroveň u jedinců s nadváhou nebo 

obezitou, je nižší než u jedinců s normální 

hmotností (Brettschneider a Naul 2007; Gutin 

2011; Brambilla, Pozzobon, Pietrobelli 2011). 

Příčinu lze hledat v tom, že v dětském věku, 

kdy se získávají podstatné pohybové doved-

nosti, jsou jedinci s nadváhou a obézní často 

vylučování z běžného pohybového režimu a 

tím nemají příležitost si osvojit potřebné 

pohybové návyky (Brettschneider a Naul 

2007; Bunc a kol. 2004; Bunc 2008). Je rovněž 

nutno připomenout, že značná část osob 

s nadváhou nebo obezitou byla často ve stej-

ném hmotnostním stavu i v dětství. 

Kontrola výdeje a příjmu energie jako 

základu režimových opatření ke snížení nad-

váhy nebo obezity, je možná jenom za před-

pokladu kvalitní diagnostiky tělesného složení, 

hlavně pak jako prostředku pro zjištění před-

pokladů pro pohyb. Podle Heywarda a 

Wagnera (2004) jen kvantitativní posouzení 

tukové a beztukové hmoty může poskytnout 

relevantní informace využitelné pro potřeby 

pohybové intervence a pro režimová opatření k 

úpravě tělesné hmotnosti.   

Důležitým se tak stává výběr vhodných pos-

tupů diagnostiky. V praxi existuje relativně 

velké množství metod pro určení tělesného 

složení a to jak laboratorních, tak terénních. 

Výběr metody a konkrétní sledované kompo-

nenty závisí od konkrétního cíle měření a sle-

dovaného souboru, resp. dostupnosti a ná-

ročnosti diagnostické metody. Každá z vyu-

žívaných metod má svoje klady, ale i zápory. 

Výsledky jednotlivých metod spolu často 

významně korelují, ale nedávají identické vý-

sledky (Demura, Sato, Kitabayashi 2004; 

Salmi 2003, Talluri a kol. 1999).  

Z dostupných postupů se jako nejschůdnější 

ukazuje využít celotělové bioimpedanční me-

tody za předpokladu, že použijeme adekvátní 

predikční rovnice. BIA analyzátor musí být 

schopen měřit jednak plnou impedanci, tedy 

její reálnou-odporovou složku i složku 

imaginární-kapacitní a hlavně pak fázový úhel. 

Je žádoucí, aby zařízení bylo multifrekvenční, 

což je nezbytné pro stanovení intra- a extra-

celulární tekutiny a případné sledování změn v 

organizmu. Přesnost zařízení, které splňuje 

výše uvedené podmínky, se pohybuje v ro-

zmezí 1,5-2% v absolutních hodnotách (Talluri 

a kol. 1999). 

 

ZÁVĚR 

Hypokinéza je u většiny naší populace 

důsledkem neochoty podstatné části populace 

realizovat pravidelné pohybové aktivity. Nad-

váha nebo obezita jako často uváděná příčina 

snížení předpokladů pro pravidelnou realizaci 

pohybových aktivit nemá žádný reálný 

podklad. Tedy hodnotíme-li morfologické 

předpoklady pro pohyb na základě koeficientu 

ECM/BCM nenacházíme žádné signifikantní 

rozdíly u osob stejného věku osob lišících se 

hmotností.  

Za základní příčinu zhoršujícího se stavu 

současné populace považujeme významné sní-

žení pohybových aktivit, které zvláště u dětí a 

mládeže tvoří podstatnou část energetického 

výdeje. Za poslední dvě desetiletí je doložen 

pokles realizovaných pohybových aktivit, bez 

ohledu na věk a pohlaví cca o 30%. Příkladem 

mohou být údaje získané u dětí, kde nachá-

zíme pokles ze 7,7 hodin týdně, u dětí mlad-

ších 12 let, na 2,1 hodiny týdně u dětí starších 

(Brettschneider a Naul 2007; Bunc 2004). 

Rozhodujícím problémem současnosti je stále 

se zvyšující deficit pohybového zatížení, které 

již v průměru kleslo pod biologickou potřebu, 

příčinou čehož je převažující sedavý životní 

styl. Pravidelná realizace pohybových aktivit je 

otázkou podmínek a předchozí pohybové zku-

šenosti. Na základě výše uvedených údajů se 
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ukazuje, že pro podstatnou část naši populace 

není nedostatečný pohybový režim důsledkem 

jejich pohybové nezpůsobilosti, ale spíše dů-

sledkem jejich pohodlnosti a nedostatku potřeb-

ných informací. Platí totiž, že ve většině 

evropských zemí počet osob, které se věnují 

pravidelně pohybovým aktivitám, se pohybuje 

v rozmezí 16-18%. Závěrem lze tedy konsta-

tovat, že cílem všech intervenčních programů je 

využít individuálních předpokladů a zkušeností 

pro snížení pohybového deficitu.  

 

Poděkování 

Studie vznikla s podporou VZ MŠMT ČR MSM 

0021620864. 
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ABSTRAKT 

Práca sa zameriava na preukázanie účinnosti metódy 

Pilates Medical na liečbu chronickej bolesti chrbtice. V 

štyroch kazuistikách, kde chronická bolesť chrbtice 

mala rôznu etiológiu, preukazuje efektivitu metódy 

Pilates Medical. Z výsledkov vyplýva, že po mesačnom 

cvičení sa u všetkých štyroch pacientov podľa 

objektivizovaného merania zlepšila pohyblivosť a dyna-

mika rozvíjania chrbtice, znížilo sa subjektívne vníma-

nie bolestivosti chrbtice a ani jeden z nich metódu 

Pilates Medical nehodnotil ako náročnú a zaťažujúcu po 

psychickej či fyzickej stránke. Vo všetkých štyroch 

kazuistikách sa metóda potvrdila ako účinná, a teda 

metóda Pilates Medical je vhodnou cestou liečby 

chronickej bolesti chrbta.  

 

Kľúčové slová: Pilates Medical. Chronická bolesť. 

Liečba bolesti chrbta. Rehabilitácia. 

 

ABSTRACT 

This work aims to demonstrate the effectiveness of the 

method Pilates Medical treatment for chronic back pain. 

The four case reports where chronic back pain had a 

different aetiology demonstrates the effectiveness of the 

method Pilates Medical. The results show that the 

monthly exercises for all four patients by measurement 

of an objective to improve mobility and dynamics of 

development of the spine reduce the subjective 

perception of pain and spinal or one of these methods 

Pilates Medical rated as difficult and burdensome 

mentally or physically. In all four case reports, the 

method confirmed to be effective, and thus Medical 

Pilates method is an appropriate way of treatment of 

chronic back pain. 

 

Keywords: Pilates Medical. Chronic pain. Treatment 

for back pain. Rehabilitation. 

 

ÚVOD 

Metóda Pilates je v súčasnej dobe celo-

svetovým moderným trendom. Prispieva nie-

len k predchádzaniu ochorenia chrbtice, ale 

napomáha odstrániť zdravotné problémy súvi-

siace s chrbticou, prípadne zlepšuje zdravotný 

stav. Svetové štatistiky tvrdia, že bolesti v krí-

žoch sú v dnešnej dobe najčastejšou príčinou 

návštev u lekára. Súčasný životný štýl vedie k 

tomu, že sa naše pohyby stále viac ochu-

dobňujú, hoci možností aktívne cvičiť je stále 

viac. Hypoaktivita má nepriaznivý vplyv na 

svalový korzet trupu a práve oslabenie týchto 

svalových skupín má za následok vznik bolesti 

chrbta. 

Bolesť chrbta nie je ochorenie, ale príznak, 

ktorý môže mať najrôznejšie príčiny. Poruchy, 

ktoré začínajú, majú zo začiatku charakter 

funkčných ťažkostí. Hovoríme o nich vtedy, 

keď je porušená funkcia, ale štruktúra tkanív a 

orgánov je bez zmien. Funkčné zmeny sú 

prvým stupňom poškodenia, ktoré možno prí-

slušnou zmenou vrátiť do pôvodného stavu. 

Druhý stupeň poškodenia označujeme ako 

štrukturálne zmeny, pri ktorých je poškodené 

tkanivo, alebo celý orgán. Takéto zmeny sa 

tiež zhoja, ale menejcenným tkanivom. Ani 

liečbou ich nemožno vrátiť do pôvodného 

stavu (Čermák, 2003). Opakovanie bolesti a 

neriešenie zdravotného stavu spôsobuje pre-

chod akútneho stavu do chronického ochore-

nia, s čím je spojená aj chronická bolesť. 

Chronická bolesť je definovaná ako bolesť s 

dlhším trvaním ako je potrebné na hojenie 

ochorenia, ktoré ju vyvolalo. Jej príčina často 

nie je jednoznačne definovaná. Obyčajne trvá 

dlhšie ako 3 až 6 mesiacov, prejavy sa vracajú 

počas mesiacov a rokov (intermitentný prie-

beh), alebo je spojená s chronickým ochore-

ním. Či už je príčina známa, alebo nie, prestá-

va byť symptómom ochorenia, a stáva sa 

syndrómom, t. j. choroba chronickej bolesti 

(Kolář, 2010; Ďurišová 2012). 

V našej nemocnici sa stretávame najmä s pa-

cientmi s chronickou bolesťou chrbtice, ktorí 

hľadajú rôzne možnosti liečby, aby sa zbavili 
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dlhodobých ťažkostí. Rozhodli sme sa po-

núknuť im vhodné riešenie formou Pilatesovej 

metódy, ktorá má veľký úspech po celom 

svete. Ide o jeden z najúčinnejších cvičebných 

programov zameraný na rovnomerné vyvá-

ženie povrchových a hlbokých svalov ľudské-

ho tela, udržanie telesnej kondície, zlepšenie 

pohybového aparátu ako aj zdokonalenie 

správneho postoja i pohybovej koordinácie 

(Senso, 2012).  Zaujímalo nás, či táto metóda 

bude mať úspech aj na našom pracovisku, a či 

bude pre pacientov vhodnou a najmä efek-

tívnou pomocou. 

 

PILATESOVA METÓDA 

Dlhé desaťročia sa metóda Pilates aplikovala 

formou skupinových cvičení s cieľom zlepšiť 

držanie tela u športovcov a tanečníkov a pozi-

tívne ovplyvniť vzniknuté svalové dysba-

lancie. V posledných rokoch sa však stále 

častejšie využívajú prvky tejto metodiky u 

pacientov trpiacich dlhodobými bolesťami 

chrbta. Tu však je nutné zvoliť prísne indivi-

duálny prístup a cvičiť pod vedením fyzio-

terapeuta, prípadne po zaškolení fyziotera-

peutom. Metóda Pilates (už pod názvom Pila-

tes Medical) tak napokon našla svoje pevné 

miesto aj v rehabilitácii s hlavným uplatnením 

v liečbe bolesti chrbta spôsobenej nesprávnym 

držaním tela, dlhodobým jednostranným zaťa-

žením pohybového systému alebo úrazom. 

Podľa Klenkovej (2010, s.36) „...je Pilates 

Medical atraktivní pohybový program, který 

dokáže klienta nastartovat, přiměje jej změnit 

nesprávné stereotypy, odstraní chybné držení 

těla a obnoví svalovou rovnováhu. V této 

formě systém Pilates Medical pomáhá řešit 

zdravotní problémy s páteří a pohybovým 

aparátem.“ Každý cvik je totiž cielený na 

chrbticu a jeho správne prevedenie môže 

zmierniť alebo odstrániť väčšinu bolestí 

chrbta.  

Na bolesti chrbta trpia väčšinou ľudia, ktorí 

vykonávajú ťažkú manuálnu prácu, alebo nao-

pak ľudia so sedavým zamestnaním s nedos-

tatkom pohybu (Helcl, 2008). Pilatesova metó-

da spevňuje hlboký svalový stabilizačný sys-

tém, ktorý sa nedá aktivovať bežne v štýle fit-

nes. Samozrejme posilňuje aj svalstvo chrbta, 

brucha a stabilizátory bedrového kĺbu. Meto-

dika zvyšuje výkonnosť, ohybnosť, rozvíja 

silu, rovnováhu, koordináciu pohybu a upra-

vuje nesprávny stereotyp dýchania. Pilatesovo 

cvičenie zlepšuje držanie tela a upravuje 

pohybové stereotypy. Telo cvičiaceho sa stáva 

silné a zároveň pružné. Formovanie nastáva 

nie v zmysle pribúdania hmoty, ale v správ-

nom zapájaní každého svalu. Svaly pôsobia 

akoby boli dlhšie, dokonca sa dostavuje pocit 

predĺženia celého tela (Gúth, 2006). 

Pilates je určený každému. Môžu ho cvičiť 

ľudia všetkých vekových kategórii, od detí až 

po seniorov, fyzicky aktívni ľudia, ale aj úplní 

začiatočníci, muži, ženy. Pri každom cvičení je 

nutná pravidelnosť. Pilates sľubuje, že po 10 

hodinách by ste sa mali cítiť lepšie, po 20 

hodinách si všimnete zmeny na vašom tele a 

po 30 lekciách si všimnú zmeny aj iní. 

Pilates sformuloval šesť základných prin-

cípov, na ktorých založil a vybudoval svoj 

cvičebný program (koncentrácia, kontrola, dý-

chanie, aktívy centrálny pletenec, precíznosť, 

plynulosť). Bez pochopenia týchto princípov 

nie je celkom možné preniknúť do systému. 

Týchto šesť základných princípov je podria-

dených princípu najvyššiemu: „všetky cviky 

existujú v každom cviku súčasne!“. Štruktúra 

cvičení  prebieha vo viacerých fázach: úvod do 

metodiky, pilotné pozície, lekcie pre začia-

točníkov, lekcie pre pokročilých a lekcie pre 

náročných (Gavin, 2007; Blahušová, 2012). 

Rehabilitačné cvičenia s využitím žinenky, 

fitlopty a therabandu sa realizujú ako indivi-

duálna lekcia. Špecializovaný fyzioterapeut sa 

pacientovi venuje v nerušenom prostredí 60 

minút, celý cyklus lekcie sa naprogramuje po 

vstupnom vyšetrení lekárom. Pre úspešnosť 

terapie je však nevyhnutná spolupráca a mo-

tivácia klienta (Kazimír, Klemková, 2005). 

 

CIELE A HYPOTÉZY PRÁCE 

Cieľom práce bolo dosiahnuť jednotu ducha, 

tela a mysle, zlepšenie psychickej a fyzickej 

kondície, a aby pacienti pochopili, že majú aj 
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inú možnosť ako sa zbaviť bolesti než užívať 

tabletky. Pilates je totiž cesta k telesnému 

a duševnému zdraviu a harmónii, ktorú pacien-

ti tak často hľadajú v našich ambulanciách.    

V práci sa zameriavame na preukázanie účin-

nosti Pilatesovej metódy pri liečbe pacientov 

s chronickou bolesťou chrbtice. Stanovili sme 

si tri hypotézy: 

H1: Domnievame sa, že po mesačnom cvičení 

metódy Pilates Medical sa u pacientov, podľa 

objektivizovaného merania, zlepší pohybli-

vosť a dynamika rozvíjania chrbtice. 

H2: Predpokladáme, že po mesačnom cvičení 

Pilatesovej metódy sa pacientom zníži sub-

jektívne vnímanie bolestivosti chrbtice. 

H3: Predpokladáme, že pacienti metódu 

Pilates Medical nebudú hodnotiť ako náročnú 

a zaťažujúcu po psychickej aj fyzickej 

stránke. 

 

SÚBOR 

Nášho pozorovania sa zúčastnili štyria 

pacienti. Išlo o štyri prípady, najstarší pacient 

bol 56 ročný muž s diagnostikovanou chronic-

kou lumbalgiou, potom 45 ročná žena s diag-

nózou spinálna stenóza v Th-L oblasti, ďalej 

38 ročný muž s protrúziou disku L4-5 v LS 

oblasti chrbtice a posledná pacientka bola 37 

ročná žena, ktorej diagnostikovali cervikobra-

chiálny syndróm. Pacienti sa liečili v priebehu 

roka 2011 na fyziatricko-rehabilitačnom odde-

lení vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne (FN 

TN). 

 

METODIKA 

Ako metódu sme zvolili štyri kazuistiky. 

Odoberanie informácií sme realizovali so sú-

hlasom všetkých štyroch pacientov prostred-

níctvom údajov z ich zdravotnej dokumentácie 

a formou štandardného rehabilitačného vyše-

trenia, doplneného jednoduchými dotazníkmi, 

ktoré sme vypracovali pre tento účel a objek-

tívnym vyšetrením pomocou dynamických 

testov chrbtice a tiež škál bolesti. Zhotovili 

sme teda dotazník subjektívneho prežívania 

liečby a pomocou neho a štandardných testov 

na bolesť a zlepšenie dynamiky chrbtice sme 

analyzovali účinnosť metódy na vybranej 

vzorke pacientov. 

Každý pacient bol vyšetrený lekárom fyzia-

tricko-rehabilitačného oddelenia vo FNTN 

a následne mu bola doporučená rehabilitačná 

liečba. Pacientom sme naordinovali iba liečeb-

nú telesnú výchovu formou metódy Pilates 

Medical bez fyzikálnej terapie, pre lepšie 

zhodnotenie účinnosti metódy. Výstupné vyše-

trenia a merania sme vo všetkých štyroch 

prípadoch realizovali presne mesiac po začatí 

terapie metódou Pilates Medical. Porovnávali 

sme teda výsledky pred zahájením liečby 

s výsledkami po jednomesačnej liečbe, ktorá 

prebiehala trikrát týždenne na spomínanom 

pracovisku so súhlasom vedenia FNTN. 

Výsledky sme vyhodnocovali pomocou vstup-

ných a výstupných vyšetrení meraním dyna-

mických testov chrbtice (DTCH), ďalej 

pomocou dotazníka sledovania bolesti a jedno-

duchého dotazníka subjektívneho prežívania 

liečby (tabuľka 1). Hodnotiaca škála dotazníka 

subjektívneho prežívania liečby sa pohybovala 

v intervale od (-2) do (+2) bodov, pričom: (-2) 

= jednoznačne áno; (-1) = áno; (0) = neviem; 

(+1) = nie; (+2) = jednoznačne nie. 

 

 

Tabuľka 1 Dotazník subjektívneho prežívania liečby 
 HODNOTENIE 

<-2;+2˃ 

Hodnotíte cvičenie formou metódy Pilates Medical ako náročné na pochopenie?  

Zaťažovalo Vás cvičenie po fyzickej stránke?  

Zaťažovalo Vás cvičenie po psychickej stránke?  

Cítite sa pri cvičení príjemne?  

Cítili ste zlepšenie stavu po telesnej stránke?  

Cítili ste sa po cvičení uvoľnenejší po psychickej stránke?  

Legenda: Hodnotiaca škála  <-2; +2>: -2= jednoznačne áno, -1= áno, 0= neviem, +1= nie, +2= jednoznačne nie 
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Ukážka spracovania kazuistiky 

Anamnéza: muž, 56 ročný, liečený na 

hypertenziu, v roku 2010 hospitalizovaný na 

neurologickom oddelení  pre akútne lumbago, 

odvtedy v sledovaní neurológom. V pracovnej 

anamnéze udáva dlhodobé sedavé zamestna-

nie. Venuje sa rekreačnej turistike a bicyklo-

vaniu. V minulosti bol viackrát liečený na 

rehabilitačnom oddelení, kontraindikácie fyzi-

kálnej terapie neuvádza. Toho času opäť 

liečený na fyziatricko-rehabilitačnom oddelení 

vo FNTN pre pretrvávajúce bolesti krížov bez 

iradiácie do dolných končatín, zhoršujúce sa 

v chlade. Na základe anamnézy a lekárskych 

vyšetrení bola stanovená lekárska diagnóza: 

chronická recidivujúca lumbalgia bez radiku-

lárneho syndrómu. 

Objektívne vyšetrenie: chybné držanie tela, 

zvýraznená lumbálna lordóza, palpačná boles-

tivosť štrbiny L3-4, L4-5, dynamika LS chrbtice 

viazne do anteflexie, lateroflexie, Thomayer 

30cm, Lassegue bilat. negat., hypertonus PVS 

bilat., dynamika Th chrbtice mierne viazne do 

rotácie l.sin, výsledky DTCH v tabuľke 2, 

svalová sila dolných končatín symetrická.   

Rehabilitačný cieľ: zmiernenie bolestivosti 

a zlepšenie dynamiky LS chrbtice, osvojenie si 

správneho držania tela a vykonávanie správ-

nych pohybových stereotypov. 

Rehabilitačný program: Nácvik pilateso-

vých princípov a oboznámenie sa s postupmi 

liečby, aktivácia centrálneho pletenca, Pilate-

sov nádych, osvojenie si pilotných pozícií, ná-

cvik jednotlivých pozícií pre začiatočníkov. 

Postupne  pridávame zostavy pre pokročilých 

a cvičenie s pomôckami. 

Priebeh rehabilitácie: výsledky všetkých 

kontrolných meraní a hodnotení sú zazna-

menané v tabuľkách 2-4. 

Ukončenie rehabilitácie: Merania boli 

ukončené po mesačnom cvičení dátumom 

6.12.2011. Pacient dochádzal do ambulancie 

trikrát do týždňa a doma cvičil denne. Počas 

tohto mesačného obdobia sa ani raz nesťažoval 

na zhoršenie svojho zdravotného stavu. Po 

skončení nášho pozorovania udával subjek-

tívne zlepšenie stavu, čo objektívny nález 

potvrdzuje. V terapii však naďalej pokračuje. 

Pacient bol poučený o dôležitosti cvičenia 

a poučeniu porozumel. Doporučujeme teda 

naďalej pokračovať v cvičení a postupne 

zvyšovať náročnosť cvičení. 

 

 

Tabuľka 2 Výsledky kontrolného vyšetrenia dynamiky chrbtice – pacient 1 
 

Dynamické testy chrbtice 

 1. týždeň 2. týždeň 3. týždeň 4. týždeň 

Schober 2cm 2,5cm 3cm 3cm 

Stibor 6cm 6,5cm 7cm 9cm 

Lateroflexia    P-14cm P-16cm P- 18cm P- 22cm 

Ľ-16cm Ľ-17cm Ľ- 20cm Ľ- 23 cm 

Thomayerova 30cm 28cm 20cm 15cm 

Ottova inklinačná    2cm 2cm 2,5cm 2,5cm 

Ottova reklinačná 2cm 2cm 3cm 3cm 

Lasseque Neg. Neg. Neg. Neg. 

Forestierova (záhlavie-stena) 0cm 0cm 0cm 0cm 

Rotácia C chrbtice (gnation-acromion) P-30cm P-30cm P- 30cm P- 30cm 

Ľ-30cm Ľ-30cm Ľ- 30cm Ľ- 30cm 

Flexia C chrbtice (gnation-sternum) 1cm 1cm 1cm 1cm 

Extenzia C chrbtice (gnation-sternum) 20cm 20cm 20cm 20cm 

Úklon hlavy (pr. mastoideus-acromion) P-14cm P-12cm P- 10cm P- 10cm 

Ľ-14cm Ľ-12cm Ľ- 10cm Ľ- 10cm 

Legenda: Ľ – ľavá strana, P – pravá strana 
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Tabuľka 3 Dotazník subjektívneho prežívania liečby – pacient 1 
 HODNOTENIE 

<-2;+2> 

 Vstup Výstup 

Hodnotíte cvičenie formou metódy Pilates Medical ako náročné na pochopenie? -1 +2 

Zaťažovalo Vás cvičenie po fyzickej stránke? 0 +1 

Zaťažovalo Vás cvičenie po psychickej stránke? -1 +2 

Cítite sa pri cvičení príjemne? 0 -2 

Cítili ste zlepšenie stavu po telesnej stránke? -2 -2 

Cítili ste sa po cvičení uvoľnenejší po psychickej stránke? 1 -2 

Legenda: Hodnotiaca škála  <-2; +2>: -2= jednoznačne áno, -1= áno, 0= neviem, +1= nie, +2= jednoznačne nie 

 

Tabuľka 4 Dotazník sledovania bolesti – pacient 1 
 HODNOTENIE 

Vstup Výstup 

Čo Vás bolí? Lumbálna chrbtica Lumbálna chrbtica 

Ako Vás to bolí (skúste sa vyjadriť slovom, či 

to páli, pichá, tlačí a pod.) 

Tupá bolesť, tlačí Tupá bolesť 

Pri ktorom pohybe, činnosti či polohe Vás to 

bolí? 

Dlhé sedenie, dlhá chôdza, 

hlboký predklon 

Dlhá chôdza 

Ako dlho Vás to bolí? 1 rok 1 rok 

Škála bolesti 60% 20% 

Intenzita bolesti 4 1 

Legenda: škála bolesti (0-100%): 0% = vôbec nebolí, 100% = neznesiteľná bolesť; intenzita bolesti (1-5): 0= žiadna 

bolesť, 1= minimálna bolesť, 2= mierna bolesť, 3= stredná bolesť, 4= silná bolesť, 5= neznesiteľná bolesť 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Výsledky porovnania sme spracovali z uve-

dených štyroch kazuistík pacientov. Analýzou 

sme zistili, že stanovená hypotéza č. 1 sa nám 

potvrdila, pretože u všetkých pacientov nastalo 

zlepšenie dynamiky rozvíjania chrbtice. Doka-

zuje to štandardný test dynamických testov 

chrbtice, ktorý sme urobili každému pacientovi 

pri vstupnom vyšetrení, a ktorý sme každý 

týždeň opakovali po dobu jedného mesiaca. 

Podrobnejšie z výsledkov vyplýva, že prvý 

pacient s diagnózou chronická lumbalgia mal 

obmedzenú hybnosť driekovej chrbtice a čia-

stočne aj hrudnej chrbtice. Dokazuje to skúška 

Schoberova, kde nastalo zlepšenie o 1cm po 

mesačnom cvičení. Taktiež vyšlo zlepšenie pri 

Stiborovej skúške o 3cm, pri lateroflexiách 

napravo o 8cm a naľavo o 7 cm, pri Tho-

mayerovej skúške sa rozvíjanie chrbtice zlep-

šilo z 30cm na 15cm. Zmena k lepšiemu nasta-

la aj v meraniach Ottovej inklinačnej a rekli-

načnej skúšky, kde sa inklinácia zlepšila 

o 0,5cm a reklinácia o 1cm. Zlepšenie nastalo 

aj pri rozvíjaní C chrbtice, kde sa pri úklonoch 

hlavy hodnota zlepšila o 4cm. Ostatné vyko-

nané skúšky sú bez zmeny a vo fyziologickej 

norme pri vstupnom aj výstupnom vyšetrení. 

Druhým pacientom bola 45 ročná žena 

s diagnózou spinálna stenóza Th5-6. Po výstup-

nom meraní sme zistili zlepšenie dynamiky 

chrbtice, čím opäť potvrdzujeme hypotézu 

číslo 1. Dokazujeme to pomocou Stiborovej 

a Schoberovej skúšky, kde nastalo zlepšenie 

v priemere o 2cm. Pri Ottovej inklinačnej a re-

klinačnej skúške sa hodnota tiež posunula 

o 2cm k norme na hodnotu 2,5cm. Taktiež sa 

zlepšilo rozvíjanie krčnej chrbtice, čo preuka-

zujeme Forestierovou skúškou, ktorá je zlep-

šená z pôvodných 2cm na 0cm. Flexia a exten-

zia C chrbtice bola po ukončení terapie 

zlepšená o 4cm. Úklony sa zlepšili napravo 

o 2cm a naľavo o 3cm. Najvýraznejšie zlepše-

nie nastalo pri skúške rotácií krčnej chrbtice 

napravo o 7 cm a naľavo o 8 cm. 

Tretí pacient bol muž, 38 ročný, ktorému 

diagnostikovali protrúziu disku L4-5 l. sin. 

Skúšky na krčnú chrbticu vyšli všetky v norme 

a bez obmedzenia už pri vstupnom vyšetrení. 
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Obmedzenie však bolo namerané u skúšok pre 

driekovú chrbticu. Tu po mesiaci cvičenia 

Pilates Medical došlo k zlepšeniu Schobera z 3 

na 5cm a Stibora zo 4 na 7cm. Výrazne obme-

dzené boli aj na lateroflexie, pričom na oboch 

stranách došlo k zlepšeniu dynamiky z hodnôt 

13 na 20cm. Lasseque bol na začiatku terapie 

pozitívny na 60° a po mesiaci bol už negatívny 

pri oboch dolných končatinách. 

Pacientka zo štvrtej kazuistiky bola 35 ročná 

žena, ktorej diagnostikovali cervikobrachiálny 

syndróm. Aj u nej sa potvrdila hypotéza číslo 

1, čo dokazujeme najmä skúškou flexie C 

chrbtice, ktorej hodnota sa z 3cm zlepšila na 

1cm a tým sa priblížila k norme, ktorá je 0cm. 

Rovnako dopadla aj Forestierová skúška. 

Skúška rotácií C chrbtice sa posunula k norme 

napravo o 5 cm aj naľavo. Extenzia krku bola 

pri výstupnom vyšetrení tiež zlepšená 

z pôvodných 17 na 22cm. Skúška úklonov 

hlavy vyšla pri výsledných vyšetreniach 

zlepšená o 5cm na obe strany. 

Druhá hypotéza sa taktiež potvrdila u všet-

kých pacientov, čo dokazujú jednotlivé dotaz-

níky sledovania bolesti. Dotazníky pacienti 

vypĺňali pri vstupnom a výstupnom vyšetrení. 

U prvého pacienta nastalo zmiernenie intenzity 

bolesti, čo dokazuje fakt, že pri vstupnom 

meraní hodnotil pacient svoju bolesť na stupeň 

štyri, čiže silná bolesť a pri výstupnom meraní 

na stupeň 1 (= minimálna bolesť). Škála 

bolesti pri prvom meraní ukazovala 60% pocit 

bolesti a pri konečnom meraní iba 20% pocit 

bolesti. To dokazuje, že hypotéza bola správ-

na. Pacientovi sa stratila bolesť pri dlhom 

sedení aj pri hlbokom predklone a ostala iba 

nepatrná bolesť po dlhej chôdzi. 

Druhý pacient pri prvotnom vyšetrení sub-

jektívne udával pichľavú bolesť medzi lopat-

kami občas s vyžarovaním do prednej časti 

hrudníka, ktorá pretrváva asi 5 rokov a zinten-

zívňuje sa pri pohybe, otáčaní sa, záklone 

a príliš dlhej chôdzi. Na škále bolesti pri 

vstupnom vyšetrení pacient určil hodnotu 70% 

a svoju bolesť hodnotil ako silnú. Po 

mesačnom pravidelnom cvičení sa nám 

podarilo bolesť znížiť o 30% na hodnotu 40% 

intenzity bolesti. Pacient sa vyjadril, že 

chrbtica ho bolí iba pri maximálnom záklone 

a celodennom sedení a hodnotil ju ako miernu. 

Tretí pacient prišiel s bolesťami v LS 

chrbtici, ktoré pociťuje asi 1,5 roka, najmä pri 

ľahu na bruchu, otáčaní sa, predklone a pri 

dlhom sedení či behu. Pacient pri vstupnom 

vyšetrení hodnotil svoju bolesť ako silnú a jej 

intenzitu hodnotil na 65%. Bolesť hodnotil ako 

tupú s vyžarovaním do kolena po bočnej strane 

ľavého stehna. Po mesiaci terapie bolesť 

v driekovej chrbtici výrazne ustúpila, pacient 

intenzitu bolesti hodnotil na škále bolesti iba 

na 20%. Vyžarovanie do ľavého kolena sa 

stratilo a pacient pociťoval bolesť iba pri behu 

a dlhom predklone. 

Štvrtá pacientka pred zahájením liečby 

pociťovala tupú bolesť v oblasti krčnej chrb-

tice s vyžarovaním do pravého ramenného kĺ-

bu väčšinou ráno po zobudení, pri nosení 

ťažkých bremien a najmä po príchode z práce. 

Bolesť pociťovala asi 2 roky a hodnotila ju na 

stupeň 3, čiže stredná. Na škále bolesti ju 

ohodnotila na 50%. Po skončení liečby 

pacientka subjektívne hodnotila intenzitu 

bolesti ako 0%. Bolesť sa úplne stratila a mier-

na bolesť sa objavovala iba pri nadmernej 

záťaži. Škály bolesti jednotlivých pacientov 

a stupne intenzity ich bolesti pri vstupnom 

a výstupnom vyšetrení a ich priemerné hodno-

ty na začiatku a na konci mesačnej terapie me-

tódou Pilates Medical uvádzajú tabuľky 5 a 6. 

Tretia hypotéza sa nám tiež potvrdila takisto 

u všetkých pacientov. Napriek tomu sa 

vyskytli malé rozdiely pri prvej otázke 

(„Hodnotíte cvičenie formou metódy Pilates 

Medical ako náročné na pochopenie?“). Dvom 

pacientom sa metóda zdala na začiatku 

náročná na pochopenie, no pri výstupnom 

vyšetrení sa už metóda nikomu nejavila ako 

náročná. 
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Tabuľka 5 Škála a intenzita bolesti jednotlivých pacientov 
 Pacient 1 Pacient 2 Pacient 3 Pacient 4 

Vstup  Výstup  Vstup  Výstup  Vstup  Výstup  Vstup  Výstup  

Škála bolesti 60% 20% 70% 30% 65% 30% 50% 0% 

Intenzita bolesti 4 1 4 2 4 2 3 0 

Legenda: škála bolesti (0%-100%): 0% = vôbec nebolí, 100% = neznesiteľná bolesť; intenzita bolesti (1-5): 0= 

žiadna bolesť, 1= minimálna bolesť, 2= mierna bolesť, 3= stredná bolesť, 4= silná bolesť, 5= neznesiteľná bolesť 

 

Tabuľka 6 Priemerné hodnoty sledovania bolesti 
 HODNOTENIE 

Vstup Výstup 

Škála bolesti 61,25% 20% 

Intenzita bolesti 3,75 1,25 

Legenda: škála bolesti (0%-100%): 0% = vôbec nebolí, 100% = neznesiteľná bolesť; intenzita bolesti (1-5): 0= 

žiadna bolesť, 1= minimálna bolesť, 2= mierna bolesť, 3= stredná bolesť, 4= silná bolesť, 5= neznesiteľná bolesť 

 

Pri druhej otázke („Zaťažovalo Vás cvičenie 

po fyzickej stránke?“) sa pri vstupnom vyše-

trení jeden pacient nevedel vyjadriť a ostatní 

traja metódu hodnotili ako zaťažujúcu po 

fyzickej stránke. Pri výstupnom vyšetrení všet-

ci štyria pacienti odpovedali, že metóda  nie je 

pre nich zaťažujúca po fyzickej stránke. Po 

psychickej stránke (tretia otázka v dotazníku) 

sa na začiatku cvičenia trom pacientom metó-

da nezdala zaťažujúca a jeden sa nevedel vyja-

driť. Pri výstupnom vyplnení dotazníka sa 

všetkým pacientom metóda zdala jednoznačne 

nezaťažujúca po psychickej stránke.  

Na štvrtú otázku („Cítite sa pri cvičení 

príjemne?) pri vstupnom vyšetrení traja pa-

cienti odpovedali kladne a jeden sa nevedel 

vyjadriť, čo znamená že už po prvom týždni sa 

pri cvičení cítili príjemne. Pri výstupnom vy-

šetrení všetci pacienti uvádzajú, že sa cítia 

jednoznačne príjemne pri cvičení. 

Na otázku, či cítitia zlepšenie stavu po 

telesnej stránke, jeden pacient udával, že sa 

cíti jednoznačne lepšie a dvaja lepšie už po 

jednom týždni cvičenia. Na druhej strane sa 

jeden pacient vôbec nevedel vyjadriť, či cíti 

zlepšenie. Pri výstupnom vyšetrení po mesiaci 

terapie všetci pacienti cítia zlepšenie stavu po 

telesnej stránke a z toho dvaja jednoznačne. 

Na šiestu otázku („Cítili ste sa po cvičení 

uvoľnenejší po psychickej stránke?“) pri 

vstupnom vyšetrení realizovanom po týždni 

cvičenia podľa Pilates Medical všetci pacienti 

odpovedali kladne. Pri výstupnom vyšetrení 

všetci jednoznačne uvádzajú zlepšenie po 

psychickej stránke. Priemerné hodnoty jednot-

livých otázok z dotazníka subjektívneho preží-

vania liečby sú znázornené v tabuľke 7. 

 

Tabuľka 7 Priemerné hodnoty z dotazníka subjektívneho prežívania liečby 
 HODNOTENIE 

<-2;+2> 

Vstup Výstup 

Hodnotíte cvičenie formou metódy Pilates Medical ako náročné na pochopenie? 0 +1 

Zaťažovalo Vás cvičenie po fyzickej stránke? -0,75 +1 

Zaťažovalo Vás cvičenie po psychickej stránke? +0,75 +2 

Cítite sa pri cvičení príjemne? -0,75 -2 

Cítili ste zlepšenie stavu po telesnej stránke? -1 -1,5 

Cítili ste sa po cvičení uvoľnenejší po psychickej stránke? -1 -2 

Legenda: Hodnotiaca škála  <-2; +2>: -2= jednoznačne áno, -1= áno, 0= neviem, +1= nie, +2= jednoznačne nie 

 

Všetky tri stanovené hypotézy sa nám 

podarilo potvrdiť a preukázať. Všetkým pa-

cientom sa zlepšila dynamika rozvíjania chrb-

tice a znížila sa im bolestivosť chrbtice. 
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Pacientom sa metóda zdala účinná, bola 

príjemná a nenáročná na prevedenie aj 

pochopenie a vyhovovala im po psychickej aj 

fyzickej stránke. 

 

ZÁVER 

Metóda Pilates ako taká je v spoločnosti 

známa už takmer storočie, keď sa Joseph 

Hubert Pilates dostal počas prvej svetovej 

vojny do zajatia, kde trénoval so svojimi spo-

luzajatcami podľa metódy, ktorú sám vyvinul. 

Z postelí vymontoval ocelové pružiny a na-

montoval ich k stene. To bol prvý krok vo 

vývoji špeciálnych strojov na cvičenie. Vy-

užitie metódy Pilates prežíva v súčasnosti 

obdobie svojho presadenia sa z pôvodne do-

plnkového cvičenia pre športovcov a taneč-

níkov až k medicínskemu využitiu – Pilates 

Medical. Mladosť metódy Pilates Medical je 

odrazom reálnych potrieb spôsobených civili-

začnými chorobami, medzi ktoré problémy 

s chrbticou nesporne patria ako dôsledok seda-

vého zamestnania, nedostatku fyzických akti-

vít a rôznych nezdravých návykov. 

V práci sme preukázali účinnosť metódy 

Pilates Medical pomocou štyroch kazuistík. 

Dokázali sme, že táto metóda cvičenia je 

vhodnou voľbou pri liečbe chronickej bolesti 

chrbtice. Pilates Medical sa tiež hodí ako 

preventívne cvičenie vzniku vertebrogénnych 

ochorení. Metóda dokázala účinne znížiť 

bolesti chrbtice u všetkých opýtaných pacien-

tov. Pacientom sa pomocou Pilates Medical 

metódy zlepšila dynamika rozvíjania chrbtice, 

osvojili si správne držanie tela a správne 

pohybové stereotypy a vďaka tomu sa pre nich 

pohyb stal komfortnejší a elegantnejší. U pa-

cientov prevládala radosť z cvičenia a úcta 

k vlastnému telu. Kondícia sa zlepšila a pa-

cienti si trúfli aj na zabudnuté pohyby či 

športové aktivity, ktoré pre bolesť boli minu-

losťou. Samozrejme, metóda Pilates Medical 

nie je všeliekom. Je použiteľná v prípadoch, 

kde je potrebné riešiť svalovú dysfunkciu. Pri 

štrukturálnych zmenách chrbtice je už nutné 

zvoliť veľmi citlivý postup, aby sa cvičenie 

nestalo kontraproduktívnym. 
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REKONŠTRUKCIA ZADNÉHO SKRÍŽENÉHO VÄZU – AKÝ JE SPRÁVNY 
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ABSTRAKT 

Východiská: Poranenia zadného skríženého väzu 

(ligamentum cruciatum posterior – LCP) sa objavujú 

čoraz častejšie a môžu predstaviť náročný klinický 

scenár pre všetkých členov multidisciplinárneho tímu, 

od ortopéda až po fyzioterapeutov. Postupy 

rekonštrukčnej chirurgie LCP toho času ešte nie sú plne 

štandardizované a súvisiace rehabilitačné protokoly, 

postupy fyzioterapie zatiaľ tiež nie sú jasne 

zadefinované. Na rozdiel od zrýchlenej rehabilitácie po 

rekonštrukcii predného skríženého väzu (ligamentum 

cruciatum anterior – LCA) sa odporúča pomalá 

a opatrná pooperačná rehabilitácia. Protokol 

neagresívnej rehabilitácie, ktorý chráni štep proti 

nadmernému mechanickému namáhaniu, dáva podľa 

skúseností aj literárnych údajov veľmi uspokojivé 

výsledky v liečbe kolena. 

Cieľ: Cieľom tohto článku je poskytnúť prehľad 

o pooperačnom manažmente po rekonštrukcii LCP a 

popísať  špecifický program rehabilitácie v kontexte 

existujúcich publikovaných údajov. Predložený protokol 

je navrhnutý tak, aby dovolil optimálne hojenie štepu 

a obnovenie mobility a funkcie kolenného kĺbu 

v rôznych fázach pooperačnej starostlivosti. Tento 

protokol by mal slúžiť len ako vodidlo, lebo môžu byť 

potrebné rôzne úpravy podľa preferencií operatéra alebo 

ošetrujúceho lekára. 

Dizajn: Prehľadový článok 

Metóda: Vyhľadávanie pomocou kľúčových slov 

v databázach MEDLINE, Scopus, EMBASE 

a ScienceDirect pre identifikáciu adekvátnych článkov, 

extrakcia dát pre zostavenie rehabilitačného protokolu. 

Záver: Zámerom tohto článku bolo predloženie 

teoretického rámca a zdôraznenie kľúčových bodov 

rehabilitácie pre čoraz lepšie zvládnutie tejto náročnej 

problematiky. 

 

Kľúčové slová: Zadný skrížený väz. Rekonštrukcia. 

Fyzioterapia. Rehabilitácia. Protokol. 

 

ABSTRACT 

Background: Posterior cruciate ligament (PCL) injuries 

are increasingly recognized and present a challenging 

clinical scenario to all members of a multidisciplinary 

team, from the orthopaedic surgeon to physiotherapists. 

Reconstruction surgery of the PCL has not yet been 

fully standardized, and associated rehabilitation 

protocols have not been clearly defined. In contrast to 

accelerated rehabilitation after anterior cruciate ligament 

surgery, slow and deliberate postoperative rehabilitation 

is recommended. A non-aggressive rehabilitation 

protocol which protects the graft from excess 

mechanical stress produces satisfying clinical results. 

Objective: The purpose of this paper is to provide an 

overview of PCL injury, describe current approach to 

postsurgical management after PCL reconstruction and 

discuss a specified program of rehabilitation in the 

context of existing published data. The protocol 

presented is designed to allow for optimal healing and 

to restore mobility and function during different 

postoperative phases. This protocol should serve as 

a guideline only and modifications may be necessary 

based on surgeon´s preference. 

Design: review article 

Methods: Electronic keyword search of MEDLINE, 

Scopus, EMBASE and ScienceDirect databases was 

undertaken to identify reviews of PCL rehabilitation. 

After selecting appropriate studies we extracted data to 

describe an optimal protocol of rehabilitation. 

Summary: It was the intent of this article to present 

a framework and emphasise key points to improve 

management of this difficult problem.  

 

Key words:  Posterior cruciate ligament. 

Reconstruction. Physiotherapy. Rehabilitation. Protocol.  

 

 

ÚVOD 

Poranenie zadného skríženého väzu je vážne 

poranenie, vzhľadom na nezastupiteľnú úlohu 

ligamenta pre funkciu kolena. Jeho liečba 

predstavuje jednu z najnáročnejších úloh 

v chirurgii kolenného kĺbu. Strata LCP indu-

kuje stupňujúcu sa zadnú subluxáciu kĺbu, 

ktorá sa kompenzuje svalmi iba v obmedzenej 

miere. Ruptúry LCP tvoria 3-20% všetkých 

ťažkých úrazov kolena. Napriek nie malému 

počtu ruptúr sa nevenuje výskumu tohto väzu 

rovnaká pozornosť ako prednému skríženému 
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väzu. V posledných rokoch sa poznatky 

o anatómii, biomechanike a operačnej liečbe 

LCP podstatne rozšírili (Veselý, 2012). Diag-

nostika aj liečba poranení LCP sa rozvíjala 

a v dnešnej dobe sa často vykonáva aj 

chirurgická rekonštrukcia (Edson, 2010). 

Frekvencia tohto chirurgického zákroku sa 

v poslednom desaťročí zvyšuje a počas tohto 

obdobia sa vyvíjala a zjednodušila aj technika 

rekonštrukcie. Paradoxne, veľmi málo štúdií sa 

venuje optimálnemu protokolu rehabilitácie po 

rekonštrukcii LCP (Quelard, 2010). Klinický 

výskum venovaný tomuto kľúčovému väzu 

ďaleko zaostáva v porovnaní s poraneným 

LCA (Rosenthal, 2012).  Na základe týchto 

poznatkov by sa mala aktualizovať aj stratégia 

fyzioterapie v liečbe zranení LCP, aby sa 

využívalo čím širšie spektrum možností  reha-

bilitačnej starostlivosti. Spoločným menova-

teľom preštudovaných protokolov pritom je 

vždy opatrná rehabilitácia v zmysle spoma-

leného a postupného zotavenia, ktorá dáva 

podľa všetkých citovaných autorov veľmi 

uspokojivé klinické výsledky. Cieľom tohto 

článku je preto popísať postup rehabilitácie pre 

optimálny priebeh jednotlivých  pooperačných 

období. 
 

Anatomicko – biomechanické poznámky 

Zadný skrížený väz (LCP) pozostáva z dvoch 

zväzkov a v porovnaní s LCA je 1,5 ráz 

hrubší. Jeho význam z hľadiska stability 

kolena spočíva v tom, že tvorí 95% celkového 

odporu voči zadnej translácii kolena. Izolo-

vaná lézia LCP má za následok dorzálny 

posun tíbie (Obr. 1). 
 

 
Obrázok 1 Poranený LCP (Clifford, 2013) 

 

Najčastejšou príčinou lézie LCP býva priamy 

pretibiálny náraz pri vysokoenergetických 

poraneniach, akými sú: náraz o palubnú dosku 

auta pri nehode (dashboard injury), pád na 

flektované koleno s nohou v plantárnej flexii, 

keď proximálna tíbia narazí o zem ako prvá 

(Obr.2) (Veselý, 2010).  

Čo sa týka chirurgickej rekonštrukcie, naj-

častejšie sa vykonáva artroskopická náhrada 

LCP pomocou transplantátu zo šľachy m. 

quadriceps femoris. Ako transplantát sa môže 

používať aj štep z ligamentum patellae ako 

tzv. štep B-T-B (bone-tendon-bone, kosť-

ligamentum - kosť), ktorá je výhodná pre otvo-

rené náhrady a revízne operácie, a štep z m. 

semitendinosus a m. gracilis (štep STGR) 

vhodný najmä na artroskopickú operáciu 

(Veselý, 2010).  

 

 

Obrázok 2 Mechanizmus poranenia LCP (Modifikované podľa: Janousek, 2012; Hughston 

Clinic, 2011; RadioGraphics 2012) 
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NAVRHOVANIE POOPERAČNÉHO 

PROGRAMU 

Stanovenie najlepšieho rehabilitačného po-

stupu po chirurgickej rekonštrukcii LCP je 

vždy náročné a musí preto prebiehať na 

základe vlastného rozhodnutia chirurga. Pri 

zostavovaní rehabilitačného programu treba 

vždy brať do úvahy odporúčania operatéra. 

Jedna vec, ktorá je zrejmá, je, že tento postup 

musí byť oveľa šetrnejší  akým sú princípy 

a techniky  používané po rekonštrukcii LCA. 

Zrýchlená pooperačná rehabilitácia je tu úplne 

nežiaduca.  Kolenný kĺb s rekonštruovaným 

LCP vyžaduje šetrný, ale pritom účinný 

rehabilitačný program, aby bol opäť plne 

funkčný (Edson, 2010; Fanelli, 2008; Škol-

níková, 2000). Zostavenie optimálneho rehabi-

litačného protokolu je kritickým faktorom 

obnovenia mobility,  stability a tým aj funkcie 

kolena. So zreteľom na tieto fakty je nutné 

navrhnúť taký protokol rehabilitácie, ktorý 

spočiatku chráni štep v prvom pooperačnom 

období, zatiaľ čo v konečnom dôsledku 

umožňuje obnovenie funkčnej stability kolena 

pri bežnej dennej aktivite a rekreačnej 

športovej činnosti, u vysoko športovo motivo-

vaných jedincov dosiahnutie funkcie pre 

vrcholový šport (Edson, 2010; Poľanský, 

2005). 

Vynára sa tu niekoľko otázok: 

 Aká dlhá má byť imobilizácia dolnej 

končatiny? 

 Aká má byť záťaž operovanej končatiny? 

 Aká dlhá má byť rehabilitačná liečba? 

Ad 1. Problémom je jednak príliš dlhá imo-

bilizácia končatiny na niekoľko týždňov 

a naopak, príliš rýchla mobilizácia, ktorá kla-

die veľkú námahu na ešte nezahojené štruktúry 

(Školníková, 2010).  Po rekonštrukcii LCP je 

koleno pooperačne zafixované v extenzii 

a imobilizované na prvých 6 týždňov, pretože 

v tejto polohe nepôsobí ischiokrurálna svalo-

vina  a minimalizujú sa tak sily pôsobiace na 

LCP a slúži to aj ako prevencia flekčnej 

kontraktúry. Takáto imobilizácia vykázala naj-

lepšie výsledky ohľadom  hojenia štepu a sta-

bility kolena. Imobilizácia má okrem svojich 

pozitívnych vplyvov i negatívne následky. 

U niektorých pacientov spôsobuje flekčný 

deficit kolenného kĺbu, ktorý sa musí riešiť 

manipuláciou v anestézii. Na druhej strane prí-

liš skorá mobilizácia môže mať veľmi nepria-

znivé výsledky na statickú aj dynamickú stabi-

litu kolena. Otázkou teda je, či chceme obeto-

vať stabilitu pre mobilitu? Z hľadiska dlhodo-

bých výsledkov,  je nutná stabilita kolena, síce, 

v ideálnom prípade by sa mala obnovovať aj 

plná pohyblivosť kĺbu,  ktorá dovoľuje návrat 

k požadovanej úrovni aktivít (Edson, 2010). 

Ad 2. Čo sa týka zaťažovania dolnej kon-

čatiny počas rehabilitácie, je potrebné mať na 

zreteli, nakoľko je obnovená stabilita kolen-

ného kĺbu a ligament (Školníková, 2000). Po 

rekonštrukcii LCP väčšina citovaných autorov 

odporúča vôbec nezaťažovať operovanú dolnú 

končatinu (DK) počas prvých 6 týždňov po 

operácii. V niektorých prípadoch sa dovoľuje 

čiastočné zaťaženie od 3. pooperačného dňa, 

ktorý pokračuje štandardne minimálne 9 

týždňov (Veselý, 2010). Edson (2010) to odô-

vodňuje nasledovne: keď pacient stojí, teda 

v statickej polohe, je dovolené rovnomerné 

rozdelenie váhy tela na obidvoch DK. Prináša 

to niekoľko benefitov. Po prvé, pacient môže 

mať lepšiu statickú stabilitu pri postoji na 

obidvoch DK, čím sa minimalizuje riziko 

pádu. Navyše, čiastočné zaťažovanie by malo 

stimulovať vhojenie štepu. Nakoniec môže 

podporovať produkciu synoviálnej tekutiny, 

ktorá chráni kĺbovú chrupavku. 

Ad 3. Dĺžka rehabilitácie môže byť roz-

dielna, závislá od druhu poranenia a liečby, ale 

aj od prístupu pacienta (Školníková, 2000). 

V každom prípade však trvá najmenej 6 

mesiacov. Štandardne sa ale môže pacient 

vrátiť k požadovanej úrovni aktivity až nieke-

dy okolo 9. mesiaca (medzi 6. - 12. mesia-

com) po operácii (Edson, 2003).  

Po položení týchto otázok má byť stanovený 

rehabilitačný program a jeho správne načaso-

vanie tak, aby sa dosiahol čo najlepší efekt 

operačnej a rehabilitačnej liečby.  
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Všeobecné princípy rehabilitácie 

Všeobecné zásady rehabilitácie po rekon-

štrukcii  zahŕňajú zodpovedajúcu imobilizáciu, 

zabránenie predčasnej námahe väzov a postup-

nú progresiu v individuálnom programe.  

Kľúčové body všetkých protokolov sú nasle-

dovné:  

 imobilizácia v ortéze, koleno v extenzii  - 

dočasná eliminácia síl pôsobiacich na LCP, 

ortéza sa nosí celý deň aj v noci, 

 stimulácia a posilňovanie m. quadriceps 

femoris – po operácii LCP posilňujeme ex-

tenzory kolena a pelvifemorálne stabilizá-

tory, ktoré majú tiež tendenciu k hypotrofii, 

 vyhýbanie sa aktivácii hamstringov  -  po-

čas prvých 5 mesiacov po operácii obme-

dzenie izolovanej kontrakcie, 

 aktivácia a posilňovanie hamstringov – až 

od 6. mesiaca pooperačne, 

 postupné zvyšovanie zaťaženia DK,  

 obnovenie flexie kolena, 

 neuromuskulárna aktivácia – balančný 

a proprioceptívny tréning, 

 návrat k fyzickej aktivite a športu (Quelard, 

2010). 

Terapiu často dopĺňame o pasívne procedúry, 

ktoré slúžia ako podporná liečba. Medzi ne 

zaraďujeme elektroliečbu a magnetoterapiu. 

Z elektroliečby využívame interferenčné prú-

dy, diadynamické prúdy, Träbertove prúdy, 

ktoré majú výrazne analgetický a hyperemi-

začný účinok. V prípade výraznej hypotrofie 

m. quadriceps femoris pomáha i elektro-

gymnastika. Pri používaní týchto prostriedkov 

treba dať pozor na ich kontraindikáciu pri 

kovových implantátoch (skrutky). Pri prí-

tomnosti výpotku alebo lokálnej bolesti využí-

vame kryoterapiu (Školníková, 2000). 

Po rekonštrukcii LCP rehabilitácia prebieha 

v niekoľkých fázach. Začiatočná fáza, bezpro-

stredne po operácii, uvedená ako fáza maxi-

málnej ochrany, zahŕňa prvých 6 týždňov 

zotavenia. Vo fáze miernej ochrany, zahŕňa-

júcej 7. týždeň až 3. mesiac po operácii, začí-

name začleňovať postupné zaťažovanie DK 

a cvičenia na zvýšenie rozsahu pohyblivosti 

spolu s ľahkým posilňovaním. V nasledovnej 

fáze (fáza ľahkej aktivity),  medzi 4. a 6. 

mesiacom po operácii zaraďujeme ľahké, špor-

tu podobné aktivity. Posledná fáza (fáza návra-

tu k plnej aktivite) slúži k obnoveniu plného 

rozsahu pohyblivosti, plnej svalovej sily a pro-

priocepcie, umožňujúc tak návrat pacientov 

k požadovanej úrovni aktivity medzi 6. a 12. 

mesiacom po operácii (Edson, 2003). Reha-

bilitačný program musí byť presne riadený, ale 

ošetrujúci lekár a fyzioterapeut ho môžu meniť 

podľa individuálnych potrieb pacienta (Veselý, 

2010). Preto aj nasledujúci program má slúžiť 

len ako návod, ktorý možno individuálne 

modifikovať. 

 

Program rehabilitácie  

Cieľom rehabilitácie po operácii LCP je 

dosiahnuť aspoň 90% svalovej sily qadricepsu 

a hamstringov a rozsahu pohyblivosti v porov-

naní so zdravou DK, ktorý umožní návrat 

k aktivitám vykonávaným pred poranením 

väzu a štandardne trvá 6 - 9 mesiacov 

(Rosenthal, 2012). 

 

Fáza I: 0 – 6 týždňov po operácii 

Pre ochranu transplantátu v prvom poope-

račnom období  je koleno zafixované v pl-

nej extenzii  v dlhej ortéze. Na tento cieľ bola 

vyvinutá špeciálna fixná ortéza, s podložením 

molitanu pod lýtkom, takže pri dotiahnutí 

ortézy prirodzene tlačí predkolenie dopredu, 

takže transplantát je odľahčený (PTS – 

posterior-tibial-support) (Veselý, 2010).  

V tomto období DK je bez zaťaženia 

s používaním bariel. Ortéza sa nosí cez deň 

a aj v noci, t.j. 24 h/d, okrem periód cvičenia. 

Pretože táto ortéza dovolí prístup k patele, po 

odstránení stehov pacientov inštruujeme ohľa-

dom pasívnej mobilizácie pately vo všetkých 

smeroch, aby sme minimalizovali obmedzenie 

pohyblivosti, ktoré môže súvisieť s limito-

vanou hybnosťou pately. Po 24 h. sa zvyčajne 

odstráni Redon a začíname s cvičebným pro-

gramom, ktorý obsahuje izometrické cvičenia 

m. quadriceps femoris, cievnu gymnastiku 

členkami a dýchaciu gymnastiku. Tieto cviky 
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podporujú krvný obeh a miernym spôsobom 

zabraňujú hypotrofii (Veselý, 2010). Hypo-

trofia  quadricepsu je totiž  veľkým problé-

mom po chirurgických zákrokoch na kolene. 

V dôsledku 6-týždňovej imobilizácie sa tento 

problém ešte zvýrazňuje. Pomocou elektrickej 

stimulácie môžeme minimalizovať túto hypo-

trofiu. Pooperačný opuch kolena  a lokálna 

bolesť sú  tiež prispievajúcim faktorom k inhi-

bícii quadricepsu, a preto majú byť kontro-

lované. Aplikácia ľadu formou kryoterapie  na 

10 – 20 min každé 2 - 4 h s eleváciou DK 

pomáha znížiť opuch. V každom prípade sa 

musí používať vodeodolná vrstva, aby sa ľad 

priamo nedotýkal pokožky. Zabránime tak 

infekcii a zvlhčovaniu stehov. Keď pacient 

dokáže urobiť viditeľne silnú kontrakciu 

quadricepsu, môže začať cvičiť dvíhanie 

vystretej DK v ortéze, 4-krát počas dňa 10-25 

opakovaní (Edson, 2010; Rosenthal, 2012). 

Najskôr  od  4., všeobecne však od 5.- 6. 

týždňa začíname s pasívnym cvičením kolena.  

Cvičíme bez ortézy 5 – 10 min., 3 – 4x denne. 

Cieľom je dosiahnutie 90°-100° rozsahu 

pohyblivosti  do konca 10. týždňa (Edson, 

2010).  Robí sa pasívna flexia a aktívna ex-

tenzia kolena, aby sme zabránili izolovanej 

aktivite hamstringov. Môžeme to docieliť 

rôznymi technikami, ktoré ponúkajú bezpečný 

spôsob vyradenia aktivity hamstringov:  

 polohovaním do flexie v rozsahu 0°- 60°, 

 pasívnym flektovaním kolena pomocou 

fyzioterapeuta na bruchu, či pomocou 

zdravej DK, 

 položením operovanej DK na schodík 

a jemným kolísaním dopredu, čím sa 

koleno flektuje, 

 asistovaný posun päty pomocou zdravej 

DK, ktorá tlačí koleno operovanej DK do 

flexie, pričom operovaná DK spočíva na 

uteráčiku a hladkom povrchu – keď pacient 

pocíti ťah pri flexii, môže aktívne 

extendovať operovanú DK do neutrálnej 

polohy (Edson, 2010; Rosenthal, 2012).  
 

Základom je dodržanie postupnosti. Rezis-

tovaná flexia kolena sa nemá vykonať aspoň 

do 8. týždňa a nemá sa forsírovať ani pasívna 

flexia v príliš rýchlom tempe, pretože štep 

môže byť ohrozený (Edson, 2010). Vo včasnej 

fáze rehabilitácie významným pomocníkom na 

zlepšenie rozsahu pohybu v kolennom kĺbe je 

motodlaha. Cvičenie je nebolestivé, pohyb sa 

vykonáva relaxovanou DK (Školníková, 

2000). Používame ju 2x ½ h denne, v rozsahu 

0/0/60° (Veselý, 2010). Názory na výmenu 

fixnej ortézy sa líšia medzi jednotlivými 

autormi.  Veselý (2010) odporúča vymeniť na 

ortézu s limitovaným pohybom 0/0/80° medzi 

3. až 6. týždňom. Podľa iných autorov ortéza 

sa vymení až počas 6. týždňa, ale už 

s dovolením celého rozsahu pohybu a môže sa 

odložiť na noc (Edson, 2010; Rosenthal, 2012; 

Edson, 2003). V tomto období pacient začína 

zaťažovať operovanú DK zo začiatku 

s barlami, s  25% váhou tela, potom každý 

týždeň zvyšuje zaťažovanie operovanej DK o 

ďalších 20% hmotnosti tela, kým na konci 10. 

týždňa je DK plne zaťažená. Nácvik chôdze sa 

stupňuje spolu so zvýšením záťaže, pre-

chodom z 2 bariel na 1 barlu až k plnému 

zaťažovaniu bez bariel do 10. týždňa. Odlo-

žením bariel sa odloží aj dlhá kolenná ortéza 

a vymení sa  za funkčnú  ortézu, ktorá má  

mať LCP-špecifiká - so silami pôsobiacimi 

smerom dopredu, pričom zabraňuje silám 

pôsobiacim smerom dozadu (Edson, 2010).  

 

Fáza II: 7 týždňov – 3 mesiace po operácii 

V tomto období pacient dosiahne plné zaťa-

ženie DK. Program rehabilitácie sa zameriava 

na zvyšovanie rozsahu pohyblivosti a ďal-

šie posilňovanie m. quadriceps femoris. Roz-

sah pasívnej flexie rozcvičujeme do 90° v ob-

dobí  7. – 10. týždňa. Po 10. týždni by hojenie 

štepu malo dovoliť flexiu väčšiu ako 90°, preto 

pokračujeme s rozcvičovaním postupne. Ako 

náhle pacient dosiahol plné zaťaženie DK, 

začíname s cvičeniami v zatvorenom kinetic-

kom reťazci (ZKR) v rozsahu od 0° do 60°. Vo 

všeobecnosti sa zatvorený reťazec objaví 

vtedy, ak distálny segment je zafixovaný.  

Zo začiatku ich vykonávame len s vlastnou 

váhou tela a pokračujeme k rezistovaným cvi-
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čeniam v súlade s toleranciou pacienta. Je 

dôležité vykonávať tieto cviky s trupom v neu-

trálnej pozícii, aby sme zabránili nežiaducim 

silám pôsobiacim na LCP pri flektovanom 

trupe. Cvičíme v ortéze, pokiaľ sa neodloží 

okolo 12. pooperačného týždňa (Edson, 2003). 

Medzi tieto cviky patria výpady, tlak DK (leg 

press) a drepy (len do 60°). Výpadmi postupne 

môžeme napredovať pridaním rezistencie 

(činky do rúk).  Na udržanie kardiovaskulárnej 

kondície možno zaradiť veslovací trenažér 

a rýchlu chôdzu na bežeckom páse, príp. 

chôdzu v bazéne. Progresiu môže predsta-

vovať zvyšovanie času trvania aktivity alebo 

jej rýchlosti. Balančný a proprioceptívny tré-

ning sa tiež zaraďuje do programu ako 

doplnok ku cvičeniam ZKR (Edson, 2003). 

Pôvodné LCP obsahovalo totiž početné 

mechanoreceptory, ktoré komunikovali s cen-

trálnou nervovou sústavou. Strata týchto 

receptorov prispieva ku kĺbovej laxite a svalo-

vej dysfunkcii. Preto je nevyhnutné cvičenie 

okolitých mechanoreceptorov, aby sa pro-

priocepcia navrátila (Edson, 2010). Posledným 

komponentom posilňovania quadricepsu sú 

cvičenia v otvorenom kinetickom reťazci 

(OKR), keď distálny segment sa pohybuje 

voľne. Tento typ cvičenia kladie väčšie nároky 

na quadriceps, preto je tu riziko potenciálnej 

incidencie patelárnej tendonitídy, ktorého 

výskyt môžeme redukovať podávaním kryo-

terapie po každom cvičení. Cieľom na konci 3. 

mesiaca je dosiahnutie 100 – 110° flexie 

kolena (Edson, 2010).   

Plávanie (kraul)  a stacionárny bicykel sú 

dovolené, ak flexia kolena dosiahne 100° 

(Veselý, 2010). 

Dlhá ortéza sa postupne odloží a je vyme-

nená za LCP-špecifickú funkčnú ortézu. 

 

Fáza III: 4 – 6 mesiacov po operácii 

Ako pacient napreduje cez rezistované 

cvičenia, postupne začleňujeme čoraz viac 

náročné aktivity. Intenzívne posilňujeme m. 

quadriceps femoris. Táto fáza obsahuje pre-

chod z chôdze na beh a zahájenie ľahkých 

športu podobných aktivít. Na začiatku 4. po-

operačného  mesiaca je ideálne docieliť asi 

110° flexie kolena a postupne progredovať 

k plnému rozsahu pohybu. Flekčný deficit 10° 

alebo menej môže pretrvávať, ale to málokedy 

má za následok funkčné obmedzenie. Ak sme 

do tohto času nedosiahli rozsah pohybu väčší 

ako 90°, treba zvážiť  manipuláciu v anestéze 

alebo artroskopické riešenie (debridement). 

Na konci 4. mesiaca by rozsah flexie kolena 

ideálne mal byť 120° (Edson, 2010; Edson, 

2003). V tomto čase postupujeme z chôdze na 

pomalý beh (jogging), a to na  priamočiary 

(lineárny) beh. Kritériom pre začatie behu je 

napr. neprítomnosť kĺbového výpotku 

a tolerancia chôdze ≥ 25 minút (Rosenthal, 

2012). Ako náhle je dovolený beh, odporú-

čame pacientovi začať rýchlou chôdzou 

a postupovať k ľahkému behu. Progresiu 

docielime zvyšovaním času trvania a rýchlosti 

behu (Edson, 2010; Edson 2003). Izolované 

posilňovanie hamstringov sa tiež začína 

v tomto období, aktivujeme ich k plnej flexii, 

ale zo začiatku bez pridaného odporu alebo 

s minimálnym odporom (Veselý, 2010). 

Pokračujeme posilňovaním quadricepsu. Cvi-

čenia v OKR na m. quadriceps femoris 

vykonávame v rozsahu 0-90°, na hamstringy 

v rozsahu 0-45° a cvičenia v ZKR (drepy, 

výpady) v rozsahu 0-75° (Edson, 2010; 

Rosenthal, 2012; Edson2003).  Piaty a šiesty 

pooperačný mesiac predstavuje smerovanie 

k športovým aktivitám, či aktivitám podob-

ným vykonávanej práce. So zreteľom na  

športovcov zaraďujeme napr. beh v nelineár-

nych smeroch a tréning skoku, bicyklovanie 

dozadu na stacionárnom bicykli, tréning 

zrýchlenia/spomalenia (Rosenthal, 2012).  

Počas 5. mesiaca sa posúdi celková zdatnosť 

pacienta pre povolenie zahájenia športu 

podobných aktivít, pričom deficit m. 

quadriceps femoris a hamstringov oproti 

zdravej DK môže byť len 20% alebo menej.  

Sledujeme prejavy bolesti, opuchu alebo 

zväčšenej laxity (Edson, 2003). Koncom 6. 

mesiaca sa zvažuje možnosť návratu k športu 

či ťažkej fyzickej práci. 
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Fáza IV: 6 – 12 mesiacov po operácii  
V tejto fáze prebieha komplexná intenzívna 

rehabilitácia, eventuálne športovo-špecifický 

tréning.  Pacient môže prejsť – podľa potreby 

– od fyzioterapeuta k športovému trénerovi. 

Zameriavame sa  na ďalšie posilňovanie a ba-

lančný výcvik. Do cvičenia zaraďujeme napr. 

viacsmerové výpady, balančný výcvik v stoji 

na jednej DK, poskoky cez lavičku alebo 

švédsku bedňu. Pokračujeme v nácviku športu 

podobných aktivít, ktoré už zahŕňajú pohyby 

v sagitálnej, frontálnej aj transverzálnej rovi-

ne, aby sme pripravili pacienta na nároky 

kladené na DK daným športom. Cvičenia 

v ZKR robíme v rozsahu 0-90° a cvičenia 

v OKR na hamstringy v rozsahu 0-60°. Kon-

dičný tréning vytrvalosti zaraďujeme 2-4-krát 

za týždeň (Rosenthal, 2012). Koncom 6. – 7. 

mesiaca  sa zvažuje možnosť návratu k športu 

či ťažkej fyzickej práci  za predpokladu, že sa 

spĺňajú špecifické kritériá: 

 Minimálny alebo žiadny opuch a bolesť 

 Funkčné testy na min. 90% v porovnaní 

s kontralaterálnou stranou 

 Používanie funkčnej ortézy pri športe alebo 

ťažkej fyzickej aktivite 

Povolenie návratu k  neobmedzenej aktivite  

je multifaktoriálnym rozhodnutím a je aktu-

álne medzi 7.–12. pooperačným mesiacom, ak 

je stav adekvátny pre výkon požadovanej 

aktivity (Fanelli, 2008). Ak je prítomná 

svalová normotrofia v porovnaní so zdravou 

DK, najmä m. quadriceps, môže pacient 

pokračovať v športovej činnosti (Veselý, 

2010). S ohľadom na funkčné testovanie, 

nezdá sa, že by bol jeden „zlatý štandard“, 

ktorý najlepšie určuje schopnosť športovca 

vrátiť sa k športu (Edson, 2010; Edson, 2003). 

Zdá sa, že najúčinnejšou metódou pre posú-

denie  výkonnosti je vykonávanie testov skoku 

(hop test). Testy skoku sú preferovanou metó-

dou testovania pri rozhodovaní o návrate 

k športu po chirurgickom zákroku na DK, 

môžu sa vykonať aj v ordinácii, nevyžadujú 

nákladné prístroje, sú časovo nenáročné a ako 

kontrola sa používa kontralaterálna DK 

(Rosenthal, 2012; Noyes, 1991). Predstavujú 

praktickú metódu merania, pretože zahŕňajú 

pohyby, ktoré sú podobné  športovej aktivite 

(zmena smeru pohybu, rýchlosti, zrýchlenie-

spomalenie, odraz) a sú náročné vzhľadom na 

dynamickú stabilitu kolena, odzrkadľujú efekt 

neuromuskulárnej kontroly, silu a dôveru 

v DK (Reid, 2007). Cieľom je dosiahnuť 

výkon ≥ 90% v porovnaní so zdravou DK 

a odhalenie funkčného deficitu operovanej 

DK. Inými slovami, rozdiel vo výkone medzi 

obidvoma DK môže byť max. 10%. Väčší 

deficit je rizikovým faktorom pre budúce 

poranenia. Všímať sa musí aj mechanizmus 

skoku a dopadnutia na nohy, hlavne nežiadaná 

hyperextenzia kolena (Rosenthal, 2012).  

Testovanie skoku predstavuje kombináciu  

štyroch  rôznych skokov (Obr. 3): 

A. skok na jednej nohe do diaľky 

B. skok na jednej nohe do diaľky 6m na čas 

C. trojskok do diaľky 

D. krížové skoky do diaľky  
 

 

Obrázok 3 Testy skoku (Noyes, 1991) 
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Premeriavajú sa obidve DK a tak výkon 

operovanej DK môže byť vyjadrený ako 

percento z výkonu zdravej DK, označené ako 

„index symetrie DK“. Index menší ako 85% sa 

považuje za nedostatočný. Pre kalkuláciu 

indexu pri skokoch jednou nohou do diaľky 

hodnota operovanej DK sa delí s hodnotou 

zdravej DK a výsledok sa vynásobí 100x.  Pri 

časovanom skoku sa hodnota zdravej DK delí 

s hodnotou operovanej DK a výsledok sa 

vynásobí 100x (Reid, 2007). 

 

Postup testu 

Séria 4 testov sa vykonáva v súlade s proto-

kolom popísaným v literatúre (Noyes, 1991). 

Na podlahe sa umiestni 6 m dlhý x 15 cm 

široký pás. Pre každý test urobí pacient jeden 

pokus ako nácvik každou DK a potom nasle-

duje meraný skok. Pre minimalizáciu únavy, 

môžeme zaradiť oddychovú fázu medzi jed-

notlivé testy (až do 2 minút). V súlade s ori-

ginálnym popisom, nerobí sa žiadna aktivita 

na rozcvičenie a test sa začína zdravou DK 

s palcom za vyznačenou čiarou. Nie sú žiadne 

obmedzenia ohľadom pohybu horných konča-

tín a pacient môže mať obuv, ktorú bežne nosí 

pri športovaní (Reid, 2007). Pre skoky do 

diaľky (A, C, D), aby boli považované za 

úspešné, musí byť doraz udržaný 2 sekundy. 

Za neúspešný sa považuje skok pre: dotyk 

zeme kontralaterálnou DK alebo niektorou 

hornou končatinou, či strata rovnováhy. Ak je 

skok neúspešný, pripomínajú sa požiadavky 

a skok sa opakuje. Pri skoku (A) pacient stojí 

na testovanej DK, skočí a dorazí na tú istú DK. 

Odmeria sa celková dĺžka skoku v úrovni 

palca štandardnou meracou páskou. Pri skoku 

na čas (B), sa robia veľké skoky na jednej 

nohe v sérii za sebou pozdĺž celej vzdialenosti. 

Stopkami sa zaznamenáva čas, ktorý začneme 

merať v momente odrazu päty od vyznačenej 

čiary a stopneme v momente, keď testovaná 

DK prejde cez koniec čiary. Trojskok (C) – 

pacient testovanou DK vykoná 3 skoky za 

sebou s dorazom na tú istú DK. Celková 

vzdialenosť 3 skokov sa odmeriava. Krížové 

skoky (D) sa robia cez 15 cm čiaru. Pacient 

skočí 3x za sebou, pričom striedavo preskočí 

čiaru najprv mediálne, potom laterálne a ešte 

raz mediálne. Odmeriava sa celková vzdia-

lenosť 3 skokov (Noyes, 1991). Popísaná séria 

testov je metódou s vysokou spoľahlivosťou 

a validitou merania výkonnosti, ktorá sa 

takisto používa u pacientov po rekonštrukcii 

LCA. Samozrejme, k dispozícii sú aj viac 

sofistikované testy s použitím drahého vyba-

venia, ale cieľom bolo uviesť také testy, ktoré 

sa dajú urobiť aj v štandardných podmienkach 

ambulancie. Treba si ale byť vedomý toho, že 

pacienti dosahujúci dobré výsledky testu sko-

ku, môžu byť stále ohrození  funkčnou 

instabilitou (giving way) pri aktuálnej špor-

tovej aktivite. Odporúča sa vykonať tieto testy 

v spojitosti s ostatnými klinickými vyšetre-

niami (svalový test, testovanie ligament atď.) 

pre potvrdenie rozsahu obmedzenej funkcie 

operovanej DK (Noyes, 1991). 

 

Ortézovanie po operácii 

Veľmi dôležitou súčasťou rehabilitačnej 

liečby je využitie súčasných možností moder-

nej ortopedickej protetiky. Preventívne 

funkčné ortézovanie predstavuje ale kontro-

verznú otázku a v literatúre je málo informácií 

o ortézovaní po rekonštrukcii LCP (Edson, 

2010; Rosenthal, 2012; Školníková, 2000). 

Väčšina štúdií sa týka ortézovania po operácii 

LCA, keď sa funkčné ortézy bežne používajú 

u športovcov preventívne pre ochranu väzu 

(Edson, 2003). Po rekonštrukcii LCP väčšina 

autorov odporúča používanie funkčnej ortézy 

ako náhle sa dlhá fixná ortéza odstráni (Edson, 

2010; Rosenthal, 2012; Edson, 2003; Arciero, 

2010; Levy, 2009). Ortézovanie má v tomto 

prípade za úlohu zlepšenie dynamickej stabi-

lity kolenného kĺbu  a prevenciu zadnej 

translácie tíbie počas aktivity (Rosenthal, 

2012). Je dôležité poskytnúť pacientovi takúto 

formu vonkajšej podpory, pretože svalová 

funkcia, propriocepcia a dôvera v DK je ešte 

nedostatočná v skorých fázach rehabilitácie 

(Edson, 2003). Ortopedická protetika ponúka 
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v dnešnej dobe širokú paletu dynamicky 

pôsobiacich ortéz, ktoré riešia instabilitu, 

náhradu ligamentózneho ťahu, ovplyvňujú 

rozsah pohybu atď. U športovcov sú používané 

neoprénové ortézy pri instabilite ľahšieho 

stupňa. Po operácii LCA a LCP sa používajú 

živicovoplastové ortézy s dvojosovými kolen-

nými kĺbmi (Školníková, 2000). Ortézy z hli-

níkového a karbónového materiálu sa 

vyznačujú ľahkosťou a odolnosťou. Väčšina 

z nich má dynamický pákový systém, s mož-

nosťou zablokovania extenzie alebo jeho 

nastavenia na požadované stupne ako pre-

vencia hyperextenzie (Edson, 2003). Vo vä-

čšine prípadov sa používanie funkčnej ortézy 

odporúča všetkým pacientom, ktorí sa chcú 

vrátiť k závodnému či rekreačnému športu, 

ťažkej fyzickej práci. Ortéza sa má nosiť pri 

každej aktivite, ktorá môže byť riziková 

s ohľadom na operované koleno a to mini-

málne 1 rok alebo 18 mesiacov po operácii, 

kedy sa ďalšie používanie ortézy stáva 

voliteľným. Ortéza tak poskytuje doplnkovú 

ochranu počas celého obdobia hojenia štepu 

(Edson, 2010; Edson, 2003; Arciero, 2010; 

Levy, 2009).  

 

ZÁVER 

Rehabilitácia po rekonštrukcii LCP, takisto 

ako chirurgická technika, je neustále sa ro-

zvíjajúcim procesom. Hoci výsledky chirur-

gickej rekonštrukcie sú povzbudivé, v litera-

túre je veľmi málo informácií o pooperačnom 

rehabilitačnom protokole. Zatiaľ čo podľa  

protokolu zrýchlenej rehabilitácie sa dá 

postupovať po rekonštrukcii LCA, protokoly 

po operácii LCP musia byť neagresívne. 

V každom prípade, protokol musí rešpektovať  

spomalenie obnovenia rozsahu pohyblivosti vo 

flexii a posilňovania hamstringov. Práve to je 

hlavnou problematikou rehabilitácie, pretože 

aktiváciou hamstringov pôsobia nadmerné sily 

na ligamentoplastiku, čo môže zapríčiniť 

vkĺznutie štepu do kostného tunela alebo 

predĺženie transplantátu (Quelard, 2010). 

Protokol uvedený v tomto článku je navrhnutý 

tak, aby chránil koleno počas skorej fázy 

zotavenia a postupne smeroval k obnoveniu 

hybnosti a funkcie. Vyššie uvedený protokol je 

ale len všeobecným prehľadom pooperačného 

rehabilitačného programu a samozrejme musí 

byť prispôsobený  akýmkoľvek pridruženým 

poraneniam či poruchám hybnosti. Pomalou 

a opatrnou pooperačnou rehabilitáciou, ktorá 

chráni štep proti nadmernému mechanickému 

namáhaniu, je možné podľa skúseností aj 

literárnych údajov dosiahnuť veľmi uspokojivé 

výsledky v liečbe kolena, dovoľujúce návrat 

k požadovanej úrovni aktivity. 
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ABSTRAKT 

Zdravý životný štýl je dnes témou  skloňovanou na 

každom kroku. Čím je život dynamickejší, životné 

tempo rýchlejšie a stresové situácie častejšie, tým menej 

majú ľudia času a záujmu o problémy ako je zdravá a 

vyvážená strava, pravidelný pohyb, či riešenie zdra-

votného problému. Tieto problémy sa samozrejme 

kumulujú a raz v živote si vypýtajú svoju daň. Dnešná 

spoločnosť hojnosti a konzumu vedie väčšinu ľudí 

k nesprávnym stravovacím návykom, prejedaniu sa, 

lenivosti a nedostatku pohybu, čo vedie k následným 

problémom s nadváhou. Prácu sme preto zamerali na 

upozornenie už spomínaných skutočností a objasnenie 

pojmov ako sú životný štýl, zdravý životný štýl, 

pohybová aktivita a mladá generácia. 

 

Kľúčové slová: Životný štýl. Zdravý životný štýl. 

Pohybová aktivita. Mladá generácia. 

 

ABSTRACT 

A healthy lifestyle is now often discussed topic. The 

more dynamical is life, pace of life and more frequent 

stressful situations, the less amount of time and interest 

have people in such problems as healthy and balanced 

diet, regular exercise, or solving health problem. These 

problems are accumulating and once in a lifetime will 

ask its toll. Today's society of abundance and 

consumerism leads most people to improper eating 

habits, overeating, laziness and lack of exercise. This 

causes subsequent weight problems. Therefore the 

article clarifies concepts such as lifestyle, healthy 

lifestyles, physical activity and the young generation. 

 

Keywords: Lifestyle. Healthy lifestyle. Physical 

activity. Young generation. 

 

 

ÚVOD 

Problematika životného štýlu prichádza do 

popredia najmä v dnešnej modernej a rôzno-

rodej spoločnosti. Pojem „životný štýl“ je 

terminologicky veľmi široký. Všeobecne ho 

môžeme chápať ako určitý špecifický typ sprá-

vania a konania jednotlivca alebo sociálnej 

skupiny, ktorý je pre danú dobu charak-

teristický a vyznačuje sa napr. trvalým, 

zvláštnym a odlišným spôsobom v jednaní, 

odlišnými spôsobmi, či zvykmi. Súčasne vyja-

druje vonkajšie formy života jednotlivca 

a sociálnej skupiny. Možno sem zaradiť orga-

nizovanie pracovného a voľného času, záujmy, 

správnu voľbu pohybových aktivít, usporia-

danie rodinného života, bývanie, stravovanie, 

obliekanie, kultúrne vyžitie a pod. Životný štýl 

je tak nepochybne výrazom ľudskej indivi-

duality a jedinečnosti.  

Konkrétne prvky preferovaného životného 

štýlu nie sú pre celú spoločnosť rovnaké a 

môžu sa odlišovať podľa sociálnych a socio-

demografických charakteristík konkrétnych 

skupín. Tokárová (2006) tvrdí, že životný štýl 

býva v súvislosti so sociálnou diferenciáciou 

spoločnosti chápaný ako jeden z identifikač-

ných znakov príslušnosti k sociálnej vrstve. 

Možno teda povedať, že životný štýl nie je 

definovaný iba motiváciou a osobnými pre-

ferenciami jednotlivca, ale je významne 

podmienený aj objektívnymi možnosťami jeho 

okolia. Podľa Valjenta (2008) je aktívny 

životný štýl systémom dôležitých činností a 

vzťahov a s nimi previazaných praktík 

zameraných na dosiahnutie plnohodnotného a 

harmonického stavu medzi fyzickou a du-

ševnou stránkou človeka. 

 

ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL 

Životný štýl ako rizikový faktor viacerých, 

najmä civilizačných ochorení je často disku-

tovaný a kontroverzný. V súčasnosti u nás 

prevláda tzv. „westernalizácia“ – tzn. prispô-

sobenie sa západnému životnému štýlu, ktorý 

sa spája so zvýšenou incidenciou mnohých 

ochorení. Pre tento štýl je  typický vysoký 
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príjem proteínov a živočíšnych tukov, nízky 

príjem ovocia a zeleniny, obmedzenie pohybu 

atď., čo má za následok vznik obezity (Slo-

bodníková a kol., 2011a). Mnohé epidemio-

logické i experimentálne štúdie z posledných 

rokov poukázali na túto skutočnosť a začalo sa 

hovoriť o fenoméne tzv. zdravého životného 

štýlu (Křivohlavý, 2001). Podľa V. Smékala 

(1985) „pestovanie zdravého životného štýlu 

zahŕňa rozvíjanie telesnej, psychickej a 

duchovnej kultúry osobnosti“. V súčasnosti sa 

zdravý životný štýl považuje za „najlacnejšiu“ 

formu prevencie. Je založený najmä na snahe 

jednotlivca, pričom nezahŕňa žiadne lieky ani 

pomôcky. Tento druh prevencie stojí mimo 

zdravotnej starostlivosti, aj keď je na ňu 

naviazaný v zmysle spolupráce so zdra-

votníkmi a lekármi. Keďže prevencia je často 

dôležitejšia a efektívnejšia ako samotná liečba 

už existujúceho ochorenia, mal by sa na ňu 

dávať väčší dôraz. Z tohto pohľadu zdravý 

životný štýl vystupuje ako primárna prevencia, 

ale súčasne aj ako spôsob podpornej liečby 

mnohých ochorení (Schavel, Čišecký, Oláh, 

2008, Slobodníková a kol., 2011a). 

 

RIZIKOVÉ FAKTORY ZDRAVÉHO 

ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU 

Medzi rizikové faktory, ktoré najvýraznejšie 

vplývajú na výslednú kvalitu života jedincov  

patrí nesprávna výživa a obezita, požívanie 

alkoholických nápojov, fajčenie, nedostatočná 

fyzická aktivita a stres (Slobodníková a kol., 

2011a). 

Výživa je faktor, ktorý sa veľmi významne 

podieľa na vzniku väčšiny ochorení. Pôsobí na 

nás každodenne a môžeme ju sami ovplyvniť, 

a to dokonca oveľa výraznejšie, ako iné 

faktory. Pre zabezpečenie zdravého životného 

štýlu sa vo všeobecnosti odporúča upraviť 

stravu tak, aby bola vyvážená, pretože 

existencia dlhodobejšej energetickej nad hmo-

tnosti vo výžive a jej nevyváženosť v zastú-

pení živín a ochranných faktorov u nášho 

obyvateľstva vytvára rizikové podmienky 

vzhľadom na výskyt chorôb neinfekčného 

charakteru, najmä kardiovaskulárnych a onko-

logických ochorení, obezity a diabetes mellitus 

(Konstantinov et al., 2002, Catalán et al. 

2013). Pri uvedených ochoreniach je správne 

usmerňovanie výživy jednou zo základných 

súčastí všetkých úloh a cieľov v ich primárnej 

prevencii.  

Strava s vysokým obsahom energie má za 

následok rozvoj obezity. Čím vyšší stupeň 

obezity, tým väčšia pravdepodobnosť rozvoja 

aterosklerózy, osteoartrózy, dýchacích ťažkos-

tí, muskulo-skeletárnych problémov, ochorení 

žlčníka, kožných ochorení, či zníženia fertility. 

U mužov je obezita popisovaná ako rizikový 

faktor karcinómu prostaty, hrubého čreva 

a konečníka. U žien bol popísaný zvýšený 

výskyt karcinómu ovárií, cervixu a prsníkov 

(Janssen, 2013,  Catalán et al. 2013). Odhaduje 

sa, že vzniku až 10-20% z celkového počtu 

karcinómov prsníka možno zabrániť znížením 

príjmu saturovaných tukov. Obezita a strava 

bohatá na živočíšne tuky koreluje so zvýšenou 

hladinou triacylglycerolov a s poklesom 

transportného globulínu, čo vedie k vyšším 

koncentráciám voľného, biodostupného, estra-

diolu, niekedy tiež k zvýšeniu prolaktínu 

(Slobodníková a kol., 2011a). Psychologickým 

následkom obezity bývajú často aj depresie 

a znížená sebadôvera (Lin, 2013). Má úzky 

vzťah s predčasnou úmrtnosťou a rastom 

ekonomických nákladov. Percento obezity 

vzrastá nielen u dospelej populácie. Stala sa 

vážnym ochorením mladých ľudí a nevyhýba 

sa ani deťom. Orientácia výživy by sa mala 

preto zameriavať predovšetkým na dosiahnutie 

energetickej primeranosti výživy. Množstvo 

tuku v potrave by nemalo prevyšovať 30% 

energetického príjmu, príjem saturovaných 

tukov by nemal prevyšovať tretinu celkového 

príjmu tukov. Príjem cholesterolu má byť 

menej ako 300 mg/deň. Rovnako je potrebné 

aj znížiť príjem kuchynskej soli a pre-

dovšetkým spotrebu alkoholických nápojov. A 

naopak, výrazne by sa mala zvýšiť spotreba 

potravín s vysokým obsahom vlákniny ako aj 

zeleniny a ovocia. Zvýšiť by sa mala spotreba 

rýb, mliečnych výrobkov i strukovín 

(Chudiková, Havelková a kol. 2005). 
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Úloha stresu ako rizikového faktora je 

predmetom mnohých štúdií, a to z dôvodu, že 

stres ovplyvňuje predovšetkým hormonálny 

systém. Pod pojem stres môžeme zahrnúť 

stresujúce životné udalosti, stres z denných 

aktivít či pracovný stres. Pod pojmom stres sa 

nerozumie iba určité vypätie vyvolané napr. 

časovou tiesňou. Stres vzniká i v situáciách, 

pri ktorých sme vystavení výrazne 

nadmernému psychickému tlaku. Veľmi často 

sa človek sám a dobrovoľne dostáva do 

stresových situácií, ktoré ho stimulujú a 

doslova vyburcujú k výnimočnému duševné-

mu či telesnému výkonu. Stres, ako neod-

deliteľná súčasť života ľudí tak predstavuje na 

jednej strane esenciálnu zložku života (tzv. 

pozitívny stres), na druhej strane môže 

predstavovať poškodzujúci faktor (negatívny 

stres) (Slobodníková a kol., 2011b). Niektoré 

výskumy našli súvislosť medzi stresujúcimi 

životnými udalosťami a rekurenciou alebo 

progresiou nádorového ochorenia. Neplatí to 

však všeobecne. Niekoľkí autori popísali 

znížené riziko nádorového ochorenia u 

jedincov s lepšou schopnosťou vyjadrovať 

svoje emócie. Iné klinické a epidemiologické 

štúdie však nepotvrdili tieto nálezy ani u 

zvýšeného rizika rozvoja onkologického ocho-

renia, ani pri mortalite. Stres a stresujúce 

životné udalosti môžu podľa niektorých 

autorov častejšie predchádzať vzniku karci-

nómu prsníka a iných nádorov, napr. karcinó-

mu krčka maternice, pankreasu, žalúdka, pľúc 

a kolorektálneho karcinómu. Poľská štúdia, 

ktorá skúmala spojitosť medzi stresujúcimi 

životnými udalosťami, pracovným stresom a 

vznikom karcinómu prsníka, zistila 3,7-krát 

vyššie riziko karcinómu prsníka u žien, ktoré 

mali stresujúce životné udalosti, stres z 

denných aktivít a depresie v porovnaní so 

ženami, ktoré nemali skúsenosti s týmito 

druhmi stresu. Realizované epidemiologické 

štúdie poskytujú nekonzistentné závery o 

úlohe stresu a akútnych alebo chronických 

depresívnych stavov žien a riziku vzniku 

ochorení. Nejasný je aj mechanizmus účinku 

(Slobodníková a kol., 2011a). 

Fajčenie ako ďalší z rizikových faktorov je 

modifikátorom predčasnej mortality a morbi-

dity na viaceré ochorenia. fajčenie nie je zlo-

zvyk, je to závislosť jednak psycho-sociálna, 

jednak fyzická. Do Medzinárodného zoznamu 

chorôb a pridružených zdravotných problémov 

bolo fajčenie začlenené medzi drogové 

závislosti a zaradené pod číslom diagnózy 

F17.  Podľa WHO na Slovensku v roku 2012 

zomrelo na choroby zapríčinené fajčením 8 

100 ľudí (7 200 mužov a 900 žien). Život 

fajčiara sa priemerne skracuje o 16 rokov 

oproti nefajčiarovi. Vo svete fajčí 1,3 miliardy 

osôb a ročne umiera na ochorenie súvisiace s 

fajčením 3,5 až 4 milióny osôb (Tobacco 

control database, 2013). Choroby, ktorých 

vznik má súvislosť s fajčením sú: atero-

skleróza, ischemická choroba srdca, chronická 

bronchitída, emfyzém, Buergerova choroba, 

bronchogénny karcinóm. Fajčenie je jedno-

značne najvýznamnejšou príčinou vzniku 

malígnych nádorov. Celkovo prispieva 30% 

k úmrtnosti na nádorové ochorenia. Fajčenie 

spôsobuje 90% úmrtí na karcinóm pľúc 

u mužov a 75-80% úmrtí u žien (Adam a kol., 

2003). 

  

POHYBOVÁ AKTIVITA AKO SÚČASŤ 

ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU 

Pohyb a jeho rôzne prejavy patrí medzi 

základné ľudské potreby podobne ako jedlo, 

pitie alebo spánok. Nezastupiteľnou aktivitou 

nielen z aspektu zdravotných a preventívnych 

účinkov, ale aj z hľadiska funkcií, ktoré plní 

v procese ontogenézy je primeraná pohybová 

aktivita (Medeková, 1998). U Šimoneka 

(2000) sa dokonca stretávame so zavedením 

pojmu „celoživotná pohybová aktivita pre 

zdravie“. Primeraná, pravidelná, cieľavedomá, 

pohybová činnosť, telesné cvičenia vhodného 

objemu a intenzity ovplyvňujú predovšetkým 

stavbu a fyziológiu, srdcovo-cievneho, dýcha-

cieho, nervového systému. Vhodným zaťažo-

vaním oporno-pohybového systému môžeme 

spevniť stavbu kostí, upraviť a zlepšiť správne 

držanie tela, zvýšiť kĺbový rozsah v kĺbovom 

spojení kostí, spevniť väzivové spojenie, 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ateroskler%C3%B3za
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ateroskler%C3%B3za
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ischemick%C3%A1_choroba_srdca
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Bronchit%C3%ADda&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Buergerova_choroba&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Karcin%C3%B3m
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zvýšiť elasticitu svalových vlákien ako i 

spevniť fixátory klenby chodidla. Pohybovou 

aktivitou mohutnie srdcový sval, stúpa minú-

tový objem srdca, racionalizuje sa jeho 

činnosť, znižuje sa pulzová frekvencia, zvy-

šuje sa minútová ventilácia a vitálna kapacita 

pľúc. Vplyv pohybovej aktivity sa prejavuje na 

nervovom systéme skrátením reakčného času, 

vyrovnanejšími procesmi útlmu a podráždenia, 

zlepšením pociťovania a vnímania vonkajších 

podnetov zmyslovými analyzátormi, zlepšo-

vaním priestorovej orientácie a  periférneho 

videnia. Aj hormonálna regulácia sa stáva 

účelnejšou. Pohybová aktivita spolu s racio-

nálnym stravovaním sa stáva dôležitou 

zložkou boja proti obezite (Hrčka, 1997). 

Primeranú pohybovú aktivitu môžeme kvali-

fikovať ako prostriedok na posilnenie imu-

nitného systému, čo má význam nielen z 

hľadiska zdravotného ako prevencia pred 

chorobami, lepšia rekonvalescencia po úra-

zoch a operáciách, ale aj z hľadiska ekono-

mického.  

Mnohé publikované kohortové štúdie priná-

šajú priamy vzťah medzi fyzickou aktivitou a 

rizikom vzniku viacerých ochorení. Príkladom 

môže byť štúdia zameraná na zníženie rizika 

vzniku napr. karcinómu prsníka u žien, ktoré 

vykazovali zvýšenú fyzickú aktivitu. Zníženie 

rizika predstavuje 30-40% oproti ženám, ktoré 

nemajú žiadnu fyzickú aktivitu. Zvýšená 

fyzická námaha inhibuje produkciu ovariál-

nych steroidných hormónov a znižuje nároky 

na sekréciu inzulínu. Pozitívny vplyv fyzickej 

aktivity na zníženie rizika vzniku karcinómu 

prsníka môže byť sprostredkovaný stimuláciou 

imunitného systému pri rozpoznávaní a 

likvidácii neoplastických buniek (Slobod-

níková a kol., 2011a).  

Cieľavedomé pôsobenie a výchova k pohy-

bovej aktivite môžu pomôcť napĺňať túto 

myšlienku. Pozitívny vzťah k pohybovej akti-

vite by sa mal začať budovať už od 

najmladšieho veku. Mladej generácii treba 

vštepovať základy zdravého spôsobu života, 

súčasťou ktorého je pohybová aktivita, šport. 

Poskytnúť im dostatok informácií o vplyve a 

význame pohybovej aktivity a športu pre 

zdravý rozvoj organizmu. Je potrebné naučiť 

ich správnym pohybovým návykom a zručnos-

tiam, čím rozvinieme a  prehĺbime ich 

pohybové schopnosti.   

 

ZÁVER 

Každý človek hľadá určitý životný štýl, ktorý 

vyhovuje jeho požiadavkám, podmienkam, 

potrebám či hodnotovej orientácii. Je však na 

jedincovi, či si nájde ten správny životný štýl, 

ktorý bude prospievať k jeho zdraviu a 

ďalšiemu vývoju. Zdravý životný štýl z tohto 

uhla pohľadu predstavuje spôsob zdravého 

života a je podkategóriou životného štýlu. Nie 

každý si zvolí životný štýl, v ktorom 

prosperuje psychicky, či fyzicky a mnohokrát 

sa najmä mladá generácia v snahe vyskúšať 

doteraz nepoznané dostane pod vplyv 

prostredia alebo samotných ľudí, ktorí nepriaz-

nivo vplývajú svojim pôsobením na ich 

zdravie. Životné „tempo“ sa neustále zvyšuje 

aj u mládeže. Jednostranné zaťažovanie osob-

nosti študenta, hlavne jeho nervového 

systému, má za následok aktívny nárast 

stresových situácii. Tento stav by mal byť 

kompenzovaný pohybovými aktivitami, ne-

vyhnutnými pre regeneráciu síl, vytváraním 

podmienok pre športovú činnosť a následným 

získavaním väčšiny populácie pre aktívny 

život.  
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ABSTRAKT 

Práca poukazuje na význam spúšťacích bodov vo fyzio-

terapii. V cieľoch sa zameriavame na význam správnej 

palpácie a reakcie spúšťacích bodov počas palpačného 

vyšetrenia. Sledujeme vplyv spúšťacích bodov na zdra-

votný stav pacientov a možnú súvislosť ich vzniku z 

hľadiska základnej diagnózy. Poukazujeme na nespráv-

nosť zameriavania terapie len na lokalizované spúšťacie 

body. Pacienti boli vyberaní zámerne s diagnózou, pri 

ktorej je výskyt spúšťacích bodov častý. Zistili sme, že 

zvolený spôsob palpácie bol správny a reakcia spúšťa-

cích bodov pre ne charakteristická. Výsledky ďalej uka-

zujú, že spúšťacie body vplývajú na zdravotný stav 

pacientov a preukazujeme ich možnú súvislosť so zá-

kladnou diagnózou. Na základe výsledkov nášho pozo-

rovania tvrdíme, že zvolená terapia bola efektívna a 

poukazujeme na nesprávnosť zamerania terapie cielene 

len na spúšťacie body.  

 

Kľúčové slová: Sval. Spúšťací bod. Reflexná zmena. 

Prenesená bolesť. Terapia. 

 

ABSTRACT 

The paper highlights the importance of trigger points in 

physiotherapy. In our goals we focus on importance of 

proper palpation and reaction of trigger points during 

physical examination. We monitor the impact of trigger 

points on the health of patients and its possible 

relationship in terms of primary diagnosis. We point out 

the inaccuracy of targeting therapy only to localized 

trigger points. Patients were chosen purposely with 

diagnosis, in which the  occurrence of trigger points is 

often. We found out that the chosen method of palpation 

was the correct one and reaction of trigger points was 

characteristic for them. The results further show that the 

trigger points affect the health of patients and we 

demonstrate their potential association with the basic 

diagnosis. By the results of our observation we claim 

that the chosen therapy was effective, and we point out 

the incorrectness of targeting therapy specifically only 

on trigger points.  

 

Keywords: Muscle. Trigger point. Reflex change. 

Referred pain. Therapy. 

 

 

ÚVOD 

Výskyt spúšťacích bodov (trigger point, TrP, 

myofasciálny trigger point, MTrP) podľa Tra-

vellovej a Simonsa (1999) je extrémne vysoký 

a bolesťou, ktorú spôsobujú trpí počas života 

takmer každý človek, a to minimálne jedenkrát 

za život. Simons (2002) uvádza, že je potrebné 

si uvedomiť dôležitosť výskytu TrPs vo 

vzťahu s bolesťou vo svaloch, kedy sa TrPs 

stávajú hlavným zdrojom tejto bolesti. Podľa 

Finandovej (2008) sú aktívni ľudia medzi 

tridsiatym až päťdesiatym rokom života 

najohrozenejšou skupinou populácie s ohľa-

dom na vytvorenie TrPs a následnou myofas-

ciálnou bolesťou. Rychlíková (2008) uvádza, 

že výskyt TrPs je častý a ich terapeutický výz-

nam veľký, avšak nemalo by dochádzať k zá-

mene dôsledkov s príčinami. 
 

Definícia a rozdelenie spúšťacích bodov  
Spúšťací bod možno definovať, ako bod 

zvýšenej iritability vo vnútri hypertonického 

svalového snopčeku kostrového svalu, alebo 

svalovej fascie. Spúšťací bod je pri palpácii 

veľmi bolestivý a môže vyvolať charakteris-

tickú prenesenú bolesť i vegetatívne príznaky. 

Pri prebrnknutí hypertonického svalového 

snopčeku pod prstami dochádza k svalovému 

zášklbu, ktorý je preukázateľný pri elektro-

myografickom vyšetrení. Myofasciálne TrPs je 

nutné odlišovať od iných bolestivých bodov, 

nazývaných tender points (TPs, TePs). Tieto 

body sa nachádzajú v anatomicky rôzne defi-

novaných mäkkých tkanivách. Vo svaloch, 

kde sa nachádzajú TPs, chýba tuhý pruh vo 

svalovom snopčeku a pri ich prebrnknutí nevy-

voláme lokálny zášklb (Travellová, Simons, 

1999; Lewit 2003). Trigger pointy delíme 

podľa Finandovej (2008) na aktívne a latentné. 
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Latentný trigger point je bolestivý len pri 

priamej kompresii. Môže vykazovať všetky 

príznaky aktívneho TrP (Travellová, Simons, 

1999). Vyvolávajú stuhnutosť, ochabnutosť 

postihnutého svalu a limitujú plný rozsah 

pohybu v kĺbe, ku ktorému sa vzťahujú po-

stihnuté svaly. Aktívny trigger point je charak-

terizovaný spontánnou myofasciálnou boles-

ťou, alebo bolesťou pri vykonávaní pohybu 

(Kolář, 2009). Vytvára predvídateľný vzorec 

prenesenej bolesti (Finandová, 2008). Aktívne 

TrPs sa môžu meniť na latentné pri chýba-

júcich faktoroch udržujúcich TrPs aktívnymi 

(napr. sval sa počas dňa pri vykonávaní bežnej 

dennej aktivity dostatočne roztiahne). Latentné 

TrPs, ktoré vo svale môžu pretrvávať dlhodo-

bo sa pod vplyvom nepriaznivých faktorov 

menia na aktívne. Za nepriaznivý faktor pova-

žujeme nadmerné zaťažovanie svalu (Richter, 

Hebgen, 2011).  

Tzv. „key trigger point“ (kľúčový spúšťací 

bod) je zodpovedný za aktiváciu jedného sate-

litného TrP alebo viacerých satelitných TrPs. 

Identifikovateľný je pri jeho samotnej inakti-

vácii, kedy na základe jeho odstránenia vymiz-

nú aj ostatné TrPs (Travellová, Simons, 1999).  

Primárny trigger point je aktivovaný priamo 

akútnym, alebo chronickým preťažovaním 

svalu, v ktorom sa nachádza. Primárny TrP nie 

je aktivovaný v dôsledku aktivity TrP v inom 

svale (Travellová, Simons, 1999). Satelitný 

trigger point sa môže vytvárať v zóne prene-

senej bolesti, vyvolanej inými aktívnymi TrPs 

(Finandová, 2008). Podľa Travellovej a Si-

monsa (1999) a Kolářa (2009) TrPs, ktoré boli 

označované, ako sekundárne TrPs sa v súčas-

nosti označujú práve pojmom satelitné TrPs. 

 

Spúšťacie body ako reflexná zmena  
Reflexné zmeny sú charakteristické zvýše-

ným napätím a relatívnou ischémiou. Spúšťa-

cie body zaraďujeme do skupiny reflexných 

zmien, tak ako aj hyperalgickú kožnú zónu 

(HAZ), svalové spazmy a bolestivé body. Re-

flexné zmeny vznikajú na základe nocicep-

tívnej aferentácie pri funkčných vertebro-

génnych poruchách, poruchách svalového 

systému, ochoreniach vnútorných orgánov. 

Vznikajú pri postihnutí niektorej štruktúry zo 

segmentu (Lewit, 2003), ako dermatómu, 

myotómu, sklerotómu či viscerotómu (Richter, 

Hebgen, 2011), pričom nie je rozhodujúce, z 

ktorej štruktúry bolestivý podnet vychádza 

(Rychlíková, 2008). 

Vznik TrPs zahrňuje tiež biomechanické 

faktory, ako je opakovaná mikrotrauma svalo-

vého tkaniva v zmysle rýchlej a nečakanej 

zmeny dĺžky svalového vlákna a chladového 

podnetu (Šifta, 2007). Mechanické poškodenie 

svalu môže byť spôsobené napr. preťažením 

svalu (Finandová, 2008; Lemburg 2005). 

Baldry (2005) popisuje vznik TrPs, ako násle-

dok svalových dysbalancii, chybného držania 

tela a chybných pohybových stereotypov, 

ktoré sú zapríčinené nedostatkom aktívneho 

pohybu a sedavým spôsobom života. 

 

Klinická charakteristika spúšťacích bodov  
Objektívne identifikujeme TrP palpačným 

vyšetrením. Hľadáme presne ohraničený pal-

pačne bolestivý uzlík v hypertonickom svalo-

vom snopčeku – „taut band“. Pri jeho rýchlom 

prebrnknutí je vyvolaný lokálny svalový 

zášklb – „local twitch response“ s lokálnou bo-

lesťou. Lokálna bolesť môže nastať v takej 

miere, že pacient reaguje tzv. príznakom 

„jump“, odskočením (Richter, Hebgen, 2011; 

Kolář, 2009; Travellová, Simons 1999). 

Typickým symptómom pre aktívny TrP je 

prenesená bolesť (referend pain), ktorú možno 

vyvolať tlakom vyvinutým počas palpácie 

(Davies, 2001) a niektoré ďalšie abnormálne 

senzorické a vegetatívne symptómy. Senzo-

rické a vegetatívne symptómy sa prejavia v 

cieľových zónach (target zones) rôzne 

vzdialených od miesta dráždenia (Kolář, 

2009). Na prítomnosť aktívneho alebo latent-

ného TrP ukazujú ďalšie objektívne symptó-

my, ako sú obmedzený rozsah pohybu, osla-

benie postihnutého svalu a bolesť vyžarujúca v 

charakteristických vzorcoch, ktoré možno 

definovať pre každý sval (Richter, Hebgen, 

2011; Travellová, Simons, 1999). Ďalšími prí-

znakmi sú vegetatívne zmeny v cieľových 
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zónach, ako lokálna vazokonstrikcia, potenie, 

slzenie, zvýšená sekrécia z nosa a zvýšená 

pilometrická aktivita. Niekedy pacienti skôr 

ako bolesť pociťujú hypestézie a parestézie 

(Richter, Hebgen, 2011).  

 

Terapia spúšťacích bodov  
Podľa Travellovej a Simonsa (1999) existuje 

mnoho techník, ktoré sa využívajú pri odstra-

ňovaní svalového napätia spojeného s musku-

loskeletálnou bolesťou. Lewit (2003) uvádza, 

že TrPs patria medzi funkčne reverzbilné 

poruchy, ktoré možno odstrániť dosiahnutím 

dekontrakcie. Dekontrakciu možno docieliť 

využitím napr. postizometrickej relaxácie 

(PIR), recipročnej inhibície (RI), ischemickou 

kompresiou, metódu spray and stretch 

(Richter, Hebgen, 2011; Lewit, 2003; Tra-

vellová, Simons, 1999) a ďalšími metódami 

fyzikálnej terapie. Spúšťací bod môže taktiež 

spontánne vymiznúť. Pokiaľ TrP nevymizne, 

alebo je nesprávne liečený, vzniká pravde-

podobnosť výskytu ďalších TrPs (Rychlíková, 

2008). Novšie práce preukázali, že na základe 

histologických nálezov nejde len o funkčne 

reverzibilnú zmenu. Aj keď väčšina TrPs miz-

ne reflexnou cestou, existujú TrPs kedy je 

potrebné postupovať pri terapii invazívnou 

metódou suchej ihly – „dry needling“ (Lewit, 

2003). Odstránenie TrPs má veľký význam, 

pretože ich prítomnosť môže udržovať boles-

tivý oblúk i po odstránení funkčnej poruchy, 

alebo po odznení základného ochorenia 

(Rychlíková, 2008).  

 

CIELE PRÁCE 

Hlavným cieľom práce je poukázať na výz-

nam spúšťacích bodov vo fyzioterapii. Pre spl-

nenie hlavného cieľa sme si definovali niekoľ-

ko cieľov čiastkových: 

 

 Poukázať na význam správne zvolenej 

palpácie pri lokalizovaní TrPs.  

 Sledovať, ako reagujú lokalizované TrPs 

počas palpácie.  

 Zistiť „či“ a „ako“ ovplyvňuje prítomnosť 

spúšťacích bodov pacientov zdravotný stav.  

 Posúdiť efektívnosť vybranej lokálnej tera-

pie v odstraňovaní spúšťacích bodov.  

 Posúdiť akú súvislosť môžu mať lokali-

zované spúšťacie body so základnou diag-

nózou.  

 Poukázať na to, že pri terapii pacienta nie je 

správne sa cielene zamerať len na odstrá-

nenie spúšťacieho bodu.  

 

METODIKA 

Práca pozostáva z dvoch kazuistík, ktorými 

poukazujeme na význam diagnostiky, lokali-

zácie, odstraňovania a prevencie vzniku spúš-

ťacích bodov v rámci diagnózy, ktorá priviedla 

pacientov na oddelenie ambulantnej rehabi-

litácie. Metódu kvalitatívneho prieskumu sme 

realizovali v Posádkovej poliklinike v Tren-

číne v období od januára do marca v roku 

2013. Pacientom sme sa venovali po dobu 

ôsmich dní, počas ktorých navštevovali 

oddelenie ambulantnej rehabilitácie. Primár-

nym zdrojom informácií boli pacienti a výsled-

ky ich subjektívneho a objektívneho vyšetre-

nia. Sekundárnym zdrojom informácií bola 

zdravotná dokumentácia oboch pacientov. 

 

CHARAKTERISTIKA PRIESKUMNEJ 

VZORKY 

Pre splnenie cieľov práce sme si vybrali 

dvoch pacientov, a to ženu vo veku 21 rokov a 

muža vo veku 30 rokov, ktorí navštevovali 

oddelenie ambulantnej rehabilitácie. Pacienti 

boli vyberaní zámerne, a to podľa diagnózy, 

pri ktorej je výskyt spúšťacích bodov častý. 

Žena vo veku 21 rokov trpí chronickým verte-

brogénnym algickým syndrómom (VAS) 

v lumbálnej oblasti sprevádzaným s poruchou 

statiky a dynamiky chrbtice. Muž vo veku 30 

rokov trpí tiež chronickým VAS, ale v oblasti 

C-Th chrbtice sprevádzaný častými cefaleami. 

 

KAZUISTIKA 1 

Základné údaje: žena, 21 ročná, 56kg, 

173,5cm 
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Osobná anamnéza: v detstve prekonala 

zápal pľúc, trpí krátkozrakosťou. V roku 2010 

navštevovala ambulantnú rehabilitáciu s diag-

nózu VAS v oblasti C-Th chrbtice. V ten istý 

rok bola hospitalizovaná na detskom oddelení 

v Považskej Bystrici pre kolapsový stav a s 

bolesťou v lumbosakrálnej oblasti chrbtice, 

následne jej bol diagnostikovaný vertebro-

génny algický syndróm LS chrbtice. Absolvo-

vala ambulantnú rehabilitáciu zameranú na 

oblasť LS chrbtice.  

Terajšie ochorenie: porucha statiky a dyna-

miky chrbtice, chronický VAS bez LIS, blok 

L1/L2. Opätovne doporučená ambulantná re-

habilitácia na preliečenie, kde jej boli apliko-

vané TENS prúdy na LS oblasť, relaxačné 

cvičenia a mäkké techniky. 

Subjektívny nález: pacientka udáva tupú 

bolesť v oblasti L chrbtice, viac na ľavej 

strane, pri chôdzi sa mierne zvýrazňuje. 

Objektívny nález na myofasciálnom 

systéme: zvýšená potivosť kože v oblasti LS 

chrbtice na ľavej strane, vľavo kožná riasa 

hrubšia a horšia pretiahnuteľnosť kože, zvý-

šená citlivosť kože (HAZ) v oblasti lumbálnej 

chrbtice (viac vľavo), patologická bariéra pri 

posune kože a podkožia voči fasciám v oblasti 

lumbodorzálnej fascie, prítomné „lepenie“ v 

oblasti C-Th chrbtice a v oblasti horného 

okraja oboch lopatiek a oboch ramien. Pal-

pačne bolestivé tŕňové výbežky L chrbtice, 

bolestivý úpon m. levator scapulae (TP) v 

prípade oboch horných uhlov lopatiek, boles-

tivé body aj pozdĺž linea nuchae. Zvýšená 

palpačná citlivosť aj na mediálnych okrajoch 

oboch lopatiek. Prítomné zvýšené svalové 

napätie hlavne v hornej časti m. trapezius po 

oboch stranách, vpravo prítomné TrPs, avšak 

latentného charakteru, takže pacientke 

spôsobovali len lokálnu bolesť pri priamej 

kompresii. Ďalej prítomný hypertonus pozdĺž 

paravertebrálneho svalstva spolu s prítom-

nosťou TrP v m.erector spinae s vyžarovaním 

do oblasti SI kĺbu na ľavej strane, okrem 

aktívneho TrP sa v paravertebrálnom svalstve 

nachádzali aj ďalšie latentné TrPs.  

Rehabilitačný plán, ktorý sme realizovali po 

dobu 8 dní pozostával z aplikácie mäkkých 

techník, ischemickej kompresie zameranej na 

TrPs, cievnej gymnastiky, dychovej gymnas-

tiky, nácviku abdominálneho dýchania, Kal-

tenbornovej metodiky, automobilizácie lum-

bálnej chrbtice, AGR a PIR so zameraním na 

skrátené svalstvo, posilňovanie oslabeného 

svalstva,  nácviku správneho držania tela, ško-

ly chrbta podľa Raševa a z aplikácie TENS 

prúdov. 

Zhodnotenie spolupráce a odporúčania 

pre pacienta: úspešne sa nám podarilo 

odstrániť bolesti lumbálnej chrbtice, ktoré ju 

priviedli na oddelenie ambulantnej rehabi-

litácie. Podarilo sa nám odstrániť vypalpované 

spúšťacie body a spoločne zvýšiť počiatočne 

obmedzený rozsah pohyblivosti chrbtice. V 

skrátených svaloch došlo k relaxácii, avšak 

aby bola dosiahnutá relaxácia a pretiahnutie 

paravertebrálnych svalov bolo osem dní reha-

bilitácie málo, takže pacientka si bola vedomá 

nutnosti praktizovania AGR práve na chrbtové 

svalstvo. 

 

KAZUISTIKA 2  
Základné údaje: muž, 30 ročný, 67kg, 

178cm 

Osobná anamnéza: v detstve opakovane 

bronchitída. V 15 zlomenina distálneho rádia 

vpravo, po ktorej následne absolvoval rehabi-

litačnú liečbu. Inak bez pozoruhodností. 

Terajšie ochorenie: pre časté bolesti hlavy 

absolvoval neurologické vyšetrenia – nález 

negatívny. Následne odporučená návšteva od-

delenia fyziatrie, balneológie a liečebnej 

rehabilitácie. Po vyšetrení bol prijatý na absol-

vovanie ambulantnej rehabilitácie s diagnózou 

VAS C-Th chrbtice, bez degeneratívnych 

zmien. Odporúčaná je aplikácia ultrazvuku na 

oblasť horného trapézového svalstva oboj-

stranne, relaxačné cvičenia a mäkké techniky. 

Subjektívny nález: pacient udáva, že trpí 

bolesťami hlavy približne 4 až 5krát do 

týždňa. Bolesť sa zvýrazňuje pri úklone hlavy 

na pravú stranu, kedy sa šíri pozdĺž krku, viac 

vľavo a niekedy „vyráža“ až k ľavému oku. 
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Bolesť opisuje ako „nepríjemnú, otravnú a 

hlbokú“. Tiež udáva bolesť v oblasti krčnej 

chrbtice pri dlhšom sedení.  

Objektívny nález na myofasciálnom 

systéme: prítomná zvýšená citlivosť kože 

(HAZ) najmä v oblasti C chrbtice, znížená 

pretiahnuteľnosť kože viac vľavo, znížená 

posunlivosť kože a podkožia voči fasciám v 

oblasti C-Th chrbtice, v oblasti horného okraja 

oboch lopatiek a oboch ramien. Palpačne 

bolestivý úpon m. levator scapulae (TP) oboj-

stranne, ľavý m. trapezius v spazme, bolestivé 

body v oblasti linea nuchae, zvýšená boles-

tivosť v oblasti mediálnych okrajov lopatiek. 

Ďalej prítomné zvýšené svalové napätie v 

hornej časti m. trapezius na ľavej strane s 

prítomnosťou dvoch aktívnych TrPs, ktoré pri 

kompresii pacientovi spôsobovali bolesť s 

vyžarovaním pozdĺž krku, šije, do oblasti ľavej 

spánkovej kosti a kosti nadočnicovej, bez 

prítomnosti vegetatívnych príznakov. 

Rehabilitačný plán obdobný s kazuistikou č. 

1, avšak TENS bolo nahradené ultrazvukom 

a využili sme spinálne cvičenia.                                                                                        

Zhodnotenie spolupráce a odporúčania 

pre pacienta: podarilo sa nám odstrániť 

aktívne TrPs, ktoré boli hlavnou príčinou 

bolesti, už v spomínanej oblasti. Úspešne sa 

nám podarilo dosiahnuť fyziologický rozsah 

pohyblivosti chrbtice. Pacient si je vedomý 

toho, že na odstránenie svalovej nerovnováhy 

sa musí naučenému cvičeniu venovať aj doma, 

pretože ide o dlhodobý proces. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Kvalitatívnym výskumom sme chceli pou-

kázať na samotné spúšťacie body, ako aj na 

ich význam z hľadiska fyzioterapie prostred-

níctvom vytýčených cieľov práce. Význam 

TrPs vo fyzioterapii sa sústreďuje okolo 

subjektívnych prejavov udávaných pacientom, 

ktoré môžu naznačovať ich prítomnosť. 

Súčasne sa snažíme o ich lokalizá-

ciu palpačným vyšetrením, čo je tiež subjek-

tívny vnem. Dôležité je zvoliť a aplikovať 

správnu terapiu, pretože TrPs môžu byť 

samotným zdrojom bolesti. V neposlednom 

rade ich musíme vnímať ako „poplašný sig-

nál“, ktorý naznačuje poruchu v organizme, po 

ktorej je potrebné pátrať. 

Počas myofasicálneho vyšetrenia 21-ročnej 

pacientky sme prostredníctvom hĺbkovej pal-

pácie (plošným pritlačením prstov s násled-

ným prekĺznutím) kolmo na priebeh svalových 

vláken m. erector spianae v oblasti lumbálnej 

chrbtice vypalpovali svalové snopce so zvýše-

ným napätím (TrP). Využitie hĺbkovej palpá-

cie na hlbšie vrstvy svalov odporúča aj Richter 

a Hebgen (2011) a Travellová so Simonsom 

(1999), ktorí súčasne tvrdia, že palpujeme 

kolmo v pozdĺžnej osi tkaniva. Pri identi-

fikovaní svalových vláken so zvýšeným napä-

tím a TrPs v m. trapezius sa nám potvrdilo 

využite kliešťového hmatu, ktoré uvádza 

Travellová a Simons (1999). Počas palpácie 

aktívnych spúšťacích bodov sme pozorovali 

ich následnú reakciu ako prebrnknutie pod 

palpujúcimi prstami so svalovým zášklbom v 

prípade m. trapezius. Túto reakciu popisujú aj 

autori Kolář (2009) a Richter s Hebgenom 

(2011). Zášklb svalu sme však nepostrehli v 

prípade m. longissimus. V prípade oboch 

pacientov bola prítomná prenesená bolesť 

spôsobovaná aktívnymi TrPs.  

Pacienti subjektívne pociťovali obmedzený 

rozsah pohybu, čo sa prejavilo pri objektívnom 

vyšetrení, kedy m. trapezius vykazoval 

skrátenie a pri úklone hlavy pacienta na pravú 

stranu dochádzalo k provokovaniu prenesenej 

bolesti. Pri prítomnosti TrP v paravertebrál-

nom svalstve (m. erector spinae - m. 

longissimus) bol tiež obmedzený rozsah 

pohybu, avšak išlo aj o celkové skrátenie 

daného svalstva. Pacientka, ktorá mala 

prítomné latentné TrPs v trapézovom svalstve 

pociťovala bolesť len pri priamej kompresii, 

ale subjektívne nepociťovala ich prítomnosť. 

Travellová a Simons (1999) tvrdia, že 

prítomnosť aktívneho alebo latentného TrP 

sprevádzajú objektívne symptómy, ako sú 

obmedzený rozsah pohybu a bolesť vyžarujúca 

v charakteristických vzorcoch, ktoré možno 

definovať pre každý sval.  
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V prípade identifikovaných aktívnych TrPs v 

m. trapezius bola zvolená terapia efektívna, 

pretože došlo k ich odstráneniu. Využitím 

mäkkých techník, ischemickej kompresie v 

kombinácii s metódou PIR a liečbou ultra-

zvukom nastalo uvoľnenie hypertonických 

svalových vláken obsahujúcich TrPs. Totožná 

terapia (mäkké techniky, ischemická kompre-

sia) využitá na odstránenie TrPs z praverte-

brálneho svalstva bola taktiež účinná, ale na-

miesto PIR bola využívaná AGR so zamera-

ním na dané svalstvo. Efektívnosť PIR pri 

odstraňovaní TrPs uvádza aj Lewit (2003), 

ktorý popisuje, že PIR je zameraná na terapiu 

spazmov vo svaloch, predovšetkým terapiu 

TrPs. Priaznivý bol aj účinok AGR, ktorou 

podľa Zbojana et al. (1991) môžeme docieliť 

zníženie bolestivosti a odstránenie TrPs. Vyu-

žitie ischemickej kompresie podľa Travellovej 

a Simonsa (1999) malo taktiež priaznivý 

účinok na uvoľnenie zvýšeného napätia vo 

svalových vláknach s TrPs.  

V prvom opisovanom prípade 21-ročnej pa-

cientky, ktorej bol diagnostikovaný VAS - LS 

chrbtice (blok L1/L2), sme palpáciou identi-

fikovali aktívny TrP, v paravertebrálnom sval-

stve. Podľa zóny prenesenej bolesti do ľavého 

SI kĺbu by malo ísť o sval m. longissimus (v 

jeho lumbálnej časti), tak ako uvádza pre tento 

sval aj Travellová so Simonsom (1999). Vo 

vzťahu s jej diagnózou mohla mať daná 

lokalizácia aktívneho TrP súvislosť, keďže je 

to reflexná zmena vznikajúca aj na podklade 

funkčných vertebrogénnych porúch. Ako uvá-

dza Lewit (2003) dôležité svalové spúšťacie 

body lokalizované v m. erector spinae zodpo-

vedajú danému pohybovému segmentu. Sub-

jektívne pacientke aktívny TrP spôsoboval 

bolesť, tá však „zanikla“ v celkovom obraze 

VAS lumbálnej chrbtice. V druhom opisova-

nom prípade 30-ročného pacienta s diagnózou 

VAS C-Th boli prítomné aktívne TrPs v 

hornej časti ľavého m. trapezius, ktoré boli 

pôvodcom prenesenej bolesti už v spomínanej 

oblasti pozdĺž krku, šije, do oblasti ľavej 

spánkovej kosti a kosti nadočnicovej. Túto 

oblasť prenesenej bolesti z TrPs nachádza-

júcich sa v hornej časti m. trapezius uvádza aj 

Travellová a Simons (1999) a aj Richter s 

Hebgenom (2011). Podľa nich ide o posterio-

laterálnu oblasť v okolí krku, šije až k 

processus mastoideus a ďalej oblasť spánku a 

nadočnice. Avšak je možné, že primárna príči-

na bola v poruche funkcie v oblasti cervikálnej 

chrbtice s následným vznikom daných reflex-

ných zmien v m. trapezius (HAZ, svalový 

spazmus, TrPs). Súhlasné tvrdenie uvádza aj 

Lewit (2003), ktorý popisuje, že pre TrPs a iné 

reflexné zmeny vyskytujúce sa v danej lokalite 

sú charakteristické poruchy v oblasti cervi-

kálnej chrbtice.  

Ako vyplýva z prípadov obidvoch pacientov, 

prostredníctvom terapie došlo k odstráneniu 

lokalizovaných TrPs, avšak len ich odstránenie 

nebolo úlohou počas návštevy pacientov v 

rehabilitačnej ambulancii. Spúšťacie body 

môžeme cielene liečiť, ale ak chceme dosiah-

nuť trvalého efektu terapie, musíme mať k 

pacientovi komplexný prístup. Ako napríklad 

vnímať a upravovať nesprávne držanie tela, 

upravovať svalovú dysbalaciu, edukovať pa-

cienta o správnej životospráve a tým aj pred-

chádzať následným ochoreniam a ťažkostiam. 

Nie len vypalpovať a odstrániť TrPs, ale vy-

palpovať a premýšľať o možnej príčine ich 

vzniku. Podľa Rychlíkovej (2008) je potrebné 

stanoviť dôvod vzniku reflexných zmien a nie 

len konštatovať, že sú prítomné reflexné zme-

ny (TrPs), pričom by nemalo dochádzať k 

zámene dôsledkov s príčinami. 

 

ZÁVER 

Ako erudovaní pracovníci odboru fyzio-

terapie by sme mali mať vo vlastnom záujme 

a záujme pacienta snahu, naučiť sa vnímať 

hlbší význam spúšťacích bodov, ako signál 

a prejav poruchy  „niekde“ v organizme a pá-

trať po nej v rámci „zreťazenia“ vzťahov. Ďa-

lej by sme sa malii snažiť odhaliť pravú príči-

nu vzniku TrPs a podľa možnosti a zváženia 

následkov ju odstrániť. Musíme zlepšovať 

svoje palpačné schopnosti a palpačný vnem, 

ktoré vedú ku správnej identifikácii TrPs. 

Nesmieme zabúdať vnímať TrPs ako možnú 
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príčinu bolesti lokálnej či bolesti prenesenej 

a vybrať vhodnú terapiu s cieľom odstrániť 

TrPs. Súčasne nesmieme zabúdať, že  cieľom 

terapie nie je len odstránenie TrPs, ale potreba 

poskytnúť pacientovi komplexnú rehabilitáciu 

v rámci ťažkostí, ktoré pacienta privedú na 

rehabilitačné pracovisko. Komplexné zmýšľa-

nie a prístup k pacientovi ako k „celku“ si 

vyžaduje veľmi veľa vedomostí a skúseností, 

čo možno dosiahnuť rokmi praxe a v neposled-

nom rade správnou motiváciou. 
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ABSTRAKT 
Práca popisuje najčastejšie svalové dysbalancie 

v posturálno-lokomočnom systéme súvisiace s dlhodo-

bým preferovaním polohy v sede. Cieľom je určiť, 

koľko študentov počas prednášky má správne držanie 

tela v sede a identifikovať najčastejšie patológie. Súbor 

tvorilo 50 študentov fyzioterapie. Výsledky boli získané 

na základe pozorovania študentov počas prednášky. 

Z výsledkov vyplýva, že správne držanie tela v sede má 

len 15 z 50 študentov. Kyfotický sed sa vyskytol u 33 

študentov, šikmý sed u 30 študentov a sed s prekrí-

ženými dolnými končatinami u 30 študentov. Často šlo 

o rôzne kombinácie týchto spôsobov. Traja študenti 

s nesprávnym sedom boli následne podrobení vyšetreniu 

orientovaného na diagnostiku svalového skrátenia 

a oslabenia. 

 

Kľúčové slová: Sed. Študent. Držanie tela. Postura. 

Svalová dysbalancia. 

 

ABSTRACT 

This work describes the most common muscle 

imbalance in postural-locomotor system associated with 

long-term preference in a seated position. The aim is to 

determine how many students during lectures has good 

posture while seated and identify the most common 

pathology posture. The group was consisted of 50 

students of physiotherapy. The results show that good 

sitting posture has only 15 of 50 students. Sitting postu-

re with kyphosis back has 33 students, sloped sitting 

posture has 30 students and sitting posture with the legs 

crossed has 30 students. Three students with incorrect 

sitting posture were subsequently subjected to an 

examination of muscle shortening and weakness. 

 

Key words: Sitting posture. Student. Posture. Muscle 

imbalance. 

 

 

ÚVOD 

Často sa stretávame s tvrdením, že nič tak 

nevyčerpá a neničí ľudské telo ako dlhodobá 

telesná nečinnosť. V dnešnej dobe človeku 

často chýba prirodzený pohyb. Je to dané 

súčasným  moderným  životným  štýlom, kedy  

 

bežne pozorujeme ako sa homo sapiens mení 

na homo saedens, teda človeka sediaceho. 

Bežný človek denne presedí približne 10 hodín 

(6 hodín v práci, hodinu pri cestovaní v do-

pravných prostriedkoch a 3 hodiny vo svojom 

voľnom čase) a ďalších 8 hodín spí. Na pohyb 

mu teda zostáva počas celého dňa len 6 hodín. 

Statická aktivita teda v našich životoch prevlá-

da. Práve táto skutočnosť najviac ohrozuje 

kvalitu nášho posturálno – lokomočného sys-

tému. 

 

Posturálno–lokomočná motorika 

Posturálna a lokomočná motorika zaisťuje 

pohyb tak, aby bol bezpečný, aby kĺbne plochy 

boli zaťažované pri pohybe rovnomerne a ne-

dochádzalo tak k ich preťaženiu a tým k pred-

časnému opotrebovaniu. Posturálna motorika 

pracuje prevažne s tonickými svalmi, ktoré 

pracujú v dlhšom časovom úseku, ale menšou 

silou. Pri lokomócii sa používajú viac svaly 

fázické, ktoré pracujú v kratšom časovom 

úseku, ale s väčšou silou (Véle, 2006). 

Posturu môžeme podľa Véleho (2006) 

definovať ako kľudovú polohu tela vyzna-

čujúcu sa určitou konfiguráciou pohyblivých 

segmentov. Môže tak prezentovať rozličné po-

lohy tela ako je sed, stoj, ľah. Podľa Kolářa 

(2009) posturu chápeme ako aktívne držanie 

pohybových segmentov tela proti pôsobeniu 

vonkajších síl, z ktorých má v bežnom živote 

najväčší význam sila tiažová. Postura však nie 

je synonymom vzpriameného stoja na dvoch 

dolných končatinách  alebo sedu, ako je naj-

častejšie prezentovaná, ale je súčasťou akej-

koľvek polohy a predovšetkým každého pohy-

bu (Kolář, 2009; Véle, 2006). 
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Svalové dysbalancie v posturálno– 

lokomočnom systéme 

Nerovnomerné preťažovanie jednotlivých 

úsekov chrbtice vedie k ich postupnému 

poškodzovaniu. Ako prvý reaguje svalový 

aparát. Svaly v dôsledku nadmerného preťa-

žovania tuhnú. Táto porucha je obyčajne cie-

lenou liečbou odstrániteľná. Ak však porucha 

trvá dlhodobo, zmeny sa postupne začnú tvoriť 

aj na kostrovom aparáte, a tie sú už väčšinou 

nezvratné (Kolář, 2009). Svalové skupiny 

v posturálno – lokomočnom systéme reagujú 

na patologické situácie rôzne – niektoré skrá-

tením, iné oslabením. Fázické   svaly  majú  

tendenciu  k oslabovaniu, tonické svaly majú 

tendenciu zasa ku skráteniu. Na základe prí-

tomnosti svalových dysbalancií rozlišujeme tri 

syndrómy. Podľa Lewita (2003) a Jandu 

(2004) ide o: 

 horný skrížený syndróm – lokalizovaný 

v oblasti pliec a cervikálnej chrbtice; 

 dolný skrížený syndróm – lokalizovaný 

v oblasti panvy; 

 vrstvový syndróm – ide o striedanie 

hypertonických a hypotonických svalových 

skupín vo vrstvách. V podstate ide o kom-

bináciu horného a dolného skríženého syn-

drómu. Prehľad posturálnych syndrómov 

znázorňuje tabuľka 1. 

Patologické držanie tela pri sedení môže 

spôsobiť závažné zdravotné následky 

v posturálno – lokomočnom systéme. Dlhé 

sedenie v nesprávnej polohe spôsobuje bo-

lesti v driekovej, hrudnej alebo krčnej časti 

chrbtice, bolesti hlavy, zvýšenú únavu, ob-

medzenie krvnej cirkulácie. Sedenie je tak pre 

driekovú chrbticu horšie ako státie. Chrbtica 

stráca svoju flexibilitu a jej mobilita sa 

postupne obmedzuje (Gúth, 2006). 
 

Pri typickom nesprávnom sede je chrbát 

zaguľatený a panva podsadená dozadu. Táto 

pozícia nadmerne zvyšuje tlak na medzi-

stavcovú platničku. Pri takomto kyfotickom 

sede sa nielen preťažujú platničky, ale dochá-

dza aj k približovaniu sa sterna k symfýze 

lonovej kosti (preto sa používa podľa Brüggera 

aj názov sternosymfyzeálny syndróm) 

a k predsunutému držaniu hlavy a krku s hy-

perlordózou v kraniocervikálnom prechode. 

Výsledkom je zvýšené napätie vo väčšine pos-

turálnych svalov (Gúth, 2006; Lewit, 2003). 

Rozloženie tlaku na platničku je v tejto polohe 

neekonomické a platnička sa klinovito defor-

muje. Pri takomto sede sa však rozširujú 

medzistavcové otvory, ktorými prechádzajú 

spinálne nervy. Tie môžu byť rôznymi vznik-

nutými adaptačnými procesmi zúžené a potom 

je poloha v sede s guľatým chrbtom vnímaná 

ako úľavová (Rašev, 1992). 

V Brüggerovom koncepte ide o aktívny 

vzpriamený sed, charakterizovaný dvoma lor-

dotickými krivkami. Prvá je daná pretiahnutím 

v oblasti lumbálnej a torakálnej chrbtice (od os 

sacrum až po Th5), druhá nadväzuje na pred-

chádzajúcu a dosahuje až do oblasti hornej 

cervikálnej chrbtice. Tieto skutočnosti najlep-

šie znázorňuje Brüggerov model ozubených 

kolies (obrázok 1). Model ukazuje vzájomnú 

prepojenosť tzv. troch primárnych pohybov 

a to klopenie panvy dopredu, zdvíhanie hrud-

níka a natiahnutie krku (Kolář, 2009; Gúth, 

2005; Gúth, 2006, Rašev, 1992). 

 

 

Obrázok 1 Brüggerov model ozubených 

kolies (Vrbová, 2011) 
 

Tlak na medzistavcové platničky je väčší po-

čas sedenia než počas státia. Najnižšie zaťaže-

nie chrbtice je v ľahu a je to okolo 25 kg 

zaťaženia na vnútro medzistavcových platni-

čiek. Hodnota zaťaženia pri stoji je do 100 kg, 

ale pri sede je to až do 175 kg. Nesprávnou 

polohou pri sedení sa tento tlak ešte zvyšuje 

(Dylevský, 2003; Spinalis, 2012).  
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Tabuľka 1  Posturálne syndrómy 
POSTURÁLNE SYNDRÓMY 

 Horný skrížený syndróm Dolný skrížený syndróm 

Skrátené svaly M.trapezius (horná časť) 

M.levator scapulae 

M.sternocleidomastoideus 

M.pectoralis major 

M.pectoralis minor 

Krátke extenzory záhlavia 

M.rectus femoris 

M.tensor fasciae latae 

M.iliopsoas 

M.erector spinae (LS časť) 

 

Oslabené 

svaly 

M.trapezius (stredná časť) 

M.trapezius (dolná časť) 

M.serratus anterior 

M.rhomboideus major 

M.rhomboideus minor 

M.gluteus maximus 

M.gluteus medius 

M.gluteus minimus 

M.rectus abdominis 

M,oliquus externus abdominis 

M.obliquus internus abdominis 

Objektívny 

nález 

Porušená dynamika krčnej chrbtice, predsunutá hlava, 

zvýšená cervikálna lordóza, preťaženie C-Th a C-C 

prechodu, protrakcia ramien, scapula alata 

Zvýšená anteverzia panvy, lumbálna 

hyperlordóza, nedostatočná extenzia BK 

pri chôdzi, preťaženie medzistavcových 

platničiek 

 

Obrázok 2 znázorňuje percentuálne zaťaženie 

platničky v rôznych polohách, pričom základ-

ná poloha v stoji predstavuje zaťaženie chrbti-

ce 100%.  

 
Obrázok 2 Veľkosť tlaku na lumbálne medzi-

stavcové platničky (Grammer Office, 2012)  

 

Podľa Spinalis (2012) dlhotrvajúce zaťažova-

nie a zvyšovanie tlaku na medzistavcové plat-

ničky je v krátkom intervale dokonca vítané. 

Pomáha spevniť medzistavcové platničky 

a udržiava ich zdravé (podobne ako cvičenie). 

Avšak neúmerné alebo permanentné zaťažo-

vanie medzistavcových platničiek spôsobuje 

výron tekutiny, ktorá sa nachádza v plat-

ničkách. Progresívne vysušovanie medzistav-

cových platničiek zmenšuje priestor medzi 

nimi, čo po dlhšom čase môže viesť k ich 

deštrukcii. 

 

CIELE PRIESKUMU 

Cieľom prieskumu bolo stanoviť preferovaný 

spôsob sedenia študentov fyzioterapie TnUAD 

v Trenčíne počas prednášok a zistiť počet štu-

dentov, ktorí sedia správne. Druhým cieľom 

bolo určiť a stanoviť počet študentov preferu-

júcich sed s prekríženými dolnými končati-

nami, kyfotický sed a tzv. šikmý sed. Následne 

sme vybrali troch študentov s nesprávnym 

sedom a zhodnotili sme kvalitu ich posturál-

neho systému. 

 

METODIKA PRIESKUMU 

Na splnenie cieľov sme sa rozhodli sledovať 

spôsoby sedenia študentov počas prednášok. 

Samotní študenti o sledovaní neboli vopred 

informovaní. Hodnotili sme teda ich habituál-

ny sed. Využili sme metódu pozorovania. Po 

zhodnotení spôsobov sedu celého súboru sme 

vybrali troch študentov u ktorých sme vyko-

nali vyšetrenia zamerané na posturálny systém. 

Išlo o vyšetrenia skrátených a oslabených sva-

lov. Stupeň skrátenia sme objektivizovali po-

mocou numerickej stupnice 0 - 3, kde: 0 = nej-

de o skrátenie, 1= mierne závažné skrátenie, 
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2= stredne závažné skrátenie a 3 = veľmi 

závažné skrátenie. Pre hodnotenie svalového 

oslabenia sme pred klasickým zdĺhavým sva-

lovým testom podľa Jandu (2004) upred-

nostnili časovo menej náročné orientačné 

skúšky na oslabené svaly podľa Janíkovej 

(1998). Hlboké flexory krku sme testovali 

skúškou čítania, silu dolných fixátorov lopa-

tiek kľukom, silu brušných svalov skúškou 

vystretia kolien a skúškou prednoženia a silu 

pelvifemorálnych stabilizátorov pomocou 

Trendelenburgovej skúšky. 

 

PRIESKUMNÁ VZORKA 

Celkový súbor tvorilo 50 študentov tretieho 

ročníka odboru fyzioterapie študujúcich na 

Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Z celkového 

počtu bolo 15 mužov a 35 žien. Vekový prie-

mer súboru bol 21 rokov (od 20 do 23 rokov). 

 

VÝSLEDKY  

Z pozorovania sme zistili, že z celého súboru 

(50 študentov) len 15 študentov (30%) počas 

prednášky preferovalo správny sed. U ostat-

ných dominoval patologický posturálny stereo-

typ sedu (graf 1, tabuľka 2). Išlo o rôzne 

kombinácie kyfotického sedu, sedu s predsu-

nutou hlavou, sedu s prekríženými dolnými 

končatinami prípadne šikmého sedu.  
 

Tabuľka 2 Správny a nesprávny spôsob 

sedenia študentov počas prednášky 

Typ sedenia n % 

Správny sed 15 30% 

Nesprávny sed 35 70% 

Spolu 50 100% 

 

Najčastejšie, a to až v 66% prípadov (n=33) 

sa vyskytoval sed s kyfotickým chrbtom 

(sternosymfyzeálny syndróm podľa Brüggera). 

Z ďalších patologických spôsobov sedu sme 

zaznamenali sed s prekríženými dolnými kon-

čatinami, ktorý sa vyskytol u 30 študentov 

(60%). Často sme spozorovali aj tzv. šikmý 

sed, teda s vytočeným trupom, ktorý je častou 

príčinou vzniku skoliózy u detí a dospievajú-

cich. Šikmý sed na prednáškach preferovalo 

30 študentov (60%) z celého súboru. 

 
Graf 1 Správny a nesprávny spôsob sedenia 

študentov počas prednášky 
 

Z pomedzi rôznych patologických spôsobov 

sedenia teda dominoval sed s kyfotickým 

chrbtom. V tejto polohe sa lumbálne platničky 

klinovito deformujú a vysúvajú sa smerom 

dorzálnym. Táto poloha nielenže nepriaznivo 

vplýva na celkový funkčný stav chrbtice ale 

obmedzuje aj dýchanie. Napriek tomu sa táto 

poloha mnohým ľuďom javí ako úľavová, pre-

tože sa zmenšuje tlak na nervové korene. 

Takýto spôsob sedu dominoval u 23 dievčat 

z 35 (66%) a u 10 chlapcov z 15 (67%) (graf 2, 

tabuľka 3). 
 

Tabuľka 3 Sed s kyfotickým chrbtom 

Prekrížené 

DK 

Áno  

n (%) 

Nie  

n (%) 

Spolu  

n (%) 

Chlapci 10 (67%) 5 (33%) 15 (100%) 

Dievčatá 23 (66%) 12 (34%) 35 (100%) 

Spolu 33 (66%) 17 (34%) 50 (100%) 

 
Graf 2 Sed s kyfotickým chrbtom 
 

Sed s prekríženými dolnými končatinami sa 

vyskytol u 30 z 50 študentov (60%). Upred-

nostňovali ho najmä dievčatá. Tento sed stláča 

cievy a nervy dolných končatín čo sa po dlh-

šom čase strávenom v tejto polohe prejaví 

dyskomfortom v dolných končatinách najčas-

tejšie v podobe tŕpnutia, mravčenia a stuhnutia 

svalov. Z celkového počtu dievčat (35) až 27 

0% 50% 100%

Chlapci

Dievčatá

67% 

66% 

33% 

34% 
Áno

Nie
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dievčat (77%) sedelo s prekríženými dolnými 

končatinami. Z celkového počtu chlapcov 

(15), iba 3 chlapci (20%) sedeli s prekríženými 

dolnými končatinami. Ostatní študenti nemali 

počas sedu prekrížené dolné končatiny (graf 3, 

tabuľka 4). 
 

Tabuľka 4 Sed s prekríženými dolnými 

končatinami 

Prekrížené 

DK 

Áno  

n (%) 

Nie  

n (%) 

Spolu  

n (%) 

Chlapci 3 (20%) 12 (80%) 15 (100%) 

Dievčatá 27 (77%) 8 (23%) 35 (100%) 

Spolu 30 (60%) 20 (40%) 50 (100%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3 Sed s prekríženými dolnými 

končatinami 
 

Zistili sme, že 30 študentov (60%) upred-

nostnilo počas prednášky šikmý sed. Sed 

v tejto polohe núti vytočiť hornú časť tela do 

strany a jedna horná končatina tak stráca oporu 

o plochu stola. Dlhodobé zotrvávanie v tejto 

polohe časom spôsobuje vznik svalovej 

dysbalancie a postupne aj zmeny na chrbtici 

v zmysle skoliotického zakrivenia. U dievčat 

sa preferencia šikmého sedu nepotvrdila, 

výsledky nášho pozorovania vyšli nerozhodne. 

Chlapci v porovnaní s dievčatami vo väčšej 

miere uprednostňovali šikmý sed. Z celkového 

počtu chlapcov (15) až u 12 (80%) dominoval 

šikmý sed (graf 4, tabuľka 5). 
 

Tabuľka 5 Šikmý sed 

Šikmý 

sed 

Áno  

n (%) 

Nie  

n (%) 

Spolu  

n (%) 

Chlapci 12 (80%) 3 (20%) 15 (100%) 

Dievčatá 18 (51%) 17 (49%) 35 (100%) 

Spolu 30 (60%) 20 (40%) 50 (100%) 

 
Graf 4 Šikmý sed 

 

Zo všetkých študentov, u ktorých sme spozo-

rovali preferovanie nesprávneho sedu, sme si 

vybrali náhodných troch. Na nich sme 

následne zrealizovali vyšetrenie pohľadom 

(držanie tela v stoji a sede) a tiež sme vykonali 

orientačné skúšky na oslabené svaly podľa 

Janíkovej (1998) a vyšetrili sme svaly s 

tendenciou ku skráteniu. 

 

Študent 1: žena, 23 rokov 

Vyšetrenie pohľadom - držanie tela v stoji: 

 Vyšetrenie z dorzálnej strany: päty 

v predĺžení achilovej šľachy, špičky zvie-

rajú uhol cca. 30°, predkolenia vo vertikále, 

pravá podkolenná jamka mierne vyššie (cca 

1cm), výška gluteálnych rýh symetrická, 

intergluteálna ryha je kolmá, panva symet-

rická, v C-Th oblasti chrbtice sa začína 

rozvíjať dextrokonvexná skolióza (zvýraz-

nená v predklone), mediálny okraj lopatiek 

vpravo viac vzdialený od chrbtice, lopatky 

mierne odstávajú, obe ramená v rovnakej 

výške, hlava a krk napriamené bez odchýl-

ky do strán alebo rotácie. 

 Vyšetrenie z ventrálnej strany: klenba nohy 

zachovaná, predkolenia s miernou intraro-

táciou, pately smerujú mierne mediálne, 

SIAS v jednej rovine, brušné svalstvo 

normotonické, sternum vo fyziologickom 

postavení, kľúčne kosti a ramená syme-

trické, hlava a krk v strednom postavení. 

 Vyšetrenie z laterálnej strany: laterálny 

oblúk klenby nohy zachovaný, kolenné kĺby 

vo fyziologickom postavení, flexia 

v bedrovom kĺbe je nulová, postavenie 

prednej a zadnej spiny je v horizontále, 
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zvýraznená lumbálna a cervikálna lordóza, 

ramená v protrakcii. 
 

Vyšetrenie pohľadom - držanie tela v sede: 

hrebene panvovej kosti symetrické, trup naklo-

nený smerom dopredu - zaťaženie trupu na 

sedaciu plochu sa prenáša smerom dopredu 

pred hrbole sedacích kostí a na zadnú stranu 

stehien. Dolné končatiny „omotané“ okolo nôh 

stoličky. Ľavá horná končatina opretá lakťo-

vým kĺbom o písaciu plochu, pravá horná 

končatina opretá celým predlaktím, obe rame-

ná v protrakcii (obrázok 3). 

Skúšky na skrátené svaly: výsledky znázor-

nené v tabuľke 6. 

 

Tabuľka 6  Diagnostika svalového skrátenia – študentka 1 
DIAGNOSTIKA SVALOVÉHO SKRÁTENIA 

SVAL Stupeň skrátenia SVAL Stupeň skrátenia 

M.iliopsoas 1dx / 0 sin M.soleus 1bilat 

M.rectus femoris 1bilat M.pectoralis major 2dx / 1sin 

M.tensor fasciae latae 0 bilat M.pectoralis minor 2dx / 1sin 

Mm.adductores coxae 

(dvojkĺbové) 

0 bilat M.levator scapulae 0 bilat 

Mm.adductores coxae 

(jednokĺbové) 

0 bilat. M.trapezius (horná časť) 0 bilat 

Hamstringy 3bilat M.sternocleidomastoideus 0 bilat 

Mm.gastrocnemii 1bilat M.erector spinae (lumbálna časť) 0 bilat 

 

Orientačné skúšky na oslabené svaly: 

 Trendelenburgov test – panva v horizon-

tále, test negatívny, študentka nemá oslabe-

né pelvifemorálne stabilizátory, 

 skúška čítania – test pozitívny, oslabené 

hlboké flexory šije, 

 skúška vystretia kolien – test negatívny, 

študentka nemá oslabené brušné svaly, 

 skúška prednoženia – test negatívny, štu-

dentka nemá oslabené brušné svaly, 

 skúška kľuku – test negatívny, študentka 

nemá oslabené dolné fixátory lopatiek. 

 

Študent 2: žena, 22 rokov 

Vyšetrenie pohľadom - držanie tela v stoji: 

 Vyšetrenie z dorzálnej strany: päty v predĺ-

žení achilovej šľachy, špičky zvierajú uhol 

cca. 30°, predkolenia vo vertikálnej polohe, 

podkolenné jamky a gluteálne ryhy v rovna-

kej výške, intergluteálna ryha kolmá, panva 

symetrická, zakrivenia chrbtice sú vo fyzio-

lógii, mediálny okraj na pravej lopatke je 

viac vzdialený od chrbtice, lopatky ležia 

plocho na hrudníku, pravé rameno mierne 

vyššie, hlava a krk sú napriamené bez 

odchýlky do strán alebo rotácie, 

 Vyšetrenie pohľadom z ventrálnej strany: 

patologická klenba nohy (plochonožie), 

predkolenia bez rotácie a zauhlenia, pately 

smerujú priamo dopredu, SIAS v jednej 

rovine, brušné svalstvo normotonické, pra-

vá kľúčna kosť je vyššie s prehĺbenou 

supraklavikulárnou jamkou, pravé rameno 

vyššie (cca 2 cm), hlava a krk v strednom 

postavení, 

 Vyšetrenie pohľadom z laterálnej strany: 

pozdĺžny oblúk klenby nohy padnutý, ko-

lenné kĺby vo fyziologickom postavení, 

flexia v bedre nulová, postavenie prednej 

a zadnej spiny je v horizontále, fyziologické 

zachovanie lumbálnej lordózy hrudnej 

kyfózy a krčnej lordózy, ramená v pro-

trakcii. 
 

Vyšetrenie pohľadom - držanie tela v sede: 

panva v asymetrii (rovnako spiny aj hrebene 

panvovej kosti) – vpravo vyššie. Sed na ľavej 

dolnej končatine podloženej pod sedaciu 

plochu. Pravá dolná končatina v 90° flexii 

v bedrovom, kolennom aj členkovom kĺbe, 

chodidlo celou plochou na podložke v extra-

rotácii. Trup naklonený šikmo dopredu dopl-

nený rotačnou zložkou, mierne zvýraznenou 
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C-Th kyfózou. Zachovaná opora oboch 

predlaktí o stôl, pravý lakťový kĺb však mimo 

plochy stola (obrázok 3) . 

Skúšky na skrátené svaly: výsledky sú  zná-

zornené v tabuľke 7. 

 

Tabuľka 7  Diagnostika svalového skrátenia – študentka 2  
DIAGNOSTIKA SVALOVÉHO SKRÁTENIA 

SVAL Stupeň skrátenia SVAL Stupeň skrátenia 

M.iliopsoas 0 bilat M.soleus 1dx / 0 sin 

M.rectus femoris 0 bilat M.pectoralis major 0 bilat 

M.tensor fasciae latae 1bilat M.pectoralis minor 0 bilat 

Mm.adductores coxae 

(dvojkĺbové) 

2dx / 0 sin M.levator scapulae 0 bilat 

Mm.adductores coxae 

(jednokĺbové) 

1dx / 0 sin M.trapezius (horná časť) 0 bilat 

Hamstringy 2bilat M.sternocleidomastoideus 1dx / 0 sin 

Mm.gastrocnemii 1dx / 0 sin M.erector spinae 

(lumbálna časť) 

0 bilat 

 

Orientačné skúšky na oslabené svaly: 

 Trendelenburgov test – panva v horizon-

tále, test negatívny, študentka nemá os-

labené pelvifemorálne stabilizátory, 

 skúška čítania – test pozitívny, oslabené hl-

boké flexory šije, 

 skúška vystretia kolien – test negatívny, 

študentka nemá oslabené brušné svaly, 

 skúška prednoženia – test negatívny, štu-

dentka nemá oslabené brušné svaly, 

 skúška kľuku – test pozitívny, študentka má 

oslabené dolné fixátory lopatiek. 

 

Študent 3: žena, 22 rokov 

Vyšetrenie pohľadom - držanie tela v stoji: 

 Vyšetrenie z dorzálnej strany: päty v predĺ-

žení achilovej šľachy, špičky zvierajú uhol 

cca. 30°, predkolenia vo vertikále, pravá 

podkolenná jamka mierne vyššie, pravá 

gluteálna ryha mierne vyššie, kolmý 

priebeh intergluteálnej ryhy, zakrivenia 

chrbtice fyziologické, mediálny okraj oboch 

lopatiek rovnako vzdialený od chrbtice, 

lopatky mierne odstávajú, ramená syme-

trické v rovnakej výške, hlava a krk napria-

mené bez odchýlky do strán a rotácie, 

 Vyšetrenie z ventrálnej strany: patologická 

klenba nohy (plochonožie), predkolenia bez 

rotácie a zauhlenia, pately smerujú priamo 

dopredu, SIAS v jednej rovine, brušné 

svalstvo ľahko hypotonické, kľúčne kosti 

a ramená symetrické bez patologických 

zmien, taily symetrické, hlava a krk 

v strednom postavení, 

 Vyšetrenie z laterálnej strany: pozdĺžny 

oblúk klenby nohy je padnutý, kolenné kĺby 

vo fyziologickom postavení, flexia v bedro-

vom kĺbe je nulová, postavenie prednej 

a zadnej spiny v horizontále, zvýraznená 

lumbálna a cervikálna lordóza, ramená 

v protrakcii. 
 

Vyšetrenie pohľadom - držanie tela v sede: 

panva a spiny symetrické, hrebene panvovej 

kosti symetrické, trup naklonený smerom 

dopredu, kyfotické držanie. Dolné končatiny 

prekrížené pod stoličkou. Nohy v kontakte 

s podložkou len špičkami. Ľavá horná kon-

čatina opretá celým predlaktím o písaciu plo-

chu, avšak lakťový kĺb je mimo plochy stola. 

Pravá horná končatina opretá lakťovým 

kĺbom, plecia v protrakcii, hlava predsunutá 

a podopretá pravou hornou končatinou 

(obrázok 3). 

Skúšky na skrátené svaly: výsledky zaz-

namenané v tabuľke 8. 
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Obrázok 3  Habituálny sed študentiek 1-3 
 

Tabuľka 8  Diagnostika svalového skrátenia – študentka 3 
DIAGNOSTIKA SVALOVÉHO SKRÁTENIA 

SVAL Stupeň skrátenia SVAL Stupeň skrátenia 

M.iliopsoas 1bilat M.soleus 1dx / 0 sin 

M.rectus femoris 3dx / 2 sin M.pectoralis major 0 bilat 

M.tensor fasciae latae 0 M.pectoralis minor 0 bilat 

Mm.adductores coxae 

(dvojkĺbové) 

1bilat M.levator scapulae 2bilat 

Mm.adductores coxae 

(jednokĺbové) 

2bilat M.trapezius (horná časť) 2bilat 

Hamstringy 3bilat M.sternocleidomastoideus 0 bilat 

Mm.gastrocnemii 1bilat M.erector spinae (lumbálna časť) 0 bilat 

 

Orientačné skúšky na oslabené svaly: 

 Trendelenburgov test – panva v hori-

zontále, test negtívny, študentka nemá 

oslabené pelvifemorálne stabilizátory, 

 skúška čítania – test pozitívny, študentka 

má oslabené hlboké flexory šije, 

 skúška vystretia kolien – test pozitívny, 

študentka má oslabené brušné svaly, 

 skúška prednoženia – test pozitívny, 

študentka má oslabené brušné svaly, 

 skúška kľuku – test negatívny, študentka 

nemá oslabené dolné fixátory lopatiek. 

 

DISKUSIA A ZÁVER 

Cieľom práce bolo stanoviť preferovaný 

spôsob sedenia študentov fyzioterapie TnUAD 

v Trenčíne počas prednášok a zistiť najčastej-

šie sa vyskytujúce chyby sedenia. Na splnenie 

cieľa sme najskôr sledovali spôsob sedenia 

študentov na vyučovaní. Naše výsledky vedú 

k záveru, že až u 70% študentov dominuje 

patologický spôsob sedenia. Často sa jedná 

o rôzne kombinácie nesprávneho sedenia, ako 

napríklad sed s kyfotickým chrbtom s prekrí-

ženými dolnými končatinami alebo so šikmým 

sedom. Stretli sme sa aj so situáciami, kedy 

mal študent celú jednu dolnú končatinu skrče-

nú pod vlastným zadkom a zaťažoval ju tak 

váhou svojho tela (obrázok 3, študentka 2). 

Následne sme náhodne vybrali troch štu-

dentov u ktorých prevažoval patologický sed a 

zrealizovali sme na nich vyšetrenie stoja 

a sedu aspexiou, vyšetrenie skrátených svalov 

a vyšetrenie oslabených svalov orientačnými 

skúškami. 
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Až u 60% študentov sa vyskytoval šikmý 

sed. Je všeobecne známe, že takýto sed najmä 

u dospievajúcich podporuje vznik skoliózy. 

Mierne skoliotické držanie sme spozorovali 

u dvoch z troch náhodne vybraných študentov. 

Vo väčšine prípadov sa však šikmému sedu 

vyhnúť ani nedalo, keďže väčšina študentov 

sedela na stoličke s pravostrannou sklápacou 

doskou na písanie bez možnosti opory ľavého 

predlaktia o písaciu plochu. Už len samotné 

ergonomické vlastnosti stoličky nútia študenta 

zaujať šikmý sed. 

Z prieskumu vyplýva, že študentka 1 mala 

mierne závažné skrátenie nasledovných 

svalov: m. iliopsoas, m. rectus femoris, mm. 

gastrocnemii, m. soleus. Stredne závažné 

skrátenie mala vo svaloch m.pectoralis major, 

m.pectoralis minor a veľmi závažne skrátené 

boli hamstringy. U študentky sa orientačnými 

skúškami zistilo, že má oslabené hlboké 

flexory šije. Svalová dysbalancia sa tak 

najvýraznejšie prejavila v hornej oblasti 

(horný skrížený syndróm). Študentka aj 

udávala bolesti v oblasti C – Th prechodu. 

Študentka 2 mala mierne závažné skrátené 

m.tensor fasciae latae, mm.adductores coxae 

(jednokĺbové), mm.gastrocnemii, m.soleus, 

m.sternocleidomastoideus, stredne závažne 

skrátené mm.adductores coxae (dvojkĺbové) 

a hamstringy. Orientačnými skúškami sa 

zistilo oslabenie hlbokých flexorov šije a tak-

tiež brušného svalstva. Svalová dysbalancia sa 

teda tiež najvýraznejšie prejavila v hornej 

oblasti (horný skrížený syndróm). Na bolesti 

v pohybovom systéme sa študentka vo 

zvýšenej miere nesťažovala. 

Študentka 3 mala mierne skrátený m. 

iliopsoas, mm. adductores coxae (dvojkĺbové), 

mm.gastrocnemii, m.soleus, stredne závažne 

skrátené jednokĺbové adduktory bedra, m. 

levator scapulae, m.trapezius superior a m. 

sternocleidomastoideus. Veľmi závažne skrá-

tenie sme zistili na m.rectus femoris a ham-

stringoch. Orientačnými skúškami sme zistili 

oslabenie hlbokých flexorov šije a taktiež aj 

brušného svalstva. Svalová dysbalancia sa naj-

výraznejšie prejavila v dolnej oblasti (dolný 

skrížený syndróm). Najvýraznejšie bolesti 

študentka udávala v oblasti LS prechodu. 

Praxou sa potvrdilo, že nemožno odporúčať 

žiaden sed za trvalý, ale len za prevažujúci. 

Sed so vzpriameným držaním tela by sa preto 

mal striedať so sedom relaxačným. Rovnako 

dôležitý je aj výber správnej stoličky. Súčasná 

moderná doba nám umožňuje široký výber 

s rôznymi ergonomickými parametrami (výška 

stoličky, hĺbka sedadla, chrbtové opierky, 

bočné opierky na horné končatiny, špeciálne 

opierky na lumbálnu chrbticu, sedacie kliny, 

PC vankúše, pružinové perovanie, kľakač-

ky,...). Nevhodné je sedieť v hlbokých sedad-

lách a gaučoch. Bedrá nemajú byť nižšie ako 

kolená. Takéto sedenie totiž vedie ku kyfoti-

zácii chrbtice a následnej bolesti chrbta. Tiež 

časom spôsobuje skrátenie flexorov bedra, 

hamstringov a mm. gastrocnemii. Tiež sa treba 

vyhýbať sedu s vystretými dolnými končati-

nami pred sebou. Chodidlá by počas sedu vždy 

mali mať kontakt s podložkou, čím sa umožní 

prenášanie váhy tela na dolné končatiny a od-

ľahčí sa chrbtica. Pri dlhodobej práci v sede 

Gilbertová (2002) odporúča cca. každých 

20minút aktivovať venóznu pumpu dolných 

končatín (cievna gymnastika), prípadne vstať 

a prejsť sa. Rovnako dôležité je relaxovať 

pletence horných končatín a šije vhodným 

cvičením. Preto ľudí so sedavým zamestnaním 

učíme autoterapii respektíve prevencii vzniku 

bolesti chrbta. Za najdôležitejšie považujeme 

edukovať už deti v predškolských zariadeniach 

o „škole chrbta“ a následne upevňovať jej 

zásady počas celého štúdia na základných 

školách. 

Rôzni autori, ktorí sa zaoberali vo svojich 

prácach metodikou sedu (Rašev, Lewit, 

Brügger, Mandal,...) sa  v jednej veci zhodujú. 

Prioritu vidia v dôležitosti zachovania vzpria-

meného držania tela, či už v sede na stoličke, 

fitlopte alebo kľakačke. Praxou sa potvrdilo, 

že nemožno odporúčať žiaden sed za trvalý, 

ale len za prevažujúci. Sed so vzpriameným 

držaním tela by sa preto mal striedať so sedom 

relaxačným či odpočinkovým. Dlhodobé sede-

nie v statickej polohe provokuje vznik bolesti 
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chrbta. Pre každého z nás by teda malo byť 

dôležité naučiť sa správne sedieť, aby sme si 

vplyvom bolesti chrbta nezačali pestovať pato-

logické posturálne a neskôr i motorické stereo-

typy. 
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ABSTRAKT 

Vrcholový sport současnosti je charakteristický 

maximálním osobním nasazením sportovce, které 

předpokládá podávání výkonů na hranici lidských 

možností. K těmto výkonům je zapotřebí mobilizovat 

všechny složky osobnosti a harmonizovat je tak, aby 

bylo možné maximálních výkonů dosahovat. Protože se 

na sportovním výkonu nepodílí jen fyzická složka 

osobnosti, ale také psychická složka, je důležité věnovat 

dostatečnou pozornost psychologické přípravě 

sportovce. K tomu slouží psychologická příprava a 

nejen trenér, ale i sportovní psychologové začínají v této 

oblasti pracovat se sportovcem. A tak se dostává do 

přímé souvislosti spolupráce všech zúčastněných, kteří 

se na přípravě sportovce podílejí. Sportovec se stává 

klientem a sportovní psychologové spolupracovníky. 

Příspěvek se zaměřuje na možnosti současné sportovní 

psychologie při spolupráci na přípravě sportovců 

k vrcholným sportovním výkonům.  

 

Klíčová slova: Sportovec. Vrcholový sport. Sportovní 

psycholog. Klient. Psychologická příprava.  

 

ABSTRACT 

Professional sport today is characterized by maximum 

personal commitment athletes who assumes 

administration of performances on the edge of human 

possibility. These performances are needed to mobilize 

all components of personality and harmonize them so 

that it is possible to achieve maximum performance. 

Because it does not participate in sports performance 

only physical component of personality, but also a 

psychological component, it is important to pay 

sufficient attention to the psychological preparation of 

athletes. This serves not only psychological preparation 

and coach, as well as sports psychologists begin work in 

this area is an athlete. And so it gets a direct link 

between the cooperation of all stakeholders who are 

involved in the preparation of athletes. Athlete becomes 

a client and sports psychologists collaborators. This 

paper focuses on the possibilities of contemporary sport 

psychology to collaborate on preparing athletes for top 

sports performance. 

 

Keywords: Athlete. Professional sport. Sports 

psychologist. Client. Psychological preparation. 

 

 

ÚVOD 

Psychologie sportu je poměrně mladá vědec-

ká disciplína, která se zaměřuje na zkoumání 

odrazu sportovní činnosti prostřednictvím 

přímého i nepřímého působení. Přímé půso-

bení sportovní činnosti je zpravidla zprostřed-

kováno sportovcem, nepřímé působení je 

zprostředkováno přes vnější objekty, např. 

sportovními diváky, fanoušky apod. Psycho-

logii sportu lze vnímat jako mezioborovou 

vědní disciplínu, protože je součástí kinatro-

pologie a podílí se na vědeckém bádání 

v oblastech kinantropologie. Sportovní psy-

cholog je tedy  člověk, který má obecné 

psychologické vzdělání a současně je však 

specialistou právě pro sport, protože většinou 

nějakou sportovní činnost sám vykonával a 

díky tomu se může dostat blíže k psychickým 

procesům sportovce, k jeho osobnosti a k jeho 

prožívání. Poznatky z obecné psychologie 

však pro tuto profesi nejsou dnes již dosta-

čující. Dobrý sportovní psycholog je současně 

také manažer, který dokáže rozpoznat a 

správně určit sociální role jednotlivců, zná 

skupinovou dynamiku a je schopen řešit 

konflikty v týmu, fáze skupinového vývoje a 

podílí se na řízení soutěžních týmových situací 

(Blahutková, Sližik, 2013). V procesu spolu-

práce sportovního psychologa se sportovcem 

vzniká vztah, který se dosti podobá dyadické 

interakci a jeho zákonitosti vyplývají z obec-

ných zákonitostí psychologické práce s klien-

tem. Potom musíme rozeznávat jednotlivé 

účastníky tohoto vztahu a současně respek-

tovat procesy, které se mezi nimi odehrávají:  

 sportovní  psycholog je osoba, která se 

zabývá metodami sportovní psychologie, 

tedy ten, který pomáhá v přípravném 

procesu ke sportovním výkonům. Vždy 
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respektuje osobnost sportovce a chová se 

k němu s individuálním přístupem, 

 sportovec je osoba, která vyhledává 

psychologickou pomoc a navazuje spolu-

práci. Každý z nás se cítí někdy psychicky 

nevyrovnaný a mnozí si pokládají otázku, 

kdy je již překročena meze únosnosti 

psychické zátěže. Většinou tehdy, pokud si 

nedokážeme již sami pomoci. Je to však 

velký problém, protože k tomuto zjištění 

skutečně můžeme přijít až v období krize, 

když je již intervence dosti obtížná a 

sportovec může být natolik vyčerpaný, že 

se sportovní aktivitou skončí,  

 psychoterapeutický postup nebo metoda je 

způsob, jakým pomáhá sportovní psycholog  

sportovci v jeho sportovním procesu. 

Musíme vždy mít na paměti, že nemáme 

k výkonu uzpůsobeno a natrénováno pouze 

tělo, ale i naše psychika musí být připra-

vena na setkávání se soupeři, s obtížnými 

podmínkami, které jsou před sportovce 

stavěny, včetně překonávání výzev pro 

sportovní rekordy. Somatické potíže mohou 

být doprovodným jevem duševní nerovno-

váhy a naopak, duševní nerovnováha může 

být doprovázena somatickými obtížemi. 

V psychologickém postupu je vždy důležité 

mít na mysli potřeby každého jednotlivce a 

to i tehdy, pokud se klient zúčastňuje 

skupinové spolupráce. Vždy záleží na spor-

tovním odvětví a na individualitě osobnosti 

sportovce. 
 

Sport je zdrojem emocí, je tedy emociogenní 

(Slepička, Hošek & Hátlová, 2006). Projevuje 

se u sportovců zejména bouřlivou vnitřní 

dynamikou procesů osobnosti a velkým zas-

toupením prožitků ze sportovní činnosti. 

Dobré je emocionalitu sportovce nechat volně 

reagovat na aktuální situaci (sportovní i mimo-

sportovní), aby nedocházelo ke kumulování 

negativních emocí u jednotlivců. To může mít 

za následek poruchu duševního zdraví a může 

to být příčinou velkého stresu, který vytvoří 

složitou psychickou bariéru a může být 

i začátkem vzniku závažného onemocnění 

(včetně rakoviny).  

Osobnost je často zkoumána i z dalších 

hledisek, například teorie úzké profilace 

(narrow-band theories), která souvisí zejména 

s faktory, které ji ovlivňují. Patří sem zejména 

soutěžní úzkost, motivace, touha po dosa-

hování vítězství apod. 

S emotivitou úzce souvisí také stavy 

osobnosti, které jsou označovány jako telické 

nebo paratelické. Jedná se o základní meta-

motivační párové stavy, které byly popsány již 

Zukermanem (1979, in Křivohlavý, 2001. s. 

72). Definoval vyhledávání dojmů jako aspekt 

lidské osobnosti a podle něj ukazuje vy-

hledávání dojmů na množství lidských 

stimulací, které každý člověk potřebuje. 

Definoval také čtyři odlišné faktory, které se 

podlílejí na potřebě vyhledávání dojmů. Jedná 

se o vyhledávání vzrušení a dobrodružství, 

tendence reagovat na impulzy, vyhledávání 

nových zlušeností a náchylnost k nudě. V jeho 

výzkumech se objevují položky, které ukazují 

na souvislosti se sociálně patologickými jevy 

a s vyhledáváním rizikových aktivit a činností. 

Výsledky výzkumů jsou velmi zajímavé 

zejména ve vztahu k rizikovým sportům, které 

splňují atributy adrenalinových činností s jasně 

definovanými pravidly za účelem podávání 

sportovního výkonu. K tromu, abychom mohli 

s osobností sportovce, tedy s klientem praco-

vat, potřebujeme znát různé přístupy, které 

nám mohou pomoci při spolupráci. K mo-

derním formám přístupů patří interakční 

přístupy. Současné interakční přístupy ve 

sportu můžeme využívat zejména pro pozná-

vání osobnosti, její individualitu, ale současně 

i pro poznávání skupiny a charakter skupino-

vého chování, jednání a reakcí. Je zřejmé, že 

každý z nás má kolem sebe někoho, kdo je 

v kontaktu s okolím velmi oblíbený a klidný, v 

okamžiku sportovního výkonu se však z něj 

stává zcela někdo jiný a může se chovat 

agresivně a zcela nekontrolovatelně. Vysvětlit 

si chování takového člověka bez zjevných 

příčin lze však velmi obtížně, pokud nedo-

kážeme poznat situace, ve kterých se projevuje 
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toto jeho specifické chování. Mnozí  však ani 

ve skupině nejsou schopni agresivních projevů  

přesto, že jsou k tomuto chování vedeni. 

Pokud dokážeme takového člověka na 

agresivní chování ve sportovních situacích 

vhodně připravit, můžeme vytvořit  základnu 

pro týmovou práci a pro dobrou taktiku 

v případě ohrožení sportovního kolektivu. 

Podle Coxe (1998) ovlivňuje sportovní výkon 

řada faktorů, mezi nimiž na osobnost působí 

situace, které představují skoro polovinu 

odlišností oproti jejímu chování v běžném 

životě. Sportovní výkon je tedy tvořen jednak 

osobnostními faktory jednotlivce, dále situací, 

ve které se sportovec nachází a současně na 

něj působí řada dalších faktorů, které mohou 

tento výkon zcela změnit. Proto je důležité při 

posuzování sportovního výkonu vždy 

respektovat všechny faktory, které mohou 

zapříčinit neúspěch jednotlivce nebo kolek-

tivu. Sportovci dnes k vrcholovému výkonu 

potřebují nejen dobrou trénovanost, ale 

současně i přístupy, které jim pomohou 

analyzovat různé interakce, které se na výkonu 

podílejí. Tyto přístupy často není schopen 

realizovat trenér. Je dobré využívat pro 

sportovní přípravu i jiné pomocníky, kteří 

mohou v roli asistenta vykonávat tyto, na první 

pohled nedůležité pozorovací činnosti, a tím 

mohou přispívat k dobré sportovní přípravě na 

aktuálního soupeře nebo na konkrétní 

sportovní situace (vnitřní i vnější). Interakční 

přístupy využíváme při přípravě na 

modelovaný trénink a při jeho realizaci 

můžeme zpětně reagovat na případné 

nedostatky, které se ve sportovní přípravě 

vyskytují. Tím můžeme předejít případnému 

neúspěchu na soutěži. Tyto zkušenosti by měl 

ve své práci využívat zejména kouč a 

psycholog. Tedy ti, kteří zodpovídají za 

optimální výkon při soutěži. Zatímco trenér se 

snaží připravit sportovce  na tréninku a 

zodpovídá zejména za fyzickou přípravu 

sportovce, koučem se stává v okamžiku vedení 

sportovce v soutěži. Bez dostatečných znalostí 

potom nemusí výkon sportovce odpovídat jeho 

práci a snaze po dosažení vynikajících 

výsledků. 

Nepříznivé vlivy, které působí na osobnost 

sportovce v jeho sportovní přípravě i v osob-

ním životě (vnější i vnitřní), mohou vést k 

tíživé životní situaci a jsou označovány jako 

"stresory". Nároky, které jsou vzhledem k 

individuální odolnosti člověka výrazně reálně i 

domněle neadekvátní potom navozují stres. 

Stres zpravidla subjektivně spojujeme s 

nespokojeností - distres a určité vnitřní napětí 

spojené s prožívaným nebezpečím však může 

navozovat i intenzivní spokojenost, jak je 

tomu třeba u adrenalinových sportů (Paulík, 

2002). Stres je prvotním následkem celé řady  

negativních reakcí organismu jejichž spouště-

čem je negativní emoce. Její důsledky jsou již 

v organismu znatelné změnou hladiny 

hormonů v krvi (zejména adrenalin a nor-

adrenalin) a vnějšími projevy osobnosti. 

Negativní reakce organismu (obr. 1) přispívá 

velkou měrou ke ztrátě životní rovnováhy a ke 

změnám chování sportovce (apatie, agresivita), 

které může vést až k patologickým změnám 

organismu (vnější projevy) nebo i ke krizi. Ve 

sportu jsou stresové situace a jejich prožívání 

poměrně časté. 

 

 

 

 
Obrázek 1 Schéma negativní reakce organismu 

 



Zdravotnícke listy, Ročník. 1, Číslo 2,  2013                                                                                                                                 ISSN 1339-3022 

  

63 

Stres je popisován také ve fyziologické sféře 

(Cohen, 1978). Člověk se může stresu i 

stresovým situacím bránit pokud je v dobrém 

zdravotním stavu a je dostatečně "silný". 

Stresy provázejí sportovce po celý jeho 

aktivní sportovní život a způsobují u mnohých 

vážné stavy, které mohou vést až k one-

mocnění.  Zpočátku bývají mírného charak-

teru, později se však přes psychosomatická 

onemocnění přesouvají do vážných nemocí, 

které mohou ohrožovat i zdraví. Sport a 

všechny pohybové aktivity sehrávají nezastu-

pitelnou roli nejen v lidském životě ve vztahu 

harmonie a rovnováhy, nýbrž mohou působit i 

jako fenomén zdraví a psychologické podpory 

(Blahutková, et al., 2005).  K obraně proti 

stresu vytváříme se sportovci tzv. zvládací - 

copingové strategie (Lazaurus, 1966). Vždy je 

však odolnost člověka dána pozitivním 

postojem k možnému zvládání stresu a 

stresových situací. 

    Stres je do jisté míry měřitelný pomocí 

diagnostických nástrojů, zejména v oblasti 

psychických procesů, většinou se však jedná o 

subjektivní pocity, je tudíž v této oblasti těžko 

prokazatelný. Z pohledu bio-medicínského 

však představuje pro odborníky závažný prob-

lém, který doprovází onemocnění již v jejich 

počátcích a podílí se na horším zdravotním 

stavu klientů. Proto je velmi důležité udržovat 

pozitivní mysl i v případě vážných one-

mocnění.  

Lidé v chronickém stresu nebo v depresi si 

stále udržují vyšší hladinu aktivace a diskom-

fort v subjektivním prožívání. Často ten, kdo 

žije v tomto stavu delší dobu, považuje tuto 

situaci za normu, připadá mu běžné, že 

nedokáže doopravdy odpočívat, uvolnit se 

nebo se radovat a žije tak v chronickém 

úzkostném napětí. Tito lidé potom velmi těžko 

relaxují a jsou málo přístupní řešení 

zmíněných potíží (Machač, Machačová, 1991). 

     Deprese souvisejí často s přílišným pra-

covním vypětím nebo s velkým fyzickým 

zatížením, lze je tedy nalézat nejen u manažerů 

velkých podniků, ale stále více se objevují u 

vrcholových sportovců. 

     Při odstraňování stresových situací a 

stresů lze za hlavní považovat prvky pozitivní 

psychologie, objevovat problematiku sebe-

ocenění (self – esteem), která se zabývá 

zejména problémy zvažování hodnoty sebe 

sama. Jedná se o emoci s příznačným 

kulturním označením (Hewitt, 2000). Dobré je 

využívat emoce pro zvládání těžkostí a 

současně poznat sílu vrcholných zážitků flow 

– plynutí (totální pohroužení se do toho co 

právě děláme). Tyto prvky souvisí se stylem 

života a s jeho kvalitou. 

Pokus o spojení pocitové sféry s fyzio-

logickými pocity se objevil v Testu stresu, 

který veřejnosti předložil po mnoha diskuzích 

Selye (1993). Jeho iniciativu rozvinul pro naše 

podmínky Křivohlavý (2001) a představil 

Fyziologické, emocionální a behaviorální 

příznaky stresu. Tento test je rozdělen do tří 

částí (dle názvu) a obsahuje celkem 32 

položek pro zjišťování míry stresu. Byl 

standardizován v ČR pro dospělou populaci. 

Pokud sportovec nezvládá stres nebo 

depresivní stavy, které jsou trvalejšího charak-

teru, mohou se u něj objevovat závažné 

psychosomatické potíže, které později přispějí 

k rozvoji anxiózních stavů. Tyto stavy  jsou 

poznatelné u sportovce v okamžiku jeho 

psychosomatických potíží, které se projeví při 

negativním předstartovním stavu nebo při 

psychologickém selhání. V těchto případech je 

vždy nutná spolupráce s odborníkem (nejlépe 

s psychologem) a je nutné tyto stavy co 

nejrychleji odbourat (jinak hrozí, že se tento 

stav přenese i do běžného života). 

Pokud nejsou předchozí negativní stavy  u 

sportovce včas rozpoznány nebo jsou přehlí-

ženy, může se sportovec dostat až do krize a 

tato je velmi nebezpečná pro samotný běh 

života. Přichází pomalu, je dlouhodobá a 

způsobuje vážné zdravotní poškození, později 

i psychickou nerovnováhu (mnohdy si takový 

sportovec sáhne i na život).  

Sportovní psycholog představuje v sou-

časném sportovním světě již osobnost nezastu-

pitelnou a pro vrcholové sportovní výkony 

zcela potřebnou. Trenéři, rodiče nebo i 
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samotní sportovci psychologickou podporu pro 

dosahování vrcholných sportovních výkonů 

vyhledávají a tak se rozvíjí velmi rychle 

odvětví oboru Práce s klientem, který se 

přenáší do sportovního prostředí. Z našich 

zkušeností vyplývá (30 let praxe), že sportovní 

psycholog vždy musí respektovat individualitu 

osobnosti sportovce, musí vycházet ze znalosti 

osobní anamnézy sportovce, z dobré znalosti 

osobnosti sportovce a současně musí respek-

tovat jeho aktuální psychofyziologický stav. 

Potom lze přispívat ke zlepšování výkonů i 

trvalejší výkonnosti a zejména přispívat ke 

kvalitě života vrcholových sportovců. 

V psychologických přístupech je nutné 

respektovat také věk sportovců a pohlaví, které 

mohou být limitujícím faktorem pro rozvoj 

další spolupráce. Současně je nutné také 

rozvíjet spolupráci s rodiči (do 18 let věku 

dítěte)  nebo se zákonnými zástupci. Sportovní 

psycholog by měl vždy respektovat autonomii 

osobnosti sportovce a dodržovat základní 

pravidla společenské etiky. Pokud jsou prezen-

továny kasuistiky, musí být respektován etický 

kodex. Konkrétní údaje o sportovci je možné 

publikovat pouze se souhlasem konkrétní 

jmenované osoby. 

V příspěvku představím tři kasuistiky a 

psychologickou podporu pro rozvoj spolu-

práce, vybrala jsem je s vědomím nutnosti 

poznávání spolupráce a psychologické pod-

pory. 

 

DÍTĚ A RODINA 

V mnoha případech se sportovní psycholog 

setkává s přehnanými ambicemi rodičů, které 

vidí ve svých dětech „vrcholové sportovce a 

mistry světa“, přitom děti nedosahují ani 

úrovně reprezentační nebo se neúčastní repu-

blikových soutěží. Ambiciózní rodiče přitom 

hledají chyby všude v okolí, aby prokázali, že 

jejich dítě je výjimečné, jenom si toho ještě 

nikdo nepovšimnul. V dalších případech jsou 

na sportující děti kladeny příliš vysoké nároky, 

které mohou děti zcela vyčerpávat. Rodiče se 

zúčastňují sportovních soutěží svých dětí a 

chovají se na sportovišti zcela neadekvátně a 

poškozují přitom zejména vlastní potomky. 

 

Kasuistika 1 

Chlapec – 12 let tenista, bez vlastních souro-

zenců (2 nevlastní, společně nežijí), úplná 

rodina (rodiče starší a u každého se jedná o 

druhé manželství).  

Sportuje již od 5 let. Na tréninku podává 

velmi dobré a standardní výkony, na soutěži 

po prohraném zápase pláče a není schopen 

běžné komunikace, nechce již ve sportu dále 

pokračovat. Vždy po uklidnění se vše vrací 

zpět a jeho cesta se neustále opakuje. Pláč 

se objevuje i při neúspěchu ve škole nebo mezi 

kamarády. 

Otec: klidný, bývalý sportovec, po soutěžích 

se synem vždy řeší případné neúspěchy a sport 

bere pouze jako životní zábavu. 

Matka: dosti emocionální, synovu sportovní 

kariéru velmi prožívá a klade na něj příliš 

vysoké nároky (nejen ve sportu, ale i ve škole). 

Anamnéza: extrovert, cholericko sangvinický 

temperament s dobrou krátkodobou pozor-

ností, má nízkou aspiraci a příliš si nevěří, více 

se zaměřuje na úspěšnou činnost. Má vysoké 

skóre v konzervatizmu a spíše se projevuje 

neuroticky. Po návštěvě pedagogicko.-psycho-

logické poradny je diagnostikována porucha 

učení a psychomotorický neklid bez dalšího 

doporučení nebo vysvětlení jak na problému 

pracovat. 

Na začátku spolupráce (vždy za přítomnosti 

matky) se objevuje vysoká vazba na její proje-

vy, na její emocionalitu i na její prožívání. 

Jakmile se něco nedaří nebo není podle jejích 

představ. Chlapec začíná být nervózní a 

očekává matčinu kritiku, ta později vyvolává u 

něj pocity úzkosti. V přítomnosti otce se chová 

matka zcela jinak a chlapec žádné projevy 

úzkostnosti nevykazuje. Doporučila jsem na 

počátku spolupráce fyziologické regulační 

prostředky (zejména dýchání a aktivace) pro 

řešení aktuálního psychického stavu před 

startem a v průběhu přestávek. Stav se začal 

postupně zlepšovat. 
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Při jednom ze zápasů v dalším období jsem 

se rozhodla tenisový turnaj navštívit, abych 

byla přítomna aktuálnímu stavu tenisty a 

současně lépe pochopila atmosféru zápasu a 

schopnost chlapce reagovat na konkrétní 

soupeře. Chlapec zvládal zpočátku zápasu vše 

podle očekávání, jakmile však začal prohrávat, 

zvedla se v matce obrovská vlna energie, 

kterou se snažila převést do soupeře zcela 

neetickým způsobem.  Začala na soupeře ne-

slušně pokřikovat, nadávala trenérům soupeře 

a poté i rozhodčímu. Atmosféra na kurtu se 

začala vyhrocovat, matka byla dvakrát 

napomenuta rozhodčím a poté se rozplakala. 

Chlapec svůj zápas prohrál a rozplakal se také. 

Poté opět odmítl ve sportovní aktivitě pokra-

čovat. 

Spolupráci jsem zaměřila zejména na psy-

chologickou intervenci k matce a k jejím 

psychickým výkyvům v průběhu soutěžení 

syna, současně jsme začali připravovat pod-

mínky pro jednoduchý mentální trénink (s 

využitím prvků vizualizace). 

Matka se dalších turnajů nezúčastňuje, syna 

doprovází otec, chlapec se značně zklidnil a 

jeho výkony se pomalu začínají zlepšovat. 

Spolupráce pokračuje.  

 

Kasuistika 2 

Chlapec – 14 let, hokejista, žije s otcem (ten 

si v posledním roce našel mladou přítelkyni – 

tato je pro chlapce spíše kamarádkou než ne-

vlastní matkou, ráda by si s partnerem pořídila 

dítě). 

Otec: podnikatel, který chce mít ze syna 

vrcholového sportovce, snaží se vše řešit fi-

nančními prostředky a požaduje, aby syn 

reprezentoval dva sportovní kluby současně 

(vzdálené 70 km), sám se stará o domácnost 

včetně nakupování a péče o dovoz syna do 

sportovního klubu v Brně. 

Matka: o syna se nezajímá, údajně alko-

holička 

Při prvním setkání se snaží otec vysvětlit 

jeho péči o syna, přičemž trvá na skutečnosti, 

že reprezentovat dva kluby současně je pro 

syna velkou výhodou, protože se lépe a 

rychleji zdokonalí v hokejových doved-

nostech. Kromě pravidelných tréninků a sobot-

ních a nedělních zápasů zajistil synovi také 

péči kondičního trenéra (2 x týdně), nutričního 

poradce a protože má pocit, že chlapec 

nepodává očekávané výsledky, obrací se na 

sportovního psychologa. 

Chlapec se necítí přetížen, má však problémy 

se spoluhráči v brněnském sportovním klubu, 

protože ostatní jej mezi sebe nepřijali a jsou 

přesvědčeni, že otec synovi platí účast v klubu 

i na soutěžích. Trenér se chová vůči němu 

agresivně a neustále jej staví do role nejslab-

šího článku v týmu (chlapec přitom pociťuje, 

že není nejslabší). Do druhého sportovního 

klubu odjíždí 2 x týdně po školním vyučování 

trénovat a pokud mu to časově umožní 

soutěžní řád, reprezentuje i tento klub na 

soutěžích. Zde je v kolektivu oblíben, ale sám 

říká, že jej to tolik jako v Brně nebaví (v Brně 

je znát podstatně větší tlak ze strany trenérů i 

spoluhráčů). Navíc je sám přesvědčen, že účast 

v Brně mu zajistí ligové místo a později také 

možnost odejít hrát hokej do zahraničí (tak 

tomu chce zejména otec). 

Anamnéza: extrovert, cholericko-melancho-

lický typ temperamentu, velmi labilní s dosti 

značnou mírou talentu. Má nízkou úroveň 

aspirace, je spíše orientován na neúspěch (ten 

jej motivuje poté k podávání lepších výkonů). 

Má dobrou pozornost, jeho emoce jsou dosti 

výrazné  a při neúspěchu se uzavírá do sebe. Je 

dosti komunikativní, pokud je v přítomnosti 

otce, uzavírá se do sebe. Pokud přijde s novou 

partnerkou otce, je upovídaný a otevřený. 

Nebojí se kritizovat, ale také v přítomnosti této 

ženy kritiku přijímá. Při osobních rozhovorech 

jeví vysoké známky úzkosti, obavy o vlastní 

budoucnost a zejména strach z dalšího souro-

zence. 

Zaměřili jsme pozornost na úpravu denního 

režimu v souvislosti s ulehčením příliš nároč-

ného tréninkového i osobního režimu, chlapec 

je ochoten polevit v nárocích na sportovní 

výkonnost, otec však v tomto přístupu zabrání 

a zasahuje do další spolupráce. Jako možnou 

cestu pro občasné uvolnění jsme se zaměřili na 
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nácvik relaxační techniky a předspánkové 

imaginace.  

Při dalším setkání a rozhovoru s otcem vy-

chází najevo, že mladá otcova přítelkyně 

otěhotněla a zřejmě budou mít společné dítě. 

Chlapec je vystrašen a obává se nezájmu otce 

(povšimnul si, že v poslední době se více otec 

věnuje přítelkyni a nechápal proč). Otec si 

ponechává čas na soukromý rozhovor, kde mu 

sděluji obavy o přetížení syna, který trpí stra-

chem o sebe sama a jeho přetíženost je patrná i 

při společných setkáních. 

Po týdnu syn zkolabuje a je převezen rychlou 

záchrannou službou k hospitalizaci do fakultní 

nemocnice. Ošetřující lékař po základní anam-

néze a vyšetření přizve ke spolupráci dětského 

psychiatra a ten konstatuje pokus o sebevraždu 

(předávkování léky) a navrhuje převoz na 

specializované pracoviště – dětskou psychia-

trickou kliniku. Vystrašený otec podepisuje 

revers a dítě z nemocnice odváží s odkazem na 

vlastní péči.  

Následují další rozhovory s otcem a tlak na 

snížení nároků na syna, který se začíná obávat 

dalšího trénování ve sportovním klubu v Brně 

(bojí se agresivity spoluhráčů a pociťuje 

náznaky hostility). Otec po dlouhém naléhání 

souhlasí s ukončením sportovní činnosti ve 

sportovním klubu v Brně a chlapec pokračuje 

ve sportovní aktivitě ve vzdálenějším sportov-

ním klubu. Na tréninky dojíždí pravidelně 4 x 

týdně a zúčastňuje se všech klubových soutěží, 

přispívá tak k prosperitě klubu a klub 

postupuje po ukončení sezóny do vyšší 

hokejové soutěže.  

Ve spolupráci pokračujeme, učíme se 

techniky relaxačně aktivační metody a zamě-

řujeme se na aktivaci při regulaci předstar-

tovního stavu. 

 

DOSPĚLÝ VRCHOLOVÝ SPORTOVEC 

Problémy se zvládáním velkého psychoso-

matického zatížení v průběhu vrcholové 

sportovní kariéry může přinášet řadu překážek 

a potíží, které vyplývají z nároků vrcholového 

sportu na osobnost každého jednotlivce. Zájem 

médií, velké tréninkové zatížení, tlak ze strany 

trenéra a většinou i státního trenéra může 

přinášet nečekané zvraty ve sportovní kariéře a 

pokud se objeví potíže i v soukromém životě, 

je kariéra sportovce často nestálá. Zvláště 

pokud se jedná o opakované dosahování 

sportovních met (rekordů a vítězství).  

 

Kasuistika 3 

Muž – 21 let, vysokoškolák, sportovní 

střelec. 

Střílí od 14 let, ke sportu jej přivedl dědeček 

(myslivec), rodiče syna ve sportu podporují, je 

však závislý pouze sám na sobě (přivýdělek a 

žije v podnájmu), v současné době bez 

partnerky. 

Pohybuje se ve výkonnostní skupině na úrov-

ni reprezentace ČR, má i mezinárodní 

zkušenosti, rád by se prosadil i více ve světě. 

Na soutěžích je však dosti nervózní a při 

neúspěchu již závod nedokončí v pohodě a 

více kazí. 

Anamnéza: introvert, sangvinicko-flegmatic-

ký typ temperamentu, spíše pasivní. Má 

vynikající pozornost, jemnou motoriku a dobré 

předpoklady pro další rozvoj sportovní výkon-

nosti. Má velmi nízkou aspiraci, tím trpí jeho 

sebevědomí a je orientován jednoznačně na 

úspěšnou činnost. K dosahování dalších spor-

tovních výkonů potřebuje zejména pochvalu 

při tréninku. 

Na začátku spolupráce jsme se zaměřili na 

nácvik zvyšování aspirace s využíváním pozi-

tivních přístupů a pozitivní psychologie, což 

začalo přinášet výsledky zejména ve zvyšo-

vání sebevědomí.  

Pro zlepšení předstartovního stavu jsme 

zařadili nácvik první fáze relaxačně aktivační 

metody – tedy relaxaci a aktivaci příčně 

pruhovaného svalstva (Machač, 1991) a dále 

nácvik úplného uvolnění pro regulaci nega-

tivního předstartovního stavu (startovní horeč-

ky). K tomu jsme později přidali regulaci 

soutěžních stavů (zejména formou uvolňo-

vacích technik). Spolupráce se začala velmi 

brzy projevovat na celostátních soutěžích, kde 

začal vítězit. Po půlroční spolupráci si vystřílel 

možnost účasti na mistrovství Evropy, 
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trenérská rada jej však k účasti nedoporučila. 

Tím došlo k psychickému selhání, které jej 

demotivovalo k další sportovní činnosti. 

Naše další spolupráce se opět vrací k nácviku 

zvyšování sebevědomí a motivace k další 

sportovnímu výkonům. 

 

ZÁVĚR 

Uvedené příklady z praxe naznačují význam 

spolupráce se sportovním psychologem a 

potřebu rozvoje předmětu Práce s klientem ve 

sportu. Tato problematika se zařadila k základ-

ní výukovým předmětům na Fakultě 

sportovních studií u všech oborů bakalářského 

studia, kde jsou při nácviku regulačních 

technik prováděny se studenty praktická 

cvičení k pochopení možnosti spolupráce 

s klienty. Bylo konstatováno, že každý, kdo 

dneska pracuje se sportovcem (absolventi 

studijních oborů Regenerace a výživa ve 

sportu, Fyzioterapie, Animátor sportovních 

aktivit, Trenérství i Speciální edukace bezpeč-

nostních složek) se stává pracovníkem pomá-

hajících profesí a tudíž má možnost prostřed-

nictvím znalostí z tohoto výukového předmětu 

uplatňovat svoje poznatky při praktické 

spolupráci.  
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KONZERVATÍVNA LIEČBA PERIFÉRNEJ PARÉZY TVÁROVÉHO NERVU 
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ABSTRAKT 

Článok prezentuje problematiku fyzioterapie pri perifér-

nej paréze nervus facilalis, pričom dôraz kladie na 

konzervatívny spôsob liečby mimického svalstva tváre. 

Cieľom je poskytnúť informácie o orofaciálnej metodi-

ke, klasickej masáži tváre a ostatných spôsoboch liečby. 

Pre názorné ukážky je článok doplnený o fotodoku-

mentáciu. 

 

Kľúčové slová: Nervus facialis. Periférna paréza. 

Bellov príznak. Klasická masáž tváre. Orofaciálna 

stimulácia. Keny stimulácia. 

 

ABSTRACT 

The work presents the issue of physiotherapy in facilal 

nerve paresis focusing on the conservative treatment of 

mimic muscles something. The aim is to provide 

information about orofacial methodology, facial massa-

ge and other methodologies for treatment of facial nerve 

paresis. The photo documentation in the article comple-

ments practical demonstrations of facial massage and 

orofacial stimulation. 

 

Keywords: Facial nerve. Peripheral paresis. Bell 

symptom. Facial massage. Orofacial stimulation. Keny 

stimulation. 

 

 

ÚVOD 

Paréza tvárového nervu je ochorenie, ktoré 

môže vzniknúť z rozličných príčin. Najčas-

tejšie vniká v dôsledku neúmerného zníženia 

telesnej teploty v oblasti tváre. Tento stav sa 

často označuje aj ako Bellova obrna alebo 

idiopatická paréza. Postihuje jednu polovicu 

tváre, teda hornú aj dolnú vetvu nervus (n.) 

facialis. Podľa toho, ako vzniká, rozlišujeme 

primárnu (esenciálnu) a sekundárnu (sympto-

matickú) parézu. Primárna vzniká často ako 

dôsledok prechladnutia. Predpokladom pre jej 

vznik je opuch nervu s následnou kompresiou 

jeho vlákien, najmä v oblasti canalis n. 

facialis. Sekundárna paréza môže vzniknúť 

napríklad pri nádore mostomozočkového kútu, 

pri neuritídach, Lymskej borelióze, polyradi- 

kuloneuritide, meningitídach, pri fraktúrach 

pyramídy a podobne. Príčinou vzniku môže 

byť aj stav po predchádzajúcom infekte, 

pričom za najdôležitejší infekčný agens sa 

považujú herpes simplex virus 1, herper 

simplex virus 2, varicella zoster virus a tiež 

herpes zoster oticus (Ambler, 2010; Bojar, 

2007; Kolář et al., 2009; Tsementzis, 2000; 

Kolář et al., 2009; Pfeiffer, 2007). 

 

Príznaky periférnej parézy tvárového nervu 

Príznaky do istej miery závisia na lokalizácii 

poškodenia samotného nervu. Na homolate-

rálnej strane tváre dochádza k oslabeniu 

mimických svalov v rôznom rozsahu. Najčas-

tejšími prejavmi sú celková hypotónia svalov 

spojená so zmenou citlivosti na príslušnej 

polovici tváre. Výsledkom je vyhladenie vrá-

sok na čele, rozšírená očná štrbina na paretic-

kej strane a pacient nedokáže vlastnou vôľou 

dovrieť očné viečko, čo v lekárskej termino-

lógii označujeme ako lagoftalmus, alebo aj 

„zajačie oko“. Pri pokuse o zatvorenie viečka 

sa oko reflexne stočí smerom nahor na 

poškodenej strane. Tento jav sa nazýva Bellov 

príznak. Medzi ďalšie prejavy patrí poklesnutý 

ústny kútik a vyhladenie nasolabialnej ryhy 

taktiež na paretickej strane tváre. Pacient 

nedokáže symetricky zošpúliť pery, vyceriť 

zuby, zapískať, nafúknuť líca a „zvraštiť“ bra-

du. Pri obojstrannej periférnej paréze dochádza 

k amímii celej tváre a chýba kontakt pier. 

Môžu sa objavovať aj fascikulácie, synkinézy 

a spazmy svalov na postihnutej strane tváre. 

Ak je porucha lokalizovaná v oblasti chorda 

tympani, dochádza aj k poruche vnímania 

chuti na predných dvoch tretinách jazyka pare-
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tickej strany. Sekrécia sĺz môže byť zvýšená 

ale aj znížená. Pri súčasnej obrne n. stapedius 

môže byť zvýšené vnímanie hlučnosti zvuku a 

bolesť v retroaurikulárnej oblasti (Ambler, 

2011; Hromádková a kol., 2002; Kolář et al., 

2009; Morales, 2006; Opavský, 2003; Pfeiffer, 

2007). 

 

Liečba perifenej parézy tvárového nervu 

Liečba pozostáva z  farmakoterapie a fyzio-

terapie. Nemenej dôležitú úlohu v terapii paré-

zy tvarového nervu hrá psychoterapia, ktorá je 

nevyhnutná hlavne pre dievčatá v mladom 

veku, ktoré často trpia depresiou a obavami 

z reakcie okolia na vzhľad ich tváre 

(Hromádková a kol., 2002; Kolář et al., 2009). 

Z farmakoterapie sa krátkodobo indikuje 

aplikácia kortikosteroidov, a to od vyšších dá-

vok na začiatku ochorenia aplikovaním 

syntostigminu v priebehu troch dní. Kortikoidy 

svojim účinkom zabraňujú progresií edému. 

Neodporúčajú sa však pri ľahších  postih- 

nutiach, kde dochádza k úprave za pomoci 

fyzioterapie. Pri sekundárnej paréze zapríči- 

nenej vírusovým ochorením ako herpes 

simplex alebo zoster je indikovaná liečba 

antivirotikami. Farmakoterapia sa dopĺňa aj 

podávaním vitamínov skupiny B. Do 

doplnkovej farmakoterapie zaraďujeme aj 

starostlivosť o oko na postihnutej strane tváre. 

V dôsledku lagoftalmu môže dochádzať k 

vysychaniu rohovky, preto je dôležité oko 

chrániť pred vysychaním za pomoci aplikácie 

očných kvapiek cez deň. Na noc sa aplikuje 

očná masť a následne treba očnú štrbinu 

manuálne pasívne privrieť a prekryť (Ambler, 

2010). 

Neoddeliteľnou súčasťou liečby parézy 

tvárového nervu je fyzioterapia. Zahajuje sa 

teploliečebnou procedúrou vo forme Kenny 

zábalov. Pri tejto terapii naparíme vlnené 

rúška zohriate na teplotu 60º. Následne ich 

aplikujeme na paretickú stranu tváre a nechá-

me teplo pôsobiť dvadsať až tridsať minút 

(Hromádková a kol., 2002). 

Následne postupujeme aplikáciou klasickej 

masáže tváre (obr. 1). Je vhodná v akútnom 

štádiu ochorenia a taktiež aj ako predpríprava 

pohybovej terapie mimického svalstva. Doba 

jej trvania je pätnásť až dvadsať minút. Pacient 

pri nej väčšinou leží na chrbte. Pozostáva 

z trenia, ktoré slúži na vpravenie krému do 

pokožky, ďalej pokračujeme vytieraním a roz-

tieraním čela, kruhového svalu oka, nosa, 

hornej a dolnej pery, brady a krku pod bradou. 

Následne pokračujeme hnetením, pričom pou-

žívame vlnovité hnetenie, krížový hmat na 

čelo a pretláčanie. Potom zaraďujeme tepanie 

bruškami prstov súčasne aj striedavo. Zostavu 

klasickej masáže tváre ukončíme chvením 

bruškami prstov a vidličkou. Hmaty  začíname 

väčšinou od stresu tváre ku spánkom 

(Plačková, 2009, Storck 2010). 

Ak ide o mechanické poškodenie n. facialis, 

môže sa vykonávať elektrostimulácia. Tá sa 

aplikuje na základe výsledkov I/t krivky 

(Poděbradský, Poděbradská, 2009). Ak pacient 

dosiahne maximálne  svalovú silu 1 až 2, po-

kračujeme kenystimuláciou. Ide o terapiu 

chvením v smere pohybu jednotlivých mimic-

kých svalov, pričom sa pacient snaží vykonať 

pohyb. Ručná stimulácia je facilitačná 

technika, ktorej cieľom je opäť naviazať 

reflexný oblúk. Vykonávame ju jedným alebo 

dvoma prstami, podľa toho aký veľký sval 

chceme stimulovať. Základom stimulácie sú 

jemné chvejivé pohyby v smere svalovej 

kontrakcie. Pohyby robíme od úponu k 

začiatku svalu (Hromádková a kol., 2002). 

S aktívnym asistovaným cvičením (obr. 2) 

začíname, keď pacient dosahuje pri svalovom 

teste mimického svalstva svalovú silu dva plus 

a viac. Pri niektorých cvikoch je nevyhnutné 

fixovať tvár a pery na zdravej strane. Po 

aktívnych pohyboch nastáva uvoľnenie sval-

stva. Pacient si musí uvedomiť rozdiel medzi 

aktívnym pohybom a relaxáciou. Pri vykoná-

vaní cviku pomáhame pacientovi pri jeho 

prevedení jedným alebo dvoma prstami 

(Hromádková a kol., 2002).  

Nikdy necvičíme do únavy svalov, aby 

nedochádzalo k patologickým synkinézam. Ak 

dôjde k vzniku synkinéz, v cvičení nepokra-

čujeme. Ak je svalová sila mimického svalstva  
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Legenda: A - vytieranie a roztieranie čela, B - vytieranie a roztieranie kruhového svalu oka, C - vytieranie 

a roztieranie nosa, D - vytieranie a roztieranie hornej a dolnej pery, E - vytieranie a roztieranie brady, F - vytieranie a 

roztieranie krku pod bradou, G - vlnovité hnetenie, H - hnetenie čela krížovým hmatom, I - pretláčanie, J - tepanie 

bruškami prstov súčasné, K - chvenie bruškami prstov, L - chvenie vidličkou. 

Obrázok 1 Chvenie svalov tváre (vlastná fotodokumentácia) 
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Legenda: A - musculus frontalis, B -  musculus cougatotor supercilii, C - musculus nasalis, D - musculus levator 

labii superioris, E - musculus zygomaticus, F - musculus risorius, G - musculus orbicularis oris, H - musculus 

buccinator. 

Obrázok 2 Aktívne asistované cvičenie svalov tváre (vlastná fotodokumentácia) 

 

tri a viac zaradíme do terapie aktívne cvičenie. 

Začíname slovnou stimuláciou vo forme pove- 

lov, ktoré sa pacient snaží vykonať. Pacientovi 

prikážeme aby zvraštil čelo, zamračil sa, 

zavrel oči, otvoril oči, aby sa prudko nadýchol 

nosom, zvraštil nos, našpúlil pery, usmial sa, 

potiahol ústny kútik smerom hore, do boku, 

dolu, ceril zuby, tlačil pery proti sebe, vyšpúlil 
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spodnú peru, aby nafúkol líce a prefukoval 

striedavo vzduch raz do jedného líca a násled-

ne do druhého a vyšpúlil pery. Do cvičenia 

pridávame aj logopedické cvičenia a to nácvik 

spoluhlások b, p, v, f, m (Gangale, 2004; 

Hromádková a kol., 2002; Kolář et al., 2009). 

Na začiatku alebo na konci samotnej terapie 

zaraďujeme orofaciálnu stimuláciu, ktorou 

stimulujeme motorické body na tvári pacienta 

(obr. 3).  

 

 

 

 

 

 

A      B       C         D 
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Legenda: A - bod na koreni nosa, B - bod na mediálnom očnicovom oblúku, C - bod na laterálnom očnicovom 

oblúku, D - bod na nosovom krídle , E - dolný bod nosa, F - bod na perách, G - bod na brade, H - bod na ústnom 

dne. 

Obrázok 3 Orofaciálna stimulácia (vlastná fotodokumentácia) 

 

Motorické body tváre sú reakčné zóny, u 

ktorých sa dajú prostredníctvom taktilných a 

proprioceptívnych receptorov vyvolať moto-

rické odpovede svalov. Stimuláciu vykonáva-

me izolovane - vždy stimulujeme iba jeden 

motorický bod. Prvý motorický bod sa nachá-

dza na koreni nosa. Bod stimulujeme bruškom 

ukazováka jemným tlakom kolmo nadol. 

Stimuláciou môže dôjsť aj ku aktivácií 

musculus (m.) procerus a v niektorých 

prípadoch aj ku aktivácií m. frontalis. Bod na 

viečku sa nachádza vedľa vonkajšieho očného 

kútika. Pri jeho stimulácii tlakom aktivujeme 

m. orbicu-laris oculi. Body na nosových 

krídlach stimulujeme ukazovákom alebo 

palcom. Smer tlaku aktivuje m. levator labii 

superior a m. levator labii superioris alaeque 

nasi. Dolný bod nosa (bod na hornej pere) 

stimulujeme vnútornou plochou ukazováka. 

Tlakom stimulujeme celú plochu hornej pery. 

Pacient reaguje aktivitou m. levator labii 

superior. Bod na perách je vedľa ústnych 

kútikov. Pri tlakovej stimulácii bruškami prs-

tov aktivujeme m. orbicularis oris. Motorický 

bod na brade stimulujeme palcom na brade 

pričom ukazovák je položený na ústnom dne. 

Tým stimulujeme m. mentalis. Posledný bod 

na ústnom dne sa nachádza v strednej časti 

ústneho dna a stimulujeme ho palcom alebo 

ukazovákom. Pacient reaguje aktivovaním 

nadjazylkových svalov a platysmou (Morales, 

2006). Z fyzikálnej terapie aplikujeme 

svetloliečebnú metódu vo forme bioptronovej 

lampy v oblasti spánku 6 minút. Pri liečbe 

periférnej parézy môžeme využívať aj rôzne 

pomocné metódy ako napríklad akupunktúra, 

akupresúra, rebox, niektoré prvky proprio- 

ceptívnej neuromuskulárnej facilitácie (PNF) 

a tejpovanie (Kolář et al., 2009; Morales, 

2006; Kobrová, Válka, 2012). 

 

ZÁVER 

Paréza n. facialis patrí medzi najčastejšie 

parézy hlavových nervov. Prognóza liečby 
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závisí predovšetkým od vážnosti postihnutia a 

môžeme ju zistiť na základe EMG vyšetrenia. 

Rýchlosť motorickej obnovy mimických 

svalov závisí od rýchlosti regenerácie poško-

deného periférneho neurónu. U neuropraxie sa 

môže upraviť do niekoľkých dní. Pri axonot-

mezii má axón neuritu schopnosť regenerácie 

asi 1 - 2 mm za deň, to znamená, že obrna sa 

dokáže upraviť približne do troch mesiacov. 

Pri ťažkom poškodení môže dôjsť k 

neurotmezii a k úprave už nedôjde, pretože je 

prerušený axón a myelínová pošva nervu. 

Tento stav môže byť už trvalý a úprava 

motorických funkcií tak už nemusí nastať 

(Ambler, 2011; Pfeiffer, 2007). 

Všetci pacienti s parézou tvárového nervu, 

i pacienti, ktorí parézu prekonali v minulosti, 

by mali dodržiavať isté pravidlá. V prvom rade 

by sa mali vyvarovať chladu, prievanu 

a akémukoľvek prechladnutiu. V zime by mali 

nosiť šatku cez paretickú stranu. Spávať by 

mali na zdravej strane (Hromádková a kol., 

2002; Kolář et al., 2009; Pfeiffer, 2007). 
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DIAGNOSTIKA POHYBOVEJ VÝKONNOSTI ŽIAČOK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL 

ZARADENÝCH DO ŠPORTOVEJ PRÍPRAVY V PLÁVANÍ  
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Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

 
ABSTRAKT 

Autorka vo svojom príspevku prezentuje problematiku 

diagnostikovania všeobecnej a špeciálnej pohybovej 

výkonnosti. Poukazuje na skutočnosť, že testovanie 

všeobecných schopností a špeciálnych plaveckých zruč-

ností výrazne prispieva k objektivizácii sledovania, vy-

hodnocovania a plánovania tréningového procesu 

a z hľadiska dlhodobej športovej prípravy určite nie je 

„stratou času“. Medzi hlavné motorické testy, ktoré 

autorka použila vo výskume patril hod 2 kg plnou 

loptou, skok do diaľky z miesta, ľah, sed, 12 minútový 

beh, člnkový beh 4x10 m pre všeobecnú pohybovú 

výkonnosť a 3 x 25 metrov kraul, 4 x 50 metrov z vody 

kraul, 200 metrov PP a 800 metrov kraul. 

 

Kľúčové slová: Diagnostikovanie. Všeobecná 

pohybová výkonnosť. Špeciálna pohybová výkonnosť. 

Žiačky základných škôl. 

 

ABSTRACT 
In her contribution the author presents the topic of 

general and specific motor performance diagnosis. She 

points out that testing general abilities and specific 

swimming skills contributes significantly to the objecti-

fication of observation, evaluation and planning of the 

training process, and from the point of view of long-

term sports preparation it is definitely not a “waste of 

time”. The main fitness tests the author used in her 

research include throw with a 2-kgs full ball, standing 

long jump, sit-ups, 12 min. run, and shuttle run 4 x 10 m 

for general motor performance, and 3 times 25 m crawl 

stroke, 4 times 50 m crawl stroke from water, 200 m 

swimming with flippers and 800 m crawl stroke. 

 

Key words: Diagnostics. General motor performance. 

Specific motor performance. Elementary school pupils. 

 

 

ÚVOD 

Vyvíjajúce a neustále sa zdokonaľujúce pro-

cesy rozvoja jednotlivých oblastí spoločenské-

ho  života podporené globalizáciou prinášajú 

okrem iného rozvoj i v príprave jednotlivých 

športovcov, resp. športov. I príprava aktívnych 

plavcov podlieha týmto procesom a to najmä 

z pohľadu vedeckého, ako aj pedagogického. 

Je potrebné pre udržanie konkurencie-

schopnosti sledovať najnovšie trendy testova-

nia športovcov a aplikovať ich do praxe a to aj 

prostredníctvom realizácie metód potrebných 

na vyhodnocovanie ich úspešnosti, resp. 

uchytenie sa v praxi s požadovaným výsled-

ným efektom. Športové plávanie prešlo v po-

slednom období takmer revolučnou výkon-

nostnou zmenou, ktorá sa prejavila v neus-

tálom prekonávaní svetových rekordov. Nie je 

to len dôsledok  technologických zmien v pou-

žívaných plavkách, ale predovšetkým vedecky 

realizovaná dlhodobá športová príprava. Dôle-

žitou zložkou plánovania, realizácie a vyhod-

nocovania  tréningového procesu je sledovanie 

úrovne trénovanosti. 

 

PROBLÉM 
Diagnostikovanie  všeobecnej i špeciálnej 

pohybovej výkonnosti je základným metodolo-

gickým problémom. Správne plánovanie a ria-

denie športovej prípravy by malo vychádzať 

zo znalostí štruktúry športového výkonu, ale aj 

celkovej pohybovej výkonnosti (Jursík, 1990). 

Pohybovú výkonnosť je možné objektívne 

posúdiť prostredníctvom vhodných testových 

batérií. Beták (2011) uvádza, že v mnohých 

športových odvetviach a disciplínach je výkon 

presne kvantifikovateľný a dá sa objektívne 

merať. V súčasnosti je možné získať spo-

ľahlivé informácie pomocou všeobecných 

i špeciálnych motorických testov. Platonov 

(1974) vo svojej práci uvádza, že testovanie 

plaveckej výkonnosti môžeme realizovať u 

plavcov niekoľkokrát za rok v pravidelných 

intervaloch. 

V priebehu 20. storočia sa uskutočnilo nie-

koľko antropologických výskumov na česko-
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slovenskej detskej a dorastovej populácii. 

Často boli použité rôzne testové batérie ob-

sahujúce aj motorické testy. „Prvé veľké repre-

zentatívne testovanie motorickej výkonnosti 

školskej populácie sa realizovalo pod vedením 

Pávka“ (Procházka, 2003). Podľa Moravca 

1990 sa v roku 1987 uskutočnilo ďalšie 

sledovanie telesného, funkčného rozvoja a po-

hybovej výkonnosti na reprezentatívnom výbe-

re československej školskej populácie.  

Podľa Procházku (2003) sú najväčším pro-

blémom z hľadiska porovnávania prác rôznych 

autorov nejednotné testové batérie využívané 

v súvislosti so špeciálnym športovým zamera-

ním.  Medzinárodná organizácia pre testovanie 

ako aj komisia VMR ČSTV sa niekoľko rokov 

snažila o vytvorenie unifikovaného systému. 

Vytvorili UNIFITTEST pre jedincov od 6-60 

rokov zložený zo štyroch testov: skok do 

diaľky z miesta, ľah-sed za 60 sekúnd, alter-

natíva z 12-minútového behu, vytrvalostného 

člnkového behu a 2 km chôdze a test podľa 

veku (od 6-14 rokov člnkový beh 4x10m, muži 

od 15 – 25/30 rokov počet zhybov,  ženy od 15 

– 25/30 rokov výdrž v zhybe, muži a ženy od 

25/30 rokov – predklon v sede). UNIFITTEST 

bol doplnený aj o niektoré somatické 

parametre (výška, hmotnosť, podkožný tuk). 

Plavecké testové batérie používané na Slo-

vensku pre plavcov (Macejková, Svoboda, 

1985, Záhorec, 1995, Ružbarský, 2003) boli 

prevzaté z  ruskej literatúry (Bulgaková, 1986, 

Timakovova, 1985). Pri testovaní sa najviac 

používajú na charakteristiku pohybových 

schopností motorické testy a špeciálne plavec-

ké testy. 

V rokoch 1986 - 1989 sa v rámci reprezen-

tačných sústredení plavcov uskutočnili testo-

vania v štyroch základných oblastiach: 

všeobecná a špeciálna pohybová výkonnosť, 

telesný rozvoj, funkčné dispozície a psychické 

predpoklady. Výsledky boli podrobne spraco-

vané a publikované neskôr (Záhorec, 1995).  

Dnes používame na Slovensku batériu testov, 

ktorú odporučila metodická komisia SPF 

(Ružbarský, 2003) pre testovanie všeobecnej 

pohybovej výkonnosti (beh na 50 metrov, hod 

2kg loptou, skok do diaľky z miesta, hĺbka 

predklonu, 6-minútový a 12-minútový beh, 

sed-ľah 1min, výdrž v zhybe), špeciálnej pohy-

bovej výkonnosti (3 x 25 metrov kraul, 4 x 50 

metrov z vody kraul, 200 metrov polohové 

preteky, 800 resp. 3000 metrov kraul). 

 

CIEĽ 

Cieľom výskumu je zhodnotiť vybrané uka-

zovatele všeobecnej a špeciálnej pohybovej 

výkonnosti 7-13 ročných žiačoko v PB zarade-

ných do športovej prípravy v plávaní, porov-

nať ich s UNIFITTEST  6-60, Moravcom 

(1990) a špeciálnymi výkonovými štandardami 

pre športové triedy v plávaní a vyhodnotiť ich. 

 

METODIKA 

Náš výskumný súbor tvorilo 15 žiačok (roč-

níky narodenia 1997– 2003) ZŠ zaradených do 

športovej prípravy v plávaní v regióne 

Považská Bystrica. Všetky respondentky ab-

solvovali športovú prípravu u dvoch trénerov, 

ktorí spoločne plánujú, realizujú a zabezpečujú 

celý tréningový proces, čím je zabezpečená 

homogenita daného testovaného súboru.  

Obsah všeobecnej kondičnej prípravy na suchu 

v objeme 3 hodín týždenne počas predchádza-

júceho RTC bol rovnaký u všetkých respon-

dentiek. Skupina 12-13 ročných respondentiek 

mala v určitých obdobiach v rámci RTC pri-

danú jednu tréningovú jednotku na suchu na 

rozvoj špeciálnych pohybových schopností.  

Obsah plaveckej prípravy vo vode bol dife-

rencovaný podľa dĺžky absolvovanej športovej 

prípravy, podľa stupňa plaveckej vyspelosti 

jednotlivých respondentiek a samozrejme 

podľa obdobia RTC, v ktorom sa respondentky 

nachádzali. Výskum sme realizovali 

v 09/2012. 

 
METÓDY ZÍSKAVANIA ÚDAJOV 

Metódy testovania 

Všeobecné pohybové schopnosti sme diag-

nostikovali prostredníctvom štandardizova-

ných motorických testov pohybovej výkon-

nosti podľa Moravca (1990) a systému 
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UNIFITTEST 6-60 podľa Měkotu, Kovářa et 

al. (1996): hod 2 kg plnou loptou, skok do 

diaľky z miesta, ľah, sed, 12 minútový beh, 

člnkový beh 4x10 m. 

Špeciálne plavecké schopnosti sme 

diagnostikovali prostredníctvom v praxi 

používanými a odporúčanými plaveckými 

testami podľa Ružbarského (2003): 

 3 x 25 metrov kraul, štart z vody – maxi-

málna rýchlosť. Zaznamenáva sa najlepší 

z pokusov. Interval odpočinku medzi opa-

kovaniami je jedna minúta.  

 4 x 50 metrov kraul, štart z vody - špeciálna 

vytrvalosť. Zaznamenávajú sa všetky štyri 

50-tky. Interval odpočinku medzi úsekmi je 

10 sekúnd. Počítame priemer dosiahnutých 

časov. 

 200 metrov polohové preteky (100 metrov 

polohové preteky) -  všestranné plavecké 

schopnosti. Štart z blokov. Meria sa výsled-

ný čas v sekundách.  

 800 metrov, (400 metrov kraul) -  všeobec-

ná vytrvalosť. Štart z blokov, meria sa 

výsledný čas v sekundách. 

 

Metódy spracovania a vyhodnocovania 

údajov 

Pri práci s nameranými údajmi a časmi – ich 

spracovaní, vyhodnocovaní a interpretácii sme 

použili metódy logickej analýzy, syntézy, 

porovnávania a základné matematicko-štatis-

tické metódy (aritmetický priemer, smerodajnú 

odchýlku, minimum, maximum, variačné 

rozpätie). Štatistické metódy sme použili naj-

mä na základnú charakteristiku súboru 

prostredníctvom nameraných dát a tie sme 

následne s využitím ostatných spomínaných 

metód konkretizovali pre jednotlivé  respon-

dentky.  

Na prepočet dosiahnutého času  do bodovej 

hodnoty výkonov v plaveckých testoch (kvôli 

zisteniu a stanoveniu výkonnostnej triedy) sme 

použili program FINA pointscalculator.exe 

(pre obojsmerný prepočet bodov a časov). Pre 

lepšiu interpretáciu výsledkov sme použili 

grafické znázornenie prostredníctvom rôznych 

grafov. 

 

VÝSLEDKY  
 

Všeobecná pohybová výkonnosť 7 až 13 

ročných žiačok v PB zaradených do ŠP 

v plávaní  

Namerané hodnoty v motorických testoch 

spolu so základným štatistickým vyhodno-

tením uvádzame v tabuľke 1. Rôznorodosť 

výsledkov testov je okrem vekového rozdielu 

zapríčinená i dĺžkou športovej prípravy.  

 

Tabuľka 1 Úroveň všeobecnej pohybovej výkonnosti 7–13 ročných žiačok ZŠ v Považskej 

Bystrici 

 

Základné štatistické 

údaje - plavci 

vek 

Skok do 

diaľky 

z miesta [cm] 

Ľah - 

sed za 

1min 

12 min. 

vytrvalostný beh 

[m] 

Člnkový beh 

4x10  

[s] 

Hod plnou 

2kg loptou 

[m] 

aritmetický priemer 9,56 140,25 35,31 1 687,50 13,53 4,02 

smerodajná odchýlka 1,69 14,96 8,34 351,56 0,87 1,33 

minimum 7 117 21 1100 12,09 2 

maximum 13 180 55 2400 15,21 7 

variačné rozpätie 6 63 34 1300 3,12 5 

 

Pre lepšie vyhodnotenie respondentiek sme 

zvolili ich ročníkové porovnanie s populáciou 

(tab. 1) a skórové vyhodnotenie každého testu 

i celkove podľa štandardov UNIFITTESTU 

(tab.2). 

Porovnaním nášho súboru s výsledkami 

Moravca et al. (1990) sme zistili, že veľkosť 

rôznorodosti jednotlivých parametrov 

vzhľadom na vek zodpovedala celoslo-

venskému reprezentatívnemu výberu z roku 
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1987 (tab.2) a výkonnosť v jednotlivých 

testoch sa s kalendárnym vekom i vekom 

športovej prípravy zvyšovala.  Uvedomujme si 

značný časový odstup od realizácie celoslo-

venského výskumu (Moravec, 1990, pričom 

zastávame názor, že daný výskum bol vysoko 

reprezentatívny a kvalitne spracovaný. 

 

Tabuľka 2 Všeobecná pohybová výkonnosť slovenskej školskej populácie z roku 1987 

(Moravec, 1990) 

počet 

žiakov 

Skok do diaľky 

z miesta [cm] 

Ľah - sed za 

1min 

12 min. vytrvalostný 

beh [m] 

Člnkový beh 

4x10 [s] 

Hod plnou 2kg 

loptou [m] 

n x sx x sx x sx x sx X sx 

659 122,81 15,99 22,17 7,66 1597,77 351,47 12,99 3,04 2,28 0,52 

806 135,2 17,58 25,63 8,17 1736,38 334,34 11,94 3 2,61 0,58 

714 139,57 18,69 27,18 8,3 1904,64 374,83 11,65 2,76 3,15 0,77 

904 151,7 18,77 31,28 8,73 1975,97 346,05 10,68 2,08 3,68 0,83 

908 174,56 20,51 34,81 8,6 2147,25 354,48 9,28 1,59 5,41 1,12 

Legenda: n - počet žiakov, x - aritmetický priemer, sx - štandardná odchýlka 

 

V našom výskumnom súbore sme 

porovnávaním s populáciou dospeli k rôznym 

výsledkom pre jednotlivé motorické testy. 

V sledovaných testoch môžeme charakterizo-

vať testovaný súbor 7-13 žiačok  zaradených 

do športovej prípravy v plávaní (plavkyne) 

z hľadiska ich pohybových schopností 

nasledovne:  

Domnievame sa, že výsledky motorických 

testov nášho súboru žiakov korešpondujú a 

odrážajú súčasný trend v spoločnosti - zni-

žovanie pohybových aktivít a pohybu vôbec 

(nižšie dotácie hodín telesnej výchovy na ZŠ, 

vybavenosť škôl, menej možností na športo-

vanie, horšia finančná dostupnosť športov pre 

niektoré sociálne skupiny, iné záujmy detí – 

počítač, televízia, posedávanie v partiách bez 

pohybu).  Najvýraznejší pozitívny rozdiel sme 

zaznamenali v teste dynamickej a vytrva-

lostnej sily brušného a bedrovo-stehenného 

svalstva (ľah – sed, obrázok 1),  výbušnej sily 

horných končatín (hod medicimbalom, obrá-

zok 2) a rýchlostných schopností spojených 

s obratnosťou (4x10 m. člnkový beh). Výsled-

ky sú zrejme spôsobené cieleným zameraním 

športovej prípravy ako vo vode tak aj v rámci 

suchej prípravy.  

 

 
Obrázok 1 Porovnanie plavkýň PB so 

slovenskou školskou populáciou v teste ľah – 

sed 

 

 

 
Obrázok 2 Porovnanie plavkýň PB so 

slovenskou školskou populáciou v teste hod 

2kg plnou loptou 
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Výsledky vytrvalostného testu (obrázok 3)  

nás sklamali, len 4 plavkyne boli lepšie ako 

populačný priemer. Aj v teste výbušných 

schopností dolných končatín (skok do diaľky 

z miesta, obrázok 4) sme čakali lepšie výsled-

ky. Len 4 plavkyne boli nad priemerom. 

Najhoršie dopadol test rýchlostných schopnos-

tí s obratnosťou (obrázok 5), kde boli všetky 

plavkyne výrazne pomalšie ako populačný 

priemer. 

 

 

 

 
Obrázok 4 Porovnanie plavkýň PB so 

slovenskou školskou populáciou v teste skok 

do diaľky z miesta 

 
Obrázok 3 Porovnanie plavkýň PB so 

slovenskou školskou populáciou v teste  

12 minútový vytrvalostný beh 

 
Obrázok 5 Porovnanie plavkýň PB so 

slovenskou školskou populáciou v teste 4x10 

metrov člnkový beh 

 

Hodnotenie všeobecnej pohybovej výkon-

nosti 7-13 ročných žiačok  v PB zaradených 

do ŠP v plávaní podľa UNIFITTESTU 6-60 
 

Hodnotenie motorickej výkonnosti respon-

dentiek prebiehalo na základe vybraných tes-

tov Unifittestu (6-60) - namerané výkony sme 

obodovali a slovne zhodnotili podľa noriem 

tohto testu (tab.3). Celkové bodové hodnotenie 

súboru ako aj výkonov respondentiek v jednot-

livých testoch korešponduje s porovnávaním 

s populačnými priemermi. Zvolili sme toto 

hodnotenie preto, aby sme mohli zostaviť 

určitý rebríček z testovaných žiačok v zmysle 

úrovne pohybových schopností a porovnať ho 

s plaveckou výkonnosťou dosiahnutou v po-

slednom polroku.  

V zmysle výsledkov výskumu môžeme 

konštatatovať, že 2 respondentky dosiahli 

nadpriemerné hodnotenie, 10 respondentiek 

dosiahlo priemerné hodnotenie, 4 respon-

dentky dosiahli podpriemerné hodnotenie 

(tab.3).  

Následnou analýzou tréningových denníkov 

trénera a ich výsledkov sme zistili, že  

respondentky,  ktoré dosiahli nadpriemerné 

hodnotenie sú medailistky z majstrovstiev 

Slovenska, resp. sa v rebríčkoch dosiahnutých 

výkonov v plaveckých disciplínach nachádzajú 

do piateho miesta. Spomedzi respondentiek, 

ktoré dosiahli priemer, toto kritérium spĺňa 5 

respondentiek. Myslíme si, že uvedená 

skutočnosť svedčí aj o priemernej úrovni 

slovenského plávania. Najlepšie hodnotenie 

dosiahla DM, ktorá je vo svojej vekovej 

kategórii v znakových disciplínach najlepšia 

na Slovensku. 
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Tabuľka 3 Hodnotenie všeobecnej pohybovej výkonnosti 7 – 13 ročných žiačok v PB podľa 

Unifitttestu 6-60 (Měkota, Kovář et al., 1996) 

Žiak 

č. 

 

vek 

Skok do diaľky 

z miesta [cm] 

Ľah - sed za 

min 

12 min. vytrva-

lostný beh  [m] 

Člnkový beh 

4x10 [s] 

Hodnotenie 

UNIFITTESTom 

výkon body výkon body výkon body výkon body 
priemer 4 

testov 

slovné 

zhodnotenie  

1 7 137 7 30 7 1350 4 14,32 4 5,5 priemer 

2 7 117 5 26 6 1100 3 15,21 3 4,25 podpriemer 

3 8 128 5 36 8 1350 3 14,31 4 5 priemer 

4 8 130 5 26 6 1350 3 14,19 4 4,5 priemer 

5 9 122 3 21 4 1350 3 14,64 2 3 podpriemer 

6 9 146 6 34 7 2000 6 13,15 5 6 priemer 

7 9 138 5 37 8 2000 6 13,18 5 6 priemer 

8 10 138 4 37 7 1650 4 13,83 3 4,5 priemer 

9 10 137 4 37 7 1650 4 13,21 4 4,75 priemer 

10 10 158 6 42 8 2000 6 12,61 6 6,5 nadpriemer 

11 10 124 2 30 5 1500 3 14,2 2 3 podpriemer 

12 10 150 5 34 6 1650 4 13,09 5 5 priemer 

13 10 150 5 38 7 1600 3 13,11 5 5 priemer 

14 13 180 6 55 10 2400 7 12,09 4 6,75 nadpriemer 

15 13 145 3 32 5 1800 3 13,31 3 3,5 podpriemer 

16 13 144 3 50 9 2250 6 12,09 4 5,5 priemer 

 

Špeciálna pohybová výkonnosti 7-13 roč-

ných žiačok  v PB zaradených  do ŠP 

v plávaní a jej hodnotenie podľa štandar-

dov pre plavecké triedy na ZŠ 
 

Špeciálnu plaveckú výkonnosti 7-13 ročných 

žiačok v Považskej Bystrici zaradených do ŠP  

sme so Slovenskou školskou populáciou 

nemohli porovnať. Neexistujú jednoznačné 

normy, ktoré by vyhodnocovali výkonnostnú 

úroveň špeciálnych plaveckých zručností. 

Väčšinou ide o rôzne hodnotiace štandardy 

žiakov (napr. Antala et al., 1997), kde sa 

uvádza preplávaná vzdialenosť, alebo konkrét-

ne plavecké zručnosti, ktoré by dieťa malo 

v danom veku, alebo po absolvovaní daného 

plaveckého výcviku zvládnuť. Z pohľadu tých-

to hodnotiacich škál sú samoz-rejme testovaní 

žiaci vždy ohodnotení najvyšším bodovacím 

stupňom, prípadne najlepšou klasifikačnou 

známkou. Takéto hodnotenie súboru však 

nepovažujeme za adekvátne. Preto sme pristú-

pili k hodnoteniu súboru prostredníctvom 

výkonového štandardu pre špecifické testy pre 

športové triedy základných škôl a osemroč-

ných športových gymnázií (tab. 4, Ružbarský 

et al., 2003). Uvedomujeme si, že vzhľadom 

na lepšie podmienky na športových školách 

(najmä z hľadiska časovej dotácie pre športovú 

prípravu) nie je ani toto porovnanie ideálne, 

napriek tomu nám poskytuje reálnejší obraz 

o našom súbore testovaných respondentiek. 

Výsledky testovania podľa zvolenej metodi-

ky spolu s bodovým prepočtom a zaradením 

do výkonnostnej triedy uvádzame v tabuľke 5. 

Červenou farbou sú zvýraznené údaje, ktoré 

vyhovujú výkonovému štandardu pre športové 

plavecké triedy.  

Nakoľko sa v našom testovanom súbore – 

konkrétne v prípravke, nachádzali aj žiačky 

v rozpätí 7-9 rokov veku, rozhodli sme sa pre 

túto vekovú skupinu modifikovať test 200 m 

polohové  preteky  na  test  100 m  polohové 
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preteky. Umožňuje nám to prepočet dosiahnu-

tého výkonu do bodovej hodnoty a teda jeho 

jasné posúdenie na základe stanoveného 

štandardu. 

Z dosiahnutých a vyhodnotených výsledkov 

(tab. 5) je vidieť, že výkony (vyjadrené časmi 

aj prepočtom na body) v jednotlivých testoch 

sa zvyšovali s rastúcim vekom respondentiek. 

Celkový pohľad na uvedené výsledky (tab. 5) 

nám potvrdzuje predchádzajúcu úvahu o lep-

ších predpokladoch na kratšie disciplíny v da-

nom  súbore. Takmer všetky respondentky po-

tvrdili výkonový štandard v teste 3x25 metrov 

kraul vo svojej kategórii. Zároveň testované 

žiačky (13-ročné) dosiahli výborné výsledky aj 

v teste špeciálnej plaveckej vytrvalosti (4x50m 

kraul).  

 

Tabuľka 4 Výkonový štandard pre športové triedy a športové gymnáziá v špeciálnej pohybovej          

výkonnosti (Ružbarskýet al., 2003) 

Špecifické testy - voda 
Prípravka  

do 10 rokov 

Mladší  

žiaci, žiačky  

11–12 rokov 

Starší  

žiaci 

13–14 rokov 

Staršie žiačky  

13-14 rokov 

3 x 25 m z vody 

                        – najlepší výkon 
24,0 18,0 16,0 17,0 

4 x 50 m z vody i 10s.  

                  – vypočítať priemer 
--- 44,0 39,0 40,0 

200 m polohové preteky III. VT  III. VT II. VT II. VT 

400 voľný spôsob III.VT --- --- --- 

800 voľný spôsob --- III. VT II. VT II. VT 

Legenda: VT - výkonnostná trieda 

 

Tabuľka 5 Hodnotenie výkonov 7 – 13 ročných žiačok v PB v plaveckých testoch pomocou 

výkonových štandardov pre športové triedy (Ružbarskýet al., 2003) 

Žiak č. 

 
vek 

3 x 25 m z 

vody - 

najlepší 

výkon 

4x50m 

 z vody 

i 10 s. prie-

mer 

200 m polohové preteky 10 –

roční a starší 

100 m polohové preteky 

9-roční a mladší 

400 m voľný spôsob  

10 roční   

800 m voľný spôsob  

11 roční a starší 

výkon výkon výkon body/VT výkon body/VT 

1 7 25,09 --- 2:45,91 42/-- --- --- 

2 7 27,86 --- 2:50,09 39/-- --- --- 

3 8 21,12 --- 2:17,71 73/-- --- --- 

4 8 18,32 --- 1:50,73 141/-- --- --- 

5 9 20,74 --- 2:22,03 67/-- --- --- 

6 9 20,67 --- 2:11,11 85/-- --- --- 

7 9 19,58 --- 2:15,74 76/-- --- --- 

8 10 16,8 --- 3:43,26 173/-- 6:22,69 231/III.VT 

9 10 18,82 --- 3:42,31 176/-- 6:06,37 263/III.VT 

10 10 17,13 --- 3:22,68 232/III.VT 6:09,21 257/III.VT 

11 10 19,09 --- 4:02,11 136/-- 7:11,51 161/-- 

12 10 19,39 --- 4:00,32 139/-- 6:26,09 225/III.VT 

13 10 16,8 --- 3:35,21 194/--- 6:25,41 226/III.VT 

14 13 15,11 37,69 3:11,26 276/-- 11:56,12 309/-- 

15 13 15,83 45,31 3:32,41 201/-- 13:05,04 235/-- 

16 13 15,98 39,84 3:19,03 245/-- 12:58,34 241/-- 

Legenda: šedé podfarbenie - splnený výkonový štandard 
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Najhorší výsledok, jeden potvrdený štandard, 

dosiahli respondentky v teste plaveckej vše-

strannosti. Myslíme si, že zistená skutočnosť 

môže odrážať fakt, že testovanie prebiehalo na 

začiatku sezóny a predchádzajúci mesačný 

udržiavací tréning obsahoval najmä voľné 

plávanie kraulom. Zároveň sa potvrdil názor 

trénera, že v danej skupine sa zatiaľ napriek 

dobrým technickým zručnostiam všetkých 

respondentiek vo všetkých 4 plaveckých spô-

soboch neprejavila  „polohovkárka“.  Vytrva-

lostný test 800 m (resp. 400 m) kraul nám opäť 

potvrdil úvahu o priemernej úrovni vytrva-

lostných schopností respondentiek, (päť res-

pondentiek, ktoré potvrdili výkonový štandard 

v plaveckej vytrvalosti). 

Uvedenými výsledkami sme potvrdili, že 

aktuálna úroveň špeciálnej pohybovej výkon-

nosti 7-13 ročných žiačok zaradených do 

športovej prípravy v plávaní v Považskej 

Bystrici posudzovaná štandardami pre športo-

vé školy a gymnáziá nedosahovala požadova-

nú úroveň vo väčšine testov. Ani jedna žiačka 

nesplnila výkonnostný štandard vo všetkých 

testoch, 3 štandardy splnila 1 respondentka 

(č.10), 2 štandardy splnilo 6 respondentiek,  

jeden štandard splnilo 7 respondentiek  a 2 

respondentky nesplnili štandard ani v jednom 

teste (tab. 5). 

 

ZÁVER 

Výskumné sledovanie, vyhodnocovanie 

a analýza údajov vybraných ukazovateľov 

všeobecnej a špeciálnej pohybovej výkonnosti 

7-13 ročných žiačok základných škôl zarade-

ných do športovej prípravy v plávaní v Po-

važskej Bystrici obohacuje a rozširuje oblasť 

poznatkov o testovaní motorických schopností 

v plávaní 7- 13 ročných žiačok z hľadiska 

ich pohybového rozvoja. 

Riešené  úlohy nám priniesli viaceré poznat-

ky. Všeobecná pohybová výkonnosť 7-13 

ročných žiačok v Považskej Bystrici zarade-

ných do športovej prípravy v plávaní nebola 

vo všetkých motorických testoch lepšia ako 

populačný priemer, ale bola v porovnaní s po-

puláciou diferencovaná v závislosti od kon-

krétneho testu. Nadpriemerné výsledky do-

siahli plavkyne v testoch 4x10 m člnkový beh 

(rýchlosť spojená s obratnosťou) dynamickej 

a vytrvalostnej sily brušného a bedrovo-

stehenného svalstva (ľah – sed) a výbušnej sily 

horných končatín (hod medicimbalom), 

pričom diferencia medzi respondentkami 

a populáciou sa s vekom zvyšovala. V ostat-

ných testoch (všeobecná vytrvalosť, výbušná 

sila dolných končatín) dosiahli respondenti 

priemerné, alebo podpriemerné výsledky. 

Špeciálna pohybová výkonnosť 7-13 ročných 

žiačok v Považskej Bystrici zaradených do ŠP 

v plávaní vo väčšine testov nedosahovala 

úroveň požadovaných štandardov. Z hľadiska 

výkonnostného hodnotenia pomocou štandar-

dov najlepšie obstála kategória 10-ročných 

plavkýň. 

Napriek niektorým horším výsledkom v mo-

torických testoch sa respondentky zo skúma-

ného súboru dokážu presadiť na úrovni Slo-

venskej plaveckej špičky vo svojej kategórii. 

Môže to svedčiť o aktuálnej slabšej úrovni 

slovenského plávania, ale aj o fakte, že dané 

respondentky majú pre plávanie talent. Pocit 

pre vodu, ktorý je ťažko špecifikovateľná 

a diagnostikovateľná pohybová vlastnosť sa 

určite najvýraznejšou mierou podieľa na 

konkrétnom športovom výkone a ostatné nami 

sledované predpoklady môžu byť z nižších 

faktorových úrovní športového výkonu.  

V jednotlivých testoch sa prejavili individu-

álne predpoklady jedincov, ktoré vzhľadom na 

malú početnosť testovaného súboru výrazne 

ovplyvnili celkové priemerné výsledky.  Preto 

sme zvolili individuálne porovnávania a zov-

šeobecnenia a zistené skutočnosti sú platné 

a interpretovateľné len pre skúmaný súbor 

respondentiek. 

Dúfame, že náš výskum neprináša len nové 

konkrétne údaje k danej téme, ale zároveň 

obohacuje poznatkovú sféru o nové fakty a je 

prínosom pre oblasť diagnostikovania a hod-

notenia konkrétnych pohybových schopností 

plavcov. Zároveň sme chceli naším výskumom 

ukázať jednoduché možnosti skvalitnenia kon-
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krétnej trénerskej praxe a jej výstupov z hľa-

diska dlhodobej športovej prípravy. 
 

Odporúčania pre prax 

Na základe výsledkov výskumu môžeme 

uviesť niektoré odporúčania pre prax: 

 testovanie všeobecných schopností, špeciál-

nych plaveckých zručností ako aj sledo-

vanie telesného rozvoja výrazne prispieva 

k objektivizácii sledovania, vyhodnocova-

nia a plánovania tréningového procesu 

a z hľadiska dlhodobej športovej prípravy 

určite nie je „stratou času“, 

 používaná batéria testov by mala odrážať 

jednak vekové osobitosti respondentov, 

jednak dĺžku športového veku, 

 pri používaní testov je nutné používať 

štandardizované postupy, kvôli objektívne-

mu posúdeniu získaných údajov, 

 interpretácia výsledkov motorických testov 

by mala vychádzať z dôkladného poznania 

osobnosti testovaného jedinca, 

 problematika testovania všeobecných pohy-

bových schopností prostredníctvom moto-

rických testov je na Slovensku veľmi 

kvalitne spracovaná a použiteľná v zmysle 

porovnávania, 

 problematika testovania plaveckých zruč-

ností je taktiež na primeranej úrovni, podľa 

nášho názoru, ale absentujú kvalitnejšie 

posudzovacie a hodnotiace škály, podlože-

né viac početnými výskumami v tejto 

oblasti. 
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ABSTRAKT 

Cieľom výskumu bolo overiť účinnosť dvoch 

rozdielnych metodických postupov vyučovania zjaz-

dového lyžovania začiatočníkov počas lyžiarskych 

kurzov na základných školách porovnaním vplyvu 

metodických postupov na vybrané kritériá účinnosti. Na 

získanie údajov o vybraných kritériách účinnosti potreb-

ných na overenie účinnosti metodických postupov sme 

použili dvojskupinový pedagogický experiment. Na 

základe analýzy výsledkov výskumu môžeme povedať, 

že rozdiely výsledkov E1, K1 a E2, K2 sú štatisticky 

významné v prospech E1 a E2. V súlade s výsledkami 

výskumu konštatujeme vyššiu účinnosť experimen-

tálneho metodického postupu vo všetkých kategóriách 

okrem dĺžky vyučovacích časov.  

 

Kľúčové slová: Vyučovanie lyžovania začiatočníkov. 

Metodický postup vyučovania lyžovania. Paralelné 

postavenie lyží. Pluhové postavenie lyží. Rezaný oblúk. 

 

ABSTRACT 

Aim of the research was to verify effectiveness of two 

different methodical accesses of teaching downhill 

skiing to beginners during ski courses organized by 

Elementary schools. We compared the impact of 

methodical accesses on selected criterions of 

effectiveness. To gain data about selected criterions of 

effective methodical accesses, we used two-group 

pedagogical experiment. On the basis of research 

analysis we can tell that differences in the results 

between E1, K1 and E2, K2 are statistically notable to 

the benefit of E1 and E2. In accord with the research 

results we state higher effectiveness of experimental 

methodical access in all cathegories except of the length 

of teaching times. 

 

Key words: Teaching skiing. Methodical Access of 

teaching skiing. Parallel position of ski.  Plough position 

of ski. Carving turn. 

 

ÚVOD 

Lyžovanie má svoje nezastupiteľné miesto 

vo funkčnom a pohybovom zdokonaľovaní 

každého jednotlivca. Prispieva k upevneniu 

zdravia, ku zvýšeniu telesnej zdatnosti a pohy-

bovej výkonnosti, pomáha odstraňovať nedos-

tatky zdravotne oslabeným žiakom, prispieva k 

psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu 

mládeže. Utvára podmienky na vznik kladného 

vzťahu k všestrannej pohybovej aktivite a k 

odhaľovaniu a rozvíjaniu pohybovo nadaných 

žiakov. 

Priekopníkom techniky zatáčania s aktívnym 

využitím tlaku do vnútorných hrán lyží 

v Českej republike bol Čepelák (1966), ktorý 

ako prvý použil termín „kročný oblúk“. V jeho 

priamej ceste vyučovania techniky zatáčania  

je vynechaný prívratný oblúk a budúci lyžiar 

začína lyžovať v paralelnom postavení lyží  

s dominantným využitím telemarského tvaru 

lyže pri zatáčaní. Tieto prvky techniky ďalej 

rozvíjajú metodici hlavne z alpských krajín 

(Joubert, 2003; Zehetmayer, 1998; Kuchler, 

2001 a iní), a na medzinárodných kongresoch 

Interski sú prezentované nové myšlienky 

v oblasti lyžiarskej techniky a metodiky. 

Výrazne nás zaujala metodika lyžiarskej 

školy Ski Max z Českej republiky (Štancl, 

Strobl, 2004), ktorá ako jeden z metodických 

postupov popisuje postup „cez rezaný oblúk“, 

bez použitia pluhu pri vyučovaní jazdy 

v oblúkoch. Tento postup označujú za oveľa 

rýchlejší a pre žiaka motivujúcejší, nakoľko 

umožňuje vyučovanie od začiatočníkov po 

najlepších pretekárov bez preúčania. 

Týmto výskumom chceme overiť účinnosť 

dvoch aktuálnych metodických postupov vyu-

čovania lyžovania. Overovať budeme aktuálny 

metodický postup Slovenského lyžiarskeho 

zväzu, (Ternavský, 2008), ktorý vychádza 

z Rakúskej lyžiarskej školy (Wallner, Wörn-

dle, 2004) a využíva prívratné prvky a pluhové 

postavenie lyží pri vyučovaní začia-točníkov, 

s metodickým postupom používa-ným v ly-

žiarskej škole Ski Max (Štancl, Strobl, 2004), 



Zdravotnícke listy, Ročník. 1, Číslo 2,  2013                                                                                                                                 ISSN 1339-3022 

  

83 

kde sa prívratné prvky vo vyučovaní začia-

točníkov nepoužívajú.  

 

CIEĽ A HYPOTÉZA VÝSKUMU 

Cieľ výskumu 

Overiť účinnosť dvoch rozdielnych metodic-

kých postupov vyučovania zjazdového lyžova-

nia začiatočníkov počas lyžiarskych kurzov na 

základných školách porovnaním vplyvov 

metodických postupov na vybrané kritériá 

účinnosti. 

 

Výskumná hypotéza 

Probandi, ktorí pri vyučovaní lyžovania 

postupujú podľa metodického postupu  bez 

použitia prívratných prvkov a  pluhu, dosiahnu 

na lyžiarskych kurzoch, lepšie výsledky vo  

vybraných kritériách účinnosti, ako probandi, 

ktorí budú postupovať metodickým postupom 

s použitím pluhu a prívratných prvkov. 

 

METODIKA VÝSKUMU 
Výskum bol vykonaný ako dvojskupinový 

paralelný pedagogický experiment.  Realizo-

vali sme ho na  dvoch, 5 dňových lyžiarskych 

kurzoch, L1 a L2, organizovaných základnými 

školami, kde vo vyučovaní, experimentálnych 

súborov, E1 a E2, postupovali probandi podľa 

metodického postupu lyžiarskej školy Ski Max 

(Štancl, Strobl, 2004), bez využitia pluhu 

a prívratných prvkov. Vo vyučovaní kontro-

lných súborov, K1 a K2, postupovali probandi 

podľa metodického postupu Slovenského 

lyžiarskeho zväzu (Ternavský, 2008), s vyži-

tím pluhu a pluhových oblúkov. Všetci  

zúčastnení probandi lyžovali na carvingových 

lyžiach primeranej dĺžky a vyučovali ich do-

školení učitelia telesnej výchovy. 

Počas uvedených kurzov sme  zbierali údaje 

vzťahujúce sa k vopred určeným kritériám 

efektivity vyučovania lyžovania: 

 čas potrebný na naučenie konkrétnych 

prvkov, 

 časy namerané v záverečnom slalome 

a obrovskom slalome,  

 kategórie dosiahnuté v carving fun parku. 

Tieto kvantitatívne údaje sme v závere 

porovnali s výsledkami odborného posudzo-

vania, ktorým sme kvalitatívne vyhodnotili 

videozáznam z pretekov. 

Pedagogického experimentu sa  zúčastnili 

žiaci 7.a 8. ročníka, dvoch základných škôl, 

a to ZŠ sv. Cyrila a Metoda zo Serede a ZŠ 

Sitnianska z Banskej Bystrice. Prvého kurzu sa 

zúčastnilo 10 začiatočníkov, ktorí boli náhod-

ným výberom rozdelení na dve skupiny po 5 

probandov. Druhého kurzu sa zúčastnilo 26 

začiatočníkov, ktorí boli náhodným výberom 

rozdelení na dve rovnaké skupiny po 13 

probandov.  

Experimentálnym činiteľom je učebný pro-

gram, metodický postup lyžiarskej školy SKI 

Max bez použitia prívratných prvkov, pluhu, 

popísaný v literatúre Štancl, Strobl (2004 ), pre 

ktorý sme sa rozhodli aj na základe vlastných 

skúseností a poznatkov učiteľa lyžovania, Král 

(2004, 2006 b., 2008,), Čillík, Král (2008). 

Kontrolné súbory, K1 a K2 postupovali podľa 

najčastejšie používaného metodického postu-

pu Slovenského lyžiarskeho zväzu (Ternav-

ský, 2008), s využitím pluhu a prívratných 

prvkov. 

 

Prvky metodického postupu experimentálneho 

súboru E1 a E2: 

 úvod 

 základný postoj – paralelné postavenie lyží, 

 zjazd po spádnici – nácvik predo –zadnej 

a pravo–ľavej rovnováhy, 

 zjazd šikmo svahom – zastavenie do proti-

svahu, 

 nácvik základného carvingového oblúka, 

 zastavenie vzpriečením lyží, 

 zjazd po spádnici, zastavenie odvratmi, 

(odšľapávaním) do protisvahu, ku svahu,  

 zjazd po spádnici, zastavenie oblúkom ku 

svahu, 

 prehranenie – oblúk ku spádnici – pocit 

vklonenia, 

 zmena smeru jazdy nadväzovanými 

odvratmi (odšľapávaním),  

 základný carvingový oblúk. 
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Prvky  metodického postupu kontrolného 

súboru  K1 a K2: 

 úvod, 

 zjazd po spádnici, 

 zjazd v pluhu, 

 pluhový oblúk, 

 zjazd šikmo svahom – zosúvanie, 

 carvingový oblúk z prívratu, 

 používanie palíc, 

 znožný oblúk základný –dlhý, krátky 

(nepriama cesta), 

 carvingový oblúk.  
 

Pri spracovaní údajov získaných dotazníkom 

sme použili matematicko–štatistické a logické 

metódy, pomocou ktorých sme vyhodnotili 

a vecne zdôvodnili aktuálnu situáciu vo vyučo-

vaní lyžovania na školách.  

 

VÝSLEDKY  A ZÁVERY VÝSKUMU 

V tabuľke 1 uvádzame porovnanie výsled-

ných vyučovacích časov na lyžiarskych kur-

zoch L1, L2, zaznamenané experimentálnymi 

a kontrolnými súbormi E a K. 
 

Tabuľka 1 Porovnanie vyučovacích časov, L1 

– L2 (hod) 
  L1 L2 Rozdiel 

K 12 14 2 

E 12 16 4 

Rozdiel 0 2   

Legenda; E –experimentálny súbor; K – kontrolný 

súbor ; L1 – lyžiarsky kurz na Kosodrevine; L2 – 

lyžiarsky kurz na Šachtičkách 
 

Porovnaním  vyučovacích časov sa v tomto 

výskume nepreukázalo tvrdenie autorov expe-

rimentálneho metodického postupu, ktorí tento 

označujú ako oveľa rýchlejší (Štancl, Strobl, 

2004). Na strmšom svahu sa ukázala metodika 

vyučovania bez použitia pluhu ako veľmi 

organizačne náročná, a napriek tomu, že pro-

bandi zvládli všetky prvky metodického 

postupu, po porovnaní vyučovacích časov a po 

rozhovoroch s učiteľmi odporúčame na strm-

ších svahoch postopovať podľa metodického 

postupu Slovenského lyžiarskeho zväzu, teda 

s využitím prívratných prvkov.  Dlhší čas, 

ktorý bol nutný na zvládnutie učiva odôvod-

ňujeme hlavne neprimerane strmým svahom, 

a tým aj porušením zásady primeranosti. 

Potrebu mierneho terénu pri vyučovaní začia-

točníkov potvrdzuje už Zálešák (1966), kde 

hovorí, že nacvičujeme na miernom svahu, bez 

prekážok a nerovností, taktiež Kemmler 

(1996), uvádza pri každom cvičení začiatoč-

níkov potrebu mierneho terénu a podobné 

odporúčania nachádzame aj u mnohých 

ďalších autorov (Hellebrandt 2001, Štancl & 

Strobl 2004, Ternavský 2008).  

V tabuľke 2 uvádzame porovnanie rozdielov 

medzičasov a cieľových časov nameraných 

v pretekoch v slalome a obrovskom slalome. 

Sú to rozdiely priemerov a mediánov časov  

kontrolného a experimentálneho súboru na 

lyžiarskych kurzoch L1, L2, doplnené o hod-

noty overenia štatistickej významnosti roz-

dielov. 

Rozdiely nameraných medzičasov a cieľo-

vých časov poukazujú jednoznačne na lepšie 

výsledky experimentálnych súborov E1 a E2.  

Štatistické testy však preukázali nevýznam-

nosť rozdielov v slalomových pretekoch na 

kurze L2 a v strmšej časti trate kurzu L1. 

V pretekoch v obrovskom slalome sú rozdiely 

časov vo všetkých meraniach štatisticky 

významné. V strmších úsekoch na hladine 

významnosti 0,05 a v miernejších častiach 

trate na hladine významnosti 0,01. Výsledky 

odborného posudzovania pretekov v slalome 

a v obrovskom slalome uvádzame v tabuľke 3. 
 

Tabuľka 2 Rozdiely časov namerané 

v slalome a v obrovskom slalome 

S
la

lo
m

 

  medzičas  cieľ  

  L1  L2  L1  L2 

x K - x E 0,28 1,83 1,83 2,24 

mK - mE 0,4 0,51 1,54 0,65 

α --  – 0,01 – 

O
b

r
o
v
sk

ý
 

sl
a
lo

m
 

  L1 L2 L1 L2 

x K - x E 0,83 2,9 3,14 4,1 

mK - mE 1,02 2,39 3,42 4,94 

α 0,05 0,01 0,01 0,05 

Legenda; x – priemer;  m – medián; α – hladina významnosti;  

E –experimentálny súbor; K – kontrolný súbor L1 –lyžiarsky 

kurz na Kosodrevine; L2 – lyžiarsky kurz na Šachtičkách; -- 

štatisticky nevýznamné 
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Tabuľka 3 Výsledky odborného posudzovania slalomu a obrovského slalomu 
S

la
lo

m
 

 MEDZIČAS CIEĽ 

  E1 E2  K1 K2 E1 E2  K1 K2 

max. 2 3 4 5 2 3 4 5 

min. 1 1 2 2 1 1 2 2 

x 1,77 2,1 3,33 3,1 1,42 2,13 2,83 3,15 

m 2 2 3 3 1 2 3 3 

O
b

ro
v

sk
ý

 

sl
a

lo
m

 

  E1 E2  K1 K2 E1 E2  K1 K2 

max. 3 3 4 5 2 3 4 5 

min. 1 1 2 2 1 1 2 2 

x 1,93 1,87 3,33 3,1 1,42 1,97 2,83 3,18 

m 2 2 3 3 1 2 3 3 

Legenda: x – priemer;  m – medián; min – minimum; max - maximum;  E –experimentálny súbor; K – kontrolný 

súbor  
 

Výsledky odborného posudzovania preuká-

zali, že probandi kontrolných  súborov K1, K2 

jazdili vo všetkých úsekoch pretekových tratí 

prevažne s lyžami v jednostrannom prívrate. 

Probandi experimentálnych súborov E1 a E2 

jazdili prevažne s lyžami v paralelnom posta-

vení so zosúvaním v oblúkoch. Probandi E1 

jazdili v pretekoch v slalome aj v obrovskom 

slalome, na úseku trate s miernym sklonom, 

technikou rezaných oblúkov. Odborným posu-

dzovaním sme preukázali vplyv metodického 

postupu počas vyučovania na technické vyko-

nanie jazdy v záverečných pretekoch v slalome 

a v obrovskom slalome. 

Výsledné kategórie získané v pretekoch 

v carving fun parku uvádzame v tabuľke 4. 
 

Tabuľka 4 Výsledné kategórie v carving fun 

parku 

  E1 K1 E2 K2 

max. 2 5 4 7 

min. 0 3 0 1 

x 1,4 3,8 1,46 3,46 

m 1 4 1 3 

rozdiel 2,4 - 3 2   

Legenda; x – priemer;  m – medián; min – minimum; 

max - maximum;  E –experimentálny súbor; K – kon-

trolný súbor  
 

Probandi E1 a E2 získali v carving fun parku 

kategóriu 1. Probandi K1 získali kategóriu 4 

a probandi K2 získali kategóriu 3. Rozdiel 

mediánov získaných kategórií bol na kurze L1, 

3 a na kurze L2, 2 kategórie. Znovu sa prejavil 

výraznejší rozdiel vo výsledkoch lyžiarskeho 

kurzu  L1 s miernym svahom. 
 

Tabuľka 5 Výsledky odborného posudzo-

vania pretekov v carving fun parku 

  E1 K1 E2 K2 

max. 2 5 3 5 

min. 1 2 1 2 

x 1,27 2,72 1,77 2,97 

m 1 3 2 3 

Legenda; x – priemer;  m – medián; min – minimum; 

max - maximum;  E –experimentálny súbor; K – kon-

trolný súbor  
 

L1 a celé vyučovanie lyžovania tu prebiehalo 

na miernom svahu, primeranom a vhodnom 

pre začiatočníkov. Probandi E1 dokázali jazdiť 

v stredných a dlhých oblúkoch, na miernom 

svahu, v závere kurzu technikou plynule nad-

väzovaných rezaných oblúkov. Dokázali 

uzatvárať oblúky bez straty rýchlosti a tým 

obísť všetky bójky a nazbierať viac bodov.  

Tieto tvrdenia vyplývajú z výsledkov odbor-

ného posudzovania, ktoré uvádzame v tabuľke 

5.  Probandi E1 jazdili v carving fun parku 

prevažne s lyžami v paralelnom postavení 

technikou rezaných oblúkov a tým dosiahli 

kategóriu 1.  Probandi K1 jazdili prevažne 

v jednostrannom prívrate, v stredných a dlhých 

oblúkoch na miernom svahu strácali rýchlosť a 

tým dosiahli kategóriu 4. 

V pretekoch na L2 jazdili probandi E2 pre-

važne s lyžami v paralelnom postavení so zo-

súvaním v oblúkoch a dosiahli kategóriu 1. 
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Probandi K2 tu tak ako K1 jazdili prevažne 

v jednostrannom prívrate a dosiahli kategóriu 

3. 

K výsledkom z carving fun parku by sme 

chceli podotknúť, že túto časť pretekov ozna-

čili probandi za najzaujímavejšiu a na tejto 

trati pretekali aj po ukončení oficiálnych  

pretekov. Snažili sa dosiahnuť čo najlepšiu 

kategóriu, čo bolo pre nich veľmi motivujúce. 

Zaujímavý bol fakt, že už nesúťažili medzi 

sebou, ale každý sám pre seba chcel získať čo 

možno najlepšiu kategóriu. Thoma & Kober 

(1998) dospeli k podobným záverom a uvá-

dzajú, že vyučovanie carvingu by bez slalomu 

v bójkach nebolo tým správnym vyučovaním. 

Pomáha pri zoznamovaní sa s novou technikou 

vedenia oblúka, pri jej preciťovaní. De-

saťstupňové rozdelenie do výkonnostných 

úrovní zároveň každého motivuje k lepšiemu 

výkonu. Jazdy v carving fun parku pova-

žujeme za progresívny vyučovací prostriedok, 

kde sa žiak stáva aktívnym článkom vo varia-

bilnosti pedagogických a didaktických situácií 

a nielen konzumentom úloh a správ so strany 

učiteľa. Podľa Bebčákovej a Lukáča (2007) 

progresívne vyučovacie hodiny ich obsahové 

zameranie a prístup môžu prispieť k pozitívnej 

zmene v celoživotnej orientácií k pohybovej 

aktivite a činnosti. 

Výsledky výskumu preukázali, že výskumná 

hypotéza sa nepotvrdila v kategórii vyučova-

cích časov, čo znamená, že vyučovacie časy 

v E1, E2 neboli kratšie ako vyučovacie časy 

K1, K2. Významnú úlohu v experimente 

zohralo aj to, že L2 sa konal na strmom svahu 

a tým neboli dodržané odporúčania vyplýva-

júce z metodického postupu.  V kategórii 

výsledných časov v slalomových pretekoch sa 

hypotéza potvrdila čiastočne, nakoľko v prete-

koch L1 bol rozdiel cieľových časov štatis-

ticky významný v prospech experimentálnej 

skupiny E1 ale na L2 boli rozdiely časov 

štatisticky nevýznamné. V kategórii výsled-

ných časov v obrovskom slalome bol rozdiel 

týchto štatisticky významný v prospech E1 aj 

E2 a tým potvrdzujeme výskumnú hypotézu.  

V pretekoch v carving fun parku dosiahli E1, 

E2 lepšie výsledné kategórie, čím tiež potvr-

dzujeme výskumnú  hypotézu. 

Analýzou záznamu odborného posudzovania 

sme zistili, že E1, E2 jazdili prevažne s lyžami 

v paralelnom postavení, kde na strmšom svahu 

korigovali rýchlosť zosúvaním v oblúkoch 

a na miernejšom svahu jazdili prevažne 

technikou rezaných oblúkov. Na základe hore 

uvedených výsledkov môžeme povedať, že 

účinnosť experimentálneho metodického pos-

tupu je vyššia, tento však odporúčame pou-

žívať na lyžiarskych svahoch s miernym 

sklonom. Probandi K1, K2 jazdili prevažne 

v jednostrannom prívrate, avšak v strmších 

úsekoch trate korigovali rýchlosť aj oboj-

stranným prívratom. Metodický postup kon-

trolného súboru odporúčame používať najmä 

v prípade, že lyžiarsky kurz sa bude konať na 

strmom svahu, hlavne z hľadiska bezpečnosti 

a jednoduchšej organizácii na kurze. 
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ABSTRAKT 
V práci sa autori zaoberajú problematikou strečingu, 

jeho všeobecnou charakteristikou a najmä jeho fyzio-

logickou podstatou. Rozoberajú samotný princíp 

strečingových cvičení.  Jedným z limitujúcich faktorov 

úspešnosti v športe je zdravotný stav športovca, čo vo 

veľkej miere podporuje i strečing. V športe sú tieto 

cvičenia neoddeliteľnou súčasťou športovej prípravy 

i vďaka tomu, že sa rozširujú poznatky a fakty o jeho 

priaznivom pôsobení na celkovú športovú výkonnosť.  

 

Kľúčové slová: Strečing. Fyziologická podstata 

strečingu. 

 

ABSTRACT  
In this work the author deals with stretching itself, its 

general characteristics of a particular physiological 

nature of stretching. Discusses the very principle of 

stretching exercises. One of the limiting factors of 

success in sport is athlete's health, which strongly 

supports and stretching. Stretching is an integral part of 

sports training and due to the fact that disseminate 

knowledge and facts about its positive effect on overall 

athletic performance. 

 

Keywords: Stretching. Physiological nature of 

stretching. 

 

 

ÚVOD 

Ku klasickým cvičeniam na zlepšenie kĺbo-

vej pohyblivosti najmä v poslednom desaťročí 

pribudol systém naťahovacích cvičení svalov - 

strečing (Zrubák, Štulrajter, 1999). Význam 

slova pochádza z anglického „stretching“, 

ktorým v súčasnosti označuje celý svet predo-

všetkým špeciálne cvičenia zamerané na 

zväčšenie pohyblivosti a ohybnosti tela. Ide o 

špeciálny spôsob pohybovej aktivity, ktorá 

slúži k naťahovaniu svalov, zvyšuje kĺbovú 

pohyblivosť a zároveň slúži k odstráneniu 

fyzického a psychického napätia. 

Sval ako orgán reaguje na podnety z von-

kajšieho i vnútorného prostredia, ktoré ho 

dráždia k aktivite – k odpovedi na podnet. 

Tento stav sa v zdravotníckej terminológii 

označuje ako excitabilita svalu. Tá však nie je 

jedinou jeho vlastnosťou. Sval je totiž sval 

schopný sa aj skrátiť (kontraktibilita svalu) a 

natiahnuť (extenzibilita). Okrem toho má aj 

jednu špeciálnu vlastnosť, a to schopnosť 

vrátiť sa po skrátení prípadne po pretiahnutí do 

svojej pôvodnej dĺžky (elasticita svalu) 

(Dylevský, 2009). V strečingu sa využíva prá-

ve schopnosť svalu pretiahnuť sa. 

Podľa Buzkovej (2006) je strečing pomalá 

pohybová aktivita, ktorá slúži k preťahovaniu 

svalov a k zvýšenej kĺbovej pohyblivosti a mal 

by sa stať neoddeliteľnou súčasťou každej 

športovej aktivity. Pravidelnosť cvičení je 

základnou podmienkou k zlepšeniu flexibility. 

Jirka (1987) ho charakterizuje ako progresívnu 

metódu slúžiacu k zlepšeniu pohyblivosti 

v jednotlivých kĺboch a pretiahnutiu skráte-

ných posturálnych svalov. Ide vlastne o zdoko-

nalenie metódy nepoddajného naťahovania, 

pričom pred samotným naťahovaním svalu je 

vložená aj fáza napnutia svalu (izometrická 

kontrakcia) a následná relaxácia. Využíva sa 

tzv. facilitačný útlm, ktorý vznikne po vedo-

mom napnutí svalu a trvá do skončenia nap-

nutia niekoľko sekúnd. Sedláček (2003) chápe 

strečing ako systém naťahovacích cvičení 

s riadeným protiodporom. Jeho základne prvky 

boli prebraté z modernej a športovej gymnas-

tiky, regeneračných ako aj rehabilitačných 

cvičení. Na rozdiel od uvoľňovacích cvičení sa 

v strečingu  využíva riadený odpor - vedomé 

napnutie svalov v cvičebnej polohe a následne 

uvoľnenie so súčasným natiahnutím tejto sku-



Zdravotnícke listy, Ročník. 1, Číslo 2,  2013                                                                                                                                 ISSN 1339-3022 

  

89 

piny svalstva. Týmto sa strečingové cvičenia 

stali efektívnejšími oproti bežnému natiahnutiu 

svalov.  

 

Vývoj strečingových cvičení 

Metódy strečingu sú v súčasnosti používané 

nielen v športe ale aj v liečebnej rehabilitácii. 

Jeho stopy možno nájsť až v dávnej histórii, 

predovšetkým v Japonsku a v Číne v gymnas-

tickom cvičení Thai - chi. U ďalších starove-

kých národov nachádzame podobné pomalé 

pohyby spolu s vysvetlením ich významu pre 

telesnú a duševnú rovnováhu. Niektoré jeho 

prvky môžeme nájsť v joge. Jej ucelený sys-

tém vznikol pred niekoľko tisíc rokmi a má 

svoj pôvod v Indii (Buzková, 2006). 
 

Úlohy strečingu 

Strečing napomáha správnemu držaniu tela, 

podporuje účelné, hospodárne pohyby a správ-

ne dýchanie. Súčasne vedie k zníženiu svalo-

vého napätia a celkovému uvoľneniu. Môže sa 

využívať aj ako preventívne opatrenie proti 

svalovým a kĺbovým úrazom, pretože znižuje 

riziko tzv. tupých poranení typu natrhnutých 

svalov, šliach a svalových úponov. V nepo-

slednom rade tieto napínacie cvičenia zlepšujú 

reaktibilitu organizmu a schopnosť celkového 

sústredenia sa, zvyšujú odolnosť voči únave a 

udržujú telo v dobrej somatickej a psychickej 

kondícii (Alter, 1999). Strečingom preventívne 

preťahujeme posturálne svaly, teda svaly 

s tendenciou sa skracovať. Nemenej dôležité 

pre šport je aj naťahovanie svalov, ktoré sú 

maximálne zaťažované športovou aktivitou. 

Ak sú dlhodobo skrátené svaly vystavené 

vyššej záťaži, môže to spôsobiť vznik 

zápalových až degeneratívnych zmien, čo by 

obmedzilo športovú výkonnosť (Haladová, 

2003).  
 

Strečing z fyziologického hľadiska 

Celú podstatu cvičenia pri strečingu vysti-

hujú tri termíny, a to napínanie, uvoľnenie (re-

laxácia) a naťahovanie svalu (Štulrajter, 1991). 

Prvou fázou je napínanie. Z fyziologického 

hľadiska ide o izometrickú kontrakciu svalu, 

ktorá je charakteristická zmenou napätia vo 

svale, ale samotná dĺžka svalu sa pritom 

nemení. Nevzniká teda žiaden pohyb (Dy-

levský, 2009). Sval vykonáva len statickú 

činnosť a jeho akcia je viditeľná len na zmene 

napätia svalového bruška. Sval v izometrickej 

kontrakcii rýchlo podlieha únave, pretože 

trvajúci sťah svalu sťažuje prietok krvi (Véle, 

2007). V dôsledku izometrickej kontrakcie sa 

v napnutom svale vytvorí veľké množstvo 

tepla. V tom spočíva prvý význam napínania, 

ako iniciálnej fázy strečingu, pretože vytvo-

rené teplo je veľmi dôležité pre mechaniku 

svalu pri následnom naťahovaní. Vzniknuté 

teplo uľahčuje naťahovanie svalu a eliminuje 

riziko jeho poškodenia. 

Druhou fázou je uvoľnenie svalu. Môžeme 

ho definovať ako krátku prechodnú fázu medzi 

napínaním a naťahovaním. Počas uvoľňovania 

svalu sa zvýši cirkulácia krvi a zo svalu sa 

vyplavujú odpadové metabolity (Véle, 2007). 

V tretej fáze ide o vlastné natiahnutie svalu. 

Nejde však len o mierne a krátkotrvajúce 

natiahnutie svalu, ale o jeho značné natiah-

nutie a zotrvanie v danej polohe približne 20 

až 30 sekúnd. Haladová (2002) uvádza čas 10 

až 30 sekúnd. Tiež zdôrazňuje, že pre zväč-

šenie pružnosti svalov musí byť preťahovanie 

prevedené pomaly. Preto sa treba vyvarovať 

švihovým pohybom. Švihový pohyb pri 

preťahovaní vedie k obrannému reflexu a 

svaly dostanú pokyn ku skráteniu. Miesto 

pretiahnutia svalu tak dochádza k vzniku silnej 

svalovej kontrakcie. Bolestivé pretiahnutie 

svalu spôsobí mikrotrhlinky, ktoré sa hoja 

zjazvením svalového tkaniva a vedú k zníženiu 

až k strate svalovej elasticity (Haladová, 

2003). Preto zo zdravotného hľadiska treba 

predchádzať možnému mechanickému poško-

deniu svalu a jeho úponov (Traczinská, Pol-

ster, 2002). Pretiahnutie svalu je preto cielené 

na svalové vlákna, nie na väzy a šľachy. Ich 

úlohou je kĺb stabilizovať a preto u nich preťa-

hovanie nie je vhodné. Šľachy pre potreby 

správnej mechaniky kĺbu musia zostať pevné. 

Ich funkciou je zabezpečiť prenos svalovej sily 

vznikajúcej pri svalovej kontrakcii na kostru 
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a späť (Haladová, 2003). Z fyziologického 

hľadiska ide pri takomto naťahovaní o preko-

nanie mechanických odporov, ale aj odporu, 

ktorý vzniká reflexne. Naťahovanie je pre 

svalové reflexy podnet, ktorý vyvoláva svalo-

vú kontrakciu. Naťahovanie svalu a teda aj 

jeho svalových vláken vyvolá podráždenie 

svalového vretienka. Podráždenie tohto re-

ceptoru má za následok facilitáciu agonistu, 

ale aj inhibíciu antagonistu. Tomuto vzťahu 

hovoríme recipročná inervácia a recipročná 

inhibícia. Svalové vretienko sa aktivuje auto-

maticky vždy, keď dôjde k pretiahnutiu svalu 

(Véle, 2007, Dylevský, 2009) Pri strečin-

gových cvičeniach musíme tento reflexný 

fenomén prekonať a „obísť“ ho. Toto „obí-

denie“ sa vlastne udialo cez počiatočné 

napínanie v prvej fáze. Napínaním svalu sa 

napli aj šľachové receptory, ktoré vypli 

skracovanie. Ide o stav vyradenia antistre-

čingového reflexu, čím sval ľahšie natiah-

neme. Toto je druhý význam napínania pred 

naťahovaním. (Traczinská, Polster, 2002). 

 

Hlavné strečingové metódy 
Medzi najznámejšie a najprepracovanejšie, 

fyziologicky zdôvodnené a praxou overené 

patria metóda postizometrického naťahovania, 

metóda postupného naťahovania, metóda 

prerušovaného naťahovania a dynamický 

strečing. 

Metóda postizometrického naťahovania na-

zývaná aj ako Sölverbornova metóda spočíva 

vo využití začiatočného napínania svalovej 

skupiny, ktorú chceme precvičovať. Pri napí-

naní sa vytvorí teplo, ktoré fyzikálne uľahčí 

naťahovanie svalových vlákien. Jej dôležitou 

súčasťou je vypojenie tzv. „antistrečingového 

reflexu" (Sölverborn, 1993). Najčastejšie sa 

využíva pri rozcvičovaní. 

Metóda postupného naťahovania nazývaná aj 

ako Andersonova metóda spočíva v tom, že 

sval naťahujeme postupne v troch fázach. 

Strečingový reflex vypíname miernym natiah-

nutím, za ktorým nasledujú dve fázy intenzív-

nejšieho natiahnutia. Cvičenci s veľmi dobrou 

kĺbovou pohyblivosťou môžu pridať ešte jednu 

fázu (štvrtú), ktorá je označovaná ako fáza 

extrémneho natiahnutia. Tento postup sa vyu-

žíva najmä ako relaxačné cvičenie po štan-

dardnej tréningovej jednotke (Zrubák, 

Štulrajter 1999).  

Metóda prerušovaného naťahovania - “pro-

prioceptive neuromuskular facilitation“ (PNF) 

vznikla v amerických posilňovniach. Pomocou 

tejto metódy sa precvičujú veľké svalové 

skupiny súčasne. Na naťahovanie svalových 

skupín využívame vlastnú hmotnosť, alebo 

hmotnosť a silu pomocného cvičenca alebo 

náradia. Tieto cvičenia sa zaraďujú do trénin-

govej jednotky pri posilňovaní, a to v jej 

priebehu i po jej skončení (Zrubák, Štulrajter 

1999). 

Dynamický strečing cvičíme tak, že skáčeme 

cez švihadlo alebo kráčame športovou chô-

dzou. V oboch prípadoch sa primerane strieda 

kontrakcia svalu s relaxáciou. Takéto cvičenie 

má priaznivý účinok na pohyblivosť kĺbov, 

ako aj kardiovaskulárny a respiračný systém. 

Zvyšuje sa ním nielen kĺbová pohyblivosť, ale 

aj celková telesná zdatnosť, alebo jej vyššia 

forma - trénovanosť. Túto formu napínacích 

cvičení zaraďujeme do tréningovej jednotky 

najmä v kondičnej príprave (Zrubák, Štulrajter 

1999). 

 

Význam a prínos strečingu pre šport 

Svaly unavené momentálnym alebo dlhodo-

bým zaťažovaním majú menšiu výkonnosť. 

Tento fakt je spôsobený tým, že svalové vlák-

no sa skráti a zmenší sa kĺbová pohyblivosť. 

Skrátené svaly potom neprimerane ťahajú 

šľachy a úpony a sú jednou z príčin poško-

denia pohybového aparátu (distorzie, zápaly 

šliach a pod.). Tieto zmeny môžu nastať pri 

športovaní, ale aj pri práci. Vďaka strečingu 

môžeme regulovať kĺbovú pohyblivosť, ktorá 

má vplyv aj na ďalšie pohybové schopnosti 

najmä rýchlosť a silu. Podľa teórie strečingu 

sú na celkovú dobrú výkonnosť organizmu 

potrebné tri faktory a to sila, vytrvalosť 

(kondícia) a pohyblivosť. Tieto tri faktory 

tvoria tri vrcholy trojuholníka výkonnosti a 

telesnej zdatnosti celého organizmu. Podľa 
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klasickej predstavy o pohybových schopnos-

tiach sa sile a vytrvalosti v tréningu venuje 

dostatok času, ale zaostáva tréning pohyb-

livosti. A práve pohyblivosť sa dá rozvíjať 

strečingom (Štulrajter, 1991). 

 

Strečing  ako  prevencia  a náprava  zranení 

Strečingové cvičenia sú nápravnou a preven-

tívnou metódou. U ľudí, ktorí majú problémy, 

ktoré im zabraňujú behať alebo posilňovať, 

dokážeme strečingom aspoň čiastočne udržať 

ich telesnú zdatnosť a výkonnosť. U ľudí 

pripútaných na lôžko (imobilizačný syndróm) 

strečingom podporíme návrat venóznej krvi do 

srdca a tým súčasne preventívne pôsobíme 

proti zápalu žíl, ktorý je v týchto situáciách 

pomerne častý. Pri preventívnych a regenerač-

ných strečingových cvičeniach testujeme ich 

účinok na kĺbovú pohyblivosť, pričom sa 

nespoliehame len na subjektívne pocity, ktoré 

nie sú dostatočne objektívne (Štulrajter, 

Zrubák, Janošdeák, 1998). Rozsah pohybli-

vosti objektivizujeme medzinárodne uznáva-

nou metódou známou pod skratkou SFTR. Ide 

o meranie rozsahu pohyblivosti v kĺboch 

v základných anatomických rovinách, teda 

rovine sagitálnej, frontálnej, transverzálnej 

a v rovine rotácií. Tu však treba upozorniť, že 

príčinou obmedzenia pohyblivosti nemusia 

byť len skrátené svaly, ale aj začínajúce 

degeneratívne či reumatické zmeny na kĺboch 

(Gúth, 2008). 

 

ZÁVER 

Z vyššie uvedeného možno konštatovať, že 

strečing je pre  športovca nevyhnutnou súčas-

ťou športového tréningu a jeho prípravy. 

Priaznivo ovplyvňuje držanie tela športovca, 

upravuje svalové dysbalancie, čím navodzuje 

správne motorické stereotypy, podporuje 

správny stereotyp dýchania, celkové psychické 

uvoľnenie,  ale v neposlednom rade výrazne 

zlepšuje kĺbovú pohyblivosť a elasticitu sva-

lov. Súčasne je prevenciou proti poraneniu 

svalov, šliach a kĺbov. Je vhodné ho zaradiť do 

všeobecnej i špeciálnej prípravy v tréningu, na 

zahriatie i na zakončenie (Solverbon, 1993; 

Štulrajter, 1991). 
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