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Predhovor 

Kineziológia ako teoretická veda o pohybe poskytuje základy praktickej kinezioterapie.  

Predpokladom úspešného štúdia tohto predmetu sú znalosti z anatómie, fyziológie, 

biomechaniky a rehabilitačnej propedeutiky.  

Predkladaný učebný text „Úvod do kineziológie a patokineziológie“ je určený predovšetkým 

lekárom v špecializačnej príprave v odbore Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia a 

študentom fyzioterapie v pregraduálnej príprave. Sumarizuje základné informácie, ktoré je 

potrebné priebežne dopĺňať štúdiom odbornej literatúry.  

Cieľom tejto práce je odovzdať čitateľom poznatky potrebné k pochopeniu základných princípov 

fungovania pohybového systému a zároveň ich oboznámiť so základnými informáciami 

o patokineziológii s prihliadnutím na výstupy do klinickej praxe. 

Zameranie jednotlivých kapitol korešponduje s aktuálnym programom výučby kineziológie 

a patokineziológie na SZU v Bratislave. Prvá časť publikácie je orientovaná na všeobecnú 

kineziológiu, posturálno-lokomočnú motoriku, kineziológiu prototypových činností, v druhej 

časti sa zameriavame viac na špeciálnu kineziológiu a patokineziológiu. Zrozumiteľnou formou 

oboznamujeme čitateľa s problematikou funkčných porúch pohybového systému. V poslednej 

časti poukazujeme na dôležitosť včasnej identifikácie nefyziologického psychomotorického 

vývoja dieťaťa a poruchy držania tela v kontexte posturálnej ontogenézy.  

Veríme, že tento text bude účinným pomocníkom pri štúdiu a príprave na povolanie.  
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1. Úvod do problematiky 

 

Kineziológia (náuka o pohybe) je teoretická veda, ktorá skúma rôzne aspekty pohybu. Študuje 

pohybový prejav z hľadiska stavby, vývoja a fyziológie pohybovej sústavy a mechanizmov, 

ktoré pohyb riadia a regulujú. Zdôvodňuje postupy používané v praxi lekárov, fyzioterapeutov, 

ergoterapeutov atď..  

Slovo kineziológia je odvodené z gréckych slov kinesis, tzn. pohyb, a logos, čiže slovo, reč, 

prenesene veda. Kineziologické znalosti tvoria podklad pre praktické aplikácie kinezioterapie.  

 

Kineziologická propedeutika, základné pojmy 

Kineziológia patrí do skupiny vedných odborov, ktoré sa zaoberajú pohybom (živým objektom 

sa priraďuje schopnosť pohyb riadiť teleologicky - účelovo, vzhľadom k vlastným potrebám a 

stavu vonkajšieho prostredia). Kineziológia zohľadňuje biomechanické aspekty pohybu, je 

zameraná na elementárne motorické funkcie v kontexte integrálneho chápania motoriky 

podliehajúceho neurofyziologickým riadiacim procesom. Zároveň skúma/analyzuje jednotlivé 

pohybové programy v priebehu pohybového vývoja. Znalosť týchto základných faktov o pohybe 

je nevyhnutná pre využitie pohybu ako liečebného prostriedku.  

 

V tomto texte je kladený dôraz na riadenie fyziologických funkcií. Preto je potrebné v stručnosti 

pripomenúť niektoré skutočnosti z anatómie, fyziológie a biomechaniky a na tie potom 

nadviazať poznatkami o riadení pohybu za normálnych a patologických okolností.  

 

Základné piliere kineziológie  

Zákony mechaniky pohybu telies (hmota, sila, rýchlosť, gravitácia) 

Zákony biomechaniky (systémy ľudského tela) 

 

Systém ľudského tela: 

Podporný (mechanický základ - kosti, kĺby, väzy) 

Výkonový (prenos chemickej energie - svaly) 

Riadiaci (riadenie pohybu - nervový systém) 

Logistický (infraštruktúra, metabolizmus) 

 

 

 



6 

 

Riadenie pohybu 

Vstupné dáta (informácie z receptorov a zmyslov) 

Aferentné (dostredivé) dráhy  

Pamäť (CNS, pohybový program) 

Eferentné (odstredivé) dráhy 

Efektory (výkonné zložky) 

 

Porucha pohybu 

Porucha riadenia (nervový systém) 

Porucha mechaniky 

Porucha logistiky 

Organické poruchy (štrukturálne - korelát na RTG, CT, MR, EMG...) 

Funkčné poruchy (neštrukturálne - 70 % všetkých bolestí pohybového aparátu) 

 

Delenie pohybu podľa významu a účelu 

Základné životné pohyby (srdce, cievy, GIT, ANS) 

Posturálne pohyby (postúra) 

Lokomočné pohyby (chôdza, beh, plazenie) 

Motivačný pohyb („ruka - nástroj mozgu“) 

Komunikačný pohyb (reč, mimika, gestá) 

 

Delenie pohybov podľa úrovne riadenia 

Reflexné (spinálna úroveň - napr. ochranné žmurknutie) 

Spúšťané (motoneurónový alfa systém, napr. jedenie príborom na povel) 

Kontrolované (opakovaním sa pohyb zdokonaľuje, tvorba nových pohybových matríc) 

 

Delenie pohybu podľa vyvolávajúcej sily 

Pasívny (pomocou druhej osoby či sily) 

Polohovanie (antalgické, funkčné, špeciálne) 

Aktívny (zapojenie vlastnej sily, agonisti, antagonisti, synergisti) 

Aktívny s dopomocou 

Aktívny s odľahčením (závesy, cviky vo vode) 

Odporový (pružiny, therabandy) 
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Delenie podľa vynaloženej energie 

Aeróbny pohyb - odbúravanie glukózy v Krebsovom cykle, základ dlhotrvajúceho pohybu, 

spotreba kyslíka, napr. aerobik, beh, pulzová frekvencia 130-170/min. 

Anaeróbny pohyb - na „kyslíkový dlh“, dynamické a silové pohyby.  

 

Mechanika skúma problémy pohybu telies všeobecne. 

Biomechanika sa zaoberá pohybom živých organizmov, na ktoré sa aplikujú zákony mechaniky. 

Klinická kineziológia sa zaoberá pohybom človeka so zameraním na diagnostiku, terapiu a 

prevenciu pohybových porúch. Je súčasťou široko ponímanej vedy o ľudskom pohybe -

kinantropológie. 

 

Poznatky z oblasti kineziológie sú zhrnuté a roztriedené do špecializovaných častí:  

• Všeobecná kineziológia sa zaoberá štrukturálnym aspektom usporiadania pohybového 

systému a jeho riadenia. Tvorí podklad pre ostatné hľadiská skúmania pohybového systému.  

• Vývojová kineziológia sa zaoberá vývojom pohybových funkcií v priebehu ontogenézy.  

• Špeciálna kineziológia sa zaoberá aspektami fyziologického fungovania jednotlivých 

segmentov pohybového systému a ich vzájomných vzťahov.  

• Aplikovaná kineziológia sa zaoberá aspektami pohybu z hľadiska klinických prípadov, 

jednotlivých športov, ergonomických riešení atď.. 

• Patokineziológia hodnotí/rieši patologické situácie v pohybovom ústrojenstve.  

 

Disciplíny/vedné odbory, z ktorých kineziológia čerpá: funkčná anatómia, neurofyziológia, 

biomechanika, kinetika, kinematika, mechanika, fyzika, matematika... 

Kineziológia vychádza z biomechaniky, tvorí podklady pre analýzu a charakteristiku 

jednotlivých spôsobov pohybu. Je to náuka o pohybe človeka a spôsoboch pohybu v zdraví, pri 

vrodených a získaných anomáliách, v chorobe a po úraze. Jej úlohou je študovať normálny 

pohyb a jeho odchýlky. 

 

Podľa podstaty rozlišujeme kineziológiu na: 

• Všeobecnú - opisuje základy biomechaniky, anatómie, fyziológie ľudského tela, biochémie. 

• Špeciálnu - analyzuje jednotlivé pohyby kĺbov a častí tela. 

• Prototypových činností - hodnotí základné posturálne funkcie (sed, stoj, ľah, chôdza, 

posadzovanie). 
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• Manuálnych činností - opisuje význam ruky pre človeka. 

 

1.1. Metódy skúmania v kineziológii  

• Odborné pozorovanie pohybu človeka. 

• Špeciálne merania. 

• Zobrazovania. 

 

Najčastejšie merané veličiny 

Metrová mierka - meriame výšku tela, dĺžku končatín, výšku hlavy a trupu v sede. 

Meranie obvodov - meriame obvod hlavy, krku, hrudníka (napr. pri skolióze), brucha, bokov, 

končatín a ich častí, amputované pahýle atď.. 

Váženie - meranie hmotnosti - na základe porovnávania ich tiaže prejavujúcej sa tlakom na 

podložku. 

Určovanie ťažiska - teleso je množina bodov, na ktorú pôsobí tiaž rovnakou silou a zvislým 

smerom. Súčet všetkých síl vyjadruje výslednú tiažovú silu, ktorá bude pôsobiť v jednom smere 

a v jednom bode. Tento bod je pôsobisko tiažovej sily = ťažisko. Ťažisko je teda pôsobisko 

gravitačnej sily telesa. Ťažnica je priamka prechádzajúca ťažiskom. 

Dynamometria - meranie veľkosti sily svalov, ktorú pacient vyvíja na meradle, vyjadrené v 

rôznych jednotkách (N, kp). 

Ergometria - meranie práce, ktorú pacient vykonáva. 

Goniometria - analytický vyšetrovací postup, pri ktorom zisťujeme rozsah pohybu v kĺbe.  

Elektromyografia - elektrodiagnostická metóda, ktorá sa zaoberá diagnostikou 

neuromuskulárnych porúch (t.j. porúch periférneho motorického a senzitívneho neurónu, 

nervosvalového prenosu a kostrového svalstva). Ihlová EMG používa ihlové elektródy na 

invazívnu registráciu z kostrového svalu. Kondukčné štúdie (vyšetrenie vodivosti nervov) 

pomocou arteficiálnej elektrickej stimulácie a snímaním z nervu či zo svalu (obvykle pomocou 

povrchových elektród) vyšetrujú vodivosť nervovými vláknami, prípadne nervosvalový prenos 

(Bednařík, 2017). 

Videokinematické vyšetrenie - určovanie polôh jednotlivých častí tela v priebehu pohybu 

(obvykle snímaním 3 kamerami). 

Posturografia - posúdenie posturálnej rovnováhy za podmienok statických, dynamických, 

záznam odchýlok ťažiska.   
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Plantografia - odtlačok chodidla, najčastejšie na diagnostiku plochonožia, event. iných 

deformít.  

 

1.2. Základné biomechanické charakteristiky v kineziológii 

• hmotnosť, výška, 

• ťažisko tela, 

• oporná plocha a oporná báza,  

• kontakt tela s podložkou, 

• postavenie a vlastnosti hybných segmentov.   

 

Ťažisko - Center of Mass (COM)  je definované hmotným bodom, ktorý kumuluje hmotnosť 

celého tela. Každý hmotný článok tela je vystavený pôsobeniu gravitačnej sily, tieto sily sa 

sčítajú a vytvárajú výslednú silu pôsobiacu z určitého bodu - ťažiska. Každé teleso sa správa tak, 

akoby gravitačná sila pôsobila vždy len v jeho ťažisku. Ťažisko je teda pôsobisko gravitačnej 

sily telesa a ťažnica je priamka prechádzajúca ťažiskom. Ťažisko tela nie je stabilné, jeho 

poloha sa mení podľa pohybu jeho častí. Zmenou polohy sa mení aj umiestnenie celkového 

COM, v niektorých prípadoch sa nachádza mimo tela, obr. 1 (Janura, 2011). 

 

 

Obr. 1: Umiestnenie Center of Mass (COM) v rôznych polohách tela (Janura, 2011). 

 

Určovanie ťažiska (COM) 

• ťažisko tela - je u osoby v základnom stoji približne v strednej čiare, vo výške S2-3, asi 

4-6 cm pred prednou plochou tiel stavcov. U žien je ťažisko tela nižšie (väčšia hmotnosť 

dolnej polovice tela), 

• horná končatina - má ťažisko v strede lakťového kĺbu, 

• predlaktie s rukou - na rozhraní distálnej a strednej tretiny dĺžky predlaktia, 

• ruka - ťažisko v hlavici druhej záprstnej kosti,  
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• dolná končatina - má ťažisko 6-10 cm nad štrbinou kolenného kĺbu, 

• predkolenie a noha - v strednej tretine predkolenia, 

• noha - na vnútornom okraji, medzi člnkovitou (os naviculare) a prostrednou klinovitou 

kosťou (os cuneiforme intermedium), 

• hlava a trup - na prednej ploche stavca Th11, 

• hlava - pri prednom okraji tureckého sedla (sella turcica), 

• trup - na prednej časti stavca L1. 

 

Center of Gravity (COG) je vertikálna projekcia/priemet ťažiska tela do roviny opornej bázy 

(OB). V stoji, sede a inej nedokonale statickej polohe sa COG musí vyskytovať v oblasti OB. 

Vychýlením COG mimo opornej plochy subjekt už nie je schopný kompenzovať výchylku 

výlučne vlastnými silami. Stav vyrovná iba úpravou OB tak, že premiestni opornú plochu 

(kroková stratégia udržania stability), obr. 2 (Vařeka, 2009). 

 

 

Obr. 2: Projekcia Center of Gravity (COG) v rôznych polohách tela, Vařeka, 2009, 

(http://www.ycgf.org). 

 

 

Center of Pressure (COP) - miesto pôsobenia vektoru reakčnej sily podložky. Keďže ľudské 

telo nie je nikdy dokonale tuhé teleso, ale je tvorené množstvom zaradených segmentov, 

nezhoduje sa nikdy COP s COG, obr. 3 (Véle, 2012).  

 

http://www.ycgf.org/
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Obr. 3: Zobrazenie dráhy pohybujúceho sa priemetu Center of Pressure (COP) do opornej plochy 

(Véle, 2012). 

 

Plocha kontaktu - Area of Contact (AC) je celá plocha kontaktu podložky s povrchom tela 

(Vařeka, 2002a).  

Oporná plocha - Area of Support (AS) je časťou AC, ktorá je aktuálne využitá na vytvorenie 

opornej bázy. Je definovaná ako plocha kontaktu aktuálne využívaná k vytvoreniu opornej bázy. 

V oblasti chodidla sa „ploska nohy“ nepodieľa rovnomerne na prenose síl medzi nohou 

a podložkou, ale k najväčšiemu zaťaženiu dochádza pod kostnými prominenciami 

predstavovanými kalkaneom a hlavičkami metatarzov. To znamená, že len určité oblasti planta 

pedis biomechanicky realizujú posturálnu funkciu nohy. Tieto body označujeme ako oporné 

body (Vařeka, 2003). Na vytvorenie opornej plochy sú  jednotlivé oporné body využívané podľa 

aktuálne sa meniacej situácie (Vařeka, 2009).   

Oporná báza - OB - Base of Support (BS) je plocha ohraničená najvzdialenejšími hranicami 

opornej plochy. Oporná báza pri stoji rozkročnom je väčšia než oporné plochy, ktoré zostávajú 

nezmenené. Naopak, v stoji na jednej DK sa plocha opornej bázy a plocha opornej plochy 

takmer zhodujú, obr. 4 (Veřeka, 2a). 
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Obr. 4: Vzájomné vzťahy medzi opornou plochou, opornou bázou a kontaktnou plochou 

(Vařeka, 2002a). 

 

Úložná plocha - Area of Load (AL) zodpovedá ploche kontaktu tela s podložkou, ktorú človek 

zaujíma v situácii, kde chýba segmentová organizácia tela a postúra. Typicky u novorodencov 

alebo ľudí v bezvedomí (Vařeka, 2002a). 

 

Pozn.:  Senzorické informácie z planty  (predovšetkým proprioreceptory m. quadratus plantae 

a drobné kĺby nohy) zohrávajú nezastupiteľnú úlohu v riadení rovnovážnych funkcií. Pomáhajú 

pri určovaní vzdialenosti COG k hraniciam opornej bázy, ktorá zabezpečuje stabilitu. Vzťah 

medzi umiestnením COG a opornou bázou je dôležitý pri udržiavaní vzpriameného stoja. 

K zabezpečeniu stability tela je potrebné vytvoriť čo najlepší kontakt nohy s podložkou.  

 

Segmenty tela 

V biomechanike sa telo rozdeľuje najčastejšie na 14 segmentový model ľudského tela, obr. 5 

(Janura, 2011). Podľa tohto modelu sa telo skladá z častí, ktorých jednotlivými stredmi 

prechádzajú ťažnice. Vychýlenie jedného segmentu vyvolá kompenzačnú reakciu iného 

segmentu na opačnú stranu.  
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Akékoľvek prenášané bremeno (+ jeho hmotnosť a vzdialenosť od COM) zvyšuje nároky na 

posturálnu stabilizáciu.  

Vzájomné postavenie segmentov tela závisí od svalového napätia, elastických vlastností 

väzivových štruktúr a kĺbov medzi segmentami. Centrované postavenie udržujúce segment v 

rovnovážnom stave je podmienené pokojovým svalovým napätím a svalovou aktivitou.  

 

 

 

Obr. 5: Rozdelenie tela na jednotlivé segmenty (Janura, 2011). 

 

Stabilita tela 

Východiskovou pozíciou pre väčšinu pohybových aktivít je stoj alebo sed, t.j. typické 

antigravitačné postavenie tela a jeho článkov. Tieto pozície vyžadujú aktivitu tzv. 

antigravitačných - posturálnych svalov, ktoré umožňujú zaujatie a stabilitu konkrétnej polohy.  

Poloha ťažiska rozhoduje o stabilite tela/trupu. Vo fyziológii pohybu aj v terapeutickej praxi je 

to významný prvok. Nestabilná poloha vyžaduje silovú korekciu, t.j. aktívne svalové úsilie, 

spotrebu energie. Pri poruchách svalovej funkcie (napr. pri paréze) musíme cvičením obnoviť 

stabilný stoj pacienta, aktivovať príslušné svalové skupiny a pod.. Nácvik chôdze s opornými 

pomôckami a rehabilitácia pohybu končatinových segmentov je vlastne práca s ťažiskom a 

gravitačnými silami, ktoré pri cvičení buď potencujeme alebo pôsobíme proti nim. Ak sa ťažnica 

tela projikuje do stredu opornej plochy, je telo v stabilnej a rovnovážnej polohe.  

(Pozn.: Oporná plocha znamená nielen plochu oboch chodidiel, ale aj celú plochu medzi nimi). 
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Stabilita tela sa zvyšuje:  

-   zväčšením hmotnosti tela (vzpierači), 

-   znížením ťažiska (drep), 

-   zväčšením opornej plochy (rozkročenie vs. stoj na 1 DK), 

-   fixáciou jednotlivých telových segmentov (fixované, centrované postavenie kĺbov). 

 

 1.3. Funkcie podporno-pohybového systému, pohyb, základné pojmy 

• Postúra je dynamický proces udržiavania polohy tela a jeho častí pred a po skončení 

pohybu. Postúra predchádza pohybu a po vykonaní pohybu sa posturálny systém snaží 

dosiahnutú polohu udržať. 

• Posturálny program je základný „software” pohybových funkcií. Posturálne svaly 

zabezpečujúce vzpriamenú polohu tela alebo sed sú iba časťou bohato štruktúrovaného 

programu postúry. 

• Postúra reprezentuje tonický stav. 

• Pohyb reprezentuje fázický stav. 

• V posturálnom programe majú kľúčový význam osové štruktúry tela (chrbtica, chrbtové, 

brušné svaly atď.). V procese postúry sa zároveň aktivujú aj štruktúry pohybového systému 

pletencov a končatín. Integrujúcu úlohu v zabezpečení postúry má centrálny a periférny 

nervový systém. 

• Pohyb je základný prejav života jedinca. Prebieha podľa fyziologických zákonov a je 

riadený zámerom sledujúcim cieľ alebo inštinkt. Vychádza z potrieb živého organizmu a 

slúži k udržaniu jeho integrity vo vonkajšom prostredí. 

• Súbor účelových pohybov k zaisteniu pohybových funkcií človeka sa nazýva motorika 

(respiračná, posturálno-lokomočná, jemná, komunikačná).  

• Sled pohybov je zoradený do pohybových programov. Pohybové programy tvoria základnú 

motorickú výbavu človeka. Sú definované cieľom, účelom - účelová organizácia pohybových 

vzorov. Niektoré sú vrodené, iné získané v priebehu života (prostredníctvom učenia, 

skúseností).  

• Pohybové vzorce sú predlohy pohybu, uložené v CNS. Môžu byť geneticky 

naprogramované alebo získané motorickým učením v priebehu života. Kľúčom k ich 

spúšťaniu je motivácia a potrebný aferentný prísun frekvenčne zakódovaných informácií o 

okolitom svete a stave vnútorného prostredia.  
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• Motorické učenie je proces získavania pohybových programov na podklade geneticky 

fixovaných vzorov prostredníctvom skúšania, napodobňovania, učenia, opakovania a 

tréningu.  

• Pohybová aktivita je súbor pohybových programov umožňujúcich splniť zámer (cieľ) tejto 

aktivity. Ide o bežné denné aktivity (sebaobsluha, hygiena, stravovanie atď.), pracovné 

aktivity (pohybové aktivity spojené s výkonom povolania), či voľnočasové aktivity 

(pohybové aktivity spojené so záujmovými činnosťami - kultúra, športové pohybové aktivity 

atď.).  

• K výkonu pohybových aktivít je podstatná stratégia a taktika pohybu. Stratégia je 

definovaná cieľom (účelom) pohybu. Taktika je spôsob, akým zrealizujeme požadovanú 

pohybovú aktivitu.  

• Pohybové sekvencie predstavujú malý pohybový úsek, ktorý hodnotíme.  

• Premotorická aktivita je časový úsek, v ktorom sa rozhoduje o atitúde (príprava/nastavenie 

organizmu na pohybovú aktivitu). Pohyb sa zaradí do kategórie chcený či nechcený 

(rozhoduje psychika). Premotorickú aktivitu ovplyvňuje:  

• limbický systém,  

• predchádzajúca skúsenosť,  

• vonkajšie a vnútorné prostredie,  

• celkový stav nocicepcie,  

• oporné body (reaktívna sila v mieste oporných bodov, systém rozloženia oporných 

bodov).  

 

Na riadení premotorickej aktivity sa podieľajú: 

• kortex (mozgová kôra),  

• limbický systém,  

• bazálne gangliá,  

• mozoček, 

• retikulárna formácia,  

• tractus corticospinalis (pyramídová dráha),  

 

Jednotlivé oblasti zodpovedné za riadenie ľudskej motoriky sú vzájomne previazané a 

hierarchicky usporiadané:  

• viscerálna motorika (napr. respiračná motorika),  
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• posturálno-lokomočná motorika (tzv. hrubá motorika),  

• jemná (obratnostná) motorika,  

• komunikačná motorika.  

 

Komponenty pohybového systému: 

• oporná zložka - pasívna (kosti, kĺby, šľachy),  

• výkonná zložka - aktívna (svaly),  

• riadiaca zložka - nervový systém,  

• logistická zložka - predovšetkým kardiovaskulárny a respiračný systém, lymfatický 

systém a ďalšie vnútorné systémy, podieľajúce sa na „zásobovaní“ svalov 

a degradácii/eliminácii metabolitov.  

 

Pasívne štruktúry pohybového systému 

K pasívnym štruktúram pohybového systému patria kosti, kĺby a šľachy.  

Kosti sú mineralizované štruktúry, vytvárajúce vnútornú konštrukciu pohybového aparátu 

(kostru). Upínajú sa na ne väzy, šľachy a svaly. Vznikajú osifikáciou z väziva alebo chrupavky. 

Kĺby sú štruktúry umožňujúce pohyb jednotlivých segmentov. Tvar a orientácia kĺbových plôch 

určuje maximálny rozsah pohybu a počet smerov voľnosti (počet osí, okolo ktorých sa v danom 

kĺbe realizuje pohyb).  

Šľachy sú tvorené elastínovými a kolagénovými vláknami. Kolagénové vlákna sa môžu 

extendovať o cca 10 % svojej pokojovej dĺžky. Časť vláken zarastá/vrastá do kostného tkaniva, 

ďalšie vlákna sa upínajú do periostu, takže sa ťah svalu prenáša na pomerne veľkú časť kosti. 

Hlavnou funkciou šliach z kineziologického hľadiska je prenos sily z pracujúceho svalu na kosť, 

ukladanie a uvoľňovanie energie. Dostatočná pružnosť šliach je dôležitou podmienkou pre 

optimálnu funkciu pracujúcich svalov.  

Veľkosť vyvinutej svalovej sily je podmienená: 

• vzdialenosťou úponu svalu od osi kĺbu, v ktorom sa vykonáva pohyb,  

• uhlom úponu šľachy voči pozdĺžnej osi kosti.  

Tento uhol sa v priebehu pohybu mení. Čím je tento uhol kolmejší, tým väčšiu silu sval vyvinie. 

Najväčšiu silu sval vyvinie, ak je uhol 90 °.  
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Aktívne štruktúry pohybového systému 

K aktívnym štruktúram pohybového systému patria svaly. Svaly sú tvorené svalovými vláknami. 

Okolo jednotlivých kĺbov sú usporiadané v skupinách, takže môžu na sústavy pák pôsobiť v 

rôznych smeroch. Vo vzťahu ku kĺbom sa rozlišujú svaly jednokĺbové a viackĺbové.  

 

Aspekty hodnotenia pohybu:  

• fyzikálny,  

• funkčný,  

• účelový - teleologický,  

• výrazový, komunikačný,  

• klinický. 

 

Fyzikálne hľadisko: pohyb sa hodnotí podľa fyzikálnych zákonov mechaniky na živom objekte. 

Zohľadňujú sa funkcie prenosu sily. Hodnotí sa sila, rýchlosť, vzťah medzi silou a odporom ako 

aj ostatné mechanické veličiny (príčiny) pohybu. Aplikácia biologickej špecifickosti systému v 

rámci mechaniky sa nazýva biomechanika. 

Hľadisko funkčné: pohyb sa hodnotí podľa priebehu pohybovej funkcie, ktorú u jedinca riadi 

nervový systém. Ide o realizáciu pohybového zámeru.  

Funkčný aspekt zahŕňa senzorickú, riadiacu i výkonnú zložku vrátane mechanickej štruktúry 

pohybového aparátu, ktorá pohybový výkon realizuje.  

Pri pohybe prebieha predovšetkým transport a spracovanie informácií pre účely programového 

riadenia pohybovej sústavy, ktorá tvorí výstup tejto funkcie. V súčasnosti je táto problematika 

podrobne rozpracovaná vo výpočtovej technike. Funkčné hľadisko pohybu dokáže vysvetliť 

veľkú individuálnu variabilitu a flexibilitu pohybového prejavu. Fyzikálne (biomechanické) i 

funkčné hľadisko musí tvoriť základňu, z ktorej sa pri analýze pohybu vychádza v klinickej 

praxi.  

Hľadisko účelové: teleologické hodnotenie pohybu sa zaoberá skôr hodnotením výsledku 

pohybového zámeru, než pohybom samotným. Hodnotí dosiahnuté zmeny.  

Výrazové hodnotenie pohybu má význam pre komunikáciu s vonkajším prostredím, ale 

vypovedá aj o procesoch prebiehajúcich vnútri systému. 

Na základe klinického posúdenia aktuálneho stavu pohybového systému a jeho pohybových 

možností, výkonnosti, či rozsahu pohybových obmedzení pri poruchách systému, môžeme určiť 

prostriedky na ovplyvnenie zisteného stavu.  
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Mechanické parametre pohybu 

• Pohyb je zmena polohy vyvolaná silou. 

• Sila je viazaná na hmotu. Silou na seba pôsobia dve telesá, ktoré sú buď vo vzájomnom 

kontakte alebo na seba pôsobia silovým poľom (elektrickým, magnetickým, gravitačným). 

• Pohybová porucha sa mechanicky prejavuje zmenšením pohybového rozsahu a znížením 

svalovej sily. Je často sprevádzaná bolesťami.  

• Pohyb hmotného telesa (aj ľudského tela) rozdeľujeme z fyzikálneho pohľadu na pohyb 

priamočiary, otáčavý a cyklický.  

• Ľudské telo je trojrozmerné teleso s premenlivo členeným povrchom a so vzájomne 

pohyblivými článkami. 

• Analyzovať pohyb tela znamená analyzovať pôsobenie síl na telo ako celok a pôsobenie síl 

na jeho jednotlivé články. 

 

Pôsobenie sily 

• Ak prekoná pôsobiaca sila zotrvačnú hmotu telesa, trenie a odpor prostredia, vzniká 

priamočiary pohyb (krátkodobé pôsobenie sily). 

• Trvalé pôsobenie sily pohyb zrýchľuje (voľný pád). 

• Parametre, ktoré pri pohybe hodnotíme: veľkosť pohybového momentu sily, smer pohybu, 

rýchlosť, miesto, dobu pôsobenia sily, vplyv odporu vnútorného i vonkajšieho prostredia. 

 

Sily pôsobiace na telo 

• gravitácia, 

• sila svalov, 

• trecia sila,  

• vonkajšia opora (napr. 3 bodová chôdza, barly), 

• deformačné sily.  

 

Najvšeobecnejšou silou, ktorá na telo pôsobí je zemská tiaž - gravitácia. Všetky pohyby sa 

odohrávajú buď v smere gravitačného pôsobenia zeme (gravitačné pohyby) alebo proti 

pôsobeniu gravitačných síl (antigravitačné pohyby).  

Pozn.:Pohyby v horizontálnej rovine „s vylúčením gravitácie“ je nesprávne označenie - pri 

všetkých pohybových aktivitách sa okrem svalovej sily uplatňuje i gravitačná sila. 
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Gravitácia sa z kineziologického hľadiska uplatňuje rôzne: 

1. brzdí alebo podporuje určitý typ pohybu - napr. pohyb proti pôsobeniu gravitačných síl je 

brzdený a naopak, 

2. ovplyvňuje postavenie tela,  

3. minimalizuje svoje pôsobenie pri vykonávaní pohybov v horizontálnej polohe. 

 

2. Pákový systém  

Funkciou páky sa zaoberal už Aristoteles pri prenášaní sily svalu na kostru. Páka je jeden z 

najjednoduchších fyzikálnych nástrojov. Páky sú mechanické zariadenia, ktorými môžeme meniť 

smer sily, veľkosť sily a prenášať pôsobisko sily. Pákou vykonávame spravidla otáčavé pohyby 

okolo vrcholu pohybu. V praxi používame páku na prekonávanie odporu, k udeleniu väčšej 

rýchlosti alebo vyváženiu záťaže. Páka je pevná tyč, ktorá môže rotovať okolo pevnej opory.  

Okrem gravitácie pôsobí na jednotlivé segmenty tela predovšetkým sila svalov - pákový 

mechanizmus pohybu kostí, kĺbov a svalov. Všetky lokálne spojené kosti v tele predstavujú 

(zjednodušene) systém pák s oporným bodom v kĺbe a s ramenami, na ktoré pôsobí sila 

upínajúcich sa svalov. Páka je z hľadiska kineziológie pomocná predstava, umožňuje 

analyzovať účinky síl v statických a dynamických analýzach. 

Pohyblivé kostné segmenty v ľudskom tele slúžia ako páky, opierajúce sa v kĺbe o pevné miesto.  

 

Páka má tri dôležité body: bod opory (fulcrum), miesto pôsobenia sily (effort) a miesto 

pôsobenia bremena (load).   

 

2. 1. Pákový systém, základné pojmy, rozdelenie pák  

• Os otáčania - vrchol pohybu - bod opory (prechádza kĺbom) - bod, okolo ktorého 

vykonávame otáčavý pohyb. 

• Rameno sily (páky) - vzdialenosť vrcholu pohybu a pôsobiska sily (os kĺbu).  

• Rameno svalovej sily - vzdialenosť úponu svalu od osi kĺbu - vzdialenosť vrcholu 

pohybu (os otáčania, oporný bod) a úponu svalu. 

• Rameno tiaže/bremena - vzdialenosť vrcholu pohybu a ťažiska pohybovanej časti. 

• Moment sily - súčin ramena a pôsobiacej sily (na páke bude mať tá istá sila tým väčší 

účinok, čím bude pôsobiť na dlhšom ramene). 

• Na rameno bremena pôsobí sila tiaže.  
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• Kosti tvoria ramená, na ktoré pôsobia sily. 

 

Podľa umiestnenia vrcholu pohybu (osi otáčania) rozlišujeme páky: jednozvratné 

a dvojzvratné. 

Podľa polohy oporného bodu páky vzhľadom k miestu pôsobenia sily a bremena rozoznávame 

páky prvého, druhého a tretieho stupňa. 

 

Jednozvratná páka 

Pri jednozvratnej páke sa bremeno a pracovná sila (sila, ktorou pôsobíme) nachádzajú na 

rovnakej strane od osi otáčania. 

V biomechanike prihliadame u jednozvratných pák k tomu, či bližšie od bodu otáčania pôsobí 

sila šľachová - ťahová alebo tiažová. V prípade jednozvratnej páky obe sily pôsobia na tej istej 

strane páky od vrcholu (od osi otáčania), pohyb sa odohráva v jednom smere. V ľudskom tele 

je prevažne tento typ páky. 

Sila pôsobí na jednom konci s oporou na druhom konci a s bremenami medzi týmito 

bodmi. Rameno sily je vždy dlhšie než rameno bremena.  

Celá páka sa pohybuje okolo svojho konca v tom istom smere.  

 

Dvojzvratná páka 

Má oporu uprostred, jedno rameno je ramenom sily, druhé je ramenom bremena.  

Na páku pôsobia dve sily po oboch stranách vrcholu. 

Časti páky vykonávajú protismerný pohyb.  

Bremeno a sila, ktorou pôsobíme, sú na opačných stranách od osi otáčania. 

 

Rovnoramenné (dvojzvratné) páky 

Pri nich pôsobia dve sily po oboch stranách vrcholu na rovnako dlhých ramenách (rovnaká 

vzdialenosť od osi otáčania). 
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Obr. 6: Páky 1., 2. a 3. stupňa. 

(https://kinxlearning.com/blogs/news/the-biomechanical-consideration-of-levers-in-exercise), 

E-effort, miesto pôsobenia sily 

L-load, miesto pôsobenia bremena 

F-fulcrum, bod opory  

 

Podľa polohy oporného bodu páky vzhľadom k miestu pôsobenia sily a bremena rozoznávame 

páky prvého až tretieho stupňa, obr. 6: 

1. Páka prvého stupňa - páka rovnováhy - má oporný bod medzi pôsobiskom sily a bremena. 

Obe ramená páky nebývajú rovnako dlhé. Ide o typ pákového usporiadania dvojzvratnej páky. 

Pákou prvého stupňa je napr. atlantookcipitálne spojenie. Ťah (sila) šijových svalov (krátke 

extenzory šije) pôsobí proti tiaži hlavy, ktorá je gravitáciou ťahaná do predklonu. Ak je 

rameno sily dlhšie ako rameno tiaže, svaly vynaložia menej energie na udržanie rovnováhy. 

 

2. Páky druhého stupňa sú páky úspory. Rameno sily je dlhšie než rameno bremena (tiaže). 

Napr.:  pohyb v MTP kĺbe palca. Ide o typ pákového usporiadania jednozvratnej páky. 

Bremeno je medzi oporným bodom a pôsobiacou silou. Pákou druhého stupňa je napr. aj 

nepodopretá noha pri stoji na špičke. Oporný bod leží v osi kĺbu medzi priehlavkovými 

kosťami a článkami prstov (metatarzofalangeálne kĺby - vrchol pohybu). Bremenom je hmotnosť 

https://kinxlearning.com/blogs/news/the-biomechanical-consideration-of-levers-in-exercise
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tela, ktorá pôsobí v smere ťažnice prechádzajúcej členkovým kĺbom. Rameno sily ťahá nahor 

trojhlavý sval lýtka. Sila m. triceps surae pôsobí na dlhšom ramene páky, tzn. pri stoji na špičke 

sa sval musí viac skrátiť, ale bude postačovať menšia sila kontrakcie. 

 

3. Páky tretieho stupňa sú páky sily a rýchlosti. Rameno sily je kratšie než rameno bremena 

(tiaže). Napr.: flexia v lakťovom kĺbe. Je to typ pákového usporiadania jednozvratnej páky = 

rýchla páka s veľkým rozsahom, páky sily a rýchlosti. Sila na tejto páke pôsobí medzi oporným 

bodom a bremenom. Väčšina pákových systémov tela patrí k pákam tretieho stupňa. Veľa 

svalov sa upína v tesnej blízkosti kĺbu, čo znamená, že pri malom skrátení svalu sa dosiahne 

pohyb veľkého rozsahu s veľkou obvodovou rýchlosťou. 

 

2. 2. Využitie svalovej sily 

Svalovú silu znázorňujeme ako vektor, ktorý pôsobí na páku pohybovanej časti v mieste 

svalového úponu a smer jeho pôsobenia je určený funkčnou osou svalu. 

Každá sila, ktorá pôsobí na pohybovanú časť tela má axiálnu (FAX) a efektívnu zložku (FEF): 

• FAX - pôsobí v smere páky (ramena), zabezpečuje napr. stabilitu kĺbu, 

• FEF - pôsobí kolmo na os páky, spôsobuje pohyb ramena. 

 

Pre účinok sily je dôležitý - utilizačný uhol a rameno, na ktorom sval pôsobí. Vektor svalovej 

sily môže prebiehať kolmo na končatinu (na pohybovanú časť) alebo šikmo (pod uhlom). Uhol 

medzi kolmicou na pohybovanú časť a medzi funkčnou osou svalu sa nazýva utilizačný uhol a 

určuje, aká časť z vyvinutej svalovej sily sa využije na pohyb. Čím je tento uhol menší, tým 

väčšia časť svalovej sily sa využije na pohyb. Čím je tento uhol väčší, tým menej svalovej sily sa 

využije na pohyb. Môže vzniknúť situácia, že sa prekrýva funkčná os svalu s kolmicou na 

pohybovanú časť, to znamená, že všetka svalová sila sa využíva na pohyb. 

 

Zmeny utilizácie svalovej sily pri pohybe 

Zmeny utilizácie závisia od zmeny vzájomnej polohy funkčnej osi svalu a kolmice na 

pohybovanú časť: 

• Ak sa kolmica pri pohybe približuje k osi svalu - utilizačný uhol sa zmenšuje - využitie 

svalovej sily na pohyb rastie - hovoríme o pohybe ku kolmici. 

• Ak sa kolmica pri pohybe od osi svalu vzďaľuje - utilizačný uhol sa zväčšuje - využitie 

svalovej sily na pohyb klesá - hovoríme o pohybe od kolmice. 
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• Ak os svalu smeruje kolmo na pohybovanú časť - všetka sila, ktorú sval vyvinie sa využije 

na pohyb, axiálna zložka je nulová. 

Pri šikmom priebehu osi svalu sa teda jedna zložka jeho sily využije na pohyb (efektívna, FEF), 

kým druhá zložka (axiálna, FAX) pôsobí v smere osi pohybovanej časti buď: 

• do kĺbu, ktorý fixuje, stabilizuje, 

• z kĺbu, ktorým pohybuje.  

Okrem utilizačného uhla na využitie svalovej sily pôsobí: 

• dĺžka ramena páky - faktor, ktorý ovplyvňuje účinok sily, 

- čím je dlhšie rameno, kde pôsobí svalová sila, tým bude účinok sily väčší, 

- čím je rameno kratšie, tým sa spotrebuje viac svalovej sily na vykonanie pohybu, 

• kladkový efekt priebehu šľachy. 

Okrem šliach, ktoré inzerujú na svoje úponové miesto priamo, sú aj šľachy, ktoré nesmerujú na 

úponové miesto priamo, ale prebiehajú okolo kostného výčnelku, kostnej vyvýšeniny (napr. 

retromalleolárne svaly - mm. fibulares, m. tibialis posterior, m. flexor pollicis longus, m. flexor 

digitorum longus). Kostné výčnelky pôsobia ako kladky, menia smer priebehu šľachy, ale 

nemenia veľkosť prenášanej sily. Utilizačný uhol svalu sa nemení. Utilizácia svalovej sily na 

pohyb zostáva rovnaká. 

 

3. Svaly  

Podľa štruktúry a funkčných vlastností rozlišujeme tieto typy svalového tkaniva: 

- priečne pruhované svaly, 

- hladké svaly, 

- myokard, 

- myoepitel. 

Kostrová svalovina tvorí 36-40 % telesnej hmotnosti. Jej hlavnou úlohou je pôsobiť silou na 

kostru. Kostrový sval je dráždivý a má schopnosť kontrahovať sa a relaxovať. Dráždivosť je 

schopnosť svalu reagovať na vonkajšie podnety. Odpoveďou svalu na podráždenie je sťah 

(kontrakcia) alebo zmena napätia. Kostrový sval je pružný a pevný. Tieto vlastnosti ho chránia 

pred pretrhnutím a znižujú jeho energetický výdaj. Elasticita je schopnosť svalového tkaniva 

vrátiť sa do pôvodného stavu, v ktorom sa nachádzal pred kontrakciou alebo pred extenziou. 

Pružnosť svalu spočíva v tom, že sa natiahne úmerne k zaťaženiu. Ak zaťaženie prestane 

pôsobiť, tak sa rýchlo vracia na pôvodnú dĺžku. Kostrový sval pozostáva predovšetkým zo 

svalového tkaniva, no jeho súčasťou je aj nervové tkanivo, spojivové tkanivo a krv.  
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Svalové tkanivo tvorí špecifický typ kontraktilných buniek - svalové bunky (myocyty, 

rhabdomyocyty). Sval je na povrchu obalený väzivovou pošvou epimýziom. Epimýzium 

postupne prechádza do šľachy, ktorou sa upína na kosť alebo ku koži.  

Sval tvoria svalové snopce, ktoré sú obalené perimýziom. Snopec je zložený zo svalových 

buniek (myocytov) obklopených jemnou sieťou kolagénových vlákien a kapilár (endomýzium). 

Svalové bunky majú tvar valcov alebo vlákien (myofibrily). Vo vnútri myocytu sú 2 typy 

kontraktilných vlákien (myofilamentov) - aktín a myozín, vlastná bunková hmota, 

vnútrobunkové organely, napr. mitochondrie, jadrá, sarkoplazmatické retikulum (obr. 7). 

 

 

Obr. 7: Stavba kostrového svalu. http://sk.wikipedia.org/wiki/Sval 

(http://www.wikiskripta.eu/images/a/a2/Kostern%C3%AD_sval.png) 

 

 

Podľa množstva sarkoplazmy a svalového farbiva - myoglobínu rozdeľujeme svalové vlákna na 

pomalé (červené, oxidatívne), rýchle (biele, glykolytické) alebo zmiešané oxidatívno-

glykolytické.  

• Pomalé svalové vlákna sú tenšie, majú viac sarkoplazmy, mitochondrií a myoglobínu, 

ktorý viaže kyslík (O2). Obsahujú veľké množstvo kapilár. Myofibrily sú pravidelne 

usporiadané do zväzkov, sú adaptované na dlhú pomalú kontrakciu udržiavajúcu postoj, 

napr. dlhé svaly chrbta. 

http://www.wikiskripta.eu/images/a/a2/Kostern%C3%AD_sval.png
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• Rýchle svalové vlákna sú hrubšie, majú málo sarkoplazmy, myoglobínu a mitochondrií, 

ale veľa glykolytických enzýmov. Myozínová ATP-áza pracuje rýchlo a transportná 

kapacita sarkoplazmatického retikula pre vápnik je vysoká. Sú menej zásobované krvou 

a O2. Kontrahujú sa krátko a zabezpečujú jemný, koordinovaný pohyb, napr. niektoré 

svaly ruky a oka. 

Tieto morfologické rozdiely súvisia i s funkčnými rozdielmi. Pomalé svalové vlákna sa 

kontrahujú pomaly, ale vytrvalejšie. Rýchle svalové vlákna sa kontrahujú rýchlejšie, ale sa aj 

rýchlo unavia. U človeka sa v priečne pruhovaných svaloch nachádzajú oba typy svalových 

vlákien, ale obyčajne niektorý typ prevláda. Podľa súčasných poznatkov je u človeka prevaha 

niektorých vláken daná geneticky, čím je napr. determinovaný potenciál jedinca pre športové 

výkony. Pri prevahe pomalých vláken je človek geneticky predurčený na behy na dlhšie trate a 

maratón, pri prevahe rýchlych vláken na šprinty a skoky (Stankovičová, 2015). 

Z hľadiska funkcie majú svaly dve úlohy: 

• funkciu stabilizačnú (posturálnu),   

• funkciu dynamickú (fázickú).  

Jedna z týchto dvoch funkcií pritom vždy prevláda.  

Podľa prevažujúcej funkcie sa svaly rozdeľujú na svaly posturálne a fázické.  

• Posturálne svaly zaisťujú polohu segmentov. Majú veľkú výdrž a tendenciu ku skracovaniu.  

• Fázické svaly realizujú pohyb jednotlivých segmentov, sú rýchlejšie unaviteľné a majú 

tendenciu k oslabovaniu.  

Medzi posturálnymi (tonickými) a fázickými vláknami existujú morfologické, anatomické a 

funkčné rozdiely.  

• posturálne tonické vlákna (červené vlákna),  

• fázické vlákna (biele vlákna).  

Každý sval obsahuje v rôznom pomere oba typy týchto vláken (posturálnych, fázických).  

S vekom sa tento pomer mení.  

 

Tabuľka 1: Základné vlastnosti posturálnych a fázických svalov. 

 

Posturálne (tonické) vlákna, obvykle vlákna  

červené pomalé - (vysoký obsah 

myoglobínu, spotreby O2, veľký počet 

jadier, veľký počet mitochondrií) 

Fázické vlákna, obvykle vlákna biele, rýchle 

- (vysoký obsah glukózy). 
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Zabezpečujú stabilitu, fixáciu segmentov 

tela pri pohybe, postúru. 

Vykonávajú rýchly pohyb. 

Uložené hlbšie pri osi tela. 

Odolnejšie proti únave, ľahšie sa zotavujú 

po záťaži. 

Uložené bližšie k povrchu tela. 

Rýchlejšie sa unavia. 

 

Majú tendenciu ku skráteniu až tuhnutiu. Nižšie pokojové napätie, tendencia 

k oslabeniu, atrofii. 

Ľahko sa zapájajú do pohybových 

stereotypov a môžu nahrádzať prácu 

oslabených svalov.  

Ťažšie sa zapájajú do pohybových vzorcov. 

Je potrebné ich posilňovať.  

Vývojovo staršie, pracujú nepretržite.  Vývojovo mladšie, horšie cievne zásobenie. 

 

 

Inervácia kostrového priečne pruhovaného svalového tkaniva 

Kostrové svaly sú inervované spinálnymi α-motoneurónmi, γ-motoneurónmi a senzitívnymi 

vláknami. Cievy zásobujúce svaly sú kontrolované autonómnymi vláknami. Periférny 

somatický motorický nerv prenáša impulzy z centrálneho nervového systému (mozog, miecha) 

do kostrových svalov. Axón α-motoneurónov inervuje viac svalových vlákien pomocou jeho 

terminálnych zakončení, ktoré končia na každom extrafuzálnom (dlhom) svalovom vlákne v tzv. 

nervovosvalovej platničke. Motorické vlákna γ-motoneurónov končia v motorických 

platničkách intrafuzálnych (krátkych) svalových vlákien vo svalovom vretienku. 

 

 

Obr. 8: Inervácia kostrového priečne pruhovaného svalového tkaniva motorickým neurónom.  

https://www.shutterstock.com/image-vector/structure-motor-neuron-include-dendrites-cell-

163937861?fbclid=IwAR0bZvkrmHfh7QcGJHC3l4MISFIp4_5bslI6YkWMmrr1XSra0TGg5K5

yDGw 
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Aferentné (dostredivé) informácie zo svalov vedú senzitívne vlákna. Vychádzajú zo špeciálnych 

svalových a šľachových receptorov - svalového vretienka (receptory citlivé na zmenu dĺžky 

svalu) a šľachového telieska (receptory citlivé na napätie svalu). Bolestivé pocity sa odvádzajú 

z voľných nemyelinizovaných nervových zakončení.  

Motorický neurón a svalové bunky, ktoré inervuje, sa nazývajú motorická jednotka. Miesto, 

kde sa spája terminálne vetvenie axónu neurónu s membránou svalovej bunky sa nazýva 

nervovosvalová (myoneurálna) platnička. V tomto mieste sa elektrický signál, akčný potenciál 

z nervovej bunky prenesie cez synaptickú štrbinu na membránu svalovej bunky. Elektrické 

prejavy svalovej kontrakcie je možné sledovať pomocou elektromyografie (EMG) 

(Stankovičová, 2015). 

 

Motorická jednotka 

Funkčnou jednotkou hybnosti nie je samotný sval, ale motorická (hybná) jednotka. Tú tvorí 

jeden eferentný motoneurón a súbor svalových vlákien, ktoré inervuje.  

Motoneurón sa vetví v susedstve svalov, a preto jeden motoneurón inervuje väčší počet 

nervovosvalových platničiek. Najmenšie motorické jednotky sú v okohybných svaloch (1 

motorické vlákno inervuje 8-12 svalových vlákien) a najväčšie sú v svaloch dolných končatín (1 

motorické vlákno inervuje niekoľko 100 svalových vlákien). Čím sú motorické jednotky menšie, 

tým presnejšia je činnosť svalu. 

Mechanickým prejavom svalovej činnosti je kontrakcia (sťah), na ktorej sa podieľa elektrická 

aktivácia a následne riadené ako aj synchronizované uvoľňovanie Ca2+ do sarkoplazmy. Jeden 

akčný potenciál motoneurónu vyvolá svalovú odpoveď - sťah, zášklb, krátku kontrakciu s 

následnou relaxáciou. 

Kontrakcia priečne pruhovaného svalu môže byť izotonická, izometrická alebo kombinovaná 

(auxotonická).  

Pri izotonickej kontrakcii sa sval skracuje (kontrahuje), ale nemení svoj tonus, pôsobí stále 

rovnakou silou (napr. chôdza z kopca).  

Pri izometrickej kontrakcii sval nemení svoju dĺžku, ale vyvíja silu a zvyšuje sa jeho napätie 

(napr. zdvihnutie ťažkého bremena). 

Predpokladom svalového sťahu (kontrakcie) sú elektrochemické zmeny v svalovom vlákne, 

ktoré vznikajú prenosom vzruchovej aktivity z motorických nervových vláken.  
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Pri aktívnej svalovej činnosti teda rozoznávame tri typy kontrakcií: 

1. Izotonickú (dynamickú) - mení sa dĺžka svalu, svalový tonus sa nemení. Ide o dynamickú 

svalovú prácu. Rozlišujeme typ:- koncentrický - skrátenie svalu, 

                                        - excentrický - natiahnutie svalu. 

2. Izometrickú (statickú) - dĺžka svalu sa nemení, mení sa svalový tonus (napätie). Touto 

kontrakciou sa udržujú pohyby v kĺboch. Hovoríme o statickej svalovej práci. 

3. Kombinovanú - mení sa dĺžka aj napätie svalu (Stankovičová, 2015). 

 

Pohyb podľa kontrakcie:  

Koncentrický 

• nastane vtedy, keď sa zväčší účinok svalovej sily, 

• vzniká pohyb v smere pôsobenia svalovej sily, 

• sval sa kontrakciou skracuje,  

• koncentrický pohyb využívame na posilňovanie svalov, vykonáva sa ťahom a pomaly. 

Excentrický 

• nastane vtedy, keď je moment tiaže väčší ako moment svalovej sily, 

• vynútená akcia svalu, ktorá mobilizuje najviac motorických jednotiek, 

• najintenzívnejšia svalová aktivita, 

• sval sa extenduje, predlžuje, 

• excentrický pohyb využívame v kinezioterapii na stimuláciu ochabnutého svalstva. 

 

Pohyb podľa priebehu: 

So súhlasným priebehom nastáva vtedy, keď súčasne pri pohybe narastá utilizácia (využitie) 

svalovej sily a stúpa účinok tiaže. 

S protichodným priebehom nastáva vtedy, keď narastá účinok svalovej sily, ale účinok tiaže sa 

bude zmenšovať. 

 

3. 1. Funkčné delenie svalov 

Svaly sú okolo kĺbov rozložené v skupinách a pôsobia v rôznych smeroch. 

• Agonisti: svaly hlavné, pôsobiace a iniciujúce pohyb v jednom smere, na realizovanom 

pohybe majú najväčší podiel. 

• Antagonisti: svaly vyvolávajúce protichodný pohyb v opačnom smere, pri pohybe sú 

extendované. 
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• Synergisti: svaly vedľajšie, pomocné, zúčastňujúce sa na prevedení určitého typu pohybu, 

samotný pohyb nevykonávajú, ale pomáhajú pri ňom, podporujú hlavné svaly a čiastočne 

ich môžu aj nahradiť. 

• Fixačné svaly: pohyb priamo nevykonávajú, ale udržiavajú segment v takej polohe, aby 

pohyb mohol byť realizovaný. Stabilizujú a fixujú tie segmenty tela, ktoré sa pri pohybe 

požadovaného segmentu nemajú pohybovať. Týmto spôsobom je pohyb optimalizovaný, 

zefektívnený. Fixácia je vlastne sila, ktorá je potrebná na stabilizáciu kosti alebo celej 

časti tela. 

• Neutralizačné svaly: eliminujú svojou kontrakciou nežiaduci smer pohybu vyvolaný 

aktivitou agonistov a synergistov. Napr. pri vykonávaní čistej flexie predlaktia je potrebné 

potlačiť (neutralizovať) supinačný účinok šikmého úponu šľachy dvojhlavého svalu. 

Neutralizačné svaly sú napr. pronátory predlaktia, ktoré sú zároveň antagonistami 

supinátorov. 

 

 

 

Obr. 9: Príklad antagonisticky pôsobiacej dvojice svalov. 

Z archívu autora, prezentácia pri výučbe predmetu Kineziológia a patokineziológia, SZU.  
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Obr. 10: Príklad synergisticky pôsobiacich svalov. 

Z archívu autora, prezentácia pri výučbe predmetu Kineziológia a patokineziológia, SZU.  

 

 

Súhra agonistov a antagonistov je pre pohyb významná. Vyvážené pôsobenie týchto 

protichodných svalových skupín stabilizuje určitú polohu tela i jeho segmentov. Systém 

agonistov i antagonistov (svalov trupu i DK) tvorí posturálny systém, dynamicky udržujúci o. i. 

vzpriamenú polohu tela. V priebehu pohybu je obvykle uvoľnený len pohybujúci sa segment 

tela. Zvyšné časti sú stabilizované, znehybnené, fixované. Svaly, ktoré túto fixáciu realizujú 

nazývame fixačné. Optimalizujú realizovaný pohyb (napr. extenziu v kolennom kĺbe síce 

vykonáva m. quadratus femoris, ale pri bližšej analýze pohybu zistíme, že ju vlastne zaisťuje 

predovšetkým m. rectus femoris, zvyšné mm. vasti femoris dosiahnutú extenziu len fixujú.) 

Aj sval tvoriaci jednu anatomickú jednotku môže mať rôzne funkcie. Svaly, ktoré sú pri určitom 

pohybe synergistami, môžu byť pri inom pohybe antagonistami (obr.11). 

Napr.: Flexia v lakťovom kĺbe: m. pronator teres a m. biceps  brachii - synergisti. 

Pronácia a supinácia predlaktia: m. pronator teres - pronácia predlaktia, m. biceps brachii - 

supinácia predlaktia - antagonisti (m. pronator teres teda flektuje predlaktie , ale zároveň 

realizuje aj pronáciu, m. biceps brachii flektuje predlaktie, ale zároveň vykonáva i jeho 

supináciu).  
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Obr. 11: Príklad rôznych funkcií jednotlivých svalov v závislosti od vykonávaného pohybu. 

Z archívu autora, prezentácia pri výučbe predmetu Kineziológia a patokineziológia, SZU.  

 

Podľa vzťahu ku kĺbom rozdeľujeme svaly na jednokĺbové a viackĺbové. 

Jednokĺbové svaly vykonávajú pohyb v jednom kĺbe, majú vzťah len ku kĺbu, nad ktorým 

prechádzajú. Pri kontrakcii pôsobí jednokĺbový sval na obe kosti, ku ktorým sa upína. Ak je 

jedna kosť fixovaná, priťahuje sval kosť druhú. Vyvoláva pohyb vždy v jedinom kĺbe (napr. mm. 

vasti, spájajú femur s tíbiou ventrálne, m. vastus medialis, m. vastus lateralis, m. vastus 

intermedius). 

Viackĺbové svaly prechádzajú cez dva alebo viac kĺbov. Ku kĺbom, nad ktorými prechádzajú 

majú rôzny, v priebehu pohybu sa meniaci vzťah. Pohybujú tým kĺbom, ktorý je najbližšie k 

svalovému úponu. V ostatných kĺboch, ktorými prechádzajú,  majú prevažne pomocnú a 

stabilizačnú funkciu.  

Viackĺbové svaly (napr. m. rectus femoris, spája panvu s tíbiou) nemôžu vykonať plný rozsah 

pohybu súčasne v jednom smere vo všetkých kĺboch, nad ktorými prechádzajú, pretože by sa 

museli kontrahovať o viac než 50 % svojej dĺžky. Napr. svaly na zadnej strane stehna, ktoré 

jednak extendujú bedrový kĺb (BK), ale zároveň vykonávajú flexiu v kolennom kĺbe (KK), 

nemôžu maximálne flektovať KK, ak je končatina extendovaná v BK. Tento jav sa nazýva 

aktívna svalová insuficiencia (pri úplnej extenzii v BK nie je možné plne flektovať KK, obr. 

12).  
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Obr. 12: Príklad aktívnej svalovej insuficiencie. 

Z archívu autora, prezentácia pri výučbe predmetu Kineziológia a patokineziológia, SZU.  

 

Pasívna svalová insuficiencia je jav, pri ktorom viackĺbový sval nedovolí súčasne urobiť pohyb 

v plnom rozsahu vo všetkých kĺboch, ponad ktoré prechádza súčasne v plnom rozsahu, lebo by 

sa musel predĺžiť o viac než  50 % svojej dĺžky v pokoji.  

Viackĺbové svaly nedovoľujú vykonať maximálny pohyb v opačnom smere.  

Príklad pasívnej svalovej insuficiencie: pri plnej extenzii KK nie je možné v plnom rozsahu 

flektovať dolnú končatinu v BK. Svaly na zadnej ploche stehna nedovolia pri extendovaných KK 

maximálnu flexiu v BK (obr. 13). 

 

 

Obr. 13: Príklad pasívnej svalovej insuficiencie. 

Z archívu autora, prezentácia pri výučbe predmetu Kineziológia a patokineziológia, SZU.  

 

Aktívnu a pasívnu svalovú insuficienciu zohľadňujeme pri vyšetrovaní pasívnej pohyblivosti 

kĺbov, testovaní svalovej sily, pri vykonávaní LTV alebo analýze športových pohybov. 
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Statika a stabilizácia 

V kineziológii o statike hovoríme pri posudzovaní vzťahu kostí (najmä kostí DK) a osového 

orgánu k tiažovej sile, sile svalov a ostatným silám, ktoré na telo pôsobia. Pri statike záleží na 

vnútornej štruktúre tkaniva a na jeho vonkajšom tvare (kosti, chrupavky, väzivá). Statický 

význam tvaru kostí je daný veľkosťou plochy, ktorou kosti pri zaťažení na seba naliehajú a ako 

pri zachovanej pohyblivosti udržujú medzi sebou vzájomný priestorový vzťah.  

 

Stabilizácia je zabezpečenie optimálnej vzájomnej polohy medzi časťami kĺbu v pokoji alebo pri 

pohybe: 

• aktívna - podieľajú sa na nej najmä svaly, 

• pasívna - zabezpečujú ju väzy a vnútrokĺbové útvary (disky, menisky). 

Patokineziológia: poruchy stabilizácie vznikajú najmä v dôsledku traumy, atrofe svalov, pri 

poruchách koordinovanej nervovosvalovej funkcie (napr. neurologické ochorenia). 

 

3.2. Kinematické reťazce  

(Bio)kinematická dvojica je väzba medzi dvomi susednými segmentami. Rozlišujú sa 

kinematické dvojice rotačné, posuvné, valivé a všeobecné (Janura, 2011).  

(Bio)kinematický reťazec  

Pojem kinematický reťazec sa používa pri sledovaní zmeny v polohe segmentov. Ak sa priamo 

týka ľudského tela (vo vzťahu k nemu), označuje sa ako biokinematický reťazec. Je to v podstate 

kinematická dvojica doplnená o ďalšie segmenty. Biokinematické reťazce rozdeľujeme na 

reťazce otvorené, uzavreté, zmiešané alebo z iného pohľadu na jednoduché a zložené. 

Inými slovami, sú to svaly spolupracujúce na pohybe alebo tiež svojou izometrickou aktivitou na 

fixácii kinematického reťazca.  

Punctum fixum - svalový segment („bod“ - punctum), ktorý sa nepohybuje.  

Punctum mobile - svalový segment („bod“ - punctum), ktorý sa pohybuje.  

Svaly pôsobiace v protismere nazývame silovou dvojicou (slučkou), ktorá môže ovládať polohu 

segmentu. Umožňujú udržiavanie základnej polohy osového systému.  

Svalovú slučku tvorí skupina dvoch svalov upínajúcich sa na dve vzdialené pevné miesta 

(puncta fixa). Medzi oba svaly je včlenený/vmedzerený pohyblivý kostný segment (punctum 

mobile), ktorého poloha je vyvažovaná ťahom oboch svalov.  

Svaly v slučke pôsobia na vmedzerený pohyblivý segment ako opraty, medzi ktorými je 

pohyblivý segment dynamicky zavesený tak, že ho možno buď fixovať, alebo ním cielene 
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pohybovať v smere ťahu svalov (napr. m. biceps brachii, m. triceps brachii, predlaktie, pohyb 

v lakťovom kĺbe). 

Funkcia slučky - dynamický záves, fixácia i pohyb.  

 

Svalový reťazec vzniká vzájomnou väzbou/prepojením niekoľkých svalov alebo slučiek, 

prepojených medzi sebou prostredníctvom fascií, šliach, svalov alebo kostnými štruktúrami do 

reťazca, ktorý tvorí samostatný zložitý útvar. Jeho funkcia je programovo riadená z CNS. 

Súčasne môže pracovať viac reťazcov, pričom zreťazené svaly nemusia pracovať synchrónne vo 

všetkých svojich článkoch. CNS umožňuje sekvenčné zapájanie jednotlivých článkov podľa 

vopred programovaného časového rozvrhu - timingu, ktorým sa pohyb svalov koordinuje, čím sa 

dosahuje presnosť pohybu pri energetickej úspore. 

Pozn.: Aktivita/práca fyzicky a funkčne zreťazených svalov je neoddeliteľnou súčasťou 

pohybového správania sa pri bežných denných činnostiach (activities of daily living, ADL). 

Sústredenie sa len na jeden sval, či svalovú skupinu pri testovaní alebo posilňovaní vyčleňuje 

sval z celkovej súvislosti pohybu. 

 

Svalové reťazce - otvorené/zatvorené  

Otvorený kinematický reťazec (open chains) - bez fixácie k vonkajšiemu okoliu (napr. visiaca 

HK).  

Väčšinou je za otvorený považovaný taký reťazec, ktorý má jeden koniec označovaný ako 

distálny (terminálny, voľný) a druhý - proximálny - je pevne fixovaný. Distálny segment nie je 

zaťažený ani fixovaný, pohybuje sa v priestore. Pri otvorenom reťazci je pevným bodom trup a 

pohyblivým bodom končatiny, ktorých fázický pohyb smeruje k trupu. V praxi využívame 

cvičenie v otvorenom kinematickom reťazci pri tréningu určitej izolovanej svalovej skupiny 

(agonista+synergista), pri relaxačných cvičeniach, posilňovacích cvičeniach pri nácviku 

funkčných fázických pohybov, atď.. 

Charakteristika otvoreného pohybového reťazca 

• neobsahuje žiadnu slučku,  

• posledný článok reťazca je voľný a tvorí punctum mobile,  

• punctum mobile je jdistálne na periférii,  

• punctum fixum je proximálne centrálne,  

• pohyb distálneho segmentu voči proximálnemu, ktorý je fixovaný, 

• nákročná funkcia - „proximálny svalový ťah“ - pohyb segmentov voči trupu. 
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Uzavretý kinematický reťazec (closed chains) - s fixáciou k okoliu (stoj) 

Pohyb vykonáva proximálny segment voči distálnemu. Distálny segment je fixovaný.  

Pri cvičení v uzavretom pohybovom reťazci je pevným bodom posledný kĺb a distálny segment 

končatiny, pohyblivou časťou je trup.  

Charakteristika uzavretého pohybového reťazca: 

• chýba voľný koniec,  

• obsahuje biokinematickú slučku (aspoň jednu),  

• puctum fixum je distálne na periférii,  

• punctum mobile je proximálne centrálne,  

• oporná funkcia - „distálny svalový ťah“- napr. pohyb trupu voči distálnemu 

segmentu (Dylevský 2007, Janura 2011, Kolář 2012, Véle 2006), 

• má fixované oba konce,  

• váha/zaťaženie sa prenáša na distálny segment, ktorý je fixovaný, 

• pohyb prebieha v proximálnych segmentoch. 

Dochádza k synchrónnemu zapojeniu svalov s antagonistickou funkciou (svalovej koaktivácii) 

a dynamickej stabilizácii kĺbov, čím vzrastá kompresia v zaťažovaných kĺboch. 

 

Príklady využitia v praxi 

V praxi cvičenie v uzavretom a otvorenom pohybovom reťazci využívame na 

ovplyvnenie aferentácie, ktorá zlepšuje celotelovú kinestéziu. Tá je dôležitá pre činnosť vyšších 

regulačných mechanizmov pohybu a výslednú svalovú činnosť. Pri zmene 

aferentnej proprioreceptívnej signalizácie tak môže nastať inhibícia činnosti svalu a jeho 

zaradenia do spolupráce v globálnom pohybovom vzore. Následkom tejto zmeny sa kĺb 

nerovnomerne zaťažuje, je necentrovaný a začína sa štrukturálne meniť. Všeobecne môžeme 

konštatovať, že väčšina techník, ktoré fyzioterapeuti používajú pri prevencii, diagnostike a pri 

terapii pacientov sa zakladá na princípe uzavretého a otvoreného pohybového reťazca a ich 

kombináciách (Gúth, 2009). 

 

Uzavreté biokinematické reťazce sa využívajú vo väčšine rehabilitačných syntetických metód 

a techník, ktorých cieľom je reštituovať správne prednastavenie pohybových segmentov pred 

vlastným pohybom končatiny. Využívajú sa v špeciálnych metódach na neurofyziologickom 

podklade, napr. Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS) podľa Kolářa, Vojtova reflexná 



36 

 

terapia, Brunkowova terapia, Akrálna koaktivačná terapia, Bazálne programy a podprogramy 

(Čápová) a pod.. Okrem spomenutých syntetických metód sa uzavreté biokinematické reťazce 

využívajú aj v rámci športových a rekreačných aktivít - napr. nordic walking, beh na lyžiach, 

lezenie na umelej stene, plávanie, veslovanie, pádlovanie atď.. Nácvik v uzavretých 

biokinematických reťazcoch by teda mal predchádzať vlastnému cvičeniu v otvorených 

kinematických reťazcoch, kedy by už mali byť stabilizované nosné kĺbové štruktúry (punctum 

fixum).  

Medzi aktivity s uzavretým kinematickým reťazcom patrí drep („squot“), kľuk, elevácia panvy 

(„bridging“), lezenie, poloha na štyroch a pod..  

Medzi pohybové činnosti v otvorených biokinematických reťazcoch patrí napr. basketbal, golf, 

kulturistika, gymnastika, vzpieranie, hod oštepom, tenis, volejbal, ale tiež napr. chronické a 

dlhodobé využívanie osobných počítačov a notebooku (Michalíček, Vacek, 2014). 

Otvorené aj uzavreté biokinematické reťazce sa využívajú pri funkčnom tréningu komplexných 

pohybov v rámci ADL. 

 

 

4. Posturálno-lokomočná motorika  

 

4.1. Systémový model posturálneho riadenia. Základné pojmy. 

Pohyb (postoj) je aktívny dej, na jeho udržiavaní participujú viaceré systémy - motorický, 

senzitívny, senzorický a kognitívny.  

Motorický systém zahŕňa schopnosť vyvinúť, koordinovať a použiť sily potrebné na 

zachovanie, eventuálne obnovenie rovnováhy. Patria doň systémy zahrnuté do plánovania 

(frontálny a motorický kortex), koordinácie (mozgový kmeň a spinálna sústava koordinujúca 

svalové synergie) a generovania (motoneuróny a svaly) síl, ktoré kontrolujú polohu tela v 

priestore.  

Úlohou senzitívneho a senzorického systému je príjem a integrácia senzitívnych a 

senzorických signálov spojených s polohou a pohybom tela. Zahŕňa zrak (podáva informáciu, 

kde sa nachádza telo, akým smerom sa pohybuje), vestibulárny systém (informácia o postavení 

hlavy vzhľadom na gravitáciu) a somatosenzorický systém - dotyk, tlak, propriocepcia 

(informuje o vzťahu tela k podložke a vzájomnom postavení a nastavení segmentov). Hierarchia 

účasti senzitívnych a senzorických vstupov v regulácii vzpriameného postoja nie je stála a mení 

sa v závislosti od kontextu a podmienok práce posturálneho systému. 
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Na riadení rovnováhy participujú aj kognitívne komponenty. Mozog si vytvára vnútornú 

reprezentáciu priestoru a s ňou spojenú koncepciu stability a priestorovej orientácie súvisiacej s 

vnímaním vertikály a horizontály. Do procesu riešenia problémov sú zapojené viaceré 

kognitívne procesy vrátane vnímania, pamäti a pozornosti. Kognitívne aspekty posturálneho 

riadenia sú základom pre adaptatívne a anticipačné aspekty posturálneho riadenia.  

 

Riadenie motoriky je definované ako schopnosť regulovať a riadiť mechanizmy dôležité pre 

pohyb. Systémový model posturálneho riadenia definuje schopnosť kontrolovať polohu tela v 

priestore ako výsledok komplexnej interakcie jedinca, prostredia a danej úlohy - funkčného 

kontextu. Pohyb je organizovaný v súlade s účelným správaním a je limitovaný prostredím. 

Riadený pohyb je výsledkom spolupráce mnohých mozgových štruktúr, ktoré sú organizované 

hierarchicky aj paralelne. Posturálne riadenie zahŕňa kontrolu polohy tela v priestore s dvojakým 

cieľom: zachovať rovnováhu - stabilitu a orientáciu. 

Každý konkrétny pohyb začína v presne definovanej východiskovej polohe, má presne 

definovaný priebeh a končí v presne definovanej konečnej polohe. „Každý konkrétny pohyb 

začína v presne definovateľnej východiskovej polohe, má definovaný priebeh pohybu a končí 

opäť v presne definovateľnej polohe konečnej. Postúra nasleduje pohyb ako tieň“. (Magnus, 

1916). Priebeh pohybu a konečná poloha odrážajú východiskovú polohu. Konečná postúra sa v 

nekonečnom reťazci pohybových sekvencií stáva štartovacou postúrou pre ďalšiu pohybovú 

sekvenciu. 

Postúra podľa Dylevského predstavuje dynamický proces udržiavania polohy tela a jeho častí 

pred začiatkom pohybu i po jeho skončení. Je to aktívne držanie segmentov tela proti pôsobeniu 

vonkajších síl, z ktorých má v bežnom živote najväčší význam sila tiažová. Postúra je zaujatá a 

udržiavaná/držaná vnútornými silami, kde hlavnú úlohu zohráva svalová aktivita riadená 

činnosťou CNS. 

Na realizáciu optimálneho pohybu je nutné zaujať a udržať optimálnu postúru, ktorá zahŕňa 

jednak napriamenie osového orgánu, ako aj jeho spevnenie. 

 

Posturálna motorika (oporná motorika) zaisťuje polohu tela a jeho častí v prostredí 

gravitačného vplyvu.  

Je modulovaná informáciami z proprioreceptorov, exteroreceptorov a statokinetického aparátu.  

Je reflexná (polohové, postojové, vzpriamovacie reflexy) - dokážeme vnímať iba posturálnu 

istotu či neistotu. 

Zaisťuje štartovaciu a konečnú postúru a stabilizuje priebeh pohybu v gravitačnom poli.  
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Uplatňuje sa postupne dozrievaním CNS (na riadení sa podieľajú retikulárna formácia 

mozgového kmeňa, mozoček a miecha). 

Ovplyvňuje funkciu a štruktúru ľudského tela. 

Postúra teda znamená držanie tela v prostredí gravitačného poľa. Ide o funkciu organizmu, 

ktorá je daná geneticky. Obsahom tejto funkcie je snaha orientovať sa v priestore definovanom 

gravitačným poľom Zeme.  

Postúra, ktorá je účelovo zameraná a obsahuje informácie o tom, čo bude nasledovať vo vzťahu 

k pohybu, sa nazýva atitúda. 

Zmena postúry v atitúdu je umožnená pôsobením limbického systému, predošlých skúseností 

a znalostí, podmienok vnútorného prostredia (proprioreceptory, interoreceptory, telereceptory 

atď.), vplyvu vonkajšieho prostredia, motivácie a prípadnej nocicepcie (vnímanie bolesti). 

Posturálna orientácia je definovaná ako schopnosť udržiavať správne - vhodné nastavenie 

medzi jednotlivými telesnými segmentami a medzi telom a prostredím pre danú úlohu. Podľa 

Gútha (2016) postúrou či posturálnym systémom človeka označujeme všetky motorické 

schopnosti človeka, ktorých cieľom je udržiavať polohu. V našej literatúre sa často používa 

termín „postúra“ ako označenie biomechanického nastavenia telesných segmentov, ale aj ako 

orientovanie, postavenie tela vo vzťahu k okoliu. V anglosaskej literatúre sa v obidvoch týchto 

významoch používa pojem posturálna orientácia. Pre väčšinu funkčných úloh udržiavame 

vertikálne postavenie tela - postúru. 

Schopnosť kontrolovať polohu tela v priestore je výsledkom komplexnej interakcie 

muskuloskeletálneho a nervového systému. 

 

Základné aferentné vstupy pre moduláciu postúry: 

• hlboká citlivosť (propriocepcia, vibračná citlivosť, hlboký tlak), 

• povrchová citlivosť (taktilná, termická), 

• algická citlivosť, 

• labyrint. 

 

Postojové (posturálne) reflexy sú podmienené kontrakciou antigravitačného svalstva: 

• lokálne statické reakcie - posturálny reflex časti tela (končatiny), 

• segmentálne statické reakcie - reakcie viacerých končatín (skrížený extenzorový 

reflex), 
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• celkové statické reakcie - reakcie trupu, šije a končatín (tonické šijové reflexy, tonické 

labyrintové reflexy, fázické labyrintové reflexy). 

Vzpriamovacie reflexy ovplyvňujú tonus šijového svalstva, svalstva trupu a končatín na 

regulujúci podnet, ktorým je stály smer pôsobenia gravitácie. Na ich riadení sa podieľajú 

retikulárna formácia, statokinetický aparát, mozgová kôra. 

 

Posturálna kontrola riadi pozíciu a pohyb tela v priestore. Je závislá na úlohe a východiskovej 

pozícii. 

• Prediktívna - predvídanie zmeny. 

• Reaktívna - reakcia na zmenu. 

 

Posturálna aktivita zaisťuje automatické udržiavanie polohy tela. 

 

Posturálna reaktivita je automatické prispôsobenie polohy hlavy, trupu a končatín zmene 

polohy tela ako celku v priestore. Má tri fázy: 

1. predikcia (očakávanie, pripravenosť organizmu), 

2. vlastné riešenie/realizácia zmeny, 

3. východisko ďalšej zmeny. 

 

Posturálna aktivita a reaktivita je závislá 

• na aktuálnom stave CNS - pri poruche CNS je realizácia posturálneho programu 

porušená, 

• na charaktere aferentácie - pri abnormálnej aferentácii v dôsledku lokálne 

vzniknutého patologického stavu dochádza k adaptačným zmenám, ktoré sú súčasťou 

predprogramovaného autoregulačného procesu smerujúceho k útlmu nocicepcie a 

umožneniu procesu autoreparácie. 

 

Na zaistenie/zabezpečenie určitej polohy majú vplyv statické faktory (napr. tvar kĺbov, 

centrácia) a dynamické faktory (súhra svalov).  

Kvalita posturálnej stability je zaistená recipročnou antagonistickou súhrou svalov. 

Stabilita je definovaná ako nemennosť stavu pri pôsobení rôzne veľkých vonkajších síl. 

Z funkčného hľadiska ju možno rozdeliť na stabilitu aktívnu a pasívnu.  
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Statická stabilita musí byť doplnená o dynamickú stabilitu, ktorá je riadená konkrétnymi 

posturálnymi programami. Je zaistená ťahom a silou svalov a pružnosťou väziva. Tieto štruktúry 

sú riadené CNS. 

Aktívna stabilita - svalová práca riadená CNS. Dochádza k vzájomnému kolmému pôsobeniu 

kĺbnych plôch a nedochádza k fenoménu „páčenia”. Veľmi úzko súvisí s centráciou kĺbu. 

Centrácia je také postavenie v kĺbe, ktoré umožní optimálne stabilné zaťaženie a maximálne 

rovnomerné rozloženie tlaku hlavice na kĺbnu jamku. Kĺb tak znáša maximálne zaťaženie a 

umožní maximálnu stabilitu. Toto postavenie je podmienené a zabezpečené svalovou synergiou, 

ktorá je realizovaná počas posturálnej ontogenézy. Pri necentrovanom postavení v kĺbe je 

zvýšené riziko zranenia. 

Pasívna stabilita sa uplatňuje pri insuficiencii aktívnej stability, kedy môže dôjsť k preťaženiu 

väzivového aparátu a zvýšenému riziku zranenia. Pasívnu stabilitu chrbtice umožňuje flexibilné 

a zároveň rezistentné spojenie segmentov (prostredníctvom medzistavcových platničiek, kĺbnych 

plôšok, väzivového aparátu a kĺbnych puzdier). 

 

4.2. Posturálna stabilita a rovnováha 

Posturálna stabilita je aktívne držanie segmentov tela proti pôsobeniu vonkajších síl, riadené 

CNS. Je súčasťou všetkých pohybov. Ide o schopnosť zaistiť vzpriamené držanie tela a 

optimálne reakcie na zmeny vnútorných a vonkajších síl tak, aby nedošlo k neplánovanému 

alebo nekoordinovanému pádu. Posturálna stabilita je schopnosť udržiavať a kontrolovať 

ťažisko vnútri opornej bázy. Pri výchylkách mimo hraníc stability je potrebné prednastaviť 

postúru, aby sme zabránili pádu. 

Cieľom posturálnej stability je spevnenie jednotlivých segmentov (kĺbov), aby bolo získané 

stabilné punctum fixum a aby kĺbne segmenty odolávali účinkom vonkajších síl. 

Stratégie pre zaistenie posturálnej stability delíme na statické (bez zmeny opornej bázy) a 

dynamické (so zmenami opornej bázy).  

Statické stratégie využívají predovšetkým členkový a bedrový mechanizmus, dynamické 

zahŕňajú mechanizmus úkroku, uchopenie pevnej opory v okolí a ďalšie spôsoby zväčšenia 

opornej bázy. 

„Členková stratégia” aktivuje predovšetkým menšie svalové skupiny v okolí ČK. Tento 

mechanizmus používame na udržanie stability vo vzpriamenom stoji pri drobných vychýleniach 

ťažiska a je pre ňu typická distálno - proximálna sekvencia zapájania jednotlivých svalov.  

„Bedrová stratégia” aktivuje veľké svalové skupiny v oblasti BK. Je využívaná, pokiaľ je 

vychýlené ťažisko také veľké, že použitie „členkovej stratégie” by bolo nedostačujúce, teda pri 



41 

 

rýchlejšom a silnejšom vychýlení ťažiska alebo pri stoji na nerovnom teréne, na malých 

plochách, pri úzkej opornej báze.  Jej cieľom je navrátiť ťažisko späť nad opornú bázu. Je pre ňu 

typická opačná, proximálno-distálna sekvencia zapájania jednotlivých svalov.  

Aktivita stabilizačných svalov generuje aktivitu v ďalších svaloch, s úponmi ktorých súvisia.  Pri 

pohybe DK, HK, je aktivovené svalstvo stabilizujúce chrbticu.  

Aktivácia bránice, brušných a chrbtových svalov predbieha pohybovú činnosť HK a DK. 

 

Balančná funkcia je komplexná funkcia vyžadujúca spracovanie multisenzorických a 

multisenzitívnych aferentných vstupov, vedúca k špecifickej a selektívnej odpovedi a výkonu, 

zahŕňajúca časovanie („timing”) koordinovaných motorických vzorov svalovej aktivity celého 

organizmu. Umožňuje funkčné adaptabilné správanie.  

Rovnováha (balance, equilibrium)  je schopnosť udržiavať vzpriamenú polohu tela. Je to stav 

systému, kedy je pôsobenie všetkými smermi vzájomne vyrovnané. Ide o dynamiku postúry s 

cieľom ochrany pred pádom. 

Rovnováha vyžaduje posturálne mechanizmy: nastavenie postúry, svalový tonus (recipročná 

inhibícia, reflexy) a aktívne pohybové stratégie.  

Zahŕňa rovnovážne a ochranné reakcie. 

Prebieha automatická posturálna kontrola, ktorá aktivuje balančné reakcie. 

• Proaktívne balančné reakcie - vlastný plán akcie, prednastavenie postúry, predvídanie. 

• Reaktívne balančné reakcie - vyvolané vonkajšími silami. 

 

 

5. Kineziológia prototypových činností 

Najvýznamnejšiu pohybovú aktivitu vykonáva človek vo forme typických ľudských činností. 

Tieto sa delia na základné, pracovné, domáce, rekreačné a športové. 

Základné činnosti rozdeľujeme na:  

• posturálne /ľah, posadzovanie, sed, stoj, držanie tela - postúra/, 

• lokomočné /chôdza, beh/, 

• manuálne, 

• dýchacie. 

Takisto k nim patria aj bežné denné činnosti (activities of daily living - ADL), napr. úkony 

sebaobsluhy, „údržba“ najbližšieho okolia, základné úkony v domácnosti (vrátane prípravy 

jedla), používanie dopravných prostriedkov atď.. 
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Základné činnosti sa učíme vykonávať už v útlom detstve - predstavujú zafixované dynamické 

stereotypy alebo pohybové návyky pravdepodobne na báze určitých genetických dispozícií. 

Vykonávanie základných činností môže byť znemožnené alebo narušené pri vývojových 

poruchách, pri chorobách, po úrazoch. Ich obnova a úprava schopnosti ich vykonávať tvoria 

jednu z hlavných úloh LTV a rehabilitácie vôbec.  

 

 

5.1. Ľah 

Ľah sa opisuje ako stabilná prototypová činnosť spĺňajúca i funkciu relaxačnú a odpočinkovú. 

Človek trávi ležaním a spaním 33 % života. 

Ľah: 

• poloha, pri ktorej je pozdĺžna os tela v horizontálnej rovine (event. mierne naklonenej 

rovine),  

• väčšia časť tiaže trupu tlačí na podložku, 

• menšia časť pôsobí v smere osi trupu - efektívne, 

• pri sklone trupu do 60 ° - ľah, 

• sklon podložky 60 ° - polovica tiaže trupu, hlavy a horných končatín pôsobí v smere osi 

trupu, 

• sklon nad 60 ° - sed.  

V ľahu je posturálny systém aktivovaný najmenej (predovšetkým v polohe na boku so 

semiflektovanými končatinami). 

Základný ľah: je vlastne poloha tela v základnom stoji - premiestnená do horizontály. 

Základný ľah využívame pri vyšetrovaní a vyhodnocovaní stavu pacienta a pri liečbe. 

V ľahu vykonávame vizuálnu analýzu (vyšetrenie pohľadom - aspexiou, vyšetrujeme 

pohyblivosť v kĺboch, svalový test, schopnosť pacienta relaxovať...).  

Aspexiou sa hodnotí supinačná poloha na chrbte, pronačná poloha na bruchu, na boku/event. 

stabilizačná poloha.  

Hodnotenie pohybu pri prechode do iných polôh podáva hodnotnejšiu dynamickú informáciu o 

funkcii než jednoduché statické posudzovanie konfigurácie segmentov.  

V rámci LTV vykonávame v ľahu stimulačné a reedukačné procedúry, nacvičujeme základné 

pohyby, komplexné pohyby pri facilitácii, mobilizačné, redresné techniky, atď... 
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Posadzovanie (z ľahu na chrbte, flexia trupu) 

Pri posadzovaní zisťujeme, ako pacient aktivuje určité svalové skupiny. Najčastejšie pomocou 

horných končatín sa dostávame na lakte, na ruky a následne do sedu. Môžeme si pomôcť 

obrátením sa na bok.  

Poradie úkonov je fyziologicky nasledovné:  

      1. pohyb hlavy zo záklonu do základnej polohy, 

      2. dvíhanie hlavy nad podložku, 

      3. dvíhanie pliec s predpažovaním, 

      4. dvíhanie hornej časti hrudníka, 

      5. dvíhanie celého hrudníka s inklináciou panvy, 

      6. vztýčenie trupu do vertikálnej polohy. 

Podľa Lánika pri „diagnostickom“ sadaní vychádzame z polohy v ľahu na chrbte s hlavou 

zaklonenou cez okraj stola. Mechanizmus anteflexie C chrbtice začína predkyvom v atlanto -

okcipitálnom skĺbení a pokračuje plynulým oblým predklonom až po dotyk brady na sternum. 

Predkyv - vykonávajú krátke subokcipitálne svaly - m. rectus capitis anterior et lateralis. 

Predklon - vykonávajú hlboké flexory šije - m. longus capitis et colli. 

Predklon môže byť nahradený predsunom (pri nedostatočnej aktivite hlbokých flexorov krku) 

aktivitou m. sternocleidomastoideus s rizikom postupného preťaženia cervikothorakálneho a 

cervikokraniálneho prechodu, v ktorom sa predsúvaním hlavy vykonáva súčasne hyperextenzia. 

Vyšetrenie predklonu hlavy môže odhaliť nesprávnu súhru ohýbačov krku, z ktorých tzv. hlboké 

flexory majú tendenciu k oslabeniu a mm. SCM k hyperaktivite. 

(Pozn.: Dôsledkom sú hypertonické mm. scaleni a skrátené svaly zadnej strany krku).  

Pri anteflexii trupu sa plynule odvíja najskôr krčná, potom hrudná a nakoniec drieková chrbtica. 

Dôležité je vystihnúť moment anteflexie panvy, ktorý je signálom aktivácie m. iliopsoas. 

Začiatok jeho aktivity palpujeme v ingvinálnej oblasti. 

Pozor na hyperextenziu driekovej oblasti a inklináciu panvy už pri začiatku posadzovania, ďalší 

pohyb vykonávajú potom flexory BK a prítomná je tiež paradoxná aktivácia vzpriamovača trupu. 

Len čo začne pacient dvíhať hlavu nad podložku, začína sa aktivovať m. rectus abdominis.  

Aktivácia krátkej šikmej slučky 

Začína sa na hornej časti hrudníkovej chrbtice v mieste odstupu mm. rhomboidei, ktoré smerujú 

na vertebrálny okraj lopatky, odkiaľ odstupuje m. serratus anterior/lateralis a spomedzi jeho 

úponov sa aktivuje m. obliquus abdominis externus. Dolná časť m. obliquus abdominis externus 

smeruje ventrálne do dolnej časti linea alba až na symfýzu a tvorí tzv. dlhú šikmú slučku. 

Aktivácia dlhej šikmej slučky 
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Jej úlohou je elevovať celý hrudník nad podložku so súčasným zvinovaním trupu do flexie. 

Súčasne sa HK pacienta dostávajú do predpaženia, čím sa aktivuje m. latissimus dorsi.  

Tým sa premiestňuje ťažisko tela dopredu a skracuje sa rameno pôsobenia tiaže, takže tiaž HK 

pôsobí na väčšom ramene, tým vynakladá menšiu silu a fixuje telo.  

 

5.2. Sed  

Sed je stabilná poloha, pri ktorej tiaž hornej časti tela spočíva na panve, bočnej strane stehien, 

pričom väčšia časť tiaže tela pôsobí v smere osi tela. Sed je najčastejšia, energeticky málo 

náročná prototypová činnosť moderného človeka. 

V sede je sklon trupu voči DK viac ako 60 °. Sedy rozdeľujeme podľa viacerých kritérií na 

pracovné, odpočinkové, voľné, podopreté vpredu, vzadu, sed obkročný, turecký, skrížený a pod..  

Dnes sed reprezentuje najčastejšie používanú polohu nielen pri práci. Nesprávna poloha v sede 

býva príčinou bolestí chrbtice vyskytujúcich sa už u veľmi mladých jedincov. 

Neergonomická práca je jedným z významných rizikových faktorov ochorenia pohybového 

aparátu.  

Z kineziologického hľadiska pri vyšetrovaní pacienta rozlišujeme 3 druhy sedov: 

• sed na zemi s extenziou DK v KK, 

• sed s oporou DK/chodidiel, 

• sed na stolčeku s visiacimi DK. 

Využívame ich pri vyhodnocovaní svalovej aktivity, vyšetrení tvaru a pohyblivosti chrbtice, 

pohyblivosti panvy a BK.  

V sede je možné vyšetriť HSS, bráničný test, test stability, balančné reakcie vychýlením zo 

základnej pozície atď.. 

 

Sed na zemi s extenziou DK 

Tento typ sedu môže byť náročný pri skrátení flexorov kolien. Čím sú flexory kolien kratšie, tým 

je výraznejšie reklinačné postavenie panvy. 

Za normálnych okolností hodnotíme uhol medzi zadnou stranou os sacrum a podložkou (90-100 

°). 

Pri skrátených flexoroch je ostrý uhol trupu voči extendovaným DK (70 °). 

Pri ochabnutých flexoroch (napr. u paraplegikov) je tupý uhol trupu voči extendovaným DK 

(120 °). 
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Postavenie chrbtice 

Reklinovaná panva vyvoláva/spôsobuje kyfotizáciu LS chrbtice. 

Pri snahe o napriamenie dochádza k lordóze hlavne vo vyšších úsekoch chrbtice. 

 

Sed s oporou DK/chodidiel 

Pri tomto sede je vylúčená aktivita flexorov kolien. 

Opretie DK pacient využíva na stabilizáciu trupu a na ovplyvnenie postavenia panvy.  

Pri abdukovaných BK je panva v inklinačnom postavení, chrbtica sa môže lordotizovať. 

Pri addukovaných BK je panva v reklinácii a chrbtica sa kyfotizuje. 

Sed s addukciou a intrarotáciou v BK vyvolá extenziu extrarotátorov BK (m. piriformis, m. 

gluteus medius, m. gluteus maximus) a tie fixujú panvu v reklinácii. S panvou je súčasne 

fixované aj kyfotické postavenie L chrbtice.  

Ak sa pacient v tejto polohe chce vzpriamiť, musí extendovať Th chrbticu, a tým extendovať Th 

kyfózu - až ju lordotizovať. Na to potrebuje dobre vyvinutý ťahový aparát svalov chrbta. 

 

Sed bez opory chodidiel  (s visiacimi DK) 

Pri tomto type sedu DK neovplyvňujú stabilizáciu trupu. Flexory KK sú uvoľnené, nemajú vplyv 

na držanie panvy. Panva je väčšinou reklinovaná. Chrbtica je kyfotizovaná (vrchol kyfózy je vo 

výške Th7-Th9). U detí je kyfotizácia nižšie (pri infantilnej kyfóze je vrchol kyfózy vo výške  

Th12-L2), pri juvenilnej kyfóze je vrchol kyfózy v hornej časti hrudníkovej chrbtice vo výške 

Th5-7, u starších ľudí je vrchol kyfózy v oblasti C-Th prechodu (C5-Th5).  

Vo väčšine terapeutických konceptov je pri sede preferované napriamené držanie chrbtice.  

 

Veľmi známy je napr. Brüggerov sed, ktorý podľa modelu 3 ozubených kolies zdôrazňuje 

práve napriamenie chrbtice, ale nezohľadňuje kaudálne postavenie hrudníka (Kolář, 2009). 

Model ozubených kolies (viď obr. 14) je len modelovou/didaktickou predstavou, keďže sa 

ozubené kolesá pohybujú v priestore a nie okolo svojej osi. Na modeli názorne vidíme 

previazanosť troch častí, tzv. troch primárnych pohybov - klopenie panvy vpred (nie 

anteverzia!), eleváciu hrudníka, napriamenie šije (Pavlů, 2004).  

Každé ozubené koleso predstavuje jednu časť osového skeletu - C, Th, L časť chrbtice. Tak ako 

sa vzájomnými pohybmi ovplyvňujú jednotlivé ozubené kolesá, zároveň sa ovplyvňujú 

jednotlivé úseky chrbtice.  

Preklopením panvy vpred sa zvýrazní L lordóza. Pri klopení panvy vzad sa L segment kyfotizuje 

(„guľatý” chrbát), čo ovplyvňuje postavenie C chrbtice (reklinácia). 
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Pri napriamení chrbtice odporúča Brügger eleváciu hrudného koša. 

Podľa Kolářa je korektné napriamenie Th chrbtice pri súčasnom maximálnom kaudálnom 

postavení  hrudníka. 

 

  

 

Obr. 14: Brüggerov sed (a), sed podľa Kolářa (b), (Pavlů, 2003, Kolář, 2009).  

 

Brüggerov sed    

Podľa Brüggera ideálny sed zahŕňa: 

• tzv. funkčné postavenie dolných končatín, abdukcia 45 °, 

• sklopenie panvy vpred (tzv. nulové postavenie),  

• BK o niekoľko cm vyššie než kolená,   

• nohy/chodidlá pod kolenami v miernej extrarotácii, 

• harmonická thorakolumbálna lordózu od Th5 po os sacrum,  

• napriamenie hrudníka,  

• dýchanie do brucha + laterálne, dolné rebrové oblúky,  

• uvoľnenie postavenia pletenca ramenných kĺbov, HK v extrarotácii, 

• napriamenie C chrbtice, 

• korekcia držania hlavy - brada ľahko vpred (Pavlů, 2004). 

 

Pozn.: Tento model ozubených kolies ilustruje vzájomnú prepojenosť a možnosť vzájomného 

ovplyvňovania vo všetkých úsekoch chrbtice a končatín. Pri nesprávnej inštrukcii a 

nedostatočnom nacvičení tejto polohy majú pacienti tendenciu panvu prehnane preklopiť, čo je 

spojené s uvoľnením brušnej steny a následnou hyperextenziou driekovej chrbtice.  

  

 



47 

 

Vstávanie zo sedu: 

- presun ťažiska vpred, 

- preklopenie panvy dopredu (inklinácia), 

- preváženie cez sedacie hrboly, 

- chodidlá zasunúť pod sedadlo, 

- náklon trupu vpred, 

- „odlepenie“ trupu, 

- zapojenie extenzorov BK a KK. 

Niekedy je potrebná opora HK o DK (napr. seniori). 

 

Posadzovanie zo stoja - opačné poradie. Zaujímavosťou je úloha prioritného zapojenia žuvacích 

svalov tváre pri zmenách polohy tela. 

 

Dynamický sed - typ sedu, kedy sa dynamicky zaťažujú svalové skupiny posturálne, ale tiež 

fázické, tzn. taký sed, pri ktorom často meníme pozíciu a mechanika stoličky sa nám neustále 

prispôsobuje a podopiera dôležité partie. Striedanie napätia a uvoľňovania týchto svalových 

skupín neovplyvňuje koncentráciu na prácu ani vizuálne potreby. Takýto stav je možné 

dosiahnuť sedadlom umiestneným na pružných špirálach, ktoré zabezpečujú kmitanie sedáku s 

nastaviteľnou amplitúdou.  

Pri dynamickom sede by mal byť umožnený: 

- permanentný kontakt so stálym tlakom na chrbticu - synchrónna technika s nastavením 

zaťaženia,  

- podopieranie L chrbtice,  

- nastavenie výšky a sklonu sedadla. 

 

Nesprávny sed môže spôsobiť bolesti hlavy, chrbtice, problémy s koncentráciou atď.. 

 

Sed na fitlopte 

Fitlopta je rehabilitačná pomôcka s mnohostranným využitím. Podporuje správne postavenie 

panvy a umožňuje zachovať fyziologické zakrivenie chrbtice a vzpriamené držanie trupu. 

Zabezpečuje dynamický sed, pri ktorom sa aktivujú svaly trupu a predovšetkým svaly HSS. 

Cvičenie na fitlopte je síce náročnejšie ako v stoji, ale nezaťažuje tak kolená, bedrá, chrbticu 

a nedochádza k splošteniu medzistavcových platničiek. Stimuláciou proprioreceptorov sa 

zlepšuje koordinácia a stabilita. 
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Pri výbere lopty dodržiavame nasledujúce zásady: 

Správna veľkosť lopty, pre deti do výšky postavy 145 cm - priemer lopty 45 cm, do výšky 155 

cm - priemer 55 cm, do výšky 175 cm - priemer 65 cm. 

Lopta by mala byť nafúknutá tak, aby pri sede nezmenila pod vplyvom hmotnosti tela svoj 

guľatý tvar. 

Korektný sed na fit lopte: 

- hlava v predĺžení chrbtice,  

- ramená „rozložené“ do šírky,  

- panva ľahko podsadená, 

- bedrové kĺby a kolená v rovnakej výške (event. BK o niečo vyššie), 

- kolená od seba vzdialené na šírku ramien,  

- chodidlá položené celou plochou na podložke, v predĺžení stehien. 

Pozn.: Na lopte sa odporúča sedieť len niekoľko minút, aby pri dlhodobej aktivácii svalstva 

trupu nedochádzalo k jeho únave a následne k uvoľnenému, ohnutému sedu - kyfóze. 

 

5.3. Stoj 

Stoj je vertikálna, vedomá orientácia ľudského tela proti gravitácii využívaná k optimálnej 

činnosti a životu. Biomechanicky je to poloha labilná. Stoj je dynamický proces udržiavania 

vzpriamenej polohy tela v priestore súvisiaci s udržiavaním rovnováhy. Je východiskovou 

polohou pre bipedálnu lokomóciu alebo manipuláciu. Vzpriamený stoj je umožnený 

ontogenetickým vývojom posturálnych schopností. Je podmienený súhrou subkortikálnych 

štruktúr a cerebella v spolupráci s aferentnou a eferentnou signalizáciou. Schopnosť stoja na 

jednej nohe je podkladom pre lokomóciu.  

V statickej polohe telo ako celok nemení svoju polohu v priestore a vektor tiažovej sily musí v 

každom okamihu smerovať do opornej bázy (nemusí však smerovať do opornej plochy).  

Naopak, počas lokomócie nemusí vektor tiažovej sily smerovať priamo do opornej bázy, musí 

tam ale smerovať výslednica vonkajších síl. 

Dynamický stoj je fyziologická verzia stoja, ktorá využíva drobné pohyby/výchylky tela (napr. 

náklony trupu dopredu pohybom z členkových kĺbov, kedy sa ťažisko presúva pred členkové 

kĺby, ľahký záklon v oblasti hrudnej chrbtice, prešlapovanie, nakročovanie atď.) k udržaniu 

korigovaného držania. 

Biomechanicky je stoj veľmi labilná poloha, kde je stojná základňa malá a ťažisko tela je vysoko 

nad podložkou. Svaly, ktoré sú v stoji aktívne, plnia tri základné funkcie: 

• antigravitačnú,  
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• stabilizačnú,  

• balančnú. 

Stabilita stoja je miera potrebného úsilia k udržaniu rovnováhy telesa v gravitačnom poli. Stoj 

reprezentuje základnú polohu pre všetky úkony potrebné k udržaniu sebestačnosti. Schopnosť 

udržať stoj je základným cieľom fyzioterapeutickej intervencie pri poruchách držania tela, je to 

najvyššia vertikálna posturálna poloha. 

Stabilita osového systému je schopnosť fixovať tzv. pokojovú konfiguráciu chrbtice - statická 

stabilita osového systému.   

Statická stabilita osového systému je podmienená 3 piliermi, ktoré stabilizujú chrbticu: 

• Predný pilier - telá stavcov, medzistavcové platničky, pozdĺžne väzy. 

• Dva postranné piliere - kĺbové výbežky, kĺbové puzdrá intervertebrálnych kĺbov, väzy 

medzi susediacimi stavcami. 

K systému statickej stability osového systému zaraďujeme tiež pletence HK a DK a tiež kostru 

hrudníka. Funkciou statického systému je ochrana miechových štruktúr a pružný prenos nárazu, 

ktorý vzniká pri lokomócii. 

 

Faktory stability 

• výška, hmotnosť, 

• šírka opornej bázy, 

• trenie, priľnutie k podložke, vlastnosti styčnej plochy. 

 

Dynamická rovnováha znamená udržanie segmentov tela v rovnováhe v gravitačnom poli. 

Udržanie (fixácia) zmien pri pohybe predstavuje dynamickú stabilitu osového systému. 

Dynamická stabilita osového systému je podmienená pružnosťou axiálnych väzivových štruktúr 

a svalmi. Väzivo vytvára pružný skelet svalov, ich fasciálne obaly i úponové šľachy. Väzivo 

akumuluje časť energie generovanú svalmi pri aktivite a svojou pružnosťou pôsobí ako brzda - 

tlmič nárazov, ktoré vznikajú pri malých pohyboch. 

 

Diagnostika stoja 

Podľa posturálnej aktivity vo vzpriamenom stoji je možné diagnostikovať statický a dynamický 

faktor a poruchu súhry svalových vláken.  
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Segment zaujíma vždy takú polohu, ktorá eliminuje pôsobenie slabšej svalovej skupiny 

voči gravitácii (“zlaté pravidlo posturálnej kontroly”, Gúth, 2011), insuficiencia je 

kompenzovaná zvýšeným úsilím antagonistických svalov. Tieto reakcie sú uniformné. 

Postoj vyšetrujeme: 

• S mierne rozkročenými nohami - postoj 1, Romberg I - jednoduchý, prirodzený stoj. 

Sledujeme prirodzene zaujatú šírku bázy, stabilitu stoja, stratégiu, prítomnosť titubácií a 

ďalšie kineziologické aspekty. 

• Stoj znožmo, pričom zúžime pacientovi opornú bázu - postoj 2, Romberg II - stoj na 

zúženej báze (stoj spojný). Sledujeme opäť všetky menované aspekty. 

• Stoj znožmo pri zatvorených očiach - postoj 3, Romberg III - stoj na zúženej báze so 

zatvorenými očami.  

• Trendelenburgova skúška - stoj bez opory na jednej DK; je bežne používaná pri 

analýze posturálnej motoriky. Táto klinická skúška je užitočná predovšetkým pre rýchle 

hodnotenie stabilizačných funkcií panvových pletencov. Ideálne vykonanie jejto skúšky 

je podmienené zachovaním horizontály oboch polovíc panvy a vertikály chrbtice v oboch 

rovinách. 

 

Pri výlučne biomechanickom pohľade za fyziologický stoj pokladáme takú polohu, v ktorej sa 

celá váha tela ruší/eliminuje pevnosťou na seba naliehajúcich kostí, a tým si vyžaduje najmenšiu 

svalovú prácu (Gúth, 2011). Ideálny stoj môžeme popísať ako stav, keď sú všetky hlavné 

ťažiská pri pohľade zboku v jednej priamke, ktorá prebieha cez vonkajší zvukovod, dens 

epistrofei C2, C7, L5, stred hlavice bedrových kĺbov, stred kolenných kĺbov, stred členkových 

kĺbov. Chrbtica je vzpriamená, ale pritom má zachované fyziologické dvojité esovité zakrivenie 

(krčná lordóza, hrudná kyfóza, drieková lordóza, krížová kyfóza). Svaly trupu a dolných 

končatín sú v trvalom napätí, čiže v izometrickom sťahu. 

V stoji sa veľmi ľahko môžu dostať jednotlivé časti tela aj celé telo do labilnej polohy. Na 

dolných končatinách totiž naliehajú na seba jednotlivé časti na kĺboch pomerne malými 

plochami, preto dochádza pomerne ľahko k vychýleniu ťažiska.  

Organizmus sa na tieto zmeny snaží odpovedať adekvátnym spôsobom, pritom spracováva 

informácie prichádzajúce zo zrakového analyzátora, proprioreceptorov a vestibulárneho aparátu - 

výchylka sa na základe týchto informácií koriguje, hovoríme, že organizmus balansuje (Gúth, 

2011). 
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5.4. Chôdza 

Chôdza je základná pohybová aktivita, ktorá umožňuje človeku premiestňovať sa z miesta na 

miesto. Jej význam pre plnohodnotný život človeka je nezastupiteľný. Je to základný 

a najvýznamnejší spôsob lokomócie človeka. Ide o podmienený reflex. Chôdza je definovaná 

ako bipedálny ortográdny pohyb vo vertikále. Je to pohyb cyklického charakteru, pri ktorom sa 

rytmicky strieda pravá a ľavá končatina. Jednotkou chôdze je dvojkrok. Pri chôdzi je aspoň 

jedna DK v kontakte so zemou. Je to typický ľudský pohybový prejav, stereotypný, geneticky 

determinovaný, fylogeneticky veľmi starý. 

Krok je súhrn pohybov, ktoré sa striedajú tak, že jedna dolná končatina sa dostane do rovnakej 

polohy, v ktorej bola predtým druhá končatina.  

Krokový cyklus je sekvencia pohybu začínajúca dopadom päty jednej dolnej končatiny a 

končiaca dopadom päty rovnakej dolnej končatiny. Každá dolná končatina má svoj vlastný 

krokový cyklus, ktorý je voči druhej DK o polovicu fázy posunutý. 

Lokomócia znamená presun sústavy všetkých segmentov tvoriacich jeden celok z bodu A do 

bodu B v priestore, takže je pri nej možné popísať trajektóriu (dráhu) presunu, smer, rýchlosť a 

ďalšie biomechanické parametre. 

Existuje mnoho spôsobov presunu tela v priestore. Najčastejším spôsobom je chôdza, ale patria 

sem tiež rôzne formy behu (klus, šprint), tanec, šplh, plávanie (rôznymi štýlmi), presuny na 

vozíku, plazenie atď.. 

Lokomócia prirodzená: 

• bipedálna - chôdza, beh, skoky, obraty atď., 

• kvadrupedálna - plazenie, lezenie, šplh, plávanie atď.. 

Lokomócia arteficiálna: 

• prostredníctvom zvierat - vozenie na koni, na ťave, na slonovi atď., 

• prostredníctvom mobilných prístrojov, zariadení a pomôcok - jazda autom, na motorke, 

na bicykli, na mechanickom alebo elektrickom vozíku atď..  K tomu je potrebný zdroj 

energie - vlastný, cudzí, kombinovaný. 

 

Spôsob chôdze je pre každého jedinca charakteristický. Pri tomto pohybovom stereotype sa 

pohyb rotačný, uskutočňovaný v jednotlivých spojeniach podporného aparátu za pomoci 

trupového, ale najmä končatinového svalstva (najmä flexorov, extenzorov) mení na pohyb 

priamočiary, teda na lineárny pohyb celého tela. 
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Základné atribúty chôdze sú integrované na spinálnej, ale aj supraspinálnej úrovni, sú založené 

hlavne na recipročnej inervácii, pričom konečnú podobu nadobúdajú až v neskoršej fáze vývoja 

jedinca a potom majú charakter podmieneno - reflexného deja (Gúth, 2011). 

 

Pozn.: Optimálna rýchlosť chôdze je 4,8 km/hod. Pri výške tela 170 cm je dĺžka kroku 60 cm s 

extrarotáciou chodidiel cca 15 °. 

 

Fázy chôdze: 

Chôdza pozostáva z krokov a predstavuje plynulý dej, ktorý z didaktických dôvodov 

rozdeľujeme na presne stanovené úseky, v rámci ktorých rozlišujeme viaceré fázy (Gúth, 2011). 

V normálnom vzorci chôdze rozoznávame tieto základné fázy: 

• Stojná (záťažová, oporná fáza), zmena ťažiska a odvíjanie chodidla od päty k prstom, 

trvá 60 % dvojkroku. 

• Kročná (švihová, bez záťaže), noha sa vysúva vpred a končí oporou o pätu, trvá 35 % 

dvojkroku. 

• Fáza dvojitej opory,  cca 5 % dvojkroku, čím pomalšia je chôdza, tým dlhšie fáza 

dvojitej opory trvá.  

 

Chôdza má tri časti: začiatočnú fázu, cyklickú fázu a fázu ukončenia (zastavenie). 

Chôdza po rovine je za normálnych okolností symetrická, rytmická a vyvážená. Panva je v 

rovine. S pohybom dolnej končatiny a panvy je zosúladený pohyb opačnej hornej končatiny. Pri 

vyšetrovaní patológie chôdze si všímame prácu/činnosť stojnej končatiny. Aj minimálna 

odchýlka od normálnych súhybov podmieňuje zvýšenie energetických nárokov/výdaja energie, 

čo sa z hľadiska klinického obrazu môže prejaviť zlyhaním úplne iného systému (Gúth, 2003). 

 

Podľa Grossa (2005) je chôdza spôsob lokomócie umožňujúci pohyb priestorom vpred, pri 

ktorom ťažisko tela umiestnené pred stavcom S1 opisuje sínusoidu vo vertikálnej i horizontálnej 

rovine s minimálnou amplitúdou.  

 

I. Stojná - oporná fáza chôdze (stojná DK zaisťuje prenesenie ťažiska z východiskovej polohy 

kroku cez vertikálu do konečnej polohy) je rozčlenená na jednotlivé časti:  

• úder päty - heel strike (contact) - počiatočný kontakt päty s podložkou,  

• došlap - foot flat - plný kontakt a zaťaženie celej nohy,  



53 

 

• stredný stoj midstance - stredná stojná fáza,  

• zdvihnutie päty - heel off - konečná fáza stoja, „odlepenie“ päty od podložky,  

• odraz palca - toe off - odrazová fáza, „odrazenie“ prstov od podložky.  

Svalová kontrakcia prebieha v uzavretom kinematickom reťazci (distálny svalový ťah).  

 

Úder päty (dopad päty na podložku) - heel strike (contact) - členkový kĺb je na začiatku v 

dorziflexii či neutrálnej polohe a začína pasívnu plantárnu flexiu, pri ktorej sa chodidlo ukladá na 

podložku. Kolenný kĺb je takmer v extenzii, bedrový kĺb postupuje do extenzie. 

Došlap - foot flat - v subtalárnom kĺbe dochádza k pronácii, zatiaľčo prednožie vzhľadom k 

zánožiu relatívne supinuje. Zároveň dochádza k vnútornej rotácii predkolenia súčasne s flexiou 

kolena, bedrový kĺb pokračuje v extenzii. Panva rotuje na stranu novej opornej dolnej končatiny. 

Stredný stoj - midstance - dochádza k postupnému presunu záťaže na prednožie. V členkovom kĺbe 

prebieha pasívna dorziflexia, v subtalárnom kĺbe supinácia, kolenný kĺb zahajuje extenziu s 

extrarotáciou predkolenia. V bedrovom kĺbe pokračuje pohyb do extenzie. 

Zdvihnutie („odlepenie”) päty - heel off - začína fáza aktívneho odrazu. V členku prebieha aktívna 

plantárna flexia aktivitou m. triceps surae, v subtalárnom kĺbe pokračuje supinácia, v kolennom 

kĺbe extenzia, v bedrovom kĺbe pokračuje extenzia za nulové postavenie. 

Odraz palca - toe off - pokračuje plantárna flexia v členkovom kĺbe, flexia v kolennom kĺbe. 

Bedrový kĺb dokončí maximálnu extenziu a začína rýchlu flexiu. 

 

II. Švihová fáza chôdze (kročná končatina v rovnakom čase prevádza 3 švihové fázy pohybu) je 

rozčlenená tiež na jednotlivé komponenty: 

• odrazová fáza - initial swing (acceleration) - počiatočná fáza švihu, zrýchlenie,  

• stredná švihová fáza - mid swing - stredná švihová fáza,  

• došlapová fáza - terminal swing (deceleration) - konečná fáza švihu, spomalenie, 

brzdenie (Gross, 2005).  

Svalová kontrakcia prebieha v otvorenom kinematickom reťazci (proximálny svalový ťah).  

 

Odrazová fáza - initial swing (acceleration) - začína v okamihu odlepenia špičky. V bedrovom 

kĺbe prebieha flexia, v kolennom kĺbe spočiatku flexia, v členku spočiatku plantárna flexia. 

Stredná švihová fáza - mid swing - celá dolná končatina sa relatívne skracuje, t.j. flektuje sa v 

bedrovom a kolennom kĺbe a dorziflektuje sa v kĺbe členkovom pričom prechádza cez vertikálnu 

os (najväčší terapeutický problém pri spastickej paréze dolných končatín). 
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Došlapová fáza - terminal swing (deceleration)- spomalenie, členkový kĺb je v dorzálnej flexii, 

kolenný kĺb sa extenduje, t.j. aktivuje sa m. quadriceps femoris a v záverečnej fáze i jeho m. 

vastus medialis, končatina sa relatívne predlžuje. V tejto chvíli dochádza k dvojitej opore pri 

chôdzi, kedy obe dolné končatiny „stoja“. 

 

 

Obr. 15: Fázy chôdze (Perry, Burnfield, 2010). 

 

Fázy chôdze podľa Gútha (2009):  

I. Stojná DK:  Iniciálna fáza dostupu, stredná fáza, fáza odrazu. 

II. Kročná DK: Fáza odrazu, fáza švihu, fáza dostupu (konečná fáza).  

 

Fáza dvojitej opory vzniká v okamihu, kedy sa obe nohy súčasne dotýkajú podložky (na 

začiatku a na konci stojnej fázy). Trvanie fázy dvojitej opory priamo závisí od rýchlosti chôdze. 

Čím je chôdza rýchlejšia, tým je táto fáza kratšia a naopak. Pri behu táto fáza absentuje.  

 

Chôdza po rovine je za normálnych okolností symetrická a plynulá. Hmotnosť trupu sa prenáša 

rovnomerne z jednej končatiny na druhú, panva zostáva takmer horizontálne (dochádza len k 

minimálnym úklonom), ale ľahko sa pohybuje do strán. Súčasne sa panva rotuje okolo 

vertikálnej osi a to dopredu na strane kročnej dolnej končatiny a vzad na strane stojnej dolnej 

končatiny. Na strane kročnej končatiny je panva v inklinácii, na druhej strane v reklinácii. 

Súčasne vlnovite dochádza k zakriveniu chrbtice do strán, pričom najväčší pohyb chrbtice je v 

jej strednej bedrovej oblasti a distálnym a proximálnym smerom sa postupne toto vlnenie 

zmenšuje. Horné končatiny sa pohybujú súmerne a kontralaterálne ku DK, pohyb nedominantnej 

končatiny môže byť výraznejší. Pohyb horných končatín vychádza z ramien - horné fixátory 
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lopatiek sú uvoľnené, dolné fixátory sú aktivované a stabilizujú lopatku. Ťažisko tela a hlavy sa 

minimálne vychyľuje do strán, nahor a nadol. Dolné končatiny sa pri chôdzi pravidelne striedajú, 

pričom jedna dolná končatina je v určitej chvíli stojná a druhá kročná. 

Kineziológia opornej fázy - BK opornej DK je vo flexii, pri opore päty sa postavenie BK mení 

na extenziu a potom na hyperextenziu BK.  Koleno je na počiatku opornej fázy v extenzii, potom 

sa krátko flektuje a znovu extenduje. ČK je v tejto fáze v dorzálnej flexii v dôsledku kontrakcie 

m. tibialis anterior a extenzorov palca a prstov, potom sa jeho postavenie mení na plantárnu 

flexiu s maximom na konci fázy so sťahom lýtkových svalov, ktoré sú zodpovedné za rýchlosť a 

propulziu chôdze. Po dotyku päty o podložku sa aktivuje m. quadriceps, m. iliopsoas, adduktory 

BK a ligamentá laterálnej strany BK.  

Kineziológia švihovej fázy - po zdvihnutí („odlepení”) chodidla od podložky sa aktivujú 

hamstringy a na konci tejto fázy začnú brzdiť flexiu BK prostredníctvom m. iliopsoas. Pohyb sa 

sústreďuje do extenzorov kolena s napnutím kvadricepsu. Brušné a gluteálne svaly sú v tejto fáze 

bez výraznejšej aktivity. 

 

Aktivita svalov pri chôdzi 

• M. triceps surae sa aktivuje predovšetkým v stojnej fáze, resp. v jej poslednej tretine, 

kedy druhá dolná končatina začína preberať hmotnosť/zaťaženie tela. V tejto fáze sa 

začínajú aktivovať flexory prstov.  

• M. quadriceps femoris sa aktivuje od dotyku päty s podložkou a jeho aktivácia trvá, 

pokiaľ sa os ťažnice neprenesie za os kolena.  

• Flexory kolena sa aktivujú o niečo skôr než štvorhlavý sval vo fáze kročnej.  

Po kontakte päty s podložkou pracujú flexory i extenzory kolena synergicky, aby 

stabilizovali/spevnili KK a BK (koaktivácia dynamických stabilizátorov KK).  

• M. gluteus maximus sa aktivuje v momente, kedy sa päta dotkne podložky. Jeho činnosť 

je takmer synchrónna s aktiváciou flexorov a quadricepsu.  

• Súčasne sa aktivujú abduktory, aby sa zabránilo laterálnemu posunu panvy.  

• Flexory BK sú aktívne všetky na začiatku kročnej fázy.  

• Adduktory stehna sa aktivujú počas chôdze takmer stále.  

• Chrbtové svaly sú aktívne hlavne pri dotyku päty o podložku a to obojstranne.  

• Brušné svaly sa pri pomalej chôdzi takmer neaktivujú.  
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K modifikácii ľudskej chôdze radíme skok (skracuje sa oporná fáza v prospech letovej fázy tak, 

že v určitom okamihu sú obe dolné končatiny v letovej fáze a telo je tak bez opory) a beh (rad po 

sebe idúcich krátkych skokov na striedajúcich sa dolných končatinách). 

Beh je plne automatický, cyklický pohyb, pri ktorom sa cyklicky opakuje bežecký dvojkrok ako 

základná pohybová štrúktura. V určitej fáze bežeckého kroku sú obe končatiny vo vzduchu (fáza 

letová je dlhšia). Pri behu zostávajú pohyby kĺbov rovnaké ako pri chôdzi, ale mení sa uhol 

medzi segmentami na dolných i horných končatinách. Dochádza k väčšej koordinácii svalov. 

Bežecký krok šprintéra a vytrvalca sa líši. Šprintér beží viac napriamený, po špičkách (vďaka 

tretrám) a má obvykle väčší rozsah pohybu horných končatín, zatiaľčo vytrvalec beží skôr cez 

päty a uvoľnenejšie. Pri behu v porovnaní s chôdzou chýba fáza dvojitej opory. Telo je na 

krátku dobu bez kontaktu s opornou bázou - pohybuje sa v priestore vpred a má sklon padať 

smerom k zemi. Predná/kročná dolná končatina brániaca pádu sa dotýka na konci švihu opornej 

bázy špičkou nohy pred priemetom ťažiska. Čím rýchlejšie bežec beží, tým sa táto vzdialenosť 

rýchlejšie skracuje až do miesta priemetu ťažiska.  

V bedrovom kĺbe flexia strieda extenziu.  

M. gluteus maximus sa aktivuje pri dopade nohy.  

M. quadriceps femoris a hamstringy (m. biceps femoris, m. semitendinosus a m. 

semimembranosus) stabilizujú panvu.  

V kolennom kĺbe flexia vzrastá s rýchlosťou bežca a prechádza do extenzie, ktorá klesá s 

rýchlosťou bežca.  

M. rectus femoris a mm. vasti sa excentricky aktivujú počas flexie (najviac sa aktivujú pri 

extenzii - koncentricky pri odvíjaní päty).  

V členkoch a nohách sa vykonáva dorzálna flexia a plantárna flexia.  

M. soleus a m. gastrocnemius sú aktivované v priebehu celej opornej i švihovej fázy, najviac sú 

aktivované pri odvíjaní prstov. Sú zapájané vnútorné svaly nohy, ktoré spolupracujú pri adaptácii 

na terén, po ktorom bežec beží. 

Flexia v bedrovom kĺbe pri behu - moment, kedy bežec aktívne elevuje koleno, sú zapojené m. 

quadriceps a m. iliopsoas (agonisti, ktorí sa skracujú). Ich antagonisti sú mm. glutei a dorzálna 

skupina mm. femoris (m. biceps femoris, m. semitendinosus, m. semimembranosus), ktoré sú v 

tomto momente pasívne uvoľnené. Keby nedošlo k ich uvoľneniu, beh by bol nekoordinovaný. 

Z hľadiska kineziológie je pre chôdzu kľúčový dobrý stav extenzorového aparátu, pri obmedzení 

extenzie BK o 15 ° dochádza ku krívaniu, ale jeho vznik súvisí i so zmenou osi DK, sagitálnymi 

a frontálnymi kontraktúrami, event. skrátením DK. 
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Patológia chôdze 

Za normálnych okolností je chôdza rytmická, symetrická a plynulá. Chôdzu vyšetrujeme bez 

vyzvania pacienta už pri jeho príchode do vyšetrovne a na vyzvanie počas vlastného vyšetrenia 

(Gúth, 1998). Pred vyšetrením je potrebné si uvedomiť, že sú prvky, ktoré má vyšetrovaný 

možnosť vedome meniť (napr. rýchlosť chôdze a dĺžku kroku) (Gúth, 2003). 

Pri hodnotení chôdze je potrebné si všímať: 

- rytmus chôdze (pravidelnosť),  

- dĺžku krokov (obe končatiny musia mať zhodnú dĺžku krokov),  

- stabilitu (istotu pri chôdzi, schopnosť prispôsobiť chôdzu terénu),  

- postavenie stojnej končatiny,  

- šírku opornej bázy dolných končatín (normálna je primeraná, neekonomická je široká, alebo 

príliš úzka),  

- fázu kročnej končatiny,  

- postavenie a pohyby panvy, chrbtice a trupu, hlavy,  

- súhyby horných končatín,  

- koordináciu pohybov pri chôdzi (celkové zapájanie segmentov a svalov pri chôdzi). 

 

Existuje viacero patologických typov chôdze, ktoré bývajú typickým prejavom určitého 

ochorenia.  

K najčastejším patria nasledujúce typy: 

Antalgická  chôdza je charakteristická pre chorých s bolesťami krížov, bedrových kĺbov, kolien. 

U týchto pacientov sa pozoruje krívanie, skrátenie stojnej fázy na postihnutej dolnej končatine,  s 

kompenzačným predĺžením pohybu na zdravej končatine. 

Paraparetická chôdza - je typická u pacientov po neúplných spinálnych léziách s čiastočným 

ochrnutím (obrnou, parézou) dolných končatín. Vplyvom oslabenia niektorých svalových skupín 

sa prejavuje narušením symetrie krokového cyklu. 

Hemiparetická chôdza je typická u pacientov po CMP alebo s DMO postihnutím (ochrnutím) 

jednej polovice tela. Typický pre túto chôdzu je posun telesnej osi vo frontálnej rovine, obvykle 

smerom k „zdravej“ strane a asymetrické zaťažovanie dolných končatín. Častým prejavom býva 

elevácia a cirkumdukcia panvového pletenca ako kompenzačná stratégia silového deficitu. 

Hemiparetická chôdza alebo chôdza s cirkumdukciou je chôdza, pri ktorej pacient nie je schopný 

relatívne skrátiť postihnutú DK, pacient ňou nedokáže urobiť švih, lebo by sa potkol o svoje 

prsty, takže DK je v extenzii, absentuje fáza odrazu, švihu a dostupu, aby dostal DK dopredu 
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pomáha si pacient cez m. quadratus lumborum, ktorý elevuje panvu a DK sa švihom presunie 

dopredu (cirkumdukcia, pri elevácii panvy urobí poloblúk, posúva DK dopredu).  

Diparetická (paraparetická) chôdza je typická pre jedincov s DMO. Pozorujeme rozšírenú 

bázu opory s addukčným a intrarotačným postavením dolných končatín. 

Peroneálna chôdza („stepáž”, „kohútia”  chôdza) je typická u pacientov s periférnou léziou n. 

peroneus (n. fibularis). Vplyvom oslabenia dorzálnych flexorov ČK prepadáva špička do 

plantárnej flexie a pacient je nútený viac flektovať BK a KK, aby nezakopol. Pri dopade na 

podložku chýba vo fáze prvého kontaktu úder na pätu. 

Myopatická chôdza („kačacia“ chôdza) je typická pre pacientov s myopatiou (napr. 

muskulárnou dystrofiou) alebo tiež pre pacientov s vrodenou dyspláziou BK. Z 

biomechanických dôvodov pacient odľahčuje BK nadmernou lateroflexiou trupu na strane 

stojnej dolnej končatiny. 

Parkinsonská chôdza je typická pre pacientov s Parkinsonovou chorobou alebo parkinsonským 

syndrómom. Pacient zaujíma typické strnulé flekčné držanie trupu a koreňových kĺbov. Krok je 

skrátený a „šuchtavý”, chýbajú súhyby horných končatín a hrozia časté pády. Chôdza je 

brachybázická, bradykinetická a platybázická.  

Ataktická chôdza je nestabilná, nekoordinovaná, kompenzovaná rozšírením opornej bázy. 

Pri chôdzi sa objavuje narušená dĺžka kroku a zhoršená posturálna kontrola. 

Rozlišujeme mozočkovú ataxiu, pri ktorej evidujeme aj iné mozočkové príznaky (dysmetria 

končatín, poruchy okulomotoriky, dysartria), Romberg je negatívny, ataxia sa pri zavretých 

očiach výraznejšie nezhoršuje.   

Pri senzorickej ataxii nachádzame deficit v skúškach propriocepcie, Romberg je pozitívny.  

Vestibulárna ataxia je prítomná pri bilaterálnej vestibulopatii, Romberg je pozitívny (Valkovič, 

2013). 

Psychogénna (funkcionálna) chôdza sa môže vyskytovať napr. u pacientov s psychickými 

poruchami („psychiatrická” anamnéza, precipitujúca životná situácia). Pri chôdzi sú prítomné 

rôzne vzorce, bizarné a inkonzistentné prejavy, často excesívne spomalenie alebo tendencia 

podklesávať v kolenách - väčšinou bez dokončeného pádu a bez sebapoškodzovania.  

Chôdza s protézami - je používaná u pacientov po amputáciách. Záleží na type protézy a 

indikáciách (vplyv veku, postihnutia, polymorbidita atď.). Podľa závažnosti deficitu musí 

pacient použiť kompenzačné pomôcky (francúzske barly, peroneálne ortézy atď.). 

Pri chôdzi s pomôckou je zásadou opora o zdravú DK! 

Pomôcky na chôdzu: 

• úplné odľahčenie - vysoké barly (nemecké), 
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• odľahčenie o 50 % - francúzske barly, 

• odľahčenie o 20 % - vychádzková palička. 

 

 

6. Horná končatina, kineziológia a patokineziológia    

Horná a dolná končatina majú zhodný stavebný plán a svojim pôvodom sa podstatne neodlišujú - 

vývojovo zodpovedajú párovým hrudným a brušným plutvám prvohorných rýb (Dylevský, 

2009). Rozdiely v stavbe a tvare oboch končatín u človeka vyplývajú z ich rozdielnej funkcie.  

Horná končatina je komunikačný a manipulačný orgán. Pre hornú končatinu je typický jemne 

odstupňovaný a typovo diferencovaný pohyb. Dominantnou funkciou hornej končatiny je úchop 

a manipulácia.  

HK rozdeľujeme na 3 segmenty: 

- koreňový (ramenný pletenec), 

- stredný (lakeť a predlaktie), 

- akrálny (zápästie a ruka). 

 

Funkčná anatómia ramenného pletenca 

Ramenný pletenec tvorí neúplný, horizontálne uložený reťazec kostí, ktorý vpredu uzatvára 

sternum, ale vzadu je kruh otvorený, nachádzajú sa tu iba svaly.  

Tvorí v podstate „spojku“ medzi osovým orgánom a hornou končatinou a ako jej koreňový 

segment zabezpečuje hrubú motoriku.  

Ramenný pletenec pozostáva z pasívnej komponenty a aktívnej komponenty. 

Pasívna komponenta - (hrudná kosť), kľúčna kosť, lopatka, ramenná kosť a ich spoje 

(akromioklavikulárny kĺb, sternoklavikulárny kĺb, glenohumerálny kĺb a funkčné spojenie 

thorakoskapulárne a subakromiálne).  

Aktívna komponenta - svaly, cez ramenný kĺb prebieha celkom 11 rôznych svalov, z nich 7 má 

pomerne úzky vzťah ku kĺbnemu puzdru. Zvyšné svaly inzerujú či odstupujú v okolí kĺbu bez 

toho, aby s jeho činnosťou významnejšie súviseli.  

Kostné segmenty pletenca sú síce spojené len dvoma "pravými" kĺbmi, ale špecifická úprava 

pripojenia lopatky k hrudnej stene a tzv. subakromiálne spojenie, znamenajú vznik ďalších 

pohyblivých spojov. 

Mechanizmus pohybov v RK zahŕňa integrovaný pohyb všetkých častí ramenného pletenca. 

Je nevyhnutný k dosiahnutiu plnej elevácie ramena (flexie alebo abdukcie; u detí približne od 4,5 

mesiaca, pri poruche sa nahrádza intrarotáciou a súhybom trupu). 
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K najdôležitejším ligamentám stabilizujúcim ramenný pletenec patria:  

• sternoklavikulárne ligamentá: lig. sternoclaviculare anterior et posterior;  

• akromioklavikulárne ligamentá: lig. coracoclaviculare, lig. conoideum, lig. trapezoideum;  

• skapulárne ligamentá: lig. coracoacromiale, lig. transversum sup., lig. transversum inferior;  

• glenohumerálne ligamentá: lig. coracohumerale, lig. glenohumerale.  

 

Burzy - kĺžu medzi povrchmi tkanív a tým umožňujú hladký pohyb. V oblasti ramenného 

pletenca sa nachádza burza skapulothorakálna, subakromiálna a subdeltoidálna.  

Subakromiálna burza pomáha prekĺznuť hlavici humeru s manžetou rotátorov pod lig. 

coracoacromiale. Pri poruche v burze alebo manžete rotátorov dochádza najprv k prekonateľnej 

bolesti, neskôr k absolútnej prekážke počas abdukcie.  

 

Svaly ramenného pletenca tvoria svaly spinohumerálne, thorakohumerálne, svaly 

humeroskapulárne a svaly brachiálne.  

Spinohumerálne svaly: m. trapezius, m.latissimus dorsi, m. levator scapulae, m. rhomboideus 

minor et major. Pri proximálnom svalovom ťahu (fixovaná chrbtica) pohybujú hornou 

končatinou a pri distálnom svalovom ťahu (fixovaná končatina) ukláňajú hlavu a chrbticu.  

Thorakohumerálne svaly: m. pectoralis major et minor, m. subclavius, m. serratus anterior.  

Pohybujú hornou končatinou, pri jej fixácii elevujú rebrá a slúžia ako pomocné nádychové svaly. 

Svaly humeroskapulárne: m.supraspinatus, m.infraspinatus, m. teres major et minor, m. 

subscapularis, m. deltoideus -  iniciujú pohyb v ramenom kĺbe a stabilizujú ho. 

Svaly brachiálne: m. biceps brachii, m. coracobrachialis, m. triceps brachii - podieľajú sa na 

pohybe v ramennom kĺbe a čiastočne aj v lakťovom kĺbe. 

 

6.1. Kineziológia ramenného kĺbu 

Ramenný kĺb je jedným z najkomplexnejších a najpohyblivejších kĺbov.   

 

Ramenný kĺb (art. humeri) je guľovitý, voľný kĺb spájajúci ramennú kosť (resp. voľnú HK) s 

pletencom HK (resp. lopatkou). Hlavica humeru je 3-4 x väčšia ako kĺbna jamka. Rozsah pohybu 

je podmienený veľkosťou kĺbnej jamky, pripojením lopatky a spoluúčasťou chrbtice. 

 

Pohyby v ramennom kĺbe. 
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Pohyby v ramennom kĺbe sú vykonávané buď výlučne v samotnom glenohumerálnom kĺbe (tzv. 

„čisté“ pohyby) alebo s účasťou lopatky a chrbtice (tzv. „doplnkové“ pohyby). 

Stabilita RK je zabezpečená predovšetkým svalmi, RK nemá závesné väzy. Kĺbové puzdro 

spevňujú svaly a ich šľachy. 

Skupina svalov, priamo odstupujúcich od lopatky, ktorých úpony naliehajú na väzivové kĺbne 

puzdro ramenného kĺbu sa nazýva rotátorová manžeta (m. subscapularis + m. supraspinatus 

+ m. infraspinatus + m. teres minor). 

Ramenný kĺb je najstabilnejší pri abdukcii až miernej elevácii. Pri poškodení rotátorovej 

manžety býva bolestivá abdukcia a extrarotácia.    

 

Pohyby v ramennom kĺbe sú možné vo všetkých troch anatomických rovinách. Z didaktických 

dôvodov opisujeme tri dvojice pohybov:  

• Predpaženie - flexiu (anteverziu) a zapaženie - extenziu (retroverziu);  

• Upaženie - abdukciu a pripaženie - addukciu;  

• Vnútornú a vonkajšiu rotáciu.  

 

Kineziológia ramenného kĺbu 

 

Flexia  

Čistá flexia alebo pohyb hornej končatiny do predpaženia sa odohráva do 90 °. Na pohybe nad 

horizontálu (tzv. elevácii) sa významne zúčastňuje lopatka, ide o pokračovanie flekčného pohybu 

do 180 °. 

V prvej fáze do 60 ° sa aktivujú predné vlákna m. deltoideus, m. coracobrachialis, krátka hlava 

m. biceps brachii a klavikulárna časť m. pectoralis major.  

V ďalšej fáze pohybu do 120 ° dochádza k zapojeniu m. trapezius a m. serratus anterior (lopatka 

smeruje do abdukcie) .   

V konečnej fáze vzpaženia do 180 ° sa zapájajú aj svaly trupu. Pri flexii jednej končatiny je 

pohyb ukončený prechodom do maximálnej abdukcie a úklonom chrbtice/trupu. Pokiaľ je pohyb  

vykonávaný oboma končatinami súčasne, prehlbuje sa drieková lordóza. Stabilizačnými svalmi  

sú m. trapezius a m. subclavius. 

 

Svaly vykonávajúce flexiu v ramennom kĺbe: 

Hlavné: 
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• m. deltoideus (pars clavicularis), 

• m. coracobrachialis, 

• m. pectoralis major (pars clavicularis). 

 

Pomocné: 

• m. deltoideus (pars acromialis), 

• m. biceps brachii (caput breve). 

 

Extenzia  

• so súhybom lopatky fyziologický rozsah do 40 °,  

• pri fixovanej lopatke do 20 °, 

• zapaženie obmedzuje lig. coracohumerale, m. supraspinatus a m. subscapularis (pri extenzii 

súhra intra- a extra- rotátorov ramena). 

Svaly vykonávajúce extenziu v ramennom kĺbe: 

Hlavné: 

• m. latissimus dorsi, 

• m. teres major, 

• m. deltoideus (pars scapularis). 

Pomocné: 

• m. triceps (caput longum), 

• m. teres minor, 

• m. subscapularis, 

• m. pectoralis major (pars sternalis). 

 

Abdukcia  

Abdukcia je pohyb hornej končatiny v ramennom kĺbe vo frontálnej rovine do upaženia v 

rozsahu 180 °. Pri pohybe nad 90 ° dochádza k súhybu lopatky a extrarotácii ramena, aby sa 

predišlo útlaku korakoakromiálneho priestoru.  

Abdukciu môžeme rozdeliť do 4 fáz.  

Prvú fázu  (0 ° - 30 ° - 45 °) zabezpečuje aktivita m. supraspinatus, ktorý zároveň fixuje hlavicu 

v jamke. 

Za pohyb v druhej fáze (45 °- 90 °) zodpovedá m. deltoideus.   

V momente nárazu trochanter major o okraj fossa glenoidalis dôjde k uzamknutiu kĺbu a pohyb 
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ďalej prebieha pomocou rotácie lopatky a pohybu v sternoklavikulárnom a 

akromioklavikulárnom kĺbe.  

Pri elevácii nad  horizontálu do 150 ° sa najviac aktivuje stredná časť m. trapezius a m. serratus 

anterior. 

Pri pohybe od 150 ° do 180 ° sa aktivuje trupové svalstvo (zvýraznenie driekovej lordózy 

a úklon trupu). Pomocnými svalmi sú m. deltoideus, m. infraspinatus, m. pectoralis major a m. 

biceps brachii (dlhá hlava). Celý pohyb stabilizuje m. trapezius a neutralizačnými svalmi sú m. 

infraspinatus a m. teres minor.   

 

Svaly vykonávajúce abdukciu v ramennom kĺbe: 

Hlavné: 

• m. deltoideus (pars acromialis), 

• m. supraspinatus. 

Pomocné: 

• m. deltoideus (ostatné časti), 

• m. serratus anterior, 

• m. infraspinatus, 

• m. biceps (caput longum), 

• m. pectoralis major (pars clavicularis). 

 

Addukcia je možná do 40 °.  

Addukciu vykonávajú:  

Hlavné svaly:  

• m. pectoralis major, 

• m. latissimus dorsi,  

• m. teres major. 

Pomocné svaly:  

• caput breve m. bicipitis brachii,  

• m. coracobrachialis,  

• caput longum m. tricipitis brachii, 

• m. teres minor, 

• m. subscapularis. 
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Extrarotácia - lopatka addukuje, hlavica humeru sa pohybuje voči jamke ventrálne a celý pohyb 

ukončuje náraz veľkého hrbolu (tuberculum majus) o zadný okraj jamky. Na rotácii sa 

zúčastňuje lopatka, celkový rozsah pohybu je 90 °. 

Vonkajšiu rotáciu vykonávajú: 

• m. infraspinatus,  

• m. teres minor,  

• m. deltoideus (pars scapularis). 

 

Intrarotácia - opačný proces, lopatka abdukuje, hlavica humeru „uniká“ a pohyb sa ukončuje 

nárazom tuberculus majus o predný okraj jamky. Na rotáciách sa vždy zúčastňuje lopatka, 

celkový rozsah pohybu je 70-90 °. 

Vnútornú rotáciu vykonávajú: 

• m. teres major,  

• m. latissimus dorsi,  

• m. subscapularis. 

Pomocné svaly:   

• časť m. pectoralis major,  

• m. deltoideus (pars clavicularis), 

• m. biceps brachii, 

• m. coracobrachialis. 

 

Pohyby lopatky vykonávajú: 

• m. levator scapulae, 

• m. rhomboideus minor, 

• m. rhomboideus major,  

• m. trapezius (pars ascendens), 

• m. trapezius (pars descendens), 

• m. serratus anteriotr.  
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Obr. 16: Pohyby lopatky (Dylevský, 2009). 

A,E - elevácia 40-55 ° 

F- abdukcia, protrakcia 10-30 ° 

D - depresia 5-10 ° 

B,C- addukcia, retrakcia 10 ° 

 

Lopatkové svaly tvoria 3 funkčné dvojice:  

• mm. rhomboidei + m. serratus anterior - rotácia lopatky, 

• m.levator scapulae + m. trapezius (pars ascendens) - elevácia a depresia lopatky, 

• m.serratus anterior (pars superior) + m. trapezius (pars transversa) - abdukcia a addukcia 

lopatky (obr. 16). 

Tieto „svalové slučky“ správne centrujú jamku ramenného kĺbu.  

 

Posuvné pohyby lopatky smerujú   

• nahor - elevácia alebo nadol - depresia,  

• navonok - abdukcia, protrakcia alebo  smerom k chrbtici, dovnútra - addukcia, 

retrakcia.  

 

Rotačné pohyby lopatky menia polohu dolného uhla lopatky a sklon kĺbnej  jamky.  

• Pri anteverzii - pohybe dolného uhla lopatky navonok (od chrbtice) - je rozsah rotácie asi 

30 °.  
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• Pri retroverzii - pohybe smerom k chrbtici - je rozsah rotácie obdobný. Sklon kĺbovej  

jamky sa pri rotáciách mení až o 50 °. Pohybové možnosti lopatky sú dané jej svalovým 

závesom a pohyblivosťou  jej spojov.  

 

Jednotlivé pohyby lopatky vykonávajú tieto svaly:  

Elevácia lopatky: m. trapezius (pars descendens), m. levator scapulae.  

Depresia lopatky: m. trapezius (pars ascendens). 

Addukcia lopatky: m. trapezius (pars transversa) , m. rhomboideus major et minor. 

Abdukcia lopatky: m. serratus anterior (pars superior). 

Anteverzia lopatky: m. serratus aterior.  

Retroverzia lopatky: mm. rhomboidei, m. trapezii (pars transversa). 

 

Funkcia ramenného pletenca 

V priebehu fylogenézy človeka bol ramenný kĺb ovplyvnený prechodom z kvadrupedálnej 

lokomócie na lokomóciu bipedálnu. Horné končatiny prestali plniť funkciu lokomočnú, uvoľnili 

sa pre vykonávanie funkcií typicky ľudských a dominantných: manipuláciu, úchop, 

komunikáciu. Došlo k zásadnej zmene postavenia lopatiek i celého ramenného pletenca. 

Ramenný pletenec je do lokomócie človeka priamo zapojený v procese posturálne pohybovej 

ontogenézy približne do 1 roka veku dieťaťa (kvadrupedálna lokomócia). Po tomto období 

nasleduje dokončenie vývoja funkcie úchopu ruky a manipulačnej funkcie.  

Využitie lokomočnej funkcie ramenného pletenca v ďalšom živote ponúka široké spektrum 

športovných aktivít. 

 

Humeroskapulárny rytmus 

Pohyblivosť v ramennom kĺbe je zabezpečená koordinovanou súhrou kĺbnych spojení ramennej 

kosti, lopatky a kľúčnej kosti. Správne zapojenie a načasovanie sú pre jeho pohybovú funkciu 

nenahraditeľné. 

Humeroskapulárny rytmus je pomer veľkosti pohybu/rozsahov pohybov vo všetkých spojoch 

pletenca ramenného. Pri každom pohybe ramenného kĺbu sú zreťazené súhyby lopatky a 

glenohumerálneho kĺbu.  

Pri abdukcii je pohyb hlavice humeru zaisťovaný výlučne ramenným kĺbom cca do 30 °.  

Medzi 30 - 170 ° pohyb prebieha v ramennom kĺbe a v spojení lopatky a hrudníka. Z každých 

15 ° abdukcie sa 10 ° vykonáva v ramennom kĺbe a 5 ° v spojoch lopatky (rotácia lopatky).  

Pri poruchách pletenca dochádza spravidla k rýchlejšej rotácii lopatky. 
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Pozn. pre prax: Pri pasívnej pohyblivosti humeru do abdukcie v RK sa do 90 °  dolný uhol 

lopatky nepohybuje navonok ako pri aktívnej hybnosti.  

 

Vybrané patokineziologické aspekty v oblasti ramenného kĺbu  

Cyriax (1982) poukázal na poznatok, že v kĺboch, ktoré majú väčšie kĺbne puzdro a mnohé 

receptory (RK, BK), dochádza v patologických prípadoch k obmedzeniu rozsahu pohybu v 

určitom predilekčnom smere skôr ako v ostatných smeroch. Tento objav pomenoval 

ako capsular pattern (kĺbny vzorec). 

Pohybové obmedzenie - kĺbny vzorec - pre ramenný kĺb: 

• extrarotácia, 

• abdukcia, flexia, 

• intrarotácia. 

 

Syndróm bolestivého ramena 

Ochorenie, pri ktorom nie je zasiahnutý samotný kĺb, ale len okolité štruktúry (svaly, šľachy a 

šľachové úpony, väzy a burzy) alebo u závažnejších foriem aj kĺbové puzdro. Najčastejšie sú 

postihnuté šľachy rotátorov, dlhá hlava bicepsu a subdeltoidová a subakromiálna burza. 

Pozn.:Diagnóza PHS (periarthritis humeroscapularis, perihumeroskapulárny syndróm) sa v 

dnešnej dobe považuje za obsolentnú. Táto nomenklatúra zahŕňa širokú škálu patologických 

stavov - tendinitídu, ruptúru rotátorovej manžety, poškodenie dlhej hlavy bicepsu, kalcifikujúcu 

tendinitídu, artrózu, subakromiálnu burzitídu, zmrznuté plece... V súčasnosti tieto entity 

predstavujú samostatné nozologické jednotky (Dungl et al., 2014). 

 

Burzitída 

Zápal burzy je akútne zápalové ochorenie, ktoré vzniká najčastejšie ako dôsledok preťažovania 

ramena. Príčinou burzitídy môže byť tiež artritída, fraktúry kostí pletenca hornej končatiny 

alebo pomliaždenie mäkkých tkanív ramenného kĺbu. Traumy vyvolajú zápalovú reakciu, burzy 

sa naplnia tekutinou a často dochádza k následnému ukladaniu kalcifikátov, k zrastom a k 

obmedzeniu pohybu. V akútnej fáze sa ochorenie prejavuje bolestivosťou, predovšetkým pri 

abdukcii hornej končatiny. Bolesť je najväčšia vo večerných a ranných hodinách, v spánku a po 

prebudení. 

Impingement syndróm je bolestivé funkčné postihnutie ramena spôsobené preťažením a 

opakovaným dráždením svalov rotátorovej manžety a subakromiálnej burzy. Považuje sa za 

najbežnejšiu muskuloskeletálnu poruchu v oblasti ramena. Dochádza k mikrotraumatizácii 
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mäkkých tkanív v subakromiálnom priestore s následným obmedzením abdukcie pre bolesť. 

Príčiny sú buď primárne alebo sekundárne. 

 

Syndróm zmrznutého ramena 

Klinickou podstatou ochorenia je postupné obmedzovanie pohybu, často bez zjavnej 

traumatickej príčiny.  

Retrakcia puzdra ramenného kĺbu začína pozvoľna, pokiaľ nie je obmedzený ROM. Môže byť 

spôsobený burzitídou ramenného kĺbu, zápalom šľachy bicepsu alebo aj traumou. Často je 

príčina nejednoznačná. Vyskytuje sa prevažne u žien, častejšie na nedominantnej hornej 

končatine. 

 

Syndróm rotátorovej manžety 

K ruptúram šliach rotátorovej manžety dochádza vo väčšine prípadov na podklade chronických 

zmien s možným jednorazovým, úrazovým dejom. Najčastejšie postihnutou je šľacha m. 

supraspinatus - pri jej ruptúre dochádza k defektu kĺbového puzdra. Úponová časť m. 

supraspinatus je najviac zaťaženým úsekom, jej šľacha je pri abdukcii ramenného kĺbu utláčaná 

medzi trochanter major humeri a acromion. 

 

Nestabilné rameno 

Príčina nestabilného ramena spočíva v anatomickom usporiadaní kĺbu. Nepomer veľkosti hlavice 

voči obvodu jamky a veľká kĺbová ”vôľa”, ktorá dosahuje až 4 cm spôsobujú, že ramenný kĺb je 

najčastejšie luxovaným kĺbom ľudského tela. K luxácii dochádza najčastejšie pri úrazoch. Pri 

samotnej luxácii dôjde k odtrhnutiu prednej časti kĺbovej jamky i s jej okrajom. V dôsledku 

traumy dôjde k oslabeniu kĺbových štruktúr v okolí ramenného kĺbu, čo vedie k následnému 

„vypadávaniu” hlavice kĺbu z jamky. 

 

6.2. Lakťový kĺb, kineziológia  

 

Lakťový kĺb (art. cubiti) považujeme za zložený kĺb, pozostáva z humeroulnárneho, 

humeroradiálneho a radioulnárneho skĺbenia.  

Art. humeroulnaris (humerus - ulna) je kĺb kladkový.  

Art. humeroradialis (humerus - radius) je kĺb guľovitý. 

Art. radioulnaris proximalis (radiu - ulna) je kĺb kolový.  
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Funkcia lakťového kĺbu a predlaktia:  

• teleskopická funkcia (skracovanie a predlžovanie hornej končatiny),  

• rotácia (supinácia, pronácia predlaktia) - umožňuje manipuláciu rúk s predmetmi.  

 

Hlavná funkcia LK je predlžovanie a skracovanie HK, umožnenie manipulácie s predmetmi, 

nastavovanie predlaktia do potrebnej pozície, umiestnenie ruky na potrebné miesto, v ktorom 

môže vykonávať manipulačné funkcie, uľahčenie zaujatia určitej pozície HK v priestore. 

Základné pohyby vykonávané v lakťovom kĺbe sú pohyby do flexie a extenzie, ktoré vychádzajú 

z radiohumerálneho a humeroulnárneho skĺbenia. Rotačné pohyby do supinácie a pronácie 

predlaktia vychádzajú z dvoch funkčne prepojených skĺbení - proximálneho radioulnárneho kĺbu 

(anatomicky stále súčasť lakťového kĺbu) a distálneho radioulnárneho kĺbu (súčasť zápästia).  

Humeroulnárny kĺb je najväčším a najstabilnejším skĺbením lakťa. 

V humeroulnárnom kĺbe sa spája kladka humeru s polmesiačikovitým zárezom ulny. Os 

kladky nie je postavená kolmo na pozdĺžnu os humeru. Jej ulnárny koniec je o niečo nižšie než 

koniec radiálny. Preto pri extenzii predlaktia pozdĺžna os predlaktia s osou humeru zviera uhol 

165 ° až 172 ° - fyziologický abdukčný uhol. U ženy je tento uhol o niečo väčší než u muža.  

V humeroradiálnom kĺbe sa kontaktuje hlavička humeru s plytkou jamkou na hlavici rádia.  

Proximálne radioulnárne skĺbenie je spojenie horných koncov kostí predlaktia medzi 

obvodom hlavičky rádia a zárezom na boku horného konca ulny. Hlavička rádia je k zárezu na 

ulne fixovaná pomocou prstencovitého väzu (lig. anulare radii).  

 

Svaly humeru:  

m. biceps brachii, 

m. brachialis, 

m. triceps brachii.   

 

Svaly laterálneho a mediálneho epikondylu humeru:  

Na laterálnom epikondyle a suprakondylárnom vonkajšom okraji humeru odstupujú extenzory 

predlaktia a m. supinator: 

Svaly laterálneho epikondylu: 

• Povrchová vrstva dorzálnej skupiny: 

       m. extensor digitorum communis, 

       m. extensor digiti minimi, 

       m. extensor carpi ulnaris. 
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• Laterálna skupina:  

      m. extensor carpi radialis brevis et longus, 

      m. brachioradialis, 

      m. supinator (ako jediný neodstupuje z humeru). 

Do oblasti laterálneho epikondylu sa upínajú povrchové extenzory zápästia a prstov.  

Hlboké extenzory zápästia a prstov sa upínajú v blízkosti membrana interossea.  

 

Do oblasti mediálneho epikondylu humeru sa upínajú flexory zápästia a prstov. 

Svaly mediálneho epikondylu humeru:  

• Flexorová skupina svalov predlaktia: 

      m. pronator teres, 

      m. flexor carpi radialis, 

      m. palmaris longus, 

      m. flexor carpi ulnaris. 

 

Kineziológia lakťového kĺbu 

Pohyby v LK prebiehajú okolo priečnej osi - flexia a extenzia v spojení medzi humerom a 

ulnou, kým pohyby rotačné - pronácia a supinácia prebiehajú v radioulnárnom kĺbe. 

Spojenie medzi humerom a predlaktím je valgózne cca 170 ° („carrying angle“). 

Kĺbna plôška humeru nenasadá na os humeru v pravom uhle, ale zviera uhol 85 °. 

Kĺbna plôška ulny zviera s predlaktím 85 ° uhol. 

Rozsah pohybu v kĺbe je cca 140 °, pričom plná extenzia je súčasne aj nulovou pozíciou.  

Rozsah pohybov do supinačnej polohy je 90 °, do pronačnej polohy asi 50 °. 

Na zväčšenie rozsahu supinácie je potrebné zväčšiť rozsah extrarotácie v RK. 

 

Extenzia 

Základné postavenie kĺbu je plná extenzia, nulové postavenie. 

Svaly vykonávajúce extenziu: 

Hlavné: 

• m. triceps brachii (caput longum - v neskoršej fáze extenzie sa stáva insuficientnou), 

• m. triceps brachii (caput breve laterale et mediale - pohyb doťahujú), 

• m. anconeus. 

Pomocné svaly:  
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• m. extensor carpi ulnaris,  

• m. extensor carpi radialis longus et brevis,  

• m. extensor digitorum. 

 

Flexia 

Fyziologický rozsah pohybu do 145 °.  

Svaly vykonávajúce flexiu: 

Hlavné: 

• m. biceps brachii, 

• m. brachialis, 

• m. brachioradialis (najmä v semipronačnom postavení), 

• m. pronator teres (v semipronačnom postavení). 

Pomocné:  

• m. flexor digitorum superficialis,   

• m. flexor carpi radialis,  

• m. flexor carpi ulnaris,  

• m. extensor carpi radialis longus,  

• m.palmaris longus,  

• m. pronator teres. 

 

Rotácie  

Supinácia = manipulácia. Pronácia = atitúda. 

(Zaujatie určitej polohy - obvykle východiskovej pre ďalšiu pohybovú aktivitu, nazývame 

atitúda). 

Supinácia 

Supinátory sú slabšie ako pronátory. 

Svaly vykonávajúce supináciu: 

Hlavné: 

• m. biceps brachii (vo flexii), 

• m. supinator. 

Pomocné:  

• m. brachioradialis - z pronácie. 
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Supináciu charakterizuje návrat vretennej kosti do paralelného postavenia s lakťovou kosťou a 

dešpiralizácia vláken medzikostnej membrány. Supinácia je vždy vykonávaná väčšou silou. Je to 

antigravitačný pohyb. Silovým supinátorom predlaktia je m. biceps brachii.  

 

Pronácia je skôr úvodná, predbežná a svojou povahou prevažne statická pohybová aktivita, 

ktorá napomáha optimálne nastaviť supinačnú, t.j. pracovnú polohu ruky.  

Pri flektovanom lakti sa pronátory stávajú insuficientými a prevahu získavajú supinátory.  

 

Svaly vykonávajúce pronáciu 

Hlavné: 

• m. pronator teres,  

• m. pronator quadratus. 

Pomocné:  

• m.flexor carpi radialis,  

• m. palmaris long.,  

• m. extensor carpi radialis longus,  

• m. brachioradialis, 

• m. palmaris longus. 

 

Pronácia je pohyb, pri ktorom sa vretenná kosť otáča okolo lakťovej kosti, takže pri plnej 

pronácii sú obe kosti predlaktia prekrížené v podobe písmena X. V priebehu pronácie sa 

špiralizuje i priebeh vláken medzikostnej membrány.  

Rozsah pronácie je závislý na spoluúčasti LK a RK a na pohybe lopatky (Dylevský, 2009).  

 

V základnom postavení sa nachádza predlaktie v maximálnej supinácii s dlaňou smerujúcou 

vpred. Neutrálna pozícia je medzi supináciou a pronáciou, v postavení, kedy palec smeruje vpred 

(visiaca HK) alebo pri flektovanom lakti do pravého uhla k stropu - ide o pozíciu, v ktorej sa 

vykonáva  práca s nástrojmi  (napr. držanie kladiva) (Kapandji, 2011). Funkčné postavenie  

predlaktia sa líši od základného postavenia aj od  neutrálnej pozície. Je to postavenie prirodzenej 

rovnováhy medzi výdajom energie antagonistických svalových skupín. Funkčné postavenie sa 

nachádza medzi neutrálnym a semipronačným postavením (v ktorom napríklad držíme ceruzku 

pri písaní) (Kapandji, 2011).  
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Vybrané patokineziologické aspekty v oblasti lakťového kĺbu 

Entezopatie 

Entezopatia je označenie pre ochorenia postihujúce predovšetkým úponové tkanivo v mieste 

inzercie svalu ku kosti. Zmeny sa prejavujú aj na úponovej časti kosti, interponovanej hyalínnej 

chrupavke a okolitých kĺbových útvaroch (synoviálne burzy, sezamské kostičky) (Dungl, 2014).  

Tenisový lakeť (laterálna/radiálna epikondylitída) - vzniká pri preťažení extenzorovej 

svalovej skupiny (m. supinator, extenzory zápästia a prstov) a svalov ramena (biceps humeri), s 

následnými poruchami mikrocirkulácie. Prejavuje sa typickými bolesťami na vonkajšej strane 

lakťa hlavne pri záťaži (dvíhanie, nosenie bremien, pri stisku, odporové testy sú bolestivé, často 

je prítomné obmedzené pruženie v lakťovom kĺbe). Bolesti môžu vyžarovať v priebehu svalov 

do predlaktia i do prstov.  

Golfový, oštepársky lakeť (mediálna/ulnárna epikondylitída) - vzniká pri preťažení 

flexorovej svalovej skupiny s následnými poruchami mikrocirkulácie. Prejavuje sa typickými 

bolesťami na vnútornej strane lakťa hlavne pri záťaži. Bolesti môžu vyžarovať v priebehu svalov 

do predlaktia i do prstov.  

Syndróm sulcus nervi ulnaris, syndróm kubitálneho kanála - úžinové syndrómy, vznikajú 

vplyvom dráždenia/útlaku ulnárneho nervu v sulcus nervi ulnaris alebo v kubitálnom kanáli. 

Prejavujú sa bolesťami v lakti, sú prítomné parestézie 4. a 5. prsta, v ulnárnej polovici dlane a na 

chrbte ruky.  

Syndróm pronátorového kanála - úžinový syndróm, útlak n. medianus hypertrofickým m. 

pronator teres alebo pod lacertus fibrosus. Prejavuje sa bolesťou v oblasti lakťa a hornej tretine 

predlaktia, parestéziami I. - IV. prsta, neskôr oslabením m. flexor pollicis longus a m. abductor 

pollicis brevis a poruchami citlivosti v oblasti n. medianus vrátane thenaru. 

Syndróm supinátorového kanála - vzniká útlakom motorickej vetvy n. radialis hypertrofickým 

m. supinator alebo m. extensor carpi radialis brevis. Prejavuje sa bolesťou v polovici predlaktia, 

slabosťou extenzorov prstov, zhoršuje sa úsilnou supináciou.  

 

6. 3. Zápästie a ruka  

Počas fylogenetického vývoja sa ruka diferencovala na najdokonalejší pracovný nástroj. 

Ruka má pri práci dvojakú funkciu: 

•uchopiť nástroje, 

•cielene nimi pohybovať. 

Pri poškodení pletenca HK sa obmedzí jej premiestňovanie v priestore, kým pri pri poškodení 

ruky dôjde k poruche schopnosti úchopu alebo k narušeniu jemnej motoriky. 
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Funkcia ruky je diferencovaná a komplexná.  

Hlavné funkcie ruky:  

• motorická - manipulácia,  

• senzorická - hmat,  

• komunikačná - sociálny kontakt,  

• informačná, kognitívna.  

Úchopová funkcia je zabezpečovaná hlavne dlhými flexormi, extenzormi a abduktormi palca, 

kým schopnosť cieleného pohybu si vyžaduje činnosť drobných svalov ruky (svalov thenaru, 

interoseálnych a lumbrikálnych svalov, svalov hypothenaru). 

 

Funkčná anatómia ruky a zápästia 

Ruka pozostáva z 2 radov karpálnych kostí, 5 metakarpov, 4 trojčlánkových prstov, 1 

dvojčlánkového palca. 

Rozdelenie svalov ruky: svaly ovládajúce zápästie, prsty, thenar, antithenar 

Pohybový aparát ruky tvoria: 

• podporné štruktúry - štrukturálna oporná báza (systém kostných elementov a priľahlých 

prvkov),  

• výkonné štruktúry - systém kostrového svalstva, nervový systém, „zásobovací“ systém. 

 

Karpálne kosti - ossa carpi  

Proximálny rad: os scaphoideum, os lunatum, os triquetrum, os pisiforme.  

Distálny rad: os trapezium et trapezoideum, os capitatum, os hamatum.  

Oba rady karpálnych kostí pôsobia jednotne, vo vzájomnom vzťahu. Je tak umožnený 

synchrónny pohyb oboch karpálnych radov pri všetkých pohyboch v zápästí.  

Distálny rad kostí zostáva relatívne tesne spojený vďaka ligamentám. Pohyby distálneho 

radu tesne súvisia s pohybmi ruky.  

Proximálny rad je viac pohyblivý. Spojovacím článkom medzi karpálnymi radmi je os 

scaphoideum, ktorá má kĺbové plochy pre skĺbenie s os trapezium, trapezoideum, capitatum, 

lunatum a distálnym radom.  

Mediokarpálny kĺb (art. mediocarpalis - MC) je zložený kĺb, ktorý je situovaný medzi obomi 

radmi zápästných kostí. Jeho kĺbne plochy sú dané tvarom styčných plôch karpálnych kostí.  

Intrakarpálne skĺbenie medzi jednotlivými kostičkami je veľmi málo pohyblivé vďaka väzom, 

ktoré značne obmedzujú pohyb.  

Najmenší pohyb je medzi os hamatum a os capitatum (maximálne 5 °).  
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Kĺby oblasti ruky 

karpometakarpálne skĺbenie (CMC),  

metakarpofalangeálne kĺby (MCP),  

interfalangeálne kĺby (IP).  

 

Zápästie 

Zápästný kĺb je trojosový.  

 

Funkčne môžeme rozdeliť zápästie na tieto skĺbenia: 

• skĺbenie proximálne (rádiokarpálny kĺb, art. radiocarpalis) - medzi rádiom a proximálym 

radom zápästných kostí, 

• skĺbenie medzi proximálnou a distálnou radou zápästných kostí (mediokarpálne spojenie, 

art. mediocarpalis), 

• art. radioulnaris distalis je spojenie medzi hlavicou lakťovej kosti a zárezom na vretennej 

kosti,  

• ulnokarpálne skĺbenie - discus articularis. 

 

Radiokarpálne skĺbenie (art. radiocarpalis) je neúplný ovoidný zložený kĺb. V kĺbe 

komunikuje radius (jamka) a tri kosti proximálneho karpálneho radu formujúce kĺbovú hlavicu: 

os scaphoideum, lunatum a triquetrum.  

Mediokarpálny kĺb (art. mediocarpalis - MC) je zložený kĺb, ktorý je situovaný medzi obomi 

radmi zápästných kostí. Jeho kĺbne plochy sú dané tvarom styčných plôch karpálnych kostí.  

Štrbina MC kĺbu má tvar priečne položeného písmena S, je veľmi členitá a často komunikuje so 

štrbinou karpometakarpálneho kĺbu. MC kĺb je prakticky nepohyblivý a jeho účasť na kinetike 

zápästia je len nepriama.  

Dolné radioulnárne skĺbenie (art. radioulnaris distalis) je prirodzene nestabilné a umožňuje 

veľkú pohyblivosť. Hlavným pohybom v ňom je rotácia. Pronácia a supinácia vznikajú rotáciou 

rádia okolo ulny a oboma smermi je možné dosiahnuť rozsah pohybu priemerne 80 °.  

Ulnokarpálne skĺbenie - medzi ulnu a proximálny rad karpálnych kostí je vložená 

trojuholníkovitá väzivovo - chrupavčitá doštička (discus articularis). Doštička tvarovo dotvára 

konkávnu (ovoidnú) plochu rádia, ale je obvykle netoľko pružná, že pri pohybe neplní funkciu 
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„opornej jamky“. V radiokarpálnom skĺbení sa preto asi 80 % tlakového zaťaženia prenáša 

priamo na rádius a disk preberá len asi 20 % záťaže.  

 

Svaly predlaktia 

Musculi antebrachii zahŕňajú tri skupiny svalov, ktoré sú oddelené osteofasciálnymi septami:  

Ventrálna skupina, rozlišujeme štyri vrstvy. 

Laterálna skupina usporiadaná do dvoch vrstiev. 

Dorzálna skupina s povrchovou a hlbokou vrstvou. 

 

Ventrálna skupina: 

• Vrstva: m. pronator teres, m. flexor carpi radialis, m. palmaris longus, m. flexor carpi 

ulnaris, 

• Vrstva: m. flexor digitorum superficialis, 

• Vrstva: m. flexor digitorum profundus, m. flexor pollicis longus, 

• Vrstva: m. pronator quadratus. 

 

Laterálna skupina:  

• Povrchová vrstva: m. brachioradialis, m. extensor carpi radialis longus a m. extensor 

carpi radialis brevis, 

• Hlboká vrstva: m. supinator. 

 

Dorzálna skupina:  

Povrchová vrstva:  

• m. extensor digitorum,  

• m. extensor digiti minimi,  

• m. extensor carpi ulnaris. 

Hlboká vrstva:  

• m. abductor pollicis longus,  

• m. extensor pollicis brevis, 

• m. extensor pollicis longus, 

• m. extensor indicis. 
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Svaly zápästia a ruky  

Podľa Véleho môžeme rozdeliť svaly pre zápästie a ruku na štyri skupiny: 

• svaly pôsobiace na zápästie - m. flexor carpi radialis, m. flexor carpi ulnaris, m. 

palmaris longus, m. extensor carpi radialis longus et brevis, m. extensor carpi ulnaris, 

• svaly pôsobiace na prsty - m. flexor digitorum superficialis et profundus, m. extensor 

digitorum, m. extensor indicis, m. extensor digiti minimi, mm. lumbricales, mm. 

interossei palmares, mm. interossei dorsales, 

• svaly thenarovej skupiny - m. flexor pollicis longus et brevis, m. extensor pollicis 

longus et brevis, m. abductor pollicis longus et brevis, m. adductor pollicis, m. opponens 

pollicis, 

• svaly hypothenarovej skupiny - m. abductor digiti minimi, m. flexor digiti minimi, m. 

opponens digiti minimi. 

 

Kineziologické aspekty  

Oblasť zápästia 

 

Základné pohyby v zápästí 

• flexia v rozsahu 85 ° - 90 °, 

• extenzia 80 ° - 85 °, 

• radiálna dukcia asi 15 ° - 20 °, 

• ulnárna dukcia asi 45 °, 

• cirkumdukcia - kombinácia predchádzajúcich pohybov. 

 

Flexia v zápästí sa začína v MC skĺbení. Proximálny a distálny rad karpálnych kostí rotujú do 

flexie a ulnárnej dukcie. Asi 40 % pohybu do flexie je výsledkom pohybu os scaphoideum a os 

lunatum po rádiu. Os scaphoideum sa pohybuje s proximálnym radom. Pri flexii zápästia 

dochádza k extenzii bazálnych článkov prstov, preto je flexia prstov v tomto postavení veľmi 

oslabená. Rozsah do flexie je obmedzený, ak sú súčasne flektované prsty, pretože sa zvyšuje 

odpor extenzorov prstov. Účinnosť flexorov prstov sa znižuje asi na 25 %. 

Centrum rotácie zápästia počas flexie, extenzie a oboch dukcií je na báze os capitatum. 

Primárnymi flexormi zápästia sú m. flexor carpi radialis a m. flexor carpi ulnaris. M. flexor 

digitorum superficialis et profundus zaisťujú silnú asistenčnú funkciu, pokiaľ súčasne 
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nevykonávajú flexiu prstov. Rovnako m. abductor pollicis longus a m. flexor pollicis longus 

plnia pomocnú funkciu. Najmenší význam má m. palmaris longus. 

Extenzia v zápästí sa začína v MC skĺbení, kde sa odohráva asi 30 - 40 % pohybu. 60 % pohybu 

prebieha v RC skĺbení. Os scaphoideum sa pohybuje s distálnym radom kostí. Proximálny a 

distálny rad kostí rotuje do extenzie a radiálnej dukcie. Rozsah pohybu do extenzie je 70 až 80 °. 

Primárne extenzory zápästí sú m. extensor carpi radialis longus et brevis a m. extensor 

carpi ulnaris.  

Pomocnú funkciu realizujú m. extensor digitorum, m. extensor digiti minimi, m. extensor pollicis 

longus et brevis a m. extensor indicis proprius. 

Radiálna a ulnárna dukcia sú výsledkom synergickej kontrakcie svalov, ktoré sú primárnymi 

flexormi či extenzormi zápästia.  

Radiálna dukcia vzniká súčasnou akciou m. flexor carpi radialis a m. extensor carpi radialis 

longus et brevis.  

Ulnárna dukcia je výsledkom spoločnej kontrakcie m. flexor carpi ulnaris a m. extensor 

carpi ulnaris. Všetky tieto svaly sa cyklicky zapájajú pri cirkumdukcii zápästí. 

Pri radiálnej dukcii sa proximálny rad karpálnych kostí pohybuje smerom k ulne a distálny rad 

smerom k radiu. Radiálna dukcia je väčšia v pronačnom postavení. 

Ulnárna dukcia je väčšia v supinačnom postavení. Proximálny rad karpálnych kostí sa pohybuje 

smerom k rádiu a distálny rad smerom k ulne. 

Obe dukcie sú minimálne ak je zápästie plne flektované alebo extendované, pretože vtedy sú 

karpálne ligamentá najviac napnuté. Najväčší rozsah pohybu je možný v nulovom postavení 

alebo v miernej flexii, pretože vtedy sú tieto ligamentá relaxované. 

 

Kineziológia ruky 

Základná poloha vyváženého postavenia ruky pred úchopom je s mierne extendovaným zápästím 

v ľahkej addukcii (ulnárnej dukcii). Prsty sú v miernej semiflexii, ktorá sa postupne zväčšuje 

smerom k malíčku a palec je v strednej opozícii (Véle, 2006). 

Palec je dôležitá časť ruky, a to najmä kvôli správnemu vykonávaniu úchopov. To zabezpečuje 

opozícia a repozícia palca v rozsahu 45-60 °. Ďalej je možná flexia palca v rozsahu 50-70 °, 

abdukcia palca do 50 ° a addukcia do 10 ° (Dylevský, 2009). 

Pohyby v metakarpofalangeálnych kĺboch poskytujú možnosť flexie do 90 ° a extenzie do 10 °. 

Abdukcia a addukcia sú tiež možné (do 30 °), ale iba pri extenzii prstov (Dylevský, 2009). 
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Interfalangeálne kĺby prstov poskytujú pohyby iba v jednej rovine, preto ich spektrum pohybov 

je veľmi úzke. Flexia je 90 ° v proximálnych a 60-80 ° v distálnych kĺboch. Extenzia je možná len 

v minimálnom rozsahu (Dylevský, 2009). 

 

Pohyby palca ruky  

Flexia: m. flexor pollicis longus et brevis, m. adductor pollicis, m. abductor pollicis longus et  

brevis. 

Extenzia: m. extensor pollicis longus et brevis.  

Abdukcia: m. abductor pollicis longus et brevis, m. extensor  pollicis  brevis.    

Addukcia: m. adductor pollicis, pomocné svaly: m. opponens  pollicis , m. flexor pollicis longus 

et brevis, m. extensor  pollicis longus. 

Opozícia: m. opponens pollicis, pomocné svaly: m. adductor pollicis, m. flexor pollicis longus et 

brevis.   

 

Pohyby prstov ruky  

Flexia: m. flexor digitorum superficialis et profundus, m. flexor digiti minimi brevis, mm. 

interossei et lumbricales (flexia v MCP kĺboch).    

Extenzia: m. extensor digitorum, m. extensor digiti minimi, m. extensor indicis, mm. interossei 

et lumbricales (extenzia v IP kĺboch).  

Abdukcia: mm. interossei dorsales, mm lumbricales I, II, m. abductor digiti minimi. 

Addukcia: mm. interossei palmares, mm lumbricales III, IV, m.extensor indicis.   

 

Manipulačná funkcia ruky, úchopy 

Na ruke rozlišujeme tri funkčné časti: 

• palec, 

• druhý prst, 

• tretí až piaty prst. 

Rozlišujeme 3 polohy ruky: 

• pokojová poloha ruky - ľahká dorzálna flexia zápästného kĺbu s naznačenou ulnárnou 

dukciou, mierna flexia v IP a MCP kĺboch a palec je v ľahkej abdukcii, 

• pohotovostná poloha ruky - väčšia dorzálna flexia v zápästnom kĺbe, MCP sú 

abdukované a extendované, prsty sú mierne flektované a palec je významne abdukovaný, 

• poloha okrúhleho a plochého očka - potrebná pre jemnú motoriku. 



80 

 

Manipulačné funkcie úzko súvisia s kognitívnymi (poznávacími) funkciami mozgu. 

Zahŕňajú: 

• vizuálnu percepciu, 

• pozornosť, 

• pamäť, 

• plnenie úloh (schéma akcie, modely praxe), 

• exekutívne funkcie (rutinné a nerutinné akcie a správanie, flexibilné riešenie 

problémov). 

 

Úchopy sú základnou formou a zároveň podmienkou manipulácie. Základným 

predpokladom úchopu je flexia prstov. Úchop je aktívny dotyk predmetu rukou za spoluúčasti 

hmatu s bližším cieľom dotýkané udržať, s eventuálnym ďalším cieľom využiť držané k určitej 

činnosti. Úchop sa dá chápať ako interakcia ruky a uchopovaného predmetu (Vyskotová, 2013). 

Rozdelenie úchopov: primárne, sekundárne (porucha, s náhradným mechanizmom), 

terciálne (prostredníctvom pomôcok).  

Úchopy môžeme rozdeliť tiež na statické (prstové, dlaňové) a dynamické.  

Prstové úchopy majú tiež svoje delenie podľa počtu použitých prstov, a to na bidigitálne a 

pluridigitálne úchopy, pri ktorých sa používajú tri, štyri alebo všetkých päť prstov. Dlaňový 

úchop môže byť digitopalmárny, plný, cylindrický, sférický a sférický pentadigitálny 

(Vyskotová, 2013). 

Podľa Véleho (2006) rozlišujeme šesť základných úchopov.  

Prvý je úchop s terminálnou opozíciou palca a ukazováka (štipcový), pri ktorom je uchopenie 

medzi končekmi oboch prstov. Umožňuje presne uchopiť jemné veci ako napríklad ihlu. Druhý 

je úchop so subterminálnou opozíciou palca a ukazováku (pinzetový). Predmet je uchopený 

medzi bruškami prstov. Tretí je úchop s laterálnou opozíciou (kliešťový), pri ktorom je bruško 

palca postavené proti palcovej hrane prstov. Pri tomto type je možné vyvinúť veľkú silu. Štvrtý 

je úchop palmárny s palcovým zámkom. Vyžaduje intaktné skupiny svalov z kategórie 

flexorov, extenzorov a všetky svaly thenaru a jeho typický obraz je úchop valca alebo fľaše. 

Piaty je úchop digitopalmárny (úchop medzi prsty a dlaň). Zaujímavé pri tomto úchope je to, že 

palec sa nepoužíva. Posledný je úchop interdigitálny (cigaretový). Vyžaduje intaktné mm. 

interossei (Véle, 2006). 
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Typy úchopov podľa Gútha (2015)  

Silové úchopy 

• guľový - zápästný kĺb je v miernej dorzálnej flexii, palec je v opozícii, prsty sú v 

abdukcii, interphalangeálne kĺby (IP)  sú v miernej flexii, základné pracovné postavenie 

ruky, 

• valcový - palec v opozícii, prsty sú v addukcii a flexii,  

• elipsový - kombinácia guľového a valcového úchopu, 

• hákový - extenzia MCP a súčasne flexia IP 1 IP 2, 2.-5. prsta, nosenie bremien,  

• pazúrový - hyperextenzia MCP, flexia IP 1 a IP 2. 

 

Jemné úchopy 

• pisársky úchop - medzi 1-3. prstom, 

• kľúčový/laterálny úchop - medzi posledným článkom palca v opozícii a radiálnou stranou 

2. prsta, 

• očko - medzi špičkou 1. prsta voči ostatným prstom, 

• kruhové očko - medzi dvoma prstami, flexia v IP 1, IP 2 ukazováka a flexia IP palca,  

• pinzeta - medzi bruškom palca voči ostatným prstom, extenzia v IP 1, IP 2  ukazováka 

a IP palca (štipec, ploché očko), 

• štipka - úchop medzi tromi prstami,  

• strieška - analytický úchop, postavenie ruky so súčasnou flexiou MCP a extenziou v IP 1 

a IP 2  druhého až piateho prsta. 

 

Bežné denné aktivity (ADL) 

Pre vykonanie väčšiny ADL stačí v zápästí funkčný rozsah 50 ° flexia, 51 ° extenzia, 12 ° 

radiálna dukcia a 40 ° ulnárna dukcia.  

Najväčší rozsah flexie (50 °) je potrebný pri perineálnej hygiene.  

Najväčší rozsah extenzie je potrebný k udržaniu telefónneho slúchadla pri uchu (51 °) a k 

„vykrúteniu” balu látky (49 °).  

Najväčší rozsah radiálnej dukcie je potrebný k perineálnej hygiene (12 °) a na česanie (10 °).  

Najväčší rozsah ulnárnej dukcie je nutný k otáčaniu kohútika (40 °), otvoreniu viečka 

zaváraninovej fľaše/pohára (39 °) a otváraniu dverí pomocou guľatej kĺuky (36 °). 

Funkčné rozsahy v zápästí sa u rôznych autorov môžu líšiť. 
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Vybrané patokineziologické aspekty v oblasti zápästia  

 

Syndróm karpálneho tunela (kanála)  

Syndróm karpálneho tunela (SKT) je najznámejší a najrozšírenejší úžinový syndróm, s ktorým sa 

stretávame v rehabilitačnej praxi. Štatisticky medzi pacientmi so SKT prevažujú podľa väčšiny 

štúdií ženy (dokonca až v pomere 3-4:1) s obojstranným poškodením, pričom je obyčajne 

dominantná končatina z časového hľadiska manifestne postihnutá skôr a vo väčšej miere. 

SKT sa často dáva do súvislosti s profesionálnym dlhotrvajúcim nadmerným jednostranným 

zaťažením horných končatín a to konkrétne najmä s opakovanými pohybmi prstov a dlane. 

SKT je charakterizovaný útlakom n. medianus v oblasti karpálneho tunela.  

Karpálny tunel je ohraničený karpálnymi kostičkami a ligamentom (ligamentum carpi 

transversum). Spodinu karpálneho tunela tvoria zápästné kosti, pričom jeho okraje predstavujú 

hamulus ossis hamati a tuberculum ossis trapezii. Strop tunela predstavuje minimálne elastické 

väzivové ligamentum carpi transversum. Ligamentum siaha v proximálne-distálnom rozmere od 

distálneho radu karpálnych kostí približne do úrovne stredu thenaru pri addukcii palca.  

Kanálom prechádza n. medianus spolu s 9 šľachami flexorov prstov a cievnym zväzkom a môže 

obsahovať aj variabilné množstvo tukového tkaniva.  

Pri SKT sa uplatňuje najmä tzv. vnútorný tlak (napr. osteoproduktívne zmeny alebo depozity 

rôzneho materiálu v tuneli) v kombinácii s opakovaným zmenšením priestoru v úžine 

spôsobeným nevhodnou polohou zápästia alebo opakovanými pohybmi zápästia a prstov napr. v 

rámci pracovného procesu s potrebou vyvinúť určitú silu proti mechanickému odporu. 

Biomechanické pokusy ukázali, že tlak v karpálnom kanáli narastá pri flexii a ulnárnej dukcii 

zápästia a obzvlášť pri simultánnej flexii prstov do štipky.  

Tlakom sú prednostne poškodené myelinizované vlákna veľkého kalibru, pričom je dôležité 

priestorové umiestnenie vlákien a ich jednotlivých zväzkov v rámci nervu ako celku. 

 

Klinický obraz SKT 

Klinický obraz SKT je dostatočne známy a pozostáva z rôznych kombinácií pozitívnych a 

negatívnych motorických, senzitívnych a autonómnych príznakov podmienených léziou n. 

medianus v karpálnom tuneli. Ťažkosti sa akcentujú po dlhšie trvajúcej záťaži, postupne sa 

zhoršujú a pretrvávajú. Medzi časté subjektívne príznaky udávané pacientmi patria: nočné 

parestézie rúk a prstov (predominantne I-III. prst), denné kľudové parestézie, denné námahové 

(ponámahové) parestézie, bolesti rúk a prstov, stuhnutosť prstov, zníženie obratnosti prstov, 
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zníženie sily prstov, opuch zápästia a intermitentné  blednutie prstov. Kompresia motorických 

vlákien podmieňuje slabosť svalov thenaru.  

 

Collesova fraktúra 

Collesova fraktúra distálneho konca rádia vzniká pri páde na dorzálne flektovanú a pronovanú 

ruku. Rádius sa láme 2-3 cm proximálne od zápästného kĺbu a distálny fragment sa dislokuje 

dorzálne a radiálne s typickou dorzálnou deformáciou v tvare bajonetu.  

Najčastejšie zaznamenávame tento typ poranenia v mladšom veku súvislosti so zvýšenou 

aktivitou a v staršom veku v súvislosti s osteoporózou.  

  

Degeneratívne zmeny v oblasti zápästia  

V oblasti zápästia a ruky relatívne často nachádzame aj osteoartrotické zmeny. Pri primárnych 

artrózach môžu byť prítomné Heberdenove uzly (deformácie distálnych interfalangeálnych 

kĺbov) a Bouchardove uzly (deformácie proximálnych interfalangeálnych kĺbov). Kĺby sú 

opuchnuté, deformované a bolestivé. Tieto ťažkosti sa vyskytujú vo vyššom veku, bolesť býva 

viac ponámahová (nosenie nákupu, pletenie a iné ručné práce). Pri vyšetrení rozsahu pohybu sú 

typické krepitácie, preskakovanie, nerovnosti kĺbnych plôch s maximálnou bolestivosťou v 

terminálnych polohách.  

 

V oblasti kĺbov rúk sa stretávame aj s prejavmi reumatického postihnutia. Reumatoidná 

artritída je závažné zápalové autoimunitné ochorenie, ktoré sa môže vyskytnúť v ktoromkoľvek 

veku. Najčastejšie však začína medzi 25.-50. rokom života. Hlavné symptómy sa týkajú 

synoviálnej výstelky kĺbov, šliach a tiažových vačkov, ale časté sú aj mimokĺbové prejavy. 

V klinickom obraze sa striedajú fázy exacerbácie (klasické príznaky zápalu) a remisie. Typická 

je symetrická ranná stuhnutosť kĺbov. Pri vyšetrení zaznamenávame opuch prstov s ulnárnou 

deviáciou, palmárnou subluxáciou prstov (predilekčne MCP, PIP a zápästie). Obmedzenie ROM 

progreduje, bolesť je v krajných polohách.  

 

Dupuytrenova kontraktúra 

Dupuytrenova kontraktúra (fibromatóza palmárnej fascie) je chronické ochorenie postihujúce 

mäkké tkanivá pod kožou dlane. Častejšie sa vyskytuje u starších mužov, remeselníkov (kŕčovité 

držanie náradia), u ľudí, ktorí vykonávajú manuálnu prácu nárazovo, nepravidelne. Etiológia je 
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nejednoznačná. Začiatok ochorenia je cca v 4. dekáde, úlohu zohráva tiež dedičnosť (väčšinou 

obojstranne, pri jednostrannom postihnutí dominuje PHK). 

Najskôr sa prejavuje drobnými väzivovými zatvrdnutiami na ulnárnej strane ruky, ktoré sa 

rozširujú a vytvárajú fibrózne pruhy. Zaznamenávame zmohutnenie a zvraštenie palmárnej 

aponeurózy.   

Vývoj Dupuytrenovej kontraktúry sa môže zastaviť v ktorejkoľvek fáze, no často končí až 

miskovitým držaním dlane a flexiou prstov, s neschopnosťou extendovať prsty. 

Rehabilitáciou operáciu oddialime, ale časom je obvykle nevyhnutná (fasciotómia, 

aponeurektómia, dermofasciektómia).  

 

7. Dolná končatina  

DK má analogicky ako HK tri základné články: stehno, predkolenie (lýtko) a nohu (chodidlo). 

Stehno má kostru tvorenú jedinou kosťou, kostru predkolenia tvoria dve kosti a noha má skelet 

zložený z drobnejších kostí. Dolná končatina je orgánom opory a lokomócie (dominantná 

funkcia) vzpriameného tela na dvoch končatinách. To znamená, že DK má robustnejšie kostru, 

mohutnejšie svalové skupiny a obmedzenú pohyblivosť jednotlivých kĺbov, ktorá je podmienkou 

väčšej stability vzpriameného tela. Z vývojového hľadiska znamenalo vzpriamovanie polohy tela 

postupnú vertikalizáciu chrbtice. Podmienkou stabilnej vertikalizácie je extenzia DK, ktorá je 

staticky najvýhodnejšia, pretože znižuje nároky na činnosť antigravitačných svalov a hlavné 

zaťaženie smeruje do zvisle orientovaných kostí DK. K prenosu síl (tlakov) vertikalizovaného 

trupu na DK dochádza v oblasti panvy, ktorá predstavuje nielen kaudálne zakončenie chrbtice, 

ale je i oporou pre DK.  Panva je zložená z kostí pletenca DK a z krížovej kosti. Prstenec kostí 

tvoriacich panvu je veľmi rigidný a rozhodujúci pohyb panvy sa preto odohráva predovšetkým v 

BK, odkiaľ je prenášaný na bedrovú chrbticu. Preto sa pri pohybe v BK aktivujú aj chrbtové 

svaly. (Pozn.: Rovnako ako sa do chrbtice premieta pohyb BK, má i pohyb chrbtice výraznú 

odozvu v týchto kĺboch). 

Pre vzpriamenú polohu tela je zásadným statickým problémom postavenie panvy - panvový 

sklon, ktorý citlivo reaguje na dĺžku DK, ale sám tiež výrazne ovplyvňuje zakrivenie chrbtice - 

predovšetkým L lordózu a Th kyfózu. Panva tvorí s chrbticou funkčnú jednotku. Z 

kineziologického hľadiska býva preto panva priraďovaná k chrbtici. Z didaktických dôvodov je 

výhodnejšie považovať panvu za medzičlánok, a ako taký ho pričleniť k DK.  

 

Kostný prstenec DK  

Tento prstenec tvoria 3 kosti: dve panvové kosti, ossa coxae a jedna krížová kosť, os sacrum.  
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Každá z panvových kostí pozostáva z 3 pôvodne samostatných jednotiek.  

Os coxae - os ilium, os ischii, os pubis 

• Bedrová kosť, os ilium je najväčšou časťou panvovej kosti, nachádza sa kraniálne od jamky 

BK.  

• Sedacia kosť, os ischii má dve pomerne masívne zložky tvoriace dolný okraj panvovej 

kosti.  

• Lonová kosť, os pubis je najútlejšou časťou panvovej kosti.  

Všetky tri kosti sa spájajú (osifikujú) v jamke BK, acetabulum.  

 

Krížová kosť (os sacrum) je tvorená piatimi zrastenými stavcami (S1-S5). Je nepohyblivou 

súčasťou chrbtice a zároveň súčasťou kostry panvy. 

Panvu - pelvis tvorí pevný a pružný kruh, prostredníctvom ktorého sa prenáša hmotnosť trupu na 

DK. Symphysis pubica - lonová spona je chrupavkovité spojenie oboch lonových kostí. Medzi 

kontaktné plochy oboch kostí je vložená 45 mm (žena) a 50 mm (muž) vysoká doštička, ktorú 

tvorí hyalínna a väzivová chrupavka. Vo väzivovej chrupavke môže vzniknúť vertikálne 

orientovaná štrbina, pripomínajúca kĺbovú dutinu (pozn. nemá synoviálnu výstelku). Pozdĺž 

dolného i horného okraja je doplnená veľmi pevnými väzmi. Dolný väz je samostatne schopný 

udržať spojenie oboch kostí. 

 

Panvové väzy 

• Lig. sacrospinale postupuje ako vejár väzivových vláken od tŕňa sedacej kosti ku 

krížovej kosti a ku kostrči. 

• Lig. sacrotuberale smeruje od okraja krížovej kosti na hrboľ sedacej kosti. Je to veľmi 

silný pruh kolagénového väziva. Zúčastňuje sa pohybov v SI kĺbe - obmedzuje kývavé 

pohyby v SI kĺbe. 

 

7.1. Bedrový kĺb 

Bedrový kĺb je tzv. koreňový kĺb dolnej končatiny. Je to typický kĺb guľový, kongruentný 

(rovnaké zakrivenie kĺbnych plôch), s obmedzenou pohyblivosťou. Bedrové kĺby sú nosnými 

a balančnými kĺbami, udržiavajú rovnováhu vzpriameného trupu a umožňujú pohyb DK.   

Skelet bedrového kĺbu je tvorený acetabulom, centrálnou časťou panvovej kosti a proximálnym 

koncom stehennej kosti zakončeným hlavicou femuru. Acetabulum je jamka pre bedrový kĺb.  
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Má tvar dutej pologule, je naklonená zvonku nadol a dopredu. Najhlbším miestom jamky je jej 

stred, tzv. fossa acetabuli. Kĺbnu plochu acetabula tvorí facies lunata, ktorá je vystlaná 

hyalínnou chrupavkou. Hlavica nalieha iba na facies lunata a vpáčené dno jamky vypĺňa tukový 

vankúš. Funkciou tukového vankúša je absorbovať nárazy, ktoré cez hlavicu stehnovej kosti 

smerujú proti dnu kostného acetabula. Na vývoj acetabula má formatívny vplyv tlak hlavice. 

Hlavicu vtláča do jamky sila svalov a tiaž tela. Podmienkou správneho vývoja kĺbu je správne 

uloženie hlavice v jamke a kongruencia. Lateralizácia hlavice zmenšuje aktívnu dotykovú 

plochu, hlavica sa oplošťuje a skĺzava. Acetabulum je naklonené zvonka nadol a dopredu (sklon 

a postavenie kĺbnej jamky je individuálne veľmi variabilné a je závislé aj na pohlaví). Na stavbe 

jamky sa najmenej podieľa os pubis - asi 20 %, najviac os ischii - asi 45 %. Najsilnejšou časťou 

je horný okraj, ktorý je zosilnený dvoma systémami kostných trámcov, krížiacich sa nad 

acetabulom v podobe gotického oblúka. Rovina preložená okrajom acetabula (acetabulárny 

uhol) zviera s horizontálnou rovinou uhol 40-45 ° (inklinácia acetabula). Anteverzia 

acetabula (uhol s frontálnou rovinou) je približne 35 °.  

Femur je najdlhšia a najmohutnejšia kosť v tele. Anatomicky ide o typickú dlhú kosť. Horný 

koniec femuru tvorí hlavicu BK. Aby bol rozsah pohyblivosti v BK väčší, na telo stehnovej kosti 

je nasadený krčok. Hlavica je obvykle priamym pokračovaním krčku, t.j. pozdĺžna os krčku 

prebieha stredom hlavice. Kĺbová plocha hlavice zodpovedá svojim rozsahom asi 2/3 povrchu 

gule s priemerom 5 cm. Tvar je často kraniokaudálne oploštený - nadobúda tvar rotačného 

elipsoidu. Dlhá os krčku stehnovej kosti zviera s dlhou osou tela kosti uhol 125 °. Tento, tzv. 

kolodiafyzárny uhol sa s vekom a vertikalizáciou mení (novorodenec150-160 °), rovnako ako aj 

uhol anteverzie, resp. retroverzie krčku. Pri hodnotách kolodiafyzárneho uhla nad 135 ° 

hovoríme o valgóznom krčku, hodnoty pod 120 ° považujeme za varózne.  

V základnom stoji je telo stehnovej kosti fyziologicky odklonené od vertikály v rozsahu asi 5-8 

°. Súčasne je aj odklon osi krčka od frontálnej roviny preloženej kondylmi femuru ventrálne 

priemerne o 12 °. Ide o fyziologickú anteverziu krčka (valgozita). U dospelého sa hodnoty 

anteverzného uhla pohybujú medzi 7-15 °. Hodnoty anteverzie, resp. retroverzie krčku femuru 

majú vplyv na rozsah rotačných pohybov v BK. Táto hodnota môže byť zväčšená - môže 

dosahovať až 37 ° - ide o patologickú anteverziu. Naopak uloženie osi krčkov a kondylov môže 

byť aj rovnobežné, príp. je krčok rotovaný dorzálne - ide o retroverziu krčka (varozita) - môže 

dosiahnuť až 25 °. 

Čím je anteverzia krčkov väčšia, tým väčšia je intrarotácia predkolení. 

Čím je anteverzia krčkov menšia, tým väčšia je extrarotácia predkolení (obr. 17) . 
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Obr. 17: Vplyv anteverzie krčka femuru a postavenie kolien.   

Z archívu autora, prezentácia pri výučbe predmetu Kineziológia a patokineziológia, SZU.  

 

Faktory stabilizujúce BK: 

• tiažová sila, 

• veľkosť styčných kĺbnych plôch, 

• kĺbne puzdro, 

• podtlak v acetabule, 

• väzy, 

• svaly (krátke). 

 

Kineziológia bedrového kĺbu 

Pohyblivosť BK je podmienená tvarom artikulujúcich kostí, mohutnosťou a priebehom väzov 

puzdra. 

• Flexia - asi do 140 ° (zväčšuje sa pri súčasnej abdukcii). 

• Extenzia - zhruba do 20 °. 

• Abdukcia - do 50 ° (zväčšuje sa pri súčasnej flexii). 

• Addukcia - do 30 °. 

• Extrarotácia - 15-35 °. 

• Intrarotácia - do 40 ° - rotácia oboma smermi sa zväčšuje pri súčasnej flexii v BK. 

 

Inverzia svalovej funkcie: pomocné svaly pri pohybe zmenia funkciu v závislosti na postavení 

segmentu. Napr. m. piriformis je trvale abduktor, do 60 ° flexie v koxe vykonáva vonkajšiu 

rotáciu a flexiu, nad 60 ° vnútornú rotáciu a extenziu. Najlabilnejšia poloha BK z hľadiska 

stabilizácie je v sede pri súčasnej flexii, extrarotácii a addukcii (preložené DK). 

 

Flexia BK 

Hlavné svaly vykonávajúce flexiu BK: 
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• m. iliopsoas (vykročenie), 

• m. rectus femoris, 

• m. pectineus. 

Pomocné svaly:  

• m. tensor fasciae latae,  

• m. gluteus minimus,  

• m. sartorius,  

• m. gluteus medius,  

• m. gracilis,  

• m. adductores.  

Rozsah pohybu ovplyvňuje lordóza L chrbtice: 

• na zväčšenie rozsahu je potrebná kyfotizácia L chrbtice a podsadenie panvy (predĺženie 

viackĺbových svalov - m. rectus femoris, m. psoas major, m. sartorius - zlepšenie 

podmienok na ich funkciu), 

• rozsah pohybu v BK za fyziologických okolností obmedzujú viackĺbové flexory kolena 

(hamstringy). 

 

Extenzia BK 

Hlavné svaly vykonávajúce extenziu BK: 

• m. gluteus maximus (chôdza v teréne), 

• ischiokrurálne svaly (hamstringy - m. semitendinosus, m. semimembranosus, caput 

longum m. bicipitis femoris - caput longum). 

Pomocné svaly: 

• adduktory - m. adductor magnus, m. gluteus medius, m. gluteus minimus (chôdza po 

rovine). 

Extenziu obmedzuje lig. iliofemorale ako aj m. rectus femoris (pri flektovanom KK). 

 

Abdukcia BK je pohyb identický ako úklon panvy na súhlasnú stranu. Keď je fixovaná DK, 

ukláňajú abduktory panvu na súhlasnú stranu, keď je fixovaná panva, vykonávajú abduktory DK  

abdukciu v BK. Rozsah unoženia je malý pre napínanie lig. pubocapsulare, ktoré podopiera 

hlavicu femuru. Pri flekčnej polohe femuru sa rozsah možnej abdukcie zväčšuje. 
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Pozn.: Pri coxa vara je rozsah obmedzený vysoko uloženým veľkým trochanterom stehnovej kosti 

(skôr narazí na vonkajšiu stranu lopaty bedrovej kosti). Pri coxa valga je trochanter postavený 

kaudálnejšie, preto je rozsah abdukcie väčší ako je norma.  

Hlavné svaly vykonávajúce abdukciu:  

• m. gluteus medius et minimus,  

• m. tensor fasciae latae. 

Pomocným svalom je m. piriformis. 

 

Addukcia BK 

Addukciu vykonávajú najsilnejšie svaly v ľudskom tele. Pri stoji znožmom v základnom 

postavení majú antigravitačné pôsobenie.  

Hlavné svaly: 

• m. adductor (longus, magnus, brevis), 

• m. gracilis, 

• m. pectineus. 

Pomocné svaly:  

• m. gluteus maximus,  

• m. obturatorius externus,  

• m. quadratus femoris, 

• m. iliopsoas. 

 

Rotačné pohyby BK  

Extrarotácia  

Hlavné svaly: 

• m. piriformis,, 

• m. quadratus femoris, 

• mm. gemelli superior, inferior, 

• m. obturatorius internus et externus, 

• m. gluteus maximus. 

Pomocné svaly: 

• m. adductor (longus, magnus, brevis),  

• m. gluteus medius,  

• m. pectineus,  
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• m. biceps femoris, 

• m. sartorius. 

Intrarotácia 

Hlavné svaly:  

• m. gluteus minimus, 

• m. tensor fasciae latae. 

Pomocné svaly:  

• m. gluteus medius - predná časť,  

• m. semitendinosus, semimembranosus, 

• m. gracilis. 

Rotácie oboma smermi sa zväčšujú pri súčasnej flexii v BK.  

Obmedzujú ich lig. ischiocapsulare, lig. iliofemorale. 

 

Vybrané patokineziologické aspekty bedrového kĺbu 

K patokineziológii v tejto oblasti patria poruchy fyziologických pohybov panvy a BK v zmysle 

obmedzenia rozsahu pohybu. Poruchy v oblasti bedrového kĺbu sa prejavujú najprv 

prítomnosťou tzv. kĺbového vzorca (obmedzenie pohybu v BK do intrarotácie, abdukcie, 

extenzie a extrarotácie), čo si vyžaduje zmenu pohybových programov, zmenu chôdzového 

rytmu s vyústením do chronických bolestí a vzniku degeneratívnych porúch. 

 

Vrodené vykĺbenie bedrového kĺbu (DDH, LCC) je geneticky podmienené ochorenie, ktoré 

postihuje viac ženy (6:1). Ovplyvňuje celý femoro-acetabulárny komplex. Morfologicky je 

charakterizované menšou hlavicou femuru, narušeným utváraním kolodiafyzárneho a torzného 

uhla, defektom striešky, odchýleným uhlom acetabula, oneskorenou osifikáciou kostných 

kĺbových štruktúr a voľnejším kĺbovým puzdrom. V súčasnosti je toto ochorenie 

diagnostikované včas vďaka novorodeneckému skríningu.  

Liečba je teda ordinovaná ihneď, čím sa minimalizujú následky (svalová dysbalancia, porucha 

držania tela, skolióza, predčasné opotrebovanie BK, koxartróza).  

 

Koxartróza 

Koxartróza (coxarthrosis) patrí medzi degeneratívne ochorenia. 
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Najdôležitejšími rizikovými faktormi sú vek, nadváha, nadmerné preťažovanie kĺbu, respektíve 

porucha biomechaniky chôdze, dedičné faktory (napríklad vrodená hypermobilita kĺbov), úlohu 

môžu zohrať aj etnické a geografické vplyvy. 

Hlavné príznaky ochorenia sú bolesť kĺbu, synovitída a obmedzená funkcia. Priebeh je 

väčšinou pomalý, pokojové obdobia sa striedajú s obdobiami vzplanutia, kedy dochádza k 

výraznému zhoršeniu celkového zdravotného stavu pre bolesti, opuch a zvýšenú zápalovú 

reakciu organizmu. 

Diagnostika sa opiera o vyšetrenie špecialistom - ortopédom, lekárom FBLR a rádiológom. 

Liečba je v začiatkoch nechirurgická - užívanie liekov na tlmenie bolesti, výživové doplnky, 

rehabilitačná liečba a používanie oporných pomôcok. Jednou z možností liečby sú aj prípravky z 

vlastnej krvi pacienta (autológne krvné produkty).V neskorších štádiách sa preferuje operačná 

liečba, najčastejšie je to výmena kĺbu za umelú kĺbovú náhradu. Cieľom operačnej liečby je 

odstránenie bolesti a obnova pohyblivosti poškodeného kĺbu. Vďaka možnosti operačnej liečby - 

implantácii endoprotézy - dnes môžeme úspešne liečiť aj pacientov s artrózou bedrových a 

kolenných kĺbov (viac ako 80-percentná úspešnosť). Pri včasnej liečbe je síce možné oddialiť 

nutnosť implantácie totálnej endoprotézy (TEP) až o niekoľko rokov, ale bez možnosti zvrátenia 

existujúcej štrukturálnej patológie do normálneho stavu.  

Pacientom s artrózou sa odporúča vylúčiť nadmernú záťaž postihnutého kĺbu (v prípade nadváhy 

jej redukcia). Do režimových opatrení patria aj pravidelné pohybové aktivity. Vhodné športy sú 

najmä bicyklovanie a plávanie. 

Rehabilitácia pri koxartróze 

• Pri zostavovaní terapeutického plánu sa snažíme ovplyvniť liečbou kĺbový metabolizmus, 

statiku a biomechaniku bedrového kĺbu.  

• Pri dekompenzácii liečime bolesť, synovitídu a svalové kontraktúry. Používanie opory na 

kontralaterálnej strane zmenšuje zaťaženie bedrového a kolenného kĺbu a zlepšuje istotu 

pri chôdzi.  

• Liečebná telesná výchova, balneologické procedúry, kúpeľná liečba zlepšujú kĺbovú 

pohyblivosť a oddiaľujú vznik kontraktúr.  

• Nesteroidné antireumatiká/antiflogistiká prinášajú úľavu od bolesti, avšak ako dlhodobá 

liečba sú pre vedľajšie účinky (zvlášť iritácia žalúdočnej sliznice) často nevhodné. 

Pozn.: Pri zostavovaní rehabilitačného plánu je potrebné zohľadniť štádium deformácie 

a degenerácie kĺbu. Platí zásada: kĺb zaťažovať, ale nepreťažovať. Komplexná liečba pri 

koxartróze teda zahŕňa správnu životosprávu, redukciu hmotnosti, medikamentóznu liečbu, 
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pohybovú liečbu, fyzikálnu terapiu a hydrokinezioterapiu (HKT), kúpeľnú liečbu a podľa štádia 

ochorenia ortopedickú, ortoprotetickú alebo chirurgickú liečbu. 

 

Panva 

Panva u človeka je naklonená prednou časťou nadol a dozadu. Krížová kosť je vysunutá šikmo 

dopredu. V oblasti promontória sa zakrivenie chrbtice zlomovo (v rozsahu jediného 

mezistavcového priestoru) mení z kyfózy krížovej kosti na driekovú lordózu. Týmto 

„zalomením” sa ťažisko tela posúva nad bedrové kĺby. Každá zmena panvového sklonu sa 

prejavuje v zmenách driekovej lordózy. 

Panvový sklon (inclinatio pelvis) je uhol, ktorý zviera rovina panvového vchodu 

(promontorium - linea terminalis - horný okraj spony) s horizontálnou rovinou (60 °).  

 

Kineziológia panvy 

Panva tvorí kľúčový článok prenosu síl medzi dolnými končatinami a trupom. 

Pohyby panvy 

• anteverzia (pohyb panvy vpred) - pohyb symfýzy nadol, zväčšenie driekovej lordózy 

(zvýšenou aktivitou m. iliopsoas), 

• retroverzia panvy - aktivita brušných svalov, 

• lateroflexie panvy- m. gluteus medius, adduktory, 

• rotácie panvy okolo vertikálnej osi - pri chôdzi (kombinácia svalov dolných končatín, 

panvového pletenca a hrudného svalstva). 

Zväčšenie panvového sklonu prehlbuje L lordózu. 

 

Panvový sklon zväčšujú (inklinácia): 

• m. iliopsoas, 

• m. adductor longus et brevis,  

• m. rectus femoris.  

Panvový sklon zmenšujú (reklinácia):  

• m. biceps femoris, 

• m. semitendinosus et semimembranosus, 

• m. gluteus maximus, 

• m. gluteus medius.  

Panvový východ nie je uzavretý skeletom, ale svalmi, ktoré formujú svalové dno.  
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Funkcie panvy 

• chráni vnútorné orgány, 

• upínajú sa na ňu svaly, 

• je medzičlánkom medzi chrbticou a dolnými končatinami, 

• predstavuje konvertor záťaže medzi osovým orgánom a dolnými končatinami, 

• zaisťuje pevnú a stabilnú, mierne pružiacu bázu pre chrbticu. 

 

Panvové dno uzatvára spodinu malej panvy, ktorej strednú časť tvorí hrádza, perineum. 

Nachádzajú sa tu dve svalové prepážky: diaphragma pelvis a diaphragma urogenitale. 

Vzhľadom ku sklonu panvy nesie hlavnú záťaž panvových orgánov predná časť svalového dna. 

Zadná časť je zaťažená minimálne. Lievikovitý tvar panvového dna mení časť tlakového 

zaťaženia na zaťaženie ťahové. 

Diaphragma pelvis je pružnou spodinou panvy, ktorá podopiera orgány malej panvy a 

napomáha uzatváraniu konečníka. Tvoria ju dva svaly: 

• m. levator ani - plochý sval, ktorý pozostáva z vnútornej a vonkajšej časti. Vnútorná 

časť svalu zosilňuje svalové dno v miestach, kde je skelet najvzdialenejší. U žien udržuje 

v správnej polohe uterus. Zároveň je zvieračom dutých orgánov a dvíha panvové dno; 

• m. coccygeus nakláňa kostrč ventrálnym smerom (po zaklonení vyvolanom defekáciou 

alebo pôrodom).  

Diaphragma urogenitale je trojuholníkovitá svalová platnička, rozopätá medzi ramenami os 

pubis a os ischii. Uzatvára prednú časť panvového dna a fixuje močovú trubicu a pošvu. 

Zosilňuje prednú časť diaphragma pelvis. 

Svaly tvoriace diaphragma urogenitale: 

• m. transversus perinei superficialis et profundus. 

 

Vybrané patokineziologické aspekty v oblasti panvy 

Z hľadiska postavenia panvy sa udávajú nasledujúce poruchy: 

• zvýraznená anteverzia panvy, 

• šikmé postavenie panvy, 

• torzia panvy, 

• SI posun, 

• syndróm m. piriformis,  

• zlomeniny v oblasti panvy, 
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• kostrčový syndróm. 

 

Kostrčový syndróm  

Syndróm bolestivej kostrče (coccygodynia, syndróm kostrče a panvového dna) je bolestivý 

stav v oblasti kostrče a jej okolí. Častá je anamnéza komplikovaného pôrodu alebo úrazu kostrče, 

event. chronické dráždenie oblasti kostrče dlhodobým záťažujúcim sedom (tzv. kostrčový sed). 

Pacient má najčastejšie problémy v sede, pri dlhom státí, pri vstávaní zo sedu. Syndróm môže 

byť sprevádzaný bolesťami pri menštruácii, pri pohlavnom styku atď.. Vyšetrujeme postavenie 

panvy, asymetriu, BK, súčasťou je vyšetrenie ligament, SI kĺbov (Patrickov príznak). Typickým 

nálezom sú zmena postavenia panvy, posun SI skĺbenia, dysbalancia v oblasti brušných svalov a 

pelvifemorálnych svalov, preťaženie LS prechodu atď.. Niekedy môže byť príčinou funkčnej 

ženskej sterility. 

 

7.2. Kolenný kĺb  

 

Funkčná anatómia kolenného kĺbu. 

Kolenný kĺb je najväčším a najzložitejším kĺbom ľudského tela. Je to zložený váhonosný 

inkongruentný kĺb (nerovnaké zakrivenie kĺbových plôch), ktorý odoláva veľkým účinkom tiaže, 

a je často vystavený preťažovaniu.  

Vo vzájomnom vzťahu sú v ňom tri kosti: stehnová kosť (femur), holenná kosť, píšťala (tibia) a 

jabĺčko (patella).  

Kĺbové hrbole femuru sú v predozadnom smere zložito zakrivené.  

Zakrivenie kĺbových plôch nie je vzhľadom k priestorovej orientácii a tvaru oboch kondylov 

úplne rovnaké a dorzálne sa špirálovito stupňuje. 

 

Kondyly femuru 

• tibiálny kondyl je rovnomerne široký, 

• fibulárny kondyl sa smerom dozadu zužuje, 

• majú vplyv na pohyb do flexie, 

• flexia na tibiálnom kondyle sa najskôr valí a potom nasleduje pohyb kĺzavý/posuvný, 

• flexia na fibulárnom kondyle predstavuje pohyb valivý (je typický pre zaťažené koleno, 

na uvoľnenom kolene prevažuje pohyb kĺzavý). 
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Pri flexii sa obe kosti k sebe približujú, uvoľňujú sa väzy v KK, a tým sa umožňuje určitý 

rotačný pohyb tibie (píšťaly). 

Inkongruenciu (nerovnaké zakrivenie) styčných plôch kĺbu vyrovnávajú dve chrupavčité 

doštičky - menisky. Tlmia mechanický účinok nárazov. Líšia sa tvarom a veľkosťou. 

Meniscus medialis je väčší a polmesiacovitý. Jeho cípy (rohy) sa upínajú na prednú a zadnú 

interkondylárnu plochu.  V strednej časti je pevne zrastený s časťou vnútorného kolaterálneho 

väzu, a je teda fixovaný v troch bodoch (oba cípy a stredná časť) - preto je menej pohyblivý. 

Vzhľadom k svojej menšej pohyblivosti býva častejšie poškodený (až v 95 % prípadov). 

Meniscus lateralis má oválny/kruhový tvar. Pokrýva takmer celú plochu vonkajšieho kondylu 

tibie.  Je upevnený prakticky v jedinom mieste - predné a zadné cípy sa takmer dotýkajú - 

preto je vonkajší meniskus i značne pohyblivý, zvlášť pri miernej flexii v kolennom kĺbe. Jeho 

predný cíp sa upína v blízkosti predného skríženého väzu, ktorý doňho môže vysielať 

samostatné/ojedinelé vlákna. 

Funkcia: menisky sú vystavené značnej záťaži. V stoji absorbujú asi 50 % tlaku pôsobiaceho na 

kĺb. Pri flexii stúpa táto hodnota až na 90 %.  

Tomuto preťaženiu zodpovedá i chemická stavba oboch chrupaviek (v predných cípoch oboch 

meniskov, ktoré sú najviac tlakovo zaťažené prevládajú proteoglykány). 

 

Holenná kosť, píšťala, tibia je mohutná kosť predkolenia s proximálne rozšíreným koncom, 

určeným pre spojenie s kondylmi femuru. Uprostred kĺbnych plôch tibie je nápadná kostná 

nerovnosť - medzihrbolková vyvýšenina (eminentia intercondylica). Tibia je nosnou štruktúrou 

predkolenia. Proximálne konce tvoria „jamku“ kolenného kĺbu a distálny koniec kosti je 

súčasťou ČK.  Os femuru a os tibie vzájomne zvierajú tupý, navonok otvorený uhol (cca 175 °- 

fyziologická valgozita). Ak je tento uhol menší, vznikjú genua valga („nohy do X“), väčší uhol 

je pri genua vara („nohy do O“).  

 

Lýtková kosť, ihlica, fibula je štíhla, dlhá kosť na laterálnom okraji predkolenia. Slúži 

predovšetkým ako plocha pre odstupujúce časti svalov. Iba distálny koniec má významnejšie  

„pevnostné“ parametre. 

Hlavica fibuly je kĺbom spojená s tibiou - ide o plochý a prakticky nepohyblivý kĺb. Distálny 

koniec fibuly je s tibiou spojený väzivovými pruhmi. Väzy spájajúce predné a zadné plochy 

dolných koncov tibie a fibuly zaisťujú tomuto spojeniu značnú pevnosť - vzniká  tak tuhá vidlica 

kostí predkolenia nasadajúca na kladku talusu (trochlea tali).  

 



96 

 

Patella (patela, jabĺčko) je sezamská kosť v šľache m. quadriceps femoris. Vďaka rôzne 

smerovaným úponom štvorhlavého stehenného svalu je veľmi komplikovane stabilizovaná. Má 

význam pri usporiadaní extenzorového aparátu kolenného kĺbu. Spevňuje prednú plochu 

kolenného puzdra, ale je aj veľmi dynamizujúcim prvkom extenzorového aparátu kolenného 

kĺbu. Patela je akousi kladkou, na ktorej dochádza k zmene smeru ťahu m. quadriceps femoris. 

Patelofemorálne skĺbenie je spojenie pately a femuru. Patela sa pri pohyboch v kolennom kĺbe 

pohybuje v interkondylárnom žliabku. 

Kĺbové puzdro je v prednej časti veľmi slabé a na sile naberá až v oblasti postranných väzov. 

Zosilňujú ho väzy: 

postranné väzy (lig. collaterale tibiale, lig. collaterale fibulare),  

skrížené väzy - ligg. cruciata genus (lig. cruciatum anterior - LCA, lig. cruciatum posterior - 

LCP). 

Predný skrížený väz (lig. cruciatum anterior) začína na vnútornej ploche vonkajšieho kondylu 

femuru a smeruje do jamky pred medzihrbolovú vyvýšeninu.  

Zadný skrížený väz (lig. cruciatum posterior) smeruje od vonkajšej plochy vnútorného kondylu 

do jamky za medzihrbolovú vyvýšeninu.  

Funkcie skrížených väzov: kľúčovú úlohu majú pri redukcii torzných pohybov v kolennom 

kĺbe, kedy spolupracujú s postrannými väzmi. 

 

Stabilizátory kolenného kĺbu 

• statické/pasívne:  tvar kĺbových plôch, väzy, kĺbové puzdro, menisky, 

• dynamické/aktívne: svaly kolenného kĺbu (extenčné, mediálne a laterálne), fascie. 

 

Extenčné stabilizátory: 

• M. quadriceps femoris - je jediný extenzor kolenného kĺbu a súčasne i hlavný dynamický 

stabilizátor pately. Je 3x silnejší než kolenné flexory. U človeka súvisí s vývojom 

vzpriamenej chôdze a umožňuje túto formu lokomócie. Pomáha stabilizovať kolenný kĺb v 

sagitálnej rovine a svojim anatomickým usporiadaním stabilizuje koleno pri rotácii. M. 

quadriceps femoris sa skladá z týchto častí: m. rectus femoris, m. vastus medialis, lateralis  

a intermedius.  

• M. vastus intermedius - je zo všetkých jeho hláv najmohutnejší a je uložený najhlbšie. 

Vytvára silnú centrálnu šľachu upínajúcu sa na bázu pately. Jej okrajové snopce zrastajú s  

m. vastus medialis et lateralis. Z dorzálnej plochy svalu sa oddeľujú 2-4 variabilné snopce, 
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ktoré vytvárajú m. articularis genus. Ten pri pohyboch napína puzdro a zároveň ho vyťahuje 

proximálne, čím zabraňuje jeho priškrteniu medzi kĺbové plochy. 

• M. rectus femoris - je biartikulárny, ale predstavuje iba 1/5 sily celého kvadricepsu a sám 

nedokáže plne extendovať koleno. 

• M. vastus medialis - má dve funkčne rozdielne časti: 

• proximálne vlákna (m. vastus medialis longus) prebiehajú takmer vertikálne a s osou 

femuru zvierajú uhol 15 ° - 20 °, m. vastus medialis longus pôsobí ako extensor, 

• distálne vlákna prebiehajú viac horizontálne a s osou femuru zvierajú uhol cca 50 °.  

       Spolu s časťou šľachy m. adductor magnus tvoria m. vastus medialis obliquus.   

       Ten stabilizuje patelu v sulcus femoralis a bráni lateralizácii pately pri pohybe. 

• M. vastus lateralis 

• m. vastus lateralis longus - longitudinálne prebiehajúce vlákna, 

• m. vastus lateralis obliquus - distálne vlákna v uhle 25 ° - 40 ° voči anatomickej osi 

femuru. Jeho funkcia je antagonistická k m. vastus medialis obliquus. 

Os ťahu kvadricepsu smeruje na predkolení ľahko mediálne. Os lig. patellae je odklonená mierne 

laterálne. Obe osi zvierajú pomerne ostrý 10 - 15 ° tzv. Q uhol (obr. 18). 

 

 

Obr. 18: Q uhol. 

Z archívu autora, prezentácia pri výučbe predmetu Kineziológia a patokineziológia, SZU.  

 

Mediálna skupina stabilizátorov: 

• lig. collaterale tibiale/mediale,  

• pes anserinus - je tvorený šľachami m. sartorius, m. gracilis a m. semitendinosus, 

• m. semimembranosus - jeho úpon sa delí na 4 časti: mediálna časť sa upína pod 

vnútorný postranný väz, ventrálna končí na zadnom rohu mediálneho menisku, distálna 

zrastá s povrchovými vláknami m. popliteus a laterálna sa upína na tibiu v rovnakej 

úrovni ako vnútorný postranný väz, 
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• lig. popliteum obliquum, 

• caput mediale m. gastrocnemii. 

 

Laterálna skupina stabilizátorov: 

• tractus iliotibialis - ventrálne snopce zrastajú s m. vastus lateralis a upínajú sa na 

vonkajšiu stranu pately, 

• lig. collaterale fibulare/laterale, 

• m. biceps femoris, 

• lig. popliteum arcuatum, 

• m. popliteus - má značný stabilizačný význam. Jeho šľacha svojim priebehom zosilňuje 

kĺbové puzdro, tonizuje lig. popliteum arcuatum a dynamicky stabilizuje laterálny kondyl 

femuru, 

• caput laterale m. gastrocnemii.  

Articulatio tibiofibularis je kĺbové spojenie hlavice fibuly s tíbiou. Spevňuje ho lig. capitis 

fibulae anterius et posterius. 

 

Kineziologické aspekty kolenného kĺbu 

V kolennom kĺbe prebiehajú rôzne druhy pohybu: valivý, translačný a rotačný. 

Kolenný kĺb nemá stálu os pohybu - tá sa mení podľa stupňa jeho flexie.  

Niekedy sa preto o kolennom kĺbe hovorí ako o instantnom (nestálom) rotačnom centre. 

 

Pohyby v KK môžeme (schematicky) rozdeliť na:  

• flexiu v rozsahu 130 - 160 °,  

• extenziu (základné postavenie kĺbu),  

• vnútornú (17 °) a vonkajšiu (21 °) rotáciu (Dylevský, 2009). 

  

Základným postavením KK je jeho plná extenzia. V tomto postavení sú napäté postranné 

väzy, všetky väzy na zadnej strane kĺbového puzdra a femur nalieha na tibiu - koleno je 

„zamknuté“, tzn., že je v stabilnej polohe. „Odomknutie“ kolena je vyvolané malou rotáciou (pri 

voľnej nohe sa tibia otáča dovnútra; pri fixovanej nohe femur navonok), pri ktorej sa uvoľňujú 

postranné väzy a predný skrížený väz. „Odomknutie“ kolena je podmienkou realizácie flexie 

KK.  
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Flexia KK prebieha v niekoľkých fázach.  

• Začínajúca flexia (prvých 5 ° je sprevádzaná tzv. počiatočnou rotáciou. Vonkajší kondyl 

femuru sa skutočne otáča, vnútorný sa posúva. V tejto fáze pohybu sa kolenný kĺb 

„odomkne“. 

• Nasleduje valivý pohyb - femur sa „valí“ po tibii a po oboch meniskoch. 

• V záverečnej fáze flexie sa stále zmenšuje kontakt femuru s tibiou a menisky sa posúvajú 

po tibii dozadu (kĺzavý pohyb). Flexia KK sa teda dokončuje v meniskotibiálnom 

kontakte, pričom posun laterálneho menisku po tibii je omnoho väčší (asi 12 mm) než 

posun mediálneho menisku (asi 6 mm).  

 

Svaly vykonávajúce flexiu KK: 

Hlavné: 

• m. semitendinosus, 

• m. semimembranosus, 

• m. biceps femoris. 

Pomocné: 

• m. sartorius,  

• m. gastrocnemius,  

• m.gracilis,  

• m.popliteus. 

 

Extenzia KK - je nulová pozícia. Ide o základné postavenie kolenného kĺbu, kedy je kolenný kĺb 

tzv. „zamknutý”. Sú napäté postranné väzy a väzy na zadnej strane kolenného kĺbu. Celý proces 

návratu z flexie do nulového postavenia prebieha opačne až k záverečnej rotácii opačného 

smeru, ktorá extendovaný kĺb opäť „uzamkne”. Patela kĺže pri extenzii proximálne. Rozsah jej 

posunu je 5 -7 cm. 

 

Svaly vykonávajúce extenziu KK: 

• m. quadriceps femoris (vastus medialis, lateralis, intermedius, rectus femoris), 

• dosiahnutú extenziu fixujú mm.vasti. 

Pomocné svaly: m. tensor fasciae latae, m. gluteus maximus. 

Funkcia m. rectus femoris je závislá od postavenia BK. 
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Intrarotácia KK  

Intrarotáciu v KK vykonávajú (len vo flexii) m. biceps femoris a m. tensor fasciae latae. 

 

Extrarotácia KK  

Extrarotáciu v KK vykonávajú (opäť len vo flexii!) m. semitendinosus a m. semimembranosus.  

 

Rozsah rotácií sa zväčšuje so zväčšujúcou sa flexiou v KK. Maximálne rotačné hodnoty je 

možné dosiahnuť pri flexii medzi 45 - 90 °. Pri vnútornej rotácii tibie sa skrížené väzy na seba 

„navíjajú”, pri vonkajšej rotácii tibie relaxujú. Väčšina flexorov KK má súčasne rotačný účinok. 

Veľký vplyv na rozsah rotácie má aj zaťaženie kĺbov, preto zvýšený tlak (napr. vzpierači) môže 

rotácie výrazne obmedziť.  

 

Vybrané patokineziologické aspekty kolenného kĺbu  

 

Patelofemorálne postihnutie (patelofemorálny syndróm, „bežecké koleno”) - je bolestivý 

syndróm v oblasti kolenného kĺbu. Diferenciálne diagnosticky je potrebné uvažovať aj o 

chondromalácii pately. Príčiny patelofemorálneho syndrómu sú pravdepodobne multifaktoriálne. 

Presný mechanizmus jeho vzniku nie je úplne jednoznačne objasnený, najčastejšie sa pôvod 

ťažkostí pripisuje zväčšeniu tzv. Q uhla, čo je uhol medzi šľachou m. quadriceps femoris a 

ligamentum patellae (obr. 18).  Uhol väčší ako 20º spôsobuje pri aktivácii/kontrakcii m. 

quadriceps femoris ťah pately laterálnym smerom (efekt napätého luku) a tým vznik zvýšeného 

tlaku pately na laterálny kondyl femuru. Bolesť sa môže vyskytovať u adolescentov, ale aj u 

starších ľudí, spravidla nadpriemerne aktívnych. Objavuje sa spontánne alebo pri extrémnom 

zaťažení chrupavky pod patelou pri chôdzi zo schodov, z kopca, pri drepe, kľaku alebo pri 

dlhodobej flexii v kolennom kĺbe, napr. pri cestovaní autom. Bolesť je iba v oblasti kolena, nie 

sú poškodené väzy ani menisky kolenného kĺbu a rozsah pohyblivosti je normálny.  

 

Gonartróza - je nezápalové degeneratívne ochorenie kolenného kĺbu s nadmerným 

opotrebovaním kĺbnych chrupaviek, subchondrálnou sklerózou, osteofytmi a zmenou synovie. 

Postihuje mediálny aj laterálny femorotibiálny alebo femoropatelárny kompartment. Príčiny sú 

primárne (idiopatické) alebo sekundárne (teda prítomné v kĺbe, ktorý bol už predtým postihnutý 

ochorením, resp. patologickým procesom - napr. vrodené ochorenia kolenného kĺbu, artritídy, 

aseptické nekrózy, úrazy atď.). 
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Medzi ďalšie príčiny bolestí kolena a jeho predčasného opotrebovania patria anatomické 

odchýlky - „malalignment syndrome” - anomálny vzťah medzi femurom, tibiou, 

interkondylárnym žliabkom femuru a kĺbovou plochou pately. Ide o odchýlky od 

fyziologického postavenia osi kolena (genu varum, valgum), anomálne postavenie pately 

(patella alta, baja, obr. 19), anomálie tvaru a vzájomného postavenia kĺbových plôch pately. 

 

 

 

Obr. 19: Postavenie pately.  

https://x10therapy.com/patella-baja-the-most-common-knee-condition-nobody-knows-about/ 

 

Ruptúra ligamentum cruciatum anterior (LCA)  

Ruptúra LCA je jedným z najčastejších poranení kolena u mladých ľudí. Jeho izolované ruptúry 

predstavujú skoro polovicu všetkých ligamentóznych poranení KK. Nárast počtu úrazov 

evidujeme predovšetkým v poslednej dekáde vďaka rozvoju mnohých športov, ktoré kladú 

väčšie nároky na stabilitu a dynamiku KK. V dnešnej dobe počet poranení LCA neustále stúpa a 

predstavuje narastajúci problém v populácii v najproduktívnejšom veku. 40 % poranení 

„mäkkého” kolena predstavuje poranenie väzov, z čoho 46 % pripadá na čistú ruptúru LCA. 

Jedným z kľúčových predispozičných faktorov je porucha neuromuskulárneho riadenia 

dynamickej stabilizácie KK a jeho spätnej väzby. Narušenie mäkkých štruktúr kolena sa prejaví 

v poruche propriocepcie, čo následne zhoršuje riadenie dynamickej stabilizácie kolena a 

koordináciu stabilizačných svalov. Pri kompletnej ruptúre dochádza u pacientov k častému 

podlamovaniu kolena, nestabilite a ku vzniku kĺbových výpotkov. V akútnom štádiu je prítomný 

krvný výron (haemarthros). Je prítomné aj značné oslabenie m. quadriceps femoris a zvýšené 

nápätie ischiokrurálnych svalov.  
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Poškodenie postranných väzov - vedie k nestabilite kolena. K poškodeniu týchto väzov 

dochádza pri distorzii pri nefyziologickej deformácii kolena do valgozity (je poškodený 

mediálny postranný väz) alebo do varozity (je poškodený laterálny postranný väz). Dochádza k 

tomu v situáciách, kedy je predkolenie fixované a telo sa zotrvačnosťou pohybuje na vnútornú 

alebo vonkajšiu stranu. Môže dôjsť k natiahnutiu, čiastočnému alebo úplnému pretrhnutiu väzu. 

 

Poškodenie meniskov - častejšie dochádza k poškodeniu mediálneho menisku, ktorý je ku 

kolennému kĺbu pevnejšie fixovaný. Pri poškodení meniskov je narušená ich schopnosť tlmiť 

nárazy. S vekom dochádza k úbytku vody a kolagénnych vláken vo väzivovej chrupavke, ktorá 

tvorí menisky. Potom stačí k poraneniu i veľmi malý podnet.  

 

“Unhappy trias” - nešťastná triáda - pri pôsobení veľkej sily vzniká súčasne poškodenie 

postranného väzu, skríženého väzu a menisku. Tým sú znefunkčnené dôležité stabilizátory 

kolenného kĺbu a vzniká jeho značná nestabilita. 

 

M. Osgood Schlatter  

Bolestivý stav spôsobený aseptickou nekrózou tuberositas tibiae v mieste úponu m. quadriceps 

femoris. Častý je u aktívnych športujúcich detí predovšetkým v období rastovej akcelerácie, 

event. pri svalových dysbalanciách. Dochádza pri ňom k preťaženiu rastovej platničky (apofýzy) 

svalového úponu.  

 

7.3. Členkový kĺb, noha 

 

Funkčná anatómia oblasti nohy a členka 

V evolučnom ponímaní prekonala noha dlhý vývoj od živočíšnych predchodcov človeka, kedy 

slúžila ako nástroj k uchopovaniu, šplhaniu, držaniu, skákaniu až ku svojej dnešnej podobe 

(Dylevský, 2009). Vznik bipedálnej chôdze spôsobil štrukturálne zmeny nohy, a tým aj celého 

pohybového systému. 

Noha je konečným článkom dolnej končatiny. Pri lokomócii plní funkcie statické (absorbuje 

energiu dopadu) a dynamické (vykonáva odraz). Nohu tvorí 26 kostí, 107 väzov a 19 svalov. 

Proximálne oblasť nohy nadväzuje na kosti predkolenia (tibiu a fibulu).  

 

Kostra nohy má 3 oddiely (anatomicky):  

• Tarsus, 
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• Metatarsus, 

• Phalanges. 

 

 

Obr. 20:  Kosti nohy.  https://www.wikiwand.com/en/Metatarsal_bones 

 

Z hľadiska štruktúry a funkcie sa noha delí na tri oddiely, ktoré oddeľujú línie Chopartovho 

a Lisfrancovho kĺbu (obr. 21):  

• zánožie - tvoria ho talus a calcaneus,  

• stredonožie - tvorí 5 malých tarzálnych kostí (os cuboideum, os naviculare a ossa 

cuneiformia),  

• prednožie - je tvorené metatarzami a článkami prstov.  

Pri zjednodušenom delení na dva segmenty oddeľuje Chopartov kĺb zánožie od prednožia - v 

tomto prípade teda prednožie zahŕňa i stredonožie. 

 

https://www.wikiwand.com/en/Metatarsal_bones
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Obr. 21: Chopartov a Lisfrancov kĺb. 

https://www.researchgate.net/publication/250920924_Distal_amputations_for_the_diabetic_foot/

figures?lo=1 

 

Kĺby nohy  

• art. talocruralis, 

• art. subtalaris, 

• art. talocalcaneonavicularis, 

• art. calcaneocuboidea + talonavicularis - Chopartov kĺb, 

• art. cuneonavicularis,  

• art. tarsometatarsales - Lisfrancov kĺb, 

• art. metatarsophalangeae, 

• art. interphalangeae. 

•  

Kĺby členka  

• art. talocruralis,  

• art. subtalaris, 

• art. calcaneocuboidea. 
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Svaly predkolenia a nohy 

 

Svaly predkolenia 

• Predná skupina: m. tibialis  anterior, m. extensor hallucis longus, m. extensor digitorum 

longus.   

• Laterálna skupina: m. peroneus longus et brevis. 

• Zadná skupina:  

• povrchová vrstva: m. triceps surae, m. plantaris, m. popliteus, 

• hlboká vrstva: m. tibialis posterior, m. flexor hallucis longus, m. flexor digitorum longus. 

 

Svaly nohy 

• Dorzálna skupina: m. extensor hallucis brevis, m. extensor digitorum brevis.  

• Plantárna skupina: 

• povrchová vrstva: m. abductor hallucis, m. flexor digitorum brevis, m. abductor digiti 

minimi, 

• stredná vrstva: m. quadratus plantae, mm. lumbricales (4 svaly), 

• hlboká vrstva: m. flexor hallucis brevis, m. adductor hallucis, m. flexor digiti minimi 

brevis, m. opponens digiti V.,  

• vrstva interosseálnych svalov: mm. interossei dorsales (4 svaly), mm. inerossei plantares 

(3 svaly).   

 

Kineziologické aspekty 

Nohu je možné prirovnať k dvojramennej páke s osou v taluse, ktorej predné rameno tvoria 

tarzálne, metatarzálne a falangeálne kosti a zadné rameno telo a hrboľ pätovej kosti. Pomer dĺžky 

týchto dvoch ramien je asi 3,5 : 1. Zadné rameno tejto páky je zaťažené cca 3,5x viac než predné 

rameno.  

Hlavnú oporu nohy tvorí calcaneus, ktorý zohráva dôležitú úlohu aj v pasívnej stabilite nohy.  

 

Pohyby nohy 

• dorzálna flexia,  

• plantárna flexia, 

• inverzia/supinácia, 

• everzia/pronácia (obr. 22).   
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Obr. 22: Pohyby nohy (Dylevský, 2009). 

 

Dorzálna flexia, 20-30 ° je pohyb, ktorý sa odohráva v talokrurálnom kĺbe, širšia časť trochley 

sa dostane do tibiofibulárnej vidlice.  

Dorzálnu flexiu realizujú:  

Hlavný sval: m. tibialis anterior.  

Pomocné svaly:  m. extensor hallucis longus, m. extensor digitorum longus. 

 

Plantárna flexia, 30-50 °,  prebieha v talokrurálnom kĺbe a čiastočne v subtalárnom kĺbe.  

Plantárnu flexiu realizujú:   

Hlavný sval: m. triceps surrae,   

Pomocné svaly: retromaleolárne svaly (m. tibialis posterior, m.  plantaris, m. flexor hallucis 

longus, m. flexor digitorum longus), svaly fibulárnej skupiny (m. peroneus longus et brevis). 

 

Supinácia a pronácia - pohyby okolo osi subtalárneho kĺbu, táto os zviera s pozdĺžnou osou 

nohy uhol 15 - 20 °. 

Inverzia - t.j. supinácia + addukcia - elevuje sa vnútorný okraj nohy, pohyb je združený 

s plantárnou flexiou. 

Svaly vykonávajúce supináciu:  

• m. tibialis posterior,  

• m. flexor digitorum longus,  

• m.flexor hallucis longus,  

Pomocný sval:  

• m. triceps surrae.  

Everzia - t.j. pronácia + abdukcia - elevácia vonkajšieho okraja nohy. 
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Svaly vykonávajúce everziu:  

• svaly fibulárnej skupiny (m. peroneus longus et  brevis), pohyb je združený s dorzálnou 

flexiou. 

Pozn.: Keďže je laterálny členok uložený kaudálnejšie než mediálny, priebeh osi je šikmý, takže 

výsledkom pohybu okrem dorzálnej a plantárnej flexie je súčasne i pohyb v rovine transverzálnej 

a frontálnej, teda inverzia a everzia nohy (pri plantárnej flexii inverzia a pri dorzálnej flexii 

everzia):  

• dorzálna flexia je spojená s abdukciou a pronáciou (everzia),  

• plantárna flexia je spojená s addukciou a supináciou (inverzia) ( Dylevský, 2009). 

 

Každý pohyb v členku je spojený s rotáciou fibuly. 

Pri plantárnej flexii sa napína predný talofibulárny väz (lig. talofibulare anterius) a pohybuje 

fibulou vpred, distálne a do vnútornej rotácie.  

Pri dorzálnej flexii sa fibula ťahom zadného tibiofibulárneho väzu (lig. tibiofibulare posterius) 

posúva dorzálne a proximálne. Tým sa mení priebeh snopcov lig. tibiofibulare anterius na viac 

horizontálny, čo umožňuje vonkajšiu rotáciu fibuly.  

 

Flexia v kolennom kĺbe je spojená s vnútornou rotáciou predkolenia a talu a pronáciou v 

subtalárnom kĺbe.  

Tým dôjde k „odomknutiu“ Chopartovho kĺbu (osi kalkaneokuboidného a talonavikulárneho 

kĺbu sú paralelné), čo umožní prispôsobiť chodidlo povrchu podložky.  

Extenzia v kolennom kĺbe je spojená s vonkajšou rotáciou tibie a talu a supináciou v 

subtalárnom kĺbe. Tým dôjde k „uzamknutiu“ Chopartovho kĺbu. Takto sa noha stáva rigidnou 

pákou, vďaka čomu možno využiť kontrakciu m. triceps surae na odraz. 

 

Pri chôdzi alebo behu dopadne chodidlo na zem najprv vonkajšou stranou päty a ide do 

pronácie v členku (približne 5 °, až sa dostane úplne do kontaktu so zemou a môže tak správne 

podporiť hmotnosť tela. Tento pohyb chodidla optimálne rozloží sily vznikajúce pri došliapnutí.  

Pronácia je dôležitá, lebo umožňuje absorpciu nárazov chodidiel o zem. Na konci cyklu sa 

chodidlo zodvihne rovnomerne z prednej časti chodidla a palcov.  

Pozn.: Ľudia s normálnou pronáciou členka majú aj normálnu klenbu nohy.  

 

Vnútorné svaly nohy sa aktivujú pri adaptácii na terén a nastavujú profil nohy pri udržiavaní 

vzpriameného držania tela.  
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Vonkajšie svaly nohy sa zúčastňujú na udržiavaní stabilnej polohy vo vzpriamenom stoji, majú 

vplyv na udržiavanie klenby nohy a pomáhajú pri zdvihnutí chodidla pri chôdzi. 

 

Klenba nohy - zdravá noha sa v stoji opiera o podložku v troch bodoch (I. a V. metatarsus + 

pätová kosť). Táto klenba nie je strnulá. Pomocou šliach a väzov sa tlmia otrasy vzniknuté pri 

chôdzi. Na aktívnom vytváraní klenby nohy sa podieľajú dlhé svaly (m. tibialis anterior, m. 

tibialis posterior, m. flexor hallucis longus, m. flexor digitorum longus, m. peroneus longus a 

brevis), aj krátke svaly nohy (predovšetkým m. quadratus plantae). Stav nožnej klenby teda 

závisí od stavu dlhých svalov a od funkčnosti vlastných svalov nohy.  

 

Pohyby prstov nohy  

Flexia:  

Hlavné svaly: m. flexor digitorum longus et brevis.  

Pomocné svaly: m. quadratus plantae, mm. lumbricales et interossei. 

Extenzia: m. extensor hallucis longus et brevis, m. extensor digitorum longus et brevis. 

Abdukcia: m. abductor hallucis, mm. interossei dorsales. 

Addukcia: m. adductor hallucis, mm. interossei plantares. 

 

Tiaž tela sa u človeka prenáša na talus a z talu na 3 oporné body: 

• päta,  

• hlavička 1. metatarzu,  

• hlavička 5. metatarzu. 

 

Medzi týmito 3 opornými bodmi sú kosti usporiadané do 3 oblúkov: 

• vnútorný pozdĺžny oblúk,  

• vonkajší pozdĺžny oblúk, 

• priečny oblúk. 

 

Funkcie členkového kĺbu a klenby nohy:  

• aferencia - monitoring terénu (propriocepcia - základný monitoring pre ťažisko tela, 

exterocepcia - monitoruje kontaktnú plochu terénu (detekcia rizika, kvalita, ostrosť, teplo atď.),  

• nosné funkcie - báza opory, základ pre lokomóciu (spotreba a uvoľňovanie energie), tlmenie 

nárazov,  
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• pedipulačné funkcie (uchopovanie predmetov a ich používanie pomocou svalov nohy, 

schopnosť nohy prispôsobovať sa tvarom predmetov). 

 

Vybrané patokineziologické aspekty oblasti nohy 

Patokineziologické aspekty v oblasti nohy súvisia najčastejšie s poklesom jej klenby 

(plochonožie) alebo s vysokým priehlavkom. Oba tieto stavy môžu vyústiť do artrózy kĺbov 

nohy.  

Nadmerná pronácia (viac než 5 °) - chodidlo a členok majú problém stabilizovať telo, nie je 

dostatočná absorpcia nárazov pri dopade (je prítomná insuficiencia stabilizácie postúry).  

Nadmerná pronácia spôsobuje deformitu chodidla, predkolenia i kolena a môže viesť k bolesti vo 

všetkých týchto oblastiach. Na konci chôdzového cyklu sa chodidlo sa pri nej zdvíha/„odvíja“ od 

podložky predovšetkým s využitím palca, ktorý tým pádom môže byť preťažovaný. Ľudia s 

nadmernou pronáciou majú väčšinou ploché nohy.  

Nedostatočná pronácia (menej než 4 °) - sily sú pri dopade sústredené na menšiu plochu 

chodidla (vonkajšia časť) a nie sú rozložené rovnomerne. Chodidlo je rigídnejšie a nedostatočne 

tlmí nárazy pri dopadoch, čo môže viesť k problémom nielen v oblasti chodidiel, ale aj kolien.  

Pri dokončení chôdzového cyklu sa chodidlo dvíha od podložky prostredníctvom prednej 

vonkajšej časti nohy a prstov.  

Ľudia s nedostatočnou pronáciou majú väčšinou vysokú klenbu.  

Existuje mnoho ochorení, ktoré súvisia so vznikom porúch v oblasti nôh a prstov.  

Príčiny môžu byť vrodené alebo získané (digiti hamati, hallux valgus atď.). Získané vznikajú 

predovšetkým pri nosení nevhodnej obuvi, pri zamestnaní v dlhodobom stoji atď.  

Základné typy nohy:  

• normálna,  

• plochá, 

• vysoko klenutá noha.  

 

Deformity nohy  

Pes varus 

Chodidlo smeruje dovnútra (inverzia) vplyvom prevahy m. tibialis anterior et posterior, oslabené 

sú mm. peronei. 

 

Pes equinus 

Noha je fixovaná v plantárnej flexii. 



110 

 

Prítomné je oslabenie m. tibialis anterior a extenzorov prstov, päta sa pre kontraktúru m. triceps 

surae elevuje a zaťaženie spočíva na špičke.  

Pes varus a pes equinus sa môžu navzájom kombinovať.  

 

Pes valgus 

Prítomné je oslabenie m. tibialis posterior alebo krátkych svalov nohy, chodidlo smeruje 

navonok (everzia) vplyvom prevahy m. peroneus longus. 

 

Pes cavus (excavatus) 

Abnormálna elevácia pozdĺžnej klenby - zvýšená je klenba nohy, v spojení s equinozitou 

prednožia a varozitou až „strmým“ postavením pätovej kosti. Pri oslabení m. triceps surae 

v kombinácii s hyperaktívnymi flexormi prstov nachádzame drápovité kontraktúry prstov. 

Pes cavus sa môže vyskytnúť ako idiopatická deformita, ale často tiež v spojení s rôznymi 

neurologickými ochoreniami.  

 

Pes planus - tzv. flat foot 

Získaná plochá noha je statická deformita, ktorá môže vzniknúť v každom veku po ukončení 

kostného rastu v dôsledku pôsobenia rôznych faktorov (najmä dlhodobého preťažovania alebo 

vplyvom nedostatku aferentných informácií z proprioreceptorov). Príčinou jej vzniku môžu byť 

aj stavy spôsobené oslabením väzivového aparátu (napr. systémové ochorenia), zápalové, 

poúrazové stavy atď..  

Prítomný je pokles pozdĺžnej klenby chodidla, ktorý je vyjadrený v rôznom stupni a sprevádzaný 

mnohými anatomickými a topografickými zmenami. Nejde iba o zmeny stavby kosti, ale aj o 

zmeny podmienené spolupôsobením ligamentózneho a svalového aparátu.  

V detskom a adolescentnom veku sa stretáváme aj s vrodenými príčinami plochej nohy (rigídný 

typ deformity, pri postoji na špičkách pretrváva).  

 

Pes transversoplanus - tzv. splay foot 

Priečne plochá noha je deformita so zníženou priečnou klenbou nohy medzi I. a V. metatarzom.    

Môže byť spôsobená napr. vrodenou deformitou bedrových kĺbov, pri ktorej následne dochádza 

k valgotizácii kolena, plochonožiu a zaťaženiu celého prednožia. K rozvoju získanej priečne 

plochej nohy prispieva tiež nevhodná obuv u žien (úzka špička, vysoký podpätok), nadváha, 

atrofia krátkych svalov nohy, atrofia tukového vankúša. Spája sa s bolesťami v oblasti hlavičiek 
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metetarzov, event. aj s poškodením nn. digitales plantares (bolesť vyžaruje medzi 2. a 3. prst - 

Mortonova neuralgia).  

 

Pes planovalgus  

Pri planovalgozite je prítomná kombinácia plochej nohy a vbočenej päty. Patológia je definovaná 

ako valgozita pätovej kosti nad 20 °. Okrem valgóznej päty je súčasťou tejto deformity tiež 

vnútorná rotácia osi predkolenia, pokles talu mediálne a plantárne, abdukcia alebo addukcia 

prednožia a pronácia I. metatarzu.  Často pozorujeme skrátenie Achillovej šľachy, ktorá je 

jednou z príčin pronačného držania nohy týchto pacientov.  

 

Pes equinovarus congenitus (PEC) 

Vyskytuje sa ako samostatná jednotka (idiopatický pes equinovarus) alebo ako sekundárna 

deformita pri inom ochorení (myogénny, neurogénny, osteogénny pes equinovarus). Pri PEC 

zisťujeme: 

• ekvinozitu v členkovom kĺbe (tibiotalárna plantárna flexia),  

• varozitu nohy spôsobenú supináciou pätovej kosti,  

• exkaváciu a addukciu prednej časti nohy (mediálna dislokácia os naviculare a os 

cuboideium). 

Deformita je fixovaná zvýšeným ťahom m. tibialis posterior, skrátením Achillovej šľachy a 

skráteným a zhrubnutým lig. talonaviculare (Kokavec, 2010). 

 

Pes calcaneovalgus („hákovitá“ noha)  

Pes calcaneovalgus je vrodenou deformitou nohy, kde je noha postavená v členkovom 

kĺbe do maximálnej dorzálnej flexie (niekedy môže byť dorsum nohy priložené až na prednú 

stranu predkolenia). Päta je vo valgóznom postavení. Prakticky od narodenia sa polohuje 

chodidlo do korigovaného postavenia v talokrurálnom kĺbe. 

 

Pes planovalgus congenitus („kolískovitá“ noha) - talus verticalis, vrodený strmý talus  

Talus je postavený do maximálnej plantárnej flexie, os naviculare je v talonavikulárnom skĺbení 

dislokovaná. Toto postavenie spôsobuje kolískovitý tvar chodidla. Súčasťou deformity je 

skrátená Achillova šľacha, everzia päty, prednožie je v abdukcii a dorzálnej flexii. 
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Pes adductus - metatarsus varus (adductus) 

Ide o redresibilnú vrodenú chybu polohového typu, ktorá je charakterizovaná addukciou prednej 

časti nohy voči normálne postavenej zadnej časti. Niekedy býva postihnutie obmedzené na I. 

metatarsus a je často spojené s varozitou palca. Pri tejto deformite má noha obličkovitý tvar, 

prednožie je postavené do addukcie a inverzie oproti pätovej kosti. Pätová kosť je v neutrálnej 

polohe. Pri chôdzi špičky smerujú k sebe.  

 

Digitus quintus supraductus 

Vrodené addukčné postavenie malíčka, ktorý je preložený cez 4. prst, nad ostatnými prstami a je 

rotovaný do vonkajšej rotácie. 

 

Hallux valgus (vbočený palec)  

Vbočený palec je statická deformita prednožia, ktorá je definovaná valgóznym postavením a 

mediálnou rotáciou palca v metatarzofalangeálnom skĺbení (MTP), valgóznym postavením a 

prominenciou I. hlavičky metatarzu. Poklesnutá je priečna klenba chodidla. Pri rozvoji artrózy v 

MTP kĺbe pozorujeme obmedzenie hybnosti, opuch, bolestivosť „haluxu“, vznik burzitídy, 

zmeny na koži. 

 

Hallux rigidus (stuhnutý palec) 

Rigídny palec je definovaný degeneratívnym postihnutím (artrózou) metatarzofalangeálneho 

kĺbu palca bez vzniku jeho osovej deformity. Ku klinickému obrazu patrí bolesť pri chôdzi. V 

objektívnom náleze je deformácia MTP skĺbenia, ktorá je podmienená osteofytmi s maximom na 

dorzálnej strane kĺbu, pohyb v MTP skĺbení je bolestivý a obmedzený do dorzálnej flexie. 

Pri funkčnom vyšetrení stoja a pri chôdzi je noha zaťažená na vonkajšej hrane nohy, chýba 

„odvíjanie” chodidla cez palec. 

 

Digitus hamatus (kladivkovitý prst)   

Digitus hamatus je flekčná deformita proximálneho interfalangeálneho skĺbenia. 

V metatarzofalangeálnom skĺbení je proximálny článok v hyperextenzii, môže dôjsť až 

k subluxácii bázy proximálneho falangu na dorzum hlavičky metatarzu. Hlavičky metatarzov sú 

preťažené, v dôsledku čoho dochádza k tvorbe bolestivých plantárnych otlakov. 
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Metatarzalgia  

Intenzívna bolesť prednej časti chodidla distálne od Lisfrancovho kĺbu pri chôdzi, najčastejšie 

v dôsledku preťaženia prednožia s následnou fixáciou plantárnej prominencie hlavičiek 

metatarzov (Dungl, 2005). 

 

Calcar calcanei - pätová ostroha  

Osteofyt/výrastok plantárnej časti pätovej kosti v mieste úponu krátkych svalov nohy 

a plantárnej aponeurózy. Vzniká vplyvom chronického dráždenia úponov krátkych svalov nohy, 

pri preťažovaní, chôdzi v nevhodnej obuvi atď..  Prítomná je bolesť pri tlaku/došliapnutí 

plantárne, resp. medioplantárne.  

 

M. Haglund - Sever  

Aseptická nekróza apofýzy pätovej kosti (pri úpone Achillovej šľachy na pätovú kosť), na RTG 

sú viditeľné fragmentácie pätovej kosti. Vyskytuje sa hlavne u chlapcov (športovcov) vo veku 8-

14 rokov. Prejavuje sa záťažovou a pozáťažovou bolesťou päty, jej palpačnou bolestivosťou, 

opuchom, začervenaním, krívaním. Odporúča sa pokojový režim, odľahčenie, podpätenka.  

 

Správna obuv detí 

Začiatky chôdze: Pevný opätok, nízky podpätok, šnurovanie nad členky, správne tvarovaná 

obuv nad  členky. Obuv plní základnú úlohu: udržiava pri zaťažení kolmé postavenie päty k 

podložke.  

Po upevnení samostatnej chôdze (fyziologický vývoj): poltopánky, sandále.  

Ideálne minimálne do10 rokov odporúčame klasickú európsku obuv, ktorá by mala spĺňať tieto 

kritériá:   

• spevnená pätová časť obuvi, 

• kolmé postavenie pätovej časti obuvi, 

• dostatok miesta v prstovej časti obuvi - širšie prednožie, 

• flexibilita obuvi vo všetkých smeroch, 

• zmäkčená podrážka tlmiaca nárazy, 

• nízka hmotnosť obuvi, 

• tvar „zvršku” topánky zabezpečujúci fixáciu nohy, 

• zdravotne nezávadný materiál. 

Odporúčame proprioceptívnu/senzorickú stimuláciu chodidiel po variabilných stimulujúcich 
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povrchoch, nie je vhodná chôdza naboso po tvrdom povrchu (plávajúce podlahy, dlažba).  

 

8. Chrbtica 

Chrbtica je nosnou osou tela, umožňuje vzpriamený postoj a chráni miechu. Chrbtica sa skladá 

zo stavcov (7 krčných, 12 hrudných, 5 driekových, krížová kosť (S1-S5) a kostrč) (Obr. 23).  

Stavce sú spojené kĺbmi, väzmi a svalmi. Medzi stavcami sa nachádzajú medzistavcové 

platničky. Chrbtica je zahnutá v sagitálnej rovine.  

Hlavými úsekmi chrbtice sú: oblasť krčná, hrudná, drieková, krížová kosť a kostrč.  

 

 

Obr. 23: Chrbtica (columna vertebralis). 

https://www.lecturio.com/concepts/vertebral-column/ 

 

Pohybový segment chrbtice má tri základné komponenty:  

• nosnú, pasívne fixačnú (stavce a chrbtové väzy),  

• hydrodynamickú (medzistavcové platničky a cievny systém chrbtice),  

• kinetickú, aktívne fixačnú (kĺby a svaly).  

. 

https://www.lecturio.com/concepts/vertebral-column/
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Pohyblivosť chrbtice 

• anatomickou a funkčnou jednotkou chrbtice je vertebrón, vertebrón je tvorený 2 

základnými stavcami + medzistavcovou platničkou + 4 intervertebrálnymi kĺbami + 

segmentálnymi svalmi (mm. intertransversarii, mm. interspinales, 

mm.costotransversales),  

• vyššou funkčnou jednotkou je segment, pri ktorom rozlišujeme jeho morfologickú (  

anatomickú) a funkčnú časť. 

 

Medzistavcová platnička 

• horná krycia plocha, 

• nucleus pulposus, 

• anulus fibrosus, 

• dolná krycia plocha (obr. 24). 

        

Obr. 24: Medzistavcová platnička. 

Z archívu autora, prezentácia pri výučbe predmetu Kineziológia a patokineziológia, SZU.  

https://www.spineuniverse.com/anatomy/spinal-anatomy-slideshow?fbclid=IwAR2pcqGY-

OplLQD_Pz_SVsgiEKtwRRhzKJucpWekdTjMPFSkcQ2k4uvpd-8 

 

Zvláštnym intervertebrálnym spojením je atlantookcipitálny kĺb a atlantoaxiálny kĺb. Medzi 

okcipitálnou kosťou, stavcami C1 a C2 je totiž až šesť kĺbov: 

• dva kĺby medzi kondylmi okcipitálnej kosti a atlasom, 

• dva intervertebrálne atlantoaxiálne kĺby,  
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• dva kĺby medzi oblúkom atlasu (kĺb medzi ním a dens axis a lig. cruciatum atlantis) 

(Lánik, 1990). 

Tieto kĺby vystupujú ako funkčná jednotka, ktorá umožňuje flexiu a extenziu v rozsahu do 20 - 

30 °, úklony do strany v rozsahu 10 - 15 ° s rotáciu hlavy na každú stranu asi 30 °. 

Hlava je v základnej pozícii, keď je jej stredná čiara v sagitálnej rovine a spojnica vonkajšieho 

zvukovodu s dolným okrajom očnej jamy je v horizontálnej rovine. U dospelého človeka je 

ťažisko hlavy v oblasti tureckého sedla, čiže pred priečnou osou atlantookcipitálnych (AO) 

kĺbov, u dieťaťa je tesne za touto osou. 

 

Pohyblivosť je závislá od postavenia kĺbnych plôšok jednotlivých stavcov. 

• v cervikálnej oblasti sa kĺbne plôšky skláňajú šikmo spredu dozadu, čím umožňujú 

veľký rozsah pohybu vo všetkých rovinách, 

• thorakálne stavce majú kĺbne plôšky postavené skoro vo frontálnej rovine, čím 

dovoľujú úklony a rotácie, kým flexia a extenzia sú pomerne obmedzené (spojenie s 

rebrami),  

• lumbálne stavce majú kĺbne plôšky v sagitálnej rovine, čiže rozsah úklonov a rotácie je 

malý, ale významné sú rozsahy v sagitálnej rovine - flexia a extenzia, 

• v lumbosakrálnej oblasti sú kĺbne plôšky vo frontálnej rovine, čiže je veľký rozsah 

pohybu do úklonov. 

 

Pre vzpriamenú polohu tela je zásadným statickým faktorom postavenie panvy - panvový sklon, 

ktorý citlivo reaguje na dĺžku DK, ale sám tiež výrazne ovplyvňuje zakrivenie chrbtice - 

predovšetkým L lordózu a Th  kyfózu. Panva tvorí s chrbticou funkčnú jednotku. Z 

kineziologického hľadiska býva preto panva priraďovaná k chrbtici. 

Panvový sklon je fyziologicky 60 ° (je to uhol medzi spojnicou processus spinosus L4 a horným 

okrajom symfýzy voči horizontále). 

Ak je panva v inklinácii - hovoríme o tzv. vysokej panve - zviera s horizontálou uhol väčší ako 

60 °.  Zo svalov tento uhol zvyšujú (panvový sklon zväčšujú), a teda posúvajú symfýzu nadol 

a dozadu: m. iliopsoas, m. rectus femoris, m. adductor brevis et longus a ostatné flexory BK. 

Dorzálne elevujú krížovú kosť: m. multifidus, m. quadratus lumborum, m. longissimus a m. 

iliocostalis. Dochádza k lordotizácii, skracujú sa vzpriamovače trupu (mm. erectores spinae). 

Ak je panva v reklinácii - hovoríme o tzv. nízkej panve - zviera s horizontálou uhol menší ako 

60 °. Zo svalov tento uhol znižujú (panvový sklon zmenšujú), a teda posúvajú symfýzu dopredu 
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a nahor: m. biceps femoris, m. semitendinosus, m. semimembranosus, m. gluteus maximus a m. 

gluteus medius. Z ventrálnej muskulatúry má na kraniálny pohyb symfýzy vplyv m. rectus 

abdominis. Dochádza k „oplošteniu“ driekovej lordózy.   

Každá zmena panvového sklonu si vynucuje aj zmenu zakrivenia chrbtice, najmä jej driekovej 

časti.  

 

Rozlišujeme dva druhy driekovej lordózy: 

• krátku - L1-L4, 

• dlhú - L2-S1. 

Pozn.: Čím je kratšia lordóza, tým viac sa do tohto úseku sústreďujú tlakové a ťahové sily 

vyvolané tiažou a svalmi.  

 

So zakrivením L lordózy súvisí aj zmena zakrivenia Th chrbtice. Môže ísť o plynulý prechod, 

často však býva tento prechod aj zvýraznený. Pri zvýraznenej Th kyfóze je potrebné určiť jej 

vrchol, teda stavec, v ktorom sa najviac zvýrazňuje Th zakrivenie.  

Zmenami fyziologického zakrivenia hrudnej chrbtice v sagitálnej rovine sú: 

• hyperkyfóza - dlhá - prechádza až do driekovej oblasti, 

                     - krátka 

➢ Th4-Th6 (horná), 

➢ Th7-Th9 (stredná), 

➢ pod Th9 (dolná), 

• „oploštená“ kyfóza, 

• patologická lordóza na hrudníku. 

Podľa priebehu ťažnice: 

• vyvážená kyfóza - ťažnica z tureckého sedla (sella turcica) sa premieta do BK, 

• nevyvážená kyfóza - ťažnica z tureckého sedla (sella turcica) sa premieta pred BK. 

Voči hrudníku môže byť Th chrbtica uložená: 

• hlboko,  

• plytko,  

• stredne.  

Pri hlbokom uložení Th chrbtice má transverzálny prierez hrudníka srdiečkový tvar, pri plytkom 

uložení vyčnievajú tŕňové výbežky nad rovinu chrbta. 
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Kineziológia chrbtice 

Chrbtica nám vďaka usporiadaniu kĺbnych plôšok dovoľuje vykonať niekoľko druhov 

pohybov: 

Translačný pohyb: 

• v zmysle stlačenia (kompresie) a roztiahnutia (distenzie), 

• tieto pohyby sú možné vďaka intervertebrálnemu disku, 

• rozsah týchto pohybov je 5-10 mm. 

V sagitálnej rovine: 

Flexia 

• chrbtica sa skláňa ventrálne, 

• vytvára dorzálne konvexný oblúk, 

• telá stavcov sa k sebe približujú a tŕňové výbežky sa od seba vzdiaľujú, 

• predný pozdĺžny väz sa uvoľňuje (ligamentum longitudinale ant.), 

• zadný pozdĺžny väz sa napína (ligamentum longitudinale post.), 

• najväčší rozsah pohybu do flexie je v krčnej a driekovej časti chrbtice.  

Extenzia 

• chrbtica sa zakláňa dorzálne, 

• vytvára ventrálne konvexný oblúk, 

• telá stavcov sa od seba  vzájomne odďaľujú/vzdiaľujú a tŕňové výbežky sa 

navzájom približujú, 

• predný pozdĺžny väz sa napína, 

• zadný ligamentózny aparát sa uvoľňuje, 

• najväčší rozsah pohybu je možný v krčnej a hrudnej časti chrbtice. 

Pohyby vo frontálnej rovine: 

Úklony 

• chrbtica sa zakrivuje konvexitou na opačnú stranu, 

• maximálny rozsah úklonov je v C oblasti chrbtice, v Th oblasti sa k úklonom 

pridružuje aj rotačný pohyb tiel stavcov na stranu konvexity. 

Pohyby v transverzálnej rovine: 

Rotácie 

• chrbtica rotuje okolo osi, ktorá prebieha v C oblasti chrbticedorzálne od tŕňových 

výbežkov, 

• v Th oblasti ide v strede tela stavcov, 
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• v L oblasti ide popri koreni tŕňových výbežkov, 

• rotácie sú obmedzované medzistavcovými platničkami a ligamentum flavum,  

• najväčší rozsah rotačných pohybov je v krčnej chrbtici, kým v hrudnej a driekovej 

oblasti sú tieto pohyby dosť obmedzené. 

  

Svalový systém chrbtice 

Chrbtové svaly sú uložené na dorzálnej strane trupu a tvoria ich dve hlavné svalové skupiny:  

• hlboké svaly,  

• povrchové svaly (tie sa ďalej delia na svaly spinokostálne a spinohumerálne.  

 

Svalový systém chrbta je tvorený (voľne podľa Lánika, 1990): 

• vlastnými - autochtónnymi svalmi (hlboký stabilizačný systém),  

• dlhými svalmi chrbta (erektory),  

• svalmi bočnej a prednej brušnej steny. 

 

Autochtónne svaly: 

• Krátke - interspinálne, intertransverzálne, rotátory.  

• Dlhé - systém transverzospinálny, spinálny, sakrospinálny, spinotransverzálny. 

Pozn.: Čím hlbšie sú svaly uložené, tým kratší je priebeh ich jednotlivých snopcov. Takže 

najkratšie svaly spájajú len dva najbližšie segmenty. Povrchovejšie spájajú viac segmentov. 

 

Povrchové svaly chrbta: 

Prvá vrstva 

• m. trapezius, 

• m. latissimus dorsi. 

Druhá vrstva  

• m. rhomboideus major et minor, 

• m. levator scapulae. 

Tretia vrstva: 

• m. serratus posterior superior, 

• m. serratus posterior inferior. 
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Hlboké autochtónne svaly chrbta (podľa Lánika, 1990):   

Krátke svaly (spájajú susedné stavce): 

• mm. interspinales - prechádzajú medzi dvoma susednými tŕňovými výbežkami s 

výnimkou Th 4-10, 

• mm. intertransversarii - prechádzajú medzi susednými priečnymi výbežkami, 

• mm. rotatores - prechádzajú z priečneho výbežku stavca na tŕňový výbežok, 

• mm. nuchae profundi, 

• m. rectus capitis posterior minor et major, 

• m. obliquus capitis superior et inferior, 

• m. coccygeus. 

Dlhé svaly 

• Transversospinálny systém - mm. multifidi (mnohí súčasní autori však zaraďujú mm. 

multifidi ku krátkym svalom), m. semispinalis. 

• Spinálny system - m. spinalis cervicis, thoracis.   

• Sakrospinálny system - m. iliocostalis, m. longissimus. 

• Spinotransverzálny systém - m. splenius, m. longissimus, m iliocostalis. 

 

Funkcia chrbtových svalov podľa vrstiev: 

• najhlbšie uložené vrstvy pôsobia monosegmentálne, usporadúvajú (adjustujú) vzájomnú 

polohu segmentov, a to už pri anticipácii (predvídaní, predstave) pohybu - tzv. segmentová 

adjustácia, 

• stredné vrstvy spájajú viac segmentov, ovládajú jednotlivé dielčie sektory chrbtice - tzv. 

sektorová adjustácia, 

• povrchové silné svaly (ako celok nazvaný m. erector spinae) sa uplatňujú pri väčšej 

instabilite, kedy je potrebné vyvinúť intenzívnu silu - tzv. integrálna adjustácia. 

 

8.1. Hlboký stabilizačný systém (HSS) 

Hlboký stabilizačný systém predstavuje svalovú súhru, ktorá zabezpečuje stabilizáciu chrbtice 

v priebehu všetkých pohybov. Svaly HSS sú aktivované pri akomkoľvek statickom zaťažení. 

Aktivita HSS je automatická, týka sa predovšetkým hlbokých svalov, ktoré sú pre posturálnu 

funkciu obzvlášť dôležité.    

Zjednodušene pokladáme HSS za stabilizačné miesto, z ktorého vychádza následný pohyb. 
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Osový orgán, panva, hrudník vytvárajú pomocou stabilizačnej funkcie svalov pevný bod pre 

funkciu svalov s vplyvom na končatiny - tzv. punctum fixum pre končatinové svaly.  

HSS je tvorený svalstvom flexorov, hlbokými svalmi chrbtice, svalstvom panvového dna, 

brušným svalstvom a bránicou.  

Z funkčného a anatomického hľadiska ho môžeme rozdeliť na: 

• oblasť krčnej a hornej hrudnej chrbtice, 

• oblasť dolnej hrudnej a driekovej chrbtice. 

 

Pre fyziologický morfologický vývoj chrbtice a pre jej fyziologické zaťaženie je dôležitá 

spolupráca medzi ventrálnou a dorzálnou muskulatúrou. 

 

V cervikálnej oblasti zabezpečuje svalovú rovnováhu súhra medzi extenzormi a hlbokými 

flexormi (ventrálna muskulatúra), obe tieto skupiny svalov majú začiatky svojich úponov v 

strednej a hornej časti hrudnej chrbtice. 

Extenzory - stredná vrstva: 

• m. semispinalis capitis et cervicis, 

• m. splenius capitis, 

• m. splenius cervicis, 

• m. longissimus capitis, 

• m. longissimus cervicis. 

Extenzory krátke - hlboká vrstva (spájajú lebku, atlas a axis): 

• m. rectus capitis posterior minor et major,  

• m. obliquus capitis superior et inferior (Véle, 1997). 

Flexory - ventrálne uložená hlboká vrstva svalov: 

• m. longus capitis, 

• m. longus colli. 

 

V driekovej oblasti má z podhľadu svalovej rovnováhy rozhodujúci význam súhra medzi týmito 

svalovými skupinami: 

• extenzormi driekovej a dolnej hrudnej chrbtice, z ktorých podstatný význam majú mm. 

multifidi (ich oslabenie vedie k recidivujúcej bolesti v L-S oblasti) a 

• flexormi, ktoré sú tvorené funkčnou súhrou - synergiou bránice, brušných svalov a svalov 

panvového dna. Táto flekčná synergia stabilizuje chrbticu z ventrálnej strany 
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prostredníctvom vnútrobrušného tlaku a je aktivovaná pri akomkoľvek statickom zaťažení. 

Navyše sprevádza každý cielený pohyb horných a dolných končatín. 

Pri posturálnej aktivite je kľúčové koordinované zapájanie svalstva bránice, m.transversus 

abdominis, panvového dna a m. multifidus. 

  

Stabilizačná funkcia mm. multifidi driekovej chrbtice  

Mm. multifidi patria medzi hlboké autochtónne svaly chrbta a sú základom HSS. Sú súčasťou 

transverzospinálneho systému. Ich úlohou je zabezpečiť vzájomné nastavenie stavcov už pri 

predstave pohybu. Svojou aktivitou znižujú axiálny tlak na medzistavcové platničky 

(Špringrová, 2010). 

M. multifidus odstupuje z dorzálnej strany krížovej kosti a všetkých priečnych výbežkov stavcov 

až po C4 a upína sa na tŕňové výbežky tak, že pri svojom priebehu „preskakuje“ najmenej 2-3 

stavce.  

Pozn.: O aktivácii mm. multifidi sa môžeme presvedčiť napr. tak, že priložíme palec a ohnutý 

ukazovák po stranách tŕňových výbežkov príslušného stavca a vyzveme pacienta k aktivácii 

svalov panvového dna. Túto aktiváciu je možné trénovať v rôznych polohách - sed, stoj, ľah na 

boku. 

 

Z terapeutického hľadiska je za stabilizačný systém väčšinou považovaný tzv. hlboký 

stabilizačný systém, posturálny systém alebo axiálny systém. Ak však uvažujeme o svalovom 

systéme ako celku, je zrejmé, že od seba nemôžeme oddeliť systém tonický/ fázický a globálny/ 

lokálny. Oba tieto systémy sa navzájom facilitujú pod kontrolou CNS. Ani jeden z nich 

nedokáže potrebnú stabilitu určitej oblasti dosiahnuť v požadovanej kvalite samostatne. Z 

hľadiska priority je pre kvalitu funkcie pohybového systému dôležitejší lokálny, hlboký svalový 

systém, ktorý podmieňuje ekonomickú prácu veľkých globálnych svalov a nie naopak. 

Ako sme už uvádzali, svaly HSS sú aktivované pri akomkoľvek statickom zaťažení a 

sprevádzajú každý cielený pohyb horných, respektíve dolných končatín. Zapájanie svalov do 

stabilizácie chrbtice je automatické a nevyhnutné pri jej ochrane. Zapojenie stabilizačnej súhry 

svalov totiž eliminuje vonkajšie sily pôsobiace na segmenty chrbtice Na samotnej stabilizácii sa 

nikdy nepodieľa iba jeden sval, ale v dôsledku svalového prepojenia ide o celý svalový reťazec. 

(Kolář, Lewit, 2005). 

V priebehu stabilizácie chrbtice sa do činnosti zapájajú vždy najskôr hlboké extenzory chrbtice a 

pri väčších silových nárokoch sa kontrahujú povrchové svaly. Ich aktivita je vyvážená zapojením 

hlbokých flexorov krku a súhrou medzi bránicou, brušnými svalmi a svalmi panvového dna.  
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Pri kontrakcii bránice dochádza k jej „oplošteniu“ a k zvýšeniu vnútrobrušného tlaku. Brušná 

dutina a dolná hrudná apertúra sa rozširujú. 

Vyvážená aktivita svalov brucha (dolné fixátory hrudníka) s prsnými svalmi, skalenovými 

svalmi a m. sternocleidomastoideus (horné fixátory hrudníka) zabezpečujú udržanie tzv. 

kaudálneho postavenia hrudníka.  

Na regulácii vnútrobrušného tlaku sa podieľa taktiež synchrónna aktivita svalov panvového dna, 

preto je dôležité upozorniť aj na význam sklonu panvy v tomto procese (Kolář, 2009). 

 

Stabilizačná funkcia bránice 

Bránica je plochý, kupolovito formovaný sval, ktorý oddeľuje hrudnú dutinu od brušnej dutiny. 

Vrchol bráničnej kupoly je tvorený šľachovitým „centrum tendineum“, od ktorého sa lúčovito 

rozbiehajú svalové vlákna dole k úponom na periférii. Bránica je hlavným inspiračným 

svalom, ktorý má však aj funkciu stabilizačnú. Vďaka svojmu priebehu môže ovplyvniť 

driekovú lordózu a postavenie chrbtice, hrudníka ako aj pohyb rebier. Pre zapojenie bránice 

do stabilizácie chrbtice je podstatné postavenie „centrum tendineum“ (predozadnej osi 

bránice), ktoré je za fyziologickej situácie horizontálne, čím môže bránica môže vytvoriť 

potrebný tlak v dutine brušnej.  Zapojenie bránice do stabilizácie chrbtice je spojené aj s 

pohybom v kostovertebrálnych kĺboch - to znamená s biomechanikou hrudníka. V priebehu 

stabilizačnej funkcie bránice sa sternum pohybuje ventrodorzálne. Pri insuficiencii bránice je 

pohyb sterna kraniokaudálny.  

Stabilizačná funkcia bránice musí predchádzať aktivácii brušných svalov. Ak je tento 

„timing“ (časovanie) porušený, nedochádza k dostatočnému „oplošteniu“ bránice a vedie to v 

konečnom dôsledku k zvýšenej aktivácii paravertebrálnych svalov s maximom v Th - L prechode 

a nedostatočnej stabilizácii chrbtice. Pri stabilizačnej insuficiencii bránice sa dolná hrudná 

apertúra hrudníka nerozširuje laterálne a nerozširujú sa ani medzirebrové priestory (Špringrová, 

2010). 

 

Stabilizačná funkcia brušných svalov 

Brušné svaly v spolupráci so svalmi panvového dna sa pri stabilizácii postúry zapoja proti 

kontrakcii bránice. Tým vytvárajú vnútrobrušný tlak. 

M. transverzus abdominis tvorí najhlbšiu vrstvu brušnej steny. Podľa niektorých autorov má 

len obmedzenú schopnosť zúčastňovať sa na pohybe trupu - má ale predovšetkým úlohu 

stabilizačnú. Jeho hlavnou funkciou je preaktivácia pri akomkoľvek pohybe horných i dolných 

končatín. Najskôr sa teda aktivuje bránica a hneď po nej sa pri pohybe aktivuje m. transversus 
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abdominis, ktorý špecificky prispieva k spinálnej (vnútornej) stabilite. Následne sa aktivujú 

ďalšie brušné svaly a mm. erectores spinae s ich schopnosťou flekčných, lateroflekčných a 

rotačných pohybov (Špringrová, 2010). 

Postupnosť aktivácie: 

• bránica, 

• m. transversus abdominis, 

• brušné svaly + mm. erectores spinae. 

Vďaka horizontálnemu priebehu svalových vláken aktivita m. transversus abdominis 

„oplošťuje“ brušnú stenu, ktorú následne pritláča ku chrbtici, zvyšuje vnútrobrušný tlak a napätie 

thorakolumbálnej fascie, pomáha udržiavať brušné orgány na svojom mieste a zúčastňuje sa 

respirácie (Véle, 2006). Aktivita m. transversus abdominis kontrahuje brušnú stenu ako 

„šnurovačka“, má teda význam aj pri zvyšovaní sily brušného lisu. Jeho horizontálne snopce 

prebiehajú od thorakolumbálnej aponeurózy, chrupaviek dolných rebier, crista iliaca smrom k 

linea alba.  

 

M. transversus abdominis a mm. multifidi patria teda ku kľúčovým svalom HSS a pri ich 

dysfunkcii môžeme hovoriť o insuficiencii HSS. 

 

Stabilizačná funkcia svalov panvového dna 

Svaly panvového dna vytvárajú pružnú spodinu panvy a bránia prolapsu vnútorných orgánov. Sú 

súčasťou stien dutiny brušnej so zásadným významom pre posturálnu funkciu aj pre dýchanie. Aj 

tieto svaly prispievajú k regulácii vnútrobrušného tlaku. Svalstvo panvového dna pôsobí na 

panvové kosti a tým na ich konfiguráciu a postavenie panvy. Toto postavenie ovplyvňuje 

konfiguráciu osového orgánu. Panvové dno nazývame tiež diaphragma urogenitale. Je tvorená 

svalmi, ktoré nielen uzatvárajú panvové dno a bránia prolapsu vnútorných orgánov, ale 

zároveň spolupracujú aj pri dýchaní a posturálnej stabilizácii. 

Panvové dno tvoria dva ploché útvary: 

- diaphragma pelvis (ktorú tvoria m. levator ani, m. coccygeus a m. sphincter ani 

externus),  

- diaphragma urogenitale (ktorú tvorí m. transversus perinei profundus,  m. sphincter 

urethrae, m. compressor urethrae, m. sphincter urethrovaginalis, m. ischiocavernosus, m. 

bulbocavernosus, m. transversus perinei superficialis). 
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Fyziologická stabilizačná funkcia chrbtice 

• v priebehu stabilizácie chrbtice sa vždy zapájajú jej extenzory v časovej postupnosti: 

najskôr hlboké a pri väčších svalových nárokoch aj povrchové extenzory, 

• ich funkcia je vyvážená flekčnou synergiou, podmienenou hlbokými flexormi krku a 

koordináciou medzi bránicou, brušnými svalmi a svalmi panvového dna, 

• bránica nemá sama o sebe stabilizačnú funkciu, tá je zabezpečená iba v súhre s 

panvovým dnom a brušnými svalmi, 

• podmienkou udržania kaudálneho postavenia hrudníka je vyvážená aktivita brušných 

svalov (dolných fixátorov hrudníka) so svalmi horných fixátorov hrudníka, ktorými sú 

mm. pectorales, mm. scaleni, a mm. sternocleidomastoidei. 

Pozn.: rodíme sa s dominanciou m. levator scapulae, m. sternocleidomastoideus, m. 

trapezius (pars descendens) a mm. scaleni - ktoré „ťahajú” hrudník kraniálne - preto je 

dôležitá súhra ventrálnej a drozálnej muskulatúry, to znamená aktivácia m. serratus 

anterior, stredného a spodného trapézu, ktoré „potiahnu” lopatky kaudálne, no najmä 

brušných svalov a presun punctum fixum na panvu. 

• k adjustácii intraabdominálneho tlaku prispieva synchrónna aktivita panvového dna, 

- pre výsledný silový vektor je preto dôležitý sklon panvy, 

- úlohou brušných svalov ako dolných fixátorov hrudníka je zabrániť kraniálnemu 

súhybu hrudníka, brušné svaly vytvárajú punctum fixum, ktoré umožňuje kontrakciu 

bránice, 

• spolu s „oploštením” bránice pomáhajú brušné svaly svojou kontrakciou alebo 

izometrickou aktivitou zvýšiť aj vnútrobrušný tlak, teda dosiahnuť stabilizačný moment, 

• vo fáze, keď je pri dýchaní zároveň zvýšený vnútrobrušný tlak, dochádza k zásadnej 

spolupráci bránice a brušných svalov, ktoré pri zvýšenom tonickom napätí excentricky 

ustupujú inspiračnej kontrakcii bránice. 

 

HSS zabezpečuje spevnenie chrbtice počas všetkých pohybov trupu a končatín, ale aj pri 

statických zaťaženiach akými sú napr. stoj a sed.  

Svaly HSS rozhodujú o kompenzácii poruchy, a to aj pri závažných morfologických nálezoch 

(napr. vyklenutia medzistavcových platničiek). Správne fungujúci HSS chrbticu chráni proti 

pôsobiacim silám a zaťaženiu. Spôsob zapojenia svalov do stabilizačnej funkcie je rozhodujúcim 

faktorom pri kompenzácii porúch pohybového aparátu. Poruchy činnosti HSS sú významným 

etiopatogenetickým faktorom vedúcim k vzniku vertebrogénnych ťažkostí. Najčastejším 
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problémom je pritom insuficiencia prednej flexorovej zložky stabilizácie chrbtice a naopak 

prevaha extenčnej aktivity povrchových svalov chrbta.   

 

8.2. Vybrané patokineziologické aspekty v oblasti chrbtice  

Vertebrogénne ochorenia 

Diskopatie sa považujú za civilizačné ochorenia. Funkčné poruchy a degeneratívne ochorenia 

chrbtice tvoria v klinickej praxi jednu z najpočetnejších skupín ochorení. V rôznych krajinách 

predstavujú 20 % - 30 % práceneschopnosti a približne 50 % dôchodkových rozhodnutí 

(invalidné dôchodky) vzniká práve v dôsledku diskogénnych ochorení. 

Hlavná príčina vzniku degeneratívnych zmien spočíva v predčasnom opotrebovaní tkanív, 

ktoré sú spôsobené statickými a dynamickými vplyvmi.  

V dojčenskom veku, kedy sa pohyby chrbtice odohrávajú v horizontálnej polohe, je prítomná 

pravidelná výmena látok cez cievy medzistavcovej platničky.  

Radikálna zmena nastáva v období od 9. mesiaca do jedného roka veku dieťaťa, kedy dieťa 

postupne zaujíma vertikálnu polohu. V medzistavcovej platničke sa zvýšený „záťažový“ tlak 

prenáša priamo na cievnu stenu a dochádza k vytlačeniu krvi z ciev. Krvné cievy „kolabujú“, 

dochádza k ich tlakovej atrofii až úplne zaniknú. Následne v platničke (intervertebrálnom disku) 

dochádza k zhoršeniu zásobovania fibroblastov a chrupavkových buniek. Medzistavcová 

platnička predstavuje najväčší nevaskularizovaný útvar v organizme. Zhoršené zásobovanie 

krvou a nedostatočná prispôsobivosť platničkových buniek postupne vedú k vývoju 

menejcenného väzivového a podporného tkaniva, ktoré sa predčasne opotrebováva.  

 

Patofyziológia degenerácie disku s jeho následnou protrúziou až extrúziou: 

• zníženie napätia v nucleus pulposus, 

• mikroruptúry v anulus fibrosus, 

• vyklenutie nucleus pulposus, 

• pretrhnutie anulus fibrosus, 

• pretrhnutie lig. longitudinale posterior, 

• prienik obsahu disku do miechového kanála. 
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Klasifikácia poškodenia disku 

Na základe stupňa poškodenia disku vo vzťahu k väzivovým štruktúram je delenie 

nasledovné: 

1. vyklenutie, 

2. protrúzia,  

3. herniácia nucleus pulposus,  

4. extrúzia nucleus pulposus,  

5. sekvestrácia nucleus pulposus. 

 

 

Obr. 25: Príklady poškodenia disku. http://www.neurospine.org/Herniated_Disc.htm 

 

Rozdelenie herniácie disku podľa smeru vyklenutia:  

• mediálna (v oblasti stredovej línie), 

• paramediálna, 

• laterálna (vyklenutie viac na stranu). 

 

Vertebrogénne ochorenia sú skupinou ochorení, u ktorých sú príznaky priamo a/alebo 

nepriamo spôsobené poruchou funkcie chrbtice a/alebo jej štrukturálnou léziou. 

http://www.neurospine.org/Herniated_Disc.html
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• V širšom slova zmysle - všetky poruchy, pri ktorých je poškodenie chrbtice ústredným 

patogenetickým činiteľom.  

• V užšom slova zmysle - idiopatické, funkčné a degeneratívne zmeny chrbtice, ktoré sa 

manifestujú bolesťami, či už celkovými, lokalizovanými, resp. vyžarujúcimi v 

niektorom dermatóme. 

 

Klinický obraz:  

Klinicky sa môže poškodenie medzistavcovej platničky manifestovať rôznymi klinickými 

prejavmi, ktoré závisia od lokalizácie poškodenia, resp. od miesta kompresie nervových koreňov 

a štruktúr.  

Segmentový syndróm - je najčastejšou príčinou bolestí chrbta. Bolesť je obmedzená na určitý 

segment alebo menšiu časť chrbtice (cervikalgia, thorakalgia, lumbago; ak bolesť trvá viac ako 3 

mesiace hovoríme o lumbalgii). Nedochádza k vyžarovaniu bolesti.   

Radikulárny (koreňový) syndróm - okrem lokálnej bolesti spojenej s poruchou funkcie chrbtice 

je prítomné aj radikulárne vyžarovanie bolesti a ďalšie príznaky senzitívneho a motorického 

postihnutia v príslušnej oblasti. Bolesť je väčšinou intenzívna, ostrá, niekedy pálivá, trhavá, 

kŕčovitá, provokuje sa napínacími manévrami, brušným lisom, prípadne predklonom hlavy, 

vyžaruje do jednej alebo oboch dolných končatín, resp. do konkrétneho dermatómu 

zodpovedajúcemu miestu poškodenia. Neurologickým vyšetrením rozlišujeme radikulárnu 

iritáciu (RŠO sú bez zmeny, nie je prítomný motorický deficit, nie je prítomná porucha citlivosti 

v zmysle hypestézy v príslušnom dermatóme) a léziu (prítomné je aspoň jedno z uvedeného: 

zmena/zníženie výbavnosti RŠO, motorický deficit, hypestéza).  

Pseudoradikulárny syndróm - bolesť z chrbtice sa projikuje do koreňových zón bez 

objektívnych známok koreňovej lézie (poruchy citlivosti, reflexov, parézy alebo svalové atrofie). 

Bolesť nevyžaruje presne v konkrétnom dermatóme, má neurčitý, difúznejší charakter, môže byť 

povrchová i hlboká, nemusí byť závislá na polohe a pohyboch. Môžu byť prítomné funkčné 

poruchy a reflexné zmeny (blokády, svalové spazmy) i známky vegetatívnej trofickej poruchy. 

Segmentové a pseudoradikulárne syndrómy - často vznikajú bez jasného štrukturálneho korelátu, 

najmä ako dôsledok nevhodného pohybového režimu, preťažovaniu chrbtice a reflexných 

mechanizmov - ,,funkčné zmeny“. 
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Najčastejšími lokalizáciami, kde sa vertebrogénne obtiaže objavujú sú lumbálna a cervikálna 

oblasť chrbtice. Aj keď k vyklenutiu platničky môže dôjsť v ktoromkoľvek úseku chrbtice, 

najčastejšie tomu tak býva v priestoroch L5/S1 a L4/L5. 

Lumboischialgický syndróm (LIS) je koreňový syndróm v lumbálnej oblasti charakterizovaný 

okrem lokálnej bolesti aj koreňovou bolesťou. Koreňová bolesť je intenzívna, vystreľujúca 

„dermatómová“ bolesť, zvýrazňuje sa pri prudkých pohyboch, zvýšení vnútrobrušného tlaku 

(napr. kýchnutie, tlak na stolicu), vyžaruje do jednej alebo oboch dolných končatín, resp. do 

konkrétneho dermatómu zodpovedajúcemu miestu poškodenia.  

Bolesť pri mediálnej hernii spôsobuje antalgické držanie tela - stoj s úklonom na stranu 

vyžarovania bolesti, pričom tento úklon zmierňuje bolesť.  

Naopak pri laterálnej hernii je antalgickou polohou stoj s úklonom na opačnú stranu ako je 

vyžarovanie bolesti, pričom úklon na stranu vyžarovania bolesti zvýrazňuje bolesť (Gúth, 2015). 

 

Pri lézii L3-4 - koreň L4 -  je bolesť a senzitívny deficit prítomný na prednej ploche stehna, 

vnútornej ploche predkolenia smerom k vnútornému členku.  

Dochádza k motorickému deficitu a atrofii mm. quadriceps femoris, adduktorov stehna a m.  

tibialis anterior. Patelárny reflex je znížený až nevýbavný.   

Pri lézii L4-5 - koreň L5 - je bolesť a senzitívny deficit prítomný na laterálnej ploche stehna a 

anterolaterálnej ploche predkolenia smerom na dorzum nohy a oblasť I.-II. prsta.  

Zaznamenávame motorický deficit a atrofie mm. extenzor hallucis longus et digitorum longus, 

čiastočne aj m. tibialis anterorior, m. gluteus medius, minimus, m. tensor fasciae latae (abduktory 

stehna). Nie je prítomná žiadna zmena RŠO!   

Pri lézii L5-S1 - koreň S1 - je bolesť a senzitívny deficit prítomný na zadnej ploche stehna, 

predkolenia a vonkajšom okraji nohy smerom na II-V. prst.   

Zaznamenávame motorický deficit a atrofie m. triceps surae (plantárna flexia nohy, postoj na 

špičke), flexory predkolenia, m. gluteus maximus (extenzia v bedre). 

Reflex Achillovej šľachy je znížený až nevýbavný.  

Syndróm kaudy je urgentný stav, ktorý vyžaduje neodkladné vyšetrenie a prípadne 

operačné riešenie. Ku kompresii cauda equina najčastejšie dochádza masívnou mediálnou 

herniou disku. Príznaky kompresie vznikajú náhle, v priebehu hodín, často v nadväznosti na 

lumbalgie alebo radikulárny syndróm, niekedy i bez predchádzajúcich prodrómov, obvykle sú 

obojstranné, ale asymetrické!  

Medzi typické prejavy patrí náhle vzniknutá silná bolesť koreňového charakteru, vyžarujúca 

z bedrovej oblasti do oboch dolných končatín, sedlovitá hypestéza až anestéza v 
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perianogenitálnej oblasti, slabosť svalstva dolných končatín distálne od najproximálnejšie 

postihnutých koreňov (neschopnosť postaviť sa na špičky a na päty alebo sa postaviť z drepu) 

a postihnutie sfinkterov.  

 

Tabuľka 2:  Príznaky lézie diskov lumbo-sakrálnej oblasti (Szabó, Siváková, 2020). 

Hernia Koreň Symptómy  

L3-4 L4 Bolesť a senzitívny deficit: predná plocha stehna, vnútorná plocha 

predkolenia k vnútornému členku 

Motorický deficit a atrofia: m.quadriceps femoris, adduktory stehna, 

m. tibialis anterior 

Zmena RŠO: patelárny reflex 

L4-5 L5 Bolesť a senzitívny deficit: laterálna plocha stehna a anterolaterálna 

plocha predkolenia, dorzum nohy, I.-II.prst 

Motorický deficit a atrofia: mm. extenzor hallucis longus et 

m. digitorum longus, čiastočne aj m. tibialis anterior (dorzálna flexia nohy, 

postoj na päte); m. gluteus medius, minimus, m. tensor fasciae latae 

Zmena RŠO: žiadna 

L5-S1 S1 Bolesť a senzitívny deficit: zadná plocha zadku, stehna, predkolenia, 

vonkajší okraj nohy, III.-V. prst 

Motorický deficit a atrofia: m. triceps surae (plantárna flexia nohy, 

postoj na špičke), flexory predkolenia, m. gluteus maximus 

Zmena RŠO: reflex Achillovej šľachy 

 

 

Akútny cervikokraniálny syndróm (CK syndróm) je bolestivý syndróm, spojený s blokádou 

krčnej chrbtice. Býva provokovaný prechladnutím, mimoriadnou záťažou, náhlym 

nekontrolovaným pohybom hlavy alebo nevhodnou polohou pri spánku. Obvykle odoznie v 

priebehu niekoľkých dní.  

Subakútny a chronický cervikokraniálny syndróm vzniká pozvoľným rozvinutím bolestí v 

oblasti krčnej chrbtice, ktoré pomaly odoznievajú. Príp. vzniknú náhle bolesti, ale odoznievanie 

sa predlžuje na týždne až mesiace. Mobilita chrbtice je porušená menej než u akútnej blokády.  

Cervikogénne bolesti hlavy - bolesti hlavy vyvolané alebo ovplyvnené z oblasti krčnej chrbtice 

či z tzv. cervikokraniálneho prechodu (medzi krčnou chrbticou a lebkou), môžu byť 
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provokované  dráždením lebečných nervov. Iritáciu môžu spôsobiť aj stuhnuté svaly okolo 

krčnej chrbtice.  

Tenzné bolesti hlavy - príčinou bolestí je postihnutie mäkkých tkanív (svalov, svalových 

úponov, fascií, ligament). Prevažuje bolesť a napätie vo svaloch, úponové bolesti, svalové 

spazmy a spúšťové body. Psychická záťaž bolesti výrazne akcentuje.  

Pseudoradikulárne cervikálne syndrómy - bolesti sa šíria z krčnej chrbtice do ramien a 

horných končatín, ich projekčná zóna však nie je ostrejšie ohraničená, nie sú prítomné objektívne 

známky koreňového postihnutia. Najčastejšou príčinou je postihnutie medzistavcových kĺbov 

(tzv. facetový syndróm). 

Cervikobrachiálny syndróm (CB syndróm) je najčastejšie spôsobený diskopatiou v 

cervikálnej oblasti chrbtice alebo stenózou spinálneho kanála v dôsledku degeneratívnych zmien. 

Najčastejšie bývajú postihnuté korene C6 a C7. Typické sú koreňové bolesti, ďalšia 

symptomatika závisí od toho, či sa jedná o iritáciu alebo léziu koreňa (Tab. 3).  

 

Tabuľka 3: Príznaky lézie diskov cervikálnej oblasti (Szabó, Siváková, 2020). 

Hernia Koreň Symptómy 

C4-5 C5 Bolesť a senzitívny deficit: krk, rameno, predná plocha ramena 

Motorický deficit a atrofia: m. deltoideus, m. biceps brachii 

Zmena RŠO: bicipitálny reflex 

C5-6 C6 Bolesť a senzitívny deficit: krk, rameno, mediálny okraj lopatky, 

vonkajšia oblasť ramena a predlaktia, I. a II. prst 

Motorický deficit a atrofia: m. biceps brachii, m. brachioradialis 

Zmena RŠO: bicipitálny reflex 

C6-7 C7 Bolesť a senzitívny deficit: krk, rameno, mediálny okraj lopatky, 

dorzálna plocha ramena, predlaktia a ruky, II.- IV. prst 

Motorický deficit a atrofia: m. triceps brachii 

Zmena RŠO: tricipitálny reflex 

C7-Th1 C8 Bolesť a senzitívny deficit: krk, mediálny okraj lopatky, mediálna 

plocha ramena a predlaktia, IV. a V. prst 

Motorický deficit: drobné svaly ruky a flexory prstov 

Zmena RŠO: reflex flexorov prstov 

 

Klinická diagnostika sa často dopĺňa pomocnými zobrazovacími metódami. Až po správnom 

určení diagnózy je možné stanoviť adekvátny terapeutický postup. 
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9. Viscerálna motorika 

Motorika zabezpečujúca fyziologické funkcie organizmu (ereismatická motorika) je spojená s 

s látkovou výmenou, s tvorbou a ukladaním energie, s degradáciou metabolitov atď.. 

Viscerálna motorika je súbor pohybov spojených s funkciou jednotlivých vnútorných orgánov. 

Viscerálny pohyb je pohyb vnútorných orgánov. Ovplyvňuje ho somatický nervový systém a 

autonómny nervový systém. 

Pohyb srdca - opakuje sa približne 120 000 x denne a priamo pôsobí na pľúca, pažerák, 

mediastinum a bránicu. Bránica prenáša tieto vibrácie do dutiny brušnej spolu s vlastným 

rytmickým pohybom. “Vlnový” pohyb krvi vychádzajúci z ľavej komory srdca sa propaguje 

cestou tepnového riečiska do kapilár. 

Pohyb pľúc - pohyb pri dýchaní umožňujúci výmenu plynov medzi krvou a vzduchom. 

Peristaltický pohyb - je vytváraný veľkými kontrakčnými vlnami, ktoré premiešavajú a 

uvádzajú do pohybu viscerálny obsah. Týka sa dutých orgánov. Je riadený nervovo, chemicky a 

hormonálne. 

Viscerálna motilita znamená vnútorný, aktívny pohyb vnútorných orgánov. Je pomalý, má 

veľmi malú amplitúdu, možno ho palpovať. 

 

9.1. Respiračná motorika, dýchanie  

Kostru hrudníka tvorí dvanásť hrudných stavcov, dvanásť párov rebier a hrudná kosť. Tieto kosti 

sú vzájomne spojené väzmi, chrupavkami a kĺbmi, spolu so svalmi ohraničujú hrudnú dutinu. 

Hrudná dutina je bránicou oddelená od brušnej dutiny, komunikuje s priestormi a útvarmi na 

krku.  

Kostra hrudníka má tvar ventrodorzálne oplošteného kužeľa, so širšou základňou obrátenou 

nadol a s chrbticou prominujúcou dovnútra dutiny.  

Pohyb hrudnej chrbtice ovplyvňuje dynamiku dýchania a zároveň dýchanie ovplyvňuje 

dynamiku chrbtice. Postupná aktivácia hrudnej steny = dychová vlna.  

 

Frekvencia dýchania: 

• normálne hodnoty 14-16 dychov/min., 

• tachypnoe 20-30 dychov/min., 

• bradypnoe pod 14 dychov/min., 

• apnoe 0 dychov (nedýchanie). 
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Hĺbka dýchania: 

• plytké dýchanie, 

• prehĺbené dýchanie, 

• pokojové dýchanie. 

 

Dychový objem: 0,5 - 0,7 litrov. 

Vitálna kapacita závisí od povrchu tela, trénovanosti a pohlavia - je to dychový objem + 

exspiračný rezervný objem + inspiračný rezervný objem. 

Funkčné vyšetrenie pľúc - klasická spirometria alebo funkčná spirometria, minútový 

maximálny objem, maximálny ventilačný objem. 

 

Respiračná motorika je súbor pohybov svalov zaisťujúcich respiračné funkcie. 

Respiračné funkcie sú automatické, ale aj vôľou ovplyvniteľné. 

Mechanika dýchania 

Dýchacie pohyby pozostávajú z dvoch fáz, ktoré sa pravidelne a rytmicky opakujú: 

• inspírium,  

• expírium.  

Vlastnému inspíriu predchádza krátka pauza - preinspírium a exspíriu predchádza 

preexspírium.  

Nádych je aktívny proces. Vzniká zvýšením vnútrohrudného objemu vôľovou alebo reflexnou 

činnosťou respiračných svalov. 

Výdych je skôr pasívny dej. Návrat hrudníka do pokojového postavenia je možný vďaka 

elasticite hrudného koša a pľúc. Svaly majú o. i. regulačnú funkciu. Výraznejšie sa uplatňujú pri 

intenzívnom výdychu (smiech, kašeľ, kýchanie, brušný lis atď.). 

 

Regulácia dýchania  

• reflexná, nervová (respiračné centrum, pneumotaktické centrum), 

• chemická (periférne a centrálne chemoreceptory), 

• vôľová (kortex), 

• regulácia ostatnými faktormi (vzostup telesnej teploty, nociceptívne podnety, zvýšená 

koncentrácia adrenalínu, hormonálne vplyvy). 
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Hrudník má dve základné funkcie:  

• vytvára elastickú, pevnú a priestrannú schránku pre srdce, pľúca, veľké cievy, pažerák 

a ďalšie orgány uložené v medzihrudnom priestore;  

• pohyblivé zložky skeletu tvoria rigidnú oporu pre svaly zabezpečujúce dýchacie pohyby 

i pri súčasných pohyboch hrudnej chrbtice.  

 

Tvar hrudníka ovplyvňujú predovšetkým priebeh (sklon) a zakrivenie rebier. Oploštenie 

hrudníka, jeho bočné vyklenutie a prominencia chrbtice sa formujú až po narodení, a to postupne 

s napriamovaním tela a vývojom chôdze. Novorodenec má kužeľovitý tvar hrudníka s takmer 

kruhovým tvarom prierezu. V dospelosti sú bežné dlhé (astenické) tvary hrudníka 

charakterizované výrazným predozadným oploštením, „ zvesenými“  rebrami a úzkymi 

medzirebrovými priestormi. Hrudník sa vyznačuje pomerne značným rozdielom dĺžky svojho 

obvodu pri nádychu a výdychu a pomerne dobrou ventilačnou výkonnosťou. Opakom 

astenického hrudníka je súdkovitý hrudník, pre ktorý sú typické horizontálne prebiehajúce 

rebrá a široké medzirebrové priestory. Má malú ventilačnú výkonnosť a je v trvalom 

inspiračnom postavení.  

Zásadný význam pre pohyb rebier má ich zakrivenie. Pri dýchaní dochádza k ich elevácii, 

depresii a rotácii okolo osi kostovertebrálnych kĺbov. Predné konce rebier sa spoločne so 

sternom pohybujú v predozadnom smere a zväčšujú hrudnú dutinu. Tento pohyb je najväčší u 

šiesteho až ôsmeho rebra. Os rebrového krčka sa u dolných rebier skláňa dozadu a navonok. 

Vďaka tomu sa pri pohybe dolných rebier rozširuje hrudná dutina i v priečnom smere.  

 

Kinematika hrudných sektorov  

Vzhľadom k rôznemu priebehu osi rotácie tzv. horných a dolných rebier je pohyb hrudníka ako 

celku veľmi komplikovaný a individuálne značne variabilný.  

 

Pri hodnotení dýchacích pohybov didakticky rozlišujeme tri sektory:  

• Dolný sektor - brušný (od bránice po panvové dno).  

• Stredný sektor - dolný hrudný (medzi bránicou a Th5).  

• Horný sektor - horný hrudný (od Th5 až po dolnú  krčnú  chrbticu).  

 

Pri pokojovom dýchaní dochádza najskôr  k aktivácii dolného hrudného, potom stredného a 

nakoniec horného hrudného sektoru. Túto postupnú aktiváciu označujeme pojmom dychová 

vlna. 
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Inspírium začína v dolnom/brušnom sektore. Bránica sa posúva nadol, stúpa vnútrobrušný tlak a 

brušná  stena sa mierne vyklenuje. Dolné rebrá sa postupne rozvíjajú do strán a chrbtica sa 

pritom mierne extenduje. Tlak v hrudnej dutine klesá (dutina sa zväčšuje) a vzduch prúdi do 

pľúc. Pohyb bránice nadol sa spomaľuje, narastá tlak v dutine brušnej a stabilizuje sa drieková 

chrbtica - na jej stabilizácii sa podieľa bránica, m. transversus abdominis, ostatné svaly brušnej 

steny a panvové dno. V oblasti dolného sektoru hrudníka sa rozovierajú rebrá do strán a 

nakoniec sa dvíhajú horné rebrá a horný sektor hrudníka sa rozširuje do strán.   

Expírium prebieha obdobne od dolného hrudného sektoru, cez stredný až po horný hrudný 

sektor. Postupne klesá napätie vo svaloch, zmenšuje sa hrudná dutina, bránica stúpa a vzduch 

prúdi z pľúc von (obr. 26) . 

 

 

 

 

Obr. 26:  Pohyby bránice pri dýchaní.  

https://www.britannica.com/science/human-respiratory-system/The-mechanics-of-breathing 

 

Všeobecne platí, že nádych má excitačný vplyv na svalovú aktivitu posturálne lokomočného 

systému, zatiaľ čo vplyv výdychu je inhibičný. Intenzita a frekvencia dýchacích pohybov 

stúpajú priamo úmerne k potrebám krvného zásobenia, ktoré zaisťuje cirkulačný aparát riadený 

rytmom srdcovej činnosti závislým na energetických nárokoch organizmu. Nielen pohybový 

aparát, ale aj psychika a humorálne reakcie pri infekciách alebo zápaloch participujú na 

energetických nárokoch a súčasne ovplyvňujú frekvenciu a rozsah dýchacích pohybov. 

 

Dýchacie svaly môžeme rozdeliť podľa rôznych hľadísk. Pre pokojové, fyziologické dýchanie je 

rozhodujúci komplex svalov hrudnej steny, bránice a svaly brušnej steny. 

 

https://www.britannica.com/science/human-respiratory-system/The-mechanics-of-breathing
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Dýchacie svaly sú primárne (hlavné) a auxiliárne (pomocné).  

• Majú funkciu posturálnu, cirkulačnú, fonačnú a mikčnú.  

• Existuje úzky vzťah medzi respiračnou a posturálnou motorikou. 

• Súčasne majú respiračné svaly vzťah k pohybom horných končatín a trupu. 

• Najdôležitejší dychový sval je bránica. 

• Dýchacie svaly tvoria jeden funkčný celok.  

 

Z hľadiska mechanizmu dýchacích pohybov sa delia na:  

• Primárne inspiračné svaly: mm. intercostales, mm. levatores costarum a diaphragma.  

• Auxiliárne inspiračné svaly: mm. scaleni, mm. suprahyoidei et infrahyoidei, m. 

sternocleidomastoideus, mm. pectorales, m. serratus anterior, m. serratus posterior superior, m. 

latissimus dorsi (len pri abdukcii humeru) a m. iliocostalis.  

• Primárne exspiračné svaly: mm. intercostales interni a m. transversus thoracis, m. 

sternocostalis. 

• Auxiliárne exspiračné svaly: mm. abdominis, m. iliocostalis, m. erector spinae, m. serratus 

posterior inferior a m. quadratus lumborum.  

 

Hrudné svaly rozdeľujeme didakticky do 3 skupín:  

• thorakohumerálne svaly, 

• vlastné hrudné svaly, 

• bránica.  

 

Thorakohumerálne svaly prebiehajúce medzi hrudníkom a hornou končatinou: 

• M. pectoralis major je mohutný sval prekrývajúci prednú plochu hrudníka. Snopce 

svalu sa vejárovite prekrývajú a zbiehajú sa k ramenu. Upína sa na humerus. 

Pri fixovanej  HK sa stáva pomocným inspiračným svalom.  

• M. pectoralis minor je pomocný inspiračný sval, ktorý smeruje lopatku (jamku 

ramenného kĺbu) do polohy pri predpažení. Sval môže byť hmatný ako nízka riasa pod 

vonkajším okrajom m. pectoralis major.  

• M. serratus anterior je pomocný inspiračný sval, ktorý ťahom za vnútorný okraj a 

dolný uhol lopatky pritláča lopatku k hrudníku a zároveň ju extrarotuje. Tento pohyb je 

o.i. podmienkou abdukcie (elevácie) humeru nad horizontálu. Ak je sval dobre vyvinutý, 

pri abdukcii HK je viditeľný a jeho svalovú hmotu možno pohmatom vyšetriť. 
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• M. subclavius priťahuje klavikulu k rebru a tým stabilizuje sternoklavikulárny kĺb.  

 

Vlastné hrudné svaly: 

• Mm. intercostales externi dvíhajú rebrá, preto sú predovšetkým inspiračnými svalmi, 

plnia i funkciu pružnej výplne medzirebria. 

• Mm. intercostales interni znižujú rebrá a sú preto expiračnými svalmi. 

• Mm. intercostales intimi sú svalové snopce odštiepené od mm. intercostales interni, sú 

to expiračné svaly. 

• M. transversus thoracis  priťahuje rebrá kaudálne a pomáha pri expirácii. 

 

Bránica (diaphragma) je plochý kruhový kupolovito klenutý sval oddeľujúci brušnú a hrudnú 

dutinu, formovaný orgánmi, ktoré obklopuje a podopiera. Bránica je vytvorená ako dvojitá 

klenba (má nesúmernú pravú a ľavú časť), prominujúca vysoko do hrudnej dutiny. Pravá klenba 

bránice siaha do výšky 4. medzirebria a ľavá do výšky 5. medzirebria. Centrálne je v bránici 

uložený šľachovitý stred - úponová šľacha bránice - centrum tendineum v tvare trojlístka. Medzi 

pravou a ľavou klenbou je sval poklesnutý do výšky processus xiphoideus. Otvormi v bránici 

prechádza: aorta, pažerák, dolná dutá žila a mnoho drobnejších útvarov.  

Pars lumbalis diaphragmae začína od driekovej chrbtice snopcami zvanými crux dextrum et 

sinistrum, laterálnejšie potom od väzivových oblúčikov lig. arcuatum mediale et laterale. 

Mediálny oblúk prekračuje m. psoas major ako tzv. psoatická arkáda, laterálny oblúk m. 

quadratus lumborum ako tzv. kvadratická arkáda. Oba oblúky sa kraniálne pred chrbticou krížia 

a vytvárajú otvor - hiatus aorticus, ktorým prechádza aorta a ductus thoracicus. Snopce crux 

mediale dextrum sa vľavo od chrbtice rozostupujú a vytvárajú pozdĺžny/oválny hiatus 

oesophageus, ktorým prechádza pažerák a nn. vagi. V centrum tendineum ventrálne vpravo je 

okrúhle foramen venae cavae, ktorým prechádza rovnomenná žila. Štrbiny a prestupy v bránici 

predstavujú jej oslabené miesta.  

Pars costalis diaphragmae je najrozsiahlejšia časť bránice. Začína od chrupaviek 7.-12. rebra.  

Pars sternalis diaphragmae je najmenšia časť bránice, odstupuje od processus xiphoideus 

sterni. 

Dýchacie pohyby bránice sú v podstate piestové exkurzie bráničných klenieb (1-3 cm), pri 

ktorých sa pohybujú prakticky len klenby - centrum tendineum sa nepohybuje. Pri inspíriu sa 

zároveň s bránicou kontrahujú i vonkajšie medzireberové svaly. Bránica má pomerne veľkú  

plochu (460-470 cm2), takže jej pokles nielen zvyšuje vnútrobrušný tlak, ale tiež veľmi výrazne 

zaťažuje L chrbticu. Bránica sa podieľa na stabilizácii chrbtice tvorbou vnútrobrušného tlaku. 
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Stabilizačná funkcia bránice je závislá od jej tvaru, ktorý je determinovaný tvarom dolnej 

hrudnej apertúry, tvarom hrudníka (rebrového oblúka a súvisiacej koaktivácie tzv. „pomocných“ 

dýchacích svalov). Intenzita pohybovej činnosti určuje súhru dychovej a posturálnej aktivity 

(oba tieto deje prebiehajú paralelne, prebieha synchronizácia dychu s posturálne náročnejšou 

činnosťou, počas apnoickej pauzy sa zapája dychové svalstvo v prospech postúry aj za cenu 

krátkej hypoxie). 

 

Funkcia bránice je respiračná (hlavný inspiračný sval), posturálna, stabilizačná a cirkulačná 

(moduluje vnútrohrudný a vnútrobrušný tlak a tým zlepšuje venózny a lymfatický spätný návrat). 

Medzi bránicou a brušnými svalmi existuje vzťah labilnej dynamickej rovnováhy. Svojim tlakom 

sa bránica zúčastňuje aj na vzniku brušného lisu.  

 

Svaly brušnej steny rozdeľujeme do 3 skupín: 

Predná skupina: 

m. rectus abdominis, 

m. pyramidalis (rudimentárny, nekonštantný). 

Bočná skupina:  

m. obliquus abdominis externus, internus,  

m. transversus abdominis.  

Zadná skupina:  

m. quadratus lumborum.  

 

Brušné svaly sa rozprestierajú medzi dolným obvodom hrudníka a horným okrajom panvy.  

Ide o ploché a široké svaly, ktoré sa zúčastňujú:  

• na tvorbe brušnej steny,  

• kinetiky chrbtice,  

• tvorbe brušného lisu,  

• dýchaní.  

 

Predná skupina brušnej steny 

M. rectus abdominis je uložený ako dlhý a plochý pás vpredu pri strednej čiare trupu. Sval 

sťahuje rebrá nadol (ide o výdychový sval) a predkláňa trup. Pri fixácii trupu elevuje panvu a 
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zmenšuje panvový sklon; „oplošťuje“ L lordózu. M. rectus abdominis sa podieľa na vytváraní 

brušného lisu, t.j. tlaku svalov brušnej steny na vnútrobrušné orgány.  

Brušný lis vzniká pri kontrakcii brušného svalstva a bránice,  uplatňuje sa pri kašli, kýchaní, 

vyprázdňovaní. Pomáha udržiavať pozíciu brušných orgánov v správnej anatomickej polohe. 

Svalová kontrakcia abdominálnych svalov je pri kašli a kýchaní kombinovaná uzáverom 

niektorých segmentov dýchacích ciest, čím sa výrazne zvyšuje tlak a rýchlosť prúdiaceho 

vzduchu.  

Pozn: pred každým namáhavým výkonom sa aktivizuje brušný lis a prehlbuje sa nádych.   

Fixáciou začiatkov thorakohumerálnych svalov sa vytvára punctum fixum pre pohyby HK.  

Bočnú brušnú stenu tvoria 3 zdanlivo homogénne doskovité svaly, ktoré sú síce súborne 

označované ako „svaly brušnej steny“, ale ich funkčné uplatnenie je veľmi individuálne - ide 

totiž o funkčne pomerne samostatné svalové jednotky. 

M. obliquus externus abdominis je rozsiahly plochý sval ležiaci na povrchu bočnej brušnej 

steny. Hlavnou funkciou m. obliquus externus abdominis je flexia chrbtice a elevácia panvy. 

Pri obojstrannej kontrakcii je synergistom m. rectus abdominis. Pri jednostrannej kontrakcii 

tohto svalu dochádza k rotácii trupu na opačnú stranu. Sval sa zúčastňuje pri vytváraní brušného 

lisu.  

M. obliquus internus abdominis je hlbšie uložený plochý sval s opačným priebehom svalových 

snopcov ako  m. obliquus externus abdominis. Funkčne je m. obliquus internus abdominis 

synergistom m. obliquus externus abdominis opačnej strany. Pri jednostrannej kontrakcii, 

spoločne s m. obliquus externus abdominis opačnej strany, rotuje trup na tú istú stranu.  

Pozn.: Šikmé brušné svaly tvoria v brušnej stene akúsi „šnurovačku“, ktorá pri kontrakcii svalov 

sťahuje v páse stenu trupu do tvaru písmena X. Oba šikmé brušné svaly sú významné výdychové 

(expiračné) svaly.  

M. transversus abdominis vytvára najhlbšie uloženú vrstvu brušnej steny. Odstupuje z kostnej 

chrupavky na vnútornej časti bázy hrudného koša. Jeho vlákna sú prepletené v pravom uhle s 

bráničnými vláknami. Tým sa stáva priamym antagonistom činnosti bránice pri rozpínaní 

hrudného koša. Jeho aktivita vedie k zvýšeniu intraabdominálneho tlaku a následne k 

mechanizmom zabezpečujúcim stabilizáciu chrbtice. Zúčastňuje sa predovšetkým na vzniku 

brušného lisu a výdychu. Pri jednostrannej kontrakcii rotuje trup. Dolný okraj svalu kontroluje 

napätie brušnej steny v oblasti ingvinálneho kanála.  

Zadná skupina svalov brušnej steny 

M. quadratus lumborum je plochý sval uložený po stranách chrbtice. Pri jednostrannej 

aktivácii svalu dochádza k úklonu chrbtice. Obojstranná kontrakcia tohto svalu vyvoláva 
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extenziu L chrbtice a fixáciu XII. rebra. Spevnenie dolného úseku osového skeletu je 

nevyhnutné pre  kontrolovanú fixáciu bránice. M. quadratus lumborum nastavuje 

prostredníctvom L chrbtice presný stupeň relaxácie bránice, ktorý je dôležitý pre pomalý a 

presne dávkovaný výdych pri reči a speve. M. quadratus lumborum ovplyvňuje aj vzájomnú 

polohu rebier, chrbtice a panvy.  

 

Kineziológia dýchania  

Fyziologicky pri dýchaní dochádza k rozširovaniu dolnej časti hrudníka a sternum sa pohybuje v 

predozadnom smere. Dýchania sa za tohto predpokladu zúčastňuje bránica a medzirebrové svaly. 

Pri pokojovom dýchaní sa najskôr aktivuje dolný hrudný, potom stredný a nakoniec horný 

hrudný sektor. Táto postupná aktivácia sa nazýva dychová vlna.  

Pre aktiváciu dolného, resp. stredného sektoru hrudníka sa niekedy používa aj nepresné 

označenie brušné, resp. hrudné dýchanie. U mnohých ľudí prevláda jeden alebo druhý typ 

dýchania, ale individuálna variabilita typu dýchania je značná. Typ dýchania sa môže podstatne 

meniť i v dospelosti.  

Pozn.: Rebrá dolného sektoru rotujú pri pokojovom dýchaní okolo osi, ktorá sa skláňa k 

sagitálnej rovine. Tzn. že pri vdychu, ktorý je vždy spojený s eleváciou rebier, sa rozširujú dolné 

časti hrudníka viac do strán. V strednom sektore, kde osi krčkov rebier smerujú skôr frontálne, 

sa hrudník rozširuje predovšetkým v predozadnom smere. Horný sektor sa pri pokojovom 

dýchaní neangažuje.  

V kineziológii dýchania sa väčšinou akcentuje iba charakteristika pohybu rebier. Dôležitá však je 

aj poloha tela a aktuálne pohyby chrbtice.  

Vzpriamená poloha tela je pre dýchanie najvýhodnejšia. Dýchanie obmedzujú len málo 

taktiež rotácie chrbtice.  

Pri predklone sa hrudník „oplošťuje“, rebrá klesajú nadol a medzirebrové priestory sa zužujú. 

Orgány brušnej dutiny sa vtláčajú do hrudnej dutiny a vytláčajú pred sebou bránicu. Hrudník sa 

tak dostáva do krajného expiračného postavenia, jeho dýchacia kapacita je preto značne 

obmedzená. Pri záklone sa hrudník naopak dostáva do inspiračného postavenia. Ľah na chrbte 

sa preto využíva k nácviku dýchania.  

Pozn.: Obvykle predpokladáme, že obe polovice hrudníka sa na dýchacích pohyboch podieľajú 

symetricky. Symetria dýchacích pohybov ale závisí na postavení hrudnej chrbtice a postavení 

pletencov HK.  
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Úklon trupu dýchacie pohyby obmedzuje na strane úklonu a zväčšuje ich rozsah na opačnej 

strane. Preto ľah na pravom boku zväčšuje dýchacie exkurzie ľavej polovice hrudníka a naopak 

obmedzuje dýchacie pohyby na pravej polovici hrudníka. 

Tieto skutočnosti sa využívajú pri dychovej (respiračnej) gymnastike pacientov s hrudnou (Th) 

skoliózou ako aj s inými chorobnými procesmi. Zostavou špeciálnych cvikov totiž môžeme 

dosiahnuť zmeny pohyblivosti aj iných oblastí než uvedených troch sektorov hrudníka. Toto, tzv. 

lokalizované dýchanie, dovoľuje napr. formovať tvar hrudníka a ekonomizovať jeho 

pohyblivosť.  

Pozn.: Cviky tejto kategórie bývajú súčasťou niektorých jogínskych praktík a dajú sa 

terapeuticky využiť.  

• Pohyby hrudnej chrbtice = dynamika dýchania. 

• Dýchanie = dynamika chrbtice. 

 

Typy dýchania 

• abdominálne, 

• kostálne, 

• kostoabdominálne (optimálne). 

 

Dýchaciu gymnastiku delíme na: 

• Základnú dýchaciu gymnastiku - súhrn dýchacích cvikov, ktoré sa vykonávajú 

v prirodzenom rytme dýchania spojených s pohybmi ostatných častí tela, takáto gymnastika 

má za cieľ zlepšiť pohyblivosť hrudníka, zlepšiť prívod dýchacích plynov a môže byť 

úvodom alebo záverom cvičebnej jednotky, 

• Špeciálnu dýchaciu gymnastiku - súhrn dýchacích cvikov určených na prehĺbenie 

dýchania, na nácvik dýchania, na zlepšenie pohyblivosti niektorých častí hrudníka, na 

posilnenie niektorých skupín dýchacích svalov. 

Špeciálna dýchacia gymnastika: 

a) statická dýchacia gymnastika - hovoríme o nej vtedy, keď pacient používa pri cvičení len 

dýchacie svaly hrudníka, brušnej steny a bránicu. Nacvičujeme pri nej zmeny rytmu dýchania, 

zameriavame sa teda na frekvenciu dýchania. 

b) dynamická dýchacia gymnastika - zameriava sa na prehĺbenie dýchania, k hlavným 

dýchacím svalom sa pripájajú aj svaly končatín, trupu, hlavy, šije, krku - tieto svaly totiž 

napomáhajú nádychu a výdychu. 
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c) lokalizované dýchanie - zamerané na rozvinutie dýchania v určitej časti pľúc. Túto 

lokalizovanosť dosiahneme tým, že proti pohybom v tejto časti hrudníka kladieme odpor 

priložením dlane ruky. 

Rozlišujeme:  

• horné hrudné lokalizované dýchanie (subklavikulárne),  

• stredné hrudné lokalizované dýchanie - ruky prikladáme na sternum,  

• bránicové lokalizované dýchanie - ruky prikladáme na bránicu,  

• postranné lokalizované dýchanie - nacvičuje sa v ľahu na boku a ruky prikladáme na 

spodné rebrá,  

• zadné hrudné lokalizované dýchanie - ľah na bruchu a ruky prikladáme na chrbát. 

U malých detí a starších ľudí sa stretávame s ťažkosťami pri nácviku lokalizovaného dýchania. 

Tento nácvik vykonávame nasledovne - sila tlaku dlane fyzioterapeuta sa počas vdychu 

a výdychu mení, na začiatku vdychu je odpor veľký, na konci vdychu je minimálny. Presne 

naopak je to pri výdychu.  

U pacientov, ktorí sú nútení vykašliavať vykonávame na konci výdychu ľahkú vibráciu. Na 

očistu dýchacích ciest, ktoré sú zahlienené, pomáha aj vyklepávanie flektovanou rukou (je 

potrebné, aby hlava bola vyššie). 

Hygiena dýchacích ciest - polohová drenáž. Pri výdychu pacienta sa má terapeut chrániť 

používaním ochranných masiek. 

 

Polohy tela a ich vplyv na dýchanie: 

• Stoj - je najvýhodnejšia poloha na dýchaciu gymnastiku, v tejto polohe nie je obmedzený 

pohyb do žiadneho smeru. Pri meraní vitálnej kapacity pľúc sa v tejto polohe dosahujú 

najvyššie hodnoty. 

• Vzpriamený sed na posteli (stoličke) - tlakom brušných orgánov je obmedzené bránicové 

dýchanie, poloha umožňuje voľné hrudníkové dýchanie. 

• Detský sed s uvoľnenými dolnými končatinami - chrbtica je oblúkovito ohnutá, bránicové 

dýchanie znížené, prevláda dýchanie dolnej hrudníkovej časti. 

• Ľah na chrbte - sťažený je výdych, pohyb hrudníka je obmedzený dozadu, čiastočne do 

strán, brušné orgány tlačia bránicu nahor, hrudník je v inspiračnom postavení. 

• Ľah na bruchu - sťažený a obmedzený je nádych, hrudník sa voľne pohybuje len dozadu 

a čiastočne do strán, vpredu je fixovaný. 

• Ľah na boku - časť hrudníka, na ktorej pacient leží je fixovaná, druhá časť pohyblivá. 
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• Šikmé polohy - slúžia na uľahčenie drenáže jednotlivých segmentov. 

• Ruky v bok - zvyšuje sa pohyblivosť v hornej časti hrudníka. 

 

10. Pohybové stereotypy 

Pri akomkoľvek pohybe, ktorý človek vykonáva, je potrebné zapojenie svalov v určitom poradí 

(Gúth, 2016). Ak sa svaly nezapájajú do pohybu v správnom poradí, pohyb sa stáva 

nekoordinovaným, pomalším a energeticky náročnejším. Mení sa ideálny pohybový vzorec. 

Zväčšuje sa svalová nerovnováha, mení sa postavenie kĺbov, zhoršuje sa statické zaťaženie 

a zvyšujú sa nároky na ligamentózny aparát.   

Pohybový stereotyp je súbor dočasne nemenných podmienených a nepodmienených reflexov, 

ktorý vzniká na podklade pohybového/motorického učenia, stereotypne sa opakujúcich 

podnetov. Trénovaný pohyb (vonkajší pohybový stereotyp) je podkladom pre vznik stereotypu 

na neuronálnej úrovni, kedy dochádza k automatizácii účelového vôľového pohybu. 

Automatizácia sa netýka iba cieleného fyzického pohybu, ale tiež stabilizácie pohybu - teda 

posturálneho zaistenia. Automatizovaný pohybový stereotyp uľahčuje činnosť CNS v 

zložitejších a opakujúcich sa situáciách. Princípom je čo najmenšia energetická náročnosť, ktorá 

je v prípade automatického pohybového stereotypu menšia ako pri cielenej vôľovej činnosti.  

Každodenné rutinné pohyby sú vykonávané automaticky (nevedome) - t.j. môže dochádzať k 

preťažovaniu určitých svalových skupín a nedostatočnej aktivite iných svalových skupín. Časté 

mimovoľné neúčelné izometrické zapájanie niektorých svalov vyúsťuje do chronického 

preťažovania určitých oblastí so štrukturálnymi dopadmi.  

Pozn.: Funkcia vytvára orgán, ale tiež orgán vytvára funkciu. Napr. funkcia svalov má 

formatívny vplyv na morfológiu skeletu.   

 

Vyšetrenie pohybových stereotypov je fundamentálnou súčasťou kineziologického 

vyšetrenia, pomáha odhaliť funkčné poruchy pohybového systému, určuje vzájomný vzťah 

antagonistických svalov, hodnotí stabilizačné aspekty segmentov. Pri vyšetrení pohybových 

stereotypov analyzujeme časovú postupnosť aktivácie jednotlivých svalových skupín do 

svalového reťazca. 

Kvalita pohybových stereotypov a stupeň fixácie sú závislé predovšetkým na: 

• fyziologických predpokladoch, vlastnostiach centrálnych zložiek motorického systému, 

• spôsobe, akým boli pohybové stereotypy vypracované, posilňované a korigované. 
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V priebehu života sa pohybové stereotypy menia ako reakcia na zmeny vonkajšieho a 

vnútorného prostredia. Charakteristickým rysom pohybových stereotypov je to, že nie sú u 

každého človeka rovnaké, sú individuálne špecifické. Vytvárajú sa počas ontogenézy jednotlivca 

ako reťazec podmienených a nepodmienených reflexov. V ideálnom prípade by mali pohybové 

stereotypy umožniť čo najekonomickejší pohyb, ktorý by pri výkone spotreboval minimum 

energie. Predpokladom pre vytvorenie kvalitných pohybových stereotypov je svalová 

rovnováha. 

 

Príklady pohybových stereotypov: 

• extenzia v BK, 

• abdukcia v BK, 

• flexia trupu, 

• flexia šije, 

• abdukcia v RK, 

• skúška vzporu HK, 

• stereotyp dýchania, 

• držanie tela/postúra, 

• sed na stoličke, 

• predklon, 

• rotácia hlavy v sede, 

• rotácia trupu v sede, 

• nosenie bremien, 

• stoj na 1 DK, 

• chôdza. 

Zvýraznené príklady pohybových stereotypov sú bližšie charakterizované v ďalšom texte. 

Hodnotenie správnosti vykonaného pohybového stereotypu: 

A - správne vykonanie,  

B - nesprávne vykonanie.  

Hodnotenie dopĺňajú svalové testy: 

1 - neoslabený - zodpovedá 5. a 4. stupňu svalového testu podľa Jandu (sval s veľmi dobrou 

funkciou, ktorý dokáže prekonať stredne veľký vonkajší odpor, zodpovedá 75-100 % normálu),  

2 - mierne oslabený - zodpovedá 3. stupňu stupňu svalového testu podľa Jandu (vyjadruje asi 50 

% sily normálneho svalu, pri testovaní nekladieme odpor),  
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3 - výrazne oslabený - zodpovedá 2., 1., 0. stupňu svalového testu podľa Jandu (sval nie je 

schopný prekonať gravitáciu, len sa kontrahuje, dokonca nemusí ani vykazovať známky 

kontrakcie, zodpovedá  0-25 % normálu).  

 

10. 1. Vyšetrenie pohybového stereotypu extenzie v BK 

Analyzujeme stupeň aktivácie a koordinácie 3 hlavných svalových skupín: m. gluteus maximus, 

flexory kolenného kĺbu, paravertebrálne svaly.  

Poloha: Vyšetrovaný leží na vyšetrovacom stole na bruchu a pomaly zanožuje jednu dolnú 

končatinu. Koleno je pritom v extenzii.  

Hodnotenie:  

A (správne vykonanie) - najprv sa aktivuje m. gluteus maximus, potom ischiokrurálne svaly, 

neskôr svaly paravertebrálne v LS segmentoch a postupne sa aktivačná vlna šíri do hrudných 

segmentov.  

B (nesprávne vykonanie) - m. gluteus maximus je „zapínaný“ neskoro alebo vôbec. Počas 

elevácie končatiny nevidíme žiadnu kontrakciu a sval ostáva hypotonický. Čím väčšia je 

insuficiencia m. gluteus maximus, tým väčšiu má vyšetrovaný tendenciu súčasne s eleváciou 

končatiny realizovať abdukciu, extrarotáciu alebo oboje.  

Extenzia BK 

Fyziologická časová postupnosť („timing“ aktivácie): 

• m. gluteus maximus, 

• ischiokrurálne svaly, 

• kontralaterálne erectory L-S oblasti, 

• homolaterálne erectory L-S oblasti, 

• kontralaterálne paravertebrálne svaly Th oblasti, 

• homolaterálne paravertebrálne svaly Th oblasti, 

• homolaterálne svaly ramenného pletenca. 

Patologická prestavba stereotypu:  

• oneskorenie aktivácie zapájania m. gluteus maximus (prípadne sa vôbec neaktivuje),  

• predčasné zapojenie ischiokrurálnych svalov,  

• predčasná aktivácia homolaterálnych vzpriamovačov trupu (pri nedostatočnej trupovej 

stabilizácii),  

• hyperaktivita svalov v oblasti ramenného pletenca  (pri fixovaných patologických 

stereotypoch v oblasti hornej polovice tela).  
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10. 2. Vyšetrenie pohybového stereotypu abdukcie BK 

Poloha: Vyšetrujeme v polohe na boku netestovanej DK, pacient je mierne pootočený do 

pronácie. 

Pozorujeme a hodnotíme vzťahy medzi abduktormi BK. 

Hodnotenie: 

A (správne vykonanie) 

 Fyziologický pohybový stereotyp:  

• m. gluteus medius et minimus, 

• m. tensor fasciae latae, 

• m. quadratus lumborum (stabilizačná funkcia), 

• m. iliopsoas, 

• m. rectus femoris, 

• chrbtové a brušné svalstvo. 

B (nesprávne vykonanie)  

Patologická prestavba stereotypu:  

Tenzorový mechanizmus  (kombinácia abdukcia + extrarotácia + flexia v BK), 

• prevaha aktivity m. tensor fasciae latae, m. iliopsoas, m. rectus femoris, 

gluteálneho svalstva. 

Kvadrátový mechanizmus  

• prevaha m. quadratus lumborum (elevácia panvy + ľahká addukcia v BK). 

 

10. 3. Vyšetrenie pohybového stereotypu flexie trupu - posadzovanie z ľahu do sedu  

Vyšetrenie tohto stereotypu sa využíva na posúdenie interakcie medzi brušnými svalmi a 

flexormi BK, hlavne m. iliopsoas. Narušenie rovnováhy medzi týmito svalovými skupinami 

predstavuje výraznú poruchu statiky i kinetiky medzi chrbticou, panvou a BK.  

Poloha: Vyšetrovaný leží na chrbte, DK sú v extenzii, je prítomné nulové postavenie v BK, KK, 

ČK. Vyšetrovaný si pomaly sadá postupnou kyfotizáciou najprv krčnej, potom hrudnej a 

nakoniec lumbosakrálnej chrbtice. Pohyb končíme v okamihu, keď sa začne súčasne klopiť 

panva. Sledujeme pohyb hrudníka, ktorý v ideálnej situácii zostáva v kaudálnom postavení 

vďaka kontrakcii brušných svalov. Počas pohybu určujeme pohľadom alebo palpáciou okamih, 

kedy sa začne kontrahovať m. iliopsoas.  
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Sledujeme tiež rozvíjanie lumbálnych segmentov chrbtice. Pokiaľ zostávajú tuhé a chrbtica sa 

nerozvíja, je to príznakom skrátenia paravertebrálnych svalov, tie sa počas sadania paradoxne 

aktivujú. Následne vyšetrujeme skrátenie paravertebrálnych svalov podľa Jandu (2004).  

 

Modifikácie vyšetrenia: 

• Vyšetrovaný leží na chrbte, DK v extenzii, nulové postavenie v BK, KK, mal by vykonávať 

aktívnu plantárnu flexiu v ČK proti odporu, ktorý kladieme plantám, vyšetrovaný netlačí 

proti priloženým rukám vyšetrujúceho. Pohyb končíme v okamihu, kedy vyšetrovaný nie je 

schopný udržať päty na podložke a nekladie plantami dostatočný odpor. 

• Ľah na chrbte, ruky za hlavou, lakte smerujú vpred. Postavenie DK rovnaké ako základný 

variant.  

• Pozícia HK - v predpažení, HK pozdĺž tela, zopnuté na záhlaví, prekrížené na hrudníku. 

Vykonáva sa flexia trupu do okamihu súhybu panvy.   

 

Hodnotenie: 

A (správne vykonanie) - za ideálny stereotyp a dokonale aktívne brušné svaly považujeme stav, 

kedy sa vyšetrovaná osoba posadí plynulým oblúkovým predklonom s extendovanými DK a 

súčasnou aktívnou plantárnou flexiou v ČK bez elevácie DK.  

B (nesprávne vykonanie) - vyšetrovaný nie je schopný sa posadiť bez toho, aby elevoval DK 

alebo nie je schopný sa posadiť vôbec. Posadzovanie začína hyperextenziou v driekovej oblasti 

s inklináciou panvy.  

Ak lumbálne segmenty zostávajú hypertonické, je to takmer istou známkou toho, že sú PVS 

skrátené a že sa počas posadzovania event. paradoxne aktivujú.  

Pri oslabenom brušnom svalstve a zvýšenom tonuse vzpriamovačov trupu sa pacient „dvíha ako 

doska“ s kraniálnym súhybom hrudníka, vynecháva dolnú šikmú slučku. Pozorujeme tras a 

nekoordinovanosť pohybu.  

 

10. 4. Vyšetrenie pohybového stereotypu flexie šije (hlavy a krku) 

Poloha: Vyšetrovaný leží na chrbte, HK pozdĺž tela. Pomaly flektuje hlavu oblúkovitým 

pohybom. Tento pohyb je zaistený hlavne hlbokými flexormi hlavy a krku. 

Modifikácia vyšetrenia:  

• Odpor na čelo.  
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• Skúška výdrže - vhodná pre vyšetrovanie detí - na chrbte vyšetrovaný drží hlavu v 

maximálne dosiahnutej flexii, dostatočne silné hlboké šijové svaly môžu hlavu bez tremoru 

alebo neistoty udržať aspoň 20 sekúnd.     

Hodnotenie:  

A (správne vykonanie) - vyšetrovaný flektuje hlavu (šiju) oblúkovitým pohybom bez predsunutia 

a rotácie. 

B (nesprávne vykonanie) - vyšetrovaný má snahu flektovať šiju predsunom, čo svedčí pre 

prevahu m. sternocleidomastoideus nad hlbokými flexormi, ak pri tom dochádza ešte k rotácii, 

ide o prevahu jednostrannú.  

 

Flexia šije (hlavy a krku) teda vyjadruje vzťahy medzi mm. sternocleidomastoidei(SCM) 

a hlbokými flexormi krku). Fyziologicky pozorujeme pomalú flexiu hlavy oblúkovitým 

pohybom, brada smeruje do fossa jugularis. Pohyb zabezpečujú hlavne hlboké flexory, 

predovšetkým mm scaleni.   

 

Odchýlky: 

• predsun hlavy svedčí o prevahe mm. SCM, preťaženie CK  prechodu, 

• predsun je sprevádzaný súčasne hyperextenziou v CK prechode, 

• ďalšie preťaženie vzniká v C-Th prechode, keďže táto flexia pokračuje väčšinou po segment 

Th4.  

 

10. 5. Vyšetrenie pohybového stereotypu abdukcie v ramennom kĺbe 

Pri vyšetrovaní sledujeme hlavne súhru medzi nasledujúcimi svalovými skupinami: m. 

deltoideus, horné vlákna m. trapezius, dolné fixátory lopatky a stabilizačné svaly trupu - hlavne 

m. quadratus lumborum.  

Poloha: Vyšetrujeme v sede, aby sme využili pôsobenie gravitácie a priblížili sa pohybu za 

normálnych podmienok. Vyšetrovaný pozvoľna abdukuje jednu, potom druhú HK.  

Hodnotenie:  

A (správne vykonanie) - pohyb začína v RK koncentrickou aktivitou abduktorových svalových 

skupín - hlavnú úlohu tu zohráva m. deltoideus. Nedochádza k elevácii ramena, aktivácia m. 

trapezius (pars descendens) pôsobí iba stabilizačne. 

B (nesprávne vykonanie) - jedinec začína pohyb najprv eleváciou celého ramenného pletenca - 

aktiváciou horných vláken m. trapezius a m. levator scapulae. Súčasne dochádza k nedostatečnej 
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stabilizácii lopatky, ktorá rotuje viac, zároveň dochádza k abdukcii lopatky a posunutiu ramien 

vpred. V druhej nesprávnej variante pohybu začína pohyb úklonom trupu, teda aktiváciou hlavne 

m. quadratus lumborum, v ďalšom slede pohybu väčšinou vyšetrovaná osoba používa vyššie 

uvedený prvý nesprávny pohybový stereotyp.  

 

Fyziologický stereotyp abdukcie v ramennom kĺbe - vyšetrujeme v sede, pacient upažuje do 

90 ° abdukcie v ramennom kĺbe. Sledujeme súhru a poradie aktivácie svalov:  

• m. deltoideus a m. supraspinatus,  

• kontralaterálne horné fixátory lopatiek,  

• homolaterálne horné fixátory lopatiek, 

• kontralaterálny m. quadratus lumborum,  

• homolaterálny m. quadratus lumborum,  

• mm. peronei (pri vyšetrení v stoji),  

• dolné fixátory lopatky. 

Variácie:  

Stereotyp abdukcie RK (podľa Gútha) 

• m. deltoideus, m. supraspinatus, 

• m. trapezius (pars descendens), 

• dolné fixátory lopatiek (mm. rhomboidei, m. trapezius - pars transversa + ascendens a m. 

serratus anterior), 

• stabilizačné svaly trupu (m. quadratus lumborum). 

 

Stereotyp abdukcie RK (podľa Jandu) 

• m. supraspinatus + m. deltoideus, 

• m. trapezius (pars transversa + ascendens), 

• mm. rhomboidei - homolaterálne, 

• horné fixátory lopatiek - m. trapezius (pars descendens) + m.levator scapulae, 

• mm. rhomboidei kontralaterálne, 

• horné fixátory lopatiek kontralaterálne, 

• m. quadratus lumborum kontralaterálne. 
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Stereotyp abdukcie RK (podľa Janíkovej) 

• m. deltoideus, m.supraspinatus, 

• dolné fixátory lopatiek, 

• kontralaterálne horné fixátory lopatiek, 

• homolaterálne horné fixátory lopatiek, 

• kontralaterálny m. quadratus lumborum. 

 

Patologická prestavba stereotypu: 

Trapézový mechanizmus - pohyb začína eleváciou ramenného pletenca. 

Aktivuje sa homolaterálny m. trapezius - pars descendens, m. levator scapulae (+ nedostatočná 

stabilizácia lopatky). 

Kvadrátový mechanizmus - pohyb začína úklonom trupu na opačnú stranu. 

Predčasne sa aktivuje kontralaterálny m. quadratus lumborum.  

 

10. 6.  Vyšetrenie pohybového stereotypu kľuku, vzporu na HK 

Poloha: Vyšetrovaný stojí na dĺžku extendovaných HK od steny. Ruky na šírku ramien sa 

dotýkajú dlaňami steny. Vyšetrovaný vykoná kľuk. Sledujeme držanie celého pletenca HK a 

fixáciu lopatky.  

Hodnotenie:  

A (správne vykonanie) - lopatky sa v žiadnej fáze pohybu „neodlepujú“ od hrudníka (m. serratus 

anterior), prevažuje aktivácia svalov ramenného pletenca a medzilopatkových svalov nad 

aktiváciou svalov v oblasti šije (predovšetkým horné vlákna m. trapezius).  

B (nesprávne vykonanie) - lopatky se v priebehu pohybu „odlepujú“ od hrudníka, prevažuje 

aktivácia svalov v oblasti šije (predovšetkým horné vlákna m. trapezius), scapulae alatae, 

oslabenie medzilopatkových svalov, insuficiencia stability chrbtice.  

 

Modifikácia vyšetrenia:  

Stereotyp vzporu testujeme aj v polohe na štyroch. Pacient sa opiera o podložku dlaňami 

a špičkami nôh, pre deti a ženy je opora o kolená. Sledujeme stupeň stabilizácie trupu a kvalitu 

dolných fixátorov lopatiek. Ideálny stereotyp je bez lordotizácie driekovej chrbtice a kyfotizácie 

hrudnej chrbtice, bez elevácie lopatiek a bez ich odstávania. 
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10. 7.  Vyšetrenie stereotypu dýchania  

Poloha: Testujeme v stoji, v sede alebo v ľahu na chrbte.  

Rozlišujeme a hodnotíme jednotlivé typy dýchania - bráničné, kostálne alebo klavikulárne 

(„horné“) dýchanie.  

Hodnotenie:  

A (správne vykonanie) - pri bráničnom dýchaní sa pri nádychu oplošťuje bránica, sternum sa 

pohybuje ventrálne a rozširuje sa dolná hrudná apertúra a medzirebrové priestory dolných rebier. 

Takýto typ dýchania je fyziologický.   

B (nesprávne vykonanie) - dýchanie je úsilné, do inspíria sa zapájajú aj auxiliárne (pomocné) 

svaly, sternum sa pohybuje kraniokaudálne a hrudník sa rozširuje len minimálne. 

 

11. Syndrómy svalových dysbalancií  

Niektoré svaly majú zreteľnú predilekčnú tendenciu k útlmovým prejavom (hypotónii, oslabeniu, 

hypoaktivácii), u iných svalov naopak sledujeme tendenciu k zvýšenému svalovému tonusu a 

svalovému skráteniu. Prvé systematické usporiadanie tejto dysbalančnej predispozície realizoval 

Janda (1965). 

Systematizácia je natoľko charakteristická, že môžeme hovoriť o syndrómoch: 

• horný skrížený syndróm, 

• dolný skrížený syndróm,  

• vrstvový syndróm. 

Svalová dysbalancia je vlastne porucha svalovej súhry. Je to stav, kedy sú antagonisti (svaly 

pôsobiace vzájomne proti sebe, napr. flexor a extenzor) v nerovnováhe, spravidla je jeden 

oslabený a druhý je skrátený. U hypoaktívnych svalov je najnápadnejším príznakom ich 

oslabenie a u svalov, ktoré majú pri dysbalancii prevahu (hyperaktivitu) zase ich skrátenie. 

Svalová dysbalancia sa prejavuje v odchýlkach držania postihnutej oblasti tela a obmedzením 

rozsahu pohybu. Na druhej strane v kĺbe dochádza k poklesu svalového napätia a k funkčnému 

útlmu tu umiestnených svalov. Tieto z činnosti vyradené, hypotonické fázické svaly sa postupne 

extendujú, ochabujú a strácajú i na hmotnosti (atrofujú). Výsledkom je zníženie ich svalovej sily. 

 

Príčiny vedúce k vzniku svalových dysbalancií a substitučných pohybových stereotypov sú 

obvykle zhrnuté do 4 skupín: 

1. hypokinéza, nedostatočné zaťažovanie, 

2. preťaženie alebo chronické preťažovanie nad hranicou determinovanou kvalitou svalu, 

3. asymetrické zaťažovanie bez dostatočnej kompenzácie, 
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4. psychické faktory (negatívne emócie, napätie a nesústredenosť). 

 

Skracovanie alebo oslabovanie svalov závisí od toho, či sú svaly fázické (biele, majú viac 

myofibríl ako sarkoplazmy, sú určené hlavne k vykonávaniu rýchlych pohybov) alebo 

posturálne, tonické (červené svaly, majú viac sarkoplazmy ako myofibríl a sú skôr statické). 

Fázické svaly majú tendenciu ochabovať a posturálne (tonické) svaly majú tendenciu sa 

skracovať. To je  podstatou tzv. skrížených syndrómov. 

 

Tabuľka 4: Prehľad najdôležitejších svalov podľa ich tendencie k oslabovaniu (zníženiu 

svalového tonusu) a skracovaniu (zvýšeniu svalového tonusu)  

Svaly s tendenciou k oslabeniu (zníženiu 

svalového tonusu), fázické 

Svaly s tendenciou k skráteniu, (zvýšeniu 

svalového tonusu), posturálne (tonické)  

Hlboké flexory šije - m. longus capitis, m. 

longus colli, m. rectus capitis, m. rectus 

capitis lateralis 

M. trapezius (horné vlákna) 

M. deltoideus M. sternocleidomastoideus, mm scaleni 

Extenzory HK Krátke extenzory šije  

Medzilopatkové svaly/fixátory lopatiek/ 

stredná a dolná časť m. trapezius, mm. 

rhomboidei, m. serratus anterior  

M. levatores scapulae, flexory 

a intrarotátory HK  

Abdominálne svaly Mm. pectorales major et minor  

Gluteálne svaly Vzpriamovače trupu (erectores trunci), 

paravertebrálne chrbtové svaly, m. 

quadratus lumborum 

Pelvifemorálne stabilizátory M. iliopsoas 

M. tibialis anterior M. triceps surae  

Mm. peronei M. tibialis posterior 

Mm. vasti mediales M. rectus femoris 

 M. iliopsoas  

 M. tensor fasciae latae  

 Mm. adductores femoris  

 Ischiokrurálna skupina - m. biceps femoris, 

m. semitendinosus, m. semimembranosus 
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Svalové syndrómy 

Horný skrížený syndróm 

Nevyvážený pohybový režim (práca s počítačom, nesprávna ergonómia pracovného prostredia, 

presuny autom atď.) prispieva k preťaženiu svalových skupín medzi krčnou chrbticou a 

lopatkami. 

Tieto svaly často reflektujú aj psychickú tenziu (aktivujú sa napr. pri stresoch), k ich aktivácii 

môže dôjsť aj pri pocite chladu. 

Pri hornom skríženom syndróme vzniká dysbalancia vyznačujúca sa skrátením horných vláken 

m. trapezius, m. levator scapulae, m. sternocleidomastoideus a m. pectoralis major. Oslabené sú 

hlboké flexory šije (m. scalenus, m. longus capitis, m. longus colli, m. rectus capitis anterior) a 

medzilopatkové svaly (mm. rhomboidei), m. trapezius (stredné a dolné vlákna) a m. serratus 

anterior (obr. 27).                                                                                                                                  

 

 

Obr. 27: Horný skrížený syndróm (Janda, 1982) .  

 

Pri plne rozvinutej svalovej dysbalancii vzniká typická porucha držania tela: „guľatý“ chrbát a 

ochabnuté držanie, ramená v protrakcii a prípadne aj v elevácii, hlava v predsune bradou vpred 

so záklonom v krčnej chrbtici a hlavových kĺboch. 

 

Dolný skrížený syndróm 

Pri tomto syndróme je svalová dysbalancia prítomná v oblasti panvy, bedrových kĺbov 

a driekovej oblasti chrbtice. Nedostatočnou fixáciou a stabilizáciou panvy pri pohybe sa 

preťažujú posturálne (tonické) svaly driekovej oblasti chrbtice. 

Panva je medzičlánkom medzi chrbticou a dolnými končatinami. Zabezpečuje pevnú a stabilnú, 

ale aj mierne pružiacu základňu pre chrbticu. Je miestom mnohých odstupov a úponov svalov. 

Ak nie je panva pri pohybe stabilizovaná, veľmi často dochádza k jej súhybom a nadbytočnej 
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aktivácii posturálnych svalov (m. quadratus lumborum, vzpriamovače trupu v oblasti L chrbtice), 

ktoré sa postupne skracujú a nadobúdajú prevahu.  

Pre dolný skrížený syndróm je typické skrátenie m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae, m. 

iliopsoas, mm. erectores trunci v lumbosakrálnych segmentoch. Zároveň dochádza k útlmu 

gluteálneho svalstva a brušných svalov. 

 

Pri dolnom skríženom syndróme je narušený pohybový stereotyp flexie trupu pri posadzovaní 

z ľahu a pri vstávaní z predklonu. Prítomný je zväčšený sklon panvy (anteverzia) a drieková 

hyperlordóza. 

M. biceps femoris, m. semitendinosus a m. semimembranosus bývajú tiež skrátené. 

Nezaraďujeme ich však do dolného skríženého syndrómu. 

 

Vrstvový syndróm 

Pri vrstvovom syndróme pozorujeme striedanie vrstiev hypertonických (skrátených)  

a hypotonických (oslabených) svalov. 

Aspexiou dorzálne pozorujeme: 

 hypertrofické ischiokrurálne svaly - m. biceps femoris, m. semitendinosus a m. 

semimembranosus,  

 ochabnuté gluteálne svaly,  

 hypertrofické Th, L, LS vzpriamovače,  

 oslabené medzilopatkové svaly,  

 hypertrofické horné fixátory ramenného pletenca, lopatiek, extenzory šije/krku. 

Ventrálne pozorujeme:  

 skrátené flexory BK,  

 zníženú funkčnú kvalitu brušných svalov (priame a priečne brušné svaly sú oslabené, 

šikmé brušné svaly prevažujú a tvoria charakteristické prehĺbenie na bočnej hrane 

brušných svalov), 

 skrátené mm. SCM, pektorálne svaly, 

 oslabené flexory krku a hlavy. 

 

Funkčné zmeny v pohybovom aparáte sú diagnosticky identifikovateľné a tiež terapeuticky 

ovplyvniteľné.  

Funkčné dôsledky identifikujeme: 

V svale: svalový spazmus, „trigger point”, svalová hypotónia a zvýšenie svalového tonusu. 
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V kĺbe: kĺbová blokáda, hypermobilita. 

Vo fasciách: fasciálna retrakcia. 

V koži: hyperalgické zóny, zvýšený dermografizmus. 

V perioste: bolestivé body v oblasti periostu. 

Vo vnútorných orgánoch: poruchy črevnej pasáže, gynekologické dysfunkcie atď.. 

 

Prejavy a následky svalových dysbalancií  

• predsun a záklon hlavy, 

• kyfotický Th úsek chrbtice a ramená v protrakcii, 

• prominujúce brucho, 

• hyperlordóza L chrbtice v úseku prechodu z Th chrbtice, 

• ventrálne klopená panva. 

 

Svalové dysbalancie vedú k vzniku nezvratných zmien svalového tkaniva až k jeho väzivovej 

degradácii. 

Vplyvom nerovnomerného zaťaženia kĺbov a ich častí sa objavujú poruchy ich funkcie, blokády, 

neskôr aj prestavba kĺbových tkanív, postupne až zmeny degeneratívne s deštrukciou kĺbov. 

 

Nefyziologické zaťaženie kĺbov a ich častí spôsobuje: 

• blokády, 

• preťaženie svalov, šliach, väzov, 

• degeneratívne zmeny, 

• neekonomické pohybové stereotypy, 

• nedokonalú pohybovú koordináciu, 

• poruchu držania tela, 

• bolesti pohybového systému a skorší nástup únavy, 

• zvýšenie rizika preťaženia a poškodenia organizmu úrazom. 

 

Morfologické zmeny pohybového aparátu vznikajú pri pretrvávaní funkčných zmien.  

Preto je terapeutickou snahou a cieľom tieto funkčné zmeny ovplyvniť. 
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Možnosti prevencie a korekcie 

• Pravidelné vykonávanie kompenzačných cvičení, ktoré je vhodné dopĺňať inými 

pohybovými aktivitami (napr. plávanie). 

• Kompenzačné cvičenia by mali obsahovať cviky na uvoľnenie a strečing preťažených a 

skrátených svalových skupín jako aj posilnenie utlmených svalov a ich začlenenie do 

jednoduchých pohybov. 

• Nácvik správnych pohybových stereotypov aplikovať najskôr pri jednoduchých a neskôr pri 

zložitejších pohyboch. 

 

Obnova svalovej rovnováhy 

Mali by sme sa zamerať na jednotlivé oblasti a v nich odstraňovať svalové dysbalancie a 

obnovovať svalovú rovnováhu.   

• Svaly s tendenciou k skráteniu uvoľňovať. 

• Svaly s tendenciou k oslabeniu posilňovať. 

• Dbať na správne vykonávanie pohybu. 

• Správne nacvičiť pohybové stereotypy. 

 

12. Hypermobilita 

Hypermobilita je nežiaduce, väčšinou vrodené uvoľnenie väziva, ktoré je charakterizované 

zvýšeným rozsahom kĺbovej pohyblivosti nad fyziologickú normu a to pri aktívnom aj pasívnom 

pohybe. Je opakom retraktibility, skrátenia a pohybového obmedzenia. Hypermobilita sa spája so 

svalovou hypotóniou, väčšou laxicitou (chabosť, voľnosť) ligamentózneho aparátu ako aj s 

rizikom vzniku preťaženia svalových úponov a traumatizáciou. Pri hypermobilite dochádza k 

zmenšeniu statickej stability, kĺby sú väzivovým aparátom nedostatočne chránené a môžu sa 

ľahšie poškodiť. 

Hypermobilita sa potvrdí vyšetrením kĺbovej pohyblivosti, pri ktorom je potrebné zohľadniť 

individualitu, pohlavie a vek. 

Rozsah pohybu je podmienený: 

• tvarom skeletu, 

• poddajnosťou mäkkých tkanív, 

• schopnosťou kontrakcie a relaxácie svalových vlákien.  

Zisťovanie a hodnotenie rozsahu kĺbovej pohyblivosti 
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Pohyblivosť v kĺbe môže byť: 

• fyziologická,  

• zmenšená (hypomobilita, ankylóza)  

• zväčšená (hypermobilita). 

 

Rozdelenie hypermobility všeobecne:  

Konštitučná 

• Vrodený defekt mezenchýmu. 

Patologická 

• Generalizovaná - všetky kĺby tela. 

• Lokálna - najčastejšie v susedných oblastiach funkčného bloku. 

 

Rozdelenie hypermobility podľa Sachseho (1984) 

• lokálna patologická hypermobilita (kongenitálna, získaná), 

• generalizovaná patologická hypermobilita (kongenitálna, získaná), 

• konštitučná hypermobilita, 

• hypermobilita podmienená zamestnaním, športom. 

 

Lokálna patologická hypermobilita:  

• Postihuje len niektoré kĺby, najčastejšie vzniká medzi stavcami. Často vzniká ako 

kompenzácia blokád stavcov chrbtice, ale aj periférnych kĺbov. Kongenitálna lokálna 

hypermobilita sa vyskytuje napr. v oblasti atlantookcipitálneho skĺbenia, medzi stavcami C1-

C2 alebo v oblasti LS prechodu.  

Môže byť poúrazová. 

• Často sa zvýrazní pri tréningu podporujúcom zväčšenie kĺbovej pohyblivosti, či tréningu 

kompenzujúcom zníženú pohyblivosť susedných kĺbov. 

 

Generalizovaná patologická hypermobilita:  

• Vyskytuje sa ako príznak pri niektorých vrodených vývojových ochoreniach, geneticky 

podmienených poruchách spojivového tkaniva (Marfanov syndróm, Ehlersov-Danlosov 

syndróm) alebo neurologických ochoreniach.  

• Môže byť vyjadrená na chrbtici aj na periférnych kĺboch (hyperextenzia LK, rekurvácia KK).  
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• Najčastejšie je kongenitálna (geneticky podmienený štrukturálne zmenený charakter. 

nekontraktilných tkanív), vyskytuje sa aj pri celkovo zvýšenej laxicite nekontraktilných 

tkanív (kĺbových väzov a puzdier).  

 

Konštitučná hypermobilita  

• Táto forma je najčastejšia, z hľadiska funkčných porúch muskuloskeletálnej sústavy má 

najväčší význam.  

• Vo väzivovom tkanive je abnormálny pomer kolagénu a insuficiencia mezenchýmu, čo sa 

klinicky prejavuje laxicitou ligamentózneho aparátu a vnútrosvalových podporných štruktúr. 

 

Muskuloskeletálne príznaky hypermobility 

• chronická bolesť, 

• znížená svalová sila a svalová dysbalancia, 

• zhoršená koordinácia a propriocepcia, 

• habituálne luxácie, subluxácie, zranenia,  

• degeneratívne zmeny skeletu. 

 

Systémové príznaky syndrómu kĺbovej hypermobility 

• porucha držania tela, zmena biomechaniky pohybu, 

• kardiovaskulárne problémy (tachykardia, hypotenzia), 

• problémy v oblasti GIT-u (obstipácia, syndróm dráždivého čreva), 

• chronické bolesti v oblasti panvy, 

• celková chronická únava (James, 2019).  

 

Dôsledky hypermobility 

• Poškodenie podporno-pohybového aparátu (traumatické lézie svalov, väzov, ruptúry šliach, 

tendinitídy, synovitídy, poškodenia manžety rotátorov, lézie z preťaženia, opakované distorzie, 

subluxácie členkov, pately či temporomandibulárneho kĺbu, atď.).  

• Často sú blokády kĺbov spôsobené nesprávnym statickým zaťažením, či rýchlym dynamickým 

pohybom. 
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Hodnotenie hypermobility  

Najpresnejšou metódou pre určenie rozsahu kĺbovej pohyblivosti je goniometria - meranie 

rozsahu pohybu v kĺboch pomocou rôznych uhlomerov, goniometrov. 

 

Vyšetrenie hypermobility podľa Jandu (2004) 

• Každé vyšetrenie rozsahu pohybu pasívnym spôsobom je zároveň vyšetrením hypermobility. 

• Často je hypermobilita v dolnej alebo hornej polovici tela výraznejšia. 

• Stranové rozdiely sú menej zreteľné. 

 

Testy:  

• skúška rotácie hlavy, 

• skúška tzv. „šálu“, 

• skúška extendovaných lakťov, 

• skúška predklonu, 

• skúška úklonu, 

• skúška sedu na pätách, 

• skúška palca, 

• skúška zopnutých dlaní. 

 

Hodnotiaci systém podľa Beightona (2010): 

• pasívna hyperextenzia V. metakarpofalangeálneho kĺbu (MCP) nad 90 °, 

• pasívna opozícia palca oproti predlaktiu s dotykom,  

• hyperextenzia lakťa nad 10 °, 

• hyperextenzia kolena nad 10 °, 

• dotyk dlaňami na podlahu v predklone pri extendovaných kolenách. 

          

Terapeutické možnosti  

• Zmena životného štýlu. 

• Korekcia nesprávnych pohybových stereotypov. 

• Vhodná pohybová aktivita - pohyb zlepšuje prekrvenie svalov a pomáha mobilizovať 

intraartikulárnu tekutinu, čím zlepšuje odvádzanie nepotrebných látok vznikajúcich pri 

látkovej výmene.  

• Posilňovanie svalov - to pomáha udržiavať kĺb v správnej polohe, zabraňuje tak bolestiam 
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      a prispieva k zníženiu rizika dislokácií. 

• Snaha o zlepšenie stabilizácie segmentov a optimalizácia svalového napätia, cvičenia 

aktivujúce a posilňujúce svaly v ich stabilizačnej funkcii.  

• Počas cvičenia zaťaženie v osi kĺbu (centrácia, fyziologické postavenie kĺbu). 

• Cvičenie v uzavretých kinematických reťazcoch.  

• Metodiky na neurofyziologických princípoch (podľa vývojovej kineziológie, napr. DNS). 

• Senzomotorický tréning, senzorická stimulácia (proprioceptívna, exteroceptívna), zlepšenie  

uvedomovania si vlastného tela. 

• Nácvik stereotypu dýchania. 

• Posilňovanie a zlepšovanie koordinácie, aktivácia HSS. 

• Strečing v rozmedzí fyziologického rozsahu pohybov.  

 

Odporúča sa:  

1. Cvičiť každý deň. 

2. Pohyby vykonávať pomaly a plynule. 

3. Venovať pozornosť správnemu stereotypu dýchania. 

4. Klásť dôraz na kvalitu pohybu. 

5. Preferovať zaťaženie v centrovanom postavení kĺbu (obmedzovať extrémne polohy). 

6. Pri stoji obmedzovať hyperextenziu v kolenných kĺboch a v pozícii na štyroch korigovať 

hyperextenziu v lakťových kĺboch. 

7. Pri posilňovaní vždy rešpektovať centrálnu stabilizáciu. 

 

Neodporúča sa: 

1. Zväčšovanie rozsahu pohybu mimo centrovanej pozície bez kontaktu hlavice kĺbu s jamkou. 

2. Posilňovanie periférnych častí končatín s pomocou náradia (činky) pri nestabilite osových 

kĺbov. 

3. Rýchle a nekoordinované pohyby v extrémnych polohách. 

4. Dlhodobá statická záťaž (napr. sed striedame s aktívnym pohybom). 

5. Nerešpektovanie únavy, bolesti či ďalších hraníc, resp. obmedzení, ktoré organizmus 

signalizuje. 

6. Cvičenie pod psychickým tlakom. 

 

 



161 

 

13. Svalové funkcie z pohľadu posturálnej ontogenézy  

Jednou z hlavných príčin nesprávneho držania tela je porucha v zapojení svalov v priebehu 

posturálneho vývoja. Porucha posturálneho vývoja je významným etiopatogenetickým faktorom 

mnohých funkčných a neskôr aj štrukturálnych porúch muskuloskeletálneho systému, kedy sa 

kĺby nachádzajú v tzv. decentrovanom postavení (funkcia svalov, ktorá toto postavenie 

zabezpečuje, nie je v rovnováhe). 

Kľúčové obdobia pre skríning posturálnych porúch sú vo veku 6 týždňov, 3,5 mesiaca a 6 

mesiacov. Deti, ktoré vykazujú v tomto vekovom období odchýlky od fyziologického 

psychomotorického vývoja, je potrebné zaradiť do rehabilitačného procesu, resp. starostlivosti. 

Včasné ovplyvnenie posturálnej poruchy má totiž zásadný význam v prevencii vzniku neskorších 

porúch. V tejto súvislosti je veľmi dôležitá spolupráca medzi pediatrom, detským neurológom, 

lekárom FBLR a fyzioterapeutom.   

 

Človek sa na rozdiel od zvierat rodí centrálne a morfologicky nezrelý. V priebehu vývoja 

dozrieva CNS, a tým aj účelovo zameraná funkcia svalov. Hlavnou funkciou posturálnej 

ontogenézy je vývoj držania tela, schopnosť zaujatia polohy v kĺboch a s tým spojená lokomócia. 

Aktívnu schopnosť zaujať polohu v kĺbe (prostredníctvom centrálne determinovaných 

svalových súhier) je možné odvodzovať nielen z vývoja východiskových polôh (poloha na 

bruchu s oporou o lakte, šikmý sed, zaujatie „štvorpolohy“ atď.), ale i z držania v kĺboch pri 

lokomočných prejavoch dieťaťa (fázovanie pohybu atď.). Pri vývoji držania tela sa postupne 

uplatňujú svalové synergie, ktoré sú v mozgu uložené ako matrice. Dieťa sa neučí dvíhať 

hlavičku, uchopovať hračku, otáčať sa na brucho, liezť po štyroch. Svaly sa do držania tela 

zapájajú automaticky (neučíme ich „zapájať  sa“) v závislosti na optickej orientácii a emočnej 

potrebe dieťaťa. V priebehu posturálnej ontogenézy tak dozrieva držanie tela (extenčné 

napriamenie osového orgánu, schopnosť aktívneho držania v abdukcii a extrarotácii v ramennom 

kĺbe, opozícia palca a pod.). Synchrónne je dokončovaný i morfologický vývoj skeletu (uhly BK, 

klenba nohy, zakrivenie chrbtice, sklon tzv. tibiálneho plató, formovanie hrudníka, torzia kostí 

predkolenia a pod). 

Na vývoj posturálnej funkcie tzv. fázických svalov je viazaná morfologická zrelosť, resp. 

nezrelosť skeletu (súvislosť/spätosť medzi zapojením fázických svalov do držania tela a 

morfologickým vývojom skeletu). Napr. v novorodeneckej fáze vývoja nie sú ešte k dispozícii 

posturálne funkcie abduktorov a extrarotátorov BK. Tieto funkcie sa objavujú až okolo 6. týždňa 

života. Posturálna aktivita týchto svalov následne umožňuje nielen zmenu držania, ale 
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ovplyvňuje aj vývoj anteverzného a kolodiafyzárneho uhla. Za predpokladu, že táto funkcia 

nedozreje, dôjde v BK k anteverzii a valgozite.  

Obdobným príkladom je noha. V novorodeneckom období pozdĺžna os kalkanea odstupuje v 

závislosti od pozdĺžnej osi talu laterálne a päta má vysoké postavenie, pretože kalkaneus sa ešte 

neposunul pod talus. Svoju pozíciu pod talom získava kalkaneus až v súvislosti s posturálnym 

vývojom funkcie krátkych svalov nohy a tiež svalov predkolenia (m. tibialis anterior, m. tibialis 

posterior, mm. peronei).  

Pozícia (držanie, postúra) je teda ovplyvňovaná vývojom svalovej funkcie. Napr. vývoj 

posturálnej funkcie všetkých svalov, ktoré zabezpečujú postavenie klenby nohy je dokončený 

v 4. roku života. U pacientov s detskou mozgovou obrnou (DMO) ostáva noha na nižšom 

vývojovom stupni, lebo funkcia týchto svalov je nezrelá. Podobne nedokončený býva vývoj 

klenby nohy aj u detí s centrálnou koordinačnou poruchou (CKP).  

Formatívny aspekt funkcie tzv. fázických svalov ovplyvňuje vývoj všetkých anatomických 

štruktúr (uhol anteverzie, kolodiafyzárny uhol, uhol tibiálneho plató, rotáciu predkolení, 

pozdĺžnu a priečnu klenbu nohy, horizontálne postavenie klavikúl a vývoj ich torzie, 

fyziologické zakrivenie chrbtice, rozvinutie hrudného koša atď. ). Znamená to, že vplyvom 

„dozretia“ posturálnych funkcií fázického systému (cca v 4 rokoch) sú vytvorené predpoklady k 

plnej morfologickej zrelosti skeletu.  

Pre klinickú prax je tiež zásadné, že zapojením svalov do posturálnej funkcie dochádza k 

odlišnej reflexnej komunikácii medzi svalmi, než je tomu na spinálnej alebo kmeňovej úrovni. 

Fázické svaly reagujú v posturálnej funkcii ako celok, ako systém. Jeho aktiváciou sa 

automaticky mení celkové držanie tela. Ak  je prítomná aktivita hlbokých flexorov šije (pri 

aktívnej anteflexii hlavy medzi 4.-6. týždňom života), potom automaticky nastupujú do 

posturálnej funkcie aj ostatné fázické svaly, tzn. extrarotátory a abduktory bedrového kĺbu, 

extrarotátory a abduktory ramenného kĺbu, hlboké extenzory chrbtice, dolné fixátory lopatiek 

atď..  

V rámci tohoto programu reagujú oba systémy (posturálny/tonický a fázický) celkovo ako 

funkčné jednotky, ktoré sú reflexne prepojené. Oslabením niektorého zo svalov posturálne 

mladšieho systému dochádza automaticky k zmene postavenia v kĺbe a k reflexnej iradiácii do 

celého systému. Vzniká celková prevaha svalstva antagonistického systému, tzn. v posturálnej 

funkcii fylogeneticky, resp. ontogeneticky staršieho (Kolář, 2002) . 
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Vývoj postúry v prvých dvoch trimenonoch 

Geneticky determinovaný motorický program  podmieňuje vývoj zakrivenia chrbtice v 

sagitálnom smere. Svalové synergie (realizované v procese posturálnej ontogenézy)  umožňujú 

funkčnú centráciu kĺbov, tzn. také postavenie v kĺbe, ktoré umožňuje jeho optimálne 

statické zaťaženie (v kĺbe je pri danej polohe maximálne rozloženie tlaku na kĺbnych plochách). 

Vývoj postúry je presne načasovaný.  

Aktivácia autochtónnej muskulatúry, hlbokých flexorov krku, brušných svalov atď. umožňuje 

optimálne statické nastavenie osového orgánu v sagitálnom smere vo veku 3,5 mesiaca. V 6. 

mesiaci života je umožnené centrované držanie v torzii (ako derivácia otáčania z chrbta na 

brucho a späť). Zaistenie držania v centrovanom postavení v sagitálnej rovine, a rovnako aj 

v rotácii je možné iba za predpokladu fyziologického vývoja. U takmer 30 % detí nedozreje 

držanie chrbtice do optimálneho statického nastavenia a u týchto detí vidíme odchýlky (svalové 

dysbalancie, asymetrickú postúru) už od včasnej vývojovej fázy.  

Kľúčová je v týchto prípadoch včasná rehabilitácia. Ovplyvniť držanie tela v skorej fáze vývoja 

je totiž omnoho výhodnejšie, ale predovšetkým jednoduchšie ako v neskoršom veku.  

Posúdenie abnormality vývoja je v kompetencii pediatra v spolupráci s detským neurológom, 

lekárom FBLR a fyzioterapeutom.  

V období prvých šiestich mesiacov sa formujú základné synergie pre nastavenie osového orgánu.  

Pre hodnotenie posturálnych funkcií sú rozhodujúce vývojové „míľniky“ v 6. týždni, polovici 4. 

mesiaca a v 6. mesiaci života dieťaťa.  

 

6. týždeň 

• Objavuje sa koaktivácia t.j. synchrónne zapojenie antagonistických svalov (koaktivácia je 

predpokladom rovnovážnych funkcií). 

• Do držania tela sa zapájajú fázické svaly. Poloha tela sa stáva symetrickou, stráca sa 

predilekcia. V polohe na bruchu sa objavuje vzpriamenie. Dieťa dvíha hlavu proti gravitácii a 

predlaktím sa oprie o podložku. 

• HK sú schopné cez addukciu a flexiu v ramennom kĺbe siahať za predmetmi v smere 

sagitálnej roviny (opustia frontálnu rovinu). Pritom sa ťažisko tela začína posúvať 

kaudálnym smerom k symfýze a povoľuje anteflexia panvy. 

• Rozhodujúci význam tohto faktu je ten, že prvé zdvihnutie hlavy nie je izolovaný pohyb, ale 

dochádza pri tom k opornej funkcii HK, aby sa mohol zdvihnúť od podložky aj hrudník, 

zároveň sa mení celkové držanie tela.  
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• V polohe na chrbte je dieťa v symetrickom nastavení tela schopné krátkodobo elevovať DK 

od podložky. 

 

Polovica 4. mesiaca 

• Napriamenie osového orgánu je zaistené rovnovážnou funkciou autochtónnej muskulatúry v 

celom jej rozsahu, tzn. od okcipitálnej oblasti až po os sacrum a flexory osového orgánu. V 

oblasti periférnych kĺbov je prítomná rovnovážna aktivita medzi svalmi s antagonistickou 

funkciou.  

• V oblasti chrbtice aj periférnych kĺbov dochádza k nastaveniu polohy umožňujúcej 

najvýhodnejšie statické zaťaženie kĺbov. 

• Pri vyšetrení je podstatné zhodnotiť opornú funkciu. Držanie vychádza z presne definovanej 

opornej bázy (ventrálne, dorzálne). Za patologickej situácie nedôjde v polohe na bruchu k 

zostupu opory k symfýze. Charakteristickým prvkom abnormálneho vývoja v danom období 

je brušná diastáza.  

 

6.mesiac 

• Na konci 6. mesiaca je dokončené otáčanie, ktoré pri fyziologickom vývoji musí 

prebiehať prostredníctvom aktivácie brušných reťazcov. Vo funkcii sa objavujú dva 

šikmé brušné reťazce.  

• Prvý šikmý reťazec rotuje panvu v smere opornej HK.  

• Druhý vedie k rotácii hornej polovice trupu a k vzpriameniu na ramene. V 

antagonistickej synergii pôsobí dorzálna muskulatúra. Otáčanie formou hyperextenzie 

(opistotonický záklon/prehnutie), tzn. pri prevahe dorzálnej muskulatúry, považujeme za 

patologické. 

 

Vývojová porucha 4. mesiaca 

Táto zmena pohybového systému vzniká v priebehu 4. mesiaca ontogenetického vývoja, kedy sa 

dojča opiera o lakte (symetrická oporná báza) a voči tejto opore je vzpriamovaná hrudná 

chrbtica, ktorá sa vzpriamovaním formuje do optimálneho definitívneho tvaru. Prítomné je 

typické napriamenie až inverzia hornej Th chrbtice (Th3-Th6). Pokiaľ dochádza k poruche 

fyziologického napriamenia, potom je tento neideálny stav zakomponovaný do všetkých ďalších 

ontogenetických modelov. 
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Pozn.:Pôvodne bola táto entita označovaná ako vývojová porucha 3. mesiaca, avšak porucha 

vzniká v priebehu 4. mesiaca vývoja dojčaťa, teda až po ukončení 3. mesiaca (Kolář, 2010).  

 

Okrem zmeny tvaru hrudnej chrbtice je pri tejto diagnóze je tiež prítomná:  

• decentrácia lopatiek, 

• hypotrofia m. supraspinatus, 

• kaudálna decentrácia hlavice humeru, 

• flexia C-Th prechodu, 

• hyperextenzia hornej C chrbtice, vrátane atlantookcipitálneho skĺbenia, 

• anteverzia panvy, 

• decentrácia kĺbov DK: BK smerom do intrarotácie, KK do valgozity, ČK do 

planovalgozity (Poděbradská, 2018). 

 

14. Záver 

Rozvoj rehabilitácie a jej výučby si vyžiadal zaradenie predmetu kineziológie a patokineziológie 

do kurikula/obsahovej náplne rôznych študijných disciplín zaoberajúcich sa pohybom ľudského 

tela. Predložená publikácia je určená viacodborovému kruhu špecialistov s prienikmi v odbore 

fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. Vychádza zo základných princípov Lánikovho 

biomechanického ponímania pohybu, v nadväznosti na Dylevského štrukturálny a evolučný 

koncept kineziológie obohatený o Jandov a Velého komplexný funkčný pohľad.  

Cieľom bolo pripraviť materiál, ktorý by stručným a praktickým spôsobom spájal poznatky 

z anatómie, fyziológie, diagnostiky a liečby najfrekventovanejších syndrómov v oblasti 

kineziológie a patofyziológie pohybového systému.   

Po prečítaní textu čitateľ získa základné poznatky o jednotlivých typoch ľudskej motoriky, 

hierarchii pohybu, vývojovej kineziológii s poukázaním na dôležitosť včasnej identifikácie 

nefyziologického psychomotorického vývoja dieťaťa v prevencii vzniku neskorších porúch. 

Ako autorka tejto publikácie dúfam, že každý čitateľ nájde informácie, ktoré obohatia jeho 

vedomosti v tejto oblasti medicíny a pomôžu ich implementovať do praxe. 

Verím, že predkladaný učebný text prispeje ku skvalitneniu výučby budúcich lekárov - 

špecialistov v odbore FBLR a fyzioterapeutov. 
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