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Sedavý spôsob života s nízkym stupňom pohybovej aktivity  považujeme za jeden 
z hlavných faktorov hypokinetických chorôb. Z dôvodu vysokej  automatizácie, kde 
väčšinou pracujeme, cestujeme a voľný čas trávime v sede, dochádza 
k statickému preťažovaniu pohybového systému, zvlášť chrbtice, ktorá sa stáva 
viac zraniteľnejšou. Vo väčšine prípadov bolesti chrbta nie sú  prejavom choroby, 
ale sú prejavom funkčných a začínajúcich štrukturálnych zmien,  ktoré si 
nevyžadujú liečbu, ale kontrolu. Na kontrolu bolesti chrbta je potrebné venovať 
približne desať minút denne a to cvičeniu, ktoré vedľa redukcie bolesti chrbta zníži  
aj pravdepodobnosť návratu bolesti do budúcnosti.  
V priebehu ľudského života väčšinu z nás postihne bolesť chrbta (8 z 10), avšak 
len pre menšinu sa bolesti chrbta stanú celoživotným problémom (Hall, 1995). 
U väčšiny ľudí bolesti chrbta majú charakter funkčných porúch, keď je porušená 
funkcia a štruktúra tkanív (stavcov, väzov, medzistavcových platničiek a svalov) je 
bez výraznejších zmien. Ekonomickým zaťažovaním v jednotlivých kĺbovo 
svalových jednotkách môžeme danú poruchu upraviť do pôvodného stavu. Naopak 
dlhodobé neadekvátne zaťaženie môže postupne vyvolať poškodenie štruktúry. 
Ekonomický pohyb je pohyb vykonaný pre organizmus čo najšetrnejšie, pri dobrej 
nervosvalovej koordinácie. Bolesť, ktorá vzniká pri pohybe je najčastejšie výrazom 
ochrannej reakcie a naznačuje nám, že máme niečo z našich pohybových návykov 
zmeniť. 
Psychika- emocionálne napätie úzko súvisí so svalovým napätím a držaním tela, 
keď zvýšené svalové napätie trvá dlhšiu dobu môže vzniknúť bolesť a keď bolesť 
trvá dlhšie aj nežiadúci bludný kruh bolesti. Bolesť spôsobí zvýšenie napätia 
svalstva v okolí chrbtice, čo opätovne zvyšuje bolesť. To je sprevádzané nástupom 
psychického napätia (úzkosti, depresie, beznádeje, bezmocnosti), čo zvýrazní 
svalové napätie a uzavretý kruh pokračuje ďalej. 
Najčastejšími príčinami bolesti chrbta sú  podľa Halla (1995): 
 1.poškodenie medzistavcovej platničky (protruzia, hernia disku)     2. 
opotrebovanie medzistavcových klbov          3. poškodenie nervového tkaniva 
tlakom na nerv, miechu.  
Autor uvádza, že v prvom prípade sa príznaky bolesti zvýrazňujú pri predklone a 
bolesť sa uvoľňuje pri záklone. V druhom prípade príznaky bolesti sa zvýrazňujú 
pri záklone a k uvoľneniu dochádza pri predklone.   
Pri funkčných poruchách, ktoré vznikajú statickým preťažením (dlhodobé sedenie, 
státie a pod.) reagujú svaly zmenou napätia, buď jeho zvýšením a skrátením 
(skupina statických- posturálnych svalov), alebo znížením napätia a oslabením 



( skupina svalov dynamických- fázických). Preto za účelom kontroly bolesti chrbta 
sa doporučuje zaradiť jednak cvičenia strečingové- naťahovacie a jednak cvičenia 
posilňovacie. Nerozlišujeme cvičenia na ľahké a ťažké. Zameriavame sa na 
cvičenia, ktoré nám pomáhajú. Každé cvičenie prevádzame uvoľnene, pomaly  pri 
pokojnej mysli. Pri prejave príznakov bolesti neprestaneme cvičiť bez zváženia 
charakteru bolesti. Bolesť môže vzniknúť z cvikov, na ktoré naše telo nebolo 
zvyknuté. Tento typ bolesti z preťaženia- presilenia svalstva by nemal byť dôvodom 
prerušenia cvičenia. Pokračujeme v cvičení alebo zmeňme cvik na deň alebo dva a 
potom sa vráťme k pôvodnému cviku. Keď  cvičenie bude spôsobovať bolesť, ktorá 
sa progresívne šíri nadol do sedacích svalov a ďalej do dolných končatín, tento 
cvik prestaňme cvičiť (Klein,Sobel 1985). Podľa Halla (1995) hlavnú úlohu pre 
správnu  funkciu chrbta majú vzpriamovače trupu, svaly brucha ( priamy, šikmé 
a štvorcový sval driekový) svaly bedrové a svaly stehna (flexory, extensory, 
abduktory, adductory). 
V závere našej práci uvádzame niektoré jednoduché cvičenia na vyššie uvedené 
svalové skupiny. Tieto nenáročné cvičenia môžeme vykonávať v priebehu dňa a to 
v stoji, sede a ľahu. Odporúča sa 3 až 6 cvičení,  v priemere 10 opakovaní, 
s výdržou 5-10sekúnd, po dobu 10 minút každý deň.                                                                                                                            
1.V stoji- mierne rozkročnom dlane sa opierajú o sedacie svaly. Boky tlačíme  
smerom dopredu a súčasne sa zakláňame. 
2. Ľah na bruchu záklon v polohe na zohnutých lakťoch alebo predlaktí. Pre tých, 
ktorí pociťujú bolesť v tejto polohe dočasne podložme podhlavník pod panvu (obr.
1). 
3. V stoji klopenie panvy dozadu, chrbát sa dotýka steny, päty sú vzdialené asi 15 
cm od steny. Zapojením brušného svalstva podsadíme panvu a postupne  
sťahujeme sedacie svalstvo. Dolná časť chrbta by sa mala dotýkať steny. Horné 
končatiny sú uvoľnené, dýchame rytmicky (obr.2). 
4.V sede- na stoličke. Dolné končatiny sú v rozkročené  na šírku ramien. Predklon 
trupu, hlava sa dostáva do polohy medzi kolená. Ruky sú uvoľnené. 
5. Ľah na chrbte kolená sú pokrčené v 90 stupňovom uhle, chodidlá sa dotýkajú 
podložky. Dlane voľne položené na hrudníku. Sťahujeme  svaly brucha 
a pritláčame dolnú časť chrbta k podložke (obr.3). 
6. Čiastočný ľah- sed. V ležiacej polohe pokrčíme kolená približne 90 stupňov, 
chodidlá sa dotýkajú podložky. Dvíhame hornú časť chrbta pomaly hore do bodu, 
keď sa lopatky nedotýkajú podložky, nasleduje výdrž a uvoľnenie. Chodidla sú 
v stálom kontakte s podložkou. Pre zľahčenie nepodkladajme chodidla pod 
nábytok a pod. Brada smeruje k hrudníku, pokúšajme sa zdvíhať hlavu a hornú 
časť trupu ako jeden celok. Stupeň záťaže môžeme meniť zmenou pozície 
končatín (končatiny pozdĺž tela, na hrudníku, za hlavou). Vychýlením trupu do strán 
striedavo k jednému a druhému kolenu posilujeme šikmé svaly brucha. 



7. Sed- ľah. V ľahu pritiahneme pokrčené kolená k hrudníku, nasledovne pomaly 
dvíhame hornú časť chrbta nahor. Čelo smeruje ku  kolenám. Brada smeruje 
k hrudníku (obr.7). 
8. V ľahu na chrbte končatiny opreté o stoličku, pomaly jednu resp. obidve 
narovnané končatiny zdvíhame do výšky približne 45 stupňov, nasleduje krátka 
výdrž a návrat do východzej polohy. Chrbát musí byť v stálom kontakte 
s podložkou (obr. 6). 
9. Ľah na bruchu pomaly zdvíhame hlavu a hrudník nad vodorovnú polohu, ruky 
vedľa tela resp. dopredu alebo za hlavu. Dvíhanie dolných končatín nad vodorovnú 
polohu, resp. dvíhanie trupu a končatín súčasne. 
10.Imaginárna stolička. V stoji pri stene, lopatky sa dotýkajú steny,  päty sa 
nachádzajú vo  vzdialenosti asi 30 cm od steny. Po stene sa spúšťame  smerom 
nadol ako keby sme si chceli  sadnúť na stoličku do polohy, keď sa stehná 
nachádzajú paralelne  s podložkou. Chodidlá sa nachádzajú vo vertikálnej polohe 
s kolenami. Neopierajme dlane o kolená. Výdrž v tejto polohe pokiaľ je to možné 
(obr.8)    
Nami prezentované cvičenia sú síce jednoduché a nenáročné, ale si vyžadujú 
určité úsilie. Preto, keď chceme ovplyvniť bolesti nášho chrbta a nechceme aby 
bolesti ovplyvňovali nás, musíme prevziať osobnú zodpovednosť. Vlastná 
zodpovednosť  je rozhodujúcim faktorom v prevencii a kontrole bolesti chrbta. 
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Obr. 1. Poloha na zohnutých lakťoch alebo 
predlaktí. Pri cvičení sa panva dotýka 
podložky. Úľavová pozícia v ľahu- túto 



polohu môžete zaujať napr. pri sledovaní 
TV. 

 

Obr. 2 Klopenie panvy  s opretím sa o stenu. 

 

Obr. 3 Klopenie panvy dozadu v ľahu. Táto 
poloha by mala byť východzou pre väčšinu 
posilňovacích cvičení na brušné svaly. Taktiež 

je úľavovou  polohou. 

 

Obr. 4 „Čiastočný“ sed-ľah je skvelým cvičením 
na hornú časť brušného svalstva. Udržujte 
pritom panvu klopenú a nenakláňajte hlavu 



príliš dopredu. 
 

 

Obr. 5 „Šikmý“ sed-ľah je 
najefektívnejší ak sú vaša hlava a 
ramená nasmerované vpred pričom 
pohyb do strany vykonávate len 
trupom. Toto cvičenie posilňuje svaly 

na stranách a pomáha zužovať obvod pásu. 
 

 

Obr. 6 Dvíhanie oboch nôh posilňuje 
spodnú časť brušného svalstva. Začnite 
zo stolčeka/stoličky alebo ohnutím 

v kolenách.  
 

 

Obr. 7 Pri pokrčených kolenách dvíhame hlavu 
a ramená, vhodné cvičenie pre posilňovanie 
brušného svalstva (Zaujmeme pri ňom polohu 
plodu). 

 

Obr. 8 „Imaginárna stolička“ je vhodné cvičenie na posilnenie svalov stehna. Pri 
udržiavaní 
polohy si pomôžte zatlačením chrbta oproti stene. 




