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KOSTI A POHYB 
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V predchádzajúcich �íslach Figúry sme si popísali a vysvetlili význam pohybu 
ako prevencie celulitídy, obezity a z nej vyplývajúcich mnohých civiliza�ných chorôb, 
i ke� nás, ženy, trápi spo�iatku viac ten estetický problém. Ale tie vážnejšie, ohrozujúce 
život, sa k nemu ve�mi rýchlo pridružia. Povedali sme si, že napriek všetkému je ur�ité 
množstvo tuku pre zdravý organizmus nevyhnutné. Preto žiadne osved�ené diéty! 
V poslednom �ísle sme trochu podrobnejšie rozobrali svaly a ich obrovský význam pri 
získavaní energie z tukov (odtu��ovaní), ale i pri ochrane nášho tela pred vonkajším 
poškodením. �lovek s pevným, rovnomerne vyvinutým svalstvom má rovné, 
sebavedomé držanie tela, pohotovejšie reaguje na neo�akávané situácie (napr. 
pošmyknutia, pády) a ke� už náhodou dôjde k úrazu, omnoho rýchlejšie sa zregeneruje 
a vráti do pôvodného spôsobu života. Popísali sme svaly ako aktívny pohybový aparát, 
ktorý sa upína na tzv. pasívny pohybový aparát, �iže kostru. 
 

To je ale kos�! 
 Toto vzdychnutie po�ujeme vyslovi� �asto našu 
pánsku �as� �udstva pri poh�ade na peknú, dobre 
stavanú diev�inu alebo ženu. Ke� sa pozrieme na psa, 
ako slastne slintá nad ve�kou kos�ou a ako si ju chráni, 
som presved�ená, že si v duchu hovorí to isté ako muži. 
Z �oho mohol vzniknú� tento prenesený význam? 
Pozrime si takú kos� z kuracieho stehna. Je pekná, 
pevná s krásne zaoblenými koncami (k�bovými 
zakon�eniami). A také sme aj my ženy, no nie? 
 

�o to kosti vlastne sú 
 Aby sme vedeli, pre�o treba o kostiach hovori�, musíme ich zjednodušene 
popísa� a najmä si uvedomi�, že sú ve�mi, ve�mi živé a ako sa o ne budeme stara�, tak 
dobre nám budú slúži�. 
 Kostru (lat. skeletus) tvorí viac ako 200 kostí (kos� – osteon). Kosti sú pevné, 
tvrdé, v ur�itom rozmedzí i pružné orgány žlto alebo ružovobielej farby. Spolu 
s chrupavkami a k�bovými väzivovými spojmi tvorí pasívny pohybový aparát. Na� sa 
upínajú svaly, �iže aktívny pohybový aparát. �alším nemenej dôležitým významom 
pasívneho pohybového aparátu – skeletu je ochrana životne dôležitých orgánov (lebka 
– mozog a zmyslové orgány, stavce chránia miechu, hrudný kôš zakrýva p�úca a srdce, 
panva mo�ovo-pohlavnú sústavu. Predstavte si kostru ako múry domu, ktoré ho držia 
pohromade a nás, teda vnútro, ochra�ujú pred vonkajšími vplyvmi. �ím sú múry 
pevnejšie, tým sa my vo vnútri cítime istejšie. A ke� sa nejakým spôsobom poškodia?! 
Niekedy sa to dá opravi�, ale dôsledky ostanú.  
 

Tvar kostí 
 Sú rôzne a výborne prispôsobené svojej funkcii. 
Dlhé kosti – telo majú na oboch koncoch zakon�ené k�bovými úsekmi, ich telo je 
v strede dlhé, rúrovité. Sem patria kosti horných a dolných kon�atín (kuchynsky 
povedané špikové kosti do polievky). 
Krátke kosti – ich tvar je nepravidelný s nerovnými k�bovými plochami, napr. kosti 
zápästia. 
Ploché kosti – niektoré kosti lebky, hrudná kos�, lopatky. 
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Pneumatizované kosti – majú jednu i viac dutín vystlaných sliznicou a vyplnených 
vzduchom, napr. �elová kos�, �uchová, �e�us�.  
 

Zloženie kostí 
 Kosti sa skladajú z kostného tkaniva. Na povrchu kosti, s výnimkou k�bových 
plôch (chrupavky) sa nachádza tenká blana – okostica, ktorá je bohato prekrvená 
a privádza kostiam výživu. Ak sa z nej vä�šia �as� odlupne, kos� stráca výživu 
a odumiera. Okostica (periost) je ve�mi citlivá aj pre ve�ké množstvo nervov, ktoré sa tu 
nachádzajú.  
 Pod okosticou je telo kosti, ktoré je u dlhých kostí duté a vyp��a ho kostná dre�. 
Spo�iatku je vo všetkých kostiach �ervená, neskôr sa �as� drene mení na žltú – tukovú 
a �ervená ostáva len v špongióznych �astiach niektorých kostí (�asti kostí, ktoré 
vyzerajú ako špongia) – hrudná kos�, rebrá, stavce, lebe�né kosti. Možno ju vidie� 
i v zlomenej kuracej stehennej kosti�ke. Význam �ervenej kostnej drene je v tom, že sa 
v nej tvoria �ervené a biele krvinky a krvné dosti�ky.  
 Povedali sme si, že kosti musia by� pevné a zárove� aj pružné, �o závisí od 
hustoty ústrojnej i neústrojnej zložky kosti. Tieto sa laboratórne dajú od seba oddeli�. Ak 
sa odstránia minerálne soli, ostávajúci zvyšok drží tvar pôvodnej kosti, ale je mäkký 
a pružný, v živej kosti teda zabezpe�uje pružnos� (kolagén). Naopak, spálením ústrojnej 
zložky ostanú len minerálne soli a kos� ostane tvrdá ale krehká. Kos� obsahuje 85% 
kalciumfosfátu, 10% kalciumkarbonátu, zvyšok tvoria soli magnéziumfosfátu, 
kalciumfluoridu, kalciumchloridu, stopy soli sodíka a draslíka. Neústrojných solí 
postupne v kostiach pribúda, preto sú kosti malých detí pružnejšie, neskôr krehnú a sú 
lámavejšie.  
�lovek, ktorý sa ½ roka nehýbe (leží), stráca až 50% kostnej hmoty. 
�o sa týka metabolizmu, je kos� ve�mi živý orgán. Neustále v nej prebieha proces 
tvorenia ale i odbúravania. Pohyb a správna životospráva nútia kos� k usilovnej práci. 
Akonáhle nastane prestávka, ihne� sa chopia iniciatívy búra�i a za�nú ju likvidova�.  
 Z uvedených poznatkov by sme mohli skonštatova�, že aby boli kosti zdravé, 
musia by� pevné, �iasto�ne aj pružné, bohato zásobované ústrojnými i neústrojnými 
látkami. A nako�ko tu neustále prebieha proces budovania a odbúravania, musí by� 
zabezpe�ený správny metabolizmus kosti.  
 

�o sa stane, ke� sa tento proces naruší? 
Môže sa sta�, že sa potom naše kosti za�nú podoba� krehkému polystyrénu. 

Toto civiliza�né onemocnenie sa volá osteoporóza. S vekom sa postupne uvo��uje viac 
vápnika, ako sa spätne ukladá a kosti rednú. Postihuje viac ženy po prechode alebo po 
odstránení vaje�níkov. Lenže v poslednom �ase pribúda žien, ktorým odstránia 
vaje�níky už v 30-tke, niekedy i skôr! Možno ju rozdeli� na: 
Primárna osteoporóza – vzniká dôsledkom starnutia, kedy sa u žien prestávajú tvori� 
ženské pohlavné hormóny (menopauza), ktoré regulujú ukladanie vápnika do kostnej 
hmoty. U mužov vzniká neskôr, ale postupne sa priebeh u oboch pohlaví vyrovnáva 
(okolo 65 roku života). 
Sekundárna osteoporóza – je zaprí�inená dôsledkom závažných onemocnení – týka 
sa menšieho po�tu �udí (ochorenie nadobli�iek, poruchy štítnej ž�azy, dlhodobý pobyt 
na lôžku, poruchy vstrebávania vápnika, podvýživa – anorexia, bulímia, astma, 
dlhodobé podávanie kortikoidov, ... Kritická situácia môže vzniknú� i pri dlhodobo 
kojacich a nesprávne sa stravujúcich ženách. 
Ale pozor!  
Osteoporóza je choroba detského veku s geriatrickými dôsledkami.  

Kostná hmota sa buduje asi do 25 roka života. Aktívny pohyb na �erstvom 
vzduchu, slnie�ko (prísun D-vitamínu dôležitého na ukladanie vápnika do kostí), 
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správna životospráva a výživa bohatá na sacharidy, bielkoviny, tuky, cukry, vitamíny 
a minerály, to sú záruky pevných a zdravých kostí.  

Ve�mi si vážim rodi�ov, ktorí chodia s de�mi von, nahá�ajú sa spolu, hrajú s nimi 
loptové hry. Ale pod�a vzh�adu detí na základných školách mám pocit, že sa u nás 
hodnoty zmenili. Pribúda detí obéznych alebo naopak, chorobne chudých anorekti�iek. 
Múdre knihy hovoria, že nadbytok príjmu živo�íšnych bielkovín v potrave 
(mäso, mlie�ne výrobky) môže pre�aži� obli�ky a zvýši� vylu�ovanie niektorých 
minerálov, napr. vápnika. To isté vravia o kofeíne, ktorý sa o.i. nachádza v kolách a 
�okoláde. Dospievajúca mládež s ob�ubou jedáva kalorické a sladké jedlá – chrumky, 
�okoládu, hamburgery, šumivé nápoje. Navyše jedlá v stánkoch rýchleho ob�erstvenia 
majú vä�šinou vysoký obsah sodíka a kalórií (vplyv na vysoký krvný tlak – zlyhanie 
srdca).  
 Spomenuli sme, a v tom sa všetci odborníci zhodujú, že pre zdravé kosti je 
nevyhnutný POHYB. Základom zdravých kostí je aktívny pohyb do 25 roku života. 
�alším aktívnym pohybom sa riziko rednutia kostí môže spomali�. Z�aleka nesta�í len 
konzumova� potraviny a preparáty s bohatým obsahom vápnika.  V tejto oblasti sa 
uskuto�nilo mnoho výskumov a výsledok bol jednozna�ný! U osôb, ktoré po dlhé roky 
pravidelne rekrea�ne športujú (aeróbne aktivity), je hustota kostí o 20-40% vyššia ako 
u nešportujúcich osôb. Známe je pozorovanie kozmonautov. Zistilo sa, že už po 4 
d�och vo vesmíre sa vápnik strácal vo zvýšenej miere z kostí a bol vylu�ovaný mo�om. 
Ale cvi�ením sa už po 14 d�och podarilo vylu�ovaniu zabráni� (Komadel). 
 Nezabudnem na svojho študenta na gymnáziu, ktorý sa po roku štúdia v USA 
vrátil domov objemnejší. Zlomil si nohu hne� na prvej hodine pri oby�ajnom páde na 
trávniku. Sám sa priznal, že v USA bol pohyb pre neho neznámy a strava? 
Hamburgery, hranolky, hot dogy, ... Žiadne syry, ovocie, zelenina. Teraz je z neho 
pekný štíhly športujúci mladý muž. Už viac nechce kliny v nohe a preto sa o seba stará. 
A ja si myslím, že mu to sluší.  
 Z h�adiska prevencie osteoporózy sú najvhodnejšie cvi�enia, pri ktorých sa kladú 
na kosti dostato�né mechanické nároky. Sú to aeróbne aktivity: beh, chôdza, beh na 
lyžiach, aerobik – bodystyling, kedy dolné kon�atiny poskytujú antigravita�nú oporu 
celému telu. Jazda na bicykli a plávanie pôsobia z h�adiska prevencie osteoporózy tiež, 
ale menej, lebo sa pri nich neuplat�ujú v plnej miere hmotnos� a gravitácia tela. 
V poslednom �ase bol zistený práve ve�ký vplyv veku primeraných silových cvi�ení na 
hustotu kostí. My na bodystylingových hodinách používame posilovacie cvi�enia 
s ty�ami a s gumami.  
 

�o doda� na záver? 
 Sústavná pohybová aktivita s dostatkom silových cvi�ení sa dnes odporú�a ako 
jeden z najú�innejších preventívnych prostriedkov proti osteoporóze. Zlomenine kr�ka 
stehennej kosti, stavca alebo inej zlomenine ohrozujúcej �udský život sa dá takýmto 
spôsobom predís�. 
 A preto – hýbme sa a u�me i naše deti, že pravidelná pohybová aktivita je 
zdravšia a potrebnejšia ako sedenie pri televízore a po�íta�i. 


