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K�BY A POHYB 
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Prišla jar a ja so záujmom pozorujem chlapov kontrolujúcich svoje autí�ka, aké 
následky na nich zanechala zima. Naštartujú a s napätím po�úvajú všetky zvukové 
odtiene ich milá�ika. No proste, všetko musí klapa� ako hodinky. Ak nie�o nie je 
v poriadku, treba ís� do servisu. Ale prevencia, teda priebežná starostlivos� o to, aby 
autí�ko fungovalo, je rozhodne vä�šia ako prevencia, aby fungovalo naše telo... 

 
Naše telo je jeden úžasne premyslený a prepracovaný výtvor prírody. Všetko, 

z �oho sa skladá, má svoje opodstatnenie. Tak isto ako to autí�ko. A presne tak isto, 
ke� sa o� nestaráme, za�ne zlyháva�. Skúste nalia� do auta nekvalitný benzín, 
nekontrolova� motor, kolesá, riadenie... A �o robíme so sebou?  

 
V predchádzajúcich �asopisoch Figúry sme skonštatovali, že pohyb je 

najlacnejšia zdravotná prevencia, posil�ujúca �udský organizmus. Nielenže nám 
pomáha po estetickej stránke – lepšie vyzeráme a sa cítime – ale aj po zdravotnej 
stránke. Naozaj, niekedy ve�mi málo sta�í k tomu, aby sme boli so sebou spokojní. 
Pohybom sa dá upravi� vzh�ad celulitídy, zredukova� nadbyto�né množstvo tuku, 
spevni� svalstvo, ktoré je okrem iného dôležité aj pri správnom držaní tela  a ochrane 
k�bov. Povedali sme si, že pravidelným cvi�ením už od útleho detstva si vybudujeme 
pevné a zdravé kosti a pravidelným cvi�ením v neskoršom veku spomalíme priebeh 
rednutia a z toho dôvodu i lámavosti kostí – osteoporózu. Naj�astejším dôsledkom 
osteoporózy je zlomenina kr�ku stehennej kosti. A tu sa dostávame k bežnej 
problematike civilizácie – k�bom a bolestiam k�bov – posúvajúcim sa z veku seniorov už 
do veku detí základných a stredných škôl a mladých �udí nad 20 rokov.  

 
Zloženie a tvar kostí sme popísali v minulom �ísle. Povedali sme si, že kosti sú 

mimoriadne živým orgánom, v ktorom neustále prebieha proces tvorenia a odbúravania, 
�o je ovplyvnené predovšetkým dostato�ným množstvom pohybu a správnou 
životosprávou.  
 

�o sú to k�by 
 

Laicky povedané, k�b je miesto, kde zmení ur�itý predmet smer svojho 
pokra�ovania, alebo sa v �om dá ohýba�, vystiera�, otá�a� a spája� s inou �as�ou 
predmetu.  

Kosti môžu by� spojené navzájom dvomi spôsobmi: 
1. Neprerušene 

a. väzivovým tkanivom – spojenie je málo pohyblivé, odolné proti �ahu (kosti 
predlaktia, predkolenia, švy lebky) 

b. chrupavkovým tkanivom – tiež málo pohyblivé, odolné proti tlaku (panvové 
kosti v lonovej spone, telá stavcov spojené medzistavcovými platni�kami) 

c. kostným tkanivom – úplne nepohyblivé spojenie (krížové stavce – tvoria 
krížovú kos�) 

 
2. Prerušene – je to pohyblivé spojenie dvoch, alebo viacerých kostí, ktoré tvorí k�b. 
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Z �oho sa k�b skladá 
 

1. K�bové plochy – sú to rozšírené konce kostí 
Jedna k�bová plocha je vä�šinou vypuklá, tvorí k�bovú hlavicu, druhá je akoby 
odtla�kom prvej, tvorí k�bovú jamku. Aj hlavica aj jamka sú pokryté chrupkou hrúbky 
okolo 0,5cm. V mladosti je povrch chrupavky dokonalo hladký, k�zavos� ideálna 
a vnútorné trenie minimálne. Aby k�b nev�zgal a nepoškodzovala sa chrupavka, je 
premazaný k�bovou tekutinou – synoviou. Je to skoro �íra tekutina, vzh�adom pripomína 
vaje�ný bielok a prináša výživu (lebo chrupka je bezcievna), zmenšuje trenie a zvyšuje 
pri�navos� k�bových plôch.  

2. K�bové puzdro – spája k�bové plochy (hlavicu a jamku), upína sa na ich  
okrajoch. Skladá sa z pevnej vonkajšej a vnútornej vrstvy väziva. Vo vnútornej vrstve sa 
tvorí práve spomínaná synovia.  

3. K�bová dutina – je to priestor bohatý na kapiláry (krvné vláso�nice) vyplnený  
tiež synoviou.  

4. Pomocné k�bové zariadenia – k�bové väzy, chrupkové platni�ky a valy,  
mazové va�ky, k�bové svaly – ich úlohou je spevnenie, ochrana a u�ah�enie plynulosti 
pohybu k�bov.  
 

Druhy k�bov 
Pod�a po�tu kostí môžu by�: 

1. Jednoduché – zložené z dvoch kostí 
2. Zložené – z viac ako dvoch kostí 

Zložené k�by delíme pod�a tvaru na: 
gu�ovitý (ramenný k�b) 
valcovitý (kladkovitý ramenolak�ový k�b, �apový k�b – kr�né stavce) 
vajcovitý k�b (medzi nosi�om a záhlavnou kos�ou) 
sedlovitý k�b (medzi záprstnou kos�ou palca ruky a jednou kos�ou zápästia) 
plochý k�b (kr�ná �as� chrbtice) 
 

Druhy pohybov v k�boch 
- ohnutie (flexia), 
- vystretie (extenzia) 
- pritiahnutie (addukcia) 
- odtiahnutie (abdukcia) 
- otá�anie (rotácia) 
- krúženie (circundukcia) 

 
Naše pohyby sú ve�mi komplexné, málokedy používame len jeden k�b. 

Predstavte si len, ko�ko k�bov zapojíte pri zdvíhaní oby�ajného taniera zo stola.  
Rozsah pohybu je daný tvarom a ve�kos�ou k�bu. Obmedzuje ho aj napätie 

k�bového puzdra, k�bových väzov, uloženie svalov v okolí k�bu, kostné výstupky, vek, 
pohlavie, cvi�enie.  Rastom sa rozsah pohybu zmenšuje, lebo sa znižuje elastickos� 
väziva. Ženy majú vä�ší rozsah pohyblivosti ako muži. Správnym výberom cvikov je tiež 
možné zvýšenie rozsahu pohybov v k�boch, lebo dochádza k uvo��ovaniu väziva 
a zvýšeniu elastickosti svalov okolo k�bu.  
 

Pre�o sú k�by také citlivé? 
 

K�by sú bohato zásobené cievami a nervami. Nervová sústava je priebežne 
informovaná o stave jednotlivých �astí k�bov v pokoji aj v pohybe. Jedine k�bová 
chrupka ich nemá. Tým je daná jej možnos� znáša� ve�ké za�aženie bez toho, žeby 
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trpela jej výživa. Keby chrupavka obsahovala cievy, tie by boli pri každom pohybe alebo 
vä�šom za�ažení stlá�ané, bola by tým viac poškodzovaná.  
 

Ako dochádza k opotrebovaniu k�bov 
 

Z popisu zloženia k�bu vidíme, že ak má by� k�b funk�ný, musí by� v poriadku 
chrupavka, ktorá ho pokrýva. Ku jej znehodnoteniu dochádza pri: 
Zmene zloženia k�bovej tekutiny – synovie – ak sa jej tvorí menej alebo sa zmení jej  
zloženie, chrupavka nie je správne vyživovaná, hladký povrch sa môže popraska� 
a zdrsnie�. Pohyb sa stane bolestivým a v tomto mieste môže vzniknú� zápal.  
Poranení a neúmernom za�ažení – zatia�, �o kos� má schopnos� zregenerovania, 
chrupavka ju nemá.  Ak dôjde k jej poškodeniu, nepokryje sa znovu hladkou sklovitou 
chrupavkou, ale tzv. – zjazveným tkanivom – toto pokryje kos� a chráni pred 
poškodením, ale chýba mu klzkos�. Preto je k�b menej pohyblivý a môže by� bolestivý. 
Neúmerné za�aženie, najmä kolenných, bedrových k�bov a bedrovej �asti chrbtice 
vzniká i pri takej práci, pri ktorej treba dlhý �as stá�.  
Poruchách stavby kostry – prie�ne ploché nohy, vbo�ené alebo vybo�ené kolená 
(nohy do X , do O). 
Nadmernom za�ažení k�bov u obéznych �udí – k�by tu musia nosi� �asto i nieko�ko 
desiatok kilogramov navyše a o to rýchlejšie dochádza k opotrebovaniu chrupaviek. 
A ko�ko už máme teraz obéznych malých detí a mladých �udí!  
Slabo vyvinutých necvi�ených svaloch – pohyb k�bu umož�ovaný svalmi, zlepšuje 
látkovú výmenu, prekrvenie k�bu, k�b je dobre premazaný, zmenšuje sa vnútorné trenie.  
Po�as primeraného a pravidelného cvi�enia dochádza k uvo��ovaniu svalstva, svaly sa 
zbavia k��ov, po�aví ztuhnutos� k�bu, zlepší sa látková výmena.    
Vrcholových športoch – tenis, futbal, vzpieranie, športová a moderná gymnastika, 
atletika, karate, ... 
Starnutí – ako �lovek starne, je chrupavka stále menej schopná zá�aže, horšie sa 
prispôsobuje jednostrannému držaniu tela, to znamená, že i bez vonkajšieho 
poškodenia je chrupavka postupne drsnejšia a sú�asne sa zten�uje. Kosti zbavené na 
okraji chrupavky sú pri pohybe dráždené a vytvárajú výrastky.  
 

Choroby k�bov 
 
  Je ich ve�mi ve�a, naj�astejšou býva práve poškodenie k�bu, opotrebovaním 
chrupavky – artróza.  
Vytvorená artróza sa už nedá zmeni�, chrupka v k�be sa nedá obnovi�. Potom sa s �ou 
už len môžeme nau�i� ži� a urobi� všetko pre zmiernenie jej príznakov.  
  Omnoho dôležitejšie ako lie�i� artrózu je predchádza� opotrebovaniu k�bov –  
- ochranou pred úrazmi -  vieme, že v poslednom �ase sú ob�úbené športy, pri  ktorých 
dochádza k nepríjemným úrazom a poškodeniu k�bov (inline kor�u�ovanie, skateboardy, 
snowboardy...) Známy lekár mi povedal, že kolená týchto mladých �udí vyzerajú ako 
u 50-60 ro�ných a pritom sta�í použi� chráni�e na kolenách, lak�och a trochu rozumu! 
- rovnomerné za�aženie pohybového ústrojenstva – šport a telesná výchova .  Tu mi 
nedá pripomenú�, že zdravotný stav našich detí je alarmujúci. Naša vláda nemá záujem 
o zdravie svojich �udí. Ešte i to málo pe�azí, ktoré by mohla poskytnú� na podporu 
rozvoja pravidelnej telesnej výchovy na školách, dá radšej na rozvoj snobských športov. 
Na základných školách nefungujú telocvi�ne, nekupuje sa športový materiál. Ja u�ím 
telesnú výchovu na VŠ a viem aký je zlý zdravotný stav našej mládeže. Oslobodených 
študentov od pravidelnej telesnej výchovy, behania, skákania, z roka na rok pribúda, 
lekári im povo�ujú len osobitnú telesnú výchovu (na úrovni cvi�enia pre dôchodcov). Ale 
aký bude ich zdravotný stav za pár rokov?! A to sa povráva o zrušení telesnej výchovy 
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na vysokých školách. Neviem, kto donúti týchto �udí, urobi� nie�o pre svoje zdravie. 
Jediné, �o ma teší je, že sú i takí mladí �udia, ktorí vedia oceni� význam pohybu pre 
svoje zdravie. Ale tých je málo! 
  Ak už artrózu máme, treba urobi� všetko pre zmiernenie �ažkostí:  
- úpravou životosprávy – jes� ve�a ovocia, zeleniny, olejnatých rýb, ktoré obsahujú 
omega tri mastné kyseliny (protizápalové ú�inky), losos, makrela, haring, pstruh, 
sardinky, vitamnín D (pomáha telu vstreba� vápnik, pre zdravý vývoj kostí a k�bov), 
primerane bielkoviny (na vybudovanie svaloviny) a všetky vitamíny skupiny B (na 
posilnenie nervov) 
- znížením telesnej hmotnosti 
- ortopedickými pomôckami – kedy dochádza k od�ah�eniu jednostranne za�ažených 
k�bov. 
- primeranou pohybovou aktivitou – plávanie, bicyklovanie, nie dlhá a moc náro�ná 
chôdza, cvi�enia na správne držanie tela, at�. 
  �ažká artróza bedrového alebo kolenného k�bu alebo zápalová plochá noha, ke� 
už nepomôže ni� iné a pacient ve�mi trpí, sa dá rieši� aj operatívnym zákrokom.            
Omnoho vážnejším onemocnením je artritída. Existuje okolo 200 druhov, ale 
najznámejšie sú: osteoartritída a reumatoidná artritída. 
 

Osteoartritída 
 
  Ide o degeneratívne ochorenie, ktoré vzniká v dôsledku opotrebovania alebo 
pretrhnutia chrupavky k�bov. Kosti sa o seba trú, k�b stuhne, je bolestivý a citlivý, najmä 
pri zmene po�asia a na druhý de� ráno po ve�kej námahe. Svaly upnuté k bolestivému 
k�bu sa k��ovito stiahnu a znemožnia k�bu návrat do pôvodnej polohy. Prevenciou, ktorá 
môže zmierni� opätovný bolestivý zápal k�bu, je úprava životosprávy, prelie�enie 
zápalu, primeraná a pravidelná pohybová aktivita.  
 

Reumatoidná artritída 
 
  Je to zápalové ochorenie, pri ktorom vlastný imunitný systém napáda k�by, 
za�ína na k�boch prstov a nôh, �astejšie u žien. Je to dlhotrvajúce ochorenie so 
striedaním období k�udu a atakov. Prí�inou môže by� o.i. aj alergia na potraviny. 
Choroba postupuje, pohyb v k�boch sa obmedzuje, chorý nezavrie ruku, nevystrie prsty. 
Lak�ové a kolenné k�by sú stuhnuté, koleno nedovolí chodi�, prsty na rukách a nohách 
sa skrúcajú von, svaly ochabujú, chorému ubúdajú �ervené krvinky. Pri prudkom 
priebehu musí chorý leža�, ale �o najskôr musí za�a� cvi�i�, ve�a cvi�i�, nevyhýba� sa 
pohybu ani telesnej práci, lebo sa mu za�nú s�ahova� svaly a tuhnú� k�by. Musí 
prekona� boles�, lebo jeho stav sa môže bu� stabilizova�, alebo ne�innos�ou zhorši�. 
Rozcvi�ka s uvo��ovacími cvikmi, dýchacie cvi�enia a cviky na spevnenie svalstva 
celého tela musia by� na každodennom programe.  
    
  	o doda� na záver. Za zdravotný stav našich k�bov si zodpovedáme my sami. 
Nie som výnimka. Tiež mám problémy s kolenami a plochými nohami ako vä�šina 
z nás. A ke�že ich už mám, lebo ma nikto predtým neupozornil, �o mám a �o nemám 
robi� a jes�, tak sa snažím s nimi udrža� prímerie. A môžem sa pochváli�, že 
pravidelným cvi�ením a udržiavaním si stabilnej hmotnosti sa mi to darí. A preto, že už 
tých nieko�ko rô�kov života mám za sebou, fandím všetkým, ktorí pochopia, že za�a� 
nie je nikdy neskoro.  
 
Lepšie je za�a� cvi�i� neskôr, ako vôbec. Ale s rozumom! 


