
VVVIII III III ...    CCChhhrrrbbbttt iiicccaaa   aaa   pppooohhhyyybbb   111   

CHRBTICA A POHYB 
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Keby som kedysi mala o svojej chrbtici také vedomosti ako mám dnes, ur�ite by 
som sa snažila aspo� trochu vyhnú� tým – teraz už trvalým deformáciám, ktoré vedia 
ve�mi bolie� a skomplikova� i tak náro�ný �udský život. Už mi neostáva ni� iné, ako sa 
s týmto problémom vyrovna�, udržiava� sa v ur�itej fyzickej i psychickej kondícii. A ke� 
boles� vypukne, urobi� všetko pre to, aby �o najskôr prešla. Lebo na bolesti chrbtice sa 
neumiera, len trpí. V mojom okolí nepoznám �loveka, ktorý by aspo� raz nemal 
problémy s chrbticou. �i zle spal a bolel ho krk, alebo sa mu zablokoval nejaký hrudný 
stavec, alebo ho pobolievali kríže ... 
 

�o je to chrbtica a z �oho sa skladá 
 

Chrbtica je vzájomne pospájanie stavcov do pevného ale pružného pohyblivého 
st�pca a plní tieto základné funkcie: 
1. tvorí nosnú a opornú os tela, 
2. chráni miechu – povrazovitú štruktúru skladajúcu sa z mnohých nervových vlákien, 

ktoré prenášajú signály z mozgu do všetkých �astí tela,  
3. chráni mnohé dôležité orgány pred poškodením (spolu s rebrami, ktoré sa na �u 

upínajú po oboch stranách, tvorí hrudný kôš, kde sú ukryté napr. srdce a p�úca, 
krížová kos� chrbtice a dve bedrové kosti tvoria panvu, tá ochra�uje pred 
poškodením mo�ový mechúr a pohlavné orgány. 

Chrbtica sa skladá zo stavcov a tie si môžeme predstavi� ako kocky, z ktorých si 
deti stavajú vežu. �ím je veža vyššia, tým ja labilnejšia a môže sa zrúti�. Aby bola 
chrbtica odolnejšia, je zakrivená do tvaru dvojitého S. Takto akoby tvorila pružinu, ktorá 
nesie na hornom konci hlavu a dolný je vsunutý medzi dve panvové kosti. Skladá sa 
z 34 stavcov (kociek), ktoré delíme na: 
• 7 kr�ných 
• 12 hrudných 
• 5 driekových 
• 5 zrastených krížových  
• 4-5 zrastených kostr�ových stavcov tvoriacich „chvostík“. 

Chrbtica je mimoriadne pohyblivá, môžeme sa predklá�a�, uklá�a�, zaklá�a� 
i otá�a�. Najpohyblivejšia je kr�ná a drieková �as�, preto práve v týchto miestach 
dochádza �asto k poškodeniu tela stavcov a platni�iek.  

Pri 24 vo�ných stavcoch je to pomerne ve�ké množstvo pohybov. Pohyblivos� 
chrbtice závisí od veku a trénovanosti. Najpohyblivejšia je detská chrbtica, rozsah 
pohybov vekom postupne klesá, v starobe je chrbtica najmenej pohyblivá. Ale 
pravidelným cvi�ením sa rozsah pohybov môže udrža� na ve�mi dobrej úrovni 
i v starobe.  
Teda chrbtica sa skladá z 34 stavcov. Každý stavec má vo svojej zadnej �asti tela otvor 
a ke� dáme všetky stavce dohromady na seba (veža), vytvorí sa z otvorov tzv. kanál, 
ktorým prechádza miecha.  

Miecha spája mozog s ostatnými nervami tela, prechádza miešnym kanálom 
a kon�í na úrovni prvého alebo druhého driekového stavca. Jej poškodenie môže 
zaprí�ini� do�asné ale i trvalé poruchy tej �asti tela, ktorá sa nachádza pod úrov�ou jej 
poškodenia. Nervy vychádzajú z miechy cez otvory medzi stavcami a postupne sa 
rozvetvujú po celom tele. Pod�a ur�itej necitlivosti v horných �i dolných kon�atinách, 
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mrav�enia alebo iných príznakov, dokáže lekár zisti�, �i ide o poškodenie nervu a zisti� 
rozsah poškodenia. 

Hornú a dolnú �as� tela stavca pokrýva chrupavka. Aby boli stavce pohyblivé 
a nepoškodzovali sa, nachádzajú sa medzi nimi tzv. medzistavcové platni�ky (akoby 
vankúšiky) ktoré tvoria pružnú podložku medzi stavcami a obsahujú predovšetkým vodu 
– u detí 90%, dospelých 70%. Pravidelnými všestrannými cvi�eniami sa môže udrža� 
správny pomer tekutín k väzivám a pomáhajú nám zachova� platni�ky v dobrom stave. 
Mnohí ur�ite poznáte fakt, že ve�er môžeme by� nižší skoro o 2 cm. No�ný oddych má 
pre platni�ku obrovský význam. Umož�uje vstrebáva� platni�ke tekutinu, vankúšik – 
platni�ka sa vyplní a získa sa výška stratená po�as d�a. 

Aby bola chrbtica �o najviac chránená, jej jednotlivé k�by sú spojené väzmi zo 
všetkých strán. Na ich dobrý stav je opä� potrebný pravidelný pohyb, lebo ke� ho 
nemajú, ochabnú a stuhnú a �ahko sa môžu poškodi�. 
 

A �o svaly a chrbtica 
 

Kostra – teda aj chrbtica – tvorí pasívny pohybový aparát. Aktívny, ktorý hýbe kos�ami, 
tvoria svaly. Všetky pohyby trupu nám umož�uje práve svalstvo trupu. V prednej �asti 
sú to prsné, medzirebrové a brušné svaly, v zadnej �asti chrbtové. Chrbtové svaly 
môžeme rozdeli� ešte na: 

- tzv. malé svaly – nachádzajú sa v blízkosti stavcov a jemnou kontrakciou 
(stiahnutím) zodpovedajú za držanie tela, 

- tzv. ve�ké svaly – vzpriamova�e chrbta, dobre ich vidno na vyšportovaných 
telách športovcov. 

Ako protisvaly sú im brušné svaly, ktoré majú význam práve pri udržiavaní 
ur�itého tlaku v brušnej dutine (napr. pri dvíhaní bremien napneme brušný sval, pri 
rotácii trupu, pri vzpriamení podvedome stiahneme bruško). 

Preto pre správne držanie tela je dôležitá vyváženos� posilovania brušného 
i chrbtové svalstva.  

Takisto ako väzy aj svaly, aby si udržali silu a podporilo sa ich zásobovanie 
kyslíkom a živinami, sa potrebujú pravidelným pohybom rozvíja� a, samozrejme, 
uvo��ova� stre�ingom. 

Ak dôjde k prerušeniu alebo poškodeniu nervu (úraz, prudký pohyb, stála 
jednostranná zá�až chrbtice – sedenie), svaly nemôžu pracova� a odumierajú. 
 

Držanie tela 
 

Naším bežným problémom, ktorý môže zaprí�ini� nepríjemné bolesti chrbta, je 
práve nesprávne držanie tela, jednostranná dlhotrvajúca zá�až a nedostatok pohybu.  
V predchádzajúcich riadkoch sme si napísali, že na správne držanie tela je potrebné 
rovnomerne vyvinuté svalstvo trupu – brušné, chrbtové, prsné, a to tak, aby sa dokázal 
udržiava� ur�itý tlak v brušnej dutine. Ale ... 

Skúste tla�i� dlhšie napr. prstami do stola. Po istom �ase vás za�ne bolie� ruka, 
musíte povoli� a rozhýba� si ju. �o sa deje s naším chrbtom pri jednostrannom 
za�ažení? Je to najbežnejšia prí�ina vzniku bolesti chrbta. Dochádza k dlhodobému 
za�aženiu jedného svalu alebo celej skupiny svalov, sval je stuhnutý, nedá sa uvo�ni�, 
tla�í stavce k sebe, tie zvyšujú tlak na medzistavcovú platni�ku (ako ke� je uležaný 
vankúš), platni�ka sa v tom mieste nestíha vraca� do pôvodného stavu, horné a dolné 
okraje stavca sa za�nú o seba trie�. 

A preto, že sú to k�by, a my vieme, že k�by sú ve�mi živé a citlivé, trením o seba 
môžu vyvola� prudkú boles�, artrotické zmeny, môže dôjs� i k tlaku na nerv (necitlivos�, 
mrav�enie, trnutie kon�atín) a lebo i k prasknutiu platni�ky (roztrhnutiu vankúšika). Sval 
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okolo postihnutého miesta sa reflexívne stiahne a tak zaprí�iní ešte vä�ší tlak na 
postihnuté miesto ... 

 
Rizikové povolania 

 
Sú to povolania, pri ktorých je chrbtica viac ohrozená. Patria sem: 
- povolania, kde treba ru�ne dvíha� �ažké predmety, 
- zdravotné sestry – úprava lôžok, pomoc a prenášanie pacientov, 
- sedavé zamestnanie. 
�innosti, pri ktorých si môžeme ublíži�: 
- nesprávne držanie tela pri ru�nom dvíhaní predmetov, 
- rýchle prudké pohyby na všetky strany, 
- statická poloha pri práci (šoféri, úradníci, kraj�írky, práca pri po�íta�i) 
- monotónnos� a nespokojnos� v práci – podmie�uje obranné pohyby, stuhnutie 

svalov, bolesti 
- zlé držanie tela – tu sa môžem popísa� i ja kedysi – hrbenie, zdvihnuté plecia – 

podsadená panva alebo moc vytr�ený zadok, 
- psychologické faktory – dlhotrvajúci emotívny stres môže vyvola� funk�né poruchy 

tela. Bolesti môžu spôsobi� kontrakcie svalov, �o je aj �asto prí�inou bolestí hlavy, 
krku a chrbta. Zlý psychický stav sa odráža na našom držaní tela. Smutný, 
deprimovaný �lovek sa hrbí, sklá�a hlavu, nahnevaný zas robí prudké 
nekontrolovate�né pohyby. Naopak, optimistický, spokojný �lovek má s chrbtom 
problémy len málokedy.  
Bolesti chrbta sú protestom proti stresu a nútia nás spomali� tempo. 

 
�o urobi� pre zdravý chrbát 

 
Ja mám po úraze v detstve posunuté kr�né stavce a artrotické zmeny na nich, 

driekovú skoliózu (vyto�enie do boku) a vraj kostr� zdeformovanú ako starý parašutista. 
Spomínam si, ako ma na ZŠ raz do roka bolel krk, na�ahovali mi ho, pichali injekcie. Na 
strednej škole sme mali výbornú telocvikárku a bolesti prešli. Po�as štúdia na vysokej 
škole som si pri skokoch do vody z dosky poškodila driekovú chrbticu. To je ten 
vysunutý stavec a skolióza. Po �ase bolesti prešli, lebo som mala pohybu až – až. 

Po skon�ení VŠ som sa vydala, za�ala u�i� na škole, a seba zanedbáva�. Po 
poslednom seknutí v krku pred 20 rokmi som sa zaprisahala, že urobím všetko pre to, 
aby ma táto príšerná boles� obišla. Už žiadne nože v krku! Zistila som 
sebapozorovaním, že mám zlé držanie tela. Sebakontrolou, cvi�ením zameraným na 
spevnenie všetkých svalových partií sa držanie tela upravilo, s ním i moje sebavedomie. 
Trvalo to dlho, ale ja som sa nau�ila vníma�, �o je potrebné pre moje svaly – stále sa 
hýba�, meni� polohu, leža� s �o najmenej vykrivenou chrbticou. Stane sa mi, že cítim 
bloky v kr�nej, hrudnej �i driekovej �asti, ale viem proti nim bojova� zatia� bez lekárskej 
pomoci. Preto u m�a nepochodia �udia, ktorí tvrdia, že držanie tela sa nedá zmeni�. Dá, 
len treba by� dôsledným a trpezlivým a po�úva� signály svojho tela. 
 

Preventívne opatrenia 
 

Poruchy poškodenia platni�ky vznikajú prakticky u každého �loveka. �i vzniknú 
skôr alebo neskôr, to závisí od telesnej konštrukcie a zamestnania. Z roka na rok 
pribúda degeneratívnych ochorení chrbtice, �o predstavuje stále vä�šie množstvo 
absencií v práci a pred�asnú invaliditu. �lovek, ktorého aspo� raz nebolel chrbát, je 
vzácny. Platí to rovnako pre ženy i mužov.  
Prevenciu môžeme rozdeli� do dvoch skupín: 
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1. odstránenie prí�in nesprávneho za�aženia chrbtice, 
2. spevnením svalov, �ím dosiahneme správne za�aženie chrbtice. Zdravá 

muskulatúra umož�uje lepšiu odolnos� vo�i každému za�aženiu. Pohodlný život má 
za následok zníženú telesnú aktivitu, ochabnuté svaly a ke� sa k tomu pridá ešte 
jednostranná práca v zamestnaní, stresy, psychické napätie ... 

3. �o doda�? Dochádza k stavom únavy, bolesti vznikajúcej v netrénovanom 
organizme, ktorý nedokáže odoláva� vä�šiemu za�aženiu. 

 
Pravidelná pohybová aktivita (nie tá 1-krát do týžd�a, ale zato poriadne!?!) je tou 
najlepšou zárukou, ako sa vysporiada� s naším chrbtom, aby �o najmenej bolel. 


