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Resumé: Autorka v príspevku popisuje základné informácie o význame a využití ná�inia – 
propriomedu pri rôznych funk�ných poruchách �udského organizmu a tiež o možnostiach 
jeho využitia ako jedného z posledných trendov aeróbneho cvi�enia. 
 
K�ú�ové slová: zdravie, svaly, segmenty, postura, propriomed. 
 
ÚVOD 
 

V decembri 2004 a v januári a februári 1995 informoval �asopis Muscle & Fitness 
o využití tzv. flexi-baru ako jedného z posledných trendov cvi�enia pre verejnos�. Pretože táto 
1,5 m dlhá „kmitajúca“ ty� vznikla zpo�iatku ako rehabilita�ná pomôcka (propriomed), 
využila autorka možnos� získa� priame informácie o podstate a funk�nosti tohto ná�inia od 
samotného autora MUDr. Raševa, ktorý v d�och 11.-13.2.2005 na FTVS KU v Prahe 
prezentoval mimoriadne zaujímavým spôsobom využitie neuro-ortopedickej pomôcky 
propriomed v rámci posturálnej terapie a následne i neuro-ortopedickej pomôcky posturomed 
pri bolestiach chrbta posturálneho pôvodu. Cie�om práce je priblíži� problematiku využitia 
propriomedu v procese telesnej výchovy. 
 
CHARAKTERISTIKA 
 

V sú�asnosti je vážnym problémom zmena spôsobu života �udstva, aktívny pohyb sa 
dostáva do pozadia a prevládajúcim sa stáva sedavý spôsob života. Dlhodobá statická poloha 
vedie k pre�aženiu ur�itých segmentov, následne k bolesti, ktorá sa hlási pri adaptovaní sa 
pohybových ale aj interných ústrojov na vynútený statický stav. Sú�asne sa znižuje telesná 
zdatnos� a výkonnos� srdco-cievneho a dýchacieho systému, ovplyvnená je aj �innos� 
tráviaceho a �alších ústrojov (Sojáková, 2003).  

 
MUDr. Rašev vychádzal pri h�adaní lie�ebných pomôcok z bežných zdravotných 

problémov zaprí�inených sú�asným spôsobom života. Týka sa to predovšetkým poruchy 
funkcie k�bov a svalov, obmedzenie pohybu bez patologických štrukturálnych zmien. Bolesti 
pohybového aparátu sú najrozšírenejšie bolestivé stavy u �loveka - 80-90% dospelej 
populácie (Karel Lewit). Preto sa zameral na spevnenie tých svalových partií tela, ktoré 
rozvíjajú dva hlavné komponenty motoriky – posturálne a fázické funkcie.  

 
1. Posturálne programy riadia zaujatie ur�itej polohy k�bov, stabilizujú motoriku (posture 

= angl. držanie). Ich cie�om je udržanie pozície tela proti zemskej prí�ažlivosti. Každé 
držanie tela musí by� riadené proti zemskej prí�ažlivosti tak, aby vyžadovalo �o 
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najmenší výdaj energie a dlhodobo nepre�ažovalo kostrové svalstvo. Posturálne 
riadenie nastaví pozíciu jednotlivých segmentov tela už pri zámere vykona� pohyb 
aktiváciou segmentálnych svalov. Až po takto cielene nastavenej pozícii je možné 
vykona� pohyb.  

2. Fázické riadenie motoriky zabezpe�uje zmenu polohy (phasis = gr. zmena) a jeho 
cie�om je zmena polohy – pohyblivos�.  

 
TRI VRSTVY SVALOV TRUPU 
 
 V oblasti trupu sa nachádzajú tri vrstvy svalov: 

1. Hlboká vrstva intersegmentálneho svalstva (mm. intertransversarii, interspinosi, 
rotatores). Spájajú navzájom vždy dva susedné stavce, iba mm. rotatores longi a 
multifidus preskakujú dva segmenty, predstavujú prechod k polysegmentálnym 
svalom, funk�ne podporujú intersegmentálnu funkciu.  

2. Stredná vrstva je tvorená krátkymi polysegmentálnymi svalmi, ktoré pokrývajú štyri 
až šes� segmentov (mm. semispinalis, iliocostalis). 

3. Povrchová vrstva je tvorená dlhými polysegmentálnymi svalmi (mm. latissimus dorsi, 
trapezius, levator scapulae). Tieto dokážu meni� formu celej chrbtice bez toho, aby sa 
ovplyvnila poloha jednotlivých segmentov.  

 
Intersegmentálne svaly sú krátke a ak je riadenie intersegmentálnej funkcie 

vzpriameného trupu nesprávne, musí túto funkciu prebra� polysegmentálne svalstvo, hoci 
je prispôsobené skôr na ve�ké fázické pohyby (metabolické predpoklady). V oblasti trupu 
tým dochádza k napätiu povrchovo uložených svalov (pretože intersegmentálne svaly 
nezais�ujú dostato�ne stabilizujúcu funkciu) a posturálnym bolestiam, ak plnia 
polysegmentálne svaly funkciu držiakov dlhšiu dobu prevažne izometricky, unavia sa 
a vysielajú nociceptívne signály do CNS a CNS toto funk�né ohrozenie môže 
interpretova� ako pocit bolesti.  

 
Obr. 1  
Vrstvy svalov 
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�O JE PROPRIOMED? 
 

Propriomed je to neuro-ortopedická terapeutická pomôcka zameraná na vypracovanie 
intersegmentálnej koordinácie u �udí zaujímajúcich dlhodobo monotónne polohy (sedavé 
zamestnanie, dlhodobé státie). Po�as jeho používania dôjde k zlepšeniu trénovanosti 
v spolupráci krátkych svalov trupu predovšetkým ramenného pletenca a jeho stabilizácie 
a svalov trupu a jeho stabilizácie.  

 
Z technického poh�adu je propriomed oscilujúca ty� z pružného kovu v strede obalená 

plastovým materiálom na uchopenie. Je vyrobená v rôznej d�žke (190, 170, 150, 100cm),  
od ktorej závisí frekvencia, v ktorej ty� osciluje. Na oboch stranách ty�e sa nachádzajú tri 
tzv. frekven�né regulátory – závažia, ktoré sa posúvajú a ich posunutím k stredu sa 
zvyšuje frekvencia oscilácie a tým aj náro�nos� cvi�enia. �o sa týka cvi�enia, 
najnáro�nejšia je ty� o d�žke 150 cm s frekvenciou kmitania od 3 do 5,5 Hz. Ty� o d�žke 
100 cm je od�ah�ená a používa sa tesne po operáciách a vážnych zdravotných 
problémoch. Pod�a tohto vzoru bola vyrobená i ty� s komer�ným využitím na cvi�enia vo 
fitnescentrách. Bežným názvom pre toto ná�inie je flexi-bar. 

 
Obr. 2        Obr. 3 
Propriomed      Cvi�enie s propriomedom 

 

      
 
 

PRINCÍPY CVI�ENIA 
 
1. Zaujatie presnej polohy – nesmie sa dvíha� rameno, len paža, stabilizova� správne 

držanie tela a nastavenie takej frekvencie kmitania, ktorú cvi�iaci dobre zvládne. 
2. Pred pohybom nácvik v rozfázovaných polohách. 
3. Nácvik vždy zhora dolu. 

Menej zdatní majú jedným pohybom rozkmita� ty� a drža� polohu cca 3 sekundy, dokia� sa 
neustáli.  
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MUDr. Rašev u�í dôsledne cvi�i� s propriomedom, pri�om kladie dôraz na 
dodržiavanie správnych návykov po�as cvi�enia. Cvi�enie je náro�né, ale ú�inné. Sta�í krátka 
doba a svaly, na ktoré je zamerané, sa dôkladne precvi�ia a rýchlo vy�erpajú. Po každom 
krátkom ale intenzívnom pohybe musí nasledova� prestávka na uvo�nenie, aby bol cvi�enec 
schopný vykonáva� �alší cvik správne. 
 
CVI�ENIA 

 
1. Dekyfotizácia  horizontálna 
2. Dekyfotizácia vertikálna 
3. Supraspinatus (nadt��ový) – ty� je rovnobežná s humerom, lake� flexia 900 
4. Infraspinatus (podt��ový) – trup vertikálne, alebo horizontálne, lake� ostáva na mieste 

pri tele, alebo za telom 
5. Hod oštepom –u menej zdatných nácvik zhora nadol 
6. Brušné svaly  

 
DÝCHANIE 
 

Opravuje sa horné dýchanie. Dýcha sa do bránice – laterálne dýchanie, po�as cvi�enia sa 
nesmie zadržiava� dych. Cvi�ebná jednotka – doba nepretržitého cvi�enia trvá minimálne 3 s, 
potom pauza, uvo�ni� alebo vytrias� ruku, optimálna je d�žka 8 -10 s, maximálna 20 s. Po�et 
cvi�ebných jednotiek – 20-200, jedno cvi�enie môže trva� 5-50 min., naj�astejšie 15-20 min.. 

 
PREVENTÍVNY KOORDINA�NÝ TRÉNING V ŠPORTE A FITNESCENTRÁCH 

 
Propriomed ponúka silový tréning izolovaných svalových skupín  

– tréning pri oslabenom brušnom svalstve 
– tréning dolných fixátorov lopatky 
– koordina�ný tréning pri funk�nej segmentálnej instabilite, ako prevencia bolesti 

chrbta. 
 
Obr. 4  
Posturálna dysfunkcia – funk�ná segmentálna instabilita 
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ZÁVER 
 

Zmenou spôsobu života a práce od druhej polovice 20. storo�ia ur�ité �asti tela 
zotrvávajú dlhší �as v monotónnom postavení. Dlhým sedením alebo státím pri opakovaných 
drobných pohyboch rúk s minimálnym pohybom ramien je segmentálna svalovina 
pre�ažovaná (dlhé sedenie, práca na PC, šoférovanie). To sa prejavuje neekonomickými 
posturálnymi reakciami a vytváraním nefyziologických pohybových štruktúr, ktoré sa 
prejavujú už u detí na základných školách. Po�et a kvalita hodín telesnej výchovy na všetkých 
druhoch škôl na Slovensku nezodpovedá potrebám vývoja spolo�nosti.  

 
Vzh�adom na pozitívne ú�inky pravidelného používania je propriomed vhodným 

ná�iním na spev�ovanie svalstva v procese telesnej výchovy na vysokých školách. Zárove� 
slúži na odstra�ovanie svalovej nerovnováhy a s tým spojených zdravotných problémov. 
Propriomed je finan�ne náro�ný, a preto sa na trhu objavili rôzne cenovo prístupnejšie 
modifikácie, ktoré ale vä�šinou nesp��ajú požadované parametre a ich kvalitu a ú�innos� je 
schopný posúdi� len absolvent odborného školenia. 

 
Pre každý pomalý pohyb je potrebná optimálna spolupráca hlbokej intersegmentálnej 

svaloviny trupu. Intersegmentálne svalstvo je ako základy domu, ak sú slabé, zriedka sa to 
zistí hne�, ale pri vä�ších nárokoch hrozí zrútenie. Na jeho záchranu nesta�ia betónové 
injektáže do stien tak ako nesta�í bra� lieky na utíšenie posturálne podmienenej bolesti.  
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Resumé: The author in her article describes basic information about the importance and 
utilization of the neuro-ortopedic utensil propriomed within various malfunctions of the 
human organism and also about the possibilities of its utilisation as the one of the last trends 
in aerobic excercises. 


