
Pri hodnotení držania tela posudzujeme
z aspektu správneho držanie tela časti:

•:. HLAVA je vzpriamená, horný úpon ušného

laloku leží vo vodorovnej rovine s očnou

štrbinou. Os krku je zvislá, krivka je mierne

konvexná dopredu. Dolná

čel'usť je zasunutá vo

vodo rovnej polohe, brada

zviera s osou krku uhol 90°.
.:. HRUDNíK je súmerný,

hrudná kosť smeruje vpred

a hore, plecia sú roztiahnuté

do šírky, horné končatiny -

vol'ne pri tele, lopatky

priliehajú ku hrudnému košu,

sú symetricky oddialené

a rovnako vysoko. Hrudná

kyfóza sa dotýka zvislice

spustenej zo záhlavného

hrbol'a. Horné končatiny vol'ne

visia vedl'a trupu.

•:. PANVA je podsadená,

výška predných horných tŕňov

bedrových kostí je rovnaká .
•:. BRUCHO je stiahnuté,

úroveň brucha nepresahuje rovinu

zvislice spustenej z prsnej kosti. Chodidlá sú

postavené rovnobežne, vytočené mierne

von.

Nedostatok pohybu je najčastejšia pncina

chybného držania tela, bolestí a deformít chrbta.
Zvoľte si pohyb, ktorý Vám vyhovuje .

ODPORÚČASNIE: 60 MINÚT POHYBU DENNE,
NAJLEPŠIENA ČERSTVOM VZDUCHU

PRíKLADY CViČENIA V PREVENCII CHYBNÉHO
DRŽANIA TELA

1. fáza: uvol'ňovanie a natiahnutie skráteného
posturálneho svalstva (drží trup vo vzpriamenej
polohe)
2. fáza: posilnenie fázického ochabnutého svalstva

Naťahujeme skrátené
svaly šije
vyťahovaním temena
hlavy hore a zasunutím
brady.

Posilňovanie
uvol'nených
medzilopatkových
svalov .
V polohe sedu alebo
stoja sťahujeme
medzilopatkové svaly.

Uvol'nenie
vzpriamovačov trupu
v I'ahu na podložke.
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PRI sPRÁ VN OM DRŽANÍ TELA
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Zvislica prechádza
zvukovo dom a klbmi:

Hrudná ln-iÓn
.:. ramenným

-=:.=,~\
Drieková lordóza .:. bedrovým

.:. kolenným

.:. vonkajším
členkom

Zvislica spustená zo záhlavia:

.:. Krčná lordóza: 2 - 2,5 cm u detí
(3-3,5 cm u dospelých)

.:. Drieková lordóza: 3 - 3,5 cm u detí
(3,5-4 cm u dospelých)



HODNOTENIE DRŽANIA TELA

- test podľa Kleina a Thomasa modifikovaný
Mayerom. Hodnotené časti: hlava, hrudník, brucho

a panva, zakrivenia chrbtice, ramená a lopatky.

HLAVA - kritéria hodnotenia:

l I
Známka 1 - hlava vzpriamená (uhol
brada, krk 90°)

Známka 2 - hlava
ľahko naklonená
dopredu
Známka 3 - hlava
sklonená dopredu
Známka 4
hlava veľmi
sklonená dopredu

HRUDNíK - kritéria hodnotenia:

Známka 1 - hrudník klenutý, najviac
prominuje v oblasti sterna (hrudná kosť)

Známka 2
hrudník sploštený
Známka 3
hrudník plochý
Známka 4
hrudník vpadnutý

RAMENÁ A LOPATKY - kritéria hodnotenia:
Známka 2

Známka 1 - ramená v rovnakej výške,
lopatky neodstávajú

ramená mierne
nesúmerné,
čiastočne odstávajú
lopatky ale sú
v rovnakej výške
Známka 3
nerovnaká výška
ramien, lopatky
odstávajú
Známka 4
asymetria ramien,
výrazné odstávanie
lopatiek

BRUCHO A PANVA - kritéria hodnotenia:
Známka 1 - brucho
vtiahnuté pod úrovňou
sterna
Známka 2 - brucho
čiastočne vtiahnuté
Známka 3 - brucho

. . .
rmerne prommuJe
Známka 4 - brucho
výrazne prominuje

ZAKRIVENIA CHRBTICE - kritéria hodnotenia:
Známka 1 - chrbtica vo
fyziologickom rozsahu
Známka 2 - zakrivenie
chrbtice zdôraznené alebo
sploštené
Známka 3 - zakrivenie
chrbtice zväčšené alebo viac
sploštené
Známka 4 - zakrivenie
chrbtice veľmi zväčšené

VYHODNOTENIE DRŽANIA TELA

Každý znak sa hodnotí známkou 1-4, kde jednotlivé

stupne sú klasifikované nasledovne:

1. VÝBORNÉ

2. DOBRÉ

3. NEDOSTATOČNÉ

4. ZLÉ

(do S bodov)

(od 6 do 10 bodov)

(od 11 do 15 bodov)

(od 16 do 20 bodov)

CHYBNÉ DRŽANIE TELA CHARAKTERIZUJE

- zväčšené zakrivenie chrbtice
v krčnej časti a predklonená
hlava, brada je vysunutá
dopredu, ramená sú
predsunuté, plecia a horná časť
chrbtice sú zagul'atené, lopatky
odstávajú medzilopatkové svaly
sú ochabnuté

- nesprávny sklon panvy,
brušné svaly sú ochabnuté

ODCHÝLKY V ZAKRIVENí CHRBTA

KYFÓZA lORDÓZA PlOCHÝ
CHRBÁT

SKOllÓZA

1"----.-::--::::!
, -.

. ,
-t"


