
NĚKTERÉ SPORTY A BECHTĚREVOVA CHOROBA

Převzato z webové stránky NASS (National Ankylosing Spondilitis Society), která sdružuje 
pacienty s Bechtěrevovou chorobou ve Velké Británii - http://www.nass.co.uk/

Cyklistika

Cyklistiku lze považovat za velmi vhodný způsob cvičení pro lidi s Bechtěrevovou chorobou, 
je to činnost, která zvyšuje fyzickou zdatnost a vitalitu.

Pravidelná jízda na kole může přispět ke snížení rizika výskytu některých kardiovaskulárních 
chorob, cukrovky 2. typu, která se vyskytuje převážně u starších lidí. Rovněž všestranně 
zlepšuje kondici a pomáhá udržovat pod kontrolou i tělesnou hmotnost.

Jak začít

Nejlépe tak, že nejprve kontaktujete vašeho 
fyzioterapeuta, aby posoudil, je-li cyklistika 
právě pro vás vhodným sportem, zejména pokud 
trpíte akutními bolestmi a ztuhlostí způsobenou 
Bechtěrevovou chorobou v pokročilejším stádiu 
choroby, kdy už jsou srůsty obratlů velmi 
markantní. Pokus máte silně ztuhlou páteř 
a omezený pohyb krční páteře, pak musíte zvážit, 
zda jste schopen se otáčet tak, abyste mohl při 
jízdě řádně sledovat dopravní provoz a chodce.

Lidé s Bechtěrevovou chorobou obvykle jezdí na kole dobře, ovšem doporučujeme ze začátku 
jezdit pomalu a na velmi hladkém podkladu bez větších nerovností. Proto nejprve jezděte na 
hladké vozovce nebo cestě bez výmolů a výstupků, aby případné otřesy na nerovnostech 
nezhoršily stav vaší páteře. Ze začátku volte kratší trasy a pak časem můžete trasy 
prodlužovat.

Jízda n kole může působit negativně na držení těla, proto je velmi důležité po skončení jízdy 
tělo narovnat do co nejvzpřímenější polohy. Také můžete zkusit lehnout si na podlahu 
a několik minut ležet s protaženou páteří. Můžete se o tom i poradit s vaším fyzioterapeutem, 
třeba před začátkem nebo po skončení cvičení. Vezměte také na vědomí, že po prvních 
několika jízdách budete poněkud bolaví, protože nyní zatěžujete vaše svaly jinak, proto chvíli 
trvá, než si na to zvyknou. 

Samozřejmě ihned konzultujte s odborníky, když se vaše bolesti po jízdě na kole zhorší, 
případně když už při jízdě ucítíte náhlou ostrou bolest. Může to znamenat i to, že cyklistika 
není pro vás to pravé.

Vaše kolo

Pokud zatím kolo nevlastníte, měli byste si nejprve kolo půjčit nebo najmout, alespoň do té 
doby, než si ověříte, že cyklistika je pro vás opravdu to pravé. Pokud si kupujete kolo ze 
sekáče nebo kupujete starší, již déle ježděné, které může být plné prachu, vždy je užitečné ho 
nejprve dát vyčistit a seřídit specialistovi, abyste měli jistotu, že kolo je plně funkční.



Když ovšem kupujete kolo ve specializovaném obchodě, tak tam vám poradí nejen správnou 
velikost rámu, ale také vám pomohou vybrat kolo, které odpovídá typu cyklistiky, kterou 
chcete provozovat a také možnostem vaší peněženky.

Upozorňujeme, že tzv. „berany“, nejsou vhodným typem řídítek pro bechtěreviky, protože 
vedou k nesprávnému držení těla. Vhodným typem kola pro bechtěreviky může být třeba 
horské kolo s dobrým odpružením, protože umožňuje lepší ochranu páteře. Dobrou investicí 
je také kvalitní „gel“ sedlo, obsahující absorpční pružnou vložku. 

Pokud máte jakékoliv problémy s kyčlemi nebo koleny, může vám pomoci, když nastavíte 
sedlo o něco výše, než obvykle, tudíž se při šlapání vaše kolena a kyčle tolik neohýbají. 
Dávejte ale pozor, aby sedlo nebylo moc vysoko, měli byste být pořád schopni dotknout se 
prsty země. Případně požádejte prodejce ve specializovaném obchodě, aby vám sedlo odborně 
seřídili.

A nyní už jen z kola nespadnout, to by nemuselo v případě člověka s Bechtěrevovou 
dopadnout vůbec dobře!!

Kontaktní a nekontaktní sporty spojené s dopady a nárazy

Kontaktní sporty spojené s dopady a nárazy 
nejsou pro pacienty s Bechtěrevovou 
chorobou naprosto vhodné

Kontaktní sporty, jako je např. fotbal, hokej, karate, 
ragby, zápas, nejsou absolutně vhodné. Při 
kontaktních sportech je u bechtěreviků daleko vyšší 
riziko úrazu, než u běžné populace. Je to dáno i tím, 
že u Bechtěrevovy choroby se vyskytuje velmi často 
osteoporóza, proto nárazy a údery mohou snadno 
přivodit zlomeninu. 

Dále je zde ztuhnutí páteře, tudíž i zde existuje 
daleko vyšší potenciální riziko zlomeniny obratle, 
než u běžné populace.

Nekontaktní sporty spojené s dopady a nárazy 

Za takové sporty se považují např. volejbal, basketbal, step aerobik, tenis, squash apod. 
Všechny zmíněné sporty obsahují prudké pohyby, včetně běhu, které způsobují nadměrně 
vysokou zátěž pro klouby nohou, kyčle i páteř. To může vést u bechtěreviků ke vzplanutí 
choroby, zhoršení stavu a větším bolestem.

Pokud se již podobným soutěžním sportům věnujete, musíte hlídat projevy vaší choroby 
a v případě potíží, případně i zhoršení průběhu choroby, být připraven přejít na sportovní 
činnost pro vás vhodnější. 



I když třeba zatím žádné problémy nepociťujete, 
musíte stále počítat s tím, že odolnost organizmu 
k dopadům sportovních aktivit se také časem mění 
a pak pokračování ve sportovní činnosti, která už 
může být dále prováděna jen za cenu větších bolestí, 
vám nepřináší z dlouhodobého hlediska žádný užitek 

Zvlášť musíte být opatrní v případě, že s takovým 
sportem teprve začínáte. Nejprve byste si o tom měli 
promluvit s vaším fyzioterapeutem.

 V žádném případě byste zmíněné náročné sporty neměli provádět v období vyšší aktivity 
nemoci a raději hledat takové formy cvičení, které nejsou spojeny s tak vysokou zátěží kloubů 
a páteře.

Z angličtiny přeložil: Ing. Jaromír Fajkus (jfajkus@seznam.cz)


