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Cvičení k udržení správného držení t ěla u Becht ěrevovy choroby 

 
Převzato z webové stránky amerických bechtěreviků SAA (The Spondylitis 

Association of America): www.spondylitis.org. 

CCvviiččeenníí  

Cvičení je nedílnou 
a základní součástí jakého-
koliv programu pro Bechtě-
revovu nemoc. Včlenění 
pravidelného cvičení do 
vašeho denního rozvrhu 
nemusí být jednoduché, ale 
musíte to dokázat. Cvičení 
musí mít pro vás tak 
vysokou prioritu, že si pro 
něj musíte udělat čas každý 
den, pokud k tomu přidáte 
alespoň 5 – 10 minut v pra-
covních přestávkách, hodně 
vám to pomůže. Pokud to 
dokážete, vaše úsilí vám přinese velmi pozitivní výsledek, cvičební program vám 
pomůže udržovat dobré držení těla, jeho pružnost, případně pomůže i snížit bolesti. 
V mnoha případech může být jak držení těla, tak i pohyblivost páteře, zlepšeny 
užíváním vhodných léků a důsledným cvičením. Většina lidí s Bechtěrevovou 
chorobou se po cvičení cítí i lépe. 

NNáávvooddyy  nnaa  ccvviiččeenníí  

Ti, kteří již mají cvičební program, který jim vyhovuje, nechť u něj zůstanou. 
Sport a podobné fyzické aktivity jsou samozřejmě přínosné, ale nemohou samy 
o sobě plně nahradit cvičení, nestačí totiž k tomu, aby se udrželo rovné držení těla 
a jeho pružnost. 

Dříve, než začnete s jakýmkoliv novým cvičebním programem, konzultujte ho 
s vaším lékařem, případně s vaším fyzioterapeutem. Mohou vám poradit, jak 
program upravit tak, aby vyhovoval vašim osobním potřebám. Zeptejte se jich, která 
cvičení by bylo vhodné provádět, nechejte si také od nich zkontrolovat, zda cviky 
provádíte správně. 

JJaakk  zzaaččíítt  

Cvičte v tu denní dobu, která vám vyhovuje. Pokud býváte běžně po ránu 
ztuhlý, může to být vhodný čas, jak začít tělo uvolňovat, ale řádné protažení bude 
možné až poté, co ztuhlost pomine. Pro pohodlné cvičení může být třeba 
nejvhodnější doba přes den, případně i večer. Je-li třeba, rozdělte cvičení na více 
částí, například si nejprve zacvičte vleže, později procvičte krk a brániční dýchání 
pro zlepšení roztažnosti hrudníku, to můžete případně dělat i v práci o přestávkách. 
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Cvičte denně a začínejte nejprve se cviky pro zahřátí a uvolnění. Ale hlavně 
se naučte „naslouchat“ vašemu tělu, naučte se najít oblasti, které potřebují cvičení 
nejvíce, ať se již jedná o protahování, nebo posilování. 

Při cvičení si udělejte pohodlí, cvičte na koberci nebo na rohoži. Cvičební 
rohož je pohodlná a tím, že je pružná, dobře chrání páteř. Dá se běžně koupit 
v obchodech se sportovními potřebami. Postele bývají většinou moc poddajné, ale 
tvrdší postel může být také pro cvičení vhodná, zvláště pokud pro vás není tak 
jednoduché si lehat na podlahu a zase vstávat. Náladová hudba během cvičení 
vám může pomoci během cvičení relaxovat. 

Když se cvičením začínáte, je zcela běžné, že cítíte slabou, případně i silnější 
bolest. Mnoho lidí má tendenci tuto bolest nejprve překonávat, Nemyslete si, že 
více je vždy lépe. Raději začínejte s novým cvikem opatrně, zpočátku ho opakujte 
jen několikrát, i když si myslíte, že byste toho zvládli více. Pokud je bolest po 
cvičení příliš silná, zřejmě byl překročen váš limit a budete muset příště snížit 
intenzitu, nebo počet cviků. Znovu si přečtěte cvičební příručku a zkontrolujte, zda 
byly prováděny všechny fáze cvičení správně. 

DDrržžeenníí  ttěěllaa  

Cvičení pro udržení vzpřímeného držení těla má velký vliv na to, jak bude 
člověk s Bechtěrevovou chorobou vypadat a jak se bude cítit. Někteří pacienti 
s Bechtěrevovou chorobou si velmi bolestivě uvědomují náklon těla způsobený 
gravitací. 

Cyklus silná bolest / špatné držení t ěla začíná tím, že je zde tendence se při 
bolestech páteře ohnout dopředu, tím se ale zase dále zvyšuje napětí páteře. Ke 
srůstání obratlů nedochází u všech pacientů s Bechtěrevovou chorobou, nicméně 
srůstání v poloze, která není vzpřímená, to je opravdu velmi vážný problém. Je 
povzbuzující vědět, že správnými návyky pro udržení vzpřímené postavy můžeme 
způsob srůstání páteře ovlivnit. 

MMyysslleettee  „„vvyyssookkoo““  

Držte hlavu ve vyrovnané pozici nad trupem při sezení i stání. Brada by měla 
být vodorovně, paralelně s podlahou, lehce zatažená zpátky a vycentrovaná. 
Zkoušejte stát, chodit i sedět s hlavou „vysoko“, prostě pořád. 

ZZááddyy  kkee  zzddii  

Stoupněte si tak, abyste se mohli opřít o zeď, abyste přitom viděli celou vaši 
postavu ve velkém zrcadle, tím si budete moci zkontrolovat váš postoj. Dejte paty 
asi 10 cm ode zdi tak, aby váš zadek a ramena byly co nejblíže ke zdi, mohou se jí 
i lehce dotýkat. Nenapínejte se. Vydržte tak 5 vteřin, pak se uvolněte a postoj 
opakujte. Je důležité, abyste si vedli záznam o vyrovnání páteře, měřeno od zadní 
části hlavy ke zdi. Toto je dobrá příležitost, jak to zkontrolovat. Jakoukoliv změnu 
oznamte svému lékaři. 

CCvviiččeenníí  vvlleežžee  ččeelleemm  kk  zzeemmii  

Toto je nejlepší cvičení k udržení vzpřímené postavy. Lehněte si na podlahu 
nebo pevnou podložku tváří k dolů zemi, pokud takto nejste schopni ležet, dejte si 
pod hrudník polštář a pod čelo složený ručník. Začněte pomalu, možná budete moci 
ležet jen minutu nebo dvě. Často pomáhá, když se cvičení na zlepšení držení těla 
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dělá po teplé koupeli nebo sprše, prostě když je tělo prohřáté. Hlava by měla být 
držena směrem k zemi a opíráte se o ruce, případně může být hlava natočena na 
jednu, nebo druhou stranu, tyto pozice hlavy je možné během dvacetiminutového 
cvičení střídat. 

DDooddaatteeččnnéé  ttiippyy  

• Dejte někomu z vašeho okolí povolení ke „kritickým“ poznámkám, dohodněte se 
na kódování. Brzy už vám nebude muset připomínat třeba to, že se hrbíte. 

• Spěte na pevné, ale nikoliv tvrdé posteli, v odpočinkové pozici, ve které se 
neohýbáte. Pokud je to možné, tak nepoužívejte polštář, abyste předešli bolesti 
krční páteře způsobené jejím nadměrným natažením. Někteří lidé používají 
místo polštáře složený ručník. 

• Dlahy, výztuže a korzety jsou pro pacienty s Bechtěrevovou chorobou 
považovány za zcela nevhodné. 

• Zdravý spánek je velmi důležitý. Pro řadu lidí to znamená spánek na boku, 
ovšem pokud je to váš případ, pak je výše uvedené cvičení vleže pro udržení 
správného držení těla, pro vás zvláště důležité. 

 
 

Překlad: Ing. Jaromír Fajkus (jfajkus@seznam.cz) 


