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Golf ako individuálny outdoorový šport, v ktorom rozhodujú maličkosti, má povesť 
náročného vykonávania pohybov. Medzi dobrým a zlým úderom je niekedy iba nepatrný 
rozdiel (Stubbs 2009). Všetky podarené golfové odpaly sa začínajú správnym držaním tela. 
Dôležité sú postoj, polohy segmentov tela a synchronizácia (McColl 2005; Ondreička 2009; 
Mesiarik 2010; Kopecký a Kammerl 2014; Newell 2019). V tomto príspevku sa zameriame 
na fázu náprahu, ktorá je prvou dôležitou pri vnímaní tela a jeho polohy. 
 
Správny golfový postoj a náprah 
 
Golfový odpal (golf swing) rozdeľujeme na fázy:  

o náprah (backswing), 
o prechod (transition), 
o švih (downswing), 
o úder (impact), 
o dotiahnutie úderu (follow-through). 

 Obrázok 1 Pozícia na vrchole náprahu 
 
Vychádzame z anatomického postavenia, kedy chodidlá by mali byť od seba v šírke ramien. 
Postavenie panvy vo frontálnej rovine je paralelne so zemou. Ramená pri polohe a postavení 
voči ostatným sú v miernej lateroflexii a smerujú k cieľu odpalu. Kolená a trup sú v miernej 
anteflexii. Celý odpal označujeme ako ipsilaterálny pohybový vzor, tzn. sa vzťahuje k polohe 
na tej istej strane tela (Kolář 2017). 
Začiatok náprahu by mal byť plynulý pohyb, pri ktorom ruky, ramená a palica zostávajú 
v rovine a súlade. Hmotnosť tela sa pri náprahu jemne prenáša na pravú nohu (u pravákov). 
V pozícii na vrchole náprahu sa ramená úplne vytočia až do takého uhla, kedy sa ľavé rameno 
nachádza pod bradou (obrázok 1). Správny odpal sa dá dosiahnuť na základe viacerých 
faktorov. Jedným je výkon a rýchlosť. Kinetická energia sa prenáša tým, čo je známe ako 
telesný kinetický reťazec. Je to systém väzieb, ktoré spájajú priľahlé kĺby a svaly v celom 
tele. Keď sa zameriame na slabosť v kinetickom reťazci, tak to nemusí byť svalová sila, ale 
nedostatočná pohyblivosť v kĺboch a nedbalé postavenie tela. Častokrát sa v golfe zameriava 
veľa autorov na kinematickú a biomechanickú analýzu golfového swingu (Glazier a Lamb 
2013; McHardy a Pollard 2005; Tappin 2008; Uschan 2014; atď.), čo rieši len technickú 
stránku hráčov, avšak je potrebné zamerať sa aj na kinetiku a posturálnu stabilitu. Zlepšiť 
stabilitu trupu už počas náprahu je kľúčovým momentom pre správne prevedenie golfového 
švihu a úderu. Golfový odpal je v podstate veľmi neprirodzený pohyb. Pohyblivosť, stabilita, 
rovnováha, sila sú potrebné na účinnosť švihu, presnosť, vzdialenosť odpalu a kompaktnosť 
švihu. Chrbtica, panva a svalstvo sú dostatočné dôvody na to, aby sa telo golfového hráča 
udržiavalo v čo najlepšej kondícii. Loptičku je možné zasiahnuť iba správnou technikou, 
takže neschopnosť udržiavať všetky tieto segmenty tela v celistvosti sú príčinou zlej techniky 
a mnohých zranení v golfe. Golfový pohyb vcelku je z anatomického a fyziologického 
pohľadu nevhodný, pre rotáciu s vysokým krútiacim momentom a veľkým bočným úklonom. 
Na tento problém poukazujú Parziale a Mallon (2006) keďže ďalej komplikuje tendencia 
mnohých začínajúcich golfistov, ale aj profesionálov používať maladaptívnu techniku, ktorú 
nepriaznivo ovplyvňujú kinetické sily na trupe. Mnoho autorov sa venovalo aj zraneniam 
v golfe, ktorí evidujú najviac problémov v thorakolumbálnej oblasti a ramenného pletenca 
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(Jobe et al. 1986; Jobe et al. 1989; Mccarroll 1990; Kao et al. 1995; Gosheger 2003; Craig 
2004; Kim et al. 2004; Parziale 2002; Parziale a Mallon 2006; Donatelli 2007; atď.). Golf nie 
je náročný z pohľadu vytrvalostných schopností (VO2 max), zato je omnoho ťažší na 
pohybovú súhru. Podľa Němca (1988) golfový švih sa realizuje skladbou pohybových prvkov 
v priestore a čase a vychádza z rotácie celého tela. Samotný správny golfový úder vyžaduje 
dokonalú súhru svalstva celého tela a automatické zvládnutie všetkých faktorov určujúcich 
dráhu letu loptičky. Dokonalá súhra svalstva umožní koordinovaný pohyb. 
Na základe týchto faktov a pre podrobný opis ako preukážeme trupovú stabilizáciu 
u golfového hráča pri náprahu, rozdelíme pohybový aparát na chrbticu a panvu, svaly, obal 
svalov a bránicu. 
 
Chrbtica a panva (vertebrae thoracolumbalis, pelvis) 
 
Každý segment chrbtice má inú biomechaniku, inú funkciu, iné prevažujúce poruchy a ich 
príznaky. Rovnako ale celá chrbtica tvorí jeden vzájomne prepojený funkčný celok, kde 
badateľná či skrytá porucha v jednej časti vyvolá reťazec dysfunkcií a ich prejavov na 
ktoromkoľvek úseku chrbtice alebo aj mimo nej (Kříž a Majerová 2010). Pohyby medzi 
stavcami sú len minimálne, usmerňujú ich medzistavcové kĺby a sú možné len stlačením 
medzistavcových diskov. Celková pohyblivosť je vtedy daná súčtom pohybov medzi 
jednotlivými stavcami, pružnosťou medzistavcových platničiek a kĺbových puzdier, napätím 
mäkkých tkanív (Kolář 2009). 
K základným pohybom patria (Dobeš a Michková 1997):  
• predklony (anteflexia),  
• záklony (retroflexia) – pri maximálnom rozsahu pohybu v stoji v predo-zadnom smere 

môže byť až 270˚, 
• úklony (lateroflexia) – celkový rozsah pohybu od krížovej kosti po lebku je 75˚ - 85˚, 
• otáčanie (rotácia) – celkový rozsah je cca 90˚, 
• perovanie. 

Panva je uzavretý útvar. Tvoria ju 2 kosti panvové (os coxae), ktoré sú zozadu pripojené ku 
krížovej kosti (os sacrum) a vpredu spojené pružnou symfýzou. Ich kĺbové spojenie umožňuje 
aj cez nepatrnú pohyblivosť dostatočnú pevnosť pre udržanie stability osového skeletu. Po 
stranách je panva spojená s dolnými končatinami (Lewit 1990; Véle 2006). 
 
Svaly (musculi) 
 
Z hľadiska podielu na stabilizácii segmentu delíme svaly na lokálne a globálne stabilizátory 
chrbtice. Lokálne stabilizátory zodpovedajú za segmentálnu stabilitu. Iba minimálne sa pri ich 
aktivite mení dĺžka. Ich vlákna sú zodpovedné za nastavenie jedného segmentu voči druhému  
a preto sú dôležité pre centráciu chrbtice. K hlavným lokálnym stabilizátorom patrí m. 
transversus abdomini, a mm. multifidi, ktoré zaraďujeme súčasne medzi svaly hlbokého 
stabilizačného systému. Globálne stabilizátory majú na starosť viac silový, rýchly pohyb, 
ktorý nevyžaduje takú presnosť. Tento systém prevádza sily a záťaž z horných aj dolných 
končatín, z panvy a z hornej časti trupu. Zaraďujeme k nim m. latissimus dorsi, m. gluteus 
maximus, m. erector spinae, m. biceps femoris, mm. obliqui abdominis externi a interni, m. 
rectus abdominis. Tieto svaly sú často viackĺbové, pracujú ako svalové slučky resp. reťazce a 
komunikujú spolu prostredníctvom thorakolumbálnej fascie (Kociová 2008). 
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Obal svalov (fasciae) 
 
Povrchové svaly pokrýva fascia dorsi, zhodná s fasciami povrchových svalov. Fascia 
thoracodorsalis sa nachádza v bedrovej oblasti. Táto fascia má povrchový list (aponeurózu m. 
latissimus dorsi) fasciu thoracolumbalis, ktorá má veľký význam pre celkovú stabilitu. Vďaka 
tomu, že pokrýva chrbtové svaly, zosilňuje ich a podieľajú sa na „selflocking“ mechanizmu. 
Tento mechanizmus predstavuje teóriu samo-uzatváracieho zámku, ktorý stabilizuje lumbálne 
segmenty a os sacrum pri prenosu síl z horných a dolných končatín. Aby sa mohla dynamická 
funkcia vykonať, musí inhibovať posturálnu funkciu do takej miery, aby ostal zachovaný 
tento self mechanizmus - stabilizácia segmentov v podmienkach stoja, sedu, chôdze a 
denných činností (Grim a Druga 2001). 
 
Bránica (diaphragma) 
 
Bránica je plochý sval priečne oddeľujúci dutinu hrudnú od dutiny brušnej (obrázok 2). Jej 
svalové snopce začínajú po obvode dolnej časti hrudníka na rebrách, dolnej časti hrudnej kosti 
a prvých dvoch driekových stavcoch. Všetky snopce sa zbiehajú do šľachovitého stredu - 
centrum tendineum (obrázok 3), ktorý sa pri výdychovom postavení nachádza relatívne 
vysoko v hrudnej dutine v úrovni 4. - 5. medzirebrového priestoru, čo dáva bránici tvar 
kupoly (Kociová 2008).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obrázok 2 Bránica a jej postavenie Obrázok 3 Centrum tendineum 
 
Trupová stabilizácia 
 
Pre zapojenie bránice do stabilizácie trupu je podľa Kociovej (2008) a Kolářa (2017) z 
funkčného a biomechanického hľadiska podstatné postavenie predo-zadnej osi bránice, resp. 
centrum tendineum. Táto os je za fyziologických podmienok nastavená horizontálne, tým je v 
horizontále aj celá bránica a môže svojou kaudálnou tonickou aktiváciou vytvoriť potrebný 
tlak v brušnej dutine. Bránica tak pôsobí ako piest. Brušné svaly sa počas stabilizačného 
vzoru spolu so svalmi panvového dna zapájajú proti kontrakcii bránice, čímže vytvárajú 
hydrostatický vnútro-brušný tlak. Brušné svaly sa pri pôsobení vonkajších síl chovajú ako 
dolné fixátory hrudníka. Úlohou tých je, aby počas stabilizácie nedošlo ku kraniálnemu 
posunu hrudníka. Vytvárajú totiž „punctum fixum“, ktorý umožňuje kontrakciu bránice. 
Spolu so sploštením bránice pomáhajú brušné svaly svojou koncentrickou, alebo izometrickou 
aktivitou zvýšiť vnútro-brušný tlak - stabilizačný moment. Brušné svaly spolu s bránicou 
súvisia nielen funkčne, ale aj morfologicky. Bolo zistené, že snopce bránice kontinuálne 
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prechádzajú do snopcov m. transversus abdomonis. Tieto ich spoločné mechanické a 
morfologické väzby svedčia o ich participácii na respiračnej aj posturálnej aktivite a 
funkcie. U hráča golfu je potrebné aby sa proces stabilizácie integroval do extrémnej 
športovej záťaže. Bez tejto stabilizácie nie je možná izolovaná hybnosť končatín.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obrázok 4 Vnútro-brušný tlak Obrázok 5 Stabilizácia pri náprahu 
 
Závery pre prax 
 
Vo všetkých svojich publikáciách (Allis 1995, 2006; Reicheltová 2007; Pavlík 2010) 
kondičnej prípravy pre hráčov golfu neuvádzajú žiadne poznatky z oblasti kineziológie 
a funkčných porúch pohybového systému. Davies a Disaia (2013) sa vo svojej prepracovanej 
publikácií zameriavali na kompenzačné a stabilizačné cvičenie, avšak nekládli dôraz na 
hlboký stabilizačný systém. Kolář a Lewit (2005) sa venovali poruchám chrbtice a dôležitosti 
svalov hlbokého stabilizačného systému chrbtice (HSSP). Vo svojej dlhoročnej praxi sa 
venovali rovnako bežnej populácii aj športovcom a kládli vysokú významnosť stabilizačnej 
funkcii chrbtice. Pohybovej sústave a poruchám z pohľadu kineziológie sa venovali podrobne 
Véle (2006), Kociová (2008), Dylevský (2009), dokonca evidujeme aj v tejto oblasti Geislera 
(1998), ktorý sa venoval v minulosti rehabilitácii golfistov. Kolář (2017) dospel k tomu ako 
vyriešiť poruchy pohybového aparátu metódou dynamickej neuromuskulárnej stabilizácie 
(DNS) a výsledky sú doposiaľ veľmi pozitívne. DNS je založená na poznatkoch z oblasti 
vývojovej kineziológie. Ako sme už spomenuli, je dôležité aby sa v kondičnej príprave pre 
golfových hráčov využívali odborné vedomosti z oblasti porúch pohybového aparátu a ich 
riešenia s využitím zásad trupovej stabilizácie a hlbokého stabilizačného systému. Je potrebné 
apelovať na to, aby sa do kondičného tréningu golfistov zapracovala dynamická 
neuromuskulárna stabilizácia. Je nevyhnutné zaradiť základné cvičenia už do rozohriatia 
organizmu (warm up), následne realizovať kombinácie cvičení s vlastnou váhou tela, neskôr 
s odporom (napr. theraband) a tým sa zvýši prah primeranej stabilizácie. Dôležité je aby sa 
v tréningu správnej techniky dodržiavali princípy vo všetkých komponentoch (trupová 
stabilizácia, rotácia panvy, pozícia dolných končatín apod.) 
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