


1. Prawidłowy zakres ruchomości stawów,

2. Stabilizacja centralna,

3. Stabilizacja obwodowa,

Prawidłowy biomechanicznie układ ciała, 4. Prawidłowy biomechanicznie układ ciała, 

5. „Optymalna” siła i funkcja mięśniowa.



Zaburzenie/ograniczenie któregoś z podanych parametrów 
może predysponować do wystąpienia:

URAZU
określeniem zmian pourazowych w sporcie jest 

kontuzja (uraz to czynnik kinetyczny-zewnętrzny, 

obrażenie to uszkodzenie będące następstwem urazu)



1. Urazowe – nagłe, incydentalne.



2. Przeciążeniowe – utajone – przewlekłe 
uszkodzenie sportowe, mikrourazy,        
zła funkcja.



3. Urazowe na bazie przeciążeń – tkanka 
wcześniej poddawana mikrourazom.



Dochodzi do zaburzenia równowagi pomiędzy układami:

• KONTROLNYM (nerwowo-mięśniowym),

• UKŁADEM CZYNNYM (mięśniowym),• UKŁADEM CZYNNYM (mięśniowym),

• UKŁADEM BIERNYM (kostno-stawowym).

Powstałe dysproporcje powodują tworzenie się                      

licznych KOMPENSACJI we wzorcach ruchowych!



• Zmienia kolejność aktywizacji mięśni i zaburza ich „optymalną” 

pracę  – „dysbalans”.

• Powoduje nienaturalny/ograniczony ruch partnerów stawowych 

– mikro urazy.

• Powoduje utratę stabilności stawu.

• Ruch zawsze podąża drogą o najmniejszym oporze.

• Ruch stara się podążać drogą bez bólu.

• Organizm zawsze poświęci jakość ruchu dla jego ilości.



� Nieprawidłowa praca mięśni w schemacie ruchowym 

powoduje z jednej strony  przeciążanie jednej grupy przy 

hamowaniu czyli osłabieniu innej co doprowadzić może do 

dysbalansu mięśniowego.

� Dysbalans może prowadzić do powstania bólu –

powodować kontuzje, lecz również sam ból może 

kompensacyjnie zmienić funkcje co w konsekwencji prowadzi 

do powstania dysbalansu – błędne  koło.





� Łopatka, kość ramienna, obojczyk,

� Najbardziej mobilny staw u 

człowieka,

� Praktycznie nieskończona ilość 

płaszczyzn i ruchów,płaszczyzn i ruchów,

� Podstawowa funkcja: ustawienie 

kończyny górnej w przestrzeni                

w celu ułatwienia wykonania funkcji 

przez dłoń,

� Podatny na dysfunkcje (słaba 

stabilność).



1. Staw mostkowo obojczykowy,

2. Staw barkowo obojczykowy,

3. Staw łopatkowo ramienny,

4. Staw łopatkowo piersiowy,

5. Staw podbarkowy.

Płytka panewka – mięśnie 
jako stabilizatory!!!



• Uniesienie i depresja

• Odwiedzenie i przywiedzenie

Łopatka zawsze w odpowiednim 
miejscu o odpowiednim czasie

• Górna i dolna rotacja

Deficyty siły i nierównomierna 
rozbudowa mięśni w obrębie 
stabilizatorów łopatki mogą 
zaburzać poprawne 
zachowanie się łopatki podczas 
ruchu kończyną górną



Zbiór nieprawidłowych ruchów

i pozycji łopatki został określony

jako „dyskineza łopatkowo-

piersiowa” – utrata kontroli nad

kluczowymi położeniami łopatki

zwłaszcza podczas aktywności

ponad linią barków.



Podczas ruchu odwodzenia przestrzeń zmniejsza się,

zwiększają ryzyko powstania konfliktu i uszkodzenia

mięśnia nadgrzebieniowego (shoulder impingement).





Cel danego ćwiczenia  - co chce osiągnąć, w jaki 
sposób odpowiednio go wykonać!

ŚWIADOMOŚĆ I JAKOŚĆ

sposób odpowiednio go wykonać!

Wiedza o tym jak patrzeć na jakość ćwiczenia, jak 
złą jakość poprawić i jak unikać złej jakości od 
początku nauki nowego zadania ruchowego.



� Piersiowy mniejszy,
� Czworoboczny,
� Mięśnie stożka rotatorów,
� Równoległoboczne,
� Najszerszy grzbietu,
� Zębaty przedni,� Zębaty przedni,
� Dwugłowy ramienia,
� Trójgłowy ramienia,
� Obły większy,
� Piersiowy większy,
� Prostownik grzbietu,
� Mięśnie brzucha,
� Mięśnie odcinka szyjnego 

kręgosłupa,
� Mięsnie kończyny górnej.

Pary mięśniowe!!!



Pełna akcja ruchowa z prostych łokci do pełnego podciągnięcia 

wymaga ślizgu łopatki (retrakcja  depresja) – wspólne działanie kilku 

mięśni i wyprostu w stawie łopatkowo ramiennym – to głównie 

najszerszy grzbietu.najszerszy grzbietu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Retrakcją nazywamy zbliżenie łopatek do siebie. Dolny i środkowy czworoboczny, 

równoległoboczne i najszerszy grzbietu, zębaty przedni.

Depresja łopatki to ruch łopatki w dół w kierunku kieszeni od spodni. Dolny 

czworoboczny, zębaty przedni, piersiowy mniejszy, większy i najszerszy grzbietu.



� Wysokość drążka i pozycja wyjściowa

- za nisko osadzony drążek zaburza pozycję 

wyjściową (aktywacja wzorca wyprostnego –

tylna taśma mięśniowa),

- utrzymanie stabilnej pozycji na początku i w 

trakcie całego ruchu (centralna stabilizacja).

� Pozycja barków

- każde podciągnięcie poprzedzone 

� Pozycja głowy

- neutralne ustawienie głowy na początku i 

podczas trwania całego ćwiczenia (stabilność 

szyjnego odcinka na bazie stabilności centralnej)

Wstępne zadarcie głowy w tył powoduje napięcie 

mięśni karku – aktywacja  schematu wyprostnego 

Prawidłowo wykonane statyczne podciągnięcia 

- każde podciągnięcie poprzedzone 

aktywnością mięśni stabilizujących całą 

obręcz barkową i staw łopatkowo ramienny –

wiszenie ma silny bodziec trakcyjny,

- niepożądane jest bierne zwieszenie w 

strukturach niekurczliwych – torebka 

stawowa i więzadła – rozluźnienie całego 

aparatu więzadłowego i następcza 

niestabilność  stawu łopatkowo ramiennego.

� Kontrola pracy stawu łokciowego

� Kontrola ustawienia kończyn dolnych

nie powinny zawierać kompensacyjnej pracy nóg 

czy bujania całego tułowia.

� Szerokość Chwytu

Im węższy chwyt tym mniejsze obciążenie 

przenoszone jest na przednia część barku

kiedy ramie jest maxymalnie odwiedzione  i  

zrotowane zewnętrznie dochodzi do działania 

ogromnych sił przeciążających przyczep bicepsa, 

obrąbek stawowy i przyczep mięśni stożka 

rotatorów.









� Kończymy podciągnięcie w pozycji neutralnej – łokcie w linii tułowia i nie idziemy  do 

protrakcji głowy.

� Nie ściągać za wszelką cenę łopatek w dół – to powoduje przodopochylenie miednicy   

i wpływ na lordozę lędźwiową.

� Osoby z powiększoną lordozą lędźwiową i przebytymi incydentami bólowymi w 

lędźwiach i bardzo nadczynnymi najszerszymi – lepiej podciąganie z prostymi nogami –

to chroni przed ucieczką do przodopochylenia miednicy.

� Jeżeli kolana zgięte i nogi skrzyżowane  - to miejmy pewność że zaktywowane są 

głębokie mięśnie stabilizujące.

� W momencie zmęczenia dochodzi do ugięcia nóg w stawach biodrowych                                  

i kolanowych co przenosi środek ciężkości ciała do przodu I pozwala mięśniom  

piersiowym i bicepsom mieć większe zaangażowanie w ćwiczenie.













� Chwyt nawrócony angażuje przede wszystkim najszerszy grzbietu!

� Chwyt nawrócony bardziej efektywnie angażował dolną  - wstępującą część 

czworobocznego w porównaniu z chwytem odwróconym.

� Chwyt neutralny wykazał większą aktywacje mięśnia najszerszego grzbietu w 

porównaniu z chwytem odwróconym.porównaniu z chwytem odwróconym.

� Chwyt odwrócony w większym stopniu angażuje mięśnie piersiowy mniejszy i 

dwugłowy ramienia w porównaniu do chwytu nawróconego.

� Tylny akton mięśnia naramiennego nie wykazał różnic aktywności w 

przypadku różnych chwytów.

� Chwyt odwrócony w większym stopniu angażuje do pracy prostownik 

grzbietu i mięśnie skośne zewnętrzne brzucha.

Youdas et al.J Strength Cond Res 2010.



� Nachwyt w większym stopniu aktywował mięsień najszerszy grzbietu 

w porównaniu do podchwytu, jednak rodzaj zastosowanego 

chwytu (podchwytem czy nachwytem) nie miał wpływu na 

aktywację mięśni: czworobocznego ani bicepsów.

� Co ciekawe, badacze stwierdzili, że szerokość chwytu (na szerokość 

barków lub bardzo szerokim chwytem) nie ma znaczenia dla 

aktywacji m. najszerszych grzbietu. Pod znakiem zapytania stawia to 

obiegową opinię o „konieczności podciągania się jak najszerszym 

chwytem, aby pobudzić mięsień najszerszy grzbietu  – kolejne 

badania dają różne rezultaty.

Lusk et al. J Strength Cond Res 2005



Zamiast zakończyć podciągnięcie z łopatkami  ściągniętymi do kręgosłupa i 

w dół i łokciami  równolegle do tułowia dochodzi do:

� Oddalenia łopatek od kręgosłupa i ich ruchu do przodu                                  

(protrakcja, depresja),

� Ustawienia ramion i przedramion w przywiedzeniu – łokcie i nadgarstki,

� Zadarcia głowy.� Zadarcia głowy.

Często w przypadku zbyt wąskiego chwytu lub zbyt dużego ciężaru!!



� Protrakcja łopatki czyli jej kąt dolny odstaje od ściany klatki piersiowej.

� Panewka stawu ramiennego zmienia swoje ustawienie w przestrzeni.

� Stawy obręczy barkowej zaczynają pracować pod zmienionymi kątami.

� Cała kończyna górna tendencyjnie ustawia się w wewnętrznej rotacji.

� Obręcz barkowa obciąża bezpośrednio szyjny odcinek kręgosłupa.� Obręcz barkowa obciąża bezpośrednio szyjny odcinek kręgosłupa.



• Bardzo silny prostownik i rotator wewnętrzny stawu 

ramiennego – podciąganie nachwytem.

• Z uwagi na miejsca przyczepów i funkcje może 

powodować zmianę schematu ruchu!

• Nadczynny najszerszy dominuje nad wstępującą 

częścią czworobocznego.

• Może powodować lędźwiowe bóle kręgosłupa –

zlordotyzowanie kręgosłupa.

• Nadczynny może powodować powiększenie kifozy 

piersiowej.

• Zgięcie zaczyna być powiększaniem lordozy i 

ruchem głowy do protrakcji.

• Ważny jest ruch łopatki po klatce piersiowej a nie 

nadmierny ruch całego kręgosłupa do wyprostu .



� Pociąganie głowy kości ramiennej 

do dołu przez pozostałe rotatory 

balansuje niekorzystną akcję 

mięśnia naramiennego.

� Aktywacja rotatorów zapobiega 

przedniemu przesunięciu głowy 

kości ramiennej!

� Dezaktywacja rotatorów 

powoduje zwiększenie przedniego 

i tylnego ślizgu w stawie 

ramiennym!
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