
III ...    PPPooohhhyyybbb   jjjeee   žžžiiivvvooottt    111   

POHYB JE ŽIVOT 
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Ako odborná asistentka telesnej výchovy na vysokej škole a dlhoro�ná cvi�ite�ka 
aerobiku som stále v kontakte s ve�kým množstvom �udí rôzneho veku. Na otázku, �o si 
v živote najviac vážia, naj�astejšie odpovedia „zdravie“. 
 

No až postupom �asu si za�ínajú uvedomova�, že o zdravie sa treba intenzívne 
stara�. Ozaj, �o viete vy o svojom zdraví? 
 
Tak ako potrebuješ jes�, pi� alebo spa�, potrebuješ sa aj hýba�. 

V úvode je dôležité uvedomi� si, že pre zdravý a plnohodnotný život �loveka je 
potrebná aj primeraná pohybová aktivita. �o to znamená v praxi? Každý z nás spí, 
konzumuje jedlo, no vä�šina sa zabúda primerane pohybova�. �asto ma zasko�í naivný 
názor na život mladých diev�at, ktoré sa dokážu krásne oblieka�, ale namiesto toho, aby si 
zacvi�ili a tak udržiavali svoje telo pekné a pevné, volia cestu menšieho odporu: rôzne 
„osved�ené“ diéty. Nestojí ich to �as a ešte ušetria za jedlo. 
 
Dosiahnu takýmto spôsobom to, po �om túžia? 

Spo�iatku to navonok možno bude vyzera�, že áno, ale ...  
Sú dôsledky, ktoré z vonka nevidno: 
- oslabené vnútorné orgány v dôsledku hladovky alebo neplnohodnotnej stravy 
- ochabnuté svaly – z toho vyplývajúce nesprávne držanie tela, bolesti chrbtice, kolien, 

stehenných k�bov 
- nepekná, nepružná pokožka 
- problémy s menštruáciou – môže by� nepravidelná, až presta� 
- problém otehotnie�, donosi� die�atko 
- vypadávanie vlasov 
- osteoporóza – rednutie a lámavos� kostí 

Tieto problémy ich môžu sprevádza� po�as celého života, úpravou životného režimu sa 
môžu �iasto�ne zlepši� alebo aspo� udrža�. 
 
„Nikto mi nepovedal, že o svoje telo, aby vôbec fungovalo, sa budem musie� aj 
stara�“. 
 

To sú slová mojej dobrej priate�ky, ktorá po rokoch nezáujmu o svoje telo so 
zdesením zistila, že ju prestáva poslúcha� srdie�ko zo stresov v práci, nevojde sa do šiat, 
do ktorých sa pred rokom zmestila, bolí ju chrbát, v�zgajú kolená a stehenné k�by, praskajú 
žilky, stále je zadych�aná a prepotená. 

Dala si poradi� a postupne za�ala s cvi�ením. Aj ke� s nevô�ou, sama sa priznala, 
že po zdravotnej stránke sa už pomaly za�ína cíti� ako �lovek. Tá vzh�adová by sa tiež 
mohla zlepšova� o nie�o rýchlejšie. No ruku na srdce, milé dámy, ko�ko rokov mnohé 
z vás ignorujú údržbu svojho tela? A za aký krátky �as potom chcete, aby zasa vyzeralo 
dobre? 

Tu spo�íva pod�a m�a kame� úrazu, tu za�ína klí�i� postupná nechu� pokra�ova� 
v za�atom úsilí. Bolí to, stojí to �as, a výsledok v nedoh�adne. No pozor! Prestanete sa 
hýba�, telo sk�zne do starých ko�ají, bude hneva� �oraz vä�šmi. Pribudnú PN-ky, tie stoja 
ve�a pe�azí, na rehabilitácie s lie�ebným cvi�ením štát prestáva prispieva�, kupujú sa 
lieky, tiež sú stále drahšie, hrozí riziko výpovede v práci, ve� pre�o by mal zamestnávate� 
podporova� chorých, sú predsa aj zdraví ... 
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Lekári a vedci �oraz �astejšie upozor�ujú na nedostatok pohybovej aktivity ako 
prevencie vzniku vä�šiny civiliza�ných chorôb. Aké pozitíva môže v tomto smere ma� 
cielene vybraná pohybová aktivita? Odborníci sa zhodujú na jej nezastupite�nosti 
v kladnom vplyve na zníženie rizika vzniku: 
- chorôb pohybového aparátu 
- obezity a jej ved�ajších ú�inkov 
- kardiovaskulárnych chorôb (problémy so srdie�kom) 
- problémov s krvným tlakom 
- cukrovky 
- rednutia kostí (osteoporóza) 
- arteriosklerózy. 
 
Medzi �alšie klady pravidelnej pohybovej aktivity patrí: 
- znižovanie a redukcia stresu 
- zvýšenie výkonnosti 
- zlepšenie spánku 
- spomalenie stárnutia 
- dlhodobé zlepšenie životne dôležitých funkcií organizmu. 
 

Nie je toho tak málo. Na druhej strane si treba uvedomi�, že nie každá pohybová 
aktivita má iba pozitíve ú�inky na zdravie. Svojou náro�nos�ou by mala by� podriadená 
veku, zdravotnému a celkovému stavu organizmu �loveka. V opa�nom prípade môže 
dôs� aj k nežiadúcim ú�inkom na zdravie.  

Poznatky možno zhrnú� do jednoduchej rovnice: nedostatok pohybovej aktivity = 
celkové oslabenie nášho života. 

Všetci si uvedomujeme potrebu jej pravidelnosti, no kým nenastanú vä�šie 
zdravotné �ažkosti, nechceme si prizna�, že aj nás sa táto �as� starostlivosti o vlastné 
zdravie týka.  
Ak sme si už vstúpili do svedomia, akú správnu pohybovú aktivitu si máme vybra�? 
Pokúsime sa vám poradi�. 
 
�o robi�? 

Zvo�te si niektorú z aeróbnych �inností, pri ktorej sa zapája ve�ké množstvo 
svalových skupín – chôdza, rýchla chôdza, striedavá chôdza a beh, plávanie, bicyklovanie, 
beh na lyžiach, kor�u�ovanie, aerobik, ... 

Je ve�mi dôležité, aby ste mali zo športovania rados�, preto si vyberte taký druh 
pohybovej �innosti alebo kombináciu, ktorá vás baví. 
 
Ako �asto? 
Minimálne 3-krát týždenne, pod�a výskumov sa uvedený rozsah javí ako minimálny na 
udržanie požadovanej funk�nej zdatnosti. 
 
Ako dlho? 
Súvislá pohybová aktivita by mala trva� od minimálne 25 min. do 60 min. Mala by sa 
vykonáva� bez prerušenia, v opa�nom prípade sa znižuje jej efekt. Pod �as 20 min. je 
ú�innos� cvi�enia nízka, nad 60 min. sa ukázalo, že jej prínos je minimálny.  
 
Aká by mala by� intenzita cvi�enia? 
Optimálna pohybová intenzita by sa mala u zdravých osôb pohybova� od 60 do 80 % 
maxima pulzovej frekvencie (PF). Ako sa to dá vypo�íta�? 
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Vzorec: 220 – vek = maximálna PF (100%) 
 
Príklad: cvi�enka Vierka má 40 rokov, v akom rozmedzí PF má cvi�i�? 
 
Riešenie: 220 – 40 = 180 úderov srdie�ka/min. = 100% 
  1% = 1,8 úderov/min. 
60% = 1,8 x 60 = 108 úderov/min. 
80% = 1,8 x 80 = 144 úderov/min. 
 
Odpove�: Vierkina PF by sa po�as cvi�enia mala pohybova� od 108 do 144 úderov za 
minútu. 
 

Vtedy dochádza k optimálnym fyziologickým procesom v organizme. Ideálne je 
za�a� cvi�i� s postupne narastajúcou intenzitou, teda nie hne� beha� a skáka�, a tiež 
cvi�enie postupným znižovaním intenzity kon�i�. 

Azda už bolo dos� odborných re�í. Musím sa prizna�, že i ja idem ob�as na svoje 
hodiny so silným sebazaprením. Najmä v zime. No ten úžasný pocit po cvi�ení, ten stojí za 
to. Potvrdzuje mi to aj �oraz viac mojich cvi�eniek, a pozor, aj cvi�encov.  
To, že cvi�enie spúš�a mechanizmus uvo��ovania endorfínov (hormónov dobrej nálady) 
a ich pôsobením sa cítite š�astní a lepšie vám to myslí, je overená svätá pravda. 


