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Množstvo a druh pohybu môžu by� rôzne, ale stále platí, že to, �o drží naše telá pohromade, sú predovšetkým svaly. 
Ak sa svaly používajú málo (alebo vôbec), tak ochabujú – atrofujú – a máme problém. Znižuje sa pevnos� k�bov, �o okrem 

iného môže spôsobi� boles� (naj�astejšie chrbtice).  
 
 

Aby boli svaly pevné (nie ve�ké), musia pravidelne pracova�. Na svoju �innos� potrebujú energiu. Pri vytrvalostnej –
aeróbnej zá�aži ju získavajú spa�ovaním tukov. �ím trénovanejšie máme svaly, tým viac energie potrebujú a spotrebujú. Ke� sú 
svaly slabé a ochabnuté, organizmus �ažšie odbúrava tukové zásoby.  

 
 

     Žiadna diéta ani „zaru�ený“ farmaceutický výrobok práve vyvinutý v USA nemôže nahradi� pohyb.  
 

 

Mnoho �udí má fixnú predstavu, že váha/hmotnos� je to, �o treba sledova�. Paradoxne opak môže 
by� pravdou. Pri vyššej váhe možno dosiahnu� lepšie (želané) parametre – opticky štíhlu postavu, 
použite�ný šatník, ..., pretože svaly sú �ažšie ako tuk, ale majú menší objem. 

Sú však �alšie, pre zdravie dôležité dôvody, pre�o je potrebné pravidelne sa venova� aeróbnej 
aktivite. �udské telo má schopnos� prispôsobi� sa. Ke� sa nepoužíva, ochabuje. Ke� ho za�ažujeme, 
spevnie.  
 

Ko�ko a akej zá�aže? 
 

Lekári už dávno zistili a výskumami potvrdili, že dospelý �lovek by sa mal venova� 
aeróbnej �innosti minimálne!!! 3 razy do týžd	a v rozsahu 45-60 minút.  

Je to ve�mi stru�ná a všeobecná informácia, ale koho osloví, ten 
si ju ve�mi �ahko doplní. 
 
 

Aj srdce je sval. Je zodpovedné za krvný obeh. Ke� nie je 
trénované, �ažšie prekonáva zá�až, pomalšie sa spúš�a mechanizmus spa�ovania tukov. Krv 
športujúceho �loveka obsahuje viac �ervených krviniek, ktoré dokážu efektívnejšie prenáša� kyslík. 
Zvýšený prietok krvi priaznivo ovplyv	uje pružnos� ciev (brzdí ich kôrnatenie). Vyššou pulzovou 
frekvenciou sa lepšie prekrvia všetky �asti �udského organizmu, teda nielen svaly, ale aj vnútorné 
orgány. Prekrvená pokožka je jemnejšia, pružnejšia, krajšia.  

 
 

Srdie�ko pracuje ako pumpa. Jej ve�kos� sa prispôsobuje 
potrebám organizmu. Ak ho pravidelne neza�ažujeme, lenivie – 
ochabuje ako každý iný sval. A pri ne�akanej zá�aži spôsobenej 
napr. zvýšenou telesnou aktivitou alebo náhlym stresom môžu 
vzniknú� vážne komplikácie. 
 
 

Svaly sa udržujú a spev	ujú silovými cvi�eniami, regenerujú stre�ingom, ktorý zárove	 zlepšuje k�bovú 
pohyblivos�. Pod tlakom pevnejú aj kosti. A naopak, �udia, ktorí nešportujú, majú krehkejšie kosti a skôr sa 
u nich prejavuje osteoporóza. Existuje množstvo návodov, ako kompenzova� jednostrannú �innos�                 
(v posledných desa�ro�iach hlavne sedavé zamestnanie). Nestojí to až tak ve�a �asu a i ten je ekonomicky 
vysoko návratný vzh�adom na dôsledky, ktoré absencia pohybu výrazne ovplyv	uje: 

- kardiovaskulárne choroby (problémy so srdie�kom),  
- choroby pohybového aparátu (obmedzený pohyb, bolesti k�bov),  
- problémy s krvným tlakom,  
- obezita a jej ved�ajšie ú�inky, ateroskleróza,  
- cukrovka, rednutie kostí (osteoporóza),  
- k
�ové žily,inkontinencia, ... 

 
Kondi�ný aeróbny tréning, kde sa kombinuje vytrvalostná zá�až s posilovacími 

cvi�eniami, je dobrým riešením na precvi�enie celého tela každého �loveka. Je to zárove	 
vhodná doplnková a kompenza�ná aktivita pre športovcov. 
A okrem toho, v sú�asnosti sa zdravotné problémy stávajú nákladným prepychom, ktorý si nie 
každý môže dovoli�.  

Pohyb je najdostupnejší preventívno-lie�ebný prostriedok. 
Lieky a práceneschopnos� sú drahé. 

 

 Je toho ve�mi ve�a na to, aby sa to zmestilo do krátkeho textu, tak aspo	 týchto pár základných 
informácií. Tie si môžete kedyko�vek doplni� u �udí, ktorí sa tejto problematike venujú profesionálne.  
  Jedno je však isté.  
 
 Nedostatok pohybu môže spôsobi� vážne zdravotné problémy. 

 
 

Lenivos� je mimoriadne silný a húževnatý protivník. Ve�mi �asto sa, bohužia�, stretávame s tým, 
že �udia ignorujú potreby vlastnej telesnej schránky. Je to náro�ný boj a kto si nedá poradi�, tomu sa 
�ažko pomáha ... 
 

 Aerobik klub ŠH Mlados� 


