
     10.máj Svetový deň pohybu pod názvom - 
              „Pohybom ku zdraviu“

Svetová zdravotnícka organizácia sa v máji 2002 rozhodla zaradiť do svojho kalendára
významných dní Svetový deň pod názvom -“Pohybom ku zdraviu“.Týmto dňom sa stal
10.máj. Európsky región WHO je zo šiestich WHO regiónov najviac zaťažený chronickými
neinfekčnými ochoreniami. Odhady ukazujú, že z 10 miliónov ľudí je až 50%nedostatočne
aktívnych. 
Pohyb, jeden zo základných prejavov života, je nástrojom na zabezpečovanie základných
životných potrieb  a  prostriedkom adaptácie  na  stále  sa  meniace podmienky. Kostrové
svalstvo, orgán pohybu, je najväčším orgánom v ľudskom tele: za fyziologických okolností
predstavujú svaly 30 − 40 % telesnej hmotnosti.  Kde je problém? Vďaka technickému
pokroku  a  túžbe  oslobodiť  sa  od  fyzicky  namáhavej  práce  Homo  sapiens  efektívne
minimalizoval svoju pohybovú aktivitu. Dôsledky? Sedavý spôsob života má na zdravie
človeka veľmi negatívny vplyv; nielenže významne prispieva k pandémii  obezity, ale je
katalyzátorom vzniku s obezitou spojených ochorení ako diabetes 2.typu, srdcovocievne,
neurodegeneratívne či niektoré onkologické ochorenia. Z rozsiahlych epidemiologických aj
intervenčných štúdií je zrejmé, že pravidelná fyzická aktivita je efektívna nielen z hľadiska
prevencie a liečby obezity, ale aj pri znižovaní závažných zdravotných rizík, ktoré sa s
obezitou spájajú. 
 Vzhľadom na vysokú frekvenciu sedavého zamestnania nadobúda v súčasnosti cielená
fyzická aktivita obrovský význam pre udržanie zdravia. Veľký význam má cvičenie, teda
štruktúrovaná fyzická aktivita, ktorá v prípade, že sa realizuje pravidelne v rámci dlhšieho
obdobia,  vedie k  postupnému zlepšovaniu externých ukazovateľov zdatnosti,  fyzického
výkonu, zdravia a kvality života.  
Kým u sedavého človeka predstavuje energetický výdaj spojený s fyzickou aktivitou okolo
25 % celkového výdaja energie za 24 h, u športovca resp. u fyzicky pracujúceho človeka
to môže byť aj viac ako 50 %. 
 Obezita, dôsledok chronickej nerovnováhy medzi príjmom a výdajom energie, sa logicky
spája  nielen  s  vyšším  kalorickým  príjmom,  ale  aj  s  nedostatkom  fyzickej  aktivity.  Je
alarmujúce,  že  v  mnohých  vyspelých  krajinách  deti  v  súčasnosti  trávia  pred  nejakým
typom obrazovky v priemere až 6 (!) hodín denne. Fyzická zdatnosť potrebná na udržanie
zdravia  sa  definuje  ako  schopnosť  vykonávať  bežnú  dennú  aktivitu  bez  pocitov
neprimeranej  únavy,  ktorá  vyžaduje  veku  a  pohlaviu  primerané  silové  a  vytrvalostné
schopnosti, asociované s nízkym rizikom vzniku chronických ochorení či predčasnej smrti.
Dobrým markerom na sledovanie dynamiky viscerálnej obezity je obvod  pása, pričom
cvičenie strednej intenzity v dávke 60 minút denne vedie (pri nezmenenom energetickom
príjme) k redukcii obvodu pása o asi 0,5 cm za týždeň. Po 3 − 4 mesiacoch pravidelnej
aktivity sa obvod pása môže znížiť aj o viac ako 5 cm,a to nezávisle od veku či pohlavia.
Cvičenie je intenzívny fyziologický stimul pre prakticky každú bunku, tkanivo či orgán v
ľudskom tele. 
Úloha fyzickej aktivity v prevencii a liečbe nadhmotnosti a obezity. 
Pravidelné  cvičenie  je  neodmysliteľnou  súčasťou  programov  na  redukciu  hmotnosti.
Esenciálna je pritom negatívna energetická bilancia, pričom dávka fyzickej aktivity (celkový
objem a intenzita) je priamo asociovaná s mierou chudnutia. 
Akútne účinky aeróbneho cvičenia na vybrané orgány a tkanivá.
 Samostatné programy s cvičením majú síce potenciál pozitívne ovplyvniť telesné zloženie
a fyzickú zdatnosť, avšak veľmi často nevedú k výraznejšej redukcii  hmotnosti.   Veľmi
dôležitá  je  však  úloha  cvičenia  pri  udržaní  optimálnej  hmotnosti  resp.  jeho  benefičné
účinky na telesné zloženie, fyzickú zdatnosť, metabolické a ďalšie parametre zlepšujúce
kvalitu života. 



Typy cvičenia:
Podľa  aktivácie  metabolických  dráh  rozlišujeme  dva  základné  typy  cvičenia:  aeróbne,
vytrvalostné  cvičenie  (zvyšovanie  kardiorespiračnej  zdatnosti)  a  anaeróbne  cvičenie
(zvyšovanie  rýchlosti  pohybu  a/alebo  svalovej  sily),  ktoré  využívajú  dva  principiálne
odlišné mechanizmy získavania energie: oxidatívny a glykolytický metabolizmus. Aeróbne
a anaeróbne cvičenie vedú k špecifickým adaptačným zmenám, na druhej strane však
obidva  typy  cvičenia  stimulujú  tvorbu  a  funkciu  mitochondrií  a  zlepšujú  glykemickú
kontrolu. 
Všeobecne možno charakterizovať priaznivé účinky aeróbnej pohybovej aktivity
takto:

 Zvyšuje sa celkové množstvo krvi, čím dochádza k lepšiemu transportu kyslí-
           ka v tele. Preto je človek schopný lepšie znášať namáhavú telesnú činnosť.

 Zvyšuje sa kapacita pľúc a podľa niektorých výskumov má zvýšená „vitálna
           kapacita“ priamy vplyv na predĺženie života.

  Srdcový sval mohutnie, lepšie je zásobený krvou a srdce je pri každej kon-
            trakcii schopné prečerpať väčšie množstvo krvi.

 Zvyšuje sa množstvo lipoproteínov s vysokou hustotou (HDL), znižuje sa po-
            mer celkového cholesterolu k cholesterolu HDL, preto sa zmenšuje riziko                

artériosklerózy, t. j. kôrnatenia ciev.
 12 minút aeróbneho cvičenia (nepretržite) sa považuje za spúšťací moment návratu

enzýmov spaľujúcich tuk. Inými slovami povedané 12 minút je minimálny čas 
potrebný na zvýšenú tvorbu enzýmov, ktoré priamo vplývajú na spaľovanie tukov. 

Čím je človek starší, tým viac je potrebné, aby si zámerne reguloval svoj pohybový režim. 
Len tak sa dá predĺžiť biologický vek, udržať si i vo vyššom veku pevné zdravie, dobrú 
fyzickú a psychickú kondíciu.

Motivujme pacientov k pohybu: Význam pohybovej aktivity pre zdravie, prevenciu
a liečbu obezity MUDr. Barbara Ukropcová, PhD. 

Pohybové aktivity a ľudské zdravie-Miroslav Bobrík, Alexandra Ondrejková


