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ZOZNAM POUŅITÝCH SKRATIEK 

BFM - body fat mass – hmotnosť telesného tuku 

BFP - body fat percentage – percento telesného tuku 

BPM  - Beats Per Minute - počet úderov za minútu 

BW - body weight 

CMP - cievna mozgová príhoda 

CORE – hlboký stabilizačný systém svalov chrbtice 

DK – dolná končatina 

FT - funkčný tréning  

HK – horná končatina 

HSS – hlboký stabilizačný systém 

HSRT -  high speed resistance training - vysokorýchlostný odporový tréning 

LBM - lean body mass - svalová hmota  (mnoņstvo kostrového svalstva) 

Ľ  -  ľavá  

MRL – minerals in the overall body composition (mnoņstvo minerálov v celkovej telesnej 

stavbe)  

PA – pohybová aktivita 

PP - pohybový program 

PSCH - pohybové schopnosti  

P – pravá 

R/L SMM - right/left segment muscle mass  (svalová hmota pravého/ľavého segmentu) 

TMM - trunk muscle mass (svalová hmota trupu) 
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ÚVOD 

Problematika pohybovej aktivity je rozhodujúcim faktorom v prevencii ochorení 

a je vedecky dokázané, ņe fyzická inaktivita sa podieľa na vzniku rôznych zdravotných 

problémov.  

Vysokońkolské učebné texty tvorí analýza pohybových schopností, prezentujúce 

pohybové aktivity zaloņené na podpore a uplatnení starńích ľudí v kaņdodenných 

činnostiach, ktoré by ich mali udrņiavať v sebestačnosti. Zámerom tejto publikácie je 

predstaviť súbor funkčných cvičení na udrņiavanie ich zdravotného stavu  a pohybových 

schopností. Na základe domácej a zahraničnej literatúry predstavujeme dostupné 

odporúčania vo vzťahu k pohybovej aktivite, ktoré sú dôleņité pre starńích jedincov. 

V prvej časti učebných textov charakterizujeme obdobie staroby, analyzujeme 

vybrané pohybové schopnosti, ktoré môņu pomôcť ņenám udrņiavať lepńiu kvalitu ņivota. 

Táto časť predstavuje prehľad niektorých biologických a fyziologických stránok starnutia. 

Chceme čitateľom pomôcť pochopiť výhody vyplývajúce z pravidelnej pohybovej aktivity.  

Na základe dostupnej literatúry a vlastných dlhoročných skúseností sme vytvorili 

vysokońkolské učebné texty, ktoré poskytnú informácie a odporúčania o realizácii 

pohybovej aktivity v rámci pohybových programov pre skupinu starńích ņien, ktoré 

vykonávajú ju pravidelne a dlhodobo. Súčasne chceme prispieť k rozńíreniu poznatkov v 

tejto oblasti s cieľom skvalitnenia pohybovej aktivity starńích v rôznych centrách voľného 

času, kluboch, vo fitnes centrách či rehabilitačných zariadeniach vo vekovej kategórii nad 

60 rokov.  

V ďalńích častiach predstavujeme zrealizované pohybové programy pre starńích 

jedincov a zároveň sa zameriame na opis cvičení, ktoré môņu udrņiavať vybrané pohybové 

schopnosti. Implementovať efektívne a bezpečné funkčné cvičenia na podporu zdravia 

a fyzickej aktivity je prioritou tejto publikácie.  

Obsah je doplnený fotografiami a tabuľkami, aby ich mohli ľahńie pouņiť ńtudenti 

či inńtruktori pri vytváraní pohybových programov pre túto populáciu. Seniorky, ktoré sú 

na fotografiách, dali autorke súhlas so zverejnením a ich pouņitím do tejto publikácie.  

Práca je určená trénerom, ńtudentom odboru Ńport a rekreácia, fyzioterapeutom a 

iným odborníkom, venujúcim sa problematike pohybovej aktivity pre starńích jedincov. 

Autorka: Agata Horbacz 
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1 VYMEDZENIE ZÁKLADNEJ TERMINOLÓGIE 

Pohybová aktivita (ďalej PA) je mnohostranná fyzická činnosť charakterizujúca sa 

klasickými ľudskými črtami ako sú cieľavedomosť, sociálna determinovanosť, 

komunikácia medzi ľuďmi a ďalńie. Za PA je moņné rátať kaņdú pohybovú činnosť, ktorá 

v dostatočnej miere zvyńuje nároky na funkčnosť organizmu a vyņaduje si energetický 

výdaj nad úroveň výdaja v pokoji. Ako súčasť ņivotného ńtýlu je obohatením kvality ņivota,  

prejavom kultúry človeka a spoločnosti (Uher, 2014). 

1.1 Charakteristika obdobia staroby z pohľadu pohybovej aktivity  

Procesom starnutia a problematikou staroby sa zaoberá gerontológia. Jej hlavným 

cieľom je zaoberať sa nielen degeneratívnymi ochoreniami, ale základnými fyziologickými 

mechanizmami starnutia. Hlavnou úlohou je podporiť kvalitný ņivot aņ do vysokého veku 

(Weber et. al. 2000; Németh, 2009).  

Odborná literatúra uvádza veľa charakteristík, ktoré popisujú starnutie, avńak ņiadna 

z týchto definícií nie je úplná, ideálna a konečná. Dôkladnému vymedzeniu tohto pojmu 

bránia značné rozdiely v prejavoch starnutia u kaņdého jedinca. Je to väčńinou disharmónia 

medzi prejavmi psychickými a fyzickými. Starnutie je vńeobecne definované ako 

biologický nezvratný proces, kde sa organizmus  pribliņuje ku genetickému vyčerpaniu 

zásob, ktorého výsledkom je morfologická a funkčná zmena zloņenia organizmu. Je 

ovplyvňovaný mnohými vnútornými a vonkajńími faktormi (Litomerický et al., 1992). 

Proces ten je moņné spomaliť vhodnou duńevnou a PA (Morovicsová, 2004). Hoci súčasné 

dôkazy podporujú bio-psycho-sociálne výhody PA, je známe, ņe ich činnosť sa vekom 

zniņuje (Sun et al. 2013). Je teda silným prediktorom telesného postihnutia (Aguilar-Farías 

et al. 2017), spojeného so zvýńeným rizikom úmrtnosti. V tejto súvislosti WHO (World 

Health Organization) uvádza, ņe keď by bola globálna populácia aktívnejńia, dalo by sa 

predísť aņ 5 miliónom úmrtí ročne (WHO, 2020).  

Podstatná časť slovenskej populácie sa staroby nedoņíva v priemernom zdraví a 

zdravotné ťaņkosti udáva uņ od polovice stredného veku (46-59 rokov). Hodnota strednej 

dĺņky ņivota na Slovensku, preņitej v zdraví, je výrazne niņńia ako v iných ńtátoch EÚ. 

Nedostatočný zdravotný stav tejto skupiny, by mal znamenať rozńirovanie a skvalitňovanie 
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zdravotnej starostlivosti o ľudí vo vyńńom veku. Tomu ale nezodpovedá vývoj tejto 

starostlivosti v SR (Verejné Zdravotníctvo, 2011).  

Autori (Hangoni, Cehelská, Ńip, 2014; Zavázalová, 2001) uvádzajú mnohé riziká 

v ņivote starńích ľudí, spojené so zníņením aņ stratou sebestačnosti, ktorá je často spojená 

s problémami, týkajúcimi sa vykonávania kaņdodenných  činností  pri starostlivosti o seba 

a domácnosť. V starńom veku nesprávny ņivotný ńtýl môņe zreteľne prispieť k rýchlemu 

poklesu fyziologických a biologických funkcií a z druhej strany správny ņivotný ńtýl môņe 

zníņiť nástup negatívnych zmien v srdcovocievnom, tráviacom a pohybovom systéme 

(Alkerwi et al., 2015; Booth et al., 2012).  

Tuka et al. (2017) uvádzajú, ņe z PA profitujú ľudia s rizikovými faktormi 

aterosklerózy, s ischemickou chorobou srdca, po cievnej mozgovej príhode, s ischemickou 

chorobou dolných končatín, s chronickým srdcovým zlyhaním a aj inými ochoreniami. 

Taktieņ pravidelná PA zlepńuje kognitívne funkcie a zniņuje depresie (Izquierdo et al. 

2021). 

U starńích osôb často dochádza k rednutiu kostí - osteoporóze. Príčinou je 

zniņujúca sa minerálna kostná hustota – tzv. denzita, ktorá vedie k rozńírenému výskytu 

zlomenín, predovńetkým dolných končatín (hlavne proximálneho femuru – krčka stehnovej 

kosti) a stavcov. Incidencia zlomenín proximálneho femuru v populácii ľudí starńích ako 

50 rokov je u muņov v priemere 195 a u ņien 259 na 100 tisíc obyvateľov (Salanci, 

Fecková, Nańtický, 2015). Autori Skála- Rosenbaum et al. (2019) odkazujú, ņe osem hodín 

chôdze týņdenne so strednou rýchlosťou zniņuje u starńích riziko vzniku zlomenín 

proximálneho femuru na polovicu v porovnaní so ņenami, ktoré chodia menej ako jednu 

hodinu týņdenne. 

Odborná literatúra uvádza mnoho usmernení potrebných pre klinickú prax v oblasti 

osteoporózy a rozsah, v akom sa rieńi bezpečná PA. Kvalita usmernení sa výrazne líńila a 

je potrebné zlepńenie v oblasti PA a odporúčaní, týkajúcich sa bezpečného pohybu. 

Väčńina odporúčaných cvičení v oblasti osteoporózy sú cvičenia so záťaņou a cvičenia 

strečingové. Pri týchto odporúčaniach informácie o dávkovaní záťaņe, progresii a 

kontraindikáciách často chýbali (Armstrong et al. 2016). 

Okrem vyńńie spomínaných profitov pravidelnej PA je tieņ zníņenie telesného tuku 

značným pozitívom. Naopak vyńńí podiel tuku alebo jeho nedostatok vedie zvyčajne 

k zdravotným komplikáciám a ochoreniam. Obezita často bráni zaradiť do denného reņimu 

PA, ktorá by mohla predchádzať rôznym ochoreniam (Liba, 2013). 
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Voda predstavuje u dospelého človeka pribliņne 72-74% beztukovej  hmoty. Podľa  

ńtúdie Bunca et al. (2000), sa podiel celkovej telesnej vody v organizme s vekom mení. 

Autori sa zamerali na ńtúdium senioriek, ich zloņenie tela merali pomocou metódy 

biologickej impedancie (BIA). Celková telesná voda bola u senioriek mierne niņńia ako 

u dospelých ņien stredného veku s rovnakou úrovňou zdatnosti. Autori konńtatovali, ņe 

hodnoty extracelulárnej a intracelulárnej tekutiny vekom výrazne klesajú.  

Počas vývoja jedinca sa mení telesná výńka, ktorá sa zniņuje v starńom veku. Táto 

zmena je spôsobená predovńetkým deformačnými zmenami mäkkých kostných tkanív v 

oblasti trupu. Dochádza k zníņeniu výńky v oblasti trupu, pričom dĺņka končatín zostáva 

nezmenená. Postupne sa zniņuje schopnosť regenerácie chrupaviek, dochádza k zmenńeniu 

kĺbového povrchu, kde nastupuje degeneratívna artróza. Príčinou zníņenia telesnej výńky je 

aj atrofia svalstva a postupné narastanie nerovnováhy medzi jednotlivými svalovými 

skupinami, ktoré môņu neskôr spôsobiť napr. hyperkyfózu. Patrí sem atrofia nielen 

výkonných, ale aj podporných ńtruktúr, skrátenie aktívnych aj pasívnych ńtruktúr 

pohybového systému, zmenńenie rozsahu pohybu v kĺboch, zníņenie činností riadiacich 

centier. Zväčńená hrudná kyfóza môņe byť funkčnou vadou, príčinou vńak môņe byť aj 

vada ńtrukturálna. Často môņe počas ontogenetického vývoja funkčná vada prejsť vo vadu 

ńtrukturálnu (Nečas et al., 2007) a preto prioritou kooperácie odborníkov v oblasti 

gerontológie by malo byť zvýńenie kvality ņivota starńích ľudí, udrņať v tejto skupine 

kvalitný funkčný stav organizmu. 

V súčasnej dobe nadobúda prevencia v gerontológii na význame a to vplyvom 

neustále sa zväčńujúceho percenta starńích ľudí vo vyspelých európskych krajinách. 

Prevencia takisto spočíva v uvedomení si rôznych aspektov náńho kaņdodenného ņivota, 

ktoré sa týkajú spôsobu ņivota, vrátane stravovacích a pohybových návykov. Tu môņeme 

uvaņovať nielen o súvislosti s dĺņkou ņivota, ale hlavným aspektom zostáva predĺņenie 

jeho aktívnej časti. Úpravu ņivotného ńtýlu z pasívneho na aktívny, zmenu ņivotných 

podmienok, ako bývanie  a stravovanie, by mali mať na pamäti vńetci zúčastnení v systéme 

prevencie. To znamená, ako sami seniori, tak aj odborníci, zaoberajúci sa touto 

problematikou. Starnutie sa prejavuje ņivotným ńtýlom jedinca a je potrebné ho chápať ako 

samostatnú a veľmi významnú etapu ľudského ņivota (Uher, 2014).  

Starńí jedinec v dôchodkovom veku by mal byť pohybovo aktívny aņ do vysokého veku, 

mal by sa zúčastňovať rôznych spoločenských aktivít, aby si čo najdlhńie udrņal svoju 

sociálnu, psychickú a fyzickú rovnováhu.  
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1.2 Členenie obdobia staroby 

 

Proces starnutia sa začína narodením človeka a jeho záverečnou fázou je staroba.  

Dôleņité je definovať starnutie ako normálny biologický proces kaņdého jedinca a nie ako 

proces choroby. Starnutie je viaczloņkový proces, závislý od mnohých faktorov, 

vnútorných aj vonkajńích (genotyp a fenotyp – vplyv prostredia). V biologickom rozmere 

to znamená zníņenie schopnosti regenerácie organizmu, zníņenie schopnosti sebaobnovy 

buniek a tkanív, čo celkovo vedie k oslabeniu adaptačných schopností starnúceho človeka 

(Kijak, Szarota, 2013). 

  Viacerí autori delia proces starnutia na primárne a sekundárne. Primárne  starnutie 

sa chápe ako fyziologické s individuálnymi prejavmi a sekundárne sa prejavuje 

patologickými zmenami, ktoré je najčastejńie spôsobené následkom rôznorodých chorôb 

(Hegeyi, Krajčík,  2006; Litometrický et al., 1992). Ďalńí autori (Hangoni, Cehelská, Ńip, 

2014) pridajú aj terciárne starnutie, ktoré charakterizuje prudký telesný pokles, 

bezprostredne predchádzajúci smrti. 

Fenotyp (individuálny obraz staroby) je súhrn vonkajńích znakov a vlastností 

jedinca, ktorý je ovplyvnený často rôznymi ochoreniami.  

Existuje rozdiel medzi dvoma odlińnými fenotypmi starnutia, ktoré sú formované rôznymi 

vzormi – skúsenosťami a správaním, a najmä prítomnosťou alebo absenciou PA (Izquierdo 

et al. 2021). Stretávame jedincov, 75 ročných, ktorí vyzerajú na 60 rokov, ale aj opačne, 60 

ročných, ktorí vyzerajú oveľa starńie. V realite sa hovorí, ņe dôleņitý je osobný pocit 

jedinca, na akej úrovni preņíva obdobie staroby. 

Vńeobecne na fenotyp vplývajú viaceré faktory (Hrozenská et al., 2008 In: Hangoni, 

Cehelská, Ńip, 2014): 

- ņivotný ńtýl – pohybová aktivita, stravovacie návyky, 

- vplyv prostredia – fyzikálneho, sociálneho a spoločenského, 

- osobnosť – postoj k ņivotu (aktívny alebo pasívny ņivotný ńtýl), 

- zdravotná anamnéza – prehľad chorôb, ktoré sa počas ņivota objavili. 

Podľa Ńtatistického Úradu Slovenskej republiky (ŃÚSR, 2017) „Indikátory aktívneho 

starnutia populácie“ bola spracovaná medzinárodne uznávaná klasifikácia staroby WHO 

(2019) a prikláňajú sa k nej  ďalńí autori (Hegeyi, Krajčík, 2006; Poledníková et al., 2006; 

Uher, 2014; Weber, 2000): 

- 60 – 74 rokov - vyńńí, starńí vek, tretí vek, raná staroba, presénium, 
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- 75 – 89 rokov - vysoký, starecký vek, ńtvrtý vek, vlastná staroba, sénium, 

- nad 90 rokov – dlhovekosť, patriarchium. 

Členenie staroby podľa Kalvacha et al. (2004): 

- 65 – 74 rokov – mladí seniori, 

- 75 – 84 rokov – starí seniori, 

- 85 a viac rokov – veľmi starí seniori. 

 

1.3 Osobitosti vybraných pohybových schopností starších ľudí   

 

Medzi základné pohybové predpoklady človeka zaraďujeme tieņ pohybové schopnosti. 

Ponímame ich ako konkrétne pohybové danosti, dispozície a spôsobilosť.  

Podľa Kasu (2002) celkove schopnosti môņeme rozdeliť do ńtyroch skupín:  

- senzorické: pociťovanie, vnímanie, pozornosť, odhad času a priestoru, 

- pohybové: kondičné a koordinačné schopnosti,  

- intelektuálne: vńeobecná inteligencia, anticipácia, taktické myslenie, 

improvizácia, odborné vedomosti,  

- kultúrno-umelecké: kultúra pohybu, precítenosť, hudobnosť, interpretácia, 

kreácia, harmónia.  

V tejto podkapitole predstavujeme osobitosti pohybových schopností starńích ľudí  

po 60 roku ņivota.  

Vńeobecne je známe, ņe zníņenie fyzických síl a zhorńenie zmyslových funkcií 

u starńích ľudí, vedie k závislosti na druhých, ktorá je pre kaņdého jedinca veľmi 

nepríjemná a prináńa so sebou veľa psychických problémov. Realizáciou preventívnych 

pohybových programov s vhodným výberom kvalitných cvičení chceme dosiahnuť 

u starńej populácii kvalitnejńí ņivotný ńtýl a úspeńné starnutie.   

PA v starńom veku by mala byť v súlade s morfologickými zmenami. Zniņuje sa 

úroveň vytrvalostných, rýchlostných, silových, koordinačných schopností a kĺbovej 

pohyblivosti. Objem a intenzita zaťaņenia a čas regenerácie musia reńpektovať zdravotné 

obmedzenie, úroveň telesnej zdatnosti, pohybovej zručnosti a veku (Uher, 2014). 
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1.3.1 Silové schopnosti 

 

Silová schopnosť sa povaņuje za primárnu a dôleņitú schopnosť jedinca, bez ktorej 

sa nemôņu ostatné pohybové schopnosti pri PA prejaviť, čiņe telesná zdatnosť starńích 

jedincov je viac závislá na stave sily neņ na vytrvalosti (Hunter et al., 2004). 

Niņńie uvádzame rozdelenie silových schopností podľa Čelikovského (1985) In: 

Feč, Matúń (2015): 

1. Statické silové schopnosti sú: jednorazová forma a vytrvalostná forma. 

2. Dynamické silové schopnosti: 

- akceleračná sila 

- výbuńná sila 

- reaktívna sila 

- rýchla sila 

- ńtartová sila 

- silovo- vytrvalostná schopnosť  

- koncentrická sila 

- excentrická sila 

- pomalá sila 

- silovo- rýchlostná schopnosť (hybridná pohybová schopnosť). 

Proces starnutia vedie takmer u kaņdého jedinca k úbytku sily a ku zmene zloņenia 

tela. Tento proces je u väčńiny sprevádzaný zvýńeným percentom telesného tuku a rýchlym 

úbytkom hmoty kostrového svalstva, čo má negatívny vplyv na výkonnosť a zníņenie 

telesnej zdatnosti (Riegerová, Přidalová, Ulbrichová, 2006). Uņ v ńiestom a siedmom 

decéniu klesá svalová sila o pribliņne 15% a v ďalńích dekádach o 30% (Máček, 2003).  

V skupine starńích ľudí vńak boli zaznamenané individuálne rozdiely v maximálnej 

hmotnosti kostrových svalov a rýchlosťou redukcií tejto hmotnosti, čo potvrdilo u ľudí po 

65 roku výraznú heterogenitu (Janssen, 2009). Je dokázané, ņe u ņien aj u muņov strata 

svalovej hmoty na dolných končatinách je väčńia neņ na horných končatinách (Janssen, 

2009).  

Ako uvádza odborná literatúra (von Haehling, Morley, Anker, 2010) vo veku od 50 do 60 

rokov sila klesá rýchlosťou 1,5 % ročne, kým po 60. roku ņivota - v priemere o 3 % ročne. 

Predstavuje to zvýńené riziko pádov, horńiu pohyblivosť a tieņ zhorńenie stavu celkovej 

fyzickej zdatnosti, aj pri absencii patológie. Vykonávaním odporových cvičení sa môņe 
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získať zvýńenie svalovej hmoty (pri tom dochádza k zvýńeniu produkcie svalových 

bielkovín, objemu vlákien typu II), a najmä svalovej sily. Podstatou silového tréningu je 

postupné zintenzívnenie odporu proti pracujúcim svalom (Mziray et al. 2017). 

Hunter, Mccarthy a Bamman (2004) uvádzajú, ņe svalstvo starńích osôb sa 

postupne adaptuje na posilňovací tréning myofibrinálnou hypertofiou. Zachovanie 

dostatočnej úrovne svalovej hmoty, s prípadným zvýńením sily veľkých svalových skupín, 

vedie k zlepńeniu viacerých pohybových schopností (Rodrigues et al. 2022). V dôsledku 

toho sa výrazne zniņujú problémy s vykonávaním aktivít denného ņivota, zvyńuje 

energetický výdaj, zlepńuje zloņenie tela a podporuje účasť na PA, čo zlepńuje celkovo 

kvalitu ņivota (Máček, 2003). 

Silové cvičenia u starńích ľudí zvyńujú schopnosti chôdze, ďalej chôdze po 

schodoch alebo po hrboľatom teréne, pomáhajú zachovávať rovnováhu, zdvíhať ťaņńie 

predmety a zvýńiť maximálnu spotrebu kyslíka (VO2 max) (Kostka, 2002). Takéto 

cvičenia sú spoľahlivou a značne účinnou metódou. 

Stretli sme sa s názormi na vysokorýchlostný odporový tréning (HSRT), ktorý 

podľa Martinsa et al. (2022) môņe byť efektívnym prístupom k rozvoju svalovej sily 

v starńej vekovej populácii, s významným krátkodobým účinkom na nervové adaptácie a 

tvorbu svalovej sily. Výsledky ńtúdií ukázali, ņe intervencie HSRT zlepńili väčńinou 

kognitívne funkcie, neuromuskulárnu funkciu a fyzické funkcie. Ich výsledky naznačujú, 

ņe intervencie s dĺņkou trvania desať a viac týņdňov, vykonávané trikrát týņdenne, 

poskytujú významné zlepńenie neuromuskulárnej funkcie. V tomto zmysle je HSRT účinná 

na zlepńenie celkových zdravotných výsledkov u starńích jedincov (Martins et al. 2022). 

PA je aj prostriedkom v prevencii osteoporózy (Ńimonek, 2008). Výraznejńie 

zmeny v úrovni silových schopností sú viditeľné po 3-4 týņdňoch pravidelného cvičenia aj 

u starńích jednotlivcov, pri frekvencii 2 aņ 3 krát týņdenne, ktoré by sa mali vykonávať v 3

aņ 6 sériach pre kaņdú vekovú skupinu, po 5 aņ 20 opakovaní, pričom veľkosť zaťaņenia 

by sa mala postupne zvyńovať. 

Ďalńím príkladom na skvalitnenie a udrņovanie silových schopností u starńích 

jedincov je výskumná práca autorov Lacroix et al. (2017). Do ich metaanalýzy bolo 

zaradených 11 ńtúdií, ktoré skúmali rovnováhový a silový tréning u dospelých vo veku ≥ 

65 rokov bez závaņných chorôb. Subjekty vykonávali test na rovnováhu a na svalovú silu. 

Analýzy naznačujú, ņe kontrolovaný rovnováhový a silový tréning zlepńil mieru 

rovnováhy a svalovej sily. Pozitívne účinky tréningu pod dohľadom odborníka boli oveľa 
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lepńie v porovnaní s pohybovými programami, vykonávanými úplne bez dozoru. Preto sa 

odporúča zahrnúť do tréningových programov zameraných na rovnováhu a silu, s cieľom 

efektívneho zlepńenia týchto schopností u starńích ľudí, cvičenia pod dohľadom odborníka 

(dva aņ tri tréningy za týņdeň).  

U starńej populácie okrem silových schopností je dôleņite udrņiavať a rozvíjať 

vytrvalostné a rýchlostné PSCH. 

 

1.3.2 Vytrvalostné schopnosti 

 

Vytrvalosť je schopnosť, ktorá umoņňuje vykonávať PA pomerne dlhý čas. 

Vytrvalostné schopnosti môņeme rozdeliť z rôznych hľadísk (Kasa, 2001; Feč, Matúń, 

2015): 

I. Podľa spôsobu získavania energie alebo doby trvania práce:  

1. Anaeróbnu 

- anaeróbnu alaktátovú (trvá cca 5 sekúnd) 

- anaeróbnu laktátovú (krátkodobú 5 do 120 sekúnd) 

- anaeróbnu- aeróbnu (strednodobá 2- 10 minút) 

2. Aeróbna (dlhodobá), kde prevláda oxidatívny metabolizmus 

- pásmo (trvanie 10- 35 minút) 

- pásmo (trvanie 35 – 90 minút) 

- pásmo (trvanie 1,5 – 6 hodín) 

- pásmo (trvanie nad 6 hodín) 

II.  Podľa druhu uplatňovanej pohybovej schopnosti: 

- vytrvalosť v sile (daná intenzitou zaťaņenia) 

- vytrvalosť v rýchlosti (udrņať určitú rýchlosť čo najdlhńí čas). 

 

Za základ pre udrņiavanie vytrvalostných schopností u starńích ņien sú naďalej 

povaņované aeróbne cvičenia, nutné pre rozvoj alebo udrņanie funkčnej aeróbnej zdatnosti, 

ktorá vekom postupne klesá. Odporúča sa predovńetkým pre starńích osôb aeróbne pásmo 

od 10 - 35 minút alebo pásmo v trvaniu 35 – 90 minút. Sú to vytrvalostne cyklické činnosti 

(chôdza, jazda na bicykli, plávanie a atd.) a zdravotná kondičná gymnastika pre udrņanie 

výkonnosti pohybového aparátu či rytmické dynamické cvičenia primeranej intenzity 

(Havlíčková, 2004).  
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Zdraviu prospeńné účinky pravidelnej vytrvalostnej – aeróbnej PA predstavujú Hendl et al. 

(2011):  

- redukovanie rizika vývoja kardiovaskulárnych ochorení, zlepńovanie schopností 

organizmu vyuņívať kyslík; 

-  preventívny vplyv vo vzťahu k rizikám ischemickej choroby srdca a normalizácia 

zvýńeného krvného tlaku; 

- zvyńovanie tolerancie glukózy – prevencia ľahkých foriem cukrovky; 

- prevencia osteoporózy – adekvátna PA má bezprostredný vzťah k dynamike 

premeny kosti v procese jej modelácie a remodelácie; 

- zniņovanie obsahu triglyceridov v krvi a zvyńovanie zastúpenia potrebných zloņiek 

cholesterolu (HDL); 

- optimalizácia výkonnosti nervovej, hormonálnej a dýchacej sústavy – udrņiavanie 

dobrej úrovne funkčnej kapacity do vysokého veku; 

- prevencia obezity a podpora imunitného systému; 

- udrņiavanie dobrej postavy a dobrého drņania tela; 

- kvalitný spánok a psychické uvoľnenie. 

 

Najlepńie výsledky pohybového programu moņno dosiahnuť aplikáciou 

racionálneho zmieńaného odporového a vytrvalostného tréningu. Izolované vytrvalostné 

cvičenia zvyńujú VO2 max, vaskularizáciu a prekrvenie svalov, vńak nestimulujú 

biosyntézu bielkovín, čo často predstavuje riziko úrazu (Beckers et al. 2008).  

Starńím osobám neodporúčame pri cvičení náhle zmeny polohy tela, koordinačne 

náročné cvičenia, tvrdé doskoky, za vhodný sa nepovaņuje ani beh. Za ideálne sa odporúča 

rýchla chôdza.  

Napriek tomu, ņe proces starnutia je sprevádzaný takisto poklesom záujmu o PA, 

stretávame sa v súčasnej dobe stále častejńie s pozitívnou motiváciou starńích osôb a ich 

snahou zvýńiť si fyzickú zdatnosť.  
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1.3.3 Rýchlostné schopnosti 

 

S vekom sa zvyńuje reakčný čas. Najväčńí podiel na zníņení rýchlostí reakcie je 

pozorovaný v centrálnych nervových procesoch, zviazaných so spracovaním podnetu 

a rozhodovaním o reakcií (Reinvang et al. 2012).  

Rozdelenie rýchlostných schopností (Feč, Matuń, 2015): 

a) reakčné rýchlostné schopnosti: 

- vizuálne (reakcia na svetlo, na pohyb) 

- akustické 

- dotykové 

b) akčné rýchlostné schopnosti: 

- schopnosť akcelerácie 

- schopnosť maximálnej frekvencie pohybu 

- schopnosť rýchlej zmeny smeru. 

Ak sa v PA prejaví viacero schopností, hovoríme o hybridných formách pohybových 

schopností: 

- silovo  rýchlostné schopnosti 

- vytrvalostno – rýchlostné schopnosti 

- koordinačne rýchlostné schopnosti 

Faktory, ovplyvňujúce rýchlostné schopnosti aj u starńích jedincov (Feč, Matuń, 2015; Feč, 

Feč, 2013):  

- počet rýchlych svalových vlákien  

- svalová koordinácia 

- jednoduchý a disjunktívny reakčný čas 

- pomer veľkosti nervosvalovej platničky  ku svalovému vláknu 

- svalová hypertrofia 

- dĺņka jednotlivých článkov tela 

- hmotnosť kostí  

 

Typickým príznakom pre starńích jedincov je psychomotorické spomalenie 

pohybov, pohybová váhavosť, neistota a pokles pri PA vyņadujúcej rýchlosť. Starńí ľudia, 

trpiaci strachom z pádov, sa pohybujú pomalńie ako tí, ktorí nemajú tento strach 

(Halvarsson et al., 2011). Majú obmedzenú rýchlosť pri chôdzi, menńí počet krokov, 
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kratńiu dĺņku kroku, väčńiu ńírku krokov či zníņenú ńvihovú fázu kroku. Celkové 

psychomotorické tempo, ako precepčno - motorická funkčná koordinácia sa spomaľujú, 

pretoņe nervové vlákna prenáńajú impulzy pomalńie (Chang et al. 2012). 

1.3.4 Koordinačné schopnosti 

Koordinačné schopnosti sú zloņitý komplex riadiacich procesov, podmieňujúci 

nielen presnosť a kvalitu vykonania PA, ale aj rýchlosť jej vykonania. Sú primárne 

podmienené riadiacimi a regulačnými procesmi. Charakterizujeme ich ako schopnosti, 

ktoré umoņňujú vykonávať pohybové činnosti podľa zadanej pohybovej úlohy tak, aby 

mali z hľadiska časovej, priestorovej a dynamickej ńtruktúry najúčelnejńí priebeh a 

výsledok. Koordinačné schopnosti delíme na: 

- kinesteticko-diferenciačná,

- schopnosť spájania pohybov,

- schopnosť rýchlej reakcie,

- schopnosť prispôsobovania a prestavby pohybov,

- orientačná schopnosť,

- rytmická schopnosť,

- frekvenčná schopnosť,

- rovnováhová schopnosť (Ńvedová,  2021).

Rozdelenia koordinačných schopností z hľadiska tréningu (Feč, Matuń, 2015; Belej, Junger 

et al. 2006): 

- rytmická  schopnosť

- priestorovo- orientačná schopnosť

- rovnováhová schopnosť

- kinesteticko- diferenciačná schopnosť

- koordinačne rýchlostná schopnosť (hybridná pohybová schopnosť).

V nańej práci sa hlavne venujeme rovnováhovým schopnostiam, pričom si 

uvedomujeme, ņe je taktieņ potrebné vplývať na udrņanie priestorovo - orientačnej 

schopnosti a aj na vyńńie spomínané koordinačné schopnosti, ktoré tvoria neodmysliteľnú 

súčasť PA vo vyńńom veku.  
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1.3.4.1  Rovnováhové schopnosti  

 

Vekom dochádza u kaņdého jedinca k oslabeniu zraku, kinestetického aparátu, 

dochádza tieņ k degeneratívnym zmenám vnútorného ucha, zníņeniu svalovej sily, tým sa 

schopnosť udrņať posturálnu stabilitu  - statickú rovnováhu stáva náročnejńia (Baisová, 

Kruņliak, 2016). Preto rovnováhové schopnosti sú jednou z  z limitujúcich schopností 

starńích jedincov. Sú to schopnosti statickej rovnováhy, ako udrņať telo v relatívne 

pokojnom stave a dynamickej rovnováhe, ako obnoviť rovnováhu po náhlych nečakaných 

zmenách polohy tela, po zmenách smeru pohybu, po zmenách rýchlosti, ako aj schopnosť 

balansovať s predmetmi (Moravec et al., 2007).  

Príčiny porúch rovnováhy, čiņe posturálnej instability v stoji a pri chôdzi sa delia 

na neurologické a biomechanické. Neurologické príčiny: predstavujú poruchy 

propriocepcie (podmienené postihnutím periférnych nervov, alebo zadných povrazcov 

miechy), mozočkové, centrálny a periférny vestibulárny syndróm, vertebrobazilárna 

insuficiencia, centrálne a periférne parézy, extrapyramídové syndrómy a ďalńie. 

Biomechanické príčiny: nerovnaká dĺņka končatín, pokročilejńia artróza, stavy po 

operáciách a úrazoch, deformity dolných končatín (Opavský, 2003; Shumway-Cook, 2012; 

Vestník MZSR, 2020).  

Kvalita propriocepcie sa zniņuje vekom, t.j. u starńích osôb sa poruchy rovnováhy v stoji a 

pri chôdzi vyskytujú častejńie ako u mladých jedincov (Shumway-Cook, 2012), preto 

balančné a rovnováņne cvičenia sú súčasťou cielených programov, pripravovaných pre 

starńích. 

V rámci prevencie porúch rovnováhy sa u starńích jedincov odporúča dostatok 

pohybu na udrņiavanie motorických a kognitívnych funkcií. Kognitívny deficit je vysokým 

prediktorom pádov u starńích pacientov. Nebezpečným faktorom u pacientov s 

kognitívnym deficitom je zhorńenie motorických funkcií takých ako rovnováha či chôdza 

(Kallin et al., 2005). Dôleņitým problémom sú zvýńené nároky na pozornosť a rozdelenú 

pozornosť. Rozdelená pozornosť je schopnosť vykonávať súčasne dve úlohy naraz. Je 

potrebná pre vykonávanie mnohých aktivít kaņdodenného ņivota, vrátane chôdze 

a vńeobecného udrņania sebestačnosti. Zvýńené nároky na pozornosť môņu byť často 

príčinou pádov a tým aj úrazov. Z toho dôvodu je potrebné hľadať spôsoby ako zlepńiť 

rozdelenú pozornosť u starńích jedincov (Seçer, Satyen, 2013). 
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Vńeobecne môņeme príčiny pádov rozdeliť na vnútorné a vonkajńie, sú často 

kombinované. U starńích ľudí je podiel vnútorných príčin vzniku pádov častejńí. Ich 

následkom môņu byť fraktúry, chronická bolesť, disabilita a zníņená kvalita ņivota. Väčńiu 

tendenciu k pádom majú muņi v porovnaní so ņenami vo veku nad 65 rokov (Shumway-

Cook, 2012). Ľudia starńí ako 75 rokov majú tendenciu k pádom v domácom prostredí, 

kým veková kategória 70-75 rokov má tendenciu k pádom mimo domu (Shumway-Cook, 

2009). Vnútorné príčiny pádov sú zavinené oslabením mechanizmov posilňujúcich 

stabilitu. Medzi mechanizmy, udrņiavajúce stabilitu tela, sú receptory, ďalej koordinácia 

pohybov a efektory (svaly a kĺby) (Krajčík, 2004).   

Medzi hlavné príčiny, ktoré zhorńujú rovnováhu starńích ľudí zaraďujeme (Krajčík, 2006 

In: Vestník MZSR, 2020):  

- neurologické a cerebrovaskulárne ochorenia, napr. Parkinsonova choroba, CMP 

(cievna mozgová príhoda), epilepsia a pod.,  

- ochorenia pohybového aparátu, napr. osteoporóza, artritída, sarkopénia a iné, 

- ochorenia zmyslových orgánov, napr. poruchy zraku a sluchu,  

- psychiatrické ochorenia, napr. demencie, Alzheimerova choroba, depresia a iné, 

- kardiovaskulárne ochorenia, napr. poruchy srdcového rytmu, ateroskleróza a iné, 

- metabolické poruchy, napr. dehydratácia, kolísanie glykémie a iné,  

- neņiadúce účinky liekov, napr. sedatíva, antihistaminiká, antihypertenzíva a iné.  

 

1.3.5 Flexibilita a kĺbová pohyblivosť   

 

Ohybnosť, kĺbová pohyblivosť, respektíve pohyblivostné schopnosti, sú často 

pouņívané pod pojmom flexibilita (Moravec et al., 2007). 

Ako uvádza Ńvedová (2021) pohyblivosť je podmienená vekom. Najvyńńia úroveň 

sa dosahuje v predńkolskom a mladńom ńkolskom veku, najniņńia úroveň v seniorskom 

veku. Väčńie biologické predpoklady k flexibilite majú ņeny. Pohyblivosť je ovplyvňovaná 

teplotou, trénovanosťou organizmu, biologickým rytmom a inými činiteľmi.  

 Zníņená pohyblivosť v neskorom veku nastáva na úrovni manévrovania celého 

tela, často je kľúčová pre stratu funkčnej nezávislosti (Miller et al., 2021) a zapríčiňuje 

namáhavé vykonávanie denných úkonov (Creel, Light, Thiggen, 2001), akými sú 

predkláňanie, dočahovanie predmetov či stúpanie po schodoch. Tieto funkcie sú 

ovplyvnené deformáciami, ku ktorým dochádza v kĺboch, najčastejńie sú to artrózy, kde sa 
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zmenńuje pohyblivosť v kĺboch a prejavuje sa to aj ich stuhnutosťou. Za vyńńie spomenuté 

procesy starnutia je zodpovedný rozklad kolagénu, ńtruktúry, ktorá zadrņiava vodu 

a dodáva kĺbom tekutinu a pruņnosť (Cress et al., 2005). Tento stav sťaņuje kĺbom 

vykonávať pohyb v ich plnom rozsahu. 

Zníņená úroveň flexibility v oblasti dolného a horného pletenca môņe viesť do 

bolesti okolo bedrového kľbu, bedrovo – driekovej, sakrálnej a hrudníkovej časti chrbtice 

a môņe mať za následok nesprávne drņanie tela (Macedo, Magee, 2008).  

Optimálny rozsah pohyblivosti v kĺboch pohybového aparátu sa dotýka nielen 

efektívneho vykonávania kaņdodenných činností, ale tieņ bohatej účasti starńích ľudí na 

rodinnom, spoločenskom a pracovnom ņivote. 

Na dosiahnutie pozitívneho efektu pri cvičeniach kĺbovej pohyblivosti a ohybnosti 

chrbtice v starńom veku odporúčajú  Ńimonek (2008) reńpektovať nasledujúce zásady:  

- pred cvičeniami ohybnosti  je nevyhnutné sa dobre rozcvičiť,  

- cvičiť často a pravidelne (4 – 6 krát týņdenne), 

- počet opakovaní v sérii 10 aņ 20, postupne zväčńovať rozsah pohybu, 

- počet sérií určuje ńtruktúra kĺbu (čím väčńie svalové skupiny kĺb obopínajú – tým 

väčńí počet sérií). 
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2 POHYBOVÉ PROGRAMY PRE STARŠIE ŢENY 

 

 Aby starńí ľudia viedli kvalitný ņivot je dôleņité, aby mali zachovanú dobre 

pracujúcu motoriku, to znamená, aby sa mohli sami slobodne hýbať. Môņu to dosiahnuť 

správnou úrovňou pravidelnej PA, ktorá priaznivo ovplyvňuje okrem pohybového aparátu, 

aj psychický stav jedinca (Kalvach et al., 2004). Pravidelný pohyb zlepńuje citlivosť 

inzulínových receptorov, pôsobí antiarytmicky, pozitívne ovplyvňuje fibrinolýzu a jej 

účinok bol tieņ pozorovaný pri depresiách a úzkosti. PA starńích ľudí má dôleņité miesto 

v prevencii a v ovplyvnení rizikových faktorov pôsobiacich na seniora (Weber et al., 

2000). Preto odchod do dôchodku by nemal znamenať úplný fyzický a psychický 

odpočinok, ale jedinec by mal pokračovať v udrņiavacom reņime, čiņe by mal si nájsť čas 

na PA, kde získa pocít spolupatričnosti s novým sociálnym prostredím a jeho úlohami 

(Slepička, Pekný, 2008). 

Autori Kalvach et al. (2004) predstavujú dôvody, prečo sa oplatí pravidelnú 

a cielenú PA realizovať v starńom veku: 

- zniņuje riziko kardiovaskulárnych, metabolických ochorení, chorôb 

pohybového aparátu a rakoviny 

- zniņuje riziko úrazov 

- ponuka moņnosť cítiť sa a vyzerať mladńie 

- buduje alebo udrņiava svalovú hmotu, čiņe podieľa sa na zlepńení rovnováhy, 

koordinácie a flexibility.  

 

 

2.1 Typy pohybových programov  

 

V tabuľkách č. 1 aņ č. 5 prestavujeme analýzu vedeckých ńtúdií s realizovanými 

pohybovými programami (ďalej PP) pre starńích jedincov, kde uvádzame: názov 

programu, organizáciu realizujúcu program / autorov, hlavné ciele, stručný obsah 

programu, testy a výsledky. 
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Tab. 1. Pohybový program pre starńích jedincov - Erlangen Fitness Intervention 

(Freiberger et al., 2007) 

Názov programu  

Autor 

Erlangen Fitness Intervention  

Freiberger et al., 2007  

Organizácia realizujúca 

program 

Institut für Sportwissenschaft und Sport, Friedrich-Alexander-

Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Germany  

Musculoskeletal Research Centre, Faculty of Health Sciences, La 

Trobe University, Bundoora, Australia 

Skupina cvičiacich Ńtát: Nemecko  

Región: Erlangen  

Skupina:  od 70 roku ņivota  

fitness intrvencia (n=69) 

psychomotorická intervencia (n = 65) 

kontrolná (n=83) 

Miesto realizácií programu Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 

Hlavné ciele Posúdenie účinnosti dvoch rôznych intervencií na prevenciu pádov 

medzi skupinou starńích fyzicky aktívnych ľudí. 

Program Cvičenie skupinové - 60 min. (2x týņdenne) 

Dĺņka programu - 12 mesiacov 

Fitness intervencia (n = 69) 

Silový a strečingový tréning (33 %), tréning rovnováhy a motoriky 

(33 %), vytrvalostný tréning (33 %) Psychomotorická intervencia (n 

= 65)  

– na základe modelu Gestaltkreis a Salutogenese so zameraním na 

zlepńenie interakcie medzi vnímaním a konaním. 

Silový tréning  (20 %), balančný tréning (20 %), tréning motorickej 

koordinácie (30 %), tréning spôsobilosti (15 %), tréning vnímania 

(15 %). Kontrolná skupina (n=83) - ņiadna intervencia. 

Testy Na začiatku a konci kaņdej intervencie účastníci boli testovaní  

a hodnotení z hľadiska fyzického výkonu. Testy: maximálnej dĺņky 

kroku, čas  - vstať zo sedu a ísť, rýchlosť chôdze. Účastníci ńtúdie 

boli sledovaní z hľadiska počtu a frekvencie pádov cez obdobie 12 

mesiacov. 

Výsledky  Po 12 – mesačnom PP bolo zaznamenané o 23% menej ľudí 

padajúcich v skupine fitness v porovnaní s kontrolnou skupinou. 

Zníņenie opakovaných pádov o 46% v skupine fitness. 
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Tab. 2. Pohybový program pre starńích jedincov - Adapted Physical Activity (Kovacs et 

al., 2013. In: Bienias, 2017) 

Názov programu  

Autor 

Adapted Physical Activity  

Kovacs et al. 2013  

Organizácia realizujúca 

program 

Faculty of Health Science, Semmelweis University,  

Budapest, Hungary 

Skupina cvičiacich Ńtát: Maďarsko  

Región: Budapeńť  

Skupina:  ņeny od 60 rokov 

intervenčná (n=38) 

kontrolná – bez intervencií (n=38) 

Miesto realizácií programu Na stredných ńkolách v miestnych ńportových centrách 

Hlavné ciele Posúdenie účinnosti programu Adapted Physical Activity  na 

rovnováhu, riziko pádov a kvalitu ņivota. 

Program Cvičenie skupinové - 60 min. (2x týņdenne). 

Dĺņka programu  - 25 týņdňov  

5-10 minútové zahriatie so strečingovými cvičeniami  

20-25 cvikov zameraných na zvýńenie sily svalov dolných končatín 

a trupu a cvičenia rovnováhy simulujúce kaņdodenné činnosti, 

napríklad vstávanie so stoličky.  

20-25 minút skupinovej aktivity, ako je beh zo strednou intenzitou 

alebo veku prispôsobený basketbal  

5-10 minút upokojujúcich cvičení 

Kontrolná skupina bez intervencií. 

Testy Balančné testy, sledoval sa počet pádov, hodnotilo sa riziko pádov a 

kvalita ņivota účastníkov. 

Výsledky  V intervenčnej skupine počet pádov bol o 60 % niņńí v porovnaní s 

kontrolnou skupinou. 
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Tab. 3. Pohybový program pre starńích jedincov – iStoppFalls (Gschwind et al., 2015. In: 

Bienias, 2017) 

Názov programu  

Autor 

iStoppFalls  

Gschwind et al., 2015 

Organizácia realizujúca 

program 

German Sport University Cologne Polytechnic University of 

Valencia Human Research Ethics Commit tee of the University of 

New South Wales 

Skupina cvičiacich Ńtát: Nemecko, Ńpanielsko, Austrália  

Región: Kolín nad Rýnom, Valencia, Nový Juņný Wales 

Skupina:  ņeny 65+ rokov bývajúce vo svojich domoch (n=78) 

Miesto realizácií programu V domácnostiach účastníkov 

Hlavné ciele Kontrola uskutočniteľnosti programu iStoppFalls a jeho účinnosť 

pri zniņovaní rizikových faktorov pádu. 

Program Cvičenie individuálne  

Dĺņka programu - 16 týņdňov, 120min/ týņdenne (balančné 

cvičenia) a 60 min/ týņdenne (silové cvičenia). 

Cvičenia rovnováhy a silové cvičenia, prispôsobené kaņdému 

účastníkovi. V dome účastníkov bol inńtalovaný systém iStoppFalls. 

Ľudia z výskumnej skupiny boli inńtruovaní ako vykonávať 

cvičenia. Bola im tieņ poskytnutá telefonická podpora. 

V prípade potreby povolená návńteva inńtruktora doma. 

Týņdenný cvičebný program s vyuņitím hier zahŕňal aspoň 3 

cvičenia na rovnováhu, kaņdé v trvaní pribliņne 40 minút a aspoň 3 

cvičenia silové - tréning cca 15-20 minút. Skupina kontrolná bez 

intervencií (n = 75). 

Testy Údaje z kaņdého cvičenia boli zaznamenané systémom iStoppFalls, 

čo umoņnilo sledovať pokrok cvičencov a zvyńovať náročnosť 

cvičenia. Merania boli uskutočňované systémom iStoppFalls: 

komputer, Google TV, Microsoft Kinect, Senior Mobility Monitor, 

tablet Nexus 7 Android.  

Výsledky  Po 16 týņdňoch intervencie riziko pádu zostalo významne zníņené v 

testovanej skupine v porovnaní s kontrolnou skupinou. IStoppFalls 

sa osvedčil ako bezpečný a môņe sa vykonávať v skupine starńích 

ľudí. 
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Dve ďalńie tabuľky (tab. 4. a 5.) predstavujú funkčné programy (ďalej FP), ktoré boli 

autorkou realizované v rámci vedeckej ńtúdie (Horbacz, Majerová, 2015; Horbacz, 

Buková, Zelko, 2016). Snaņili sme sa FP vytvoriť tak, aby v nich mali zastúpenie 

vytrvalostné, posilňovacie, koordinačné, rovnováņne cvičenia a cvičenia na kĺbovú 

pohyblivosť, tzv. viaczloņkový pohybový program, ktorý predstavuje intervenciu PA 

(Horbacz, Majerová, 2015). Objem, intenzitu zaťaņenia a rýchlosť sme prispôsobili veku a 

zdravotným moņnostiam cvičeniek. Ich náročnosť sme systematicky zvyńovali počtom 

opakovaní alebo rýchlosťou cvičenia. Počas cvičení sme vysvetlili, aký  majú cvičenia 

súvis s PA vykonávanou kaņdodenne. 

 

Tab. 4. Viaczloņkový pohybový program pre starńie ņeny (Horbacz, Majerová, 2015) 

Názov programu  

 

Autor programu 

Autori článku 

Viaczloņkový pohybový program pre starńie ņeny na zlepńenie 

pohybových schopností 

Horbacz 

Horbacz, Majherová, 2015 

Organizácia realizujúca 

program 

Ústav telesnej výchovy a ńportu Univerzity Pavla Jozefa Ńafárika 

v Końiciach, 

Telovýchovná Jednota UPJŃ v Końiciach 

Skupina cvičiacich Ńtát: Slovensko 

Región: Końický okres 

Skupina: nad 57 roku ņivota ņeny (n = 28) 

Pohybovo aktívne ņeny 

Miesto realizácií programu Telocvičňa Univerzity Pavla Jozefa Ńafárika v Końiciach 

Hlavné ciele Zistiť vplyv 12 týņdňového pohybového programu na úroveň 

vybraných pohybových schopností starńích ņien. Predpoklad, 

pravidelné vykonávanie PA seniorkami počas sledovaného obdobia 

by mohlo zlepńiť úroveň pohybových schopností: sily dolných 

končatín, sily horných končatín, aeróbnej vytrvalosti, flexibility 

dolných a horných končatín a dynamickej rovnováhy. 

Program Pri tvorbe pohybového programu cvičenia pre seniorov sme 

vychádzali z American College of Sports Medicine a American 

Hearth Association (Nelson et al., 2007). 

Cvičenie skupinové - 60 min. - 2x týņdenne 

Dĺņka programu - 12 týņdňov  

Utorok: aerobno - vytrvalostný program; 10 minút zahrievacia časť;  
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5 minút  aktívny strečing; 25 minút aeróbna časť so základnými 

prvkami aerobiku a tanečnými prvkami (120 – 130 BPM). 

10 - 15 minútové cvičenia zamerané na zvýńenie sily svalov 

dolných a horných končatín - cvičili s flexi gumami, nasledujúci 

týņdeň s 0,5 aņ 1 kg závaņím, tretí týņdeň s overbalovými loptami. 

Ńtvrtok: cvičenia metódy Pilates a Jogy.  

Pilates: 10 minút zahrievacia časť, 5 minút  aktívny strečing, 

25 minútová aeróbna časť so základnými prvkami metódy Pilates 

pri hudbe (90-115 BPM). 

10 - 15 minútové cvičenia zamerané na zvýńenie sily svalov 

dolných a horných končatín a svalov CORE 

1 aņ 3 týņdeň vykonávali 1 sériu po 8 opakovaní, 

po ńtyroch týņdňoch 2 série po 10 opakovaní,  

po ôsmich týņdňoch 2 série po 10–16.  

Kaņdý druhý ńtvrtok sme striedali Pilates a Jogu. 

Joga: 

10 minút zahrievacia časť; 25-30 hlavná časť hodiny, dynamické 

pozdravy - 2 série a po ôsmich týņdňoch 3 série.  

10 minút časť na rozvoj flexibility, pozostávajúca zo strečingových 

jogových cvičení (2-3 opakovania). 

5-10 minút dychové jogové cvičenia a relaxácia. 

Testy Úroveň pohybových schopností sme merali pomocou Senior 

Fitness Testu (Rikli, Jones, 2001): silu dolných (Chair Stand 

Test),  horných končatín (Arm Curl Test), aeróbnu vytrvalosť (2-

minute Step Test), flexibilitu dolných (Chair Sit-And-Reach Test) 

a horných končatín (Back Scratch Test), agilitu a dynamickú 

rovnováhu (Foot Up-And-Go Test). 

Výsledky  Dosiahli sme ńtatistiky významné zmeny v parametroch testu sily 

dolných a horných končatín, flexibility horných a dolných končatín.  

Nepotvrdil sa výraznejńí vplyv náńho 3 mesačného pohybového 

programu na rozvoj úrovne aeróbnej vytrvalosti v dvojminútovom 

step teste a  úrovne dynamickej rovnováhy v teste, kde seniori sa 

zdvihli zo sedu a obiehali kuņeľ (Foot Up-And-Go Test). 
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Tab. 5. Silovo-vytrvalostný pohybový program pre starńie ņeny 

            (Horbacz, Buková, Zelko, 2016) 

Názov programu 

Autor programu 

Autori článku 

Silovo-vytrvalostný pohybový program pre seniorov 

Horbacz 

Horbacz, Buková, Zelko (2016) 

Organizácia realizujúca 

program 

Ústav telesnej výchovy a ńportu Univerzity Pavla Jozefa Ńafárika 

v Końiciach, 

Telovýchovná Jednota UPJŃ v Końiciach 

Skupina cvičiacich Ńtát: Slovensko 

Región: Końický okres 

Skupina: od 60 roku ņivota (n=29) 

Pohybovo aktívne ņeny 

Miesto realizácií programu Telocvičňa Univerzity Pavla Jozefa Ńafárika v Końiciach 

Hlavné ciele Analyzovať zmeny v telesnej stavbe počas osem týņdňového 

tréningového programu  

Sledovane parametre BMI, mnoņstvo kostrového svalstva a percento 

tuku v tele.    

Program Cvičenie skupinové  –  60 min. - 2x týņdenne 

Dĺņka programu  - 8 týņdňov  

5-10 minútové aeróbne zahriatie  

20 minútová aeróbna časť so základnými prvkami aerobiku 

a tanečnými prvkami (120 – 130 BPM) 

15-20 minútové cvičenia zamerané na zvýńenie sily svalov dolných 

a horných končatín a na posilňovanie svalov CORE so 6 kg tyčou 

5-10 minút strečingovo- relaxačných cvičení 

Testy Merania - hodnotenie stavu zloņenia tela s vyuņitím metódy  

bioelektrickej impedancie (zariadenie InBODY 230). 

Sledované somatické ukazovatele: BW – body weight, Body mass 

index (BMI), LBM – lean body mass, BFM – body fat mass, BFP – 

body fat percentage, RMM; LMM – right/left segment muscle mass, 

TMM – trunk muscle mass a mnoņstvo minerálov v celkovej 

telesnej stavbe (MRL). 

Výsledky  V skupine senioriek sme preukázali ńtatisticky významné zvýńenie 

priemerného mnoņstva kostrového svalstva (LBM) a ńtatisticky 

významné zníņenie priemerného percenta, vyjadrujúceho podiel 

tukových zásob na celkovej telesnej hmote (BFP). 
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2.2 Stavba funkčného tréningu  

 

Príklad stavby cvičebnej jednotky funkčného tréningu (ďalej FT) pre starńie ņeny: 

1. Rozcvičenie (5 - 10 minút, tempo 120 -125 BPM) 

- úloha rozcvičenia - pripravuje pohybový, obehový a dýchací systém na záťaņ a je 

významný v prevencii zranení (hlavne pádov), 

- zloņenie rozcvičky – jednoduché,  nenáročné tanečné krokové variácie, ktoré môņeme tieņ 

pouņiť v hlavnej častí hodiny, 

- pulzová frekvencia okolo 60% maximá.  

2. Dynamický strečing (5 - 7 minút)  

- úloha  dynamického strečingu - preventívno – prípravné účinky 

3. Hlavná časť tréningu (15 – 40 minút):  

a) aeróbna časť (15 - 20 minúť, tempo 125 - 130 BPM). Úlohou tejto častí je 

rozvoj vytrvalostných a koordinačných schopností. Pri cvičení môņeme 

vyuņívať rôzne druhy náčinia a náradia (stepy, overbalové lopty, drevené tyče, 

rôzne expandery). 

Starńích  jedincov učíme cvičebnú zostavu reťazovou metódou, kde sa postupne 

pridávajú kroky a pohyby paņí, ktoré plynulo na seba nadväzujú. 

b) upokojenie (4 – 5 minút, tempo 125-126 BPM). Jeho úlohou je zníņenie SF po 

úroveň 60% z maxima – volíme jednoduché cvičenia a obmedzujeme pohyby 

paņí, 

c) posilňovacia časť (15 – 20 minút, tempo 125 - 128 BPM). Úlohou tejto časti je 

posilnenie svalových skupín, ktoré boli málo zaťaņované v aeróbnej častí. Pri 

posilňovaní sa vyuņívajú cvičenia s náčiním alebo s vlastnou váhou tela.  

4. Záverečná časť - strečingové a relaxačné cvičenia (5 - 10 minút). Jej úlohou je 

zníņiť intenzitu PF k východiskovej hodnote pred tréningom. Vyuņívame pomalú 

hudbu  na  relax a uvoľnenie organizmu. 

 

Vzhľadom k dynamickému rozvoju nových fyziologických poznatkov a nových 

liečebných postupov, sa v súčasnej dobe názory na charakter, intenzitu, frekvenciu a dĺņku 

trvania PA u starńích osôb, zásadne menia. Preto  je nevyhnutné uvedené zmeny uznávať. 

Je dôleņité, aby frekvencia, intenzita a aj trvanie záťaņe zodpovedali biologickému veku 

a musia byť posudzované individuálne, zvláńť u osôb v starńom veku, ktoré chcú  začať 
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fyzický tréning, by mali byť vyńetrené lekárom, ktorý určí relatívne bezpečné limity 

intenzity vhodnej záťaņe.  

PA môņe vyvolávať u starńích ľudí veľa pestrých podnetov na uspokojenie 

základných psychických potrieb. Prísun týchto podnetov stimuluje poznatky, skúsenosti 

a vedie k vnútornému pokoju a k utvrdeniu vedomia vlastných schopností. Napomáhať 

takýmto atribútom znamená vytvárať nestereotypné tréningové jednotky, vyhľadávať 

zaujímavé cvičenia a činnosti, ktoré podporujú funkcie rôznych orgánov, vytvárajú priestor 

na spoznávanie novńích podnetov a pomáhajú prezentovať vlastné názory (Nemček, 2010). 

Hlavným benefitom pravidelnej a dlhodobej PA u starńích jedincov je zabezpečenie 

ich sebestačnosti a osobnej nezávislosti. 
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3 FUNKČNE ZAMERANÝ TRÉNING PRE STARŠIE ŢENY 

V tejto časti predstavujeme súbor funkčných cvičení, ktoré môņu byť nápomocné 

pre fyzioterapeutov a inńtruktorov pri tvorbe pohybových programov (ďalej PP) pre starńie 

ņeny. Sústredili sme sa na činnosti, ktoré v beņnom ņivote spôsobujú ťaņkosti starńím 

ľuďom, aby sme im pomohli zlepńiť alebo udrņať silu, vytrvalosť, rovnováhu, flexibilitu 

a týmto zníņiť riziko zranenia. V súčasnosti sa väčńí dôraz kladie na funkčnosť cvičenia, 

ktorá zvyńuje samostatnosť pri vykonávaní kaņdodenných činností. Príklad: ak starńí ľudia 

majú ťaņkosti vstať zo stoličky alebo z postele, môņu opakovane vykonávať cvičenia, ktoré 

sú nápomocné k tejto činnosti. Ak sa im ťaņko chodí po schodoch, snaņia sa vykonávať 

túto činnosť častejńie, aby viac mobilizovali kĺby dolných končatín, ktoré sú im potrebné 

pri základných činnostiach: nakupovanie, upratovanie, varenie atď.  

Ńtúdia, vykonaná na vzorke ľudí vo veku od 3 do 93 rokov ukázala, ņe schopnosť 

vykonávať kaņdodenné činnosti klesá po 50. roku ņivota (Hayase et al., 2014). Funkčná 

zdatnosť sa ukázala ako veľmi silný faktor, ktorý ovplyvňuje nezávislosť v kaņdodennom 

ņivote. Ńtúdia Kibele a Behm (2009), podporuje funkčný tréning. Jedným z jeho dôleņitých 

parametrov je jeho intenzita. Najmä čo sa týka tréningu pre starńích ľudí má veľký význam 

skutočnosť, ņe cvičenia počas tréningu mali by zodpovedať intenzitou minimálne denným 

aktivitám. 

Ńtúdie ukázali, ņe starńí ľudia, ktorí majú menej času na PA strednej intenzity alebo 

viac času na pasívne trávenie voľného času, majú menńiu funkčnú zdatnosť (Santos et al., 

2012). Niņńia angaņovanosť v PA a väčńia inaktivita je spojená so strachom z pádu, čo 

naznačuje, ņe ide aj o psychologickú prekáņku aktívneho ņivotného ńtýlu u starńích ľudí 

(Ramsey et al., 2022). 

Ciele tréningovej jednotky pre ľudí v starńom veku podľa Matouńa et al. (2002) by mali  

byť zamerané na: 

- mierne dynamické cvičenie srdco – cievneho systému 

- udrņiavanie kĺbovej flexibility 

- zlepńenie koordinácií 

- vyrovnávanie svalovej nerovnováhy a správne drņanie tela 

- nacvičovanie kaņdodenných činností (funkčné cvičenia: chôdza, vstávanie 

a sadanie itp.). 
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3.1 Cvičenia zamerané na udrţiavanie vytrvalostných schopností 

 

Cieľom podkapitoly je opísať a vysvetliť nácvik správnej techniky jednotlivých  

cvičení na udrņiavanie vytrvalostných schopností. Cvičenia, opísané v tejto časti,  môņu 

byť súčasťou rozcvičenia, ale môņu byť aj obsahom hlavnej časti tréningovej jednotky. 

 

3.1.1 Aeróbne cvičenia  

  

 Aeróbne cvičenia sú jednou z foriem vytrvalostného cvičenia. K nim môņeme 

zatriediť také PA, ako je: rýchla chôdza, beh, plávanie, vodný aerobik, tanec, cyklistika 

a iné. V nańom tréningu odporúčame nízky aerobik, ktorý pouņíva kroky základnej, 

kondičnej, rytmickej gymnastiky a rôznych tancov. Cieľom pravidelného aeróbneho 

tréningu je optimalizovať funkčné ukazovatele srdcovo - cievneho, respiračného 

a pohybového systému. Charakteristickým prejavom je zníņenie frekvencie činnosti srdca 

v pokoji, takisto pri telesnom zaťaņení, čo prispieva k celkovej regulácii krvného obehu. 

Organizmus týmto udrņuje funkčnú zdatnosť, potrebnú pre vykonávanie kaņdodenných 

činností (Brtková, Bebčáková, 2001; Buková, 2018; Jones a Barrie, 2011).  

Do fyziologických pozitív aeróbnej PA môņeme započítať udrņiavanie sily a elasticity 

svalov, prevenciu pred civilizačnými chorobami (Malovič, 2003; Xu et al., 2016). Aeróbne 

cvičenie prináńa tieņ psychologické výhody, ako sú odbúranie stresu, odreagovanie sa od 

kaņdodenných starostí pomocou pozitívnych záņitkov pri a po cvičení v kolektíve. 

Zásady aeróbneho cvičenia: 

- pred hlavnou častou tréningu vņdy vykonávame rozcvičenie, 

- začíname jednoduchými, ľahkými cvičeniami, 

-  postupne zvyńujeme náročnosť a  zaťaņenie (počtom opakovaní, sérií a intenzitou), 

- koncentrujeme sa na správne prevedenie cvičenia a drņanie tela, 

- cvičenie vykonávame plynule,  

- nepodceňujeme svoje zdravie. 

 

Pre starńích jedincov odporúčame kroky nízkeho aerobiku, aby sa zníņilo zaťaņenie 

kĺbov dolných končatín (ďalej DK). Obsahom takéhoto tréningu sú jednoduché krokové 

variácie a pohyby v rôznych smeroch. Dĺņka aeróbneho bloku by mala trvať cca 15-20 

minúť. Niņńia aņ stredná intenzita - tempo 120 – 130 BPM (Beats Per Minute). 
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Udrņiavacia fáza 2 krát týņdenne, zvýńenie úrovne zdatnosti jednotlivca  - 3 aņ 4 krát 

týņdenne (Lenková, 2009).  

Cvičenia, ktoré uvádzame starńie ņeny vykonávali v skupinách. Ich výhodami 

a nevýhodami sa zaoberá tieņ Beneńová (2014). Nevýhody sú: nerovnaká výkonnosť 

a schopnosť členov skupiny a nutnosť prispôsobiť celkovú náplň tréningu priemerným 

jedincom. Do výhod sa započítava: navodzovanie nových priateľstiev vekovo aj názorovo 

blízkych ľudí, udrņiavanie a rozńirovanie sociálnych kontaktov a väzieb, vzájomná 

motivácia, súdrņnosť a podpora ostatných, čo je dôleņite pre starnúceho človeka (Haladová 

a Nechvátalová, 2015).  

Pri opisovaní telesných cvičení v niņńie uvedených podkapitolách sme pouņili 

publikáciu Kyselovičovej (2012) „Základy terminológie telesných cvičení“.  

 

Príklady aeróbnych cvičení:  

1. Cvičenie v stoji (step touch)  

Popis cvičenia:       východisková poloha (ďalej VP): stoj spojný, mierne predpaņiť. 

Pohyb - úkrok raz do pravej a raz do ľavej strany. Pri úkroku mierne 

zapaņiť súčasne (obr. 1). Cvičenie vykonávať na obe strany. 

                                    Pri cvičeniach je chrbát vzpriamený, hlava v predĺņení trupu. 

Najčastejšie chyby:  hlava v predklone alebo v záklone, málo zapojené bruńné a chrbtové 

svaly. Zdvihnuté ramená.  

Účinok cvičenia:  rozvoj alebo udrņanie vytrvalosti a sily svalov dolných (ďalej DK) 

a horných končatín (ďalej HK). Cvičením sa udrņiava rýchlostná sila 

DK. 

Opakovanie:  16 - 32 dôb, jedna séria (32 dôb = jeden aeróbny blok) 

 

Obr. 1 „Step touch“  
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2. Cvičenie v stoji (side to side) 

Popis cvičenia:  VP: stoj spojný, pripaņiť. Pohyb – úkrok do ľava v miernom 

podrepe, súčasne hmotnosť tela preniesť na ľavú DK, predpaņiť 

vľavo povyńe (obr. 2). Cvičenie vykonávať na obe strany. 

Najčastejšie chyby:  hlava v predklone alebo v záklone, málo zapojené svaly DK.   

Účinok cvičenia:  rozvoj alebo udrņanie vytrvalosti a sily svalov DK, HK a chrbtových 

svalov. Cvičením sa udrņiavajú vytrvalostné, silové a koordinačné 

pohybové schopnosti (PSCH).  

Opakovanie:  16 aņ 32 dôb, 2 série 

 

  

Obr. 2 „Side to side“ 

 

3. Cvičenie v stoji (knee up) 

Popis cvičenia:  VP: stoj úkročný, upaņiť. Pohyb - P úkrok, Ľ skrčiť prednoņmo do 

prava, pravú vzpaņiť a čelným oblúkom skrčmo predpaņiť dole ku 

ľavému kolenu (obr. 3). Cvičenie vykonať na obe strany. 

Najčastejšie chyby:  hlava v predklone alebo v záklone, málo zapojené svaly HK a DK. 

Účinok cvičenia:  udrņanie vytrvalosti, koordinácie a sily svalov HK a DK. Cvičením 

sa udrņiavajú vytrvalostné, silové a koordinačné PSCH. 

 Opakovanie:  16 aņ 32 dôb, 2 série. 

 

Obr. 3 „Knee up“ 
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4. Cvičenie v stoji (V - step) 

Popis cvičenia:  VP:  stoj spojný, pripaņiť. Pohyb – krok P vpred,  potom Ľ a tak 

vrátiť do VP (pohyb v tvare písmena „V“- obr. 4). Upaņiť a pri 

návrate pripaņiť. 

Najčastejšie chyby:  nesprávna koordinácia DK a HK. 

Účinok cvičenia:  udrņanie svalstva DK a HK. Cvičením sa udrņiavajú vytrvalostné 

a koordinačné PSCH. 

Opakovanie:  16 aņ 32 dôb, 2 série 

 

Obr. 4 „V – step“ 

 

5. Cvičenie v stoji (lunge side) 

Popis cvičenia:  VP:  stoj spojný, pripaņiť. Pohyb – ukročiť, preniesť hmotnosť tela 

na druhú DK, oblúkom vzpaņiť, vykonať miernu rotáciu tela na 

jednu stranu (obr. 5). Cvičenie vykonať na obe strany. Obmenou je 

cvičenie s expandérom na nohách. 

Najčastejšie chyby:  nedostatočne zapojené svaly DK a HK. 

Účinok cvičenia:  cvičením sa udrņiava sila svalov DK, HK, vytrvalostná 

a koordinačná PSCH. 

Opakovanie:  16 aņ 32 dôb, 2 série 

 

       

Obr. 5 „Lunge side“ 
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6. Cvičenie  - výpad bokom a mierny predklon 

Popis cvičenia:  VP: stoj mierne rozkročný, upaņiť. Pohyb – výpad ľavou vľavo 

bokom a mierny predklon, ľavú upaņiť, pravú predpaņiť (obr. 6). 

Cvičenie vykonávať na obe strany. Vystretý chrbát, hlava 

v predĺņení chrbtice.  

Najčastejšie chyby:  hlava v predklone alebo v záklone, málo zapojené chrbtové svaly.  

Účinok cvičenia:  udrņanie sily svalov DK, HK a chrbtových svalov. Cvičením sa 

udrņiavajú PSCH: vytrvalosť, sila, koordinácia a flexibilita. 

Opakovanie:  8 aņ 16 dôb, 1 séria                          

 

 

Obr. 6  Výpad bokom v predklone 

 

7. Cvičenie v stoji (cross back a kick front) 

Popis cvičenia:  VP: stoj miernie rozkročný, pripaņiť (drņať expander v rukách) 

                                    Pohyb: skríņiť a zanoņiť vzadu, upaņiť dole (cross back - obr. 7a). 

Obr. 7b  - kick front – skríņiť prednoņmo, z predpaņenia upaņiť 

poniņe.  

Najčastejšie chyby:  rotácia trupu, málo zapojené bruńné a chrbtové svaly.   

Účinok cvičenia:  udrņanie sily svalov HK, DK, chrbtových svalov a svalov CORE. 

Cvičením sa udrņiavajú PSCH: vytrvalosť, sila a koordinácia. 

Opakovanie:  kaņdé cvičenie - 8 aņ 16 dôb, 1 séria  
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Obr. 7 a, b  „Cross back“,  „kick front“ 

 

3.1.2 Cvičenia so stepom  

 

8. Cvičenie (step basic) 

Popis cvičenia:  VP:  v stoji  spojnom, pripaņiť. 

                       Pohyb - krok vpred na step P a prinoņiť Ľ. Zostúpiť vzad P 

a prinoņiť Ľ (obr. 8). 

Najčastejšie chyby:  hlava v predklone a málo zapojené svaly HK. 

Účinok cvičenia:  rozvoj alebo udrņanie svalov DK, HK. 

                                   Cvičením sa udrņiavajú PSCH: sila, vytrvalosť, a koordinácia. 

Opakovanie:  16  aņ 32 dôb, 2 série. 

 

Obr. 8 „Step basic“ 

9. Cvičenie na stepe (kick front) 

Popis cvičenia:   VP:  v stoji, pripaņiť 

                       Pohyb – krok vpred na step Ľ a prednoņiť (kick front – obr. 9) P. 

zostúpiť vzad P a prinoņiť Ľ  

Najčastejšie chyby:  hlava v predklone, málo zapojené svaly HK a DK   



   

37 

 

Účinok cvičenia:  udrņanie svalov DK a HK. Cvičením sa udrņiavajú PSCH: sila, 

vytrvalosť a rovnováha. 

Opakovanie:  16  aņ 32 dôb, 2 série  

  

Obr. 9  „Kick front“ 

      

10. Cvičenie - unoņovanie na stepe  

Popis cvičenia:  VP: v stoji spojnom tvárou k stepu, pripaņiť. Pohyb – krok vpred Ľ 

na step, P unoņiť, cez predpaņenie upaņiť (obr. 10). P  krok vzad dole 

zo stepu. To isté vykonávať na druhú stranu. Plynule striedme dolné 

končatiny.  

Najčastejšie chyby:  zle drņanie tela, slabá koordinácia a rovnováha 

Účinok cvičenia:  udrņanie sily svalov DK, HK a chrbtových svalov. Cvičením sa 

udrņiavajú PSCH: vytrvalosť, sila a rovnováha. 

Opakovanie:  4 aņ 8 krát, 2 série. 

 

Obr. 10 Unožovanie na stepe 
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3.2 Cvičenia zamerané na udrţiavanie silových schopností 

 

Cieľom podkapitoly je opísať a vysvetliť nácvik správnej techniky jednotlivých 

silových cvičení a poukázať na najčastejńie chyby pri týchto cvičeniach, aby tieto chyby  sa 

neprenáńali do kaņdodenného pohybového stereotypu. Pri opise cvičení zameraných na 

udrņiavanie silových schopností starńích jedincov uvádzame primárne a sekundárne 

pouņívané svaly (Binovský, 2003). 

Zásady posilňovania:  

- pred posilňovaním je treba vykonať rozcvičenie, 

- začínať s jednoduchými, ľahkými cvičeniami a postupne zvyńovať náročnosť 

a  zaťaņenie (počtom opakovaní, sérií a intenzitou), 

- koncentrovať sa na správne prevedenie cvičenia a dýchanie, 

- začínať spevňovaním svalov stredu tela (CORE, HSS) a tak preriférnymi svalmi, 

- cvičenie vykonávať ťahom nie ńvihom, 

- nepodceňovať ani nepreceňovať svoju silu a myslieť na zdravie.  

 

      3.2.1 Cvičenia so stepom 

 

11. Cvičenie - zanoņovanie vo vzpore kľačmo  

Popis cvičenia:  VP: podpor kľačmo na predlaktí, predlaktie na stepe, Ľ zanoņiť  

(obr. 11). Po docvičení série zopakovať cvičenie na druhú stranu. Pri 

cvičení je chrbát vzpriamený, hlava v predĺņení trupu, lopatky 

smerom dol k sedacím svalom a k chrbtice. 

Používané svaly:    primárne: veľký  sedací sval (m. gluteus maximus), dvojhlavý  

stehenný  sval (m. biceps femoris), 

                                   Sekundárne: chrbtové svaly, bruńné svaly.     

Najčastejšie chyby:  hlava v predklone alebo v záklone, málo zapojené bruńné svaly, 

vysoko zanoņená noha (dochádza k rotácií panve), okrúhly chrbát 

Účinok cvičenia:  Cvičením sa udrņiava sila DK. 

Opakovanie:  8 aņ 16 krát, 2 série. 
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Obr. 11 a, b Zanožovanie vo vzpore kľačmo  

 

12. Cvičenie – zanoņovanie a vzpaņenie vo vzpore kľačmo 

Popis cvičenia:  VP: vzpor kľačmo: P zanoņiť a Ľ vzpaņiť, cvičenie vykonávať 

nesúčasne (obr. 12). Plynule striedať prácu končatín. 

Používané svaly:         primárne:  veľký  sedací sval (m. gluteus maximus), dvojhlavý  

stehenný  sval (m. biceps femoris), pílovitý sval predný (m. serratus 

anterrior). 

                                   sekundárne – dvojhlavý sval ramenný (m. deltoideus), 

lichobeņníkový sval  (m. trapazius). 

Najčastejšie chyby:  hlava v predklone alebo v záklone, prehnutie v drieku, príliń vysoko 

zdvihnutá noha alebo paņa, dochádza k rotácii trupu, okrúhly chrbát.  

Účinok cvičenia:  udrņanie sily chrbtového svalstva, svalov DK a HK. Cvičením sa 

udrņiava silová a rovnováhová PSCH. 

Opakovanie:  8 aņ 16 krát, 2 série. 

 

   

Obr. 12 Zanožovanie a vzpažovanie vo vzpore kľačmo 

 

13. Cvičenie  -  dvíhanie panvy v ľahu na chrbte 

Popis cvičenia:  VP: ľah vzadu skrčmo (päty oprieť o step), pripaņiť (obr. 13). Krk 

podloņiť uterákom.  
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                                   Pohyb – s výdychom dvíhať panvu a s nádychom postupne poloņiť 

chrbát  a panvu na podloņku. 

Používané svaly:        primárne – ńtvoruhlý driekový sval (m. quadratus lumborum), veľký  

sedací sval (m. gluteus maximus, dvojhlavý  stehenný  sval (m. 

biceps femoris). 

                                   Sekundárne – vzpriamovač trupu (m. erector spinae), trojhlavý 

lýtkový sval (m. triceps surae), najńirńí chrbtový sval (m. latissimus 

dorsi). 

Najčastejšie chyby:  hlava v záklone, vysoko zdvihnutá panva 

Účinok cvičenia:  udrņanie sily sedacích, stehenných, chrbtových svalov a svalov DK.  

Opakovanie:  8 aņ 12 krát, 2 série. 

 

Obr. 13 Dvíhanie panvy v ľahu na chrbte 

 

14. Cvičenie v ľahu - posilňovanie bruńných svalov s prednoņením  

Popis cvičenia:  VP: ľah vzadu, prednoņiť P, Ľ noha na stepe. Skrčiť upaņmo, 

predlaktie hore a dnu (ruky za hlavu). 

                                   Pohyb – s výdychom zodvihnúť trup k prednoņenej P, s nádychom sa 

vrátiť do VP (obr. 14). Po docvičení série zopakovať cvičenie 

s druhou nohou.  

Používané svaly:    primárne: priamy bruńný sval (m. rektus abdominis), ńtvorhlavý 

stehenný sval (m. quadriceps femoris). 

                                   Sekundárne: stehenno-bedrovo driekové svaly (m. psoas major a 

musculus iliacus), vonkajńí ńikmý sval brucha (m. obliquus externus 

abdominis), vnútorný ńikmý sval brucha (m. obliquus internus 

abdominis). 

Najčastejšie chyby:  cvičenie často sa vykonáva ńvihom a vykonáva sa rotácia panvy.  

Účinok cvičenia:  udrņanie sily bruńných svalov a svalov DK.  

Opakovanie:  8  krát, 2 série. 
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Obr. 14 Posilňovanie brušných svalov s prednožením  

 

15. Cvičenie vo vzpore kľačmo 

Popis cvičenia:  VP: vzpor kľačmo, ńpičky oprieť na step. Pohyb – s výdychom 

zodvihnúť panvu a kolená, s nádychom vrátiť kolená na podloņku 

(obr. 15). Pri cvičení je chrbát vzpriamený, hlava v predĺņení trupu, 

panva je fixovaná, lopatky smerom dole a k sebe. 

Používané svaly: primárne: priame bruńné svaly (m. rektus abdominis), najńirńí 

chrbtový sval (m. latissimus dorsi), dvojhlavý sval ramená (m. 

deltoideus), ńtvorhlavý stehenný sval (m. quadriceps femoris). 

                                   Sekundárne – chrbtové svaly, trojhlavý lýtkový sval (m. triceps 

surae). 

Najčastejšie chyby:  hlava v predklone, málo zapojené bruńné a chrbtové svaly, dlane 

nesú poloņene pod ramenami, zadrņiavanie dýchania.  

Účinok cvičenia:  udrņanie sily bruńných svalov a svalov HK, DK a chrbtových svalov.  

Cvičenie je náročnejšie - zaťažované ramenné kĺby a zápästie. 

Opakovanie:  3 aņ 6 krát, 2 série. 

 

 

Obr. 15 Dvíhanie panvy a kolien zo vzporu kľačmo 

 

 

 



   

42 

 

 3.2.2 Cvičenia so závaţím 

 

16. Cvičenie v stoji s činkami   

Popis cvičenia:  VP: stoj rozkročný, pripaņiť (v rukách drņať činky). Pohyb – 

s výdychom ukročiť, preniesť hmotnosť tela na druhú DK, oblúkom 

Ľ predpaņiť a vykonať miernu rotáciu tela na pravú stranu (obr. 16). 

Cvičenie vykonať na obe strany. 

Používané svaly: primárne - ńikmé bruńné svaly (m. obliquus abdominis), dvojhlavý 

sval ramená (m. biceps brachii), deltový sval - kľúčna časť (m. 

deltoideus), ńtvorhlavý stehenný sval (m. quadriceps femoris). 

                                   Sekundárne – veľký prsný sval – kľúčna časť (m. pectoralis major), 

najńirńí chrbtový sval (m. latissimus dorsi), priečny bruńný (m. 

transversus abdominis), trojhlavý lýtkový sval (m. triceps surae). 

Najčastejšie chyby:  nedostatočne zapojené  DK a HK, chyba rotácia.  

Účinok cvičenia:  udrņanie sily DK a HK. Cvičením sa udrņiava silová a koordinačná 

PSCH. 

Opakovanie:              8 aņ 10 krát, 2 série. 

 

 

Obr. 16 Úkrok s rotáciou tela a predpaženie 

 

17. Cvičenie - výpad vzad a úder zdola 

Popis cvičenia:  VP: stoj miernie rozkročný, pokrčiť pripaņmo. Pohyb – s výdychom 

výpad Ľ vzad, Ľ pokrčiť predpaņmo (obr. 17 a, b). Plynule striedame 

strany. 
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Používané svaly: primárne: ramennovretený sval (m. brachioradialis), dvojhlavý sval 

ramena (m. bices brachii), veľký sedací sval (m. gluteus maximus), 

ńtvorhlavý stehenný sval (m. quadriceps femoris). 

                                   Sekundárne: extenzory a flexory predlaktí, stredný sedací sval (m. 

gluteus medius), krajčírsky sval (m. sartorius) a svaly CORE.   

Najčastejšie chyby:  málo zapojené svaly CORE a svaly DK.   

Účinok cvičenia:  udrņanie sily svalov HK,  DK, bruńných a chrbtových svalov. 

Cvičením sa udrņiavajú PSCH: sila a koordinácia. 

Opakovanie:  8 aņ 16 krát, 2 série. 

 

                

Obr. 17 a, b Výpad vzad a úder zdola 

 

18. Cvičenie (kladenie činky na zem a zdvíhanie zo zeme) 

Popis cvičenia:  VP: stoj rozkročný, pripaņiť (činky drņať v rukách). Pohyb - podrep 

rozkročný, predklon - chrbát vystretý, predpaņiť, činky postupne 

poloņiť na zem (obr. 18). Vrátiť sa do VP a cvičenie opakovať - 

zodvihnúť činky zo zeme. 

Používané svaly:        primárne: priamy sval brucha (m. rectus abdominis), dvojhlavý sval 

ramena (m. biceps brachii), deltový sval  (m. deltoideus), ńtvorhlavý 
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stehenný sval (m. quadriceps femoris), sedacie svaly (mm. gluteus 

musculus), najńirńí chrbtový sval (m. latissimus dorsi ).  

                                    Sekundárne – dvojhlavý sval stehna (m. biceps femoris),  

vzpriamovače chrbtice (mm. erector spinae). 

Najčastejšie chyby:  hlava v predklone alebo v záklone, chrbtica počas cvičenia je 

nedostatočné vzpriamená, málo zapojené svaly DK a HK.  

Účinok cvičenia:  udrņanie svalov DK, HK a chrbtových svalov.  

Opakovanie:  4 aņ 8 krát, 2 série. 

 

 

Obr. 18 Zdvíhanie a kladenie činiek v predklone 

 

19. Cvičenie (upaņovanie) 

Popis cvičenia:  VP: mierny stoj rozkročný, predpaņiť (obr. 19a). Pohyb – 

s výdychom s predpaņenia upaņiť (obr. 19b). Pri cvičení je chrbát 

vzpriamený, hlava v predĺņení trupu, lopatky smerom dole a jemne 

k sebe. 

Používané svaly:     primárne: veľký prsný sval (m. pectoralis major), deltové svaly (m. 

deltoideus), nadhrebeňový sval (m. supraspinatus), rombicky sval 

(m. rhomboideus), trapézový sval (m. trapazius).  

Sekundárne –  predný pílovitý sval (m. serratus anterior), 

podhrebeňový sval (m. infraspinatus), dvojhlavý sval ramena (m. 

biceps brachii) a svaly predlaktia. 

Najčastejšie chyby:  nesprávne drņanie tela, málo zapojené svaly CORE, chrbtové svaly. 

a prepnuté kolená. Ďalej záklon trupu v driekovej časti chrbtice. 

Účinok cvičenia:  udrņanie sily svalov HK, bruńných a chrbtových svalov.  
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Opakovanie:  4 aņ 8 krát, 2 série. 

 

Obr. 19 a Predpažovanie v stojí  

                                              

Obr. 19 b Upažovanie v stoji  

                                   

20. Cvičenie v stoji - skrčiť pripaņmo a vzpaņiť 

Popis cvičenia:  VP: stoj mierne rozkročný, pripaņiť (obr. 20a). Pohyb – s výdychom 

skrčiť pripaņmo (obr. 20b). Obmena cvičenia – s nádychom vzpaņiť 

(obr. 20c). Pri cvičení je chrbát vzpriamený, hlava v predĺņení trupu, 

stabilizovane lopatky. 

Používané svaly:     primárne – dvojhlavý sval ramená (m. biceps brachii), flexory 

predlaktí, ramennovretenný sval (m. brachioradialis), trojhlavý sval 

ramena (m. triceps brachii), lakťový sval (m. anconaeus), deltové 

svaly (m. deltoideus), predný pílovitý sval (m. serratus anterior), 

najńirńí chrbtový sval (m. latissimus dorsi). 
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                                   Sekundárne - trapézový sval (m. trapezius), zdvíhač lopatky (m. 

levator scapulae). 

Najčastejšie chyby:  zlé drņanie tela, málo zapojené svaly CORE, zväčńený záklon 

v hrudníku.  

Účinok cvičenia:  udrņanie sily svalov: HK, CORE a chrbtových  svalov.  

Opakovanie:  4 aņ 8 krát, 2 série 

                     

                                        

Obr. 20 a, b, c Pripažovanie  a vzpažovanie v stoji  

21. Cvičenie v stoji 

Popis cvičenia:  VP: stoj mierne rozkročný, pripaņiť (činky v rukách). Pohyb – 

s výdychom Ľ mierny výpad (obr. 21a), zapaņiť (obr. 21b). 

S nádychom pokrčiť pripaņmo (obr. 21c). Pri cvičení je chrbát 

vzpriamený, hlava v predĺņení trupu, lopatky smerom dole a jemne 

k sebe. 

Používané svaly:      primárne - posilňovanie: najńirńí sval chrbta (m. latissimus dorsi), 

väčńí oblý sval (m. teres major), trojhlavý ramenný sval (m. triceps 

brachii), deltový sval (m. deltoideus), flexory predlaktia, veľký prsný 

sval (m. pectoralis major).                                         

Sekundárne – posilňovanie: pri zapaņovaní - trojhlavý ramenný sval 

(m. triceps brachii); pri flexii predlaktia -  dvojhlavý sval ramena (m. 
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biceps brachii); DK - ńtvorhlavý stehenný sval (m. quadriceps 

femoris); strečing: trojhlavý lýtkový sval (m. triceps surae). 

Najčastejšie chyby:  zlé drņanie tela, málo zapojené svaly CORE a chrbtové svaly, 

vysoko zdvihnuté ramená.  

Účinok cvičenia:  udrņanie sily svalov HK, chrbtových a bruńných svalov.  

Opakovanie:  4 aņ 8 krát, 2 série. 

 

                                  

Obr. 21 a, b, c Zapažovanie a pripažovanie vo výpade vzad 

22. Cvičenie  v stoji 

Popis cvičenia:  VP: stoj mierne rozkročný, vzpaņiť - činky drņať nadhmatom (obr. 

22a). Pohyb – s výdychom pokrčiť prednoņmo a predpaņiť (obr. 

22b). S nádychom sa vrátiť do VP. Cvičenie opakovať na obe strany. 

Pri cvičení je chrbát vzpriamený, hlava v predĺņení trupu, lopatky 

smerom dole a k sebe. 

Používané svaly:   primárne: predný pílovitý sval (m. serratus anterior), deltový sval 

ramena (m. deltoideus), dvojhlavý sval ramena (m. biceps brachii), 

zdvíhač lopatky (m. levator scapulae), ńtvorhlavý stehenný sval (m. 

quadriceps femoris). 

                                    Sekundárne: lichobeņníkový sval (m. trapezius), veľký prsný sval 

(m. pactoralis major), sedacie svaly (m. gluteus), bruńné svaly. 

Najčastejšie chyby:  vysoko dvihnuté koleno, málo zapojené svaly CORE a chrbtové 

svaly.   

Účinok cvičenia:  udrņanie sily svalov DK, HK, bruńných a chrbtových svalov. 
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Opakovanie:  4 aņ 8 krát, 2 série. 

                              

Obr. 22 a, b Predpažovanie a súčasné prednožovanie z vzpaženia 

 

23. Cvičenie v ľahu na chrbte 

Popis cvičenia:  VP: ľah vzadu skrčmo, predpaņiť (obr. 23a). Pohyb – s nádychom 

upaņiť (obr. 23b) a s výdychom sa vrátiť do predpaņenia. 

Používané svaly:      primárne – veľký prsný sval (m. pectoralis major), deltové svaly (m.  

deltoideus), rombicky sval (m. rhomboideus), lichobeņníkový sval 

(m. trapazius).  

Sekundárne –  podhrebeňový sval (m. infraspinatus). 

Najčastejšie chyby:  hlava v záklone, ramená blízko uńí, málo zapojené bruńné svaly, 

chodidlá nie sú rovnobeņne. 

Účinok cvičenia:  udrņanie sily svalov HK a chrbtových svalov.  

Opakovanie:  8 aņ 16 krát, 2 série. 

          

Obr. 23 a, b Upažovanie v ľahu na chrbte 
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24. Cvičenie  v ľahu na chrbte 

Popis cvičenia:  VP: ľah vzadu skrčmo, predpaņiť (činky drņať nadhmatom, obr. 

24a). Pohyb – s nádychom Ľ pripaņiť (obr. 24b) a s výdychom sa 

vrátiť do predpaņenia. Plynule striedať paņe. 

Používané svaly:     primárne: deltové svaly (m. deltoideus), dvojhlavý sval ramena (m. 

biceps brachii).  

                                   Sekundárne: veľký prsný sval (m. pectoralis major), trapézový sval 

(m. trapazius).  

Najčastejšie chyby:  hlava v záklone a málo zapojené bruńné svaly.   

Účinok cvičenia:  udrņanie sily svalov HK, ďalej bruńných a chrbtových svalov.  

Opakovanie:  4 aņ 8 krát, 2 série. 

       

       

Obr. 24 a, b Predpažovanie a pripažovanie v ľahu na chrbte 

25. Cvičenie v ľahu  na chrbte 

Popis cvičenia:  VP: ľah vzadu skrčmo, skrčmo pripaņiť (činky drņať podhmatom). 

Pohyb – plynule vystierať a skrčiť HK. 

Používané svaly:        primárne – dvojhlavý sval ramena (m. biceps brachii). 

                                   Sekundárne: flexory predlaktia. 

Najčastejšie chyby:  hlava v záklone, málo zapojené bruńné a chrbtové svaly.   

Účinok cvičenia:  udrņanie sily svalov HK, svalov CORE a chrbtových svalov.  

Opakovanie:  4 aņ 8 krát, 2 série. 

       

Obr. 25 a, b Predpažovanie skrčmo v ľahu na chrbte 



   

50 

 

26. Cvičenie v ľahu na chrbte  

Popis cvičenia:  VP: ľah vzadu skrčmo, predpaņiť mierne von (činky drņať 

nadhmatom, obr. 26a). Pohyb – s výdychom skríņiť predpaņmo, 

s nádychom sa vrátiť do predpaņenia. 

Používané svaly:       primárne: deltový sval (m. deltoideus), dvojhlavý sval ramena (m. 

biceps brachii), najńirńí chrbtový sval (m. latissimus dorsi). 

                                   Sekundárne: prsné svaly (m. pectoralis), svaly rombické (m. 

rhomboideus), 

Najčastejšie chyby:  hlava v predklone alebo v záklone, málo zapojené bruńné a chrbtové 

svaly, hlava je pri cvičení zdvihnutá od zeme. 

Účinok cvičenia:  udrņanie sily svalov HK, svalov HSS a chrbtových svalov.  

Opakovanie:  4 aņ 8 krát, 2 série. 

    Obr. 26 a 

        

Obr. 26 b, c Predpažovanie skrižmo v ľahu na chrbte 

 

27. Cvičenie v ľahu na chrbte 

Popis cvičenia:  VP: ľah vzadu skrčmo, pokrčiť upaņmo (činky chytiť nadhmatom – 

obr. 27a). Pohyb – s výdychom predpaņiť (obr. 27 b). Chodidlá 

a kolená drņať rovnobeņne.  

Používané svaly:       primárne:  dvojhlavý sval ramena (m. biceps brachii), deltový sval  

           (m.  deltoideus). 

                                   Sekundárne: svaly rombické (m. rhomboideus), trojhlavý ramenný 

sval (m. triceps brachii), najńirńí chrbtový sval (m. latissimus dorsi). 

Najčastejšie chyby:  hlava v záklone, málo zapojené bruńné a chrbtové svaly.   
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Účinok cvičenia:  udrņanie sily svalov HK, bruńných a chrbtových svalov.  

Opakovanie:  4 aņ 8 krát, 2 série. 

      

Obr. 27 a, b Predpažovanie v ľahu na chrbte z pokrčenia upažmo 

 

28. Cvičenie v ľahu na chrbte 

Popis cvičenia:  VP: ľah vzadu skrčmo, predpaņiť (činky drņať nadhmatom, obr. 

28a). Pohyb – s výdychom skrčiť vzpaņmo, lakte smerujú k stropu 

(obr. 28b), činky k zemi. S nádychom predpaņiť.  

Používané svaly:      primárne: trojhlavý sval ramena (m. triceps brachii), lichobeņníkový 

sval (m. trapezius). 

                                   Sekundárne: deltový sval (m. deltoideus), najńirńí chrbtový sval (m. 

latissimus dorsi). 

Najčastejšie chyby:  hlava v záklone, málo zapojené svaly CORE a chrbtové svaly. 

Chodidlá a kolená nie sú uloņené rovnobeņne.  

Účinok cvičenia:  udrņanie sily svalov HK a svalov CORE. 

Opakovanie:  4 aņ 8 krát, 2 série. 

 

          

Obr.  28 a, b Posilňovanie tricepsov v ľahu na chrbte 

 

29. Cvičenie v ľahu na chrbte 

Popis cvičenia:  VP: ľah vzadu skrčmo, pripaņiť. Pohyb – s výdychom zdvihnúť 

panvu nahor, predpaņiť (obr. 29). S nádychom vrátiť sa do VP. 
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Používané svaly:         primárne: sedacie svaly (mm. gluteus), dvojhlavý sval stehna (m. 

biceps femoris), vzpriamovače chrbtice (m. erector spinae), deltové 

svaly (m. deltoideus), dvojhlavý sval ramena (m. biceps brachii). 

                                   Sekundárne: veľký prsný sval (m. pectoralis major).  

Najčastejšie chyby:  málo zapojené sedacie svaly a chrbtové svaly.   

Účinok cvičenia:  udrņanie sily svalov DK, HK a svalov panvového dna.  

Opakovanie:  4 aņ 8 krát, 2 série. 

 

Obr. 29 Dvíhanie panvy v ľahu na chrbte  

 

30. Cvičenie v ľahu na chrbte - posilňovanie ńikmých bruńných svalov 

Popis cvičenia:  VP: ľah vzadu skrčmo, Ľ prednoņiť (extenzia chodidla), P pokrčmo 

upaņiť (obr. 30a). Ľ ruka za hlavou. Pohyb – s výdychom zdvihnúť 

trup ku DK a ruku priblíņiť k flexovanej ńpičke opačnej nohy (obr. 

30b). Po jednej sérií striedať nohu. 

Používané svaly:         primárne: ńikmé bruńné svaly (mm. obliqus abdominis) a 

priame bruńné svaly (m. rectus abdominis). 

                                   Sekundárne: pílovitý predný sval (m. serratus anterior), 

bedrovodriekový sval (m. iliopsoas), priamy stehenný sval (m. rectus 

femoris), trojhlavý lýtkový sval (m. triceps surae). 

Najčastejšie chyby:  málo zapojené bruńné svaly, tlačenie brady k hrudníku.   

Účinok cvičenia:  udrņanie sily bruńných svalov, ďalej svalov HK a DK.  

Opakovanie:  4 aņ 8 krát, 2 série. 
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Obr. 30 a, b Posilňovanie šikmých brušných svalov 

 

31. Cvičenie v ľahu na bruchu- súčasne zanoņovanie a zapaņovanie 

Popis cvičenia:  VP: ľah vpredu, pripaņiť (činky drņať nadhmatom). Pohyb – 

s výdychom pomaly mierne zanoņiť a zapaņiť, čelo ostáva na 

podloņke (obr. 31). S nádychom vrátiť sa do VP. Cvičiť a dýchať 

plynule. 

Používané svaly:     primárne:  vzpriamovače chrbtice (mm. erector spinae), ńtvorúhly 

driekový sval (m. quadratus lumborum), najńirńí chrbtový sval (m. 

latisimus dorsi), sedacie svaly (mm. gluteus), dvojhlavý sval stehna 

(m. biceps femoris) 

  Sekundárne: deltový sval (m. deltoideus), svaly rombické (m. 

rhomboideus). 

Najčastejšie chyby:  hlava v predklone alebo v záklone, málo zapojené chrbtové svaly. 

Vysoko zanoņené alebo zapaņené končatiny a zadrņiavanie dýchania.  

Účinok cvičenia:  udrņanie sily chrbtového, sedacieho svalstva a svalov DK a HK. 

Opakovanie:  3 aņ 6 krát, 2 série. 

 

Obr. 31 Súčasne zanožovanie a zapažovanie  
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32. Cvičenie v ľahu na bruchu 

Popis cvičenia:  VP: ľah vpredu, vzpaņiť (činky drņať nadhmatom, ruky na zemi). 

Pohyb – s výdychom pomaly miernie Ľ zanoņiť a PR mierne 

dvihnúť zo zeme (obr. 32). S nádychom sa vrátiť do VP. Cvičenie 

vykonávať na obe strany. 

Používané svaly:       primárne: sedacie svaly (mm. gluteus), vzpriamovače chrbtice (mm. 

erector spinae), najńirńí chrbtový sval (m. latisimus dorsi), dvojhlavý 

sval stehna (m. biceps femoris). 

  Sekundárne: deltový sval (m. deltoideus), svaly rombické (mm. 

rhomboideus) a  svaly predlaktia.                                

Najčastejšie chyby:  hlava v záklone, vysoko zanoņená DK, rotácia v bedrovom kĺbe 

a tým panva nezostáva v čelovej rovine; zväčńuje sa prehnutie 

v drieku. 

Účinok cvičenia:  udrņanie sily chrbtových svalov a svalov HK, DK. 

Opakovanie:  4 aņ 8 krát, 2 série. 

 

 

Obr. 32  Nesúčasné zanožovanie a vzpažovanie v ľahu na chrbte 

 

 

      3.2.3 Cvičenia s rubberbandom 

 

33. Cvičenie v stoji  

Popis cvičenia:  VP: stoj miernie rozkročný, ruky na panve (rubberbandy umiestnené 

na chodidlách). Pohyb – s výdychom unoņiť, mierne pokrčiť 

končatinu (obr. 33). Po jednej sérii striedať DK. 
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Používané svaly:       primárne: napínač ńirokej pokrývky (m. tensor fascia latae), bočný 

ńiroký sval (m. vestus lateralis), veľký sedací sval (m. gluteus 

maximus). 

                                    Sekundárne: stredný sedací sval (m. gluteus medius). 

Najčastejšie chyby:  hlava v predklone, málo aktívne svaly CORE, okrúhly chrbát, veľké 

zanoņovanie.   

Účinok cvičenia:  udrņanie sily svalov DK. Cvičením sa udrņiava aj rovnováhová 

PSCH. 

Opakovanie:  4 aņ 8 krát, 2 série. 

 

 

Obr. 33 Unožovanie v stoji s rubberbandom  

 

34. Cvičenie v stoji 

Popis cvičenia:  VP: mierny drep rozkročný,  pripaņiť (v rukách drņať expander – 

obr. 34 a). Pohyb – s výdychom vystrieť DK a mierne zapaņiť (obr. 

34b). S nádychom sa vrátiť do VP. Pri cvičení je chrbát vzpriamený, 

hlava v predĺņení trupu, lopatky smerom dole a k sebe.  

Používané svaly:   primárne: svaly ramenného pletenca (mm. cinguli membri 

superioris), najńirńí chrbtový sval  (m. latissimus dorsi), väčńí oblý 

sval (m. teres major), deltový sval – tŕňová časť (m. deltoideus – 

pars spinalis).  

Sekundárne: trojhlavý sval ramena (m. triceps brachii),  malý oblý 

sval (m. teres minor), ńtvorhlavý stehenný sval (m. quadriceps 

femoris). 

Najčastejšie chyby:  hlava v predklone alebo v záklone, málo zapojené sedacie svaly, 

CORE a chrbtové svaly.   

Účinok cvičenia:  udrņanie sily svalov DK, HK, sedacích a chrbtových svalov.  
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Opakovanie:  4 aņ 8 krát, 2 série. 

 

     

Obr.  34 a, b Zapažovanie v stoji s rubberbandom  

 

35. Cvičenie v stoji – lukostrelec   

Popis cvičenia:  VP: stoj rozkročný, pokrčiť P (hmotnosť na PN), P skrčmo upaņiť, Ľ  

upaņiť nahor (v rukách drņať rubberband) – nádych (obr. 35). Pohyb 

– s výdychom pustiť natiahnutý expander z pravej ruky. Po jednej 

sérii zmeniť stranu.  

Používané svaly:        primárne: dvojhlavý sval ramena (m. biceps brachii), ramenný 

deltový sval (m. deltoideus). 

                                   Sekundárne: ńtvorhlavý stehenný sval (m. quadriceps femoris). 

Najčastejšie chyby:  málo zapojené svaly HK, DK a svaly CORE. 

Účinok cvičenia:  udrņanie sily svalov HK, DK a chrbtových svalov.  

Opakovanie:  3 aņ 6 krát, 2 série. 

 

 

Obr. 35 „Lukostrelec“  
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36. Cvičenie – prednoņovanie v podpore leņmo vzadu 

Popis cvičenia:  VP: podpor leņmo vzadu na predlaktí, Ľ skrčiť (expander 

umiestnený na chodidlách). Pohyb – s výdychom miernie P 

prednoņiť. Po jednej sérií striedať nohu. 

Používané svaly:    primárne: ńtvorhlavý stehenný sval (m. quadriceps femoris), priamy 

bruńný sval (m. rectus abdominis) 

                                   Sekundárne: ramenný deltový sval (m. deltoideus) 

Najčastejšie chyby:  hlava v záklone, malo vystretý chrbát, lakte nie sú umiestnené pod 

ramenami. 

Účinok cvičenia:  udrņanie sily svalov DK a svalov brucha.  

Opakovanie:  3 aņ 6 krát, 2 série. 

 

              

Obr. 36 a, b Prednožovanie v podpore ležmo vzadu 

 

37. Cvičenie vo vzpore kľačmo 

Popis cvičenia:  VP: vzpor kľačmo na predlaktí (expander umiestnený na chodidlách 

obr. 36 a). Pohyb – s výdychom Ľ pokrčmo zanoņiť (obr. 37 b). Po 

jednej sérií striedať stranu. Obmena cvičenia – P zanoņiť (obr.  37 c).  

Pri cvičení je chrbát vzpriamený, hlava v predĺņení trupu, lopatky 

smerom k sedacím svalom a k sebe. 

Používané svaly:    primárne: veľký  sedací sval (m. gluteus maximus), dvojhlavý  

stehenný  sval (m. biceps femoris), 

                                   Sekundárne: chrbtové svaly, bruńné svaly.     

Najčastejšie chyby:  hlava v predklone alebo v záklone, noha zanoņená vyńńie bedrového 

kĺbu – zväčńený záklon v driekovej časti chrbtice.  

Účinok cvičenia:  udrņanie svalov DK a sedacích svalov 

Opakovanie:  4 aņ 8 krát, 2 série. 
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Obr. 37 a Vzpor kľačmo na predlaktí 

              

Obr. 37 b, c Zanožovanie vo vzpore kľačmo na predlaktí 

 

3.3       Cvičenia zamerané na udrţiavanie rovnováhových schopností 

  

Cieľom podkapitoly je opísať a vysvetliť nácvik správnej techniky jednotlivých 

cvičení a poukázať na najčastejńie chyby pri týchto cvičeniach.   

 

 

3.3.1 Cvičenia so závaţím 

 

38. Cvičenie rovnováhy v stoji s činkami 

Popis cvičenia:  VP: v stoji mierne rozkročnom, pripaņiť (drņať činky nadhmatom). 

Pohyb – s výdychom P zanoņiť, vzpaņiť vpred (obr. 38a). 

S nádychom pokrčmo prednoņiť a upaņiť (obr. 38b). To isté vykonať 

na druhú stranu. 

Najčastejšie chyby:  hlava v predklone alebo v záklone, málo zapojené bruńné, sedacie 

a chrbtové svaly.   

Účinok cvičenia:  udrņanie sily svalstva DK, HK, svalov chrbta a svalov CORE. 

Cvičením sa udrņiavajú PSCH: sila a rovnováha. 

Opakovanie:  3 aņ 6 krát, 2 série. 
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Obr. 38. a, b Cvičenie rovnováhy v stoji na jednej nohe s činkami 

 

39. Cvičenie rovnováhy v stoji s činkami 

Popis cvičenia:  VP: v stoji mierne rozkročnom, pripaņiť (v rukách drņať činky). 

Pohyb – s výdychom P prednoņiť, obe ruky predpaņiť (obr. 39). 

Vykonávať malé kruhy DK. To isté vykonať na druhú stranu. 

Najčastejšie chyby:  hlava v predklone alebo v záklone, málo zapojené bruńné, sedacie 

a chrbtové svaly.   

Účinok cvičenia:  udrņanie sily svalov DK, HK, svalov chrbta a svalov CORE. 

Cvičením sa udrņiavajú PSCH: sila a rovnováha. 

Opakovanie:  3 aņ 6 krát, 2 série. 

 

     

Obr. 39 Cvičenie rovnováhy v stoji – prednožená noha vykonáva malé kruhy 
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40. Cvičenie rovnováņne v stoji s činkami 

Popis cvičenia:  VP: v stoji mierne rozkročnom, pripaņiť (v rukách drņať činky). 

Pohyb – s výdychom P zanoņiť, predpaņiť poniņńie (obr. 40a), 

Potom pripaņiť pokrčmo (obr. 40b). To isté vykonať na druhú stranu. 

Najčastejšie chyby:  hlava v predklone alebo v záklone, málo zapojené svaly HK, bruńné, 

sedacie a chrbtové svaly.   

Účinok cvičenia:  udrņanie sily svalstva DK, HK, svalov chrbta a svalov CORE. 

Cvičením sa rozvíjajú alebo udrņiavajú PSCH: sila a rovnováha. 

Opakovanie:  3 aņ 6 krát, 2 série. 

                                                  

Obr. 40 a, b „Váha“ s pripažovaním pokrčmo 

 

3.3.2 Cvičenia s expanderom 

   

41. Cvičenie v stoji s expanderom (TheraBand) 

Popis cvičenia:  VP: stoj mierne rozkročný, pokrčiť pripaņmo, drņať rukami obidva 

konce expandera, stred expandera je pod P chodidlom. S výdychom 

pokrčiť prednoņmo P. S nádychom vrátiť sa do VP. Zopakovať 

cvičenie s druhou nohou (obr. 41). 

Pri cvičeniach je chrbát vzpriamený, hlava v predĺņení trupu, lopatky 

smerom dole a k sebe. 

Najčastejšie chyby:  málo zapojené bruńné svalstvo, guľatý chrbát, uvoľnené zápästie.  

Účinok cvičenia:  udrņanie sily svalstva DK, HK, chrbtových svalov a svalov CORE. 

Cvičením sa rozvíjajú alebo udrņiavajú PSCH: sila a rovnováha.  

Opakovanie:   4 aņ 8 krát  na kaņdú stranu, 2 série. 



   

61 

 

 

Obr. 41  Prednožovanie  v stoji pokrčmo (Zdroj: Horbacz, Dračková, 2022) 

42. Cvičenie v stoji s expanderom  

Popis cvičenia:  VP: stoj mierne rozkročný, pokrčiť pripaņmo, konce expandera drņať 

v rukách, stred expandera je pod P chodidlom (obr. 42a). Pohyb -  s 

výdychom prednoņiť P (obr. 42b). S nádychom vrátiť sa do VP. 

Zopakovať cvičenie s druhou nohou.  

Pri cvičení je chrbát vzpriamený, hlava v predĺņení trupu, lopatky 

smerom dole a k sebe  

(Horbacz, Dračková, 2022). 

Najčastejšie chyby:  málo zapojené bruńné svaly, „guľatý chrbát“, uvoľnené zápästie.  

Účinok cvičenia:  udrņanie sily svalstva DK, HK, chrbtových svalov a svalov CORE. 

Cvičením sa udrņiava okrem silových PSCH aj rovnováha. 

Opakovanie:   4 aņ 8 krát na kaņdú stranu, 2 série. 

                                                

Obr. 42 a, b Prednožovanie  v stoji (Zdroj: Horbacz, Dračková, 2022) 

 

 

 



   

62 

 

3.3.3 Cvičenia s overbalovými loptami 

 

43. Cvičenie v stoji s loptou   

Popis cvičenia: VP: stoj mierne rozkročný, pokrčiť pripaņmo, loptu drņať v rukách. 

S výdychom prednoņiť P, rukami stlačiť loptu. S nádychom vrátiť sa 

do VP. Po docvičení série zopakovať cvičenie s druhou nohou (obr. 

43). Pri cvičení je chrbát vzpriamený, môņe byť mierny predklon, 

hlava v predĺņení trupu, lopatky smerom dole a k sebe (Horbacz, 

Dračková, 2022). 

Najčastejšie chyby:  málo zapojené bruńné a chrbtové svaly, uvoľnené zápästie.  

Účinok cvičenia:  udrņanie sily svalov DK, HK, chrbtových svalov a svalov CORE. 

Cvičením sa udrņiava okrem silových PSCH aj rovnováha.  

Opakovanie:   4 aņ 8 krát na kaņdú stranu, 2 série. 

 

Obr. 43 Prednožovanie v stoji s overbalovou loptou (Zdroj: Horbacz, Dračková, 2022) 

44. Cvičenie v stoji s  loptou 

Popis cvičenia:  VP: stoj mierne rozkročný, loptu drņať pripaņmo vpred v rukách. S 

výdychom zanoņiť P, upaņiť, loptu uchopiť Ľ rukou (obr. 44). 

S nádychom vrátiť sa do VP. Po docvičení série zopakovať cvičenie 

s druhou nohou a rukou. 

Pri cvičení je chrbát vzpriamený, hlava v predĺņení trupu, lopatky 

smerom dole a k sebe (Horbacz, Dračková, 2022).. 

Najčastejšie chyby:   zaklonená hlava, vysunutá hlava (protrakcia), málo zapojené bruńné 

svaly, rotácia panvy. 
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Účinok cvičenia:  udrņanie sily svalov DK, HK, chrbtových, sedacích svalov a svalov 

CORE. Cvičením sa rozvíjajú alebo udrņiavajú PSCH: sila, 

koordinácia a rovnováha.  

Opakovanie:             4 aņ 8 krát  na kaņdú stranu, 2 série. 

 

 

Obr. 44 Cvičenie rovnováhy v stoji – „váha“ s upažením  

(Zdroj: Horbacz, Dračková, 2022) 

 

45. Cvičenie v stoji s loptou  

Popis cvičenia:  VP: stoj mierne rozkročný, pokrčiť predpaņmo, loptu drņať v rukách. 

S nádychom loptu stlačiť rukami, pokrčiť prednoņmo P, unoņiť 

pokrčmo, prednoņiť dnu pokrčmo. S výdychom vrátiť sa do VP. Po 

docvičení série zopakovať s druhou nohou (obr. 45). 

Pri cvičení je chrbát vzpriamený, hlava v predĺņení trupu, lopatky 

smerom dole a k sebe. 

Najčastejšie chyby:  uvoľnené bruńné a chrbtové svalstvo, rotácia panvy, zdvihnuté 

ramená (Horbacz, Dračková, 2022). 

Účinok cvičenia:  udrņanie sily svalov DK, HK, chrbtových, sedacích svalov a svalov 

CORE. Cvičením sa rozvíjajú alebo udrņiavajú PSCH: sila, 

koordinácia a rovnováha.  

Opakovanie:   4 aņ 8 krát  na kaņdú stranu, 2 série. 
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Obr. 45 Unoženie pokrčmo v stoji (Zdroj: Horbacz, Dračková, 2022) 

 

46. Cvičenie v sede s loptou medzi kolenami 

Popis cvičenia:  VP: sed pokrčmo, loptu drņať medzi kolenami, predpaņiť. 

S výdychom prednoņiť skrčmo, stlačiť loptu medzi kolenami, mierny 

záklon trupom (obr. 46). S nádychom sa vrátiť do VP. 

Najčastejšie chyby:  hlava v predklone alebo v záklone, málo zapojené bruńné a chrbtové 

svaly (Horbacz, Dračková, 2022). 

Účinok cvičenia:  udrņanie sily svalov: bruńných, DK, HK a chrbtových svalov. 

Cvičením sa udrņiavajú PSCH: sila a rovnováha. 

Opakovanie:  3 aņ 6 krát, 2 série. 

 

Obr. 46 Sed pokrčmo s loptou medzi kolenami (Zdroj: Horbacz, Dračková, 2022) 
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3.4 Cvičenia zamerané na udrţiavanie flexibility a kĺbovej pohyblivosti  

 

Cieľom podkapitoly je opísať a vysvetliť nácvik správnej techniky jednotlivých 

cvičení a poukázať na to, ako je strečing  dôleņitý pri kaņdodenných činnostiach.  

Ńimonek (2008) na dosiahnutie pozitívneho efektu pri cvičeniach kĺbovej pohyblivosti 

a ohybnosti chrbtice v starńom veku odporúča reńpektovať nasledujúce zásady:  

- pred cvičeniami ohybnosti vykonávať rozcvičenie,  

- pohyb vykonávať pomaly, 

- rozsah pohybu postupne zvyńovať do mierneho napätia, nikdy za hranicu bolesti, 

- nepouņívať ńvihové pohyby, 

- cvičiť často a pravidelne (4 – 6 krát týņdenne), 

- koncentrovať sa na správne prevedenie cvičenia a dýchanie. 

 

3.4.1 Cvičenia bez pomôcok 

 

47. Cvičenie v stoji 

Popis cvičenia:  VP: v stoji mierne rozkročnom, pripaņiť. Pohyb – s nádychom 

vzpaņiť a spojiť ruky (obr. 47). S výdychom sa vrátiť do VP. Pri 

cvičení drņať vzpriamený chrbát.  

Najčastejšie chyby:  zle postavenie chodidiel, hlava v predklone alebo v záklone, málo 

zapojené chrbtové svaly.   

Účinok cvičenia:  udrņanie flexibility hornej časti tela. 

Opakovanie:  3 aņ 5 krát. 

 

Obr. 47 Vzpaženie rúk v stoji 
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48. Cvičenie v stoji – úklon do boku 

Popis cvičenia:  VP: v stoji mierne rozkročnom, pripaņiť. Pohyb – s nádychom 

vzpaņiť a spojiť ruky. S výdychom úklon do strany (obr. 48). Pri 

cvičení drņať vzpriamený chrbát.  

Najčastejšie chyby:  zle postavenie chodidiel, hlava v predklone alebo v záklone, málo 

zapojené chrbtové svaly.   

Účinok cvičenia:  udrņanie flexibility hornej časti tela. 

Opakovanie:  2 aņ 3 krát na kaņdú stranu. 

 

 

Obr. 48 Úklony vo vzpažení  

 

49. Cvičenie v stoji 

Popis cvičenia:  VP: v stoji mierne rozkročnom, ruky chytiť za chrbtom. Pohyb – 

s nádychom zapaņiť. V tejto polohe zotrvať 5 sek. a vrátiť sa do VP.  

Najčastejšie chyby:  hlava v predklone alebo v záklone, chrbát v záklone, málo zapojené 

bruńné svaly.   

Účinok cvičenia:  udrņanie flexibility svalov HK a prsných svalov.  

Opakovanie:  3 krát 
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Obr. 49 Zapažovanie v stoji 

 

50. Cvičenie v stoji 

Popis cvičenia:  VP: v stoji mierne rozkročnom, pripaņiť. Pohyb – s nádychom P 

vykročiť vpred – pokrčmo (výpad v pred), upaņiť (obr. 50). V tejto 

polohe zotrvať 10 s a vrátiť sa do VP. Potom opakovať cvičenie na 

druhú stranu. 

Najčastejšie chyby:  hlava v predklone alebo v záklone, vysoko zdvihnuté plecia, málo 

zapojené chrbtové svaly.   

Účinok cvičenia:  udrņanie flexibility svalov DK, HK a prsných svalov.  

Opakovanie:  2 aņ 4 krát 

 

 

Obr. 50 Výpad vzad s upažením 
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51. Cvičenie v ľahu na chrbte 

Popis cvičenia:  VP: ľah vzadu, skrčmo prednoņiť. Rukami drņať koleno a zotrvať 15 

sek. (obr. 51). 

Najčastejšie chyby:  hlava v záklone, dvihnutie ramien k uńiam, zdvihnutá DK, rotovaná 

panva.   

Účinok cvičenia:  flexibilita svalov chrbtových a kĺbová pohyblivosť DK.  

Opakovanie:  2 krát na kaņdá DK 

 

 

Obr. 51 Priťahovanie skrčenej nohy k hrudníku v ľahu na chrbte 

 

52. Cvičenie v ľahu na chrbte 

Popis cvičenia:  VP: ľah vzadu, skrčmo prednoņiť. V polohe vydrņať 10-15 sek. (obr. 

52). 

Najčastejšie chyby:  hlava v záklone, sunutie pliec vpred a zdvihnutie k uńiam. 

Účinok cvičenia:  flexibilita sedacieho a chrbtového svalstva,  kĺbová pohyblivosť 

bedrových kĺbov.  

Opakovanie:  2 aņ 3 krát 

 

 

Obr. 52 Priťahovanie skrčených nôh k hrudníku 
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53. Cvičenie v ľahu na bruchu 

Popis cvičenia:  VP: ľah vpred, P pokrčmo unoņiť, skrčmo upaņiť poniņe, dlane na 

podloņke (obr. 53 a). Vydrņať v tejto polohe 10 aņ 15 sekúnd. Potom 

vykonať cvičenie na druhú stranu (obr. 53 b).  

Najčastejšie chyby:  málo uvoľnené svaly celého tela, koleno bliņńie lakťa, panva bliņńie 

k podloņke.  

Účinok cvičenia:  kĺbová pohyblivosť DK, HK  a relax celého tela. 

Opakovanie:  1 aņ 2 krát na kaņdú stranu 

 

              

Obr. 53 a, b Relax v ľahu na bruchu 

 

54. Cvičenie vo vzpore kľačmo 

Popis cvičenia:  VP: vzpor kľačmo, pohyb – s výdychom rotácia trupu na jednu 

stranu, P predpaņená čelným oblúkom vľavo (obr. 54a). To isté 

vykonať na druhú stranu (obr. 54b). 

Najčastejšie chyby:  hmotnosť hornej časti tela je príliń prenesená na hlavu a krk. 

Účinok cvičenia:  flexibilita chrbtových svalov. 

Opakovanie:  2 krát na kaņdú stranu. 

 

              

Obr. 54  a, b Rotácia trupu na jednu stranu vo vzpore kľačmo 

  

 



   

70 

 

55. Cvičenie v sede  

Popis cvičenia:  VP: sed roznoņmo, upaņiť dole. S výdychom vykonať pomaly 

predklon hrudníkom k zemi. Kto má dobrú flexibilitu rukami chytí 

ńpičky nôh. Vydrņať v polohe 10 aņ 15 sek. 

Najčastejšie chyby:  málo výstrely chrbát. 

Účinok cvičenia:  flexibilita chrbtových svalov, svalov DK a kĺbová pohyblivosť DK.  

Opakovanie:  2 krát 

 

 

Obr. 55  V sede roznožmo predklon trupu k zemi  

 

56. Cvičenie v ľahu  

Popis cvičenia:  VP: ľah vzad skrčmo. Pohyb – s výdychom panvu dvíhať nahor 

stavec po stavci.  Rukami drņať panvu (obr. 56). Plynule dýchanie - 

vydrņať 10 sek. S nádychom postupne chrbát a panvu poloņiť na 

podloņku. 

Najčastejšie chyby:  príliń zdvihnutá, alebo nízko zdvihnutá panva, rotovaná panva, 

chodidlá nie sú postavené rovnobeņne. 

Účinok cvičenia:  udrņanie flexibility ńtvorhlavého stehenného svalu a bedrovo 

driekového svalu. 

Opakovanie:  4 krát 
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Obr. 56  Dvíhanie panvy v ľahu na chrbte  

 

57. Cvičenie v ľahu na chrbte 

Popis cvičenia:  VP: ľah vzad pokrčmo. P nohu umiestniť nad Ľ koleno. Rukami 

chytiť  ľavé stehno. Pohyb – s výdychom Ľ pokrčmo prednoņiť, 

Vydrņať 15 - 20 sek. (obr. 57), pričom plynule dýchať. S nádychom 

sa pomaly vrátiť do VP. 

Najčastejšie chyby:  hlava v záklone, vysoko panva, rotovaná panva, chodidlá nie sú 

postavené rovnobeņne. 

Účinok cvičenia:  flexibilita sedacích svalov, hlavne hruńkového sedacieho svalu.  

Opakovanie:  1 krát na obe strany 

 

Obr. 57 Naťahovanie sedacích svalov v ľahu na chrbte 

 

3.4.2 Cvičenia so stepom 

 

58. Cvičenie v miernom drepe 

Popis cvičenia:  VP: mierny drep rozkročný a mierny predklon, pravá DK vystretá. 

Ruky opreté o stehná. V polohe vydrņať 10 sek. Chrbát vzpriamený 

a hlava v predĺņení chrbtici. 
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Najčastejšie chyby:  hlava v predklone alebo v záklone, okrúhly chrbát, málo zapojené 

svaly DK.   

Účinok cvičenia:  udrņanie flexibility svalov DK.  

Opakovanie:  2 krát na kaņdú stranu. 

 

 

Obr. 58 Naťahovanie adduktorov stehna 

 

59. Cvičenie v stoji  

Popis cvičenia:  VP: stoj čelom k stepu, Ľ prednoņiť dolu na step, P chodidlo smeruje 

priamo vpred. Pohyb – s výdychom mierny predklon, ruky oprieť o 

panvu. Vzpriamený chrbát. V polohe zotrvať 10 aņ 15 sek. Potom 

cvičenie vykonať na P nohu  

Najčastejšie chyby:  hlava v predklone alebo v záklone, okrúhly chrbát.   

Účinok cvičenia:  naťahovanie flexorov kolenného kĺbu, udrņanie flexibility svalov 

DK. 

Opakovanie:  3  krát na kaņdú stranu 

 

Obr. 59 Naťahovanie flexorov kolenného kĺbu 
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60. Cvičenie vo vzpore kľačmo s rukami na stepe 

Popis cvičenia:  VP: vzpor kľačmo, dlane na stepe. Pohyb – s nádychom rotácia 

trupu, Ľ upaņiť (obr. 60), s výdychom sa vrátiť do VP. Cvičenie 

opakovať na druhu stranu. 

Najčastejšie chyby:  okrúhly chrbát, hlava v predklone alebo v záklone, málo zapojené 

chrbtové svaly.   

Účinok cvičenia:  udrņanie flexibility prsných a chrbtových svalov. Celkovo 

mobilizácia svalov chrbta.  

Opakovanie:  3 krát na kaņdú stranu.  

 

Obr. 60 Zapažovanie s rotáciou trupu zo vzporu kľačmo  

61. Cvičenie v kľaku  

Popis cvičenia:  VP: kľak sedmo, hlboký predklon, vzpaņiť - ruky opreté o step (obr. 

61). V polohe zotrváme 10 aņ 15 sek. 

Najčastejšie chyby:  vysoko dvihnutá panva. 

Účinok cvičenia:  udrņanie alebo aj zlepńenie flexibility chrbtových, sedacích, prsných 

svalov a relax celého tela. 

Opakovanie:  2 krát 

 

Obr. 61 Relax celého tela v kľaku sedmo s hlbokým predklonom 
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Cvičenia na rozvoj flexibility vo forme dynamického strečingu sme zaraďovali 

v zahrievacej fáze a súbor statických naťahovacích cvičení v záverečnej fáze tréningu.  

Obmenou pohybových aktivít sme sa snaņili o zapájanie čo najväčńieho počtu svalových 

skupín do činnosti. Pestrosťou cvičení  sme sa snaņili zvýńiť motiváciu u senioriek. 

 

Odporúčania pre prax 

Na základe pouņitej literatúry a vlastných dlhoročných skúseností odporúčame pri tvorbe 

pohybových programov pre starńích jedincov: 

- funkčný pohybový tréning preniesť na zvládanie aktivít kaņdodenného ņivota, 

- PA voliť individuálne s prihliadnutím na druh a závaņnosť ochorenia,  

- pri skupinových cvičeniach upozorniť na správnosť a rýchlosť cvičenia,   

- vytvoriť pri zloņitejńích cvičeniach najmenej dva varianty: cvičenie pre 

začiatočníkov a  cvičenie pre mierne pokročilých, 

- dodrņiavať zásady správneho vykonávania PA: primeranosť, pravidelnosť, 

postupnosť a vńestrannosť, 

- pravidelné kontroly a hodnotenia vplyvu PA na zdravotný aj funkčný stav starńieho 

jedinca vykonávať v spolupráci s odborným lekárom, 

- tvoriť a implementovať zdravotno – rehabilitačné aktivity, kde nebudú chýbať 

vhodné relaxačné cvičenia, ovplyvňujúce emocionálnu stránku človeka, 

odstraňujúce stres a nervové napätie.  

Autori (Hegyi, Krajčík, 2004) poukazujú na dôleņitosť celoņivotnej prípravy na obdobie 

staroby a vidia to v moņnosti jej realizácie v dvoch etapách:  

1. Dlhodobá príprava počas celého ņivota, ktorá má vplyv na celkový postoj 

k starnutiu.  

2. Krátkodobá príprava na starnutie, ktoré začína cca 5 rokov pred začatím 

dôchodkového veku, sústreďuje sa na prevenciu pred vznikom zdravotných 

ťaņkostí, na psychologickú prípravu; na spoločenskú zmenu úlohy a na zmenu 

sociálnej problematiky, ktorá súvisí so starnutím.  
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ZÁVER 

Nańím zámerom bolo predstaviť súbory cvičení vhodné pre starńích jedincov 

z oblasti funkčného tréningu tak, aby v ňom mali zastúpenie vytrvalostné, posilňovacie, 

rovnováņne cvičenia, cvičenia na flexibilitu a kĺbovú pohyblivosť. Navrhované cvičenia 

môņu byť obsahom funkčnej pohybovej intervencie, kde objem, intenzitu zaťaņenia a 

rýchlosť je potrebné prispôsobiť veku a zdravotným moņnostiam cvičeniek.  

V súbore cvičení sme vylúčili aktivity s extrémnym zaťaņením a s rizikom vzniku 

úrazov, kde by mohla vzniknúť moņnosť naruńenia základného reņimu, v prípade 

cvičencov so zdravotnými problémami.  

Výhodou prezentovaného funkčného programu je okrem zlepńenia vybraných 

pohybových schopností rovnako jeho priaznivý vplyv na celkovú fyzickú a mentálnu 

pohodu starńieho jedinca. Preto je veľmi dôleņité pripravovať a viesť preventívne 

programy aj kampane zamerané na to, aby si starńí ľudia uvedomili rizikové faktory 

pohybovej nečinností a snaņili sa byť čo najdlhńie pohybovo aktívnymi, sebestačnými 

a nezávislými od druhých.  

Dôleņite je uvedomiť si, ņe človek väčńinou starne tak, ako ņil pred dôchodkom, 

preto je potrebné uņ v strednom veku venovať viac pozornosti zdravotnému stavu, 

pohybovej aktivite a  rekondičným programom.  

Dúfame, ņe nańe učebné texty prinesú sumár poznatkov a zároveň návod ako 

efektívne cvičiť vo vyńńom veku. Uvedené vysokońkolské učebné texty sú určené pre 

ńtudentov odboru Ńport a rekreácia, pre trénerov a fyzioterapeutov, ale svojim obsahom 

môņu byť prospeńné taktieņ pre laickú verejnosť a vńetkým, ktorí sa venujú cvičeniu so 

starńou populáciou. 
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