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1. AEROBIK 

 

1.1 Charakteristika aerobiku 

      

Aerobik  ( z angl. aerobics ) je druh náročného vytrvalostného cvičenia, ktorý využíva 

prostriedky základnej, kondičnej, rytmickej gymnastiky a tancov. Má svoju históriu a podľa 

intenzity cvičenia, výberu cvikov, prevažujúceho fyziologického účinku, charakteru pohybov 

a zastúpenia tanečných prvkov môžeme rozlíšiť niekoľko druhov a foriem 

Zapája do činnosti všetky veľké svalové skupiny, tým stimuluje a pozitívne 

ovplyvňuje najmä prácu srdcovo-cievneho, dýchacieho a pohybového aparátu, čo sa následne 

prejaví zlepšením telesnej a funkčnej zdatnosti organizmu. Dynamika cvičenia je navyše 

podmieňovaná hudbou, ktorá zvyšuje motiváciu a posilňuje emocionálnu stránku cvičebnej 

jednotky. Jej tempo a rytmus udržiavajú žiaducu intenzitu cvičenia (STREŠKOVÁ, 1994). 

Pôvodný názov aerobik pochádza so slova „aerobný“, čo môžeme doslovne preložiť „ 

za prístupu kyslíka“. Do skupiny aerobných pohybových aktivít patria všetky rytmické,  

cyklicky sa opakujúce činnosti a aerobik môžeme priradiť k takým aktivitám ako sú 

napríklad joging, beh na lyžiach, cyklistika, plávanie, chôdza, korčuľovanie a pod.  

Hlavnou úlohou aerobiku je vyvolať také adaptačné zmeny v organizme, ktoré sa 

prejavia zvýšením maximálneho množstva spotreby kyslíka – VO2max. Schopnosť prijať, 

transformovať a využiť kyslík z ovzdušia (aerobná kapacita) zohráva totiž dôležitú funkciu pri 

uvoľňovaní získavaní energie potrebnej na svalovú činnosť. Čím výraznejšia je táto 

schopnosť, tým ekonomickejšia je práca všetkých sústav tela, tým zdatnejší je organizmus 

(KYSELOVIČOVÁ, 2003) . 

Od aerobiku očakávame rovnako ako od ostatných zdravotne orientovaných 

pohybových aktivít predovšetkým podporu zdravia, udržanie a lebo rozvoj dostatočnej 

funkčnej zdatnosti, rozvoj koordinačných a kondičných schopností. Významným efektom 

takýchto pohybových činností je, že sú všeobecnou prevenciou civilizačných chorôb. Aerobik 

považujeme za vhodnú aktivitu vyvolávajúcu adaptačné zmeny v organizme v zmysle 

očakávaných pozitívnych efektov, čo je jeho hlavným cieľom.  
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1.1.2  História aerobiku 
 

Pohyb v rytme bol podstatou tanca už v dobe, kedy okolo ohňa  poskakoval pračlovek 

a jednoduchými pohybmi znázorňoval lov, alebo vyjadroval svoje pocity. Nie je vylúčené, že 

z divákov, ktorí klopali do taktu  kosťou, vznikli časom prvé rytmické skupiny. Jedna 

z vedeckých teórií  nachádza preukázateľnú súvislosť medzi rytmom najrôznejších ľudových 

činností a vznikom hudby. Isté je , že hudba je odpradávna spájaná s pohybom. 

Dnes je už samozrejmé, že si pri cvičení púšťame hudbu, aby sa nám lepšie cvičilo. 

Spočiatku sa cvičilo s hudbou z dôvodov práve opačných.  

V snahe zvýšiť hudobnosť svojich žiakov  vytvoril  

Emil Jacques Dalcroze, hudobný pedagóg a  

skladateľ (1865-1950), systém rytmickej gymnastiky.  

Cieľom bolo umožniť absolventom konzervatória  

pomocou pohybových vnemov, ktoré vznikali pri  

cvičení, dosiahnuť hlbšie precítenie hudobných rytmov.  

Teda  Dalcroze ako prvý spojil hudobnú výchovu s výchovou telesnou, ale tiež overil kladné 

pôsobenie oboch odborov. Aj keď cvičenie pri modernej hudbe sa začalo výrazne šíriť 

v posledných 15 – 20 rokoch, nie je to nová forma cvičenia. Veď napríklad cvičenie 

s klavírnym alebo iným hudobným sprievodom bolo známe už dávnejšie. 

Medzníkom pre rozvoj rekreačného cvičenia a telesnej výchovy vo svetovom meradle 

boli 70. roky. Nedostatočná telesná zdatnosť širokých vrstiev populácie preukázala nutnosť 

pravidelného aerobného cvičenia. Priekopníkom v tejto oblasti sa stal Kenneth H. Cooper, 

ktorý v roku 1970 založil vlastnú kliniku – Aerobics center v Dallase, ktorá poskytuje služby 

pre upevnenie zdravia a telesnej zdatnosti. Vypracoval normy aerobnej aktivity  pre 4 vekové 

kategórie v behu, chôdzi, jazde na bicykli, plávaní, aerobnom tanci, cvičení na bicyklovom 

ergometri, v hrách , atď. Najznámejší je jeho 12 minútový test v behu, plávaní a bicyklovaní. 

Cooperové programy sú publikované po celom svete, z ktorých najúspešnejšie sú The New 

Aerobics, The New Aerobics for Women, Kids fittnes. U nás vyšla kniha pod názvom 

Aeróbny program pre aktívne zdravie. 

Tento trend ovplyvnil aj cvičenie žien. Poznatky   Coopera využila tanečníčka Jackie 

Sorensen a ako prvá aplikovala princípy aerobného cvičenia na moderný tanec, čím vlastne 

položila základy aerobného tanca. Ako členka výboru pre telesnú zdatnosť a šport začala od 

roku 1972 propagovať aerobný tanec po celom svete, ktorý skĺbuje disco tanec, folk, boogie, 

jazz a balet do jedného celku ( KYSELOVIČOVÁ, 1995 ).  
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Začiatkom 80. rokov sa spopularizovala aerobnú gymnastiku 

 herečka Jane Fondová. Pre spestrenie tanca sa pridávajú 

 jednoduché , atraktívne a vysoko účinné prvky gymnastiky,  

čím sa hodiny tanca pretvárajú na kondičné.  

Od polovice 80. rokov sa aerobik prostredníctvom dostupnej literatúry a videa dostal 

aj k nám. Zaradil sa do programu rytmickej gymnastiky 

V čom spočíva teda originalita rytmickej gymnastiky, konkrétne aerobiku? Je to hlavne 

interpretáciou modernej hudby – známe, obľúbené melódie – využívajú sa cvičebné pohyby 

súčasnej dynamickej gymnastiky a moderného tanca. Spojenie emotívnych zážitkov so 

svalovými pocitmi miernej únavy je silným magnetom. Pohybové úkony sú tu sprevádzané 

nielen príjemným hudobným precítením, ale toto precítenie  je ešte  umocnené  osobným  

vnútorným  putom  s melódiami ( HRČKA - WALLOVÁ, 1980 ). 

Cvičenie pri modernej hudbe má nesporne veľké výhody v tom, že je vhodné aj pre 

pohybovo málo vyspelých jedincov, pretože si môžu sami usmerniť náročnosť cvičenia. 

Pohybovo zdatným zase umožňuje zlepšiť svoju kondíciu. Z hľadiska prevencie je dôležitý 

fakt, že prostredníctvom vhodných foriem možno – s výnimkou dedičnej dispozície – 

priaznivo ovplyvniť prakticky všetky rizikové faktory, počnúc nepriaznivým spektrom 

tukových látok v krvi, cez vysoký krvný tlak, cukrovku, obezitu až po zvýšenie odolnosti voči 

psychickému stresu. Z terapeutického hľadiska je najdôležitejším výsledkom systematického 

telesného pohybu zníženie práce srdcového svalu a tým aj nárokov na kyslík. Tento efekt je 

dôsledkom adaptačných zmien, ktoré vedú k poklesu srdcovej frekvencie a krvného tlaku, a to 

rovnako v pokoji ako pri telesnom zaťažení ( HAMAR, 1996 ). 

Aerobik je vlastne tréning k posilneniu kardiovaskulárneho systému, zvýšeniu sily 

a vytrvalosti, k zlepšeniu ohybnosti a koordinačných schopností, ktorý prebieha za stavu, 

kedy sú príjem a spotreba kyslíka v rovnováhe. 
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1.1.3   Druhy a formy aerobiku  

           Aerobik je v súčasnej dobe uznávanou a vyhľadávanou aktivitou. Vyvinul sa 

v moderný a zdravotne prospešný šport pre všetkých záujemcov, ide o ľahko prístupnú 

a zdravotne účelnú pohybovú aktivitu.            

Pri diferenciácii aerobiku sa v súčasnosti uplatňujú nasledujúce tri kritéria: 

 

1.ÚČINNOSŤ na pohybový aparát :  

• nízky (low)                                               

• mierny (plyometrics) 

• vysoký (high) 

• kombinovaný (mixed) 

 

2. ZDATNOSŤ CVIČIACICH A INTENZITA : 

• začiatočníci 

• mierne pokročilí 

• veľmi pokročilí 

 

                                                                                                                            3. OBSAH : 

 

 

Druhy aerobiku  

     Druhy aerobiku sa stále rozširujú pridávaním rôznych tanečných a gymnastických prvkov 

do zostáv. Zostavy môžu byť prevedené na zemi, vo výskoku alebo kombinované pri rôznej 

intenzite zaťaženia. 

 

KYSELOVIČOVÁ , ANTOŠOVSKÁ (2003) uvádzajú tieto druhy aerobiku: 

♦ Low impact aerobik - nízky aerobik bez poskokov je charakterizovaný zníženou záťažou 

kĺbov dolných končatín. Základným pravidlom je neustály kontakt jedného chodidla 

s podložkou. Obsahom nízkeho aerobiku sú najmä kroky, krokové variácie a pohyby 

• step 

• slide 

• body toning 

• aquarobik 

• a iné 
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v rôznych postojoch .Tempo cvičenia môže byť ľubovoľné od 120 – 150 Bpm (beats per 

minute) 

♦ Plynometric aerobik - mierny aerobik je charakteristický využívaním princípu plyometrie 

pri základných cvičeniach. 

♦ High impact aerobik - vysoký aerobik je charakteristický poskokmi, skokmi, imitovaný 

beh a ich rôzne variácie. Vysoký aerobik nie je nevhodný  pre ľudí s nedostatočnou 

kondíciou, nadmernou telesnou hmotnosťou, chorobami pohybového a 

kardiovaskulárneho aparátu. Vysoký aerobik sa samostatne v praxi nevyskytuje. Tempo 

cvičenia môže byť od 130 – 160 Bpm. 

♦ High– Low impact aerobik -  kombinovaný (mixed) aerobik je kombinácia nízkeho 

a vysokého aerobiku a ich všetky tanečné variácie. 

 

VELÍNSKÁ (2004)  rozdeľuje druhy aerobiku nasledujúco: 

� Low aerobik - nazývaný tiež nízky aerobik - je cvičenie s nízkou intenzitou záťaže a so 

slabým zaťažením kardiovaskulárneho systému. Do choreografie nie sú zaradzované 

žiadne poskokove prvky, jedna noha zostáva pri pohybe vždy v kontakte s podložkou. 

� High aerobik - nazývaný tiež vysoký aerobik - je cvičenie s vysokou intenzitou záťaže a s 

vysokými nárokmi na kardiovaskulárny aparát. Do choreografií sa zaradzujú skoky, 

poskoky a výskoky, v určitých fázach sa žiadna časť tela pri pohybe nemusí dotýkať 

zeme. 

� Mix aerobik - lekcie  sú určené pokročilým cvičencom, sú založené na zložitých 

choreografiách, ktoré sa postupne učia v priebehu celej lekcie. Svojím obsahom sa blížia k 

dance aerobiku.  

� Basic aerobik - lekcie určené pre začiatočníkov, kedy využívame koordinačne i fyzicky 

nenáročné prvky.  

� Master aerobik - lekcie sú určené veľmi zdatným cvičencom, spravidla trvajú až 90 minút. 

� Soft aerobik nazývaný také NIA aerobik - je určený tým, ktorý majú problémy s kĺbmi, 

nadváhou a alebo chrbticou, patria do staršej vekovej kategórie. Do choreografie sú 

zaradené iba  prvky low impact s nízkou intenzitou a cvičí sa naboso. 

� Double aerobik - choreografia využíva párového postavenia, cvičí sa vo dvojiciach 

smerom k sebe,   od seba, alebo si cvičenci menia miesta. 
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V súčasnosti sa aerobik podľa VELINSKEJ(2004) rozvíja  v troch výrazne  odlišných 

smeroch: 

1) Aerobik smerujúci k tanečnému poňatiu 

Obsahom lekcií sú obtiažne choreografie s množstvom tanečných prvkov, ktoré vyžadujú 

náročnejšiu orientáciu  v priestore a koordináciu  práce paží a nôh (dance aerobik). 

2) Aerobik smerujúci ku kondičným formám 

Lekcie sú založené na posilňovacom charaktere, ktoré sú doplnené o kompenzačné, 

rehabilitačné a naťahovacie cvičenia (P-class, bodystyling, gym ball) 

3) Aerobik smerujúci k „ body and mind“ 

Ide o skupinové cvičenia, ktorých cieľom je harmonický rozvoj tela a mysle. Majú 

naťahovací, relaxačný a posilňovací charakter, nejde však o cvičenia aerobné (power jóga, 

pilates). 

Práve aerobik smerujúci k tanečnému poňatiu je najvhodnejší z uvedených smeroch 

na rozvoj rytmických schopností. 

Aerobik sa veľmi rýchle mení a rozvíja a to nielen u nás, ale po celom svete. Čo teda 

platí dnes, môže byť zajtra už minulosťou.  

V teoretickom rozbore sa budem zaoberať len týmito prostriedkami aerobiku, ktoré 

majú vplyv na rozvoj rytmických schopností. 

 

Formy aerobiku 

Je potrebné zdôrazniť, že v súčasnosti, najmä na základe analýzy poznatkov v oblasti 

telovýchovného lekárstva, sa na prvé miesto kladie zdravotný aspekt cvičenia, ktorému vo 

veľkej miere prispieva aj rozvoj v technológií športovej obuvi, náčinia a náradia. Aerobik je 

skupinové cvičenie s hudbou vedené inštruktorom, určené zdravým jedincom s vekovým 

obmedzením a má charakter vytrvalostnej pohybovej aktivity. Cvičebné jednotky majú pevne 

stanovenú štruktúru a obsah jednotlivých častí. Vývoj aerobiku veľmi rýchle pokračuje vpred 

a stále sa objavujú nové prvky   a pomôcky, čím sa neustále rozrastá škála jeho jednotlivých 

foriem . Nasledujúci prehľad uvádza najrozšírenejšie z nich. 

              Uvedené princípy sa uplatňujú aj v nasledujúcich formách aerobiku, ktoré môžu mať 

charakter nízkeho alebo vysokého aerobiku. Na základe obsahu a prostriedkov používaných 

v rôznych častiach hodiny   jednotlivé formy delíme nasledovne: 

Rôzne formy aerobiku, ktoré uplatňujú špeciálne tanečné techniky (LENKOVÁ 2009):  

� FUNK, HIP – HOP, CITY JAM, SALZA, JAZZECIZE, COUNTRY,ZUMBA ... 
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Tieto „aerobikové“ tance sa cvičia nepretržite 50 – 60 minút. Tanečné väzby  rozvíjajú 

pohybovú pamäť, rytmické schopnosti ako aj priestorovú orientáciu. Rozvíjajú estetiku 

pohybu  a pohybový prejav. 

Podľa BLAHUŠOVEJ (2006) aerobik môžeme rozdeliť do niekoľkých kategórií: 

• DANCE AEROBIK  

Základom choreografie sú prvky aerobiku modifikované do tanečných štýlov. 

• FUNKY AEROBIK  

Do choreografie sú zaradené prvky z funky tancov a využíva typickú hudbu pre funk. Od 

aerobiku sa líši tým, že na každú dobu  sa cvičia dva pohyby. 

• JAZZ AEROBIK 

Choreografie sú zostavené na jazzovou hudbu, ktorá má všeobecne pomalší rytmus. 

• HIP-HOP AEROBIK 

Choreografie sa tvoria z prvkov hip-hop tanca a využíva typickú hop - hop hudbu. 

• GRAFITI – AFRO STYL 

V choreografii sa používa len niekoľko základných krokov, ktoré sa opakujú. Všetko je v 

sprievode africkej hudby ( bubny) a cvičenci sa pohybujú v kruhu. 

• COUNTRY AEROBIK 

Do choreografie sa zaradzujú prvky z country tance a  je využívaná typická hudba pre 

country. 

• LATINSKÝ AEROBIK 

Pri lekciách používame prvky inšpirované latinskoamerickými tancami a pre ne typickú 

hudbu. 

• HOUSE A SALSA AEROBIK 

Obe formy vyššie uvedených aerobikov využívajú v choreografii tanečné prvky a hudbu 

typickú pre house a salsu. 

      

Aerobikové formy, ktoré vznikli z bojových umení a patria medzi najnovšie druhy aerobiku 

(LENKOVÁ, 2009): 

� TAE BO,  KARATE AEROBIC uplatňujú sa techniky jednotlivých úderov, kopov 

a ich väzieb. 

� AEROKICK, BOX – A – CISE využívajú základnú boxerskú techniku a tzv. kick – 

boxing (box, pri ktorom je využívané časté vykopávanie). 
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� KICK AEROBIK (BLAHUŠOVÁ, 2006). 

V hodinách sa väčšinou nevytvárajú žiadne choreografie, pohyby majú prevažne 

silový charakter a pri cvičení sa zapájajú kompletne svaly celého tela. Názov bojového 

umenia prechádza i do názvu aerobiku: tae–bo, kick-box, karate aerobik, tairobics, cardio 

combo . 

     Formy aerobiku,  pri cvičení ktorých sa požíva rôzne náčinie, prostredie, ktoré slúži na 

zvýšenie intenzity, kladie vyššie nároky na  koordináciu pohybu, vyžaduje správnu techniku 

cvičenia (LENKOVÁ, 2006):  

� STEP AEROBIK - využíva stupienok, ktorí má variabilnú výšku 10 – 25cm. Pri tejto 

forme cvičenia dochádza k vertikálnemu pohybu – vystupovaniu a zostupovaniu, čím 

sa zväčšuje energetický výdaj. Intenzívnejšie sú zaťažované hlavné svalové skupiny 

dolnej polovice tela ako pri nízkom aerobiku.  Činnosť kardiovaskulárneho systému je 

intenzívnejšie ako pri behu, výhodou tejto formy aerobiku je, že dochádza pri nej 

k menšiemu zaťaženiu kĺbových štruktúr. Charakteristický je aj sprievodným 

pohybom paží. 

Step aerobik BLAHUŠOVÁ  (2006) charakterizuje a rozdeľuje nasledujúco: 

Je založený na prekonávaní výškového rozdielu cvičebného stupienka - stepu, takže 

ide o tréning i vo vertikálnom smere.  

a) Basic step 

    Koordinačne i fyzicky menej náročné lekcie, určené začiatočníkom. 

b) Master step 

   Lekcie sú vhodné pre pokročilých cvičencov, dĺžka cvičenia je viac než 60 min.   

c) Power step 

   Sú to posilňovacie lekcie využívajúce stepový schodík. 

d) Funk  a latin step 

    Do choreografie sa zaradzujú  tanečné  prvky  vychádzajúce  z  latinskoamerických  a  funk   

    tancov, využívame pre ne i typickú hudbu. 

f) Travel step 

    Travel step využíva  i viac  než  dva  stepové schodíky, inštruktor volí ich rôzne priestorové    

    usporiadanie a cvičiaci môžu využívať nielen svoj step, ale aj stepy ostatných. 

g) Double step  

   Na hodinách double stepu využívame dva stepy vždy len pre jedného cvičenca. 
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� FIT BALL, POWER BALL je aerobik s využitím veľkých lôpt o priemer 55, 65, 75 

cm vzhľadom na telesnú výšku. Sú vhodné najmä pre ľudí s nadváhou, pre ľudí so 

sedavým zamestnaním, problémami chrbtice a kĺbov, ale aj ako tréning pre rôzne 

športové špecializácie. 

� ROPICS je vlastne aerobik so švihadlom. Preskoky cez švihadlo sa podľa určitých 

pravidiel kombinujú s chôdzou. Frekvencia ja 60 – 80 preskokov za 1 minútu. 

� AEROBIK NA MINITRAMPOLÍNE - beh alebo chôdza na minitrampolíne sa 

vykonáva nepretržite 10 – 15 minút. 

� SLIDE AEROBIK sa cvičí na špeciálnej kĺzavej podložke ohraničenej nízkymi 

mantinelmi a so špeciálnymi návlekmi na chodidlách.  

� KANGOOROBIK je forma, ktorá využíva špeciálne topánky s pružiacou spodnou 

časťou, čo spôsobuje trampolínový efekt. Jej úlohou je tlmiť  nárazy a tak šetrí 

pohybový aparát, lebo táto forma cvičenia využíva prvky vysokého aerobiku, čím 

zvyšuje nárok na svalovú činnosť. 

� INDOOR CYCLING, SPINNING je aerobik na špeciálnom stacionárnom bicykli. 

Cvičí sa pod vedením inštruktora za sprievodu hudby.   

� IN LINE SKATE AEROBIC je aerobiková forma pohybu na kolieskových korčuliach. 

� AQUA AEROBIK je realizovaný vo vode plytkej alebo hlbokej. Môžeme pri ňom 

využívať rôzne pomôcky , ktoré uľahčujú respektíve sťažujú vykonávanie určitých 

pohybov. Je vhodný pre ľudí s nadváhou a problémami chrbtice a kĺbov. 

     Na posilňovanie svalstva celého tela a  tzv. problémových zón (oblasť brucha, bokov 

a dolných končatín) sa zameriavajú tieto formy aerobiku, ktorých hlavnou náplňou sú 

cvičenia formatívneho charakteru: 

� „P“ CLASS – power – sila 

� CALANETICS - kalanetika - je, zameraného najmä na tzv. problémové zóny  

� Bodyforming - formovanie tela 

� BODYSTYLING – tonizácia 

� FLOORWORK – posilňovanie v nízkych polohách 

Posilňujeme iba s hmotnosťou vlastného tela. Pri tvorbe hodín platia zásady ako pri ostatných 

formách aerobiku. 

     Formy cvičení, pri ktorých sa uplatňuje princíp rezistencie (odporu) a využívanie ich na 

tvarovanie tela sú: 

� BODY PUMP je posilňovanie pri aerobiku pomocou kovovej tyče vážiacej 1600 g. 
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� RUBBER – BAND, DYNA – BAND, FLEXA – BAND, THERA – BAND (gumové 

expandery). Pri cvičení je uplatňovaný princíp rezistencie (odporu), známi najmä z 

fyzioterapie. Rôzna farba expanderov odlišuje začiatočníkov, mierne pokročilých 

a pokročilých cvičencov. 

� BODY TONING, LOW IMPACT WEIGHTS je aerobik s využívaním aerobikových 

činiek alebo záťaže na zápästí, resp. členkoch. 

� POSILŇOVANIE S MEDICIMBALOM – aerobik s gumenými loptami vážiacimi 800 g 

až 5 kg. 

� BODY SCULPT sú  cvičenia zamerané na izolované posilňovanie všetkých svalových 

skupín, využívajúce rôzne náčinie  a náradie. 

 
1.1.4  Ciele aerobiku  

Fyziologické ciele: 

• adaptácia kardiovaskulárneho systému: spomalenie kľudovej srdečnej činnosti, zvýšenie 

aerobnej vytrvalosti, zrýchlenie návratu ku kľudovým hodnotám srdečnej frekvencie po 

záťaži, účinnejšie využitie kyslíka v pracujúcich svaloch, zníženie systolického tlaku, 

prevencia infarktu myokardu a mozgovej mŕtvice; 

• zlepšenie v činnosti respiračného systému: zvýšenie vitálnej kapacity pľúc, skvalitnenie 

transportu kyslíka v organizme, úprava rytmu, hĺbky a frekvencie dýchania; 

• pôsobenie na oporno - pohybový aparát: v závislosti na veku udržanie alebo zvýšenie 

svalovej zdatnosti, udržanie fyziologickej kĺbovej pohyblivosti, prevencia osteoporózy, 

podpora individuálne optimálneho držania tela, prevencia  svalových dysbalancií, 

ovplyvňovanie metabolizmu, účinnejšie využívanie mastných kyselín a tukov, rýchlejšie 

odbúravanie odpadových látok metabolizmu, zmena telesného zloženia v prospech 

aktívnej telesnej hmoty ATH na úkor pasívnej telesnej hmoty PTH,  upravenie hladiny 

cholesterolu, prevencia vzniku diabetu,  posilňuje aktívny pohybový aparát (svaly, šľachy, 

väzy, kosti); 

• kultivácia pohybového prejavu: zvládnutie špecifických zručností, rozvoj riadenia 

pohybu, rozvoj priestorovej orientácie, rovnováhových schopností, rytmických 

schopností a pod. 

Psychologické ciele: 

• nadobudnutie duševnej rovnováhy, zvýšenie odolnosti proti stresu, úzkosti a depresiám, 

• zvýšenie sebavedomia, nadobudnutie pozitívnych emócií, zlepšenie nálady, 

• posilnenie osobných vlastností ako sú napr. cieľavedomosť, húževnatosť, zodpovednosť, 
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• pozitívny prístup v živote,  prekonávanie prekážok, zvýšenie sebadôvery, 

• kompenzácia pracovného stresu a každodenných starostí, 

• pozitívne zážitky v skupine, komunikácia, 

• využitie pozitívnych vplyvov endorfínov pre pocit duševnej radosti a spokojnosti 

 

1.1.5 Cvičebné pomôcky 

Cvičebných pomôcok existuje v súčasnej dobe veľa a nové stále pribúdajú. Vymenujem 

teda aspoň tie, ktoré sa používajú najčastejšie a sú aj najrozšírenejšie  v školách a 

fitnescentrách. 

 

a) stepový schodík: step 

b) malá činka: 0.5 kg ,1kg, 2kg, 3kg  

c) expander ( dlhý, krátky) 

d) fitlopta 

e) overball 

f) záťažové pásky ( 0,5kg) 

g) tyč 3 - 8kg 

h) thera – band: cvičebný pás Obrázok : Cvičebné pomôcky:  

i) exer hoop: obruč zľava: činky, overball, posilňovacia 

 guma, fitlopta, step. 

 

1.2  Zásady zostavenia pohybových programu aerobiku 

 

Pri zostavovaní programu aerobiku zvažujeme celkový počet a frekvenciu lekcií 

v časovom úseku (spravidla v týždennom cykle), dĺžku trvania cvičebnej jednotky, obsah 

činnosti, veľkosť záťaže – dobu cvičenia určitej intenzity. 

Aby cvičenie malo spomínaný efekt, je nevyhnutné dodržiavať  určité zásady 

všeobecne platné pre každý vytrvalostný tréning a ktoré poznáme pod skratkou tzv. F.I.T.T. 

Aplikované platia aj pre všetky druhy aerobiku. 

F – frekvencia (frequency) cvičenia, ako často je účelné absolvovať cvičebnú jednotku 

aerobiku. Pokiaľ sledujeme udržanie a pozvoľný rozvoj aerobnej zdatnosti, spočiatku bude 

postačovať frekvencia 2x, neskôr 3x týždenne s postupne zvyšujúcou sa intenzitou činnosti. 

Asociácie telovýchovného lekárstva vo svete odporúčajú aerobnú pohybovú aktivitu 3 – 5 
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krát do týždňa, respektíve každý druhý deň. Je dôležité obmieňať pohybové aktivity 

aerobného charakteru (napr. 2 krát do týždňa aerobik a raz beh). 

I – intenzita (intensity) cvičenia, rieši problém, akú úroveň záťaže  v priebehu cvičenia by 

sme mali zvoliť, aby efekt bol taký, aký predpokladáme. Pri získavaní údajov o intenzite 

cvičenia je potrebné brať do úvahy viacero faktorov. Ak si má hodina aerobiku zachovať 

aerobný charakter, je dôležité počas nej dosahovať určitú minimálnu, prahovú intenzitu 

a neprekročiť  hranicu maximálnej intenzity. Ich rozpätie určuje  hranice tzv. aerobného 

pásma, ktoré sa pohybuje v rozmedzí 60 – 90 % maximálnej PF. 

Intenzita určuje energetické zdroje a energiu potrebnú na cvičenie, množstvo 

spotrebovaného kyslíka a kalórií. Keďže vo všeobecnosti sa za vonkajší indikátor intenzity 

považuje pulzová frekvencia (PF), preto sa v praxi najčastejšie stretávame s metódou 

zisťovania intenzity cvičenia práve meraním PF.  

Výpočet aerobného pásma pomocou maximálnej PF ( pulz / min.): 

- zistenie maximálnej PF (220 – vek ), 

- vypočítanie spodnej hranice aerobného pásma, t.j. 60 % max. PF 

                                 (220 – vek) x 0,6  

- vypočítanie hornej hranice aerobného pásma, t.j. 90 % max. PF   

                                  (220 – vek) x 0,9  

- určenie hraníc aerobného pásma. 

Požadovanú intenzitu cvičenia na rozvoj aerobných schopností , je potrebné udržiavať 

približne 70% cvičebného času. Počas cvičebnej jednotky sa odporúča zisťovať intenzitu 

cvičenia pomocou pulzovej frekvencie 2 – 6 krát. 

Aby sme mohli kontrolovať aerobné pásmo, musíme merať pulzovú frekvenciu. Tá sa 

obvykle meria tzv. palpačnou metódou – tlakom ukazováka a prostredníka na tepnu proti 

kosti po dobu desiatich sekúnd a násobí sa šiestimi, alebo po dobu pätnástich sekúnd a 

násobíme počet štyrmi. Pri cvičení sa obvykle meria na začiatku    a na konci cvičebnej lekcie. 

Intenzitu cvičenia je možné hodnotiť nielen podľa pulzovej frekvencie, ale aj podľa 

subjektívnych symptómov, ako je únava, potenie, zrýchlený dych. Udržanie pulzovej 

frekvencie v aerobnej zóne je hlavným cieľom hodiny aerobiku. 

     Priebeh zaťaženia je možné vyčítať grafu, ktorý získame z merania pulzovej frekvencie 

športtesterom. Jeho používanie na jednotke aerobiku je najvhodnejšou metódou zisťovania 

intenzity zaťaženia.  
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Ak je zaradená posilňovacia časť vyššej intenzity, potom môže ísť o záťaž dvojito-vrcholovú. 

Bez posilňovacej časti je záťaž jedno-vrcholová.  Na našom modelovom grafe (obr. 1.2.1) je 

zobrazená aerobiková hodina so zaradením posilňovacieho bloku. 
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Obr. 1.2.1:  Zaťaženie v priebehu štandardnej hodiny aerobiku  

 

T – trvanie cvičenia. Cvičenie musí trvať dostatočne dlho, aby vyvolalo adaptačné zmeny 

organizmu. Ak chceme cvičením zvýšiť, resp. udržiavať telesnú zdatnosť, je potrebné cvičiť 

spomínanou intenzitou 15 – 60 minút z celkového času cvičebnej jednotky. 

Poznanie uvedených zákonitostí, didaktických zásad ako aj rešpektovanie 

individuálnych schopností a skúseností cvičeniek je základným predpokladom na správne 

zostavenie cvičebnej jednotky, v ktorej na prvé miesto kladieme zdravotný aspekt. 

 

T - typ cvičenia 

Výber typu cvičenia vyplýva nielen zo záujmov  cvičencov, jeho času, osobných 

cieľov a motivácie, ale i zo zdravotných a finančných možností. Typy cvičení sú popísané 

v kapitole 1.1.3. 

 

1.3 Zdravotné účinky aerobných cvičení 

      

Ľudský organizmus odpovedá na každú zmenu svojho pokojového stavu reakciou 

a následnou adaptáciou organových systémov s postupným zvyšovaním ich funkčnej 

amplitúdy a v neposlednom rade sa priaznivý účinok cvičenia odzrkadlí i v našom 

psychickom stave.  



 - 19 - 

Adaptácia je proces , v priebehu ktorého, pod vplyvom určitých podnetov pôsobiacich 

z prostredia kontinuálne alebo prerušovane, dochádza postupne k prestavbe príslušných 

orgánov (morfologická adaptácia) a nasledovne k zmenám ich funkcií (funkčná adaptácia). 

Adaptačné zmeny sa uskutočňujú na úrovni orgánov, orgánových systémov i celého 

organizmu. 

Primeraná pohybová aktivita je podstatnou súčasťou vonkajšej stimulácie, ktorá je 

určujúca pre optimálny telesný a duševný vývoj a ktorá mnohostranne podporuje komplex 

adaptačných schopností ľudského organizmu. Z hľadiska zdravia ide o dosiahnutie takej 

miery zdravej a primeranej pohybovej aktivity, ktorá by vylúčila rizikový faktor nedostatku 

pohybu a zabránila funkčnej a štrukturálnej regresii v biologickom systéme organizmu 

(LIBA, 1999).    

Osobitne priaznivý vplyv, podporujúci stimulačne morfologické a funkčné adaptácie 

orgánových sústav, má pravidelná vytrvalostná pohybová aktivita. Ide pri nej o činnosti 

spojené s veľkou spotrebou kyslíka, čím je zabezpečený čo najväčší prísun kyslíka pre srdce, 

pľúca, mozog, krvný obeh a pod. Systematicky vykonané pohybové aktivity vedú k celému 

radu funkcií systémov organizmu a význame tak ovplyvňujú jeho výkonnosť. 

 

1.3.1 Zloženie tela 

V záujme pochopenia komplexného pôsobenia pohybovej aktivity na organizmus ženy 

je potrebné vychádzať z jej biologických osobitostí a poslania. V stavbe a zložení tela do 

puberty nie sú medzi ženami a mužmi podstatné rozdiely. Nástupom puberty, vplyvom 

estrogénov a testosterónu, dochádza k výrazným zmenám v stavbe tela, jeho zložení 

a zmenám funkčných ukazovateľov. Estogén spôsobuje nárast depotného tuku u žien, 

osobitne na bokoch a stehnách, urýchľuje sa kostný rast a v 16 – 18 veku dosahujú ženy 

maximálnu telesnú výšku. Telesná výška sa mení s vekom a prejavuje sa nižšími hodnotami 

v strednom veku a starobe. Paralelne so zmenami telesnej výšky nastávajú aj zmeny 

v somatickej hmotnosti. Ako udávajú literárne pramene, najväčší rozdiel v telesnej hmotnosti 

medzi ženami a mužmi je v 25. roku života (KVAPILÍK,1978). S pribúdaním veku sa tento 

rozdiel zmenšuje v dôsledku štatistického vzostupu telesnej hmotnosti žien. Tieto poznatky 

potvrdzujú aj výsledky šetrenia v súbore mladšieho, stredného a staršieho veku 

(SAILEROVÁ – KOPKOVÁ, 1997). V skupine mladších žien trpí nadhmotnosťou  len 

6,67%, v strednej skupine 16,66%. Najvýraznejšie zastúpenie v nadhmotnosti až 50% majú 

ženy staršieho veku (nad 50 rokov). Z množstva epidemiologických štúdií sa potvrdilo, že 

pravidelná pohybová aktivita môže zabrániť pozorovanému vzostupu telesnej hmotnosti 
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medzi 25. – 60. rokom života v rozpätí 10 – 15 kilogramov s následnými metabolickými 

zmenami (LIPKOVÁ, 1975; PÁVEK, 1977; BLÁHA a kol. , 1986; NEUMAN a kol., 1986; 

HANDZO a kol., 1988 a iní). 

Pri hodnotení telesnej hmotnosti a vplyvu pohybových aktivít je dôležité hodnotiť zloženie 

tela, a to najmä podiel tuku a aktívnej telesnej hmotnosti. U žien práve vplyvom pohlavných 

hormónov dochádza k ovplyvneniu ukladania podkožného tuku, u 25 ročných žien sa 

pohybuje  v rozsahu 25 – 30 %, u 55 – ročných žien 58 % z telesnej hmotnosti a u mužov 15 – 

20 %. S vekom sa tieto rozdiely menia (KVAPÍK, 1978). Uvedení autori potvrdzujú, že 

množstvo podkožného tuku je najviac závislé na rovnováhe medzi energetickým príjmom 

a výdajom, a práve energetický výdaj je preukázateľne ovplyvniteľný pohybovou aktivitou, 

výživou, genetikou. 

Diagnóza nadváhy a obezity 
   

     Pre určenie stupňa nadváhy a obezity sa používajú rôzne metódy. Najužívanejším 

spôsobom je výpočet váhovo-výškových indexov, najčastejšie body mass index (BMI) a 

obvod pasu. V lekárskych podmienkach je možné merať podkožní tuk i pomocou špeciálneho 

zariadenia, tzv. kalipera. Pre základné určenie plne postačí výpočet BMI, prípadne zmeriame 

obvod pasu. 

Hmotnostný index BMI  

     Indexové číslo vypočítané z pomeru telesnej výšky a hmotnosti (tzv. BMI alebo BODY 

MASS INDEX, slovensky sa dá preložiť ako index telesnej hmotnosti) sa nedá chápať inak, 

než  ako orientačný výpočet, pretože samotná hmotnosť tela ako taká poskytuje iba 

bezvýznamné číslo, nič nehovoriace o zložení tela. Aj napriek tomu sa jedná o 

najpoužívanejšiu kalkuláciu na výpočet indexu ukazujúcu na problém nadváhy a obezity. 

Vzorec pre výpočet BMI:      

 

                                                              hmotnosť v kilogramoch                                             
Hmotnostní index BMI =  ----------------------------------                                                                                                            
.                                                   výška v metroch2 

 

BMI sa snaží vzájomne porovnávať výšku a hmotnosť človeka. (Nezáleží na pohlaví a 

veku). Vypočítaná hodnota BMI nám napovedá, či máme podváhu, hmotnosť v norme, 

nadváhu alebo obezitu. Problémom je, že BMI index nezohľadňuje aktívnu a pasívnu telesnú 



 - 21 - 

hmotu. Pre aktívnych športovcov  a to nielen kulturistov, je tento index v podstate 

nepoužiteľný a zavadzajúci. BMI index je určený iba pre bežnú populáciu a nie pre 

športovcov a nadšencov intenzívne sa zaoberajúcimi silovými športmi. (Nepoužiteľné pre 

deti, tehotné a kojace ženy a taktiež pre aktívnych  športovcov – „majiteľov nadpriemernej 

svalovej hmoty“). 

 

V rámci použitia BMI sú stanovené body, ktoré klasifikujú normálnu váhu, nadváhu a 

obezitu (Tab. 1.3.1).  

 

Tab. 1.3.1: Klasifikácia  váhy podľa bodov BMI 

 Muži  Ženy 

Podváha BMI menšie 
než 20  

BMI menšie 
než 19 

Normálna váha 20 až 24,9 19 až 23,9 
Nadváha 25 až 29,9  24 až 28,9 
Obezita  30 až 39,9  29 až 38,9 

Morbídna obezita BMI vyššia než 40 BMI vyššia než 39 
 

 

Vzťah hmotnosti k výške s klasifikáciou BMI dokumentuje nasledujúci graf (Obr. 1.3.1).  

 

Obr. 1.3.1 :  Vzťah  hmotnosti a výšky s klasifikáciou  BMI 
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Druhou jednoduchou metódou zistenia  nadváhy či obezity je meranie obvodu pasu. 

Meracie pásmo prikladáme v horizontálnej rovine (ako opasok) okolo pasa vo výške pupka. 

Hraničné hodnoty obvodu pasu uvádza nasledujúca tabuľka (Tab.1.3.2). 

 

 
Tab. 1.3.2:  Riziko vzniku metabolických a obehových komplikácii spojených s obezitou     

(WHO, 1997) 
 

obvod pasu zvýšené riziko vysoké riziko 
Ženy väčší než 80 cm väčší než 88 cm 

Muži väčší než 94 cm väčší než 102 cm 

 

     Pre posúdenie zdravotných rizík vyplývajúcich z obezity je nutné zohľadniť i rozloženie 

tuku. Podľa rozložení tuku rozoznávame dva typy obezity – menej nebezpečný gynoidný typ 

(ženský typ obezity, alebo tiež obezita tvaru hrušky) s kumuláciou tuku v oblasti bokov a 

stehien a typ androidný (mužský typ obezity, alebo tiež obezita tvaru jablka), kde je tuk 

nahromadený hlavne v oblasti brucha. Nadmerné hromadenie tuku v oblasti brucha a pásu 

výrazne zvyšuje riziko vzniku komplikácií vyplývajúcich z obezity. 

 

1.3.2 Oporno – pohybový aparát 

Aj kostné tkanivo je typická značná metabolická aktivita, ktorá umožňuje reagovať na 

pravidelne ťahové či tlakové zaťaženie zodpovedajúcimi zmenami  zloženia a štruktúry. 

Zvyšuje sa predovšetkým obsah minerálnych látok, osobitne vápnika, ktorý je predpokladom 

vyššej mechanickej pevnosti kostného tkaniva. Tento mechanizmus sa uplatňuje v prevencii 

osteoporózy (KRÁL, 1989). Zvyšuje sa celková pevnosť väzivových  

štruktúr, najmä väzov a šliach. 

Svaly ako základné orgány pohybu vykonávajú svoje 

 funkcie v tesnej spolupráci s centrálnym nervovým systémom. 

Podľa HAMARA,1998, ŠTULRAJTERA,1992 vznikajúce adaptačné zmeny smerujú 

predovšetkým k zlepšeniu energetického metabolizmu svalových buniek. Hlavným 

energetickým substrátom je svalový glykogén. Ak vezmeme do úvahy, že vyčerpanie  

svalového glykogénu úzko súvisí s nástupom únavy, potom zvýšenie energetického 

potenciálu vo forme glykogénových zásob vytvára predpoklady na lepší vytrvalostný výkon. 

Charakteristickou adaptačnou črtou energetického metabolizmu je schopnosť využívať pri 
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telesnom zaťažení vyšší podiel tukov. Takto je trénovaný organizmus schopný šetriť 

efektívnejší zdroj energie, glykogén, a tak odďaľovať  nástup únavy. 

Okrem zvýšenia zásob energetických substrátov a efektívnejšej utilizácie glykogénu sa vo 

vytrvalostne trénovaných svalov zvyšuje i množstvo myoglobínu. Myoglobín podobne ako 

červené krvné farbivo (hemoglobín) má schopnosť reverzibilne viazať kyslík a vo svalových 

bunkách sa podieľa na jeho transporte do mitochondrií, bunkových orgánov, v ktorých 

prebiehajú procesy aerobného uvoľňovania energie. Kyslík naviazaný na myoglobín 

predstavuje navyše určitú rezervu, ktorá sa môže využívať bezprostredne na začiatku svalovej 

práce, keď je dodávka kyslíka z pľúc krvnou cestou ešte nedostatočná. Trénovaný sval 

s vyššou koncentráciou myoglobínu má predpoklady na lepšie a pohotovejšie uvoľňovanie 

energie efektívnejším aerobným spôsobom (HAMAR, 1998). 

Pri typickom vytrvalostnom tréningu sa zvyšuje aktivita enzýmov energetického 

metabolizmu. V dôsledku toho je tu ekonomickejší  a rýchlejší priebeh chemických reakcií pri 

svalovej práci a zároveň rýchlejšie možnosti zotavenia, teda obnovy látok spotrebovaných 

v priebehu práce. 

Popri zvýšení aktivity enzýmov výrazne stúpa  i počet a veľkosť mitochondrií – súčasti 

svalovej bunky, v ktorých sú uložené oxidatívne enzýmy a prebiehajú procesy aerobného 

uvoľňovania energie. Svalová bunka tak dokáže spotrebovať viac kyslíka , a tak sa organizmu 

dostáva viacej uvoľnenej energie. 

Opakujúce sa nároky na zvýšení, rýchly a plynulý prísun kyslíka a živín do svalov mení ich 

prekrvenie – celkovú účinnú plochu krvných kapilár. Vplyvom vytrvalostného tréningu sa 

zvyšuje počet krvných kapilár (na jednotku prierezu až o 50 %). Transport látok medzi 

svalovou bunkou a krvou je značne intenzívnejší, čo vytvára lepšie predpoklady na aerobné 

uvoľňovanie a prispieva k zlepšeniu vytrvalostnej výkonnosti. 

Vplyvom pravidelnej pohybovej aktivity sa mení aj dráždivosť svalového tkaniva. 

Optimalizuje sa funkcia nervovo – svalovej platničky. Trénovaný sval má tak schopnosť 

rýchlejšie sa kontrahovať a relaxovať, rýchlejšie reagovať na podnet a vyvinúť vysokú až 

maximálnu silu naraz. 

Uvedený súbor zmien determinuje možnosti trénovaného svalu presnejšie a rýchlejšie 

reagovať, vyvinúť väčšiu silu, pracovať hospodárnejšie s energetickými rezervami, pracovať 

dlhšiu dobu a rýchlejšie sa zotavovať po práci.  
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1.3.3 Dýchací systém 

Spolu so srdcovo - cievnym systémom zabezpečujú orgány  

dýchania pri telesnom zaťažení pracujúcim svalom kyslík a odstraňujú  

kysličník uhličitý, ktorý vzniká ako splodina oxidácie (spaľovania) 

živín v procese energetického metabolizmu. 

Celý proces dýchania prebieha v troch fázach: presun kyslíka do a kysličníka uhličitého 

z pľúc, výmena dýchacích plynov medzi pľúcnymi mechúrikmi a kapilárnou krvou, ich 

transport do, resp. zo svalov a ich výmena medzi krvou a svalovými bunkami     

(HAMAR,1998). 

Systematická pohybová aktivita, najmä vytrvalostného charakteru, vedie k zmenám celého 

radu funkcií dýchacieho systému. Zvyšuje sa sila a celková výkonnosť dýchacích svalov         

(bránica a svaly medzirebrové). Optimalizuje sa priepustnosť membrány medzi pľúcnymi 

mechúrikmi a kapilárami pre kyslík. Zreteľne sa zlepšuje ekonomika pľúcnej ventilácie, na 

ktorej sa podieľa zvýšenie extrakcie kyslíka z alveolárneho vzduchu – na prijatie jedného litra 

kyslíka stačí „predýchať“ menej vzduchu. Zlepšuje sa, predovšetkým v mladšom veku, 

vitálna kapacita pľúc, t.j. maximálne množstvo vzduchu, ktoré je možno vydýchnuť po 

úplnom, hlbokom nádychu – ukazovateľ maximálnych výdychových možností pľúc. Ako 

kritérium hodnotenia sa používa hodnota VO2 max. v prepočte na kilogram telesnej 

hmotnosti. Úroveň všeobecnej aerobnej vytrvalosti významne ovplyvňuje schopnosť využívať 

pri vytrvalostnom zaťažení čo najvyšší podiel maximálnej spotreby kyslíka (HAMAR, 1989, 

KOMADEL, 1985, ŠIMONEK, 1985). Ekonomizuje sa dýchanie, trénovaný organizmus má 

nižšiu kľudovú frekvenciu dýchania, zlepšujú sa podmienky pre zásobovanie krvi kyslíkom 

a zvyšuje sa maximálna spotreba kyslíka. Zlepšením ekonomiky pľúcnej ventilácie sa 

zaoberal HOLLMAN (1989). 

 

1.3.4 Srdcovo – cievny systém 

Pravidelná vytrvalostná pohybová činnosť (zaťaženie) predstavuje  

stimul, ktorý podľa zákona adaptácie vedie k funkčným  

a morfologickým zmenám smerujúcim k optimalizácii a zvýšeniu  

celkovej transportnej kapacity srdcovo – cievnemu systému. 

Charakteristickým a súčasne aj najznámejším prejavom adaptácie srdcovo – cievneho 

systému je zníženie frekvencie činnosti srdca (až na úroveň 60 – 40 pulzov za minútu) a to tak 

v pokoji, ako aj pri telesnom zaťažení (SELIGER, 1976). Jedným z mechanizmov, ktorý 

podmieňuje zníženie pulzovej frekvencie a súčasne zlepšenie ekonomiky srdcovej činnosti je 
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zvýšenie systolického objemu, teda množstva krvi, ktoré sa dostane do obehu pri jednom 

sťahu srdcového svalu. Na zvýšení systolického objemu vplyvom vytrvalostného tréningu sa 

podieľajú dva hlavné mechanizmy: 

� Prvý spočíva v miernom náraste celkového objemu cirkulujúcej krvi. Zmeny objemu  

cirkulujúcej krvi sa pri vytrvalostnom tréningu objavujú pomerne  rýchlo, už za 

niekoľko týždňov, prípadne mesiacov. Avšak po prerušení tréningu sa rovnako rýchlo 

strácajú. 

� Druhý mechanizmus, ktorý podmieňuje zvýšenie systolického objemu 

a zodpovedajúci pokles pulzovej frekvencie, predstavuje fyziologické zväčšenie srdca. 

Kým srdce u netrénovaného mladého muža dosahuje hmotnosť 250 – 300 g a objem 

600 – 800 ml, u trénovaného dosahuje hmotnosť 350 – 500 g a objem 900 – 1300 ml 

(HAMAR, 1998). 

Na celkovom zväčšení srdca u vytrvalostne trénovaných osôb (zníženie frekvencie 

činnosti srdca v pokoji a pri zaťažení) sa podieľa predovšetkým zväčšenie objemu srdcových 

dutín ( najmä ľavej komory). Zväčšenie srdcových dutín, označované ako regulatívna 

dilatácia je dôsledkom zvýšeného množstva krvi, ktoré srdce prečerpáva pri vytrvalostnom 

zaťažení, aby tak zabezpečilo dostatočný prísun kyslíka do pracujúcich svalov. 

Určujúcim adaptačným mechanizmom na vytrvalostné zaťaženie je teda regulatívna 

dilatácia  a fyziologická hypertrofia srdcového svalu, pretože sú morfologickým 

a výkonnostným podkladom na vyšší systolický objem srdca, a to tak v pokoji, ako aj pri 

telesnom zaťažení ( kým netrénované srdce pri záťaži zvyšuje systolický objem zo 70 ml na 

100 ml, adaptované srdce zo 100 ml na 200 ml ). Znamená to, že pri maximálnej frekvencii, 

napr. 200 p./ min. je netrénované srdce schopné prečerpať 20 litrov za minútu a trénované až 

40 litrov za minútu (KOMADEL, 1994). Fyziologicky zväčšené srdce pracuje ekonomicky 

s veľkou funkčnou rezervou. Znamená to, že pri vyšších nárokoch na krvný obeh je schopné 

intenzívnejšie sa kontrahovať, výraznejšie zvýšiť systolický, a teda i minútový objem pri 

relatívne miernom vzostupe pulzovej frekvencie.  

Dôležitou súčasťou periférnej adaptácie je i pokles krvného tlaku v pokoji, ale najmä pri 

telesnom zaťažení. Srdce takto pracuje proti menšiemu odporu, s nižšími nárokmi na energiu 

a kyslík, čo spolu s nižšou frekvenciou sťahov jeho komôr významne prispieva k lepšej 

ekonomike jeho činnosti. Cievy sú elastickejšie, vlásočnice sú bohatšie rozvetvené. 

V dôsledku toho ľudia, ktorí sa venujú pohybovej aktivite vytrvalostného charakteru, majú 

artériosklerotické zmeny na srdci zriedkavejšie, zriedkavejšie sú postihnutí vysokým krvným 

tlakom (MINAROVJECH, 1988). 
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Najdôležitejším efektom adaptácie dýchacieho systému spolu so zlepšením srdcovo – 

cievnemu systému je zvyšovanie schopností prijímať kyslík a využívať ho na uvoľnenie 

energie pri svalovej práci (HAMAR,1998). 

 

1.3.5 Vegetatívny nervový systém 

Tento systém riadi funkcie vnútorných orgánov a koordinuje ich s činnosťou 

kostrového svalstva. Charakteristickou adaptačnou zmenou je posun vegetatívnej rovnováhy 

na stranu parasympatika. Znamená to : 

- pokles kľudovej frekvencie srdca 

- pokles krvného tlaku 

- zníženie frekvencie dýchania 

- rýchlejšie zotavenie organizmu 

- zvýšenie odolnosti voči únave. 

Ďalšie adaptačné zmeny prebiehajú na žľazách s vnútorným vylučovaním. Týka sa to 

najmä kôry nadobličiek, produkujúcich kortikoidy, menšie zmeny vznikajú na hypofýze, 

podžalúdkovej a štítnej žľaze. 

Uvedené faktory sa podieľajú na zvýšení pracovnej kapacity, na rýchlejšom dosiahnutí 

rovnovážneho stavu, na skrátení zotavovacej fázy, na zvýšenej tolerancii záťažového stresu, 

lepšom zvládnutí pocitu únavy (MÁČEK – VÁVRA, 1988, MINAROVJECH, 1988, 

HAMAR, 1989, KOMADEL, 1994). 

Na základe doterajších poznatkov môžeme povedať, že aerobik je cvičenie aerobného 

charakteru, pri ktorom sa pracujúcim svalom a tkanivám dodáva dostatočné množstvo kyslíka. 

Dochádza k zlepšeniu krvného obehu (zvýšenie srdečného výdaja, zvýšenie pulzovej 

frekvencie – PF). Krv sa krvným riečišťom intenzívne prevádza z tráviacich orgánov do 

pohybového aparátu a centrálnej nervovej sústavy – CNS. Dýchanie sa prehlbuje 

a zvýrazňuje, zvyšuje sa prísun kyslíka ku tkanivám. Zlepšuje sa nervosvalová koordinácia, 

svaly a šľachy získavajú pružnosť, rozvíja sa svalová sila a vytrvalosť. Cenným prínosom  

aerobných lekcií je formovanie postavy a redukcia prebytočného tuku. 

 

 

 

 

 




