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ÚVOD 

Taebo vzniklo ako kombinácia dvoch zdanlivo protichodných športových odvetví tanca 
a bojového umenia, ale vyvíjalo sa a dnes má už úplne inú podobu. Taebo má niekedy 
dodatok the future of fitness, teda budúcnosť fitness. Taebo má svoju filozofiu, ktorá je 
rozdelená na tri jednotlivé stupne. V prvom stupni, teda v Basic, je najdôležitejšou 
a ústrednou myšlienkou get the first place by your own. Čo vo voľnom preklade znamená 
„vyhraj sám nad sebou, neporovnávaj sa s druhými“. Dôležité je len to, ako sa Ty cítiš, aby si 
Ty bol lepší než si bol včera, pred týždňom, mesiacom, rokom, ... 

Táto zdanlivo jednoduchá myšlienka má veľmi hlbokú podstatu a ak ju naozaj 
pochopíme, budeme vo všetkých ľudských činnostiach úspešnejší, výkonnejší ale aj 
šťastnejší. Taebo je liek pre súťažnú dušu. V taebe sa učí súťažiť a víťaziť sami nad sebou. 
A v tom je taebo budúcnosťou fitness. Bez myšlienky je každá ľudská činnosť len tupá 
strojová a nezáživná práca, ktorá skôr či neskôr omrzí. Taebo má myšlienku a má filozofiu 
(www.taebo.sk). 
 
CIEĽ 

Cieľom našej práce bolo zaznamenávanie srdcovej frekvencie, ako ukazovateľa intenzity 
zaťaženia v taebe. Sledovali sme sumu pulzov srdca za hodinu, intenzitu zaťaženia pomocou 
športtestera a počet krokov na jednotlivých hodinách s použitím krokomera. 
 
METODIK A 

Výskum a merania sme realizovali v akademickom roku 2009/2010 počas letného 
semestra. Výskumný súbor tvorilo 35 vysokoškoláčok 2. – 3. ročníka vo veku od 21 – 23 
rokov, ktoré sa zúčastňovali hodín telesnej výchovy na FŠ PU v Prešove. Cvičenky boli 
zručné v každom druhu aerobiku. Ani jedna nebola začiatočníčka a zvykli ostávať aj na 
dvoch hodinách za sebou. Cvičiť chodili 2 - 3x do týždňa. 

Podľa nameraných hodnôt sme zistili, že priemerná telesná výška je 166,5 cm, 
priemerná telesná hmotnosť je 56,5 kg a hodnota BMI 20,3. Tento stav môžeme klasifikovať 
ako podváha, čo znamená malý obsah tuku v organizme. Ak majú cvičenky dostatočné 
množstvo svalovej hmoty, podľa štatistík na internetovej stránke www.chudnutie.sk je ich 
výsledok hodnotenia prijateľný. 

Meranie sa uskutočnilo v štandardných podmienkach, v telocvični FŠ. Na zistenie 
potrebných údajov nášho výskumu sme použili tieto metódy: 
somatometria, určenie BMI, meranie a posúdenie intenzity zaťaženia pomocou športtestera, 
vypočítanie sumy pulzov dosiahnutých počas cvičebných jednotiek, meranie počtu krokov 
krokomerom (obr. 1). 
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Intenzita zaťaženia 
Na registráciu časových a pulzových hodnôt sme použili športtester fy Polar, typ 

Accerex Plus S 610. Pulzová frekvencia bola zaznamenávaná každých päť sekúnd. 
Namerané hodnoty sme z databázy vyvolali pomocou prídavného zariadenia (interfejs) 

a príslušného programu kopírovali do pamäte počítača. Tak sme získali grafický záznam 
celého priebehu srdcovej frekvencie, s vyznačením zotrvania srdcovej frekvencie 
v limitovanom rozsahu. 

Počet krokov sme zaznamenávali pomocou krokometra Digi – Walker SW-700, ktoré 
boli zapísané k meraniam intenzity zaťaženia prislúchajúcej hodiny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1 Krokomer 
 

Všetky namerané hodnoty pulzovej frekvencie srdca, určenie sumy PF a počtu krokov 
boli vyhodnocované príslušným softvérom, ktorý umožňuje aj ich grafické znázornenie. 
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
1. Charakteristika intenzity zaťaženia podľa štruktúry vyučovacej hodiny - taeba 

Na hodnotenie intenzity zaťaženia pri jednotlivých druhoch turistickej aktivity sme 
určili hranice aerobného pásma pre vekovú kategóriu našich probandov, v našom prípade je 
aerobné pásmo SF =120 - 180 pulzov/min. Spracovali sme údaje o intenzite zaťaženia podľa 
štruktúry vyučovacej hodiny inštruktorky a probandiek v taebe a počet krokov na jednotlivých 
hodinách. V priemere mali probandky srdcovú frekvenciu v rozmedzí 116 - 175 pulzov/minú-
tu, čo je ich aerobná zóna. Na základe nameraných hodnôt sme dospeli k takýmto výsledkom: 

Úvodná časť hodiny trvala v našich meraniach v priemere 10 - 12 minút aktívneho 
cvičebného času. Obsah úvodnej časti hodín bol zostavený z jednoduchých základných 
krokov a úderov napr. march, march straddle, stradle plie, poskoky, ktoré inštruktorka 
prevažne učila substitučnou metódou. Podľa záznamov fyziologických kriviek intenzity 
zaťaženia sme zistili, ako príklad sme uviedli obrázky č. 2, 3, že priemerná pulzová 
frekvencia cvičeniek bola v úvodnej časti priemere od 100 - 142 pulzov/minútu. Nástup 
zvýšenia pulzovej frekvencie bol rýchlejší. Na konci úvodnej časti hodiny boli zaradené 
strečingové cvičenia na lýtkový sval, zadnú stranu stehenného svalu, prsné a chrbtové svaly. 
Pri vykonávaní uvedených činností hrá veľkú úlohu aj vynaložené úsilie cvičeniek, čo sa 
prejavilo na výsledných hodnotách srdcovej frekvencie v tejto časti vyučovacej hodiny. 
Všetkým probandkám stúpla srdcová frekvencia do aerobnej zóny, čo je cieľom úvodnej časti 
vyučovacej hodiny. 

Hlavná časť hodiny trvala počas našich meraní v priemere 45 - 50 minút a bola zložená 
z 3 častí. Obsah prvej časti sa skladal z 1 bloku tanečných krokov napr. jab – double, little 
bob, jab & cross , ktoré boli učené substitučnou metódou a 2. bloku, ktorý sme napojili na 1. 
blok. V tejto časti sa cvičenky postupne dosahovali vyššiu srdcovú frekvenciu, ako v úvodnej 
časti. V priemere sa srdcová frekvencia pohybovala od 150 - 175 pulzov/minútu. Miestami 
srdcová frekvencia klesla na 132 - 137 pulzov/minútu. Dôvodom mohlo byť prerušenie 
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cvičenia, na priebežne dopĺňanie tekutín. Po spojení týchto dvoch blokov do ucelenej 
choreografie, stúpla srdcová frekvencia u niektorých cvičeniek niekedy nad aerobnu zónu 
v priemere cca o 20 pulzov. V tejto časti hlavnej hodiny taeba sme namerali najvyššie 
dosiahnuté hodnoty SF 175 - 193 pulzov/minútu. Obsah druhej časti je zložený 
z posilňovacích cvičení horných končatín s činkami a brušných svalov (predpažovanie, 
vzpažovanie, upažovanie, zapažovanie, „skracovačky“ a výdrže v pozíciách). V posilňovacej 
časti sa cvičenky nachádzali v rovnovážnom stave a v priemere dosahovali hodnoty srdcová 
frekvencie 150 - 175 pulzov/minútu. 

Záverečná časť trvala v rozmedzí 6 - 8 minút a bola zložená z pomalých uvoľňovacích 
cviční a dýchacích cvičení na zníženie srdcová frekvencie a  ukľudnenie organizmu. Srdcová 
frekvencia cvičeniek klesla na hodnoty 100 - 125 pulzov/minútu. Získané údaje intenzity 
zaťaženia na hodine taeba sú zaznamenané v obrázkoch 2 - 3. Taebo je vhodné pre ľudí, ktorí 
majú dobrú trénovanosť, chcú zlepšiť svoj srdcovo-cievny systém, vyvolať pozitívne zmeny 
v dýchacom systéme, pohybovom systéme, zrýchliť metabolizmus a slúži aj ako prevencia 
pred civilizačnými chorobami. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Obr. 2 Záznam srdcovej frekvencie na hodine taeba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3 Záznam srdcovej frekvencie na hodine taeba 
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Pri vyhodnocovaní nameraných údajov sme zistili percentuálne zastúpenie SF 
v aerobnom pásme, nad zónou a pod takzvanou vymedzenou zónou. Ako sme predpokladali 
pri cvičení taeba v aerobnom pásme sa cvičilo v priemere 41,9 % a nad vymedzenou zónou až 
57,4 % z cvičebnej jednotky. Priemerné pulzové zaťaženie v taebe medzi cvičenkami bolo 
158 - 204 pulzov/minútu. Je to spôsobené tým, že pri tomto druhu aerobiku sa pri cvičení 
intenzívnejšie zapájajú paže formou úderov a dolné končatiny rôznymi kopmi. Pre názornosť 
sme vybrali jeden záznam, na ktorom je percentuálne znázornenie v jednotlivých zónach (obr. 
4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4 Percentuálne znázornenie cvičenia na taebe 
 
2. Namerané hodnoty počtu krokov a sumy pulzov pri taebe a porovnanie s inými 
aerobnými cvičeniami podobného charakteru. 

Z našich nameraných údajov sme zistili, že suma pulzov na hodine aerobiku a aerobiku 
na fitloptách je skoro rovnaká v priemere 7900 pulzov za hodinu, ale počet krokov je 
rozdielny. Na hodine aerobiku bol počet krokov v priemere 4430 a na hodine aerobiku na 
fitloptách v priemere 2860 krokov za hodinu. Z hľadiska rekreačnej telesnej výchovy to 
znamená, že cvičenie na filoptách spĺňa požiadavky aerobného tréningu. Fyziologická 
účinnosť je približne rovnaká a preto cvičenie aerobiku na fitloptách je vhodná pre širokú 
verejnosť a tiež pre ľudí, ktorí chcú nielen schudnúť, ale aj zlepšiť svoju kondíciu. 

Pri meraní sumy pulzov srdca a počtu krokov na hodinách taeba a step aerobiku sme 
zistili, počet krokov bol rozdielny. Pri cvičení taeba počet krokov bol v priemere 3503 a na 
hodine step aerobiku bol v priemere 6455 nameraných krokov. Suma pulzov na oboch 
hodinách bola približne rovnaká. Priemerné hodnoty na taebe boli 9957 pulzov za hodinu a na 
step aerobiku sme namerali 9928 pulzov srdca. Ich fyziologická účinnosť závisí nielen od 
inštruktora a jeho vedenia hodiny, ale hlavne od individuálneho prístupu. 

Najviac nameraný počet krokov bol na hodine spinningu 15 104, u cvičenky Silvie, čo 
mohlo byť spôsobené individuálnym nastavením záťaže a frekvencie bicyklovania. Priemerné 
hodnôt pri tomto cvičení boli 13 766  krokov čo bolo najväčší nameraný počet krokov zo 
všetkých nami merných foriem aerobiku. Suma pulzov na spinningu bola druhá najväčšia 
8400 pulzov srdca. 
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Najnižšie namerané hodnoty počtu krokov sme zaznamenali na hodine fitlôpt. 
Priemerné hodnoty krokov boli 2859 čo bolo spôsobené tým, že cvičenie bolo vykonávané vo 
väčšine pohupovaním na lopte a počet krokov bol minimálny. Aj sumu pulzov srdca sme 
zaznamenali ako najnižšiu zo všetkých nami meraných cvičení. Priemerné  hodnoty boli 8840 
pulzov za hodinu, pričom intenzita zaťaženia bola v prevažnej miere v aerobnom pásme. Na 
základe našich zistení aj tato forma aerobiku spĺňa požiadavky aerobného tréningu. 

U Silvii sme zaznamenali vo všetkých meraniach najvyššiu sumu pulzov z čoho 
vyplýva, že zo všetkých cvičeniek je najmenej kondične pripravená. U ostatných cvičeniek sa 
namerané hodnoty výrazne nelíšili. Zaznamenané hodnoty sumy pulzov a počtu krokov sú 
v tab. 1. 
 

Tab. 1 Priemerné hodnoty počtu krokov a sumy pulzov pri jednotlivých aerobných 
činnostiach štyroch náhodne vybraných probandiek 

 

Meno 
Aerobik Step aerobik Taebo Spinning Fitlopty 

Počet 
krokov 

Suma 
pulzov

Počet 
krokov 

Suma 
pulzov 

Počet 
krokov

Suma 
pulzov

Počet 
krokov 

Suma 
pulzov

Počet 
krokov 

Suma 
pulzov 

S.M. 4596 7595 6629 10000 3542 10067 15104 8667 2867 7080 

J.O. 4289 7320 6193 9890 3513 9899 12212 8257 2840 6905 

M.Ľ. 4380 7379 6503 9897 3449 9990 13550 8309 2860 7065 

A.K. 4458 7498 6496 9925 4510 9873 14300 8367 2870 7102 

 
 
ZÁVERY 

Týmto výskumom sme  pokúsili aktualizovať a rozšíriť empirické poznatky o  intenzite 
zaťaženia pri cvičení taeba. Podstatné je trénovať správnou intenzitou, pri optimálnej záťaži, 
dostatočne dlho tak, aby sme zdokonaľovali svoju zdatnosť a nepoškodili zdravie. Sledovanie 
SF je všeobecne uznávanou metódou hodnotenia úrovne fyzického zaťaženia. Jej kontinuálne 
sledovanie pomocou športtesterov umožňuje významne zvýšiť objektivitu pri jeho 
posudzovaní. Inštruktor môže posúdiť jednotlivé výkonnostné skupiny a rýchlo zaujať 
diferencovaný prístup k cvičencom a ich schopnostiam. 

Pri cvičení taeba sme síce namerali vysokú intenzitu zaťaženia, ale aj napriek tomu 
môže cvičiť taebo každý. Deti, ženy, muži bez rozdielu veku, ale musia mať na určitej 
požadovanej úrovni fyzickú zdatnosť a samozrejme aj  pohybové schopnosti. Cvičiť treba 
podľa svojich vlastných pocitov. Ak dnes nemôžeme tak vysoko vykopnúť, tak rýchlo 
opakovať údery alebo zvládnuť 10 minút bez prestávky, ako inokedy, to nevadí – nie je to 
chybou.  Taebo rozvíja cit pre naše telo a tým aj svoje telo rozvíjame. 

Naše sledovanie potvrdilo, že výberom vhodných pohybových cvičení, správne 
vytvorených choreografií, dobrou organizáciou vyučovacej jednotky a v rovnakej miere aj 
správnou motiváciou, môžu byť v školách dosiahnuté výborné výsledky. Veľa záleží však 
nielen od inštruktorky, ale aj od vynaloženého úsilia cvičeniek na hodinách, pre ktoré sa 
z vlastnej vôle cvičenky rozhodli. 
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ZHRNUTIE 

V príspevku sa zaoberáme sledovaním intenzity  zaťaženia a zaznamenávaním srdcovej 
frekvencie (SF) pri taebo aerobiku. Porovnávame ju s dosiahnutou SF pri tanečnom aerobiku 
a spiningu. Výskum sme realizovali u  21 – 23 ročných študentov 2. ročníka Fakulty športu 
Prešovskej Univerzity.  

Podľa odozvy srdca na intenzitu zaťaženia je možné určiť nasledujúce poradie od ľahšej 
po náročnejšiu aktivitu: intenzívny taebo aeorbik, spining, step aerobik, tanečný aerobic 
a aerobik na fitbaloch. Na základe dosiahnutých výsledkov môžeme konštatovať, že všetky 
aktivity sú účinné a zdravotne bezpečné. 
 
SUMMARY 
 
SUMMARY OF HEART RATE AS RESULT OF INTENSITY 
OF PHYSICAL LOAD IN TAEBO 
 
KEY WORDS: taebo aerobics, heart frequency, heart pulse, intensity of charging, step-
measuring instrument, sport tester 
 

In the contribution we deal with the monitoring of the intensity of charging and 
recording of the heart frequency (HF) in taebo aerobics. We compare it with the HF reached 
in the dance aerobics and spinning. The research was realized on the sample of 21 – 23 years 
old students attending the second year at the Faculty of Sport, Prešov University. 

According to the heart echo on the intensity of charging it is possible to assess the 
following order from the lighter to more difficult activity: intensive kick box aerobics, 
spinning, step aerobics, dance aerobics and fit balls aerobics. On the base of the reached 
results we can state that all   activities are effective and from the health point of view safe. 
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