Úvod
V naší bakalářské práci se pokusíme shrnout informace týkající se
outdoorových pohybových aktivit a jejich provozování. V navazující části se
zaměříme na shrnutí informací o výživových doplňcích a jejich použití.
Téma práce bylo vybráno cíleně i vzhledem k naší specializaci při studiu –
fitness. Jakožto aktivní sportovci jsme si vědomi nutnosti a důležitosti pohybové
činnosti v lidském životě, ať už jako jedné z možností načerpání nových sil do
soukromého života, tak i jako prevence civilizačních neduhů.
Cíl naší práce spočívá ve shrnutí základních informací týkajících se
pohybových aktivit fitness a důležitosti zdravé výživy. Dále se pokusíme alespoň
částečně přiblížit zdravý styl života.
Jak je patrné, lidstvo směřuje krůček po krůčku ke své degradaci; důkazem
budiž zvyšující se výskyt civilizačních chorob (různé druhy alergie jsou čím dál
častější, stejně tak předčasná úmrtí způsobená cévními a srdečními onemocněními, a
v neposlední řadě mnohonásobně zvýšený výskyt různých druhů rakoviny).
To vše je způsobeno dnešním konzumním způsobem života, kdy je člověk
vystaven stresům všedního dne. V důsledku nedostatku času zapomíná na zdravé
způsoby stravování (raději volí stravování ve fast-foodech, kde jsou potraviny
připravovány na přepáleném oleji, a kde celková kvalita stravy neodpovídá
standardu) a co je hlavní, na zdravý pohyb. Stále více mladých lidí tráví svůj
drahocenný volný čas před obrazovkou televizoru nebo monitorem osobního
počítače, jenž v posledních letech slouží jako spojení s okolním světem.
Člověk je funkčně a morfologicky stavěn ke způsobu života, v němž nutnost a
každodenní přítomnost náročné tělesné činnosti patřila k základním článkům žití a
přežití. V dnešní době stále více zaznívá názor, že aktivní trávení volného času
realizované aktivitami sportovního charakteru má významný vliv na zdraví člověka a
jeho integraci do společnosti.
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Pohyb je základním způsobem existence člověka, stal se předmětem
zvláštního zájmu společnosti, a tak vznikaly a vznikají sportovní organizace a masová
hnutí, která dokumentují jak životní potřebu pohybu, tak i zájem lidí provozovat
pohybové činnosti.
Lidé by si měli uvědomit, že pohyb léčí. Dostatečného množství pohybové
aktivity se však dostává pouze asi každému desátému z nás. Pohybové nároky v
zaměstnání většinou nestačí. Obtížný je i boj proti sedavému životnímu stylu naší
společnosti jako celku. Moderní doba totiž poměrně důsledně odstraňuje používání
svalů - místo chůze jezdíme autem, namísto zdolání schodů jedeme výtahem, prádlo
pereme zmáčknutím knoflíku atp. - na všechno existuje nějaký přístroj. Naučili jsme
hledět na pohyb jako na zátěž, které je možno (a pro některé i „potřeba“) se vyhnout.
Snad jen cestu od televizoru k chladničce a zpět zvládáme všichni brilantně... Proto je
tak důležité vědět o významu pohybu a také - především - si pro něj vyhradit ve svém
životě

pravidelné

místo

i

(www.magazinzdravi.cz/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=112

čas
-

31k).
Dnešní ekonomická situace nám samozřejmě nahrává a vychází vstříc co se
týče možností a příležitostí k provozování pohybových aktivit. Důkazem budiž ve
větších městech množící se multifunkční sportoviště s umělou trávou, tartanovým
okruhem, nebo fitcentra. Je tedy jen na nás, jak s takovými možnostmi naložíme.
Mnohdy jde jen o to, překonat v sobě lenost a pohodlnost způsobenou konzumním
způsobem života, změnit zaběhnutý způsob života a věnovat alespoň pár hodin týdně
svému tělu.
Doufáme, že naše práce upozorní na fakt, že právě nedostatek pohybu, špatný
životní styl a výživa jsou hlavními aspekty vzniku tzv. civilizačních chorob. Jako
některé příklady můžeme uvést obezitu, jež vede k poruchám cévním a srdečním,
s nimiž se potýká značná část nesportující populace, dále arteriosklerózu, některé
druhy rakovin, srdeční infarkt, mozkovou mrtvici a v neposlední řadě vysoký krevní
tlak.
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1.1 Pohyb
Dnes již nikdo nepochybuje o tom, že pohyb je významným faktorem, který
zásadním způsobem příznivě ovlivňuje zdraví. Pohyb je výborný prostředek
preventivní péče o zdraví. Stále větší část populace však vede sedavý způsob života,
který má katastrofální vliv na zdravotní stav. Poslední výzkumy ukazují, že 25 %
našich spoluobčanů nevykazuje žádnou pohybovou aktivitu a dalších 30 % sice malé
množství pohybové aktivity absolvuje, ale z hlediska pozitivního ovlivnění
zdravotního stavu není toto množství dostatečné (Eisenhut, 2007).
Tělesný pohyb nás provází na každém kroku doslova i v přeneseném slova
smyslu. Můžeme jej ovládat vlastní vůlí, můžeme snadno sledovat jeho parametry –
rozsah, sílu i způsob provedení.
•

Pohybové schopnosti
Pohybové schopnosti se chápou jako relativně samostatné soubory vnitřních

předpokladů k pohybové činnosti (zčásti vrozené), v pohybové činnosti se také
projevují (Dovalil, 2002).
Podle Dovalila (2002) pohybové schopnosti a pohybové dovednosti přímo
ovlivňují kvalitu pohybové činnosti. Většina pohybových projevů si žádá nároky na
několik pohybových schopností a dovedností současně. Ve většině případů není
zapojena pouze základní pohybová schopnost těla, ale je spojeno více pohybových
schopností v schopnosti smíšené.
Pohybové schopnosti a jejich rozvoj je dán biologickými předpoklady
jedince. Mezi základní patří: silové, rychlostní a vytrvalostní schopnosti. Jejich
vzájemné propojení probíhá na úrovni biochemických dějů, fyziologických funkcí i
psychických procesů. Jednotlivé pohybové schopnosti se propojují vzájemně mezi
sebou (Dovalil, 2002).
•

Rychlostní schopnosti
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Rychlostní schopnosti jsou považovány za jedny ze základních
pohybových schopností člověka. Lze je definovat jako „schopnost provést
motorickou činnost nebo realizovat určitý pohybový úkol v co nejkratším časovém
úseku“ (Čelikovský, 1990).
Rychlostní schopnost naopak chápeme jako schopnost, která vyjadřuje jen
takovou pohybovou činnost, při níž není maximální výkon limitován únavou (Grosser
, 1991).
•

Vytrvalostní schopnosti
Vytrvalostní schopnosti asi nejlépe vystihneme jako práci s co největším

úsilím a jak již název napovídá, provozovanou co možná nejdelší dobu. Vytrvalost
je pohybová schopnost člověka k dlouhotrvající pohybové činnosti. Je to
soubor předpokladů provádět cvičení s určitou nižší než maximální intenzitou
co nejdéle nebo po stanovenou dobu co nejvyšší možnou intenzitou (Choutka,
1991) .
Vytrvalost je také definována jako pohybová schopnost umožňující vykonávat
déle trvající činnost střední až mírné intenzity bez poklesu výkonu (Havel, 1996).
Vytrvalostní schopností rozumíme soubor předpokladů provádět déle trvající
tělesná cvičení se stejnou intenzitou nebo co nejdéle (pokud je cvičenec schopen).
Z hlediska fyziologického se zapojují především aerobní mechanizmy a systémy
(Čelikovský, 1979).
•

Silové schopnosti
Silové schopnosti můžeme definovat jako schopnost překonávat či udržovat

vnější odpor pomocí svalových kontrakcí (Dovalil, 2002).
U silových schopností můžeme rozeznávat několik druhů. Rozdělení je
založeno na vnějším projevu, typu svalové kontrakce a na požadavcích jejich rozvoje
(Pavliš, 1995).
•

Statická síla – nedochází ke svalové kontrakci - k prodloužení ani zkrácení
svalu
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•

Dynamická síla – dochází ke svalové kontrakci – sval se prodlužuje nebo
zkracuje
o Výbušná síla
o Vytrvalostní síla
o Maximální síla

(Pavliš, 1995).

Následky dlouhodobé absence přiměřeného pohybu vedou k mnoha
nežádoucím změnám v organismu. V konečném důsledku to znamená, že každý
druhý člověk umírá na cévní příhody (infarkty a mrtvice). Při sedavém způsobu
života dochází k ochabování svalstva nepracujících orgánů včetně srdečního svalu,
čímž se snižuje celková výkonnost organismu a klesá zdatnost. Také srdeční sval,
není-li pravidelně zatěžován, ochabuje a stárne rychleji (Konopka, 2004).
Fyzická zdatnost je úzce provázána s psychickou pohodou. Pravidelné cvičení
pomáhá snižovat negativní důsledky stresu. Osoby pohybově neaktivní často trpí
bolestmi zad v křížové oblasti, v oblasti šíje, bolestmi hlavy apod. Správně prováděné
cvičení je jedinečný prostředek pro odstranění mnoha civilizačních chorob.
Nedostatek pohybu často vede k závažným onemocněním, z nichž k
nejnebezpečnějším patří obezita .Z dlouhodobého hlediska obezita způsobuje mnoho
změn v organismu, které přímo ohrožují život (Tlapák, Mach, 2003).

1.2 Zdravotní rizika spojená s nedostatkem pohybu
S nedostatkem pohybu jsou spojovány různé druhy onemocnění. Nesportující
populace většinou řeší problém nadváhy. Je to v současné době problém, který se
týká ne nepatrné části naší populace. Je spojován s mnoha dalšími změnami ve
funkčnosti lidského těla, mezi nejdůležitější patří :
•

Vysoký krevní tlak, který je závažným faktorem při srdečně - cévních
onemocněních.

•

Vznik cukrovky, která se spolupodílí na ateroskleróze a ohrožuje činnost
ledvin.
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•

Bolesti kloubů a páteře v důsledku mechanického přetěžování kloubních
spojení.

•

Poruchy tukového metabolismu a s tím spojená vysoká hladina cholesterolu.

Naštěstí lze většinu nežádoucích změn správným životním stylem zvrátit zpět
k lepšímu. Tím máme na mysli především zlepšit stravovací návyky a zahrnout do
svého životního stylu dostatek zdravého pohybu. Velice důležité je zapamatovat si, že
při zatěžování organismu neplatí čím více, tím lépe. Začátečníci jsou z důvodu silné
motivace příliš horliví a přeceňují své schopnosti. Příliš intenzivní cvičení jim spíše
uškodí, než pomůže. Opačným problémem je zatěžování nízkou intenzitou, která
nevyvolá požadované změny. Při vlastním cvičení by měla být intenzita cvičení
zvolena tak, aby vyvolala dlouhodobé změny v organismu, a zároveň aby neuškodila
(Tlapák, 2003).
V posledních letech se intenzivně zkoumá minimální hodnota zatížení, která
má prokazatelně pozitivní efekt na zdravotní stav. Minimální zatížení lze definovat
takto: dospělý člověk by měl provozovat alespoň 30 minut pohybové aktivity v nízké
intenzitě ve většině dnů v týdnu (Konopka, 2004).
Není nezbytně nutné absolvovat pohybovou aktivitu v celku. Je možné ji
rozdělit do několika kratších časových úseků. Brání-li nám nedostatek času vyčlenit
si pro cvičení 30 minut najednou, rozdělme tento čas na dva 15-ti minutové úseky.
Důležité je také to, že intenzita cvičení může být poměrně nízká (rychlá chůze, mírný
klus atd.). Je kupříkladu možné absolvovat cestu do zaměstnání a zpět pěšky, a ne
autobusem nebo autem. Možná zjistíme, že nás chůze časově ani příliš nezatěžuje.
Jakékoliv malé množství pohybu je lepší než žádné (Konopka, 2004).

Aby bylo cvičení opravdu účinné, mělo by splňovat určitá kritéria. Každý
člověk je individualitou a má tedy různé hranice fyzických schopností a dovedností.
Je samozřejmostí, že člověk, který se sportem teprve začíná, nebude dosahovat
stejných výsledků jako člověk trénovaný. Pro každého platí jiná pravidla, například
velikost zátěže, kterou je schopen pojmout za cvičební jednotku, nebo také intenzita,
ve které by se měl pohybovat.
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1.3 Shrnutí
V této úvodní kapitole jsme se pokusili nastínit nutnost provozování
pohybových aktivit v závislosti na zdraví člověka v dnešní uspěchané době. Chtěli
bychom zdůraznit především zdravotní rizika plynoucí ze sedavého způsobu života a
přiblížit způsob prevence. Domníváme se, že by se nad tímto problémem měl
zamyslet každý člověk. Lépe řečeno nejen zamyslet, ale také pro své zdraví něco
udělat.
Jak je patrné, všichni autoři jsou jednotní v jedné věci. Tím máme na mysli
fakt, že nedostatek pohybu je pro lidský organismus škodlivý. S těmito názory se
ztotožňujeme, fakta uváděná v různých literaturách se v podstatě shodují.
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2. Fitness
Fitness je v dnešní době v souvislosti s pohybem pojmem často skloňovaným.
Prvky sportovně pohybových aktivit vedoucí k tělesné zdatnosti jsou obsaženy
v jednotlivých programech podle fyziologických a psychologických znaků.
Nadstavbou celého systému je označení FITNESS jako tělesná zdatnost (Blahutová et
al., 2005).
Jedná se o cvičení ve fitness centrech, jehož náplní je cvičení s volnými
činkami a cvičení na trenažérech, doplněné o aktivity aerobního charakteru na
speciálních strojích, dodržování určitého dietního režimu (včetně použití doplňků
výživy) a o celkový životní styl, jehož cílem je rozvoj celkové zdatnosti, zlepšení
držení těla, zlepšení postavy při současném působení na upevňování zdraví a rozvoj
síly a vytrvalosti (Kolouch, 1994).

Rozlišujeme tři složky fitness.
•

aerobní fitness (často se uvádí jako kardiovaskulární)

•

silový fitness

•

pružnostní fitness
Z nich se za nejvýznamnější považuje aerobní fitness (Tlapák, 2003).

2.1 Aerobní cvičení
Aerobní znamená doslova „za přítomnosti kyslíku„. Aerobní cvičení je
z fyziologického hlediska cvičení, při němž se vytváří adenozintrifosfát neboli ATP
za přítomnosti kyslíku. K vytvoření ATP na buněčné úrovni využívá tělo kromě
kyslíku i tuků a uhlohydrátů. Jestliže se ve svalových buňkách vytvoří ATP, stane se
pro tělo energetickým zdrojem (Hnízdil, 2005).
Podle Hnízdila (2005) rozumíme aerobním tréninkem různá cvičení, která
stimulují činnost srdce a plic, a to po dobu, která je dostatečně dlouhá na to, aby
cvičení mělo příznivé účinky na organismus. Systém aerobního tréninku nabízí různé
formy cvičení včetně mnoha populárních sportů, jež mají jedno společné: vedou k
fyzické činnosti vyžadující velkou spotřebu kyslíku. A toto je podstata aerobního
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cvičení. Hlavním úkolem aerobních cvičení je zvýšit maximální množství kyslíku,
které může tělo spotřebovat za časovou jednotku. To závisí na schopnosti 1.) rychle
vdechovat a vydechovat velké množství vzduchu, 2.) srdce vehnat do těla velké
množství krve a 3.) cévního systému efektivně dodat kyslík do všech částí těla.
Stručně řečeno, závisí na výkonnosti plic i srdce a dobré funkčnosti cévního systému
(Hnízdil, 2005).
Změny způsobené cvičením v různých tělesných systémech a orgánech těla
nazýváme souhrnně tréninkový efekt. Není-li cvičení dostatečně intenzivní a
dlouhodobé, nepřináší žádný tréninkový efekt a nelze je klasifikovat jako aerobní
trénink. Aerobní cvičení podmiňuje tréninkový efekt a zvýšení využití kyslíku
v několika směrech :
1. posiluje dýchací svaly, usnadňuje rychlé vdechování a vydechování
vzduchu
2. zvyšuje sílu a výkonnost srdečního svalu, ten je schopen každým
stahem rozvést větší objem krve. Tím se zlepšuje schopnost rychleji
přenášet životně důležitý kyslík z plic do srdce a do všech tělesných
orgánů.
3. zvyšuje tonus veškerého svalstva, zdokonaluje krevní oběh, snižuje
krevní tlak a usnadňuje práci srdce
4. má vliv na zvýšení cirkulace krve v těle, zvyšuje počet červených
krvinek i množství hemoglobinu, takže krev přenáší kyslík účinněji
(Cooper, 1983).

Mezi typické aerobní sporty patří dle Coopera (1983) například:
•

cyklistika

•

běh

•

pěší turistika

•

chůze

•

plavání

•

běh na lyžích
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•

veslování

Aerobní cvičení je považováno na nejvýznamnější složku fitness díky
příznivým zdravotním efektům, které jsou s ním spojené. Zdokumentované zdravotní
přínosy spojené s aerobním cvičením, zahrnují podle Havlíčkové (2004):
•

snížené riziko onemocnění srdce

•

snížení krevního tlaku

•

snížení celkového obsahu cholesterolu v krvi

•

zvýšení funkčnosti krevního oběhu

•

zlepšení výkonu srdce a plic

•

snížení procentuelního zastoupení tělesného tuku.

Kyslík potřebný na aerobní tvorbu ATP musí být namáhaným svalům
dodáván v dostatečném množství a to prostřednictvím krevního oběhu. Proto je velice
důležité, aby srdce, plíce a oběhová soustava byly zdravé. Pokud dále pokračujeme
v aerobním cvičení, posilujeme náš kardiovaskulární systém, který má pro zdraví
velký význam (Eisenhut, 2007).
To, že ztrácíme díky pohybové činnosti tělesný tuk vede k tomu, že se zvyšuje
naše odolnost, energie a schopnost vykonávat oblíbené činnosti až do pozdních etap
našeho života. Je zřejmé, že aerobní cvičení je významné pro zlepšení celkového
zdraví. Je rovněž důležité při předcházení mnoha zdravotním problémům, které
souvisejí se sedavým životním stylem (Hnízdil, 2005).
Aerobní cvičení je obecně to, které zaměstnává velké svalové skupiny
rytmickým pohybem a které je možné provozovat po značně dlouhou dobu. Pokud se
chceme těmto cvičením věnovat, je důležité, abychom cvičili přiměřeně často,
dostatečně dlouho a s přiměřenou intenzitou. Všeobecně akceptovatelné minimální
úrovně, potřebné k tomu, aby se projevily léčebné zdravotní efekty aerobního cvičení
jsou tyto:
•

Frekvence - 3 x týdně
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•

Doba trvání 20-60 minut

•

Intenzita 60-85%

(Tlapák, 2003).

Všechny naše tréninky by měly obsahovat zahřátí (rozcvičku) přibližně po
dobu 10 minut, aby se umožnila příprava těla na očekávanou zátěž. Stejně by měly
obsahovat interval zchlazení (strečink) přibližně po dobu 10 minut tak, aby tělo mělo
možnost návratu na úrovně obvyklé tepové frekvence před cvičením (Soumar, 1996).

V současnosti lze nalézt široké spektrum aerobních aktivit, které může člověk
provozovat. Mnozí lidé by si mohli od názvu aerobní aktivity odvodit, že se jedná o
nejmasovější sportovní činnost, aerobic. Opak je však pravdou. Dnešní moderní
fitcentra poskytují široký okruh možností provozování sportovních aktivit.
Podle Tlapáka (2004) patří mezi nejvíce vyhledávané sportovní činnosti:
•

aerobic a jeho nepřeberné množství modifikací (kick-box, stepaerobic, aqua-aerobic, tae bo, atd.)

•

indoor cycling

•

indoor rowing

•

fitball

•

pilates

2.2 Shrnutí
Prevence onemocnění a pozitivní zdravotní účinky jsou jedny
z nejdůležitějších částí provázející aerobní trénink. Proto by měl mít člověk alespoň
zevrubný přehled o biochemických a fyziologických pochodech v lidském těle, které
by vedly k lepšímu pochopení procesů aerobního tréninku. Abychom dosáhli
požadovaného efektu, je třeba dodržovat intenzitu cvičení.

Všechny aerobní činnosti mají jedno společné - z větší části jsou provozovány
v uzavřených prostorách fitcenter. Tato skutečnost není akceptovatelná pro tu část
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populace, která se více kloní k pohybu ve volné přírodě na čerstvém vzduchu. Proto
existuje nepřeberné množství aerobních pohybových aktivit, jež lze provozovat ve
venkovních prostorách. Souhrnně je nazýváme outdoorové aktivity.
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3. Outdoorové aktivity fitness
Je důležité, aby si člověk našel čas na péči o své zdraví. Ne každému se ale
chce trávit hodiny ve fitness-centu. Existuje mnoho způsobů, jak efektivně procvičit
vlastní tělo a přitom spojit tuto činnost s pobytem venku. V menších městech nebo na
venkově není problém vyrazit do blízké přírody a provozovat v ní pohybovou
činnost. Ani ve velkých městech není problém v okrajových částech narazit na
kousek lesa. Záleží na posouzení jedince, jak se k této příležitosti postaví. Pokusíme
se zaměřit na široké veřejnosti přístupné outdoorové pohybové aktivity, mezi než
zařazujeme orientační běh, horolezectví, pěší turistiku a cyklistiku.
3.1 Orientační běh
Úspěch v orientačním běhu je podmíněn zčásti dobrou hlavou, ale hlavně
rychlými nohami. Rychle a vytrvale běžet v terénu – k tomu nestačí mít jen dobré
nohy. Je třeba mít i silné ruce, aby při běhu pomáhaly svým účelným pohybem
k rychlejšímu běhu. Dále je potřeba mít silné břišní svaly ulehčující zvedání nohou
při běhu a v neposlední řadě je třeba mít i zesílené zádové svalstvo pro celkové
vzpřímené držení postavy při zvýšené námaze. Jak je vidět, pro orientační běh je
potřeba být všestranně zdatný (Koč, 1980).
Všestranná tělesná připravenost tedy podle Koče (1980) obnáší především
rozvoj vytrvalosti, rychlosti, síly a obratnosti
.
Vytrvalost
Pro vysokou vytrvalost je potřeba vysoká výkonnost srdečního a plicního
systému a schopnost maximálně využívat podíl vdechovaného kyslíku. Je tedy třeba
zařadit aktivity zaměřené právě na tuto oblast :
•

běh na delší vzdálenost – jako trať bychom měli zvolit vždy přibližně délku
příslušné závodní trati
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•

přerušovaný běh s přestávkami (např. 3x10 minut s pauzou 2 minuty)

•

běh na lyžích

•

veslování na trenažéru

•

jízda na kole

(Koč, 1980).

Rychlost
V mnoha případech je při vytrvalostním orientačním běhu potřeba vyvinout na
krátkém úseku skoro sprinterskou rychlost. Je to v momentech, kdy např.potřebujete
předběhnout soupeře mířícího ke stejné kontrole atd. Je proto nutností zařadit trénink
i na tuto oblast :
•

vybíhání z různých startovních pozic

•

sprinty na 20-30 metrů na čas

•

skoky přes švihadlo

•

rychlé opakované vybíhání do přímých strmých srázů

(Koč, 1980).
Síla
Bez síly je provedení jakéhokoliv sportovního výkonu nemyslitelné. Síla u
mladých lidí přibývá i bez speciálního tréninku, ovšem takový přírůstek by byl pro
sport příliš malý. Sílu je nutné rozvíjet, ne čekat, že přijde sama (Koč, 1980).
Při slovech rozvíjení síly si nesmíme představit jen silácké cviky, jako
vzpírání velkých a těžkých činek. Tento způsob je hlavně pro mládež nevhodný.
Cviky na sílu budeme tedy provádět rychle a po dobu poměrně krátkou, např. budeme
sice cvičit s činkou, nebude mít však 50 kg, nýbrž jen 10 kg a nad hlavu ji zvedneme
třeba jen 5-10x svižně a můžeme přidat i výskok pro rozvoj výbušné síly. Cvičení síly
značně zatěžuje srdce i krevní oběh. Proto nikdy nesmíme takové cvičení přehánět a
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nikdy necvičíme do úplného vyčerpání. Vždy jen do pocitu příjemné únavy (Koč,
1980).

3.2 Horolezectví
Podle Eisenhuta (2007) se při horolezectví současně zapojuje řada svalových
skupin, když musíme nést celou váhu svého těla nahoru na skálu nebo cvičnou stěnu.
Protože při horolezectví musíme zaujímat řadu různých pozic, používáme svaly, které
zůstávají při jiných druzích pohybové aktivity v klidu. Důležitější než síla v horní
polovině těla je síla v nohou. V zásadě rozlišujeme statický (nedochází ke změně
délky svalu) a dynamický (dochází ke změně délky svalu) způsob práce svalů.
Jestliže se sval při pohybu zkracuje, pracuje dynamicky pozitivně - koncentricky.
Pokud se naopak sval protahuje, označujeme tento způsob jako dynamický negativní
- excentrický.
V komplexním průběhu pohybu vystupují vždy různé způsoby svalové práce.
Při šplhání vykonávají svaly prstů a rukou statický způsob práce, zatímco ohýbající
se svaly v loketním kloubu pracují při vytahování těla vzhůru koncentricky, při
klesání těla excentricky (Eisenhut, 2007) .

3.2.1 Adaptace na výškové zatížení.
Oproti nížinám se ve větších nadmořských výškách mění podmínky – např. O2
– parciální tlak (parciální tlak kyslíku), vlhkost vzduchu, odpor vzduchu, vnější
teplota s přibývající výškou klesá, naopak intenzita UV záření se zvyšuje.
Přizpůsobovací reakce organismu jsou odvozovány především od sníženého množství
kyslíku. Parciální tlak kyslíku je redukován asi o 25% ve výšce 2000 m nad mořem a
asi o 50% ve výšce 5000 m nad mořem. Potřebné množství kyslíku pro vykonání
určité práce se přitom téměř nemění. Pokles výkonu ve výškách je tak dán sníženou
nabídkou kyslíku. Z hlediska přizpůsobovacích procesů rozlišujeme výškovou
adaptaci a výškovou aklimatizaci (Eisenhut, 2007).
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Výšková adaptace se omezuje na rychle působící přizpůsobovací mechanismy
– hlubší a rychlejší dýchání, zvýšení minutového objemu krve zpracované srdcem.
Tyto změny lze pozorovat i při tělesném klidu ve výškách nad 3000 m n. m.
Výšková aklimatizace je dlouhodobý přizpůsobovací proces, který se
projevuje zvýšením krevního objemu, vyšší koncentrací hemoglobinu, vyšším počtem
červených krvinek a mitochondrií a zvýšenou aktivitou enzymů při aerobní
energetické látkové přeměně (Eisenhut, 2007).

3.2.2 Všeobecná připravenost
Všeobecná tělesná připravenost spočívá dle Eisenhuta (2007) u horolezectví
především v rozvoji vytrvalosti, síly a celkové pohyblivosti těla.
•

Vytrvalost
Ústředními veličinami při řízení vytrvalostního tréninku jsou intenzita zatížení

a doba trvání zátěže. Tak je například při jednohodinovém tréninku se střední tepovou
frekvencí 130 úderů za minutu trénována látková přeměna tuků, přičemž v popředí
stojí ekonomizační procesy v krevním oběhovém systému srdce. Je-li však intenzita
při jednohodinovém tréninku např. 170 úderů za minutu, začne docházet k látkové
přeměně glykogenu a je tak ovlivněno zvýšení kapacity výkonu srdeční činnosti. Pro
řízení intenzity tréninku jsou různé možnosti :
•

pro běžecký trénink se hodí kontrola krokové a dechové frekvence.
Dechová frekvence 4 kroků (4 kroky nádech, 4 kroky výdech), případně
dechová frekvence 3 kroků

•

tepová frekvence – jako řídící veličina – k výpočtu vhodné tréninkové
tepové frekvence lze použít vzorec - 220 tepů/min – věk = maximální
tepová frekvence. Vhodná tepová frekvence leží mezi 60 - 85% maximální
tepové frekvence.

(Eisenhut, 2007).
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•

Síla
Při silovém tréninku závisí jeho působení na svalovém namáhání – vyvolaném

břemenem a rychlostí zkrácení svalu při pohybu. Při všech sportovních aktivitách
v horách je třeba vedle běžného zatížení vydržet po delší dobu zvýšené nasazení sil.
V takovém případě je silový trénink zaměřen na zlepšení lokální silové vytrvalosti.
Jedna cvičební série by měla obnášet asi 20 opakování při 3-5 sériích jednoho cviku.
Závaží při tréninku je potřeba volit tak, aby nás daný počet opakování přivedl až
na hranice výkonových schopností. Bezpodmínečně musíme dodržovat přestávky
mezi prováděnými sériemi (Eisenhut, 2007).
•

Pohyblivost
Trénink pohyblivosti může být prováděn formou protahování. Je třeba

rozlišovat, má-li být dosaženo zvětšení amplitudy pohybu v kloubu nebo je cílem
odbourání zbytků smršťování svalů vzniklých při předešlém silovém tréninku. Krátký
protahovací program má smysl v každém případě. Přitom bychom neměli překračovat
lehkou bolest z protahování. Metoda by měla být používána pravidelně a intenzivně
(Eisenhut, 2007).

Na rozdíl od jiných individuálních sportů lze provozovat horolezectví pouze
individuálně. Vždy musíme mít partnera, který se postará o lano, které nás jistí. V
horolezectví se také používají určité znaky, které jsou důležité pro komunikaci a před
začátkem bychom se je měli naučit (Eisenhut, 2007).

3.3 Chůze a turistika
Chůze je jednou z nejlepších forem cvičení. Nevyžaduje žádné speciální
vybavení nebo dovednosti. Tuto činnost můžeme v podstatě vykonávat kdekoliv a
kdykoliv, s rodinou či přáteli. Chůze je v poslední době velmi opomíjená. Dříve
člověk ušel několik kilometrů denně, dnes je to nezřídka i jen několik desítek metrů.
Přitom je rychlá chůze poměrně energeticky vydatná. (Eisenhut, Renner, 2007)
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Ať již budeme chodit aktivně na procházky nebo výlety, nebo vystoupíme z
dopravního prostředku o několik zastávek dříve, je důležité postupem času zvyšovat
tempo či vzdálenost (Eisenhut, 2007).
Je patrné, že při chůzi to nejsou naše nohy a ani paže, které určují pohyb, ale
spíš boky. Jejich pohyb dodává naší chůzi rytmus a rychlost, takže na ně zkusme při
další vycházce myslet. Jak zrychlujeme, naše boky by se měly přirozeně pohybovat
souběžně s tím, jak se zrychluje náš krok. Při postoji se předkloňme lehce vpřed – ne
z pasu, ale z kotníků. Předklon vycházející z pasu namáhá naše záda, která se tak
mohou brzy unavit. Také by se nám hůře dýchalo. Držme hlavu vzpřímenou a bradu
vzhůru. Pohyb – houpání paží dodává tělu zvýšenou aktivitu a mělo by vycházet z
ramen (Eisenhut, 2007).

3.4 Cyklistika
V souladu s celosvětovým trendem i u nás roste zájem o cyklistiku a obecně o
cyklosporty. Tento sport se stává i moderní (a částečně i módní) záležitostí a začíná
patřit neodmyslitelně k životnímu stylu. Tento zájem je vyvolán jednak tím, že si lidé
stále více uvědomují nutnost kompenzovat nedostatek přirozeného pohybu a jednak
tím, že se vzrůstajícím množstvím informací vzrůstá i psychický tlak na každého
jednotlivce a vyvíjí se stresové situace. Jak se ukazuje, kolo je jednou z nejlepších
forem aktivního odpočinku a relaxace (Soulek, 2000).
Dalším faktorem vyvolávajícím zájem o cyklistiku je i technický pokrok. Kola
jsou stále dokonalejší, lehčí, odpruženější a velmi snadno ovladatelná. Umožňují i
méně zdatným jedincům pomocí vhodně zvoleného převodu vyšlapat i velmi prudká
stoupání. Také pro děti je velký výběr kol (Soulek, 2000).
Kola jsou nyní i celkově dostupnější. Ale hlavně je jich svým způsobem
nepřeberný výběr a nemusí se složitě shánět. Horská kola základních řad je nyní
možno pořídit velmi levně. Menší cenový pokles je u silničních a zejména závodních
kol (Soulek, 2000).
Podle Soulka (2000) lze cykloturistiku doporučit jako sport pro udržení
optimálního zdraví a kondice bez rizika přetěžování pohybového aparátu. Při jízdě na
kole nejsou staticky zatěžovány dva nejdůležitější klouby v lidském těle – kloub
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kolenní a kyčelní. Počet lidí s nevratně postiženými klouby v důsledku nadváhy
neustále vzrůstá. Cykloturistika je nezastupitelným sportem, který předchází těžkému
opotřebení chrupavek při nadváze a oddaluje nutnost operací s případně po operaci je
nejvhodnějším prostředkem pro opětovné získání potřebné kvality a síly svalově
šlachového aparátu, který obepíná daný kloub.

Základní rozdělení cyklistiky dle Soulka (2000)
o Rekreační – zde zařadíme jízdu do práce, cykloturistiku a jiné
účelové jízdy
o Silniční – provozování je na úrovni zájmové,sportovní nebo
výkonnostní
o Horská – provozování je na úrovni zájmové,sportovní nebo
výkonnostní
o Dětská kola

Každý druh cyklistiky vyžaduje jiný typ kola s jiným vybavením
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3.5 Shrnutí
Účinný trénink závisí na přiměřených přestávkách na zotavení. Jsou-li
přestávky příliš krátké, nejsou zásobníky energie dostatečně naplněny a tkáňové
regenerační procesy nejsou dokončeny. To se projevuje negativně v následujícím
tréninku a na pochodech podílejících se na látkové přeměně. Je také důležité
nepodcenit regeneraci. Pod pojmem regenerace rozumíme všechna opatření, která
slouží k zotavení po zatížení a znovunabytí plného výkonnostního stavu.
Rozlišujeme regeneraci pasivní (sauna, masáž, parní koupel, spánek, výživa) a aktivní
(rekreační běh, rekreační plavání, rekreační jízda na kole, gymnastika). Nastane-li
situace, kdy si člověk na regeneraci nenajde dostatek času, je nutné alespoň
přizpůsobit velikost následující zátěže. To platí např. pro plánování etapy u
vícedenních pochodů v horách.
Nedílnou součástí fitness je v současné době také důraz kladený na správnou
výživu. Strava je neodmyslitelnou součástí lidského života. Dalo by se říci, že strava
je to, co udává kvalitu lidského života. Lidé provozující sport potřebují přijímat jen
kvalitní potraviny, protože právě ty jsou pilířem jejich výkonů. V souvislosti se
sportem se v posledních letech stále více skloňuje výraz podpůrné prostředky. Stávají
se součástí v mnoha odvětvích. Mohou sloužit jako prostředky sloužící k doplnění
nedostatečné stravy, nebo jako prostředky zvyšující funkčnost pohybového aparátu.
Ať už má laická veřejnost na tyto látky jakýkoliv názor, neodmyslitelně se stávají
součástí, dalo by se říci, všech druhů sportu. Proto jim budeme věnovat následující
kapitolu.
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4. Výživa
Člověku je už z minulosti předurčen určitý způsob života. Dnešní
"civilizovaný" člověk se ovšem vzdálil od přírody a zatím se zcela neadaptoval na
tuto změnu. Díky této neschopnosti adaptovat se na nové podmínky člověk ničí sám
sebe. Svaly a kosti slábnou, přirozená odolnost k nemocem a tělesná výkonnost klesá,
snižuje se plodnost, především mužů, mortalita převládá nad natalitou. V těle se
hromadí tuky a toxické látky, stoupá psychická labilita a rozvíjejí se degenerativní
procesy již u mladých lidí. To vše je důsledkem nesprávného životního stylu. (Fořt,
2006).
Nejen pomocí výživových doplňků lze však tyto nežádoucí změny
v organismu částečně nebo i zcela odbourat. Můžeme částečně kompenzovat
nežádoucí momenty našeho životního stylu: cvičit, sportovat, v jídle se vyhýbat
nejhoršímu a brát přírodní výživové doplňky a přírodní preparáty na pročištění
organismu, posílení imunity a doplnění chybějících látek. Nejde zdaleka jen o známé
vitaminy a minerály. Rozhodující pro bezproblémové fungování našeho těla a pocit
zdraví, ale také pro vysokou fyzickou i mentální výkonnost je tedy:
•

Očista organismu

•

Podpora imunitního systému

•

Dostatek vitaminů, minerálů a dalších biologicky aktivních látek, které v
běžné stravě chybí.

4.1 Výživové doplňky
Speciální výživové doplňky chápe laická sportovní veřejnost jako podporu
výkonu případně jako pomůcky sloužící k urychlení vzestupu výkonnosti, usnadnění
regenerace a v neposlední řade jako prostředek umožňující překročit fyziologické
hranice. Až na poslední případ by se dala charakterizovat jako účelná nadstavba. Je
totiž zřejmé, že porušování fyziologických bariér je rizikové. Doplňky výživy lze
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využít také pro zlepšení celkové kondice, ke tvarování postavy, k redukci tukové
nadváhy - tedy k cílům, jež nemají souvislost se soutěžním sportem (Pavluch, 2004).
Zařazení speciálních výživových doplňků do běžného typu stravování se může
z pohledu běžného rekreačního sportovce zdát jako zbytečný luxus. Jejich užívání je
často spojováno s vrcholovým sportem, kde se sleduje zvýšení absolutního výkonu za
cenu posouvání fyziologických bariér. Z tohoto hlediska se mnohdy stává, že laická
veřejnost zaměňuje výživové doplňky za nepovolené látky, tedy doping (Konopka,
2004).
V typicky tuzemské situaci většina neprofesionálních sportovců podřizuje
výživu a celkově systém speciálních doplňků především velikosti sumy na výplatní
pásce. Jde především o rekreační sportovce. V takovýchto případech se doporučuje
využít v maximální možné míře jednoduché postupy využívání finančně méně
náročných produktů. Tuzemská speciální výživa je samozřejmě z pochopitelných
důvodů levnější. To ovšem neznamená, že by měla být méně kvalitní, ba naopak.
Nelze sice zobecňovat v plném rozsahu sortimentu firem zabývajících se speciální
výživou, ale zdá se, že některé produkty se svou kvalitou vyrovnají zahraničnímu
zboží (Konopka, 2004).
Aby byl účinek výživových doplňků zjevný, je nezbytné dodržovat pravidelný
a hlavně dlouhodobý trénink .Zároveň je nutné si uvědomit, že výživové doplňky
nevyváží zásadní prohřešky v běžné stravě. Předpokladem pro zařazení výživových
doplňků je fakt dodržování principů zdravé, racionální stravy. Speciální strava by se
měla stát součástí normálního jídelníčku, nikoliv jeho náhradou. Existují samozřejmě
výjimky, kdy v indikovaných případech redukční diety může nastat krátkodobý
způsob výživy formou doplňků (Pavlouch, 2004).
Sebelepší produkt či celý systém speciální výživy nikdy nebude dostatečně
účinný, nebude-li jedinec cvičit a regenerovat správným způsobem, nebude-li
konzumovat kvalitní (i když jednoduchou) stravu a hlavně pokud to vše nebude
realizovat podle vlastního systému, jež bude respektovat jeho individualitu. Principy
kvalitní výživy a použití speciálních výživových doplňků jsou platné pro všechny
druhy sportů (Fořt, 2006).
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Samostatné cvičení, není-li kombinováno s kvalitní výživou, může někdy
uškodit, namísto toho aby bylo přínosem. Snaha o fyzickou aktivitu, jako součást
zdravého životního stylu, by nebyla úplná, pokud by nebyla podpořena optimální
výživou. Sportovní výživové doplňky mohou být jednoznačně účinné jak ve
špičkovém sportu, tak i v režimu kondičního sportu a cvičení pro zdraví, případně
v prevenci a podpůrné léčbě civilizačních chorob. Jejich původní funkcí totiž nebylo
zvýšení fyzických výkonů, ale zlepšení kvality výživy a tím i zdraví (Fořt, 2006).
V převážné většině se výživové doplňky nepovažují za zakázanou podporu
výkonu nebo za drogu. Ověřené produkty je možné v přiměřené míře doporučit
prakticky kterémukoliv sportovci, i těm, kteří se věnují sportu pouze rekreačně. Nelze
však vyloučit možnost negativních důsledků v případech, jsou-li použity
v nevhodném množství a v nesprávné době - kupříkladu místo po ukončení
sportovního výkonu už před jeho začátkem. Specifické využití je nutné zvážit na
základě znalosti účinků uvedených v literatuře nebo po poradě s odborníkem (Fořt,
2006).
Podstatnou výhodou výživových doplňků je fakt, že jde o látky všeobecně
využívané a relativně velmi bezpečné. V řadě případů se jedná o látky přírodního
charakteru nebo dokonce o látky pro organismus přirozené (Fořt, 2006).

4.2 Funkce výživových doplňků
Výživové doplňky jsou látky fyziologického charakteru, které významným
způsobem zvyšují kvalitu stravy a zajišťují příjem všech potřebných živin
k dokonalému fungování organismu. Jejich zařazení do stravovacího režimu je
vhodné v tréninkových programech rozličného charakteru. Naleznou uplatnění jak při
redukci hmotnosti a formováni postavy, tak i ve cvičebních plánech zaměřených na
budování svalové hmoty. Významně se podílejí na celkovém budování kondice a tím
i zdravotního stavu. Proto lze jednoznačně použití výživových doplňků doporučit i
pro kondiční formu cvičení (http://www.muscle-fitnes.cz).
Výživové doplňky obsahují v koncentrovaném množství řadu důležitých
prvků a chemických látech, které organismus obzvláště při zátěži nebo onemocnění
potřebuje. Například vitamín E, který významně snižuje riziko srdečně-cévních

27

onemocnění se doporučuje užívat v množství, kdy by bylo pro dodání požadované
váhy nutno vypití rostlinného oleje nebo konzumace 20 sáčků mandlí denně. Proto se
doporučuje užívat suplementy výživy (http://www.muscle-fitnes.cz).

4.2.1 Přednosti a rizika výživových doplňků

Zásadní důvod proč preparáty speciální výživy zakomponovat do denního
režimu je zcela jednoduchý. Náhrada části denního příjmu energie pomocí doplňků
ulehčí starosti s plánováním klasických jídel. I kdyby jedinec dodržoval přísný režim
racionální stravy, nikdy nedosáhne takových účinků, jako s použitím speciální
výživy. Výživové doplňky fungují na dvojí bázi. Některé zvyšují příjem využitelných
základních živin, jiné přímo ovlivňují metabolické procesy a podporují anabolické
mechanismy. Velmi široký sortiment výživových doplňků umožňuje dokonalou
specializaci použití. Pro dosažení požadovaného efektu - například zvětšení
svalového objemu, tak dochází kombinací jednotlivých suplementů. Speciální
doplňky zásadním způsobem zvyšují kvalitu výživy a tak zaručují, že organismus
dostane vše co potřebuje k dokonalému zdraví i k tréninku. Řadu z nich lze použít za
zcela konkrétním cílem, kterým je aktivní ovlivňování fyziologických procesů.
K tomu slouží ty nejspecializovanější. Pozitivní efekt výživových doplňků je docílen
řadou mechanismů:
•

Přímými – zvýšení příjmu dobře využitelných forem základních živin

•

Nepřímými – podporou nebo ovlivněním regulačních procesů, řídících
přeměnu látek, především v procesu anabolismu

(Konopka, 2004).

Různé výživové doplňky obsahují totožné látky a tak může vyvstat otázka,
jestli nemůže dojít k předávkování. Protože se jedná v podstatě o fyziologické látky,
obava před tímto rizikem je neopodstatněná, pokud je dodržena u všech zastoupených
látek doporučená denní dávka . Překročením doporučené dávky ovšem nezvýšíme
účinnost suplementu. Možné riziko existuje u speciálních rostlinných preparátů, které
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upravují hormonální hladinu – výkyvy hormonů ovlivňují psychiku jedince a mohou
způsobovat časté a bezdůvodné změny nálad (Konopka, 2004).
S rostoucí výkonností jedince podle Konopky (2004) logicky stoupají i jeho
nároky na výživu. Musí se rozšiřovat spektrum užívaných preparátů a jedinec musí
užívat specializovanější výrobky. Je jasné, že po určité době nastane situace, kdy
dojde k naplnění genetického potenciálu a k zastavení pokroku. Účinnost výživových
doplňků přestane být zřetelná, a tak cvičící často zvolí cestu syntetických stimulantů
– anabolických steroidů.

4.3 Nejznámější výživové doplňky
Na světovém trhu existuje řada výživových doplňků. Z těch nejznámějších a
nejfrekventovaněji užívaných zmiňme alespoň gainery, aminokyseliny, L-carnitin,
vitamin B 12 aj. V současném moderním sportu patří mezi nejrozšířenější přípravky
kreatin. Tato látka je užívána v mnoha sportovních odvětvích jako podpůrný
prostředek již řadu let. Setkáme se s ní především ve sportech nejvíce
zpopularizovaných, jako jsou fotbal a hokej.
•

Kreatin
Kreatin je látka tělu vlastní, která se vzniká z guanidinu, jež se syntetizuje ze

tří aminokyselin - glycinu, argininu a methioninu. Z tohoto důvodu bývá i samotný
kreatin označován jako aminokyselina, čehož zneužívají někteří výrobci proteinových
suplementů tím, že např. k 70% proteinu přidají 20% kreatinu (Embleton, 1999).
V lidském těle je dle Embletona (1999) kreatin produkován v játrech, slinivce
břišní a ledvinách (právě díky přítomnosti potřebných enzymů) a následně se ukládá
do svalů pomocí krevního oběhu. Ve skeletárních svalech je soustředěno více jak
90% celkového obsahu kreatinu, zhruba jedna třetina ve formě volného kreatinu a
zbytek jako kreatin fosforylovaný. Zbývajících 10% se nachází společně v srdci,
mozku a varlatech. Kreatin obsahují i vnitřní orgány (játra, ledviny, slezina, jazyk,
mozek).
Celkový obsah kreatinu v lidském těle je asi 120 g pro 80 kg muže. Nyní
mluvíme o množství celkovém, tzn. jak o kreatinu volném, tak také o
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fosforylovaném. Z tohoto celkového množství je organismem denně využito cca
1,6%, tj. necelé 2 g. Tento kreatin je poté nahrazen buď vlastní tělesnou syntézou
(výše popsaným způsobem) a nebo příjmem z vnějších zdrojů (Embleton, 1999).
Obsah kreatinu v hovězím mase se pohybuje okolo 410 - 630 mg, ve
vepřovém 240 - 640 mg, v kuřecím 450 - 560 mg a v mase tulením 630 mg. Maso
tresky obsahuje 300 mg, lososa 450 mg, mléko 10 mg a třeba brusinky 2 mg. Veškeré
údaje platí pro množství daného zdroje 100 g.(Konopka, 2004)
Proč způsobuje kreatin nárůst hmotnosti? Zde obecně udáváme tři důvody.
Tím prvním je, že spolu s kreatinem se do svalu dostává voda, tj. dochází k hydrataci
buněk. Druhý důvod s tímto mírně souvisí, neboť díky zvýšené hydrataci jsou
příznivě ovlivněny anabolické děje v buňkách, tj. zvyšuje se proteosyntéza. A třetí
důvod je jasný: větší množství kreatinu znamená lepší obnovu ATP, tzn. mnohem
intenzivnější trénink, tzn. lepší odezvu při svalovém růstu (Embleton, 1999).
Kdy je nejvhodnější suplementace kreatinem? Jedná se především o
krátkodobá zatížení, které se omezují na interval do cca 60 sekund, tj. např. sprint,
kulturistika, box, ale také i hokej a fotbal. Účinky kreatinu na dlouhodobé výkony
nebyly dostatečně prokázány a proto jsou názory na suplementaci kreatinem u
vytrvalostních sportovců u odborné veřejnosti značně rozdílné (Embleton, 1999).
Do současné doby nebyly žádné negativní vedlejší účinky kreatinu
zaznamenány a to i přesto, že nás v některých chvílích v minulosti média
přesvědčovala o opaku. Nemají pravdu. Kreatin není droga, není návykový,
nezpůsobuje rakovinu, u běžné trénující populace v běžných podmínkách
nezpůsobuje křeče (Konopka, 2004).

4.4 Shrnutí
Doporučením ohledně výživy samozřejmě lépe porozumíme, budeme-li znát
základní znalosti o biologii člověka. Mozek je z vody tvořen ze 70%, svalstvo ze
70%, kostra z 28% a tuk z 23%. Na tento vysoký obsah vody a její rozdělení v těle
musí být kvůli velké spotřebě tekutin brán zvlášť velký zřetel právě při sportu.
Přírůstek nebo úbytek tělesné váhy je možný pouze přibýváním nebo ztrátou
tuků a svalové tkáně nebo vody. Zmenšování svalové tkáně je u aktivních lidí

30

nežádoucí. Rozhodující je obsah vody, tj. jednotlivé duhy tkání si ukládají a potřebují
určitá množství vody. Není-li po tělesné aktivitě vodní režim vyrovnaný nebo obecně
málo pijeme, pak je naše výkonnost více či méně omezena. Obsah vody nižší o 2%
má již omezující vliv na tělesné a duševní vlastnosti, za horkého letního dne při
tělesné námaze ztratíme pocením a vydechováním 23 litrů vody, což u osoby vážící
70 kg znamená 3-4% úbytek vody. V těchto případech je doporučeno přijímat
tekutiny v častějších intervalech v menším množství (100-200 ml) a dříve než
pocítíme žízeň.
Látková přeměna potravy sestává z příjmu potravy, trávení, vstřebávání,
intermediální látkovou přeměnou (chemická přeměna, případně přestavba) a
vyloučením zpracovaných nebo nepotřebných látek. Výjimku tvoří tuky, které se
bohužel mohou v těle ukládat téměř v neomezeném množství.
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5. Závěr
Je zřejmé, že dostatek pohybu má pro tělo a zdraví jako celek nepopiratelný
přínos. Ovšem jen nepatrná část populace si dokáže uvědomit význam tohoto faktu.
Je všeobecně známo, jak efektivní je dostatečná pohybová aktivita skombinovaná se
správnou a zdravou výživou ve vztahu k dobrému zdraví a prevenci civilizačních
onemocnění. Stále se ovšem najde množství důvodů, které člověk používá jako
omluvu nedostatku pohybu. Nejběžněji používaným je nedostatek času kvůli
zaměstnání, rodině… V mnoha případech se ale nejedná o pravý důvod, je to spíše
hledání výmluv a příčin k omluvě lenosti.
Přitom není tak složité implementovat základní pohybové aktivity do běžného
života tak, aby nás časově neomezovaly. Dle našeho názoru jde jen o žebříček
hodnot. Je známo, že stačí denně ujít pár kilometrů pěšky, třeba po cestě do
zaměstnání nebo z něj. Jde jen o to nechat auto v garáži… A to je v současnosti pro
většinu lidí nepřekonatelná překážka.
Nedílnou součástí pohybových aktivit je i zdravý životní styl. Tyto dvě věci
asi nejvíce ovlivňují naše zdraví, jde tedy o to, jakou péči jsme svému tělu ochotni
dopřát. Druhá věc ovšem je, co lidé považují za zdravý životní styl. Lze na něj
nahlížet z mnoha aspektů, ve své podstatě je to ale souhrn všech věcí, které obklopují
člověka, tedy to, jak vlastně žije. Některé aspekty jsou důležitější, některé méně
důležité. Mezi ty důležité je třeba zařadit pravidelný příjem kvalitní a vyvážené
stravy, pro dnešní mládež je to hlavně omezení požívání alkoholických nápojů a
jiných návykových látek a v neposlední řadě kouření. Moderní je nekouřit. Jde také o
to najít si čas na relaxaci a dostatečné množství pohybových aktivit v kombinaci
s dostatkem spánku.
V současnosti není tak složité najít si způsob pohybového vyžití. Problémem
je donutit se změnit zaběhnuté zvyky a najít si čas navštívit alespoň 2x týdně nějaké
fitness centrum, kterých je v každém městečku jistě několik. Každý by si měl najít
aktivitu, která mu nejvíce vyhovuje a přináší příjemné prožitky. Ať už je to pro ženy
například aerobic, různé druhy tanců, posilovna, jogging; a pro muže především
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kolektivní sporty. Jde o to najít ten správný sport a v něm seberealizaci. To je asi
hlavní cíl a způsob jak najít pro své tělo něco příjemného a přínosného.
Co se týče zdravé stravy, je to opět otázka a zároveň velký úkol pro každého
z nás. Nejsme si zcela jisti, zda našemu tělu opravdu prospívá začínat den dávkou
kofeinu do prázdného žaludku, mnohdy následovanou dávkou nikotinu. Jen malá část
z nás si dokáže najít ráno čas na pořádnou snídani, která by tělo nastartovala do
náročného dne. Také si myslíme že není příliš zdravé vynechávat oběd a hlavní jídlo
mít až jako večeři, což někteří lidé také praktikují. Nechceme být stavěni do role
soudce či špatného proroka, ale myslíme si, že tito lidé budou dříve či později trpět
chorobami zažívacího ústrojí. Žaludeční vředy jsou dnes, bohužel, běžnou civilizační
chorobou.
V naší práci jsme se snažil nastínit problémy spojené s minimální pohybovou
aktivitou a poskytnout částečný návod a rady k začlenění sportu do běžného života.
Při studiu literatury k této práci jsme načerpali nespočet teoretických zkušeností,
které se v ní objevují a budeme se snažit převést je i do vlastní praxe, což byl asi
hlavní cíl naší snahy.
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6. Shrnutí
Naše bakalářská práce je zaměřena na shrnutí poznatků týkajících se
především pohybových aktivit fitness, zdravého životního stylu a pokusili jsme se
nastínit zdravotní problémy plynoucí z jeho nedodržování.
Zaměřili jsme se na vybrané outdoorové aktivity fitness a pokusili jsme se
shrnout zdravou výživu společně s funkcí výživových doplňků.

Summary
The aim of this bachelor work is to summarize facts regarding
physical activities, healthy lifestyle and to suggest physical activities which would
help to solve possible health problems resulting from unhealthy living.
We focused on specific outdoor fitness activities and tried to put together facts
concerning healthy nutrition and special dietary supplements.
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