
Svetový deň  - Pohybom ku zdraviu 

 

  
   Svetový deň – Pohybom k zdraviu bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou 
organizáciou (WHO) v roku 2002. Poukazuje na problém pohodlného sedavého 
spôsobu života a z toho plynúceho vzrastajúceho počtu chronických 
neinfekčných ochorení spôsobených nezdravou výživou a nedostatkom pohybu. 
Nedostatočná fyzická aktivita najčastejšie v kombinácii s nesprávnou výživou sa 
spolupodieľa na vzniku chronických ochorení ako sú ochorenia srdcovocievne, 
onkologické, metabolické, respiračné, ochorenia pohybového aparátu a i. 

Celosvetovo sa odhaduje, že viac ako 60% dospelých nemá žiadny zdraviu 
prospešný pohyb. Pritom pohyb predstavuje najmenej nákladný preventívny 
prostriedok na predchádzanie ochoreniam a tým aj zlepšeniu zdravia.  

Formy pohybu a telesnej aktivity sú rozmanité, každý si môže vybrať, 
prispôsobiť, čo najvhodnejšie a najprirodzenejšie svojmu veku, fyzickému 
i zdravotnému stavu.  

Telesný pohyb je prirodzenou súčasťou života. Pohyb priaznivo pôsobí na 
všetky telesné systémy - zvyšuje pružnosť a výkonnosť srdcovocievneho a 
dýchacieho systému, metabolizmu, prispieva k rozvoju kostry a svalstva, 
zlepšuje svalovú silu i hybnosť kĺbov, znižuje hladinu cukru a tukov, 
zlepšuje  imunitu. K výhodám pohybovej aktivity patria najmä blahodarné 
účinky na duševnú pohodu. Vhodným pohybom môže byť napr. rýchla 
chôdza, plávanie, bicyklovanie, ale i posilňovanie svalstva panvového dna, 
cvičenie na fit lopte i turistika. 

 

 

 

 



Chôdza – ako prevencia  a liek 

 

    Nordic walking je pohybová aktivita, ktorá sa k nám rozšírila z Fínska. 
Vyvinula sa z klasického behu na lyžiach. Ide o dynamickú chôdzu so 
špeciálnymi palicami, ktoré sú vhodnou oporou a vďaka nim je táto fyzická 
aktivita vhodná i pre starších ľudí. Nordic walking sa môžu venovať ľudia 
v akomkoľvek veku a v akejkoľvek fyzickej kondícii. Rýchlosť chôdze 
i náročnosť terénu treba prispôsobiť svojím schopnostiam. Okrem palíc je 
potrebné mať vhodnú obuv a oblečenie. Čo nám Nordic walking prinesie? 
Zlepšenie fyzickej kondície, spevnenie celého tela, schudnutie – spaľovanie 
tukov, prevencia srdcovo-cievnych ochorení, rehabilitácia chrbtice a kĺbov, 
pozitívne účinky na psychiku, odbúranie stresu. 

Nordic walking je chôdza, pri ktorej pracuje i horná polovica tela. Najskôr 
volíme pomalšie tempo a neskôr tempo zvyšujeme podľa svojich možností. 
Najdôležitejšie je chodiť pravidelne. Optimálne je chodiť rýchlou chôdzou 
obdeň cca 60 minút. Potrebné je, aby sa tepová frekvencia zvýšila o 40 % 
kľudovej hodnoty. Doporučuje sa kombinovať aeróbnu pohybovú aktivitu 
s kondičným posilovaním, cvičením Pilates, prípadne cvičením na fit lopte.  

Zdroje: 

http://wellnesszone.cz/nordic-walking-pohybova-aktivita-pro-kazdeho/ 

http://www.fitcoach.cz/?p=12832 
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