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65% morbidity celosvetovo 

Nedostatok pohybu obezita 

Chronický subklinický zápal, lipotoxicita 

   tukové                      endotel,                    mozgové                  zvýšenie    
   tkanivo               imunitné bunky               bunky         systémového zápalu 

inzulínová rezistencia        ateroskleróza        neurodegeneratívne           rakovina 
     diabetes 2. typu                      ochorenia 

           Fyzická inaktivita - nezávislý rizikový faktor chronických ochorení 

Adaptované podľa: Unger, Scherer 2010; Desperes, Lumieaux 2006; Blair SN, Archer E  2012 
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Sociálne prostredie Infraštruktúra 

Obezogénne prostredie 

Obezogénne správanie 
• prejedanie 
• sedavosť 

• nízka fyzická aktivita 

Biologická predispozícia 
príjem a výdaj energie, 

adipogenéza, 
metabolizmus 

Pozitívna energetická bilancia 

Zvýšenie hmotnosti 
Upravené podľa Bouchard & Katzmarzyk, 2010 

Patogenéza obezity:  
Interakcia  
psychosociálnych faktorov,  
genetickej predispozície,  
faktorov prostredia a  
životného štýlu. 
 



Fyzická inaktivita v patogenéze obezity 
• nedostatok fyzickej aktivity podobne ako nadbytok prijatých 

kalórií kauzálne prispieva k pozitívnej energetickej bilancii a k 
pandémii obezity 

 

• významný je tiež pokles fyzickej aktivity spojenej s prácou, 
cestovaním,  zabezpečovaním potravy či s vykonávaním 
domácich prác 

 

• masová dostupnosť televízie, internetu / elektronických 
zariadení podporuje sedavosť a spája sa s ďalším poklesom 
energetického výdaja 

 

• na pohľad malý pokles výdaja energie o 10 kcal (42 J)/ deň, 
spojený s nižšou fyzickou aktivitou, môže mať značný 
kumulatívny dopad. Človek s pozitívnou energetickou bilanciou 
10kcal / deň priberie za rok ~0.5 kg, čo je priemerný prírastok 
hmotnosti dospelého človeka v modernej spoločnosti.  

 



 Zvýšenie fyzickej aktivity v spoločnosti vyžaduje komplexný 
multidisciplinárny prístup: 

 

(i) nastavenie zdravotníckeho systému,  

(ii) edukáciu pacientov v rámci primárnej zdravotnej starostlivosti,  

(iii) každodennú a motivujúcu telesnú výchovu na školách,  

(iv) výstavbu pohyb-stimulujúcej infraštruktúry, ktorá zvýši 
pohybovú aktivitu človeka v bežnom živote (cyklo-cesty, 
mestské parky...).  

Celospoločenské aktivity dôležité pre zvýšenie 
fyzickej aktivity    



Každodenná pohybová aktivita človeka a  
index telesnej hmotnosti  (BMI) 

% pohybovej aktivity s intenzitou >3 METs  
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Na vzorke 85-tich jedincov v strednom veku sme ukázali, že objem ale najmä  
dynamika pohybovej aktivity sa spája s obezitou a s prejavmi metabolických  
ochorení.      
Pohybová aktivita bola monitorovaná počas celého dňa pomocou akcelerometrov. % pohybovej  
aktivity s intenzitou >3 MET predstavuje proporciu dynamickej aktivity s energetickým výdajom  
presahujúcim 3-násobok pokojového výdaja energie; MET - metabolický ekvivalent   
(Ukropcová, Sedliak, Ukropec,  Via practica 2015) 



Dva týždne fyzickej inaktivity znižujú inzulínovú 
senzitivitu u mladých zdravých dospelých  

Krogh-Madsen R et al. J Appl Physiol 2010;108:1034-1040 

Zníženie rýchlosti infúzie glukózy počas 
euglykemickej hyperinzulinemickej zámky 
poukazuje na zníženie citlivosti organizmu 
na inzulín (-17%) už po 2-týždňoch fyzickej 
inaktivity (redukcia počtu krokov pod 
1500/deň). Okrem toho sa znižuje fyzická 
zdatnosť (VO2max, -7%), objem svalovej 
hmoty a maximálna sila svalovej 
kontrakcie, a zvyšuje sa množstvo 
viscerálneho tuku (+7%), pri celkovom 
poklese telesnej hmotnosti (-1,2kg).  
 
     

čas (min) 

Rýchlosť infúzie glukózy  



 
Mechanizmy zdravotných benefitov cvičenia 

 

 Redukcia  
• viscerálneho/ektopického tukového 

tkaniva 

• lipotoxicity 

• chronického systémového 
subklinického zápalu 

• oxidačného stresu 

 

Zlepšenie  
• zlepšenie biologického účinku 

hormónov  (inzulín, inkretíny, IL6 vo svale, 
adiponektín...)  

• metabolického & sekrečného profilu a 
diferenciačnej kapacity tukového 
tkaniva 

 

 

Indukcia  
• tvroby a sekrécie protektívnych 

myokínov/exerkínov (hormóny 
kostrového svalu resp. hormóny 
uvoľňované pri cvičení) 

• mitochondriálnej biogenézy a 
funkcie mitochondrií, 

• objemu kostrového svalstva a 
svalovej sily & fyzickej zdatnosti   

 

 Ross  a spol. J Appl Physiol (1996)  
Hunter a spol. Med Sci Sports Ex (2002) 
Eves, N.D. a Plotnikoff, R.C. Diabetes Care (2006) 
Hills, A.P., a spol. Obes Rev (2010) 
Liu-Ambrose, T., a spol. Arch Intern Med (2010) 
Kirk-Sanchez a McGough, Clin Interv Aging (2014) 
Pedersen, B.K. J Physiol (2009) 



Tukové tkanivo pri obezite a pri pravidelnom cvičení 

• Množstvo tukového tkaniva 

• Ektopická / viscerálna adipozita 

• Zmeny endokrinnej aktivity:   
prozápalové adipocytokíny 

  

Starnutie 
 
Nedostatok  
fyzickej aktivity     
 
Obezita  
 

Pravidelná  
fyzická aktivita 
 
Redukcia 
kalorického príjmu • Diferenciačná kapacita adipocytov  

• Angiogenéza / prekrvenie 

• Zmeny endokrinnej aktivity: 

 protizápalový adiponektín 

• Mitochondriálna funkcia,  

 oxidatívny metabolizmus lipidov 

• Regulácia lipolýzy: citlivosť na 
katecholamínmi-indukovanú lipolýzu  

     antilipolytický účinok inzulínu 



Obézny, sedavý jedinec 
elektrónová mikroskopia   

  
  

Kostrový sval a tukové tkanivo pri obezite  
Zmeny na tkanivovej, bunkovej a molekulárnej úrovni spojené s 

preklinickým štádiom diabetu 2. typu 
 

Ukropcová, Ukropec; 
Klinická obezitológia,  Krahulec 
a kol, 2013 

T: tukové kvapôčky 
M: mitochondrie 
A: adipocyty 
J: bunkové jadro 

Zhrnutie  
Štíhly jedinec:  
- množstvo mitochondrií  
   vo svale 
- malé, na inzulín citlivé 
   adipocyty  
 
Obézny jedinec:  
- málo mitochondrií a  
  veľa tukových  
  kvapôčiek vo svale 
- veľké, na inzulín  
  rezistentné adipocyty 

diabetes 2. typu 

  metab. zdravie pre-diabetes                              
 výživa a  

fyzická aktivita 

   Kostrový sval 

Zmena  
inzulínovej senzitivity, 

sekrečného profilu, 
metabolizmu lipidov... 

Zmena  
Inzulínovej senzitivity, 

sekrečného profilu,  
   metabolizmu lipidov... 

Tukové tkanivo 

  Štíhly, fyzicky zdatný jedinec 
  elektrónová mikroskopia   
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Zdravotné benefity pravidelného cvičenia 
nezávislé od redukcie hmotnosti 

• zvýšenie fyzickej aktivity môže významne znížiť riziko mortality 
spojené s obezitou, kým nízka fyzická zdatnosť je prediktorom 
zvýšenej mortality, a to aj nezávisle od obezity  

 

     Aký je teda vplyv kardiorespiračnej fyzickej zdatnosti a telesnej 
hmotnosti na mortalitu?  

• Jedinci s nízkou zdatnosťou mali v porovnaní so zdatnými 
jedincami s rovnakým BMI až dvojnásobne zvýšené riziko 
mortality.  

• Zdá sa, že fyzicky zdatní jedinci s nadhmotnosťou alebo obezitou 
majú podobné riziko mortality ako zdatní jedinci s normálnou 
hmotnosťou  

 (Barry et al., 2014) 



Účinky cvičenia na telesné zloženie 
• Pravidelné cvičenie sprevádzajú zmeny telesného zloženia, spojené so 

zvýšením množstva netukovej hmoty (kostrové svalstvo) a s poklesom 
adipozity, a to aj bez zmeny celkovej telesnej hmotnosti.  

• Dospelí s vyššou fyzickou zdatnosťou majú menší obvod pása a menej 
viscerálneho aj podkožného tuku v porovnaní so sedavými jedincami 
rovnakého veku, pohlavia a s porovnateľným BMI. Toto pozorovanie 
platí pre široký interval BMI medzi 18 - 35 kg/m2.  

• Už v 3-4 mesačných tréningových štúdiách s cvičením sa zaznamenalo 
významné zníženie obvodu pása ako aj množstva podkožného 
a viscerálneho tuku u obéznych mužov a žien, a to aj bez sprievodnej 
zmeny telesnej hmotnosti.  

• Poznať účinky cvičenia na telesné zloženie sú dôležité najmä pre ľudí, 
ktorí sa snažia pomocou cvičenia schudnúť, a môžu byť pomalým 
poklesom hmotnosti prípadne jeho absenciou demotivovaní.  

• Význam teda má sledovanie účinkov cvičenia nielen na hmotnosť, ale 
aj na obvod pása a na telesné zloženie (napr. bioimpedanciou).  



Zmeny telesnej hmotnosti, svalovej a tukovej 
hmoty účinkom 3-mesačného tréningu  
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Ukázalo sa, že aj v prípadoch, kedy došlo k miernemu nárastu  
telesnej hmotnosti počas tréningovej intervencie,  
sa prírastok hmotnosti spájal predovšetkým so zvýšením  
množstva svalovej hmoty. (Kurdiová, Ukropcová, Ukropec a spol., 2014). 

 

zmena hmotnosti tukovej hmoty   

zmena hmotnosti svalovej hmoty 



Účinky cvičenia na lipidový profil v cirkulácii 
• V populácii 1693 mužov a žien vo veku 33-64 rokov, pri 3-ročnom 

sledovaní a monitorovaní fyzickej aktivity dotazníkmi bola 
prítomná negatívna korelácia medzi fyzickou aktivitou a (i) 
triglyceridémiou, (ii) obvodom pása a (iii) BMI ako aj pozitívnu 
koreláciu s HDL cholesterolom (Aadahl M a spol, 2007).  

• Metaanalýza 51 intervenčných štúdií, ktoré trvali >12 týždňov a 
zahŕňali 4501 jedincov, jednoznačne ukázala, že aeróbna aktivita 
sa spája so zvýšením HDL cholesterolu (+4,6%) a so znížením 
triglyceridémie  (-3,7%) a LDL cholesterolu (-5%) , a to bez zmeny 
celkového cholesterolu (Leon, Sanchez, 2001).  

• Aeróbne cvičenie  (10 týždňov, 3x týždenne s intenzitou 85% 
maxima tepovej frekvencie, HRmax) zvýšilo HDL cholesterol o 13% 
(Banz a spol, 2003). 

• Výraznejší a konzistentnejší účinok na lipidový profil (TAG, LDL aj 
HDL) sa našiel u dobrovoľníkov, ktorý absolvovali tréning s väčším 
objemom a intenzitou aeróbnej záťaže (Kraus a spol, 2002). 

 



Odporúčané cvičenie s vplyvom na lipidový profil v cirkulácii  

Skupina Cieľové hodnoty  Odporúčané cvičenie 

Prevencia u zdravých Udržanie nízkej hladiny LDL 
cholesterolu a triglyceridov; 
zvýšenie HDL cholesterolu 

Zvýšenie fyzickej aktivity na >30 min/deň 5x 
týždenne; protrahovaná aeróbna aktivita s 
intenzitou 70-80 %  maximálnej tepovej 
frekvencie HRmax, v kombinácii so silovým 
tréningom s intenzitou 50% 1RM 

Diagnostikovaná   
dyslipidémia 

Zníženie LDL cholesterolu a 
triglyceridov; zvýšenie HDL 
cholesterolu 

Zvýšenie fyzickej aktivity na >30 min/deň 5x 
týždenne; protrahovaná aeróbna aktivita so 
strednou intenzitou 70–80 %  HRmax, s 
progresiou na  85 % HRmax , v kombinácii so 
silovým tréningom strednej až vysokej 
intenzity: 75–85 % 1RM  

Dyslipidémia  
a limitovaná mobilita  
(seniori, ľudia s poruchou  
mobility) 

Zníženie LDL cholesterolu a 
triglyceridov; zvýšenie HDL 
cholesterolu 

Zvýšenie fyzickej aktivity tak, ako situácia 
umožňuje; silový tréning s progresiou od 50 
do 75 % 1RM, zapojenie veľkých svalových 
skupín, môže byť súčasťou kruhového 
tréningu, s miernou/strednou intenzitou. 

(Steven Mann a spol, 2014) 1RM=1 Repetition Maximum, jednorázové maximum 



Účinky cvičenia na viscerálny tuk 
• Zvýšenie fyzickej aktivity na 60 min/deň počas 3 mesiacov 

redukuje objem viscerálneho tuku o 30% (Ross  a spol., 2000; Ross al spol, 2004).  

 
• 2–3 mesiace aeróbneho tréningu so strednou intenzitou 

redukovali u diabetikov 2. typu objem viscerálneho tukového 
tkaniva o 27% až 45% (Mourier a spol., 1997; Boudou a spol., 2003; Lee a spol., 2005).  

 
• Podobné výsledky má cvičenie u zdravých premenopauzálnych 

žien s normálnou hmotnosťou (Thomas et al., 2000), zdravých mužov v 
strednom veku (Shojaee-Moradie et al., 2007), či HIV pozitívnych mužov s 
lipodystrofiou (Lindegaard et al., 2008). 

 
• U mužov a žien v strednom veku, s nadhmotnosťou ako aj u 

starších  jedincov (60–80r) sa po 3 mesiacoch stredne 
intenzívneho aeróbneho tréningu znížil objem viscerálneho tuku 
o 10 až 19% (Davidson et al., 2009).  



Účinok 3-mesačného cvičenia na 
abdominálnu adipozitu 

Prierezy v oblasti L4-L5 získané pomocou MRI (1,5T Siemens Symphony, dr. V. Belan), umožnili 
hodnotiť zmeny obsahu podkožného a viscerálneho tuku po 3 mesiacoch cvičenia. U všetkých 
mužov v strednom veku (A,B,C,D) sa našiel evidentný pokles viscerálnej adipozity po 3 mesiacoch 
cvičenia (tukové tkanivo je biele) (Ukropcová a spol, Klinická obezitológia, 2013).   
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Účinok trojmesačného aeróbne-silového tréningu na telesné zloženie  
   (A) u 73-ročnej ženy;   (B) u 61-ročného muža s diabetom 2. typu; (C) u 59-ročného muža;  

   (D) u 59-ročnej ženy. Prvé štyri merania boli realizované v mesačných odstupoch počas trojmesačného  
   tréningového programu, piate, kontrolné meranie, bolo vykonané s odstupom 12 (A) alebo 7 mesiacov  

   (B,C,D) od prvého merania. Červenou je označená zmena po ukončení trojmesačného programu, spojená  
   s aktivitou v rámci „follow-up“ sledovania (Ukropcová, Žiak, Slobodová, Tirpáková, Ukropec, Via practica 2015). 



Ektopická akumulácia lipidov 

• ukladanie tuku v tkanivách a orgánoch, ktoré nie 
sú prispôsobené na dlhodobé uskladnenie 
väčšieho množstva lipidov; 

 
• dôsledok dysfunkcie tukového tkaniva, spojenej 

s hypertrofiou adipocytov, inzulínovou 
rezistenciou a zníženou schopnosťou adipocytov 
uskladňovať lipidy. Ektopická akumulácia lipidov 
v kostrovom svale, v pečeni, v beta bunkách 
pankreasu či iných orgánoch prispieva k zníženiu 
ich funkčnej kapacity. 



Vplyv cvičenia na ektopické lipidy 

• Modifikácia životného štýlu (diéta a cvičenie) redukuje obsah 
lipidov v pečeni, srdci a pankrease (Hens a spol., 2015).  

• Aeróbny tréning: 18 obéznych jedincov (BMI: 38.1 ± 4.6 kg/m2) s 
NAFLD (nealkoholovou steatózou pečene), 16 týzdňov cvičenia 
(45-55% V̇O2max, 30-60 min × 5x/týždenne). Redukcia 
hepatálnych lipidov o 10.3 ± 4.6 % (p<0.05) (Sullivan 2012).  

• Silový tréning: 8 týždňov, 10% redukcia hepatálnych lipidov, 
nezávisle od zníženia hmotnosti (Hallsworth 2011).  

• Kombinovaný tréning (aeróbny a silový): efektívny v redukcii 
ektopických lipidov (dePiano, 2012).  

• Obézni adolescenti: 3-mesačný aeróbny alebo silový tréning, 1 
hodina 3x/týždeň, signifikantná redukcia hepatálnej akumulácie 
lipidov (-2-3%) (Lee S a spol, 2012).  

 
Neuman a spol, 2015 



Účinok cvičenia na steatózu pečene 

Extrémny prípad ektopického  
ukadania lipidov v pečeni (A)  

v spojení s viscerálnou obezitou (B).  
 

Účinok 3 mesiacov silového cvičenia  
na obsah lipidov v pečeni (C) 

stanovenom pomocou MR spektroskopie.  
(Ukropcová, Ukropec, Klinická obezitológia, Krahulec a spol 2013).    

 



Sedavosť  
• spája sa  s minimálnym pohybom a s nízkym energetickým výdajom;  

• dôležité: odlíšiť sedavosť od fyzickej inaktivity (odlišné riešenia);  

• redukcia sedavosti: množstvo mikrointervencií v rôznych situáciách 
bežného života; dokázaný pozitívny dopad na zdravie;    

• indikátor sedavosti: čas strávený pred TV / počítačom (pozitívna  
 asociácia s metabolickými rizikovými faktormi: obvod pása,  
 hypertenzia, dyslipidémia, poruchy metabolizmu glukózy, a to aj 

u dospelých, ktorí spĺňajú kritériá odporúčanej fyzickej aktivity).  

• Dg. sedavosti aj pomocou akcelerometrov / krokomerov, dotazníkov. 

• Sedavosť a fyzická inaktivita majú do určitej miery nezávislý efekt na 
zdravie, aj keď v oboch prípadoch ide o absenciu spravidla 
štruktúrovanej aktivity s vyššou intenzitou. 

 Snaha o cielené ovplyvnenie oboch zložiek pohybového profilu.  

 Pozor: zaradenie pravidelného cvičenia môže zvýšiť (i) sedavosť 
s následným paradoxným poklesom energetického výdaja / 24 hod; 

     (ii) kalorický príjem.  



Fyzická aktivita a cvičenie 

Fyzická aktivita je akýkoľvek telesný pohyb, ktorý je výsledkom 
aktivity kostrového svalstva (vôľovej svalovej kontrakcie). 

Cvičenie je forma štruktúrovanej fyzickej aktivity, typicky 
prebieha opakovane počas určitého obdobia (tréning), a vedie 
k postupnému zlepšovaniu fyzickej zdatnosti, výkonu a zdravia. 

 

Výdaj energie v spojení s fyzickou aktivitou:  

• u sedavého človeka: asi 25% celkového energetického výdaja 
za 24 hodín 

• u aktívneho človeka: až 50% celkového energetického výdaja 
za 24 hodín 



Objektívne a subjektívne hodnotenie fyzickej 
aktivity 

*pred 

Operáciou 

(n=129) 

*12 mesiacov 

po operácii 

(n=129) 

pred 

intervenciou 

(n=24) 

#počas intervencie 

s cvičením  

(n=24)  

počet krokov/24h 

(akcelerometer/pedometer) 

6 061 8 716 

(+43%) 

6 137 7 276 

(+18%) 

skóre pracovnej aktivity (Baecke) 2,49 2,46 2,14 2,12 

skóre športovej aktivity (Baecke) 1,69 2,11 2,46 2,84 

skóre voľnočasovej aktivity (Baecke) 2,11 2,74 2,95 3,16 

celkové skóre 6,30 7,32 7,55 8,12 

Tabuľka ukazuje zmeny (i) objemu pohybovej aktivity zaznamenané 
akcelerometrom a zmeny  (ii) subjektívneho hodnotenia pohybovej 
aktivity validovaným dotazníkom (Baecke a spol., 1982), a to *u obéznych 
jedincov pred a jeden rok po laparoskopickej bandáži žalúdka [LAGB]  
(Colles a spol., 2008)  ako aj u sedavých mužov s nadhmotnosťou, ktorí sa 
zúčastnili 3-mesačného tréningového programu (Ukropcová a spol.,  2013)   
#aktivita spojená s riadeným tréningom bola pritom vylúčená.   

 



Fyzická zdatnosť 
Schopnosť/kapacita jedinca podávať prijateľný fyzický výkon, spojený s určitou 

fyzickou aktivitou v špecifickom prostredí 

                                                         Biologické parametre fyzickej zdatnosti 

1. Morfologické parametre 4.    Motorické parametre 

Telesná výška a hmotnosť 

Telesné zloženie 

Distribúcia podkožného tuku 

Množstvo viscerálneho tuku 

Kostná denzita 

Flexibilita 

Agilita 

Rovnováha 

Koordinácia 

Rýchlosť pohybu 

2.    Kardiorespiračné parametre 5.   Metabolické parametre 

Submaximálna kapacita pre cvičenie 

Maximálna aerobna kapacita 

Kardiálne funkcie 

Pľúcne funkcie 

Tlak krvi 

Glukozová tolerancia 

Inzulínová senzitivita 

Zápalové markery 

Metabolizmus lipidov a lipoproteínov 

Charakteristika oxidácie substrátov 

3.    Muskulárne parametre 

Sila 

Vytrvalosť 

Dynamika svalovej kontrakcie 

Výkon 
Zdatnosť priamo súvisí so zdravotným stavom,  
s rizikovými faktormi chronických ochorení, morbiditou  a mortalitou.  
 



Maximálna aeróbna kapacita – paralela 
kardiorespiračnej fyzickej zdatnosti 

     Množstvo kyslíka spotrebované za minútu pri maximálnom fyzickom 
výkone vyjadruje mieru aktivácie oxidatívneho metabolizmu. 

Graf zobrazuje výsledky merania  
VO2max u zdravého aktívneho  
jedinca vo veku 36 rokov.  
 
Objem kyslíka spotrebovaného  
pri maximálnom výkone bol  
42,9 mL na 1 kg hmotnosti za 1 min. 
 
Maximálny výkon 277 W jedinec  
dosiahol po 10 min bicyklovania so  
zvyšujúcou sa záťažou 25 W za min,  
tepová frekvencia pri maximálnom   
výkone bola 190 úderov/min . 
  

VO2 [l/min] objem kyslíka vo vydychovanom vzduchu, VCO2[l/min] objem CO2 vo vydychovanom vzduchu,  
VE [l/min] objem vydychovaného vzduchu , P [Watt] výkon, AT – anaeróbny prah 



Preskripcia fyzickej aktivity 

Pri preskripcii fyzickej aktivity je potrebné:  
• Testovanie pacienta podľa potreby (stanovenie profilu fyzickej aktivity, fyzickej 

zdatnosti, svalovej sily, motorických schopností, telesného zloženia),  
• Definovanie zdravotných obmedzení pacienta  
• Definovanie typu, frekvencie, trvania, intenzity cvičenia / fyzickej aktivity 

 
      Testovanie ako aj dizajnovanie vhodnej fyzickej aktivity je optimálne realizovať na 

základe spolupráce praktických lekárov, špecialistov z oblastí obezitológie,  
diabetológie, kardiológie ako aj telovýchovných lekárov, fyzioterapeutov a 
profesionálnych trénerov.  

  
 Česká společnost tělovýchovného lékařství na svojej stránke ponúka interaktívnu 

mapu pracovísk telovýchovného lekárstva aj jednotlivých telovýchovných lekárov. 
Takáto interakcia umožní nasmerovať pacienta k odborníkom, ktorí vedia 
odporučiť / nadizajnovať vhodnú tréningovú intervenciu.   

 http://www.cstl.cz/mapa-pracovist/  
 
 
 
  



       SZO odporúčaná dávka  
       fyzickej aktivity  
 
 

• 5x týždenne 30 min 
• 3x týždenne 1 h 
• 10 000 krokov denne 
• 2x týždenne posilňovňa 
• edukácia 
 

 

•  2/3 populácie nemá  
   dostatočnú dávku  
   fyzickej aktivity 
 

• fyzická inaktivita je nezávislý  
   rizikový faktor chronických 
   ochorení 
 

• fyzická inaktivita je ročne   
  zodpovedná za vyše 5   
  miliónov úmrtí  
  globálne 



Stanovenie intenzity fyzickej aktivity 

Mierna intenzita Stredná intenzita Vysoká intenzita Veľmi vysoká 

intenzita  

< 40% maxima 

tepovej frekvencie 

40-59% maxima 

tepovej frekvencie 

60-80% maxima 

tepovej frekvencie 

80-100% maxima 

tepovej frekvencie 

Na porovnanie energetickej náročnosti rôznych foriem fyzickej aktivity sa používa 
metabolický ekvivalent MET.  
MET vyjadruje  energetickú náročnosť pohybovej aktivity ako násobok  
bazálneho energetického výdaja.  
 
Násobky MET teda charakterizujú intenzitu fyzickej aktivity: 
 > 3 MET - mierna intenzita ,  
3-6 MET - stredná intenzita,  
6-8 MET - vysoká intenzita  
> 8 MET - veľmi vysoká intenzita.  
(Ukropcová , Ukropec,  In Klinická obezitológia, Krahulec a spol 2013) 



Charakteristika  Počet krokov/24h 

sedavý jedinec < 5 000 

jedinec s nízkou hladinou dennej aktivity 5 000 - 7 499 

aktívnejší jedinec 7 500 - 9 999 

aktívny jedinec 10 000 - 12 500 

veľmi aktívny jedinec >12 500 

Popis Intenzita Príklad aktivity 

ľahká aktivita  <3 MET  práca v záhrade   

stredne intenzívna aktivita  3-6 MET rýchla chôdza 

intenzívna aktivita  6 - 8 MET bicyklovanie, plávanie  

veľmi intenzívna aktivita  >8 MET beh, tanec, veslovanie    

Intenzita / dynamika pohybovej aktivity, definovaná metabolickým 
ekvivalentom (MET, násobok pokojového energetického výdaja). 

 
 

Objem pohybovej aktivity definovaný počtom krokov / 24 hodín   

               Maximálna srdcová frekvencia HRmax 

muži                 HRmax = 220  – vek 

ženy              HRmax = 226 – vek    

obézni BMI>30kg.m2                HRmax = 220  – (0,5 x vek) 

Výpočet maximálnej srdcovej frekvencie 

Stanovenie objemu a intenzity fyzickej aktivity 



Diagnostika, sledovanie intenzity a efektivity intervencie 

Fyzická aktivita 

• Krokomery / akelerometre  
      okrem počtu krokov umožňujú 

zaznamenať intenzitu fyzickej aktivity 
• Dotazníky umožnia odhadnúť  mieru 

športovej, pracovnej a voľnočasovej 
aktivity (Baecke a spol. 1982). 

Fyzická zdatnosť 
• Stanovenie maximálnej aeróbnej 

kapacity - VO2max - parameter 
kardiorespiračnej fyzickej zdatnosti a 
okrem spiroergometrického vyšetrenia 
sa dá nepriamo určiť aj pri 
Rockportovom teste chôdze na 1609m 

• Intenzita intervencie:  
 aeróbny tréning: % maximálnej srdcovej 

frekvencie (HRmax, sledovanie pomocou 
sport-testerov);  

 silový tréning:  % maximálnych silových 
schopností pri jednom opakovaní (% 
1RM, 1 Repetition Maximum).  

  Antropometrické parametre 

• Hmotnosť  alebo BMI (kg/m2), teda 
pomer hmotnosti a štvorca telesnej výšky  

• Obvod pása sa meria v polovici 
vzdialenosti medzi iliackou kristou a 
dolným okrajom rebrového oblúka  

• Telesné zloženie Množstvo tukovej a 
netukovej telesnej hmoty možno stanoviť  
(i) bioimpedanciou, (ii) pomocou DEXA; 
abdominálna adipozita (distribúcia 
subkutánneho a viscerálneho tuku) sa 
najmä v rámci klinických štúdií meria 
pomocou (iii) CT alebo (iv) MRI. 

 

       Na sledovanie efektivity intervencie sa dá 
využiť spektrum rôznych parametrov fyzickej 
zdatnosti: metabolické, motorické, 
kardiovaskulárne atď.; snímok č. 23 

 

 



Fyzická aktivita v prevencii a liečbe obezity 

• Úloha fyzickej aktivity pri redukcii telesnej hmotnosti alebo BMI je 
kontroverzná. Pravidelné cvičenie však vedie k redukcii tukovej 
hmoty a abdominálnej obezity a je prevenciou straty kostrového 
svalstva, ktorá typicky sprevádza diétou navodené chudnutie.  

 

• Fyzická aktivita je jednoznačne dôležitá pre udržanie optimálnej 
telesnej hmotnosti ako aj pre udržanie optimálnej hmotnosti po 
schudnutí.  

 • 45-60 minút stredne intenzívnej aktivity (40-59% maximálnej 
srdcovej frekvencie) denne je zvyčajne účinnou prevenciou 
zvyšovania hmotnosti. 
 

• Aspoň 60-90 minút fyzickej aktivity (so strednou intenzitou) 
denne môže byť potrebných na dlhodobé udržanie hmotnosti po 
redukcii.  

 



Preskripcia cvičenia za účelom redukcie hmotnosti 
 Cieľ: redukcia hmotnosti o 5-10% v priebehu 3-6 mesiacov 
 

 Redukcia hmotnosti si vyžaduje veľký objem aeróbnej aktivity so strednou 
intenzitou (60 min denne), optimálne v kombinácii so silovým tréningom. 

 

 Pre zvýšenie zdatnosti je potrebné kombinovať aktivity so strednou intenzitou s 
tréningom s vysokou intenzitou. 

 

 Pokles hmotnosti o 0,5 kg / týždeň sa dá očakávať pri cvičení 50 minút / deň. 
Americké kolégium športovej medicíny odporúča ľuďom s nadhmotnosťou 
a obezitou cvičenie v dávke 200-300 minút / týždeň (spotreba ≥ 2000 kcal 
spotrebovaných pri fyzickej aktivite / týždeň (napr. 60 min cvičenia strednej 
intenzity, 4 x týždenne). 

 

 Cvičenie strednej intenzity v dávke 60 minút denne vedie k redukcii obvodu 
pása asi o 0,5 cm za týždeň. Po 3-4 mesiacoch pravidelnej aktivity sa teda 
okrem hmotnosti významne zníži aj obvod pása (o viac ako 5 cm), tento účinok 
je nezávislý od veku či pohlavia a je úmerný dávke cvičenia.  

 
Kontraindikácie: 
Ischemická choroba srdca: vyhýbať sa aktivite s vysokou intenzitou 
Hypertenzia: vyhýbať sa silovému tréningu s veľkými hmotnosťami 
Muskuloskeletálne problémy: používať primeranú záťaž, konzultácia s ortopédom 

 



Cvičenie pri redukcii hmotnosti  
(FITT: frequency, intensity, time, type)  

• Frekvencia: ≥ 5 dní/týždeň  

• Intenzita: cvičenie so strednou alebo vysokou intenzitou 
(iniciálne 40-60% s progresiou na 50-75% HRmax) 

• Trvanie: iniciálne 30-60 min/deň, celkovo 150 min/týždeň, 

  s progresiou na ≥ 300 minút/týždeň 

• Alternatíva kontinuálneho cvičenia: intermitentné cvičenie 
s akumuláciou viacerých minimálne 10-minútových cvičení 

• Typ cvičenia: primárne aeróbne cvičenie so zapojením 
všetkých veľkých svalových skupín; silové cvičenie 
(≥2x/týždeň) 



Preskripcia fyzickej aktivity u obéznych  
• Redukcia hmotnosti: iniciálne sa odporúča pohybová aktivita so strednou 

intenzitou, 40-60% VO2max alebo HRmax, s postupným zvyšovaním intenzity na 50-
75% VO2max alebo HRmax; trvanie  150 min/týždeň (iniciálna fáza) až 250-300 
minút (50-60min 5x/týždeň). Takáto aktivita môže viesť k zmenám telesného 
zloženia a k úbytku hmotnosti, a mala by byť dostatočná aj pri prevencii vzostupu 
hmotnosti.   

• Potrebná dávka fyzickej aktivity sa môže naakumulovať aj pomocou viacerých, 
minimálne 10-minútových úsekov cvičenia či iných pohybových aktivít so strednou 
intenzitou.  

• Pre niektorých jedincov môže byť potrebné zvýšiť dávku až na 60-90 minút/deň 
• Zvýšenie zdatnosti, zlepšenie ukazovateľov metabolického profilu: odporúča sa 

150-200 minút aktivity so strednou intenzitou (40-70% VO2max alebo HRmax) za 
týždeň.  

• Udržanie hmotnosti po schudnutí vyžaduje väčší objem a/alebo intenzitu fyzickej 
aktivity (> 300 minút za týždeň, avšak odporúča sa až 400-500 minút/týždeň, 
s energetickým výdajom > 2000 kcal/týždeň). 

• Frekvencia cvičenia: optimálne denne, pri cvičení s vysokou intenzitou každý druhý 
deň, minimálne však 3x týždenne. Medzi cvičeniami by nemala byť prestávka dlhšia 
ako 2 dni.  

• Dôležitá je individuálna motivácia pacientov a adherencia k programu, ktorú môže 
posilňovať aj edukácia o úlohe a účinkoch pravidelnej aktivity na zdravie ako aj 
preskripcia vhodnej, individualizovanej fyzickej aktivity s primeranou intenzitou. 
 



Silové cvičenie pre ľudí s nadhmotnosťou/obezitou 
odporúčania Amerického kolégia športovej medicíny 

• frekvencia: 2-3x/týždeň 
•    trvanie tréningovej jednotky: nie viac ako 1 hodinu (8-10 cvičení) 
•    výber cvičení: veľké svalové skupiny  
     (chrbtové a abdominálne svalstvo, horné a dolné končatiny), 
     1-2 série na jednu svalovú skupinu (8-12 opakovaní), 
     prestávka medzi sériami 2-3min 
•    intenzita: 60% - 80% 1RM   
•    cvičenie s vlastnou hmotnosťou, na strojoch, s voľnou hmotnosťou (činky) 
 

Regeneračná fáza medzi silovými tréningami by mala byť minimálne 
48 hodín 

Dôležité!  
• správna technika cvičenia a celý rozsah pohybu 

•  správna technika dýchania (predísť Valsalvovmu manévru) 
  

Silový tréning je doplnková forma cvičenia k aeróbnemu tréningu, s cieľom zvýšiť 
svalovú silu a pokojový výdaj energie; optimálne by minimálne spočiatku mal 

prebiehať pod dohľadom profesionálneho trénera. 



Najčastejšie prekážky pohybovej aktivity  

• Som príliš zaneprázdnený/á a na cvičenie nemám vôbec čas.  
• Na konci náročného pracovného dňa som príliš unavený/á na to, aby som 

cvičil.  
• Cvičiť na bežiacom páse alebo na stacionárnom bicykli je nudné.  
• Mám obavu, aby som sa nezranil/a. 
• Nikdy som nemal/a rád/a šport. 
• Vôbec nemám chuť míňať peniaze na športové vybavenie alebo členstvo vo 

fitnes centre. 
• Nemám nikoho, kto by mi postrážil deti, kým cvičím. 
• Nikto z môjho okolia (rodina/priatelia) nie je fyzicky aktívny (čo na to 

povedia)? 
• Zima je príliš chladná a leto príliš horúce na to, aby človek vonku športoval.  
• Necítil/a by som sa bezpečne, ak by som mal/a vonku sám/sama chodiť 

alebo behať.         
• Mám zdravotný problém (diabetes, ochorenie srdca, astmu, artritídu...) 

a nechcem, aby sa môj stav zhoršil.  
• Pri cvičení som sa zranil a neviem, ako mám cvičiť, a či to vôbec mám robiť.  

 (podľa Národného ústavu zdravia, NIH, USA) 



Vzťah medzi objemom pohybovej aktivity a 
zmenou hmotnosti.  

 

Upravené podľa (Ross a Janssen, 2001) 
 



Fyzická aktivita po bariatrickom chirurgickom zákroku  
Cieľ : zlepšenie metabolického statusu a fyzickej zdatnosti 

- 101 jedincov po bariatrickom chirurgickom zákroku (RYBP), 
rozdelení na dve skupiny:  

1. skupina, absolvovala 6 mesiacov cvičenia  

2. skupina, kontrolná – bez cvičenia  
 

     Pacienti po bariatrickom chirurgickom zákroku, ktorí 6 
mesiacov cvičili, mali v porovnaní s kontrolnou skupinou  

• lepšie fungujúce mitochondrie v kostrovom svale,  

• nižšiu lipotoxicitu (množstvo ceramidov v kostrovom svale)  

• lepšiu citlivosť tela na inzulín  
 

Cvičenie je dôležitou súčasťou manažmentu  

pacienta po bariatrickom chirurgickom zákroku.  

Coen PM a spol, 2015 



Nežiadúce účinky fyzickej aktivity u obéznych 

• zranenia muskuloskeletálneho aparátu 
 

• menší povrch tela v pomere k hmotnosti či vyšší energetický 
výdaj pri pohybe vedú k poruchám termoregulácie a k prehriatiu 
organizmu  
 

• komorbidity (dyslipidémia, porucha inzulínovej senzitivity, 
hypertenzia) vedú k diabetu 2. typu alebo k ischemickej chorobe 
srdca a zvyšujú riziko náhlych komplikácií pri cvičení.  
 

• riziko náhlej srdcovej smrti (NSS) počas alebo bezprostredne po 
intenzívnej fyzickej aktivite; najvýznamnejší rizikový faktor NSS 
je práve chronický nedostatok fyzickej aktivity a nepripravenosť 
organizmu na vyššiu záťaž.  



Postupná adaptácia na pohybovú aktivitu je nevyhnutnou 
podmienkou pri predchádzaní nežiaducim účinkom  

 
• Najčastejšie komplikácie intenzívnej fyzickej aktivity u obéznych: 

úrazy - obézni aktívni ľudia majú o 7% viac úrazov v porovnaní so 
štíhlymi. U obéznych, ktorí nie sú pravidelne fyzicky aktívni, sa 
riziko úrazu pri akútnej fyzickej aktivite zvyšuje až na 26%.  
 

• Náhla srdcová smrť v súvislosti s fyzickou aktivitou je veľmi 
zriedkavá (0-2 na 100 000 hodín intenzívnej fyzickej aktivity). 
Jednoznačne je však dokumentovaná negatívna asociácia medzi 
pravidelnosťou fyzickej aktivity a kardiovaskulárnymi príhodami, 
ktoré s ňou súvisia.  

     Platí teda, že čím je človek trénovanejší, tým je náhla 
príhoda vyvolaná fyzickou aktivitou menej 

pravdepodobná.  



Obezita a riziko chronických ochorení 
 Obezita priamo súvisí s 58% prípadov diabetu 2. typu, 21% ischemickej 

choroby srdca a 8-42% špecifických onkologických ochorení.  
Miera zvýšeného rizika pri 

obezite 

Predčasná smrť Î 

Ischemická choroba srdca Î Î 

Infarkt myokardu Î 

Hypertenzia Î Î 

Zlyhávanie srdca Î 

Pľúcna embólia Î Î Î 

Diabetes 2. typu  Î Î Î Î 

Kolorektálny karcinóm  Î 

Postmenopauzálny karcinóm prsníka Î 

Rakovina obličky  Î Î 

Rakovina pankreasu Î Î 

Ochorenia žlčníka Î Î 

Osteoartritída  Î Î Î 

Chronická bolesť chrbta Î Î Î 

Astma Î 

Î – riziko zvýšené o 25% - 50%; Î Î riziko zvýšené o asi 200%;  Î Î Î riziko zvýšené o asi 350%; Î Î Î Î riziko 
zvýšené o viac ako 400%. Podľa (Anis a spol., 2010).  



Fyzická aktivita, obezita a komorbidity 

• Pravidelná aeróbna fyzická aktivita je tým najefektívnejším 
nefarmakologickým prostriedkom na zlepšenie endoteliálnej 
funkcie. Zlepšenie funkčného stavu endotelu predstavuje 
jeden z hlavných kardioprotektívnych mechanizmov 
pravidelnej pohybovej aktivity.  

 

• Pravidelná fyzická aktivita a zdatnosť majú aj u jedincov 
s nadmernou adipozitou jednoznačne protizápalový účinok  

 

• Mnoho epidemiologických štúdií ukázalo 30-40% zníženie 
rizika kolorektálneho karcinómu u mužov a žien s aktívnym 
životným štýlom. Vplyv fyzickej aktivity je pritom nezávislý od 
BMI. Na redukciu rizika je potrebných ~30-60 minút stredne 
intenzívnej až vysoko intenzívnej fyzickej aktivity denne.  



Metabolický syndróm (MS)  
integrovaná patofyziológia chronických ochorení 

• MS sa vyskytuje 4,5-13 x častejšie u ľudí s nadhmotnosťou         

a obezitou 
 

• Ľudia s prevažne sedavým spôsobom života majú až 10-

násobne zvýšené riziko metabolického syndrómu  
(Hassinen  a spol, 2008) 
 

• HERITAGE Family Study ukázala až 30% zníženie 

prevalencie MS po 20-týždňovom tréningu. Hladina 

triacylglycerolov sa pritom znížila u 43% dobrovoľníkov, tlak krvi 

u 38% a obvod pása u 28% dobrovoľníkov. U 9% cvičiacich 

dobrovoľníkov sa pozoroval pokles glykémie a u 16% zvýšenie 

HDL-cholesterolu. 
 

• Diabetes Prevention programe ukázal až 41% zníženie rizika 

MS po intenzívnej modifikácii životného štýlu.  



vek 37 

BMI 30,5 kg/m2 

vek 35 

BMI 29,0 kg/m2 

vek 34 

BMI 20,6 kg/m2 

5377 krokov/24h 13 971 krokov/24h 11 916 krokov/24h 

55,7 min. 73 min. 

15,1 min. 

58,7 min. 39,3 min. 

25,7 min. 

Ukropcová , Ukropec in Klinická obezitológia, Krahulec a spol. 2013; Baecke a spol. 1982  

Zdravé 

kontroly 

(n=29) 

Pacienti 

s obezitou  

(n=29)                                               

Pacienti 

s prediabetom 

(n=25) 

Pacienti s diabetom 

2. typu 

(n=16) 

počet krokov/24h  

(akcelerometer/pedometer) 

10 728 8 542 9 312 10 787 

% stredne a veľmi intenzívnej aktivity 41,7% 36% 31,5% 24,9% 

skóre pracovnej aktivity (Baecke) 2,46 2,30 2,65 2,43 

skóre športovej aktivity (Baecke) 2,73 2,38 2,18 2,39 

skóre voľnočasovej aktivity (Baecke) 3,46 2,82 2,87 2,83 

celkové skóre 8,65 7,50 7,70 7,65 

Objem a intenzita pohybovej aktivity 



Prevencia diabetu 2. typu modifikáciou  
životného štýlu (1) 

• longitudinálna epidemiologická štúdia „Nurses Health Study“ 
(http://www.channing.harvard.edu/nhs/), ukázala, že riziko diabetu 2. typu 
je až 40-násobne zvýšené u žien s BMI > 35 kg/m2. Riziko  vzniku 
diabetu sa znížilo o 39% u žien, ktoré sa venovali fyzickej aktivite 
minimálne 7 hodín týždenne.  

 

• „Finish Diabetes Prevention Study“ zahŕňala 522 obéznych 
prediabetikov (s poruchou tolerancie glukózy). U polovice z nich sa 
uskutočnila intenzívna zmena životného štýlu (edukácia, úprava výživy, 

redukcia hmotnosti ≥5%, cvičenie minimálne 30min denne), kým druhá 
polovica  dostala len všeobecné odporúčania. Pri 3,2 ročnom 
sledovaní sa zaznamenala 58% zníženie prevalencie diabetu 2. 
typu v skupine s úpravou životného štýlu v porovnaní s 
kontrolnou skupinou. (Tuomilehto J a spol, NEJM 2001) 
 

http://www.channing.harvard.edu/nhs/


Prevencia diabetu 2. typu modifikáciou  
životného štýlu (2) 

 

     Intervenčná štúdia „Diabetes Prevention Program“  
     3234 prediabetikov (porucha tolerancie glukózy): 
 

     1. intenzívna modifikácia životného štýlu  
    (edukácia, úprava výživy, cieľ zníženie hmotnosti ≥ 7%, cvičenie ≥ 150min týždenne)  

     2. liečba metformínom  
         (spolu so všeobecnými odporúčaniami o zdravom životnom štýle)  

     3. kontrolná skupina (všeobecné odporúčania) 

     Sledovanie 2,8 roka 
 

 Výsledok:  

 31% zníženie prevalencie diabetu 2. typu v skupine s metformínom,  

 58% zníženie prevalencie diabetu 2. typu v skupine s intenzívnou 
modifikáciou životného štýlu v porovnaní s kontrolnou skupinou   

     (Knowler WC et al, NEJM 2002) 



Fyzická aktivita v liečbe obézneho diabetika 2. typu  
• dôležitá súčasť komplexnej liečby diabetu 2. typu 

• prispieva k zlepšeniu metabolickej kompenzácie (s poklesom 
glykovaného hemoglobínu) ako aj kardiovaskulárnych rizikových 
faktorov (zníženie tlaku krvi, úprava lipidového profilu, zlepšenie 
endoteliálnej funkcie) a fyzickej zdatnosti 

• pravidelná fyzická aktivita (aeróbny i silový tréning) znižuje 
glykémiu aj inzulinémiu, zlepšuje citlivosť na  inzulín, redukuje 
prejavy subklinického zápalu a pozitívne ovplyvňuje telesné 
zloženie (pokles adipozity a zvýšenie svalovej hmoty), a to 
nezávisle od redukcie hmotnosti.  

• Pravidelná fyzická aktivita zvyšuje svalovú silu a flexibilitu, 
pokojový výdaj energie a kvalitu života. 

• V štúdii „LookAhead“ zaznamenali pokles glykovaného 
hemoglobínu a glykémie nalačno, zníženie hmotnosti (-8,6%) a 
zvýšenie fyzickej zdatnosti (+21%) u diabetikov, ktorí sa zúčastnili 
na programe spojenom s modifikáciou životného štýlu.  

 



Odporúčaná dávka pohybovej aktivity: diabetes 2. typu 

• minimálne 30 minút stredne intenzívnej fyzickej aktivity väčšinu dní v týždni 
• cvičenie aspoň 3x do týždňa môže významne zlepšiť glykemickú kontrolu a 

znížiť kardiorespiračné riziko u pacientov s diabetom 2. typu 
• pozitívny účinok aeróbneho cvičenia na inzulínovú senzitivitu pretrváva 24-72 

hodín, v závislosti od trvania a intenzity cvičenia 
• na dosiahnutie dlhodobej redukcie hmotnosti a zvýšenia fyzickej zdatnosti: 

prestávky medzi tréningovými dávkami nie viac ako 48 hodín 
• zlepšenie metabolizmu účinkom silového cvičenia môže pretrvávať aj dlhšie, 

najmä vzhľadom na adaptačné zväčšenie svalovej hmoty  
• lepší efekt: striedanie aeróbneho a silového tréningu, s cieľom dosiahnuť 

aspoň 30 minút fyzickej aktivity 5 - 6 dní v týždni 
•  začať pomalšie a postupne zvyšovať frekvenciu cvičenia, neskôr aj intenzitu a 

dĺžku trvania cvičenia.  Intenzívnejšie a dlhšie cvičenie výraznejšie redukuje 
kardiovaskulárne riziko.  

• paralelná úprava stravovacích návykov prinesie výraznejšie zníženie hmotnosti 
so synergickým efektom na zdravie. 

• dôležitá je motivácia, účasť na aktivitách, ktoré pacientov bavia, variabilita 
cvičení, cvičenie v skupine, načasovanie a lokalita, rodina, priatelia, sociálna 
podpora, edukácia a spätná väzba (účinky cvičenia)  

• treba si dávať realistické ciele 
 



Riziká spojené s cvičením u diabetikov 2. typu   
• Hypoglykémia (protrahované cvičenie, liečba inzulínom a sekretagógmi), prevencia: 

kontrola glykémie a poznanie príznakov hypoglykémie 
• Hyperglykémia (intenzívne cvičenie 3 - 5 hod po jedle, v dôsledku zvýšenia 

kontraregulačných hormónov, stimulácii hepatálnej produkcie glukózy a krátkodobého 
poklesu inzulínovej senzitivity v dôsledku zvýšenia hladín voľných mastných kyselín) 

• Exacerbácia kardiovaskulárneho ochorenia (angína pectoris a infarkt myokardu, 
arytmie) 

• Zhoršenie dlhodobých diabetických komplikácií (retinopatia, nefropatia so vzostupom 
proteinúrie, periférna neuropatia so zvýšeným rizikom poškodenia kĺbov a mäkkých 
tkanív) 

• Autonómna neuropatia (pokles adaptácie kardiovaskulárneho systému na cvičenie, 
pokles fyzickej zdatnosti, zhoršená odpoveď na dehydratáciu, polohová hypotenzia) 

• Proliferatívna retinopatia (vyžadujúca laserovú terapiu): vyhýbať sa cvičeniu 
spojenému s prudkým zvýšením krvného tlaku (náročný silový tréning alebo aeróbne 
cvičenie s veľmi vysokou intenzitou), a to minimálne po dobu 3 - 6 mesiacov po 
fotokoagulácii a len po konzultácii s oftalmológom. 

• Cvičenie nezhoršuje priebeh renálneho ochorenia a používanie štandardných ACE 
inhibítorov redukuje proteinúriu spojenú s cvičením. 

• Periférna neuropatia zvyšuje riziko poranenia kĺbov, mäkkých tkanív a degeneratívne 
ochorenie kĺbov, je častejšia u obéznych, môže sa zhoršovať vplyvom náročného 
silového cvičenia.  



 „Exercise snacking“:  
Intervalový tréning s vysokou intenzitou pred jedlom  

Dobrovoľníci s prediabetom alebo novodiagnostikovaným diabetom 
2. typu s BMI = 36 kg/m2, uskutočňovali krátke ale intenzívne 12-
minútové cvičenie 30 minút pred každým jedlom (raňajky, obed, 
večera), a to buď  
(i) 6x1min chôdza do kopca s vysokou intenzitou (90% VO2max) 

alebo  
(ii) 6x1min striedanie chôdze a silového cvičenia, v oboch 

prípadoch s minútovými prestávkami. 
 

Práca ukázala, že intenzívne cvičenie pred jedlom zlepšuje 
u obéznych pacientov s poruchou metabolizmu glukózy 
kontrolu glykémie, a to nalačno aj postprandiálne. 

Francois, ME a spol., 2014 
 



 

Pri preskripcii je dobre zohľadniť 

nasledujúce kritériá:  
 

• Pacient by sa mal venovať aktivite, ktorú má rád - nech je to zábava    

• Nezaťažovať pacienta príliš na začiatku (veľmi často príčina 

predčasného ukončenia cvičenia), záťaž zvyšovať postupne, úmerne 

schopnostiam jedinca 

• Cvičiť s rodinou alebo s blízkymi osobami, sociálna interakcia je dôležitá  

• Urobiť z cvičenia prioritu: fyzická aktivita je rovnako dôležitá ako iné 

činnosti 

• Zaradiť cvičenie do denného harmonogramu, získať rutinu 

• Odmeniť sa za dosiahnutý úspech (ale nie sladkosťami či alkoholom)  

• Robiť cvičenie stále zaujímavým, meniť typ aktivity, miesto, ľudí  

• Robiť domáce práce ako prídavok k cvičeniu 

• Pripomínať význam fyzickej aktivity pre zdravie – homo sapiens je často 

naozaj človek rozumný, a edukácia má jednoznačne zmysel 



  
Na záver edukačného stretnutia by si mal pacient sám písomne definovať: 

Realistické ciele, pre ktoré sa rozhodol zvýšiť svoju pohybovú aktivitu.  

Formu pohybovej aktivity, ktorej sa chce venovať. 

Časový harmonogram, resp. detailný plán, kedy v rámci týždňa mu najlepšie vyhovuje zaradiť 

pohybovú aktivitu.  

Blízke osoby, ktoré rozhodnutie zvýšiť aktivitu podporia, pomôžu a budú ho stimulovať.  

Dátum, od ktorého zvýši svoju aktivitu.         

Pravidelný pohyb je dôležitou súčasťou prevencie a liečby 

nadhmotnosti a obezity.  

 

Je jednoznačne dokázané, že fyzická aktivita a zdatnosť sa spájajú 

s poklesom morbidity a mortality, zlepšujú metabolické zdravie 

jedinca a napomáhajú udržaniu optimálnej hmotnosti.   

    

Záver edukačného stretnutia  


