
Telovýchovné lekárstvo a 
športová traumatológia.

UKF.



Nadšenie že sa môžeme učiť.

Konečne sa zase 
učíme!



Telovýchovné lekárstvo. Stručná osnova.

• Reakcia a adaptácia na záťaž. Zdroje energie na pohybovú záťaž.

• Hodnotenie funkčného stavu, záťažové testy.

• Preventívna telovýchovno-lekárska prehliadka.

• Tréning. Psychické aspekty športového výkonu. 

• Regenerácia síl. Výživa a pitný režim. Doping.

• Rizikové športy. Dôsledky nedostatočnej pohybovej aktivity, 
hypokinéza. 

• Pohybová aktivita a šport ako terapia. Šport osôb so zdravotným 
postihnutím. 



Športová traumatólogia. Stručná osnova.

• Športové poranenie hlavy, chrbtice, veľkých kĺbov.  

• Príčiny a mechanizmy vzniku úrazov. 

• Poranenia svalov, syndrómy z preťaženia, prenesené bolesti. 

• Chronické stavy / tendinopatie, impingement syndrómy, ischemické 
nekrózy/. 

• Náhla smrť pri športe. 



Reakcia a adaptácia na záťaž.

• 1. faktory ovplyvňujúce odpoveď na záťaž: vek, pohlavie, antropometrické
parametre, genetika, zdravotný stav, vonkajšie prostredie.

• 2.reaktívne zmeny pri zaťažení: riadiace systémy, funkcia transportných systémov, 
metabolizmus v záťaži, termoregulácia, vnútorné prostredie, vylučovací systém, pohybový systém 
v záťaži.

• 3.adaptácia na pohybové zaťaženie: neuroendokrinná adaptácia, kardiorespiračná
adaptácia, adaptácia nervovosvalového systému na rôzne typy tréningu, adaptácia vnútorného 
prostredia, adaptácia organizmu na vonkajšie prostredie.



Ad faktory ovplyvňujúce odpoveď na záťaž.

• Vek: 

• deti majú menšiu svalovú hmotu, aj silu. Preferujú krátkodobú aktivitu, nie je dostatočne 
vyvinutá termoregulácia- vodná a elektrolytová labilita. Preraďovanie do vyššej vekovej 
kategórie musí byť opodstatnené vyššími markermi biologického veku.

• Organizmus staršieho človeka podlieha involučným zmenám/ upadanie/, majú znížený 
svalový tonus, silu, obmedzený kĺbový rozsah. Majú zhoršenú kapacitu srdcovocievneho 
systému, horšie znášajú stres a je nižšia schopnosť regenerácie. 



Ad faktory ovplyvňujúce odpoveď na záťaž.

• Pohlavie: Ženy vďaka svojej biologickej úlohe majú odlišnú morfologickú stavbu. V  
porovnaní s mužmi majú slabšiu ekonómiu funkcií. Lepšie sú vo flexibilite. Výkonnosť je 
ovplyvnená fázami menštruačného cyklu. Pri náročných tréningoch sa u žien môžu objaviť 
poruchy menštruačného cyklu. 

• Antropometrické parametre:/ výška, váha, hmotnosť, zloženie tela/ ovplyvňujú 
úspešnosť v určitých športových odvetviach/ basketbal, gymnastika/, ale aj v hodnotách 
testovaných parametrov. 

• Nadváha BMI do 30 kg.m-2, alebo obezita BMI väčšie ako 30 prinášajú veľa pohybových a 
zdravotných problémov.



Ad faktory ovplyvňujúce odpoveď na záťaž.

• Genetika. 
• Okrem osobnostných dispozícií hrajú dôležitú úlohu antropometrické predpoklady/ výška, 

pomery segmentov, pohybové rozsahy/, vlastnosti nervového systému, charakter 
nervovosvalového tkaniva.

• Zdravotný stav. 
• Vykonávanie vrcholového športu vyžaduje dobrý zdravotný stav. Treba vedieť, že veľmi 

intenzívny tréning a náročné výkony v pretekoch vyvolávajú u športovca niekoľko hodín 
trvajúcu imunosupresiu/ zníženie odolnosti/. Športovci sú tak náchylnejší na prepuknutie 
infekcie, najčastejšie dýchacích ciest, alebo kožných infekcií.



Vplyv vonkajšieho prostredia.

• Kombinácia chladu, vlhkosti a vetra- riziko hypotermie/hory v zime/. 

• Nadmerná vlhkosť a horúco- prehriatie a dehydratácia/ trópy a subtrópy/.

• Horolezci- hypoxia, chlad, UV žiarenie, vietor. 

• Potápači- meniaci sa hydrostatický tlak a uvoľňovanie plynov.

• Športoví potápači- vysoký tlak, hypoxia, kumulácia CO2. 

• Kozmonauti- preťaženie, stav beztiaže.



2. Zmeny pri záťaži.

• Riadiace systémy- neuroendokrinná regulácia.

• Transportné systémy- dýchací systém, obehový systém.

• Metabolizmus- cukrov, tukov, bielkovín, zdroje energie pre pohyb.

• Termoregulácia- chemická a fyzikálna.

• Vnútorné prostredie- zmeny v krvnej plazme a v krvných elementoch.

• Vylučovací systém- znížená produkcia moču, acidóza, zloženie moču.

• Pohybový systém- zmeny vo svaloch, nervový systém, oporný systém.



Ad zmeny pri záťaži.

• Ako prvé sa aktivujú noradrenalín a adrenalín, potom kortikoliberin, 
ACTH a glukokortikoidy. Potom tyroxín a glukagón, ktorý sa snaží 
zabezpečiť dostatočnú hladinu glykémie. 

• Aby sa zabránilo stratám tekutín a solí vylučuje sa ADH/vasopresin/ a 
aldosteron. 

• Vo fáze zotavenia sa uplatňujú anabolicky pôsobiace hormóny-
rastový hormón, testosteron, inzulín a tyroxín. 



Ad zmeny pri záťaži.

• Významná je nielen intenzita, ale aj doba trvania záťaže.

• Dlhodobá a náročná fyzická záťaž je rizikom pre rozvoj a chronický priebeh 
infekčných, ale aj nádorových ochorení.

• Vyskytujú sa častejšie infekcie horných ciest dýchacích, kožné poškodenia, skryté 
vírusové a parazitárne ochorenia, poškodenia tráviaceho systému a poškodenia 
svalov. Môže sa objaviť chronický únavový syndróm. 

• Na dvoch amerických univerzitách boli popísané prípady malých epidémií polyomyelitídy, 
hepatitídy, postihnutí boli náročne trénujúci študenti. 

• Maratónci sú 5x častejšie chorí ako iní športovci, u ultramaratóncov boli najviac 

postihnutí tí, ktorí mali najnáročnejší tréning, a ktorí dosiahli najlepšie výsledky. 



Ad transportné systémy.

• Dýchací systém: dychová frekvencia stúpa z kľudových 14- 16 dychov na 60- 70 

dychov v záťaži. Dychový objem z kľudových 500 ml na 3,0 litra. Minútová ventilácia v 
kľude u mužov je asi 5 l, u žien 4l. V maximálnej záťaži môže dosiahnuť až 220 litrov.

• VO2 max maximálna spotreba kyslíka

• Kyslíkový dlh je nadspotreba O2, ktorá sa nahradí po skončení záťaže.

• Po 20- 45 sekundách intenzívnej aktivity môže nastať subjektívny nepríjemný stav, tzv. mŕtvy bod. 
Je spojený s núdzou o dych a nastáva tuhnutie a bolesť svalov. Po prekonaní tohto stavu sa dostaví 
tzv.druhý dych.

• Anaeróbny prah= laktátový prah je začiatok aeróbne- anaeróbneho prechodu. Kyselina mliečna 
má tu hodnotu okolo 2 mmol.l-1. 



Ad transportné systémy.

• Obehový systém. Pracujúce svaly potrebujú pri fyzickej záťaži zvýšený 
prívod krvi.

• Srdcová frekvencia- v kľude je ukazovateľom vegetatívneho naladenia, v záťaži je 
ukazovateľom intenzity zaťaženia.

• Systolický objem- je množstvo krvi vypudené jednou systolou. V kľude u netrénovaného je to 
do 80 ml, u trénovaného 100 ml.

• Minútový srdcový výdaj- pokojová hodnota je 5 l/ min, pri maximálnej intenzite záťaže u 
netrénovaného je 25 l, u trénovaného 35- 40 litrov. 

• Krvný tlak- v pokoji je 120/80 torr, v submaximálnej aj 250/100 torrov, v maximálnej však len 
190/110 torr.

• Pri vzpieraní je obmedzený žilový návrat, TK môže vystúpiť až na 300 torrov! Hrozí pritom 
odchlípenie sietnice, alebo vnútrolebečné krvácanie. U jedného vzpierača bola nameraná 
hodnota 480/350 torrov!



Ad metabolizmus pri záťaži.

• Bunkový metabolizmus má v organizme kľúčové postavenie. Látková 
premena má zložku katabolickú/ rozklad látok/ a anabolickú/ syntéza látok zložitejších/. Obe 
zložky v rámci homeostázy musia vyť v rovnováhe.

• Metabolizmus cukrov-monosacharid glukóza je základnou a finálnou jednotkou všetkých 
typov sacharidov. Zásoby svalového a pečeňového glykogénu u športovcov zodpovedá aso 8000kJ, 
to stačí na úhradu 2-3 hodín záťaže. Pozn. sacharidová superkompenzácia, problematika 
anaeróbnej glykolýzy= 2 mmol ATP z 1 molu glukózy. Laktát sa resyntetizuje v Coriho cykle.

• Metabolizmus tukov- tuky sú najbohatšie energetické zdroje. Rozpúšťajú sa v nich 
vitamíny A,D,E,K. Zásoby tuku kolíšu od 5- 20 kg. Energeticky predstavujú asi 260000 kJ. 

• Nebezpečný je viscerálny tuk, ktorý produkuje zdraviu škodlivé adipokiníny= adipozín, rezistín, 
tumor necrosis faktor, interleukíny etc.



Ad metabolizmus v záťaži.

• Metabolizmus bielkovín. Bielkoviny prijímané v potrave sú živočíšneho, alebo 
rastlinného pôvodu.Bielkoviny sa energeticky využívajú málo. Ich úloha je hlavne metabolická/ 
ako enzýmy/, transportná/ hemoglobín, myoglobín.../, regulačná/ hormóny, transmitteri.../.

• Zdroje energie pre pohybovú činnosť. Energiu organizmus čerpá z:

• 1. z makroergných fosfátov/ ATP, ADP,CP/.

• 2. z makroergných substrátov/ cukrov, tukov, bielkovín/.

• Poznámka: tvorba ATP sa môže uskutočniť:

• Anaeróbnou cestou= 1.z 2 ATP vznikne ATP + C, 2. z ADP + CP vznikne ATP + C/ kreatín/, 3. 
anaeróbnou glykolýzou vzniknú 2-3 molekuly ATP/ v tejto reakcii vzniká aj kyselina mliečna/. 

• Aeróbnou cestou= z cukrov vznikne 38 molekúl ATP, z tukov vznikne 130 molekúl ATP a z bielkovín 
vznikne cca 40 molekúl ATP. 



Ad termoregulácia pri záťaži.

• Chemická termoregulácia.
• Na tvorbe tepla sa podieľa látkový metabolizmus a termogenný efekt potravy. Ak nie je tvorba tepla 

dostatočná zapájajú sa tras a netrasová termoregulácia / sympatikus a štítna žľaza/.

• Fyzikálna termoregulácia
• Pri svalovej práci a pobyte v teplom prostredí sa tepla treba zbavovať. Deje sa to 

• 1. sálaním- je to najvýznamnejší spôsob zbaviť sa tepla.

• 2. vedením/ kontakt s chladnejším prostredím napríklad vodou/.

• 3. prúdením/ vánok, vietor/.

• 4. odparovaním/ pot/.



Ad zmeny vo vnútornom prostredí.

• Zmeny v krvnej plazme.
• Metabolickými pochodmi v pracujúcich svaloch sa zvyšuje produkcia tepla a tým aj potenie. 

Straty vody okolo 4-5% telesnej hmotnosti vedú k narušeniu, resp. k prerušeniu výkonu. 
Dochádza k strate dôležitých iónov / katiónov Na, K a aniónov Cl a HCO3/. Straty solí vyvolávajú 
najskôr svalovú slabosť, neskôr kŕče a hypotenziu a nakoniec vedú ku kolapsu. Narušuje sa aj 
acidobázická rovnováha tvorbou laktátu. 

• K urýchleniu regenerácie síl prispievajú ionové nápoje obsahujúce bikarbonáty. 

• Zmeny v krvných elementoch
• Počet červených krviniek najskôr stúpa, stúpa tiež množstvo bielych krviniek, krvné doštičky 

majú drobné výkyvy obomi smermi.



Ad vylučovací systém v záťaži.

• Obličky majú homeostatickú, metabolickú a vylučovaciu funkciu.

• Obmedzený prietok krvi vedie k zníženej produkcii moču s acidózou. 

• Moč je po záťaži tmavší, kyslejší, koncentrovanejší.

• V moči sa môže vyskytnúť po záťaži acetón, hemoglobín, myoglobín, 
bielkoviny, krv.

• Poznámka: Makroskopická hematúria je najskôr traumatického 
pôvodu. Príčinou môže byť trenie močovodu o musculus psoas= 
driekový sval. Najvyšší výskyt bol pozorovaný u bežcov na 400 m, 
pozáťažová hematuria by mala vymiznúť do 72 hodín.  



Ad pohybový systém v záťaži.

• Typológia vláken kostrového svalu. 
• Pomalé červené typ I. Rýchle červené typ II.A. Rýchle biele II.B. Prechodné vlákna.

• Zmeny vo svaloch pri záťaži 
• Vyťahovaním svalov sa svaly pripravujú na výkon, gymnastickým rozcvičením sa zvyšuje kĺbová 

pohyblivosť, špecifickým rozcvičením sa aktualizujú automatizované pohybové štruktúry. Hneď 
na začiatku dochádza k prekrveniu svalov, zvyšuje sa látková premena vo svaloch, tvorí sa teplo.   
Svalová kontrakcia je negatívne ovplyvnená acidózou. Znížením teploty sa znižuje svalová sila a 
svalový výkon. 

• Zmeny v opornom systéme Kosti...kĺby... Úrazy...

• Úloha centrálneho nervového systému.
• Riadenie pohybu je komplexný dej...Kortikospinálna dráha= pyramídová- je dráhov vôľovej 

hybnosti. Princípy koordinácie motoriky/ recipročná inervácia a záporná spätná väzba/.



3. Adaptácia na záťaž.

• Neuroendokrinná adaptácia.

• Kardiorespiračná adaptácia.

• Adaptácia nervovosvalového systému. 

• Adaptácia vnútorného prostredia.

• Adaptácia na vonkajšie prostredie.



Ad neuroendokrinná adaptácia.

• Neboli nájdené výrazné zmeny. 

• U žien nielen v športe, ale napríklad aj v balete sa zvyšuje riziko 
ženskej športovej triády= nižšie % tuku, amenorhoea a osteoporóza.

• Poznámka- amenorhoea- neprítomnosť menštruačného krvácania. 



Ad kardiorespiračná adaptácia.

• 1. Ventilačno- respiračná adaptácia.

• Nižšia frekvencia dýchania s vyšším dychovým objemom. Lepšie využitie kyslíka. 
Vyššia vitálna kapacita, vyššia minútová ventilácia, vyšším VO2 max a väčším 
kyslíkovým dlhom.

• 2. Kardiovaskulárna adaptácia.

• Zvýšená kapilarizácia a zväčšenie srdca= srdcová hypertrofia. Preladenie 
organizmu do vagotonie/ frekvencia srdca a tlak krvi sa znižujú/. 



Ad adaptácia nervovosvalového systému.

• 1. Svalová adaptácia po silovom/ odporovom/ tréningu.

• U kulturistov hypertrofujú rýchle vlákna horných a dolných končatín.

• 2. Svalová adaptácia po rýchlostnom tréningu.

• Zmeny sú v rýchlych glykolytických vláknach typu II.A a II.B

• 3. Svalová adaptácia po vytrvalostnom tréningu.

• Zvyšuje sa počet mitochondrií a kapilarizácia svalov.

• Odpoveď na fyzickú záťaž:

• Pozitívna odpoveď: zvyšuje sa pevnosť kostí a jej denzita.

• Negatívna odpoveď: degeneratívne zmeny kĺbov, hypermobilita a 
osteoporóza.



Ad adaptácia vnútorného prostredia.

• Objem krvi je u trénovaných o 5- 10% vyšší ako u netrénovaných. Je 
zvýšená aktivita lymfocytov.

• U bežcov býva nižší počet červených krviniek, pri pobyte v 
nadmorskej výške 2.500 až 3.000 metrov sa počet erytrocytov 
zvyšuje.

• U športovcov trénujúcich v anaeróbnej laktátovej zóne sa zvyšujú 
hodnoty alkalickej rezervy. 



Ad adaptácia na vonkajšie prostredie.

• 1. Adaptácia na teplo. 
• Väčšina športovcov získa tréningom tepelnú adaptáciu, okrem plavcov, ktorí 

strácajú vo vode teplo vedením. Adaptácia sa prejaví menšou stratou NaCl a 
nižším pocitom smädu.

• 2. Adaptácia na chlad.
• Metabolická u Eskimákov- zvýšená produkcia tepla, izolačná- väčšou vrstvou 

podkožného tuku etc.

• 3. Adaptácia na hypoxiu.
• Zvyšuje sa počet červených krviniek, stúpa koncentrácia hemoglobínu. 

Negatívom je myofibilárnych proteínov a tým redukcia svalových vláken.



Dedičné faktory výkonnosti.

• Genetika sa zaoberá dedičnosťou. Stanovuje dedičnosť určitých 
vzhľadových, charakterových a iných vlastností a ich realizáciu v 
generáciách.

• Vplyv genetických faktorov na úspešnosť jedinca v športe sa 
pohybuje okolo 50%.

• Boli identifikované gény ovplyvňujúcich svalovú výkonnosť, svalový 
rast a metabolizmus utilizácie energie svalovej práce, neexistuje však 
žiaden jednotlivý gén pre šport.

• Je pravdepodobné, že v budúcnosti sa už u dieťaťa na základe 
genetického rozboru určí, k akému typu športovania má vlohy.



Hodnotenie funkčného stavu.

• Záťažové testy.

• 1. podľa miesta konania / terén, laboratórium/

• 2. podľa veľkosti zaťaženia / maximálne, submaximálne, supramaximálne/

• 3. podľa metabolických pochodov / anaeróbne, aeróbne/

• 4. ďalšie delenie / dynamické, statické, farmakologické, chladové, hypoxické, psychické/



Dynamická záťaž.

• Schodíky/ podľa Mastera, Sheparda/ Princíp step- testu je v tom, že vyšetrovaná osoba 

vystupuje na stupienok, alebo na schody o známej výške 5 minút, zisťuje sa pulzová frekvencia. Index zdatnosti sa 
vypočíta podľa vzorca. 

• Ruffierova skúška- športovec robí drepy a sleduje sa pulzová odozva v stanovených intervaloch. 

• Cooperov test- meria sa vzdialenosť, ktorú športovec prebehne za 12 minút. Veľmi dobrý výkon u 20 

ročného muža je 2.800m+, u ženy 2.700 m +. Veľmi zlý výkon u muža 1600m, u ženy 1500m. 

• Bicyklový ergometer/ spiroergometrické vyšetrenie. Po nastavení záťaže 

športovec šliape do pedálov pri otáčkach 60/min., dychovým analyzátorom sa sleduje spotreba kyslíka a výdaj CO2.

• Rumpál

• Bežiaci pás



Kontraindikácie záťažových testov.

• 1. absolútne / viróza, myokarditída, tromboflebitída, zápal pľúc, infarkt myokardu, arytmie, závažné 
srdcové vady vysoký TK, respiračná nedostatočnosť, pľúcna embólia, náhla cievna mozgová príhoda, 
ochorenia pečene, obličiek, žliaz s vnútorným vylučovaním, anémia.../

• 2. relatívne / menej významné arytmie, vysoký TK, niektoré psychické poruchy, nespolupráca/.



Postup pred záťažovým testom.

• Informovaný súhlas športovca.

• Lekár: odoberie anamnézu, preštuduje zdravotnú dokumentáciu športovca, vykoná fyzikálne 
vyšetrenie, vyhodnotí kľudové ekg, pulzovú frekvenciu a TK.

• Zdravotná sestra: športovca poučí, umiestni elektródy ekg, upevní manžetu na meranie TK, 
nastaví bicyklový ergometer, alebo bežiaci pás.



Bicyklová ergometria.

• 1. záťaž na bicyklovom ergometri pri dvojstupňovej ergometrii:
• Slúži na stanovenie pracovnej kapacity.

• Test je založený na lineárnom vzťahu medzi výkonom a pulzovou frekvenciou. Tento vzťah platí iba pri 
pulzovej frekvencii 110- 170 pulzov. 

• 2.spiroergometria 
• Počas testu sa sleduje pulz, TK, ekg, ventilačné parametre, analyzátor na porovnávanie vdychovaného a 

vydychovaného vzduchu.

• Hodnotí sa 

• Príjem kyslíku VO2

• Maximálny príjem kyslíku VO2 max a tiež VO2 max/kg

• Pulzový kyslík  VO2/ pulzová frekvencia



Telesná výkonnosť športovca.

• Výkon športovca.

• Metabolický ekvivalent.

• Pulzová frekvencia.

• Krvný tlak.

• Ventilačné hodnoty.

• Aeróbna schopnosť organizmu.

• Hodnotenie ekg v záťaži.



Preventívna telovýchovno-lekárska prehliadka.

• Druhy prehliadok:

• 1. k výkonnostnému športu

• 2. k organizovanému športu

• Prehliadka začína anamnézou, 

• nasleduje antropometrické vyšetrenie, 

• klinické vyšetrenie, 

• vyšetrenie pohybového systému/ svalové dysbalancie/, etc.



Sex testy v športe.

• Podrobné sex testy sú náročné, drahé a nepresné.

• Sú diskriminačné voči ženám s poruchami sexuálneho vývoja a môžu 
mať zničujúce následky pre športovkyne. 

• Atletická federácia IAAF vylúčila plošné sex testovanie pre všetkých 
športovcov r.1992, ale zachováva možnosť posúdenia pohlaví 
športovca pri podozrení na ťažko určiteľné pohlavie. 

• Sex testing bol naposledy použitý r.2009 u juhoafrickej bežkyne 
Caster Semenyaovej, v júni 2010 jej bolo zakázané súťažiť ako žena.



Tréning.

• 1. anaeróbny

• 2. aeróbny

• 3. silový

• 4. funkčný 3D 



Anaeróbny tréning.

• 1. vedie k zvýšeniu adaptácie na krátke výkony- do 60 sekúnd.
• Zvyšujú sa zásoby ATP. 

• 2. môže ísť aj o krátke a rýchle intenzívne záťaže v trvaní 5 -10 
sekúnd v rámci intervalového tréningu.

• Rastie obratnosť a flexibilita, vzostup zásob ATP a CP.

• Pri tomto type tréningu stúpa schopnosť odolávať vyššiemu 
homadenu kyseliny mliečnej.  



Aeróbny tréning.

• Treba pri ňom dodržať dva dôležité faktory 

• 1. dostatočnú intenzitu záťaže / musí dôjsť k zvýšeniu minútového srdcového a 
systolického objemu/.

• 2. je potrebné zvýšiť prekrvenie svalových skupín, výkon ktorých je 
rozhodujúci v danom športe.

Pri aeróbnom tréningu sa zvyšuje objem mitochondrií, enzymatická 
kapacita aeróbnych enzýmov, zyšuje sa spotreba kyslíka, zvyšuje sa 
obsah myoglobínu, šetrí sa glykogén na intenzívnejší výkon. 



Silový/ odporový/ tréning.

• Existuje niekoľko foriem tohto typu tréningu.
• 1. pomalé kontrakcie svalových skupín v intenzite 70% maximálnej vôľovej sily / vzpierači, kulturisti/

• 2. kruhový tréning- tu sa používa ľahký až stredný odpor asi 40- 60% maximálnej vôľovej sily

• 3. odporový, izometrický a izokinetický typ

• 4. progresívne odporové cvičenie.



Funkčný tréning 3D.

• Je vhodnou alternatívou silového cvičenia, vychádza z prvkov 
rehabilitácie.



Vplyv prostredia na tréning a výkonnosť.

• 1. vplyv tepla 
• Ideálna teplota okolitého prostredia pre vyzlečeného človeka v kľude je 28 stupňov C. Pri telesnej práci svaly uvoľnia 10- 15 krát viac 

energie ako v kľude. Veľká časť tejto energie sa premení na teplo. Hlavný mechanizmus odvodu tepla je potenie. 

• Pri prekročení mechanizmov, ktoré má organizmus k dispozícii na reguláciu telesnej teploty môže dôjsť k nasledujúcim poruchám: 

• Kŕče z tepla, kolapsový stav, smäd, bolesť hlavy, závraty, znížená telesná a duševná výkonnosť.

• Liečba spočíva v dodávaní tekutín, uložením na chladnom mieste, podávajú sa infúzie, prevoz do nemocnice.

• Tento stav môže v dôsledku vyčerpania nadobličiek, alebo poškodením mozgu viesť k smrti.

• 2. vplyv chladu
• Organizmus reaguje trasom, stiahnutím povrchových žíl, človek sa snaží pohybovať. Extrémne nízke teploty znižujú telesný výkon vedú k 

podchladeniu. Nastupuje eufória, dezorientácia, svalová slabosť, agresivita. Zlyhávajú nadobličky, srdce. 

• Prevenciou je vhodné oblečenie, dobrý zdravotný stav, mať pri sebe jedlo a náhradný odev.



Dôsledky neadekvátnej záťaže na organizmus.

• 1. únava. Je to stav zníženej výkonnosti pre predošlej aktivite. Môže byť fyziologická, ale keď presiahne fyziologickú toleranciu 

stáva sa patologickou. Ide vždy o záležitosť celkovú. Poznáme únavu duševnú, telesnú, akútnu a chronickú.

• 2. preťaženie dočasné narušenie normálnej činnosti organizmu. Prejavuje sa vyčerpaním najmä obehového systému, 

celkovou slabosťou, bolesťou hlavy, závratmi, búšením srdca, dušnosťou, vracaním, apatiou.

• 3. prepätie je závažnejším stupňom akútnej patologickej únavy. Prejavuje sa dušnosťou, cyanózou slizníc, nitkovým pulzom, 

búšením srdca, vracaním, poklesom TK, kolapsom, známkami obehového šoku a vyčerpaním drene nadobličiek.

• 4. pretrénovanie je chronický stav po opakovanom preťažovaní. Je dôsledkom nesúladu medzi preťažovaním a 

regeneráciou. Prejavuje sa apatiou, nechutenstvom, poruchami spánku, bolesťami pri srdci, bolesťami hlavy, zmenami nálady. Objavuje 
sa náchylnosť k infekciám horných ciest dýchacích, úbytkom hmotnosti, poruchami menštruačného cyklu. 

• 5. abstinenčné príznaky sú psychickými zmenami po náhlom, niekoľkodňovom prerušení tréningu. Prejavujú sa 

zvýšenou dráždivosťou, poruchami spánku a koncentrácie, búšením srdca, poruchami trávenia. Môžu sa objaviť zmeny na EKG, pri záťaži 
neprimeraný vzostup pulzov a TK.



Regenerácia síl.

• Princíp: Regenerácia je súbor opatrení, ktoré podporujú zotavovacie procesy, pomáhajú odstraňovať únavu a uľahčujú 

obnovovanie duševnej a telesnej výkonnosti po predchádzajúcej   

• 1. pasívna sem patrí spánok, kúpeľ, masáže, sauna, slnenie, pôsobenie tepla a chladu.

• 2. aktívna patrí sem beh s neveľkým úsilím, kompenzačné cvičenia, strečing, cvičenie vo vode a pohybová aktivita s miernou 

intenzitou.

• 3. včasná naväzuje priamo na tréning, alebo zápas. 

• 4. neskorá je obvykle súčasťou prechodového tréningového obdobia po skončení súťaže.



Regeneračné prostriedky.

• 1. pedagogické - aplikácia fyziologických tréningových zásad metodika tréningu podľa plánu, individualizácia a 

primeranosť zaťažovania, postupné zvyšovanie nárokov, rozcvičenie, relaxácia, regenerácia, kompenzačné cvičenia, strečing. 

• 2. psychologické- zohľadňovanie individuálnych rysov osobnosti, redukcia vnútorných konfliktov, dodržiavanie 

životosprávy, disciplinovanosť.

• 3. biologické - racionálna výživa, pitný režim, aktívny pohyb, regeneračné procedúry sauna, masáž. 



Regenerácia v športovej praxi.

• Cieľ regenerácie v prípravnom období je odstraňovanie únavy masážou, vodnými 
procedúrami.

• V súťažnom období ide o stabilizovanie aktuálneho psychického a fyzického stavu. 
Medzi regeneračné prostriedky patrí vyklusávanie, individuálne regeneračné cvičenie, 
stacionárny bicykel, sauna.

• V prechodnom období- po ukončení sezóny odpočinok, relaxáca psychická a fyzická, 
eliminovať chronickú únavu. Kondične sa pripravovať na novú sezónu.

• K odstráneniu únavy možno používať všetky dostupné regeneračné 
metódy, formy i prostriedky.



Výživa a pitný režim.

• Všeobecné pravidlá výživy.

• Zloženie stravy musí rešpektovať: vek, pohlavie, druh športovej 
aktivity, stupeň trénovanosti, fázu prípravy, individuálne zvyklosti. 

• Základné zložky výživy delíme na:

• 1. makronutrienty / cukry, tuky, bielkoviny/

• 2. mikronutrienty: minerálne látky, vitamíny, stopové prvky, 
antioxidanty.



Všeobecné pravidlá výživy.

• Dôležitým faktorom je nielen energetická hodnota stravy, zloženie a 
kvalita živín, ale tiež rozloženie príjmu potravy v priebehu dňa. 

• Odporúča sa jesť pravidelne. Raňajky majú energeticky zabezpečiť  
20- 25%,  obed 25- 30%, večera 25-30%. Medzi jedlami má byť pauza 
3 hodiny. 

• Takéto rozloženie stravy naráža na problém u športovcov s 
jednofázovým tréningom, pri viacfázovom je prakticky nemožné.



Sacharidy a vláknina.

• Cukry= sacharidy.

• Spálením 1g sacharidov sa uvoľní energia 4,1 kcal, t.j.1,7 KJ. 

• Sacharidy sú uložené v organizme ako energetická rezerva v podobe glykogénu. 

• V krátkodobých športových výkonoch nie sú síce zásoby glykogénu vyčerpané, ale ich vyššia začiatočná koncentrácia 
zlepšuje maximálny aeróbny a aj anaeróbny výkon. 

• Pri dlhodobých, vytrvalostných športoch je na konci preteku hoci aj minimálna rezerva svalového glykogénu  
rozhodujúca pre krátku intenzívnu anaeróbnu prácu / záverečný šprint/. 

• Vláknina.

• Je nestráviteľná zložka potravy, je z neškrobových polysacharidov. Pomáha pohybu potravy tráviacou rúrou, vstrebáva 
vodu a viaže na seba niektoré látky zpotravy/ cholesterol, ťažké kovy.../. Navodzuje pocit sýtosti.



Lipidy a proteiny.

• Lipidy= tuky.
• Spálením 1 g tuku sa uvoľní 9,3 kcal= 39 KJ. 

• Sú najvýznamnejším zdrojom energie, predovšetkým pre aktivitu dlhodobého aeróbneho charakteru. 

• Lipidy slúžia ako tepelná a mechanická ochrana vnútorných orgánov, sú stavebnou zložkou bunkových membrán, sú 
východzou látkou pri syntéze niektorých hormónov a napomáhajú správnemu využívaniu vitamínov rozpustných v 
tukoch.

• Proteiny= bielkoviny.
• Spálením 1g proteinov sa uvoľní energia 4,1 kcal= 17 KJ. 

• Bielkoviny tvoria asi 17% hmotnosti človeka. Sú základom enzýmov, hormónov, hemoglobínu, myoglobínu, ferritinu, 
aktínu a myozínu, albumínov, globulínov, kolagénu, lipoproteinu, nukleoproteinov a ďalších látok. 

• Syntéza bielkovín vo svalovom tkanive je potlačená počas cvičenia. Telo sa sústredí na tvorbu energie. Maximálny obrat 
aminokyselín nastáva 2- 5 hodín po tréningu, preto sa odporúča proteiny prijať v období 1- 3 hodiny po záťaži a to 
spoločne s vysokoenergetickou stravou.



Pitný režim športovca.

• Pri športovej činnosti je veľmi dôležité dostatočné množstvo tekutín, lebo pitný režim priamo 
ovplyvňuje výkon. Nedodržanie pitného režimu môže viesť k poklesu výkonnosti, až ku kolapsu. 

• Intenzívne zaťaženie vedie k stratám tekutín a minerálov, hlavne Na, K, Cl, Mg. 

• Preto je nutné hradiť straty tekutín v pravidelných intervaloch po celú dobu záťaže a pitný režim 
treba zahájiť už pol hodinu pred záťažou vypitím 0,5 litra nápoja. 

• Podľa množstva energie v nápoji rozoznávame:

• Rehydratačné= hypotonické: majú nízky obsah sacharidov, do 3%, sú určené na krátkodobé výkony.

• Rehadratačno- energetické= hypo až izotonické: obsah sacharidov je 4- 7%. Sú vhodné pre výkony trvajúce 
viac než 1 až 1,5 hodinu.

• Energetické= hypertinické: majú sacharidov nad 8% . Sú vhodné v regeneračnej fáze. Môžu prehnať/ osmotická
hnačka/.



Príznaky dehydratácie.

• 1%: zvýšenie telesnej teploty,

• 3%: pokles výkonnosti, 

• 4- 5%: zvýšenie pulzovej frekvencie, kŕče, triaška, nevoľnosť, pokles 
výkonnosti cca do 30%, 

• 6 – 10%: závrat, bolesť hlavy, vyčerpanie, sucho v ústach,

• viac ako 10%: úpal, halucinácie, vysoká telesná teplota, neprítomnosť 
potu.



Potravinové doplnky.

• Patria sem vitamíny, minerály, aminokyseliny, špecifické mastné 
kyseliny, extrakty a ďalšie látky s významným biologickým účinkom. 

• Sú voľne predávané, ľahko dostupné, nejde o zakázané látky na 
rozdiel od dopingu. 

• Podľa účinku ich delíme na niekoľko skupín:

• 1. nárast svalovej hmoty, 2. nárast svalovej sily, 3. pitný režim, 4. 
energetické doplnky, 5. urýchlenie regenerácie, 6. redukcia tukového 
tkaniva, 7. antioxidanty, 8. energizéry, 9. špecifické doplnky= ich efekt 
býva sporný.



Proteinové doplnky stravy.

• Srvátka- mliečne sérum – WCP, WPI a WPH sú dobre stráviteľné, majú dobré chuťové 
vlastnosti. Srvátkový protein je považovaný za jednu z najkvalitnejších bielkovín. 

• Kazein- obsahuje celé spektrum aminokyselín. Slabšie podporuje rast svalovej hmoty, ale 
existujúcu svalovú hmotu chráni lepšie než srvátka. 

• Sójové proteiny- majú vhodné aminokyselinové spektrum, s vysokým podielom 
esenciálnych AMK. Niektoré koncentráty obsahujú vysokú hladinu fytoestrogénov, preto nie sú 
vhodné pre deti.



Vybrané aminokyseliny.

• Glutamín- stimulant imunitného systému, podporuje srdce, rast buniek a regeneráciu. 

• Taurin- energizér na podporu fyzického výkonu a mozgových funkcií

• Arginín- je potrebný pre syntézu bielkovín, oxidu dusnatého a kreatínu, podporuje imunitu

• Tyrozín- doplnok v prípravkoch na chudnutie, stimulans

• BCAA- vetvené aminokyseliny, patria medzi nepostrádateľné AMK, tvoria tretinu svalových 
bielkovín. Pri záťaži sa používa BCAA ako energetický substrát , šetria sa svaly.   

• Kreatín- okamžitý zdroj energie pri svalovej kontrakcii, býva využívaný pri silových športoch. 
Exogenne je hlavným jeho zdrojom mäso.



Doping.

• Doping je užitie zakázaných látok za účelom zvýšenia športového 
výkonu. Jeho rozmach súvisí s komercionalizáciou športu a 
zvyšujúcim sa spoločenským, ekonomickým a často aj politickým 
tlakom na športovca. 



Zoznam zakázaných látok a metód.

• Absolútne zakázané látky 

• Anaboliká

• Rastové faktory

• Beta 2 agonisti / pripravujú telo na boj, alebo útek/

• Antagonisti hormónov

• Diuretiká 



Nežiadúce účinky dopingu.

• Srdcovocievny systém. Arytmia, náhla srdcová smrť, vysoký TK, infarkt myokardu, zlyhanie srdca. 

• Krv a cievny systém. Hlboká žilová trombóza, pľúcna embólia.

• Koža. Strie= vrásky, akne, vypadávanie vlasov, nadmerné ochlpenie, stenčenie kože, zhoršené hojenie rán. 

• Pečeň. Zhromažďovanie žlče, pečeňová cirhóza, zvýšenie hodnôt pečeňových testov. 

• Svalovokostrový systém. Predčasné uzatváranie rastových štrbín, nízky vzrast, osteoporóza, roztrhnutie svalov, 

šliach. Sú častejšie zlomeniny.

• Endokrinný systém. Poškodenie semenníkov, porucha tvorby spermií, atrofia semenníkov.

• Centrálny nervový systém. Zmeny správania sa, sklon k izolácii, prejavy závislosti, agresívne správanie sa.



Rizikové športy.

• Športy s vysokým rizikom úrazu. Box, hádzaná, hokej, rugby.

• Športy s vysokým rizikom pádu. Lezenie, akrobatickélyžovanie, cyklistika, športová gymnastika.

• Športy s vplyvom náhlych zmien vonkajších podmienok. Horolezectvo, jachting.

• Športy s vyšším rizikom poškodenia vplyvom extrémnej záťaže/ silové-

vzpieranie, posilňovanie, obratnostné lezenie, športová gymnastika, vytrvalostné maratón, diaľkové plávanie, triatlon, 
vonkajšie podmienky horolezectvo, jachting, vytrvalostné výkony vonku/.



Rizikové prostredie.

• Kontakty- nárazy, údery, zrážky

• Zlá viditeľnosť- pre prírodné faktory a znečistenie.

• Klimatické podmienky- teplo, chlad, nadmorská výška, dážď, sneh, vietor.

• Povrch- dráhy, ihriska, náradia. 



K rizikovému prostrediu.

• Vodné prostredie- topenie.

• Teplota prostredia- prehriatie, podchladenie, omrzliny.

• Vysoká nadmorská výška= je to výška od 2.500 m n.m.- klesá tu 
barometrický tlak,  vzduch je „redší“, vzniká hypoxia. Je tu aj zvýšená intenzita žiarenia a 
prúdenia vzduchu, je znížená teplota a vlhkosť vzduchu. 

• Športové potápanie / 1. kesonová choroba, 2. freediving/. Pri pobyte 
človeka pod vodou pôsobí zvýšený tlak vodného stĺpca, ktorý pôsobí na plyn v telesných 
tekutinách, v pľúcach, v dýchacích cestách,v strednom uchu a v paranazálnych dutinách. Pre 
športové potápanie platia bezpečnostné smernice Zväzu potápačov.  



Pohybové aktivity pri ochoreniach.

• Vplyv pohybovej aktivity na rôzne ochorenia.  Na základe zhodnotenia funkčného a zdravotného 
stavu pri individuálnom prístupe. Pacient má byť poučený o význame pohybovej aktivity, ale aj o 
riziku nedoporučených aktivít.

• Zdraví jedinci si zvolia im vyhovujúce aktivity individuálne 30- 45 minút 4- 5x týždenne na úrovni 60-
75% priemernej maximálne frekvencie srdca.

• Kardiovaskulárna rehabilitácia má špeciálne spracované doporučenia. Chôdza, jogging, ľahké kondičné cvičenia.

• Pľúcne choroby. Preferujú sa aktivity vo vlhkom, chladnom prostredí / korčuľovanie, plávanie/.

• Ochorenia tráviaceho systému. Turistika, golf, tenis, loptové hry.

• Obezita. Okrem diéty chôdza, pohyb vo vode, cyklistika, pohyb pri hudbe.

• Diabetes mellitus. U osôb aplikujúcich si inzulín dodržiavať stravovací režim, prevencia dehydratácie, cvičenia pod 
dohľadom. Nie silové športy a športy s možnými nárazmi/ pre retinopatiu/.

• Ochorenia obličiek. Nevhodné sú športy s možnosťou prechladnutia, nedoporučujú sa kontaktné športy, skoky, doskoky, 
vytrvalostné behy.

• Onkologické ochorenia- platia všeobecné pravidlá,  záťaž obmedziť na strednú intenzitu.

• Osteoporóza- cviky na prevenciu osteoporózy. Športy nie so silovou zložkou, nie rýchlostné a extrémne športy.  



Odporúčaná literatúra.

• Telovýchovné lékarství, Dalibor Pastucha a kol., Grada 2014

• Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. M.Máček, 
J.Radvanský. Galén 2011.



Podmienky na absolvovanie predmetu.

• Skúška pozostáva z ústnej časti a praktickej ukážky s využitím 
anatomického modelu. 

• Na skúške sa hodnotí ústna odpoveď, praktická ukážka a aktivita 
študenta počas semestra na seminári.  



Výsledky vzdelávania. 

• Študent získa vedomosti, ktoré sú už dlhodobo známe, že ľudské 
zdravie sa môže telesným pohybom zlepšiť, na druhej strane 
neadekvátna záťaž môže viesť k poškodeniu zdravia.  



Aktuálny stav počtu spiacich na dnešnej hodine.

2



Aktuálny počet snívajúcich na dnešnej hodine.

5



Želám príjemné štúdium.

• Otázky na skúšku prikladám v prílohe.

• Zim


