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Abstrakt 
 
 
 

 
Název: Aktivní životní styl seniorů 

 
 
 
 

Cíle: Cílem této práce je posoudit na základě literárního rozboru vliv  

 pohybových aktivit na seniora. 

 
 

 
Metody: Práce je rešeršního charakteru. Informace jsou čerpány z dostupných 

odborných publikací a z internetových zdrojů. Je zaměřená na informace 

spojené s aktivním životním stylem. V první řadě se věnuje 

charakteristice stáří a stárnutí, ve druhé řadě se zaměřuje na to, jak  

 ovlivnit životní styl, jak ze sedavého způsobu života udělat aktivní. 

 
 
 
 
 
 

Výsledky:  Ideální se ukazují činnosti, jako je chůze- činnosti, na které jsou 

adaptováni. Aby staří lidé mohli cvičení provádět, je důležité brát v potaz 

ekonomický blok- cvičení laciné, ale také realizovatelné každý den a s 

maximálním prožitkem. 

 
 
 
 
 
 

Klíčová slova: senioři, zdravý životní styl, stáří, fitness, fyziologické a psychické 

změny 



 

Abstract 
 
 
 
 

Title: Active lifestyle for seniors 
 
 
 
 

Objectives: The objectives of this work is to demonstrate the positive influence of 

active living on seniors through literary analysis 

 
 

 
Methods: The thesis has a research character. Information to support founded in a 

variety of sources, including scholarly reports and internet sources. It will 

focus on the benefits of an active lifestyle on the health and wellbeing of 

seniors. Initially, the thesis considers the characteristics of age and aging. 

In the next section there will be an examination of how an active lifestyle 

affects the quality of life and overall health of seniors. In other  words, 

what are the important factors that result in healthy outcomes. 

 
 
 
 
 
 

Results: The research will determine the ideal activities that will benefit elderly 

people. If seniors are to become more active, they will have to be mot i- 

vated to exercise on their own or in groups and this activity will have to 

be readily available at a moderate cost and be enjoyable to participate in. 

The best way to sport is walk for them. 

 
 
 
 
 
 

Keywords: Seniors, a active-healthy lifestyle, age, fitness, physiological and physical 

changes.
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ÚVOD 
 
 
 

Každý z nás, ať už si to připouštíme nebo ne, bude jednou patřit mezi seniory, a proto 

by nás toto téma mělo zajímat. Pohybové aktivity ovlivňují nejenom jejich zdravotní, 

ale i duševní stav. Přispívá ke zkvalitnění života jako takového. Je věc známá, že sportu 

a pohybových aktivit pro mladé je nespočet, mnoho organizací, které se věnují mladým 

lidem, zatímco starší populace upadá do zapomnění. 

 

V dnešní modernizované době máme velký sklon k dlouhověkosti. Na jednu stranu  

se ničí příroda, která k dlouhému věku zcela jistě napomáhá, na straně druhé je tu něco, 

co má obrovský vliv na zdraví a to jsou lékaři a medicínská věda. Dnes je medicína  

na ne- skutečně vysoké úrovni. Doktoři dokážou vyléčit nemoci, které před několika 

desítkami let byly neléčitelné. V mnoha případech dokážou tlumit průběh neléčitelných 

nemocí a zpříjemnit a prodloužit tak věk nejen starším lidem, ale i mladým.  Opravdu 

často se potýkáme s případy, kdy naše děti onemocní a kdy nestačí jen nasadit 

acylpyrin. Je to chvíle, kdy přicházejí doktoři. Stejně tak pomáhají i seniorům, kteří se 

často potýkají se zdravotními problémy souvisejícími se stářím a špatným životním 

stylem. 

 

Odnepaměti se lidé snaží zůstat věčně mladí. Setkáváme se s tím v různých pohádkách 

od Fausta, Drakuly, Herculesa po Nesmrtelnou tetu aj. To však zatím patří jen do světa 

pohádek a lidé se musí smířit s tím, že jednoho dne každý zestárne a jediné co se dá 

dělat je zpomalit proces stárnutí správnou životosprávou. Zdravým životním stylem  

a pomocí lékařů se zvyšuje věk stárnoucích lidí. 

 

Je ve hvězdách, zda se jednou podaří vymyslet lék na nesmrtelnost, zatím se ale musíme 

smířit s tím, že prodloužit život nám pomůže pohyb a naše vůle pro sebe něco dělat. 

Stáří bychom se měli snažit prožít v klidu a důstojně. 

 

Lidé se musí naučit přistupovat ke stáří pozitivně, protože není možné se mu vyhnout. 

Stáří čeká na všechny a je jen na nás, jestli ho přivítáme s otevřenou náručí a  

pokusíme se s ním sžít a udělat maximum pro to, abychom se v něm cítili dobře. Lidé se 

domnívají, že ve stáří a v průběhu stárnutí dochází k poklesu sil, k zapomínání  

a ke změnám zahrnující involuční procesy. Leckdy má ale starší člověk více elánu  

a vitality než člověk mladý, který se obecně řečeno považuje za produktivního. Mnohdy 

je i více nápaditý, ale tím, že ho společnost uvedla do skupiny „důchodce“ztrácí jeho 
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názory na významu a důležitosti. 

 
 

Práce je rozdělena do dvou částí. V první části nás seznamuji se základními pojmy  

týkající se stáří, jako je geriatrie, ageismus, změny ve stáří jak fyzické tak emocionální, 

genetika a jiné. Uvádím do popředí některé problémy, které se se stářím pojí. Každý 

člověk je jedinečný tvor a to znamená, že se každý člověk potýká s jinými problémy. 

Ve druhé části popisuji jak se vrhnout na cvičení a vůbec aktivní způsob žití. Uvádím 

klady, které se sportem souvisí. Popisuji co je to vitalita a aktivita, díky níž prožívá 

senior své stáří spokojeněji a také se zmiňuji o motivaci a návycích. 
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1 OBECNÁ ČÁST 
 
 

 
Základní pojmy, které je třeba řešit, jsou změny v demografii obyvatelstva, pojmy stáří, 

stárnutí, geriatrie a gerontologie a také genetické dispozice pro dlouhověkost. Uvedeny 

jsou další fyziologické změny postihující pohybový aparát člověka, a jak se mění 

psychický stav jedince s přibývajícím věkem. 

 
 

 
1.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A PROBLÉMY SPOJENÉ SE STÁRNUTÍM 

 

POPULACE 
 

V posledních letech se významně zvýšil průměrný věk populace ve vyspělých zemí 

světa. Tento trend je taktéž patrný i u nás. Naše společnost proto hledá východiska, která 

by umožnila, aby lidé i ve vyšším věku žili smysluplně, zajímali se o své okolí, 

prožívali radosti i pracovní starosti a především, aby jim to umožnilo jejich zdraví 

(Štilec, 2004). 

 

Stárnutí jako takové s sebou přináší řadu problémů. Svými ekonomickými a sociálními 

dopady na společnost se dnes považuje za jeden z dominantních problémů lidstva. 

Populace osob starších 60 let tvoří ve vyspělých zemích světa 22 % společnosti,  

v České republice 21 %, a je skutečně  reálným předpokladem, že toto procento bude  

v nadcházejících letech nadále stoupat (Štilec, 2004). Odhadem je, že počet 

osmdesátníků se zvýší z 61 milionů na 314 milionů, počet devadesátníků z 8 na 61 

milionů a počet storočních ze 180 tisíc na 3,2 milionů. Tento proces se označuje jako 

„dvojité“ stárnutí. Na profil věkové struktury populace působí současně nejen zvyšování 

věku (nebo-li snižování úmrtnosti), ale i klesání porodnosti, což způsobuje snižování 

dětské složky v lidské populaci (převzato z Nemček, 2010). Zvyšuje se podíl dětí 

narozených mimo manželství a celkově snížila plodnost po hranici prosté reprodukce, 

která nezaručuje početní obnovu populace (Internet 1., citováno 2012 03-15). Pro lepší 

představivost by se dalo říct, že takto imaginárně vymře 70 států. V roce 2050 by to 

mohlo být 120 krajů (Nemček, 2010). 

 

 
 
 
 
 
 



12 

 

 

1.1.1 Důsledky zvyšování počtu seniorů na sociální a ekonomický vývoj 
 

Nejčastější obavy vyvolávané změnou věkové struktury se pojí s růstem nákladů  

na sociální zabezpečení a zdravotní péči, nedostatkem pracovních sil na trhu práce  

a udržitelností financování důchodového systému (Internet 2., citováno 2012 03-15). 

 

Jedním z problémů je, že zdravotní stav osob nad 60 let dlouhodobě signalizuje značnou 

nemocnost. Proto tato relativně malá skupina obyvatelstva spotřebovává 60 % kapacity 

zdravotní péče a na ni vynaložených nákladů. Lékaři v souhrnu věnují přes 50 % své 

pracovní doby řešení problémů těchto pacientů (převzato ze Štilec, 2004). Možná právě 

i proto lidé nahlížejí na seniory skrz prsty, přitom si ale neuvědomují, že i oni budou 

možná jednou potřebovat zvýšenou péči. 

 

Faktem je, že tito lidé se díky záchraně lékařů vrátí k životu, který není tolik aktivní  

a pomáhá tak prodloužit neaktivní život vyžadující často nákladnou zdravotní péči. 

Rozsah poskytované péče a kapacita zdravotnických zařízení při zachování srovnatelné 

kvality bude muset nevyhnutelně vzrůst spolu s nárůstem počtu starších osob. To 

povede k výraznému zvýšení nákladů na zdravotnictví.  Tímto způsobem tak vzniká 

nebezpečí zhroucení systému zdravotního pojištění př i zachování stávající sazby, kdy 

náklady značně převýší příjmy zdravotních pojišťoven (internet 1, citováno 2012  

03-15). Na druhé straně je skutečnost taková, že zvýšením věkové hranice pro odchod 

do důchodu se dá využít pozitivně v podobě pracovních zkušeností, které senior 

za roky praxe nasbíral. 

 

Demografické stárnutí populace posouvá problematiku seniorů do popředí zájmů  

společnosti. V české republice bylo v posledních letech přijato a vypracováno hned 

několik dokumentů, které se svým obsahem dotýkají problematiky seniorů. Důležitým 

dokumentem je Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008-2012, který 

se zaměřuje na oblasti zdraví, ochrany seniorů, bydlení a životního prostředí, rodiny, 

sociálního zabezpečení, zaměstnanosti a vzdělání. Jeho cílem je účinné řešení následků 

stár- nutí populace (Internet 3, citováno 2012 03-25). 

 

Vedle reflektování negativních dopadů stárnutí společnosti je však třeba si uvědomit, že 

narůstající délka lidského života a rostoucí podíl osob vyššího a vysokého věku je 

výsledkem dlouhodobých snah o zvyšování kvality lidského života a životní úrovně, 

zlepšování zdravotního stavu populace a je třeba ho vnímat jako pokrok, ke kterému  

http://www.mpsv.cz/files/clanky/6129/brozura_stari_CZ_9.pdf
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ve svém vývoji dlouhodobě, více či méně vědomě směřujeme (Internet 2. Citováno 2012 

03-15) 

Z tabulky č. 1 vyplývá vývoj počtu obyvatel do roku 2066. Sníží se počet obyvatel  

ve věku 15-64 let, zatímco křivka obyvatel nad 65 let výrazně stoupá. Křivka dětí do 14 

let se nemění. 

 
 

  
Tabulka č. 1 

 

 
 

(Internet 3, citováno  2012 03-05) 
 
 

1.1.2 Programy pro seniory 
 

Za poslední roky vzniklo mnoho organizací, seskupení a projektů pro seniory, 

které se věnují seniorským aktivitám. Podporují jejich zdravotní stav a také sociální 

integraci různými druhy cvičení. Taktéž existují vzdělávací programy, díky nimž 

dochází k rozkvétání osobnosti i ve stáří. Konají se pobyty pro seniory, ale i pro seniory 

s vnoučaty za cílem jejich sblížení, neboť za posledních několik let modernizace  

se zájmy seniorů vyrůstajících ve 20. století rapidně liší od zájmů dětí ve 21. století. 

Tyto programy učí obě generace společnému soužití.  Dochází k předávání zkušeností 

jak seniorů dětem, tak i naopak, neboť i starší populace se může přiučit od dětí.  

Tošnerová (2002) uvedla: „Být starší- bez toho být starý“- tak by chtěl žít téměř každý 

senior. Uvedené motto i následující text jsou převzaty z letáčku veletrhu  

„50 plus-senior actuell“, konané v listopadu 2012 v rakouském Grazu. Akce je kromě 

spotřebních zájmů. 
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„Stárnout zdravě v Evropě“- jeden z dalších moderních celoevropských programů 

zdravotní výchovy pro staré občany. Cílem tohoto programu je dosáhnout prodloužení 

aktivního nezávislého života seniorů. Zahrnuje také informace o zdravém životním stylu 

a zdravotní výchově v jednotlivých regionech. Do programu se zapojila občanská 

sdružení, jako je Život 90, Gema aj. Program WHO „Zdraví 21“ obsahuje principy 

zdravého stárnutí. V roce 1990 OSN vyhlásila 1. říjen mezinárodním dnem seniorů, 

každoročně jsou pořádány řady akcí pro seniory. Rok 1999 byl vyhlášen mezinárodním 

rokem seniorů.  Probíhá projekt aktivního stárnutí v Evropské unii. 15. 6. 2006 byl 

vyhlášen světový den proti násilí na seniorech (Klevetová, Dlabalová, 2008). 

 

Svaz důchodců České republiky založil dne 31. května 2005 Radu seniorů České 

republiky. Vydávají se první seniorské noviny, Doba seniorů. Rada seniorů považuje 

státní podpory organizacím seniorů při rozvíjení jejich společenských, kulturních, 

sportovních a vzdělávacích aktivit za nedostatečný. (Klevetová, Dlabalová, 2008). 

 

 
 
 
 
 

1.2 STÁRNUTÍ A STÁŘÍ 
 

„Vzpomeňte si na krásný podzimní den, kdy slunce prosvětluje barevné koruny stromů, 

jejichž listy se pomalu snáší k zemi. V podzimu našeho života mohou ubývat některé 

dovednosti a schopnosti, mění se životní rytmus. Učíme se přizpůsobit novým 

podmínkám a dáváme věcem nový smysl. I nyní mohou být naše dny jako jeden  

z mnoha krásných podzimů.”(Klevetová, Dlabalová, 2008). 

Dalo by se říci, že celý náš život neznamená ve skutečnosti nic jiného než stárnutí  

a starší lidé jsou řekněme jen „mladí lidé s více léty“ (Internet 4, citováno 2012 03-29). 

Etapa stáří trvá 30-40 let, stejně jako trvá etapa mládí a dospělosti. Zaslouží si proto 

velkou pozornost, neboť stáří nepředstavuje konec života, jako se většina lidí domnívá. 

Jde o plnohodnotnou část lidského života, která se dá prožít důstojně. 

 

 
1.2.1 Stárnutí podle různých autorů 

 
Stárnutí a stáří nejsou pojmy totožné. Stárnutí je proces, jehož výsledkem je různý 

stupeň stáří. Stárne celá populace, tudíž se jedná o proces všeobecný, ale zároveň  

i individuální, neboť stárne i konkrétní jedinec. Nikdo z nás nestárne stejně rychle 
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jako jiný člověk. Ani jednotlivé orgány nestárnou souběžně. Proto se setkáváme  

s individuálními odchylkami (Zavázalová, 2001). 

 

Stárnutí je jedním ze základních životních procesů tak, jako je růst a vývoj. Konečným 

výsledkem stárnutí je smrt organizmu. Velký sociologický slovník (1996) definuje 

stárnutí jako proces pokračování stárnutí hmoty, organizmu, idey, systému v čase  

bez ohledu na to, jaké změny v nich probíhají. Nejčastěji je stárnutí chápané jako 

postupující opotřebování, negativní změny projevující se úbytkem energie, únavou, 

stagnací, funkčními výpadky až degenerací. Primárně jde o biologický proces v živých 

organizmech, jejichž základem je pokračující odumírání tělesných buněk, respektive 

jejich nahrazování buňkami horší kvality (Nemček, 2010). 

 

Kalvach a kol. (2004) definují stárnutí (gerontogenezi, involuci) jinými slovy. Je to 

přirozený a biologický zákonitý proces, během kterého se snižují adaptační schopnosti  

a ubývají funkční rezervy organismu. Probíhá již od početí, ale za skutečné projevy 

stárnutí považujeme až pokles funkcí, který nastává po dosažení sexuální dospělosti. 

 

Stárnutí je všudypřítomnou součástí naší živé i neživé přírody a nakonec nám nezbývá, 

než si uvědomit, že tento proces probíhá v nás samotných. Stárnutí není jen pouhé 

plynutí času. Je ovšem projevem biologických dějů, které nastávají v čase a po určitý 

čas trvají (Hayflick, 1997). 

 
 

 
1.2.2 Stáří a starý člověk 

 

Existuje několik charakteristik, které popisují stáří, ale žádná z nich není absolutní  

a definitivní.  Vymezení pojmu brání velké rozdíly v projevech stáří. Probíhá rozdílně 

u jedinců stejného kalendářního věku, ale i z pohledu kulturního, sociálního  

a geografického (Internet 5, citováno 2012 03-17). 
 

Stáří je obecným označením pozdních fází ontogeneze, přirozeného průběhu života. Je 

důsledkem a projevem geneticky podmíněných involučních procesů, modifikovaných 

dalšími faktory (především chorobami, životním způsobem a životními podmínkami)  

a je také spojeno s řadou významných změn sociálních (osamostatnění dětí, 

penzionování a jiné změny sociálních rolí). Všechny změny se vzájemně prolínají, 

mnohé jsou protichůdné a jednotné vymezení a periodizace se tak stávají velmi 

obtížnými (Mulpachr, 2001). 

 

http://www.vemeste.cz/2011/05/seniori-a-pohybova-aktivita/
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Starého člověka si lidé představují jako slabého, sehnutého, pomalu se pohybujícího, 

nepružně reagujícího a zapomínajícího. K tomu se ještě přidává hluchota, slepota, 

demence a inkontinence (Haškovcová, 1989). 

 

Ve stáří je nutné vyhnout se negativním představám o stáří a stárnutí, neboť tyto 

představy vedou k obavám a strachu. Každý z nás se rád dožije vysokého věku, a proto 

bychom měli hledat pozitivní aspekty stáří (Paulíková, 2007). 

 

Vysoké stáří může být důkazem toho, že lidé mají více informací o zdravém životním 

stylu, o zdravé stravě a přiměřeném pohybu, neboť právě toto značně přispívá ke zdraví 

a kvalitnímu životu. 

 

 
 
 

1.2.3 Adaptace na stáří 
 

Venglářová (2007) uvádí, že existují tři typy adaptace na stáří. Prvním je konstruktivní 

přístup. Znamená to, že již během produktivního věku si člověk může připravovat 

aktivity, které bude později rozvíjet. Součástí přípravy na stáří je také snaha o udržení 

svého těla v kondici a to správným stravováním a vhodnými pohybovými aktivitami. 

Snaží se mít větší okruh přátel a velkou rodinu, neboť ve stáří přichází ta největší radost 

seniora a to podpora dětí a vnoučat. Druhým typem je člověk, který se stane závislým 

na okolí. Tělesné obtíže zapříčiňují závislost na zdravotnících nebo na rodině.  

A posledním je člověk, který se naučil zaujímat nepřátelský postoj. Nepřátelství 

projevuje nejen ke svým blízkým, ale také ke zdravotníkům a jiným. Venglářová 

(2007) také uvádí ve své knize o seniorech, že stáří může být pozitivní  

a plnohodnotnou etapou života, záleží však na individuálním postoji každého jedince 

ke stáří, na přístupu a na dalších a dalších okolnostech, které nás mohou ovlivňovat. 

 

Mezi tyto determinanty patří: 

 

 typ osobnosti, její prožitky a zkušenosti 
 

 rodinné, citové a sociální zázemí 
 

 výchova, vzdělání, kulturní a společenské vlivy 
 

 zdravotní stav 
 

 ekonomická situace 
 

 vrozené psychické dispozice 
 

 prostředí, postoj komunity a společnosti ke stáří 
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1.3 STÁRNUTÍ A ZÁKLADNÍ ETAPY 
 

„Zkušenosti potvrzují názor, že posuzovat kvalitu života léty je totéž jako měřit hodnotu 

knihy počtem stran, obraz čtverečními decimetry a sochu na kilogramy. Jinými slovy- 

délkou života nelze měřit jeho kvalitu ani spokojenost jedince (Štilec, 2004).“ 

 

Stárnutí chápeme jako nezvratný biologický proces, univerzální pro celou přírodu. 

Zachytává celé biologicko-psychologicko-sociální spektrum života jednotlivce 

 

(převzato z Nemček, 2010). 
 

Biologické změny probíhají v respiračním systému, kardiovaskulárním systému, 

trávicím, pohlavním a vylučovacím systému, nervovém systému, smyslovém vnímání, 

spánku a nejvíce jsou patrné na kůži nebo na pohybovém aparátu. 

 

Froĺkis (1978) uvádí, že podstatou stárnutí jsou chemické změny, poruchy regulace  

a variabilita a exprese genů. Stárnutí je: 

 

 endogenní, ale ovlivnitelné vnějšími podněty 

 přísně individuální 

 progresivní 

 nevratné 

 nerovnoměrné 

 spojené se ztrátou funkcí 

 

Existuje několikero rozdělení stárnutí. Rozlišujeme: 
 

1. kalendářní (chronologický) věk 
 

2. biologický (funkční) věk 
 

3. sociální (sociálně-historický) věk 
 

4. psychologický věk 
 

 
 
 

1.3.1 Kalendářní věk 
 

Nejzákladnějším rozdělením je kalendářní věk. Ten určujeme na základě věku (počtu 

let od narození) a má jednoznačnou výpovědní hodnotu. Pro rozdělení životních etap se 

většinou používá 15tileté periodizace doporučené Světovou zdravotnickou organizací 
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(dále jen WHO) (Gruberová, 1998): 
 

 60- 74 let rané stáří 

 75-89 let vlastní stáří 

 90 a více let dlouhověkost 

 
 

 
Kalendářní věk nenapovídá nic o zdravotním stavu a není příliš směrodatný. 

 
 
 
 

1.3.2 Biologický věk 
 

Marcinková, Hrozenská a Vaňo (2005) uvádí, že biologické stárnutí je involucí tkání 

organizmu a buněk, zhoršením regulačních a adaptačních funkcí. Snižuje se smyslové 

vnímání a poklesá imunita. Změny probíhají taktéž i v kůži, která se stává méně 

pružnou, elastickou, vytváří se vrásky. Ubývá ochlupení na genitáliích a v podpaží  

a přibývá na netypických místech jako je brada a obočí. Mlýnková (2011)  

k biologickému stáří doplňuje, že kůže může být suchá a může svědit. Na rukou, 

horních končetinách nebo v obličeji se objevují hnědé, tzv. „stařecké skvrny“, což je 

projev nahromadění melanocytů (buňky tvořící kožní pigment). Naopak, může se stát, 

že se v kůži objeví bledá místa, v nichž pigment zcela chybí. 

 

Podle Pacovského (1994) jsou tři typy funkčních změn: 
 

 Úbytek funkcí na úrovni molekulární, tkáňové, orgánové a systémové 
 

 Vyčerpání buněčných rezerv, které se projevují při reakci na zátěžovou situaci 
 

 Zpomalení většiny funkcí 
 
 
 
 

Základní poznatky o biologickém stárnutí shrnul následovně: 
 

 Zpomalení a oslabení většiny regulačních funkcí, omezení rezerv, snížení  

 adaptačních schopnosti a odolnosti k zátěži 

 Změna imunitních mechanismů, zvláště pak pokles imunity a zvýšená tvorba 
 

autoprotilátek 
 

 Snížená tvorba nebo působení různých humorálních regulačních působků, včetně 

hormonů, změněná citlivost receptorů 
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 Zpomalení psychomotorického tempa a vedení vzruchů, alterace v tvorbě  

 a působení neurotransmiterů, úbytek motoneuronů 
 

 Zhoršení vnímání tzv. vnějšími smysly (zrak, sluch, čich, chuť, hmat) 
 

 Úbytek aktivní tělesné (svalové) hmoty a pokles svalové síly 
 

 Pokles celkové tělesné vody, zmnožení tuku 
 

 Úbytek kostní hmoty 
 

 Involuce struktur a funkcí jednotlivých orgánů, změna struktury obvykle  

 předchází změně funkce 
 

 Snížený průtok krve důležitými orgány (mozek, srdeční sval, ledviny) 
 

 Omezená kapacita a rychlost energeticky náročných metabolických dějů 
 
 
 
 

Mlýnková (2011) také uvádí některé změny v pohybovém aparátu, které k biologickému 

stárnutí neodlučitelně patří. Dochází ke změnám výšky a váhy. Tím, že atrofují 

meziobratlové ploténky, dochází ke snížení výšky postavy. Někteří lidé chodí  

v předklonu, protože jsou ochablé jejich zádové kosterní svaly, které už nejsou schopné 

udržet postavu zpříma, zatímco hladká svalovina s výjimkou cév, pracuje až  

do vysokého věku dostatečně. 

 

Dalšími změnami jsou změny v respiračním systému. Uvádí, že s věkem klesá 

schopnost plic, která se projevuje zadýcháváním. Většinou si staří lidé stěžují, že 

nemůžou popadnout dech. Senior zpravidla nadechuje menší množství vzduchu, protože 

se zmenšuje objem hrudníku (Mlýnková, 2011). Tento jev se nazývá tzv. stařecký 

hrudník. Dochází k tomu vlivem změn na hrudníku (osteoporóza hrudníku), 

v mezižeberních svalech a bránici (Pokorná M, 2009). Snižuje se vitální kapacita plic  

a často se vyskytují záněty dýchacích cest. 

 

Neposledním systémem, kde probíhají změny je systém pohlavní a vylučovací. Sexuální 

aktivita u seniorů je výrazně individuální. U mnohých osob přetrvává do vysokého 

věku. Degenerativní změny mužských pohlavních žláz probíhají pomalu. Varlata jsou 

schopna tvořit spermie do pozdního věku, i když se snižuje jejich množství. U žen jsou 

degenerativní změny výrazné a objevují se po menopauze. U žen je ukončena sekrece 

pohlavních hormonů, zmenšuje se mléčná žláza, snižuje se přirozená zvlhčující 

schopnost pochvy (Mlýnková, 2011). 

 

Ve vyšším věku klesá schopnost ledvin tvořit a vylučovat moč. Klesá kapacita 

http://is.muni.cz/th/106848/fsps_m/Diplomova_prace.pdf
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močového měchýře a snižuje se síla obou svěračů uretry. Někteří senioři nemusí být 

schopni udržet moč. Může to být způsobeno zvětšenou prostatou nebo u žen 

ochabnutím svalstva pánevního dna. Dále se snižuje schopnost kompletního 

vyprázdnění celého močového měchýře (reziduum). Tím se vysvětluje, proč senioři 

pociťují nucení na močení i v nočních hodinách (Mlýnková, 2011). 

 
 

 
1.3.3 Psychické stárnutí 

 
Vyznačuje se změnou psychiky člověka, člověk se stává nestálý v názorech a psychice, 

snižují se jim kognitivní funkce a také se snižuje koncentrace, ztrácí se motivace aj. 

Toto všechno vzniká hlavně z důvodu stárnutí nervové soustavy. Mozkové tkáně  

atrofují a snižuje se jeho prokrvení (Mlýnková, 2011). S přibývajícím věkem klesá 

rychlost slovní reakce. Je obtížnější se vyjádřit a je zapotřebí více slov (Gregor, 1999). 

Skutečností je, že čím komplikovanější je podnětová situace, tím výrazněji se projevují 

rozdíly mezi mladšími a staršími v rychlosti reakce. Je prokázáno, že největší podíl na 

snížení rychlosti reakce mají centrální procesy spojené se zpracováním situace a s 

rozhodováním o způsobu reakce. Právě tento faktor je nejvíce odpovědný za úbytek 

rychlosti reakce, kognitivní pokles, což způsobuje rozdíl mezi mladšími a staršími v 

řešení časově limitovaných úkolů. Proto starším lidem nevyhovují činnosti vyžadující 

rychlé rozhodování, činnosti pod tlakem. Se stoupajícím životním tempem v současné 

době nabývá snížená pohotovost na významu a to má často negativní důsledky pro 

duševní zdraví starých lidí (převzato ze Štilec). 

Nezměněná zůstává slovní zásoba, jazykové dovednosti, způsob vyjadřování myšlenek, 

intelekt. Některé psychické pochody naopak zaznamenávají zlepšení, např. vytrvalost, 

trpělivost, schopnost úsudku, rozvaha. Mohou se měnit některé osobnostní rysy  

a vlastnosti jedince a taktéž se zhoršuje přizpůsobení se životním podmínkám (převzato 

z Mlýnková, 2011). 

 

Ani oblast citového života nezůstává beze změn. Staří lidé mohou být více plačtiví. 

U patologických typů osobnosti se objevuje rychlé střídání nálad- emoční labilita. 

U některých jedinců je výrazná úzkost, strach (o život, z pádů, ze samoty apod.), může 

se objevit i depresivní naladění seniora. U zdravých a vitálních seniorů se emoční 

labilita zpravidla neobjevuje (Mlýnková, 2011).  Gregor (1990) k psychickému stárnutí 
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dodává, že se stávají více introvertní a také jejich intelektuální život se pro ně stává 

důležitější, než tomu bylo dříve.  V případě, že je jejich vnitřní život hodnotný a bohatý, 

mohou pak být pro ně hodnoty získané a nastřádané v průběhu dospělosti důležitým 

zdrojem spokojeného stáří. Jsou více citově zranitelnější, ačkoliv nedochází k takovým 

citovým výlevům, jako tomu bylo v mládí a očekávají ohledy a porozumění od svého 

okolí. 

 

Velkou psychickou, až traumatizující změnou je ztráta životního partnera. Po jeho smrti 

prožívá ten druhý zcela nevyhnutelně pocit nenahraditelné ztráty, prázdnoty, samoty a 

opuštění (Mlýnková, 2011). 

 
 

 
1.3.4 Sociální stárnutí 

 
Vyjadřuje, jak by se měl jedinec určitého biologického věku chovat dle společenských 

měřítek.  Zachycuje změny sociálních rolí, životního stylu, ekonomické situace apod. 

Jeho začátek se ohraničuje odchodem do důchodu. Evropská komise doporučuje odchod 

do důchodu ve věku 70 let (Zdražilová, 2007). 

Člověku se změní sociální postavení, změní se jeho život od průběhu každodenních 

činností, taktéž i jeho ekonomická a materiální situace. Dochází také k pocitu osamělos- 

ti a sociální izolovanosti spolu s nesoběstačností a poklesem životní úrovně. Tím, že se 

vlastní dět i, popřípadě vnoučata osamostatní, senior ztrácí jednu z hlavních úloh 

a potěšení. 

Tato změna se nazývá syndrom prázdného hnízda. Tím, že děti odejdou z domu, se 

většinou ženy cítí osaměle. Často se setkáváme s depresemi, neklidem, úzkostí až 

výčitky a zahořklostí. Na druhou stranu mají více času na aktivity a zájmy, které byly 

dlouhodobě potlačovány (Internet 6, citováno 2012 04-15). 

Ve věku 50 let člověk dosáhne pracovního a profesionálního vrcholu, ale zbývá mu 

ještě 10- 20 let práce a před vlastním odchodem může pociťovat obavy ze sociálního 

vy- loučení (Internet 6, citováno  2012 04-15). Člověk ztratí pracovní kolektiv, 

kontakty s lidmi, se kterými byl dennodenně v kontaktu a to může způsobit pocit 

méněcennosti. 

 

Patologické (nenormální) stáří, se může dostavit, pokud se příliš prosadí negativní 

stránky stáří. Sociální izolací dochází k psychickému osamocení. Seniorovi se mění 

chování, které okolí často odsuzuje a nechápe a často si ho nesprávně vysvětluje. Starý 
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člověk se ponoří ještě více do sebe a postupně udržuje stále méně kontakt s ostatními 

lidmi. Obvykle následuje smutek, pocit strachu, deprese, zvláště v ranních a 

dopoledních hodinách, ztrácí naději, trpí pocitem méněcennosti, utíkají do minulosti, do 

dob, kdy měli pocit důležitosti a potřebnosti. Dostavuje se k nim nechuť  

k jakékoli psychické nebo fyzické činnosti. Nakonec může dojít k rezignaci (Gregor, 

1990). 

 
 
 
 
 

1.4 DALŠÍ FREKVENTOVANÉ POJMY 
 

 
 

1.4.1 Ageismus 
 

Se vznikem kultu mládí vzniká i opačný extrém- ageismus. Jde o slovo, které nemá 

český ekvivalent. Pojem je odvozen od anglického age, které znamená věk, stáří. 

Ageismus je potom společenský předsudek vůči stáří. Použil jej Robert Butler, první  

ředitel National Institut on Aging v USA v roce 1969, který jako první hovořil  

o diskriminaci na základě věku (Tošnerová, 2002). 

Tošnerová (2002) také uvádí, že ageismus může vést k věkové segregaci, dokonce může 

člověka vyřadit ze společnosti. Je podporován ekonomicko-sociálními problémy  

a společenskými představami podceňující stáří. 

 

1.4.2 Geriatrie- péče o stárnoucí populaci 
 

Jak uvádí Mühlpachr (2004), geriatrie je medicínský obor zabývající se diagnostikou  

a léčbou chorob ve stáří. Název je odvozen z řeckých slov gerón (stařec) a iatró (léčím). 

V rámci České republiky je samostatným specializačním lékařským oborem, který 

vychází z vnitřního lékařství. 

 

Řeší komplexní, multidisciplinární problematiku prolínající i ostatní lékařské a příbuzné 

obory (rehabilitaci, neurologii, psychiatrii, ošetřovatelskou péči, sociální služby). Cílem 

oboru není dlouhodobá ošetřovatelská léčba, ale zachování a obnova samostatnosti  

a soběstačnosti seniorů (Stehlíková, 2007). 

 

Hlavním úkolem geriatrie jako vědy o nemocech ve vyšším věku je vysvětlit a ovlivnit 

zvláštnosti nemocí a profylaxi chorob předčasného stáří. Ve stáří stoupá nemocnost  

a mortalita. Příčina spočívá v kombinaci primárního fyziologického involučního 
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pochodu s patologickými procesy (převzato ze Stehlíková, 2007). 

 
 

 
1.4.3 Gerontologie-věda o stáří 

 
Nauka o lidském stáří, stárnutí organismů a chorobách stáří. Není to samostatná  

vědecká disciplína, ale multidisciplinární souhrn poznatků o stárnutí a stáří. 

 
Gerontologie je členěna na tři hlavních skupin: 

 

 experimentální gerontologie – zkoumá, proč a jak živé organismy stárnou 
 

 sociální gerontologie – studuje vzájemné vztahy seniorů a společnosti, jak  

 stárnutí populace ovlivňuje společnost 

 klinická gerontologie – zabývá se zvláštnostmi zdravotního stavu a nemocí ve 

stáří, klinickými obrazy, průběhem, vyšetřováním, léčbou a sociálními  

 souvislostmi (Mühlpachr 2004) 

 
 
 
 
 

1.5 LIDSKÉ TĚLO- KOSTRA, SVALY A SÍLA 
 

Stárnutí ovlivňuje somatický a antropometrický stav. Lidská kostra má přes 200 kostí, 

které tvoří podpůrný systém těla. Kosti a klouby patří do pasivní, svaly do aktivní 

soustavy pohybového aparátu. Každý kousek těla má určitý úkol, který musí plnit, aby 

lidské tělo fungovalo správně. Důležitou úlohu hraje vápník, který poskytuje kosti 

hlavně její pevnost, zatímco pojivové tkáně dodávají pružnost (Schwichtenberg, 2008). 
 

V kostech probíhají neustále tvořivé a odbourávající procesy. Stará, opotřebovaná  

struktura kosti je nahrazována strukturou novou a silnou. V opačném případě by byla 

kostra již po krátké době křehká a slabá. Odbourávající buňky (osteoklasty) působí  

z vnitřní části kosti, tvořivé buňky (osteoblasty) z vnějšku. Ve stáří pracují osteoklasty 

rychleji než osteoblasty, a tak dochází k postupnému úbytku kostní hmoty- řídnutí 

kostí. Pokud je ovšem kost zatěžována pravidelnou sportovní činností, jsou osteoblasty 

aktivnější a dochází ke zhušťování vnější korové vrstvy a kost se tak stává odolnější. 

Proto mají např. tenisté nebo běžci oproti nesportovcům velmi silné kosti na předloktí, 

resp. v oblasti bérce (Schwichtenberg, 2008). 

 

Každý tělesný pohyb je prováděn určitou silou, má nějakou rychlost, příp. zrychlení,  
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a trvá jistou dobu. Fyziologicky je vyvolán svalovými kontrakcemi. Obvykle 

rozlišujeme sílu statickou, která se neprojevuje pohybem, ale udržuje tělo ve stabilní 

poloze, a dále sílu dynamickou, projevující se pohybem (Štilec, 2004). Dostatečná 

síla, zejména dolních končetin, je u seniorů jednou ze základních podmínek udržení 

pohyblivosti a osob- ní nezávislosti. Je dokumentováno, že sedmdesátiletý jedinec ztrácí 

zhruba 30 % úrovně síly, kterou měl v 50 letech. Je prokázáno, že fyzicky aktivní starší 

lidé jsou lépe silově vybaveni než neaktivní jedinci (Spirduso, 1995). Stárnutí postihuje 

celý pohybový aparát.  Nejdříve dochází k omezování kloubní pohyblivosti, následuje 

pokles rychlosti a obratnosti a nakonec i síly a vytrvalosti. Jednou z příčin je snížení 

rychlosti svalové kontrakce a úbytek svalové hmoty (Spirduso, 1995). 

 

Spirduso (1995) uvádí, že svalový systém poměrně rychle reaguje na silový trénink.  

Ke zvýšení síly může dojít relativně brzy. Uvádí, že po dvou měsících mohou být 

znatelné změny a že vhodným silovým cvičením lze zvýšit sílu v každém věku. 

Pravdou prý je, že rychlejší úbytek síly je u žen, neboť jsou méně svalově aktivní. Při 

cvičení starších lidí je spíše zřetelný nárůst síly než zvětšení svalové hmoty. Co se týká 

tělesné hmotnosti, ke změnám dochází do 50 let, poté tělo začíná ztrácet svalové tkáně 

na úkor tukové. 

 

1.6 ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ SE STÁŘÍM  

A HYPOKINÉZOU (NEDOSTATEK FYZICKÉ AKTIVITY) 
 

Se stářím nepřichází vážnější nemoci a problémy s pohybem zcela automaticky. To vše 

většinou souvisí se způsobem života, který senior vede a v minulosti vedl. Pokud se mu 

podaří najít zálibu v jiných činnostech, které ho budou bavit, začne mít radost ze života, 

a jak radí Haškovcová (1989), stárnoucí člověk by si dle svých zájmů, potřeb  

a možností měl vytvořit „druhý“ životní program. Při jeho dodržování nebude mít 

příležitost zabývat se svými obtížemi nebo oddávat se lenosti. Díky své aktivitě bude žít 

smysluplným životem a nebude mít čas ani chuť „chodit po doktorech.“ Haškovcová 

tímto výrokem naznačuje, že mnohdy si senior své obtíže přivodí sám jen domněnkou, 

že by nějaké problémy mít měl. To na druhou stranu ale ovšem neznamená tvrzení,  

že senioři problémy nemají. Podle Štikaře, Hoskovce a Šmolíkové (2007), kteří 

prováděli výzkumy, vychází přibližně na 70 % mužů a žen od 55 let omezení 

nemocemi či obtížemi v pohyblivosti a s rostoucím věkem úměrně roste procentuelní 

zastoupení osob. 
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Pravdou je, že se zdravotní problémy ve stáří objevují častěji, než u lidí v mladším 

věku. Výsledky rozsáhlého šetření zdravotního stavu celé populace (Papeš a kol., 2002) 

potvrzují obecně známý fakt, že zdravotní stav se s věkem postupně nevyhnutelně 

zhoršuje. Se zvyšujícím se věkem se zvyšuje prevalence chronických chorob a vzrůstá 

také multimorbidita (současná přítomnost více chorob u jednoho jedince).  Jedním  

z častých zdravotních problémů je také osteoporóza a osteoartróza. 

 

Tím, že se člověk udržuje v klidu, působí zhoubně jak na svalstvo (atrofie z nečinnosti), 

tak na kostru (osteoartróza z nečinnosti). Správným výběrem cviků, zajišťujeme tělu 

výživu kloubu, udržujeme jeho rozsah, je ochrannou kloubu a může vést ke zmírnění 

bolestivosti (Kadeřávková, Jelen, 2000). 

 
 

 
1.6.1 Osteoporóza 

 
Jak uvádí Kadeřávková a Jelen (2000), ke vzniku osteoporózy dochází nejčastěji po 35. 

roku života. K čemu v těle dochází je to, že je odbourávána kostní hmota na úkor 

novotvorby. S ubýváním kostní hmoty a narušením kostní struktury musíme počítat  

u všech osob starších 65-70 let. Kosti jsou křehčí a dochází častěji k jejich zlomení  

při pádu, ale také při nadměrné námaze. Nejčastěji jde o zlomení krčku stehenní 

kosti, zápěstí i hlezna. Může dojít k deformování páteře a k relativně nebolestivým 

zlomeninám obratlů. Doplňují, že intenzita bolesti není veliká, většinou nastává při 

změně polohy z klidu do pohybu, tato bolest se ovšem brzy stává bolestí trvalou. 

Nemáme podložené důkazy, co přesně způsobuje osteoporózu, ví se ale, co k ní 

přispívá. Kadeřávková společně s Jelenem (2000) uvádí, že je to nedostatek vápníku  

v těle, dědičné vlivy, kouření a konzumace alkoholu, vysoký příjem kofeinu a některé 

léky. Významnou roli hraje nedostatek pohybu. 

 
 

 
1.6.2 Osreoartróza 

 
Artróza je opotřebení chrupavky mechanickým otěrem (degenerativní). S přibývajícím 

věkem se vyživování kloubní chrupavky zhoršuje, protože sliznice kloubu již nepracují 

tak efektivně. Synoviální tkání produkovaná kloubní tekutina vykazuje kvantitativně  

a kvalitativně negativní znaky (Schwichtenberg, 2008). 
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Schwichtenberg  (2008) uvádí jednu z častých příčin artróz a tou je neúměrné 

dlouhodobé přetěžování kloubů.  Daleko nejčastěji v tomto smyslu jsou postiženy 

klouby dolních končet in. Je proto nutné zvažovat formu, délku a intenzitu pohybového 

zatížení staršího organismu. Kadeřávková a Jelen (2000) doplňují příčiny artrózy a těmi 

jsou vrozená méněcennost kloubní chrupavky, přestálé úrazy, kloubní záněty, nemoci, 

vady pohybového ústrojí, z přetížení a opotřebení (těžká tělesná práce, sportovní 

činnost, obezita). Uvádí, že vývoj artrózy je pomalý, a že největší bolestivost je  

při změnách počasí. 

 

Pohyb starších jedinců by měl mít spíše lokomoční charakter (chůze, poklus)  

bez výrazného zrychlování, změn směru, výskoků a měl by probíhat na měkčím 

podkladu, případně s obuví t lumící dopady a otřesy, které by mohly mít vliv  

na pohybový a kloubní aparát (Štilec, 2004). 

 

Schwichtenberg (2008) také uvedl stádia artrózy, podle stupně poškození na: 

 
1. Stádium:  zúžení chrupavky, bolest při zatížení, ztuhnutí svalů 

 
2. Stádium: zdrsnění chrupavky, bolest při pohybu, fixované ztuhnutí svalu 

(kontraktury) 

3.  Stádium:  úplné opotřebení chrupavky (obroušení o kost), bolesti i v klidovém stavu, 

zvyšující se zatuhnutí kloubu 

 

1.7 GENETIKA 
 

Výkon člověka je souhrn genetických dispozic a výchovy (procesu). Každý člověk se 

rodí s určitými genetickými dispozicemi, a to jak bude reagovat na situace ve svém 

životě, je ovlivněno jeho genetickými předpoklady, životními zkušenosti, a prostředím 

ve kterém žije (Venglářová, 2007). 

 

Stárnutí je různé u různých rodin. O některých rodinách se může tvrdit, že jejich znakem 

je dlouhověkost. Je to dané genetickým naprogramováním, které má každá rodina 

jiné. 

 

Maximální délka života se tedy určuje podle určitého genetického kódu, stejně jako 

můžeme dopředu určit tvar a velikost těla. Příkladem je, že lidé můžou dosahovat 

různých výšek, ale nepřerostou přes určitou hranici. Tvarem našeho těla se míní to, že 

lidé mají dvě ruce, mají 32 zubů, stejný objem krve a určitou velikost mozku. 
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Podobným způsobem je určena i doba života. Za maximální délku života se dnes 

považuje asi 110 roků, nevylučuje se však, že se některý člověk nemůže dožít 111 nebo 

i více let. Nejvyšší zaznamenaná délka života byla u francouzsky, která opustila 

pozemský život ve věku 123 let (převzato z Nemček, 2010). Mühlpachr (2001) tvrdí, že 

změkčování životních podmínek a medicínský pokrok poněkud zvyšují naději  

na dosažení extrémního věku i jeho délku, ale trvale jde o zcela ojedinělé případy.  

V současnosti se předpokládá maximální délka lidského života 125 let. Stále se 

vyskytuje snaha o dosažení hypotetického věku 150-200 let pomoci genetického 

inženýrství. Dostupné výsledky však tyto snahy zatím nepotvrzují. 

 

Genetické určení maximální délky života vyplývá ze dvou faktorů. Prvním je faktor 

genetický. Ve vyšším věku se geneticky materiální buňky dlouhým používáním opotřebí 

natolik, že už nejsou schopny nadále uskutečňovat svoji funkci. Druhým faktorem jsou 

nepříznivě působící vlivy, které poškozují tělo, dokud ho úplně nezničí. Mezi tyto vlivy 

patří stres, nepřiměřená fyzická námaha, nedostatek odpočinku, choroby, nevyvážená 

strava a jiné (převzato z Nemček, 2010). 
 
 
 
 

2 AKTIVNÍ ŽIVOTNÍ STYL 
 
 
 

2.1 AKTIVITA 
 

Základním prvkem pohybových aktivit se stal pohyb. Pohyb znamená především  

činnost těla. Není jen lokomočního charakteru, tj. zapojení pouze svalů, znamená  

i pohyb myšlenek, citů a nálad, nejen psychologická nebo psychofyziologická 

záležitost, ale  

i společenská síla motivující lidskou soudržnost snad ve všech úrovních, na nichž se 

tato soudržnost realizuje (převzato ze Střeštíková, 2001). 

 

Pojem „pohybové aktivity“ označují jakýkoli vykonaný tělesný pohyb, vyprodukovaný 

svaly a potřebující k realizaci energii. Rozdělují se na habituální (pohybové aktivity 

používané v běžném denním režimu) a strukturované (ty, které vedou ke zlepšení,  

udržení tělesné zdatnosti) (převzato ze Střeštíková, 2001). 

 

Pohyb se za posledních několik let systematicky vylučoval z běžného života.  

S přibýváním různých technických vymožeností, prodlužováním pracovní doby a s tím 
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souvisí i zkrácení volného času, mnozí zabředli do sedavého způsobu života. Bohužel 

zde neplat í pravidlo, že lidé, kteří v práci sedí, budou mít o to větší chuť sportovat. Je 

tomu právě naopak, člověk je mnohem více líný a neochotný s pohybem začít. Domnívá 

se, že by mu pohybová aktivita sílu spíše ubrala. Neuvědomí si, že právě pohybem získá 

potřebnou energii do dalšího dne. V mnoha pracích zaměstnavatelé vymýšlejí všelijaké 

pohybové aktivity pro své zaměstnance. Je dokázáno, že pokud se ráno zaměstnanci 

budou aktivně hýbat, odvedou pak lepší práci, jsou aktivnější a mají více elánu. To 

platí i pro seniory, kteří energii pohybem získávají. Kvalita života seniorů není 

postavena jen na jejich aktivitách a využití volného času, ale i na životosprávě. 

 
 

 
2.1.1 Význam a vliv pohybové aktivity na stáří 

 
Kadeřávková a Jelen (2000) shrnuli význam pohybových aktivit na organismus: 

 

 zlepšuje výživu kostí 
 

 posiluje svalstvo a tím zvyšuje účinek na zatížení kostí 
 

 

 vytváří kolem páteře pás mohutnějšího svalstva, tím se snižuje bolestivost  

 páteře, vhodnými cviky uvolňuje svalové stažení a mírní bolest, upravuje 

svalovou nerovnováhu 

 

 zlepšuje fyzickou a psychickou kondici 
 

 
 
 

Na Mezinárodním gerontologickém kongresu v USA v r. 1951 dr. Ginzberg prohlásil, že 

tradiční představa, že člověk má být starý a nepotřebný někdy kolem 70 let, je ve velké 

míře zodpovědná za to, že lidé v tomto věku „stárnou“. V osvícenější době budou 

možná pokládat sedmdesátku za střední věk. Nepříjemné symptomy stáří se objevují  

ve větší míře u těch, kteří si myslí, že mají život za sebou a očekávají sestup 

začínající penzí a končící smrtí. Zdravější a plni energie jsou naopak ti, kteří o létech 

nepřemýšlejí, jsou aktivní a věří, že na ně ještě mnoho příjemných životních zážitků 

čeká. Tvořivý mechanismus mysli je schopen uskutečňovat naše představy, myšlenky  

a pocity. Většina fyziologů a lékařů se shoduje v tom, že činnost, i když namáhavá, 

vede v každém věku ke zdraví. Například na to, abychom cvičili, nejsme nikdy příliš 

staří. Možná, že jsme nemocní, ale ne staří. V tom je rozdíl. Je chybou myslet si, že 
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máme zásobu energie, kterou je třeba si šetřit. V chodu se udržujeme právě činností. 

Odpočívat máme až po ní (Rheinwaldová, 1999). 

 

Studie ukázaly, že cvičení má blahodárné účinky nejen na udržení kondice, ale  

i na odstranění mnoha poruch. Zlepšuje kardiovaskulární systém, nervový systém, 

krevní oběh, dýchání, hormonální rovnováhu, pohyblivost, chemické složení krve, 

zažívání, nervovou a svalovou koordinaci. Pohyb je také prevencí ztráty kalcia z kostí,  

a brání tím vzniku osteoporózy. Zrychlení metabolismu zvyšuje energii. Dále cvičení 

aktivizuje ledviny, střeva a kůži. Naopak nečinné svaly nestimulují organismus,  

a objevují se různé poruchy, které se pak svádí na stáří. Ty ovšem většinou nemají 

s věkem nic společného, jen snad to, že lidé „věky“ necvičili, dost se nepohybovali  

a žili nezdravě (Rheinwaldová, 1999). 

 

Mýtus, že stáří je nemoc, která se mimo jiné vyznačuje zpomalením pohybu a myšlení, 

je již překonáván. Zjišťujeme, že tělo i mysl se dají vytrénovat, aby fungovaly lépe  

a zdravěji i v pozdějším věku. Nejsou-li trénovány, a to v jakémkoli věku, stagnují, 

nastává atrofie. Na rozdíl od stroje, který vrže, když se dlouho používá, naše klouby 

začnou bolet a vrzat, když používány nejsou. Pohybem se totiž promazávají. Nemáte-li 
 

právě zánět kloubů, doporučí vám lékař klouby postiženými artritidou hýbat a nenechat 

je ztuhnout. (Rheinwaldová, 1999). 

 
 
 
 
 
 

2.2 VITALITA 
 

Jednou z důležitých věcí, které by měly být součástí každého člověka při provádění 

jakýchkoliv činností a vůbec v samotném žití je vitalita. Člověk, který oplývá vitalitou, 

je úspěšnější a na světě je mu lépe. Je to životní síla, fyzická energie, mentální čilost  

a nadšení pro život. Bez vitality není život plnohodnotný v žádném věku. Nestačí 

pouze být na živu, dýchat, jíst a spát. To je vegetování, přežívání, a ne život. Nejde 

nám o dlouhověkost, ale o udržení vitality (Rheinwaldová, 1999). 

 

Měli bychom mít na paměti, že nejlepším zdrojem energie je právě naše nadšení  

pro věci, které děláme. Lidé staršího věku by se neměli spokojovat s málem, pořád si 

musí klást určité nároky na svoji osobu. K tomu patří i nebránit se ničemu novému, 

neboť žijeme v modernizované době a o pokroky v technologii apod. zde není nouze. 
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Dalo by se uvést na mnoha příkladech, jak ovlivňují nepříznivé události seniorův pohled 

na svět . Názorně by se to dalo ukázat na příkladu ženy, která náhle ovdoví. Pro některé 

vyprchá nadšení ze života, ztratí úsměv na tváři a starostmi si přidělá další vrásky. 

Přestane o sebe pečovat, nic ji netěší a ztrácí motivaci žít. Další vdova vezme život  

do svých rukou a začne se svým životem něco dělat. Převezme podnik po manželovi, 

pokračuje v jeho práci, najde si činnosti, které s manželem nebylo možné dělat, třeba 

protože je neměl rád, nebo na ně nenašla čas. Hledá si nového partnera a její postoj  

k životu je pozitivní. O této ženě se dá říct, že kvete. Určitě z velké části záleží  

na samotné povaze, někdo bude mít tendence se uzavírat do sebe, distancovat se od lidí  

a rozebírat svůj dosavadní život. Rozhodně to ale není řešení. Člověk by si neměl 

říkat, že tu krásnou část života má už za sebou, protože je jen na nás, jak s naším 

životem naložíme. 

 

 

2.3 MOTIVACE 
 

 
 

„Závod je nekonečný, není-li nikde cílová páska.“ 
 

Ian McDermott 
 
 
 
 

Jedním z nejdůležitějších faktorů pro cvičení seniorů je zcela nepatrně motivace.  

U mladých lidí je motivace zřejmá, dosahovat určitých vytyčených cílů, někam 

stoupat, porážet druhé, podávat rekordy a překvapovat. Pro seniory by mělo být 

hlavním poháněcím motorem zdraví. Uvědomění si, že díky sportu se jim může pomoct 

pozastavit přirozený pokles tělesných funkcí, že pomohou zabránit možným 

problémům, které ke stáří patří. Je zapotřebí, aby jak se lidově říká „nezanevřeli  

na vavřínech“, aby měli stále pocit sounáležitosti. Musí věřit, že cvičení pro ně má 

smysl a je důležité, aby viděli i nějaké výsledky- cítili se lépe. 

 

Jak uvádí Štilec (2004), hlavním problémem je především nezájem lidí preventivně se 

zabývat pohybovými aktivitami za účelem oddálení involučních změn. Často se o ně 

začnou blíže zajímat a pravidelněji se jim věnovat až při zdravotních obtížích. A přitom 

právě pozitivní vliv pohybových aktivit na stáří, zpomalení tempa stárnutí a zlepšení 

kvality života v pozdním věku, to vše by mělo být motivací seniora k aktivnímu 
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životnímu stylu. 

 

Měli bychom brát v potaz, že není 60tiletý senior jako 60tiletý senior. Záleží na mnoha 

faktorech, které ovlivňují zdravotní stav jedince. Umět určit cvičení pro dané jedince je 

velice obt ížný a zdlouhavý proces, neboť bychom měli zohledňovat předchozí 

zkušenosti se sportem, jak dlouho daný senior neprovozuje sport a hlavně a především 

zdravotní stav. Pro lidi s problémy s pohybovým aparátem budeme nuceni zvolit jiné 

pohybové aktivity než pro lidi, kteří mají srdeční a jiné problémy jako např. lenost. 

Všechno by mělo začínat u samotného odhodlání seniora pro pohybovou činnost, 

protože to je polovina úspěchu. 

 

Co to motivace vlastně je, uvádím v několika bodech, které publikoval Nakonečný 
 

(1998): 
 

 motivace zaměřuje jednání k dosažení určité dovršující reakce (k určitému  

 uspokojení, které redukuje výchozí motivační stav) 

 motivace energetizuje cílově zaměřené chování, přičemž míra této energie je 

proporcionální síle výchozího motivačního stavu (člověk hladovějící 24 hodin 

bude energičtěji hledat možnost nasycení než člověk hladovějící jen hodinu) 

 persistence: motivace setrvává, pokud nebylo dosaženo původního nebo  

 náhradního cíle; potlačená realizace motivace se transformuje v kompenzační 

činnost (např. nerealizovaný motiv mateřství v péči o domácí zvířata, což ovšem 

neznamená, že tento druh činnosti má pouze tyto příčiny) 

 variabilita instrumentálního chování: v různých situacích dosahuje člověk téhož 

uspokojení různými způsoby chování; 

 motivace spouští instrumentální chování jen za určitých podmínek, a to: je-li 

pravděpodobné dosažení cíle, má-li cílový objekt určitou hodnotu a nejsou-li  

 důsledky jednání v rozporu s morálními postoji individua; 

 motivace je endogenní stav, který se však utváří v interakci subjektu s jeho  

 životním prostředím, resp. se situací, v níž se nachází; 

 výchozí motivační stav je prožíván jako pohnutka k určitému jednání, přičemž 

tato pohnutka vychází z nějakého vnitřního nebo vnějšího nedostatku individua 

(proto je výchozí motivační stav označován jako potřeba) 

 motivace směřuje k udržování a obnovování vnitřní rovnováhy, tj. ze stavu dané 

potřeby, která je reakcí na ztrátu této rovnováhy, k uspokojení, které tuto rovno- 



32 

 

váhu restauruje; 

 motivace je určována biologickými a sociokulturními činiteli a je funkčně spoje- 

na s naučeným a instrumentálním chováním; 

 v zážitkové struktuře motivace je vedle pocitu napětí a puzení obsažen také  

 vzorec dovršující reakce (uspokojení), který lze označit jako motiv; 

 motiv jako jádro motivace je vždy intrapsychické emocionální povahy; 
 

 motivace je funkčně propojena s procesy kognice (vnímání, myšlení), 
 

s motorikou (její behaviorální vyústění) a s emocemi (její obsahovou podstatou); 
 

 motivace vyjadřuje smysl lidského chování, proto v termínech potřeb nebo  

 motivů, je lidské chování vysvětlováno 

 
 

 

Motivace přeneseně vyjadřuje fakt, že v našem chování a jednání existují určité hybné 

síly, kterým říkáme motivy (Internet 7, citováno 2012 04-05). 
 

Klevetová a Dlabalová (2008) uvádějí tři klíče k motivaci: 
 

 Touha dosáhnout cíle: Je moje touha dosáhnout cíle dost velká? Kdo je mi oporou? 
 

 Důvěra ve vlastní schopnosti: Věří senior, že to dokáže? Kdo je mu oporou? 
 

 Vlastní představa dosažené změny: Dokáže si senior sám sebe představit 
 

s dosaženou změnou? Jaké aktivity bude dělat, jak bude sám se sebou spokojený? 
 

Jedním z důvodů, že se senior uzavře do sebe, přestává trávit čas mezi přáteli a má 

pocit, že už nemůže dělat všechny ty věci, které dělal pár let nazpátek je ten, že nemají 

dostatek motivace. 

 

 
 
 
 
 

2.4 NÁVYKY 
 

Lidé si myslí, že ke stáří patří odpočinek, chtějí stáří prožít poklidně, ale opak je 

pravdou. Tím, že lidé zpohodlní, dochází ke ztrátě pohyblivosti. Dochází k úbytku 

fyzických a mentálních schopností. Je to stejné jako s mozkem. Pokud si ho začneme 

šetřit, nevyhneme se problémům s koncentrací, pamětí a učením se novým věcem. 

Tímto se vyřadíme z produktivního života, aniž bychom si mysleli, že jsme se o to 

přičinili a všechnu vinu házíme na stáří. Život se pro mnohé z nás tak stane 



33 

 

nezajímavým a prázdným.  Navíc zjistíme, že jsme energii neušetřili, nýbrž jsme ji 

ztratili. Cít íme se mnohem víc unaveni, což vede ještě k větší potřebě odpočívat. Je to 

takový začarovaný kolotoč, jehož součástí být rozhodně nemusíme. Stačí si jen 

uvědomit, co je pro naše tělo potřebné a zvyknout si na pohyb i ve stáří. Rozhodně není 

pravda, že lidé po devadesátce nemůžou jezdit na kole, řídit podniky a být dobří v tom, 

co mají rádi. Stačí uchovat vnitřní energii a mít motivaci tyto věci provozovat. 

 

Člověk přestává věřit v sám sebe. Neuvědomuje si, že si nejvíc škodí svou nečinností, 

snižujeme na sebe požadavky a i očekávání od věcí, které děláme je menší. Nečekáme 

žádné zázraky a práci neděláme s takovou energií, s jakou jsme ji dělali dříve. Máme 

pocit, že nedokážeme dělat ty věci, které jsme uměli dřív, aniž bychom si je předtím 

znovu vyzkoušeli. 

 

Dobré je spojení cvičení s určitým zvykem seniora, například s koukáním na televizi. 

Není problém u sledování oblíbeného pořadu šlapat na rotopedu. Jinými slovy, cílem je 

začlenění cvičení do našeho pravidelného denního cyklu. 
 

Profesor Ettinger a kol. (2007) uvedli 3 tabulky stádií změn (tab. 2, tab. 3, tab. 4),  

do kterých se zcela jistě dokážeme sami zařadit, neboť každý by měl znát svůj postoj  

ke sportu. V tabulce popsali stádia spolu s některými pocity, které lidé v jednotlivých 

stádiích prožívají a vyjadřují. Každý stupeň se liší motivací a začíná vždy nějakým 

uvažováním. Přemýšlením, proč danou činnost dělat či nedělat. K přechodu z jednoho 

stádia do druhého potřebujeme různé mentální i praktické dovednosti. Uvádí, že v tomto 

bude hrát síla vůle stejnou roli jako síla dovednosti, ba možná i větší. Dovednostmi se 

rozumí dovednosti vztahující se k myšlení, znalostem a pocitům (k tomu, co skutečně 

děláme). 
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Tabulka č.2  Subjektivní a objektivní hodnocení vztahu k pohybovým aktivitám 

 
 
 
 
 
 
 

Stádium bez úvah o 
 

pohybových aktivitách 

 

„Cítím se dobře. Nepotřebuji víc 

pohybu.“ 

 

„Jsem příliš starý, abych se víc 

pohyboval.“ 

 

„V minulosti jsem zkoušel být víc 

pohybově aktivnější, ale nedařilo se 

mně to. Nebudu se o to pokoušet 

znovu 

 
 
 
 

 
Stádium s úvahami o 

 

pohybových aktivitách 

 

„Vím, že bych se měl víc pohybovat, 

avšak v mém věku bych si připadal 

směšný.“ 

 

„Nevím, čím začít.“ 
 
„Rád bych se víc pohyboval, mám 

však strach, abych se nezranil.“ 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Stádium občasných pokusů 
 

o pohybové aktivity 

 

„Promluvím si s lékařem o zvýšení 

své pohybové aktivnosti.“ 

 

„Navštívil jsem klub pro zdraví, který 

má zvláštní program pro lidi mého 

věku.“ 

 

„Rád chodím občas na krátké 

vycházky.“ 
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Stádium začátku 

pravidelných pohybových 

aktivit 

 

„Dělá mně to dobře, když si lidé 

všimnou, že jsem aktivnější.“ 

 

„Cítím se dobře, když se víc 

pohybuji.“ 

 

„Doufám, že budu i nadále pohybově 

aktivní.“ 

 
 
 
 
 

Stádium trvalých 

pohybových aktivit 

 

„Nedovedu si představit, že bych 

nebyl pohybově aktivní.“ 

 

„Kdybych se nemohl zúčastňovat 

pohybových aktivit, chybělo by mně 

to.“ „Jsem rozhodnut, že budu aktivní 

po celý život.“ 

 
 
 

K tomu, abychom se stali aktivní, potřebujeme čas a vytrvalost osvojovat si zvyky. Je to 

dlouhodobý celoživotní proces, díky němuž můžeme prožít stáří pohybově aktivní. 

Nikdy není pozdě na to začít. Musíme mít na paměti, že ne vždycky se setkáme  

s úspěchem okamžitě. Jednou uděláme krok vpřed, poté krok vzad. V případě, že se 

nevzdáme, bude další krok vpřed o něco delší než ten původní. Je to především  

o naší trpělivosti. Nesmíme se nechat odradit neúspěchem, naopak se poučíme  

a příště ke stejnému nezdaru již nedojde. 
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Tabulka č. 3 Přehled psychických a fyzických dovedností, které vedou k vytvoření 
 

zázemí a návyku pro pohybovou činnost. 
 
 
 

 

MENTÁLNÍ DOVEDNOSTI 
 

PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI 

 

Rozšiřovat vzdělání-osvojit si nové 

poznatky o pohybových aktivitách. 

 

Proměňovat své okolí- vytvářet prostředí, 

které bude podporovat vaši pohybovou 

aktivnost 

 

Vytyčovat si cíle- stavět si reálné cíle 

pro pohybové aktivity. 

 

Zaznamenáváme svůj vývoj- vést deník o 

nejlepších pohybových výkonech, 

jednoduchými způsoby měřit a hodnotit 

zlepšení. 

 

Budovat sebedůvěru- věřit si, že 

nastartujeme zvyk pravidelných 

pohybových aktivit a že u nich 

vydržíme. 

 

Hospodařit s časem- nacházet dobu pro 

pravidelné pohybové aktivity. 

 

Myslet jinak- kriticky zvažovat a 

revidovat vlastní myšlenky a názory na 

pohybové aktivity 

 

Ovládat stres- praktikovat techniky 
 

potlačení stresu. 

 

Nacházet klíčová místa- hledat v sobě a 

ve svém okolí věci, které podporují 

nebo znemožňují pohybové aktivity. 

 

Navazovat přátelské vztahy- přijímat snahy 

přátel k podpoře našeho návyku být 

pohybově aktivní. 
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Zabývat se neúspěchy- předvídat 

problémy a být připraven na doby, kdy 

bude obtížné věnovat se pohybovým 

aktivitám, promýšlet, jak se vrátit 

k pohybovým aktivitám, budeme-li 
 

nuceni se jim nějakou dobu nevěnovat. 

 

Odměňovat sám sebe- uvědomovat si 

postupné zlepšování a oslavovat úspěchy 

své pohybové aktivnosti. 

 

 

 

 

Tabulka č. 4  Činnostně orientovaný a na stádiích založený přístup ke změně 

 
 

ČINNOSTNĚ ORIENTOVANÝ 

PŘÍSTUP 

 

PŘÍSTUP ZALOŽENÝ NA STÁDIÍCH 

 

Změna je „buď anebo“. 
 

Změna je plynulý proces. 

 

Změna je rychlá reorganizace. 
 

Změna vyžaduje čas a úsilí. 

 

Změna je jednoduchá. 
 

Změna je složitá, je však možná. 

 

Lidé jsou nebo nejsou na změnu připraveni. 
 

Lidé procházejí stadii připravenosti ke 

změně. 

 

Neuspějeme-li, musíme začít všechno znovu 

od začátku. 

 

Neuspějeme-li dočasně, můžeme se vrátit na 
 

„trať“. Nemusíme se vracet zpět na začátek 

ke starým zvykům. 

 

Jestliže jsme neuspěli v minulosti, 
 

neuspějeme ani při dalších pokusech. 

 

Neuspějeme-li, můžeme se poučit z vlastních 

zkušeností a pokusit se znovu. Je 

pravděpodobnost, že při příštím pokusu 

budeme úspěšní. 
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2.5 KATEGORIE SENIORŮ 
 

Níže je uvedena tabulka č. 5, kterou převzala Nemčeková (2010) od Spirduso 

(1994). Jedná se o funkční kategorii seniorů z hlediska vykonávání běžných 

činností každodenního života. Tato tabulka určuje, do jaké míry je senior 

soběstačný. Podle této tabulky dokážeme zařadit seniory do několika kategorií a 

ke každé kategorii určit stupeň zátěže. Tabulka vzdáleně souvisí i s motivací 

seniora dělat různé aktivity a také s návyky, které si senior za roky života udělal. 

Všechno to, jak se cítí ve stáří, úzce souvisí s celou pohybovou zkušeností 

seniora. Tabulka je rozdělena do 4 částí, kdy první část popisuje kategorii 

seniora- od nejvíce schopného po úplně závislého. Druhý sloupec popisuje 

úroveň aktivit, kterou je schopen senior zvládat od náročných aktivit až po 

člověka, který nezvládne ani běžné denní aktivity. 

Tabulka č. 5 Rozdělení seniora do kategorií, určující, do jaké míry může realizovat 

pohybovou aktivitu a jak jsou náročné 
 

 
 
 

Kategorie seniora Úroveň aktivit 

běžného života 

Charakteristika Zdravotní a 

sociální možnosti 

Elitní Náročné Tolerance 
extrémního zatížení 

Veterániády, 
tréninkové 

zatížení v plném 

rozsahu 

Zdatný 

(fit) 

Náročné Pravidelná 

pohybová aktivita, 

sport, dobrá 

kondice 

Žádné omezení, 

kondiční 

programy 

Nezávislý Zvládá bez 

problémů, za 

běžných podmínek 

Zvládají všechno, 

ale bez rezerv, 

sedavý způsob 

života, lehká 

dekompenzace 

Rekondiční 

programy 

Křehký Zvládá s problémy Zvládají 

s omezeními, 

občasná pomoc, 

nezvládají zat ížení 

Podpora rodiny, 

opatřovatelské 

služby 
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Závislý Zvládá, ale 

s velkými problémy 

Omezená mobilita, 

často nevychází 

z bytu, vyžadují 

pomoc při 

aktivitách 

každodenního 

života 

Pravidelná pomoc 

rodiny anebo 

opatřovatelské 

služby 

Úplně závislý Nezvládají ani 

základní aktivity 
běžného života 

Připoutaní na lůžko 

anebo na invalidní 
vozík, nezvládají 

ani sami sebe 

Nepřetržitá 

pomoc 
opatřovatelské 

služby při 

základních 

denních úkonech 

(hygiena, krmení 

atd.) 
 
 
 

Každý ze seniorů, který se zařadí do jedné z těchto skupin, by ke cvičení měl 

přistupovat s jinou intenzitou, frekvencí a trváním. Tím se dosáhne tíženého efektu  

a zamezí se tak případným zraněním, nevolnostem aj. 

 

 

2.6 VHODNÉ INTERVENČNÍ PROGRAMY A JAK ZVYŠOVAT  

POHYBOVOU AKTIVITU 

 

Jak je zjevné z předešlých kapitol, pohyb je jedním z nejdůležitějších faktorů ve stáří. Je 

to dokazováno dennodenně při testech, kdy se zkoumá např. vitální kapacita plic 

sportujícího seniora a neaktivního. Podobné testy se provádí na zvířatech. Skutečnost, 

že starší organismus potřebuje více pohybu než mladý, se ukázala ve studii s krysami. 

Starší zvířata, která byla držena bez pohybu, vydržela naživu kratší dobu než mladší. 

V další studii se zvířaty stejného věku se ukázalo, že 40 % krys držených bez pohybu  

po týdnu zemřelo, zatímco těch, kterým bylo umožněno se půl hodiny denně 

pohybovat, zemřelo jen 6 % (Rhainwaldová, 1999). 

 

Mezi vhodné aktivity pro seniory patří různé kondiční programy a vhodné jsou  

i posilovací tréninky. Rady jak zvyšovat resp. udržovat tělesnou zdatnost a též funkční 

stav seniorů převzala Nemčeková (2010) z knihy od Daďové a Novotné (2007). Uvádí, 

že k těmto principům na zvyšování zdatnosti patří aktivity na rozvoj a stabilizaci 

hybného systému, aktivity vytrvalostního typu spolu v kombinaci se cvičením silového 
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typu. Aby se stárnoucí organizmus správně adaptoval na podněty spojené s pohybovou 

aktivitou, musí mít jednotlivec připravený (stabilizovaný) pohybový systém  

a pravidelně ho udržovat a procvičovat. 

 

Jak uvedl Štilec (2004), kondiční program pro seniory musí respektovat věková 

specifika stárnoucího organismu, také zdravotní stav, faktory motivace, dosaženou 

úroveň pohybových dovedností i zdatnost účastníků. 

 

Má-li pohybová činnost účinným způsobem přispívat ke zdravému způsobu života, 

musí jít o činnost pravidelnou, dlouhodobou a musí se dodržovat správné zásady  

v následujících oblastech: 

 

 celkové množství pohybových aktivit 
 

 úsilí, s jakým je činnost prováděna 
 

 výběr činností k udržení nebo rozvoji základních pohybových schopností 
 

 psychické uspokojení, prožitkovost 
 

 rozložení pohybových aktivit v průběhu dne, týdne 
 

(Štilec, 2004) 
 
 
 

Seniorská populace by měla být seznámena s obecnými pravidly pro správné cvičení. Je 

skutečně povzbuzující, že vysoké procento seniorů mají zájem vyvíjet pohybovou 

aktivitu. Dalším důležitým aspektem ovšem je, zda jsou cvičení prováděna fyziologicky 

správně. Při špatném provádění daných cviků si můžou navodit horší zdravotní stav, než 

před cvičením nebo si způsobit nějaké zranění a tomu by kvalifikovaní instruktoři měli 

zamezit. Vysvětlit a ukázat seniorům správný postup při prováděných cvičeních. 

 
 

 
2.6.1 Pravidelnost a trvání cvičení 

 
Existuje mnoho názorů odborníků, jak dlouho a často by měla být provozována 

pohybová aktivita, abychom docílili tíženého efektu. Většinou se shodují v názorech 

pouze s drobnými odchylkami. 

 

Astrand, Rodahl (1986) a jiní uvádějí, že k docílení žádoucího tonizačního účinku je 

třeba cvičit a pohybovat se nejméně 3x týdně minimálně půl hodiny stálou, aspoň 

střední intenzitou. 
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Kyralová, Matoušová (1996) doporučují pro optimální funkci oběhového ústrojí seniorů 

zatížení 3x týdně po dobu 1 hodiny, nebo 5x týdně po dobu 30 minut mírné až střední 

intenzity (30-60 % maxima, a pokud lékař dovolí, po dobu 5 minut při každém cvičení 

až do 75 % maxima). 

 

 
2.6.2 Cíle cvičební jednotky 

 
Nejdůležitějším cílem cvičení je zachovat co nejdéle samostatnost a soběstačnost 

seniorů. 

 

Cíle cvičební jednotky pro lidi ve starším věku můžou být zaměřené například na: 
 

 vyrovnávání svalové nerovnováhy a správné držení těla, 
 

 mírný dynamický trénink srdcově-cévního systému, 
 

 dýchací gymnastiku a relaxaci, 
 

 udržování kloubního rozsahu, 
 

 zlepšení koordinace, 
 

 klenbu chodidla a funkce nohy, 
 

 funkce svalstva pánvového dna, 
 

 

 nácvik vstávání a sedání, 
 

 chůze a udržování soběstačnosti. 

(převzato z Nemček, 2010) 

 

Tato cvičení jsou vhodná pro všechny seniory, ovšem více vhodná jsou pro o soby, které 

jsou na tom s pohybem hůř. Začínáme od jednoduchých cviků k těm složitějším. Pro 

zdatnější jedince by tato cvičení nemusela být náročná a mohli by se začít při cvičení 

nudit a v neposlední řadě by se jim mohla zdát neefektivní. Každý by měl cvičit taková 

cvičení, o kterých si sám myslí, že ho budou posouvat kupředu. Na druhou stranu ale 

volíme taková cvičení, která nejsou příliš složitá, aby neodrazovaly svojí náročností  

a strachem z úrazu. 

 

Nemělo by docházet skokově ke změnám životního stylu. Příchod do penze a změny 

s ní přicházející vyžadují čas, a čím pozvolněji tyto změny budou přicházet, tím 

snadněji se na ně senior připraví a aklimatizuje. Odchodem seniora do penze získá 

spoustu volného času. Na druhou stranu přijde o stálý příjem a touto skutečností je 

limitován. 
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2.7 RIZIKA, HROZÍCÍ PŘI CVIČENÍ 
 

Rizik, kterých se starší občané musí vyvarovat, je mnoho. Jednak mezi ně patří 

nebezpečí pádu a s tím související možnost vážnějšího zranění pohybového aparátu, 

jednak je to nesprávné provedení cviků, která můžou způsobovat bolesti. 

 
 

 
2.7.1 Nebezpečí pádu 

 
Častým rizikem a také nejvíc nebezpečným ať už při sportu nebo při běžných 

činnostech, je nebezpečí pádu. Mlýnková (2011) uvádí, že při pádu dojde k pohmoždění 

nebo poranění měkkých tkání, což vede ke vzniku hematomů, podvrknutí kloubu, 

fraktury krčku humeru, femuru, zápěstí, paže aj., a také dochází ke vzniku tržných ran. 

Poměrně častým je též poranění hlavy. 

 

Uvedla také některé rizikové faktory pádu a těmi jsou věk, neboť až u 50 % osob  

nad 85 let dochází k pádu, po ránu se u nich objevuje hypotenze (snížený krevní t lak), 

která se dostavuje ráno po rychlém zvednutí se z postele. Dalším faktorem je přílišné  

užívání léků, které jsou určené na nejrůznější obtíže od snižování krevního tlaku, 

uvolnění aj. a neposledním faktorem je narušená chůze a svalová slabost, která 

způsobuje bolest kloubů. 

 
 

 
2.7.2 Nevhodné pohybové aktivity 

 
Nevhodných pohybových aktivit pro seniory je nespočet. Vzhledem k různým 

zdravotním problémům, kterými jsou senioři postihováni, se musí dbát zvýšené 

opatrnosti na různé druhy pohybových činností. Mlýnková (2011) uvádí, že to jsou 

všechny činnosti spojené s rizikem úrazu. Nebezpečí se zvyšuje tím, že ve starším věku 

je snížená nervosvalová kontrola pohybu. Nevhodné jsou pohyby stlačující páteř  

v podélné ose (skoky ze schodů, stoličky, doskok po smeči nebo bloku v odbíjené), 

sjezdové lyžování- zde hrozí nebezpečí pádu a střetu), bruslení, kontaktní sportovní hry 

aj.  Vyhýbáme se švihovým a hmitovým cvičením, násilným korekčním pohybům  

a polohám, dlouhodobým pochodům (únavové zlomeniny). Při nerespektování může 

dojít také k natažení nebo prasknutí svalu. 
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2.8 DOPORUČOVANÉ SPORTY PRO SENIORY 
 

Schwichtenberg (2008) ve své knize napsal, co všechno patří mezi nejvhodnější sporty, 

které nezatěžují klouby a záda. Patří mezi ně: 

 

 cvičení zaměřená na krční páteř 
 

 aerobik (nízká intenzita) 
 

 walking, nordic nebo stick walking 
 

 běh, jogging 
 

 plavání (především v poloze na zádech) 
 

 aquafitness 
 

 jízda na kole (pokud jsou řidítka v dostatečné výšce) 
 

 inline bruslení 
 

 běh na lyžích 
 

 tanec 
 

 bruslení (ovšem s rizikem zranění) 
 

 jóga, pilatek, tai-chi 
 
 
 
 

Všechny z uvedených sportů nemusí být vhodné pro všechny seniory, záleží především 

na zdravotním stavu. V případě, že senior chce provozovat vytrvalostní sport v podobě 

běhání, měl by volit vhodný povrch, např. les. Tvrdý povrch není vhodný a velmi 

zatěžuje klouby, ale vůbec nejvhodnějším pro pohyb v přírodě je nordic walking (chůze 

za pomoci speciálních holí). 
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3 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 
 

 
 
 
 
 
 

Cíl: Stanovení zásady návrhu pohybového programu pro seniory. 
 
 
 
 

Úkoly: 
 

 Prostudovat odbornou literaturu, 
 

 Vypracovat rešerši, 
 

 Shromážděná data uspořádat do jednotlivých kapitol, 
 

 Na základě získaných informací vytvořit zásady návrhu pohybové intervence pro 
 

seniory. 
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4 DISKUSE 
 

Jedním z velmi vážných problémů v seniorském životě je polymorbidita - výskyt více 

závažných nemocí u jednoho jedince. Tím, že člověk trpí jednou nemocí, má za 

následek vznik nemoci další.  Proto je důležité, aby se člověk udržoval v co nejlepší 

formě nejen až ho problémy začnou trápit, ale preventivně dávno předtím. Pravdou je, 

že zdravotní problémy rozhodujícím způsobem ovlivňují pohybovou aktivitu a cvičení. 

Některé z problému subjektivního rázu lze vůlí překonat, ale objektivní limity 

vyplývající ze zdravotního stavu, musíme vždy respektovat. 

 

Nefarmakologické intervence, kam jednoznačně patří přiměřené pohybové aktivity 

seniorů, mohou podstatně ovlivnit celkové náklady na zdravotní péči. Je třeba 

připomenout, že na zdravotní péči seniorů poskytuje stát až 60 % všech zdravotnických 

výdajů. Tím, že se člověk začne aktivně hýbat, může přispět k jejich snížení. 

 

Všechny tyto snahy „rozpohybovat“ starší občany mají za cíl přispět k soběstačnosti  

a samostatnosti, neboť to, do jaké míry dokáže senior fungovat bez cizí pomoci, je  

ve stáří tou nejdůležitější věcí.  Pokud je senior soběstačný a dělá věci bez cizí 

pomoci, zamezuje tím svému podvědomí mít pocit nadbytečnosti. Je pochopitelné, že  

s přibývajícím věkem k jistému poklesu soběstačnosti dochází a s narůstajícím věkem 

se bude pravděpodobně stále zvyšovat, ale záleží jen na seniorech, do jaké míry tomuto 

poklesu půjdou naproti. Nesamostatnost si senior spojuje se zdravotnickou a sociální 

péčí a s tím se mu pojí i vysoké ekonomické náklady, které není schopen pokrýt. 

Všechny tyto představy negativně ovlivňují psychiku seniora. 

 

V případě, že se senior rozhodne začít s pohybovou aktivitou, je zapotřebí provést 

vstupní diagnózu nejen zdravotního stavu, ale i toho pohybového. Zjistit jeho předchozí 

pohybovou zkušenost. Je důležité vědět, jak často a jestli vůbec pohybovou aktivitu 

prováděl. Také jaký typ cvičení dělal. Díky všem těmto informacím by se měl sestavit 

vhodný pohybový program, který bude schopný senior absolvovat a bez obtíží zvládat. 

Samozřejmě se musí vytvořit program, který bude seniory bavit a naplňovat. 

 

Při vytváření pohybového programu by si mělo ke každému senioru přistupovat 

jednotlivě. Musíme si uvědomit, že se seniory nelze pracovat jako se staršími dospělými 

středního věku. Je to svébytná skupina lidí, vyžadující vlastní specifický přístup. 
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Naším cílem by mělo být ukázání bezchybného provedení pohybových činností 

seniorům. Ukázat jim průběh cvičení, poradit, jaká cvičení jsou pro ně nejlepší. 

Nejvhodnější pohybovou aktivitou je chůze, na kterou je senior nejlépe adaptován,  

a kterou může realizovat bez podstatného zvýšení zdravotních rizik. Je laciná a lze ji 

realizovat prakticky kdykoliv a kdekoliv. V případě nějakého zdravotního omezení je 

potřeba jim ukázat i některá pasivní cvičení jako je dýchání – jóga. 

 

Problém, který může nastat, pokud se senior pustí do cvičení je nesprávné provádění 

cviků, příliš rychlé a trhané pohyby, špatné dýchání a nerespektování vlastního 

zdravotního stavu. Tímto způsobem si člověk přivodí horší stav, než který měl před 

cvičením a může ho to odradit natolik, že s cvičením a vůbec nápadem aktivního života 

skončí. 
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5 ZÁVĚR 
 

Pohyb neodmyslitelně patřil, patří a bude patřit do našich životů. Je spojován se  

zdravým životním stylem, který je v dnešní době nejen velmi důležitý, ale  

i populární. S modernizací dochází mnohem více ke znečišťování životního prostředí  

a tento vývoj má neblahý vliv i na lidský organismus. 

 

U seniorů se musí počítat s různými druhy zdravotních omezení, která brání  

bezproblémovému pohybu. Jsou aktivity, které dělat nemůžou např. pro náročnou 

koordinaci, na straně druhé jsou zde aktivity, jako chůze, které jsou ekonomické  

a senior je může dělat kdykoliv se mu zachce. Cílem aktivit by neměl být pouze pohyb, 

ale i společenská participace. Může se stát, že jsou senioři osamělí a tento způsob 

začlenění se do kolektivu jim zajisté prospěje. 

 

Podle mého názoru musí senioři vyvinout vlastní úsilí, které pramení v nich samotných. 

Musí sami chtít se svým životem něco udělat, zlepšit ho, udržovat ho na té správné 

úrovni a vědět, proč to dělají. Pokud všechny tyto věci nebude dělat pro sebe, ale pro 

druhé, nikdy u toho nevydrží, nebo nebude spokojený. 
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