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Abstrakt 

Název: Aktivní životní styl seniorů 

Cíl práce: Cílem této práce je na základě literárního rozboru stanovení 

zásady návrhu pohybového programu pro seniory a současně 

vytvoření jednotky, která bude obsahovat soubor cviků 

ve vybraném fit parku a může posloužit jako nástroj 

pro instruktory, popřípadě pro seniory osobně. 

Metoda: Práce bude teoretická, primární metodou sběru dat bude literární 

rešerše. Sběr dat bude probíhat z dostupné české a zahraniční 

literatury a internetových zdrojů. 

Výsledky: Ideálními činnostmi se jeví činnosti aerobního charakteru, na 

které jsou senioři adaptováni. Mezi nejrozšířenější řadíme chůzi, 

nyní také rozšířený Nordic Walking. Dále jsou to cvičení 

v přírodě a na speciálních hřištích – fit parcích, což jsou ideální 

místa pro aktivní odpočinek. Důležitou roli hraje ekonomická 

stránka – cvičení by mělo být laciné, aby mohlo být realizovatelné 

každý den. 

Klíčová slova:  senioři, stáří, pohybová aktivita, aktivní životní styl, aktivní stáří, 

volnočasová aktivita, výživa ve stáří, fit park 



 

 

Abstract 

Title: Active lifestyle of seniors 

Objectives: The aim of this work is based on the literary analysis determining 

the design guidelines exercise program for seniors and the 

establishment of a unit that will include a set of exercises in a 

selected fit parks and can serve as a tool for instructors or seniors 

Method: Work will be theoretical, the primary method of data collection 

will be a literature research. Data collection will be available from 

the Czech and foreign literature and internet sources 

Results: Ideal activities appears to be activity of aerobic character on 

which seniors are adapted to them. Among the most widespread 

belong walking, now also extended Nordic Walking. Furthe there 

are outdoor exercises in the nature and on special courses - the fit 

parks, which are ideal places for outdoor recreation. An important 

role is the economic aspect - exercise should be cheap in order to 

be viable every day 

Keywords:  seniors, the old age, physical activity, active lifestyle, active old 

age, leisure activities, nutrition at the old age, fit park 
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ÚVOD 

Stárnutí populace je tématem, které se stalo jedním z nejdiskutovanějších 

posledních let. Lidský věk se prodlužuje, populace stárne a porodnost klesá. Za 

dlouhověkost může jak pokročilé zdravotnictví, podpůrná infrastruktura, ekonomika, 

kvalitnější životní prostředí, tak také zdravá strava a pohyb. Dopady stárnutí naší 

populace, které je dnes již nezvratitelným procesem, budou stále výraznější a je proto 

nezbytné, aby tato skutečnost byla reflektována nejen na celospolečenské úrovni, ale 

aby ji měl na paměti každý z nás.  

Stáří bychom měli vnímat jako jednu z důležitých etap života. Starší lidé 

disponují cennými životními zkušenostmi z praktického života a představují pro 

společnost přínos ve vztahu k vykonávání vysoce odborných pracovních činností 

v rámci některých profesí a rovněž při předávání svých zkušeností a znalostí mladší 

generaci. Stáří je důležité vnímat jako další fázi života, ne jako blížící se konec dlouhé 

životní cesty, proto je třeba si ho užít naplno, jako všechny předchozí fáze. 

Práce je rozdělena do několika částí. V první části se zmíním o problematice 

týkající se stárnutí populace, vysvětlím pojmy týkající se stáří, popíši změny, které ve 

stáří probíhají, a také se zmíním o nejčastějších nemocech pohybového ústrojí, které 

seniorům ztěžují aktivní pohyb. Druhá část je nejobsáhlejší a popisuje aktivní stárnutí. 

Vysvětluji zde pojem Aktivní stárnutí a vše, co se ho týká. Zmíním se o tématech 

týkajících se motivace seniorů a dále zde uvedu příklady vhodného a nevhodného 

cvičení pro seniory. Třetí část je stručně zaměřena na výživu ve stáří. Poslední, čtvrtá 

část zahrnuje nové trendy ve využívání volného času seniorů. Přínosem této části by 

měl být návrh cvičební jednotky pro seniory ve fit parku, který je sestaven tak, aby 

mohl být aplikován v praxi, buď lektorem venkovních skupinových lekcí pro seniory, 

tak samotným seniorem. 

Je pochopitelné, že stárnout nechce asi nikdo. Měli bychom si ale uvědomit, že 

každé období v životě je krásné a nezaměnitelné. Stáří bychom proto měli vnímat 

pozitivně. Ráda bych poukázala na to, že právě aktivní životní styl je možností, jak si 

poslední etapu života užít naplno a tato práce by měla být částečným návodem JAK NA 

TO. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Stáří jako společenský fenomén současnosti 

Počet seniorů se neustále zvyšuje a dle vědeckých prognóz v roce 2030 budou 

obyvatelé starší 60 let tvořit až jednu třetinu obyvatelstva. V České republice budou 

obyvatelé starší 74 let tvořit jednu čtvrtinu obyvatelstva. Tato prognóza je velmi 

alarmující, ale pro tuto práci musíme brát v potaz, že věk, kdy jedinci odcházejí do 

důchodu, se neustále zvyšuje. Dle nařízení vlády ČR je to v současnosti 66 let pro muže 

a 65 let pro ženy. Avšak se vzrůstající střední délkou života, je víc než pravděpodobné, 

že tato čísla budou narůstat.(Pelikán,Charvát, 2011 [online])  

Dle Kotýnkové a Červenkové (2001) se ale problematika stárnutí populace 

netýká pouze zemí vyspělých, jak tomu zpočátku bylo, ale stále viditelněji se projevuje i 

v ostatních částech světa, v zemích rozvojových. Lze konstatovat, že tento fenomén se 

již stal trendem celosvětovým, který vzhledem k historické ojedinělosti tohoto jevu 

demografové někdy označují také jako „revoluci dlouhověkosti“. (Kotýnková a spol., 

2001) 

O to jak se vyrovnat se současnou problematikou stárnutí populace v dnešní 

době řeší řada výzkumů. Ráda bych níže zmínila několik z nich. 

V současnosti je základní oporou evropského výzkumu v problematice stárnutí 

populace zejména populární společensko-vědní projekt SHARE (Survey of Health, 

Ageing and Retirement in Europe), jehož primárním cílem je vytvoření prvního 

komplexního longitudinálního souboru dat o všeobecném stavu starší generace a celé 

evropské společnosti. První sběr dat proběhl v roce 2004
 
v jedenácti zemích Evropy a 

následně pokračoval ve dvouletých intervalech, kdy přibíral země další (SHARE, 2009). 

Česká republika se do projektu zapojila o dva roky později a figuruje v něm tedy od 

druhého sběru dat. V kontextu s vývojem české společnosti jsou pak data projektu 

SHARE „zásadním podkladem pro analýzu stavu české společnosti a přípravu reforem 

v oblasti důchodového zabezpečení, zdanění, sociální pomoci, vzdělávání, zdravotnictví 

nebo školství.“ (SHARE, 2010 [online])  

Jedním z dalších evropských projektů, zabývající se souvislostmi stárnutí 

populace, je výzkum ELSA (English Longitudinal Study of Ageing). Vznikl ve Velké 

Británii a jeho cílem je porozumět ekonomickým, psychologickým, sociálním a 
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zdravotním aspektům stárnutí. Tento výzkum se převážně zaměřuje na studium kvality 

lidského života po dosažení padesátého roku života a faktorů s tímto obdobím 

spojených. (ELSA, 2011 [online]) 

Vzhledem k tomu, že stárnutí populace je trend celosvětového měřítka, logicky 

se aktivním zkoumáním různých aspektů stárnutí populace zabývají i výzkumy 

mimoevropské. Jako asi nejznámější zástupci těchto zahraničních dlouhodobých 

projektů za zmínku stojí např. americký výzkum HRS (Health and Retirement Study) 

spuštěný v roce 1992 v Michiganu, jihokorejský projekt KLoSA (Korean Longitudinal 

Study on Aging) nebo mexický výzkum MHAS (The Mexican Health and Aging Study) 

(HRS, 2011 [online]). Všechny tyto projekty pak byly založeny s jednotným cílem – 

porozumět a zastavit nebo alespoň omezit proces stárnutí populace, a také zpříjemnit 

nynějšímu stále se zvyšujícímu počtu seniorů stárnutí a stáří v maximální možné míře a 

v co největším počtu oblastí, které do jejich životů zasahují. 

Díky těmto výzkumům pak vznikala nová podpůrná opatření a rozvíjely se 

stávající disciplíny, které se stárnutím a stářím i jeho dopady zabývaly již dříve. 

Postupně tak došlo ke vzniku nové koncepce aktivního stárnutí a k rozvoji a pokroku v 

oblasti dvou vědních disciplín – gerontologie (obor zabývající se problémy stárnutí a 

chorob stáří) a gerontopedagogiky (věda, nauka, o vzdělávání a výchově, edukaci 

starých lidí). Konceptem aktivního stárnutí a jeho přínosy pro společnost i jedince 

samotného se zabývám v jedné z dalších kapitol této práce. 

1.2 Proces stárnutí a jeho důsledky 

1.2.1 Vysvětlení pojmů stárnutí a stáří 

Stárnutí dle Štilce (2004) můžeme považovat za součást kontinuální proměny, 

která se projevuje sníženou adaptační schopností organismu a úbytkem funkčních 

rezerv. Jelikož se jedná o proměnu kontinuální, je nesnadné určit hranici, kdy končí 

střední věk a začíná stáří. Nejčastějším měřítkem stárnutí je chronologický (kalendářní) 

věk. Dle Světové zdravotnické organizace je základní klasifikace vyššího věku 

následující: 45–59 let střední nebo též zralý věk, 60–74 let vyšší věk nebo také rané 

stáří, 75–89 let stařecký věk a 90 let a výše dlouhověkost.  Psychologický slovník 

definuje seniory právě dle věkového hlediska: senior je označení lidí starších šedesáti 

let. S nadsázkou se ale dá říci, že chronologický věk je pouhým číslem, mnohem 

důležitější je věk biologický. Výraz „biologický věk“ lze charakterizovat jako 
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fyziologický, mentální a anatomický proces. Biologický věk a délka života je dle 

odborníků gerontologie ovlivněna ze 60-70% genetikou a ze 30-40% vnějšími 

podmínkami. Mezi důležité faktory, jak lze ovlivnit zpomalení stárnutí patří hlavně 

dodržování kvalitního jídelníčku, přiměřený rozsah obecných aktivit (duševních a 

pracovních) a odpovídající objem tělesných a relaxačních cvičení. (Spirduso, 1995) 

Z psychologického hlediska můžeme stáří posuzovat jednoduše podle toho, jak 

se daný jedinec cítí. Američtí vědci tvrdí, že pozitivní postoj k životu zpomaluje 

stárnutí. Podle nich se u optimistů známky sešlosti věkem vyskytují méně často než u 

pesimistů. Další používanou mírou je sociální věk, který se vztahuje k tomu, jak daného 

jedince hodnotí okolí. Zda vypadá vitálně, zdravě, spokojeně, či působí staře, ztrápeně. 

Často se očekává, že lidé, kteří překročili hranici šedesáti let, se budou chovat v zásadě 

klidně a usedle, proto také není překvapivé, že za znak počátku stáří se považuje 

ukončení pracovního poměru na plný úvazek a odchod do důchodu. (Stuart – Hamilton, 

1999) 

1.2.2 Vysvětlení dalších frekventovaných pojmů 

1.2.2.1 Geriatrie  

Geriatrie je nauka o chorobách ve stáří. Název je odvozen z řeckých slov geron 

(stařec) a iatro (léčím). „V rámci České republiky je samostatným specializačním 

lékařským oborem, který vychází z vnitřního lékařství“. (Mühlpachr, 2004).  

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 pochodu s patologickými procesy.“ (Jedlička, 1991) 

1.2.2.2 Gerontologie 

Gerontologie je věda o stárnutí a stáří, která se zabývá biologickými, 

psychologickými a sociologickými aspekty stárnutí. 

Člení se do tří hlavních skupin a to:  
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a) Gerontologie experimentální (biologická) – zabývá se otázky proč a jak živé 

organismy stárnou, především na celulární a subcelulární úrovni.  

b) Gerontologie sociální – zabývá se vzájemným vztahem seniora a společnosti, jak 

stárnutí populace ovlivňuje společnost a její rozvoj. Zahrnuje problematiku 

týkající se demografie, sociologie, psychologie, ekonomie, politologie, právní 

vědy, urbanistiky, pedagogiky (andragogiky) a dalších oblastí.  

c) Gerontologie klinická – zabývá se zvláštnostmi zdravotního stavu a chorob ve 

stáří, specifickými aspekty jejich výskytu, klinického obrazu, průběhu 

vyšetřování a léčení. (Mühlpachr, 2004)  

1.2.2.3 Geragogika 

Geragogika je pedagogická disciplína, která se zabývá výchovou a vzděláváním 

seniorů. V širším slova smyslu je chápána jako teoreticko-empirická disciplína 

zajišťující péči, pomoc a podporu seniorům při naplňování jejich potřeb. Uplatňují se 

zde poznatky ze sociální práce, lékařství, psychologie, sociologie, andragogiky a práva. 

(Mühlpachr, 2001)  

1.2.3 Tělesné a psychické změny ve stáří 

Období stáří sebou přináší celkové zhoršení zdravotního stavu, což je reflektováno 

prostřednictvím prožitků těla, jeho vzhledu, funkčnosti a problematičnosti při jeho 

používání a prociťování při pohybu. Zdraví je v tomto věku interpretováno jako 

zachování soběstačnosti, nikoli neexistencí choroby. Řada nemocí je chronická, obvyklá 

je polymorbidita (současný výskyt několika chorob). (Univerzita Karlova v Praze, 2012 

[online]) 

Stáří s sebou přináší mnoho změn, z nichž můžeme zmínit: 

 zpomaluje se látková výměna 

 postupně se snižují ventilační a respirační schopnosti 

 zpomaluje se syntéza bílkovin, ubývá svalová hmota, která je nahrazována tkání 

pojivovou 

 snižuje se výkonnost zejména adaptace na zátěž, zotavení po zátěži trvá déle, 

klesá schopnost regenerace 

 je snížená odolnost proti infekcím 
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 klesá počet červených (pomalých) svalových vláken a u bílých (rychlých) se 

snižuje objem 

 v kostní tkáni ubývá minerálů (organismus je křehký, možnost zlomenin, 

osteoporóza) 

 je snížená funkční schopnost smyslových orgánů 

 klesá plasticita CNS, je snížená paměťová schopnost 

 a další 

Proces stárnutí je význačný zejména morfologickými změnami. Patří sem: 

 snížení tělesné výšky (změny složení meziobratlových plotének, vzrůstající 

kyfóza) 

 změny tělesné hmotnosti (změny množství tělesného tuku) 

 snížení procenta celkové tělesné vody 

 snížení elasticity vazivových struktur 

 úbytek minerálů i organické hmoty kostí s rizikem osteoporózy 

 degenerativní kloubní změny (vznik artróz atd.) 

Všechny morfologické a funkční změny ovlivňují vzhled i chování seniora. Začínají 

se objevovat introvertní pocity, nedůvěra a nejistota. Člověk se čím dál více zaobírá sám 

sebou, svými tělesnými orgány a jejich funkcemi. S těmito tělesnými změnami úzce 

souvisí i změny v psychiky. (Dvořáčková, 2012) 

„Psychika starého člověka představuje soubor vlivů, které se vzájemně proplétaly, 

vzájemně na sebe působily, narůstaly nebo se ztrácely od jeho dětství.“ (Bílková, 2009 

[online]) 

Psychická involuce může být chápána jako postupný rozklad osobnosti. Proces 

stárnutí bývá spojen zejména s celkovou proměnou osobnosti, u seniorů se začínají 

dostávat do popředí negativní vlastnosti a narůstají vnější projevy negativních rysů 

osobnosti. (Říčan, 2004) 

Psychické změny bývají ve stáří podmíněny biologicky, psychicky i sociálně. 

Kognitivní funkce se mění, zpomalují se poznávací reflexy, atd. Rychlost provedení 

určité činosti se zpomaluje a do popředí se dostává rozvažování, kontrolované jednání a 

přesné provedení. Důležitá je sebekontrola v těchto činnostech. 
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Nelze určit typické vlastnosti seniora, ale všeobecně můžeme říci, že jedinec se 

hůře přizpůsobuje a tím pádem jsou pro něj důležité jeho návyky a stereotypy. 

Emocionálně bývá přecitlivělý a méně empatický. (Hátlová, 2010 [online]) 

Jedlička (1991) uvádí charakteristický obraz psychiky seniorů:  

 Psychické změny sestupné povahy – pokles elánu, vitality, zpomalení 

psychomotorického tempa, snížení výbavnosti, vštípivosti a pozornosti, snížení 

schopnosti navazovat a udržovat vztahy. 

 Psychické změny vzestupné povahy – zvýšená tolerance k druhým, zvýšení 

vytrvalosti, trpělivosti. 

 Psychické funkce, které se s věkem nemění – např. jazykové znalosti, intelekt, 

slovní zásoba. 

Pro stárnutí je charakteristický úbytek řady duševních funkcí, podmíněný 

přirozenými změnami na úrovni biologické. Úbytek nastává pozvolna, v některých 

složkách už ve středním věku dospělosti. Je důsledkem změn v ústřední nervové 

soustavě, ale také ve smyslových orgánech, v pohybovém ústrojí, v činnosti žláz a v 

látkové přeměně. (Wolf, 1982) 

1.2.4 Nemoci pohybového ústrojí ve stáří 

S přibývajícím věkem je třeba s určitým omezením fyzické i psychické 

výkonnosti počítat. Často se ovšem stává, že staří lidé své potíže nevnímají jako 

chorobu, nýbrž jako přirozený projev stárnutí. Proto se mnohdy na lékaře obracejí 

pozdě, až v pokročilé fázi onemocnění. Také každá změna sociální situace se projevuje 

na jejich zdravotním stavu. 

Degenerativní onemocnění, která se objevují převážně u žen v období 

klimakteria a postklimateria, jsou artrózy a osteoporóza (řídnutí kostí). 

„Osteoporóza je metabolické kostní onemocnění, které se vyznačuje sníženým obsahem 

kostní hmoty na jednotku objemu kosti. Kost se stává křehčí, méně odolnou vůči 

zatížení, což zvyšuje riziko zlomenin. Ženy onemocní osteoporózou přibližně třikrát 

častěji než muži.“ (Štilec, 2004) 

Nejčastějším onemocněním pohybového ústrojí ve stáří je osteoartróza. Jedná 

se o degenerativní onemocnění hyalinní chrupavky kloubu, se snížením její pevnosti.  

Častou příčinou artróz je především neúměrné a dlouhodobé přetěžování kloubů. 
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Závažná jsou zvláště postižení kloubů na dolních končetinách (kyčlí, kolen, či drobných 

kloubů nohou). (Štilec, 2004) 

Osteomalacie je charakterizovaná poruchou mineralizace nově tvořené kosti. Kost 

je poddajná vůči tlaku, ohýbá se a deformuje. Příčinou onemocnění ve stáří bývá 

převážně špatná výživa a nedostatek slunečního záření. (Topinková, Neurwirth, 1997) 

Artritida je zánět kloubů, který se projevuje otokem zčervenáním, bolestí, 

omezením pohybu. Nejčastěji jsou zánětlivě postiženy drobné klouby 

ruky, zápěstí a hlezenní kloub (kotník), nicméně postiženy mohou být i klouby velké 

(kyčle, kolena). (Vitalion, 2015 [online]) 

Bechtěrevova nemoc je chronické zánětlivé onemocnění kloubů postihující 

zejména klouby páteře, křížové klouby a některé větší klouby končetin. V zásadě se 

nemoc projevuje tuhnutím kloubů, v kterých dochází k nahrazování měkkých a 

pružných tkání (vazivo, chrupavka) tkání tuhou – kostní. (Revmatické nemoci, 2015 

[online]) 

1.2.5 Shrnutí  

Z výše uvedeného vyplývá, že stárnutí je nezvratný proces, který není možné 

zastavit, který lze jen zpomalit.  Z tohoto hlediska je jedním z nejdůležitějších způsobů 

zpomalení stárnutí zajištění fyzické aktivity seniorů. Je samozřejmé, že při výběru 

jednotlivých aktivit a jejich intenzity je nutné přihlížet k fyzické i psychické kondici 

jednotlivce a k jeho konkrétnímu zdravotnímu stavu.  

Cílem této práce je poukázat na nové trendy ve způsobech zajištění fyzických 

aktivit seniorů, zejména na možnosti využití fit parků a vytvoření souboru cviků 

vhodných pro cvičení při jejich využití seniory. 
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1.3 Aktivní stárnutí 

1.3.1 Vymezení pojmu 

Dvořáčková (2012) uvádí, že termín aktivní stárnutí byl přijat Světovou 

zdravotnickou organizací koncem 90. let minulého století. Tento pojem se netýká pouze 

zdraví a péče o zdraví, ale zahrnuje i respektování práva starších lidí na rovnost 

příležitostí, jejich zodpovědnost, účast na veřejných rozhodováních a ostatních 

aspektech komunitního života. Koncept aktivního stárnutí uznává, že starší lidé nejsou 

homogenní skupinou a že tato rozdílnost s věkem stoupá. Proto je velmi důležité, s 

narůstajícím věkem populace vytvořit takové prostředí, které jim umožní co 

nejsamostatnější život. (Mamaloca, 2012 [online]) 

1.3.2 Strategie chápání vlastní role ve stáří 

V každém věku, ve stáří obzvlášť potřebujeme dostatek vnitřní životní energie. Je 

zapotřebí naučit se přijímat omezení, která stáří přináší, dokázat se radovat z maličkostí 

a naučit se směřovat svoji energii k jiným životním hodnotám. Dle Klevetové (2008) je 

důležité v každém věku udržovat sociální vazby a získávat si nová přátelství. 

Společenský život nám může pomoci překonávat pocity nedostatečnosti a 

méněcennosti. U některých seniorů převládá touha po soukromí a uzavření se do sebe. 

Je to volba každého jedince a v případě, že se senior dobrovolně uzavře do sociální 

izolace, měli bychom tento fakt respektovat.  

Psychická adaptilibita s věkem postupně klesá. Je prokázáno, že staří lidé se hůře 

přizpůsobují novému prostředí, novým věcem a situacím, bývají úzkostní, nedůvěřivý a 

nejistí. Pro starého člověka bývá odchod do penze traumatizující situací, kdy mohou 

nastat pocity nadbytečnosti. Záleží na osobnosti jedince, jak se s danou situací dokáže 

vyrovnat, avšak je velice důležité, aby věděl, na koho se v případě potřeby obrátit. 

Primárně je důležitá rodina, kde si vytvořil vztahy k lidem, způsob života, životní 

zkušenosti a schopnost adaptace v zátěžových situacích. (Dvořáčková, 2012) 

Klevetová (2008) uvádí pět strategií, jak se vyrovnat s vlastním stářím: 

 Konstruktivní strategie – člověk se dokáže vyrovnat s omezením přicházejícím 

se stářím. Snaží se být aktivní, soběstačný, stanovuje si přiměřené cíle a plány. 

Je snášenlivý a tolerantní vůči okolí, snadno navazuje kontakty. Má pozitivní 
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přístup a má smysl pro humor. Akceptuje svá omezení a je schopen se 

přizpůsobit změnám.  

 Strategie závislosti – člověk je více pasivní, nerad rozhoduje sám a spoléhá se 

na pomoc druhých. Má rád své soukromí, odpočinek, pohodlí a bezpečí. Sám 

neví, co přesně chce a snadno se nechá ovlivnit např. svými dětmi. 

 Strategie obranná – člověk, který odmítá přijmout změny stáří, bojí se 

závislosti, je nad míru aktivní. Nerad přijímá myšlenku na odchod do důchodu, 

nestojí o pomoc druhých, aby tím dokázal svou soběstačnost. Lpí na svých 

zvyklostech a nechce nic měnit. 

 Strategie hostility - člověk je nepřátelský vůči lidem a vůči všemu. Žije spíše 

sám, často v izolaci. Hledá viníky za své životní prohry, chce být litován. Je 

často agresivní, podezíravý, vyhledává konflikty.  

 Strategie sebenenávisti - člověk je nepřátelský vůči sobě samému, připisuje 

všechnu vinu a nezdary sobě. Trpí pocitem osamělosti, život hodnotí kriticky a 

pohrdavě. Nemá snahu nic dělat a o nic se už nesnaží. Takového člověka je třeba 

akceptovat, jelikož se velice těžce nachází pozitivní přístup, aby svůj postoj 

k životu změnil. 

1.3.3 Motivace seniorů k pohybové aktivitě 

To, že pohybové aktivity přináší zdravotní benefity je zřejmé, přesto však se 

v pohybových aktivitách mírné až střední intenzity angažuje pouze méně než jedna 

čtvrtina populace. Psychologickým problémem se jeví neochota lidí se preventivně 

zabývat pohybovým programem pro udržení kvality života nebo oddálení nepříjemných 

involučních změn. Měla by se proto řešit otázka, jak působit na populaci, aby přijala 

pohybové aktivity za zcela normální a samozřejmou součást životního stylu, jak v 

průběhu školní docházky, tak zejména po jejím skončení v celé další etapě života. Jedná 

se o oblast motivace.  

Jestliže se budeme zabývat motivací a ovlivňováním starších jedinců k aktivnímu 

stylu života, jehož nezbytnou součástí jsou tělovýchovné aktivity, je to úkol velmi 

obtížný a dlouhodobý. Přestože se touto problematikou zabývají všechny ekonomicky 

vyspělé státy světa, jejich úspěšnost je stále pouze částečná. Faktory, které ovlivňují 

účast lidí starších 50 let na aktivní tělovýchovné činnosti, popisuje Kritická analýza 

empirických studií (Schick, 1998). Výsledky této studie tvrdí následující: 
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Na otázku „Jakou motivaci mají starší lidé k pohybovým aktivitám?“ bylo zjištěno 

následující: 

 nejdůležitější motivační složkou je pro seniory okruh přátel, kteří mají sami 

vztah k pohybu, 

 na druhém místě je doporučení lékaře či zdravotní důvody, 

 jako třetí v pořadí je příklad rodinného prostředí. 

Druhá otázka se týkala bariér, které jim stojí v cestě proto, aby byli aktivnější. Za 

nejvýznamnější se považují: 

a) Osobnostní faktory, které dále člení na: 

 fyzické (především zdraví, nemoc, zdatnost), 

 psychické (např. očekávání kladného prožitku, který se nedostaví, necítí se 

být sportovcem, pohodlnost). 

b) Faktory blízkého okolí, které dále člení na: 

 sociální (nechápe ho okolí, je mu to vytýkáno, je zesměšňován), 

 ekologické (např. složitá doprava, zaměstnání). 

Třetí otázka se týkala důvodů, které vedou k zanechání pravidelnější pohybové činnosti. 

Nejčastějšími příčinami jsou: 

 zdravotní objektivní důvody, lékařsky potvrzené, 

 zdravotní subjektivní důvody (pocit únavy, ochabnutí zájmů, aj.), 

 osobní rozhodnutí, krátkodobé zaměstnání, péče o člena rodiny, vnuky.  

Psychologové uvádějí, že k věrnosti setrvání v pravidelném cvičení nestačí 

pouze vědomí, že je to užitečné pro zdraví a dlouhý život, čili racionální motivace. Je 

zapotřebí, aby lidé dosahovali při cvičení také emočního prožitku, radosti z atmosféry a 

družnosti, která k pohybu patří. Tento princip by si k srdci měli vzít hlavně cvičitelé při 

přípravě každé cvičební lekce. (Štilec, 2004) 

Sociologická šetření potvrzují, že v současné době sehrávají negativní roli i 

sociální bariéry, jelikož vytvářejí u mnohých seniorů ostych sportovat ve věku, který je 

veřejností vnímán jako období klidné důstojnosti. Avšak neměli bychom propadat 

demografické panice a měli bychom stáří začít chápat jako důležitou etapu v životě, 

odstranit mýtus, že stáří je nemoc a přestat posuzovat stáří podle věku a nemocí. 

Úkolem každého z nás je a bude vytvořit si vlastní model aktivního stárnutí, přijímat a 
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správně vybírat pro sebe užitečné nové informace, tvořivě pracovat a kvalitně 

odpočívat. Důležité je učit se způsobu života, který mi přináší radost, i přes změny, jež 

nás ve stáří mohou provázet. 

Níže je uvedeno dle Carlsona (1998) několik rad k zamyšlení, které se vztahují 

k motivaci obecně, ale lze je poměrně dobře aplikovat i ve spojení k motivaci seniorů 

k pohybovým aktivitám: 

 Smiřte se s nedokonalostí. 

 Nekažte si život kvůli maličkostem. 

 Naučte se žít v přítomnosti. 

 Staňte se trpělivějšími. 

 Zeptejte se sami sebe: bude na tomhle záležet ještě za rok? 

 Vytvořte si vlastní rituály. 

 Buďte vděční, když se cítíte dobře, a s nadhledem přijímejte situace, kdy vám 

není právě nejlépe. 

 Když něco děláte, dělejte jen jednu věc. 

 Myslete na to, co máte, a ne na to, co byste chtěli mít. 

 Naučte se zahánět negativní myšlenky. 

 Naplňte svůj život láskou. 

Nejdůležitějším podkladem motivace je úsilí organismu dosáhnout rovnováhy mezi 

sebou a prostředím takovými činnostmi, které nás budou dělat šťastnými a budeme 

proto přesvědčeni chtít v činnosti dále a dále pokračovat. 

1.3.4 Univerzita třetího věku (U3V) jako součást celoživotního vzdělávání 

Představa, že výchova a vzdělávání probíhá pouze v období dětství a dospívání 

je už dávno překonaná. Výchova a v jejím rámci i vzdělávání je dnes chápána jako 

proces celoživotní. (Muhlpachr, 2004). Proto bych ráda v této kapitole zmínila 

univerzitu třetího věku (U3V) jako možnou součást celoživotního vzdělávání seniorů. 

Vzdělávání na U3V umožňuje seniorům nejvyšší možnou úroveň vzdělání. Studium má 

charakter výhradně osobnostního rozvoje, nikoli profesní přípravy. 

Pedagogický slovník popisuje tuto vzdělávací aktivitu takto: „Univerzita třetího 

věku je specifická forma vzdělávání dospělých, určená pro vzdělávání seniorů. 

Realizuje se jako cykly přednášek nebo jako ucelené studium (i několika semestrové) v 
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různých oborech humanitních, společenskovědních i přírodních. Vyučují vysokoškolští 

a jiní odborníci. Neposkytuje akademické tituly, vzdělávání je zde hlavně prostředkem 

aktivního naplnění života.“ (Průcha, 2001) 

První U3V byla založena roku 1973 v Toulous ve Francii. Cílem bylo vytvořit 

vzdělávací příležitosti pro stárnoucí populaci a nabídnout takový program, který by 

odpovídal potřebám této věkové skupině. Tento vzdělávací fenomén se posléze rozvinul 

nejen po celé Francii, ale i po celém světě. 

První kurzy pro seniory v Čechách se začaly uskutečňovat od roku 1986 na 

Karlově univerzitě, Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a na Univerzitě 

Palackého v Olomouci. Důležitý zlom v systému vzdělávání seniorů nastal také v roce 

2000, kdy technicky zaměřené české vysoké školy otevřely kurzy z oblasti moderních 

technologií. Cílem bylo vzdělávat seniory také v nových technologiích, aby i senioři 

mohli plnohodnotně využívat spojení se současnou společností. Senioři se naučí 

využívat současné technologie, jako jsou mobilní telefony, počítače, či třeba dopravní 

systémy atd. U3V má za úkol celkově zlepšit kvalitu života seniorů ve všech směrech, 

ne pouze rozšiřovat již naučené dovednosti a vědomosti. (Dvořáčková, 2012) 

Důležitou rolí U3V je také možnost sociálního kontaktu s podobně smýšlejícími 

a věkově blízkými lidmi, navazování nových přátelství, překonávání pocitu osamělosti, 

izolovanosti, či nepotřebnosti, vědomé zpomalování procesu stárnutí, udržování 

psychické svěžesti, vhodné a kvalitní naplnění volného času. (Třetívěk, 2005-2010 

[online]) 

1.3.4.1 Univerzita třetího věku na FTVS UK 

Pro (především) pražské seniory je k dispozici kvalitní program týkající se teorie 

a praxe v tělovýchově seniorů na Univerzitě Karlově v Praze, konkrétně na Fakultě 

tělovýchovy a sportu. Studium má dva roky, čili čtyři semestry.  

Cílem kurzu U3V na FTVS je poskytnout seniorům v důchodovém věku 

možnost, aby se kvalifikovaně a na univerzitní úrovni mohli seznamovat s nejnovějšími 

poznatky v oblasti sportu, výživy, zdravého životního stylu, masáží atd. Posluchačem 

U3V se může stát každý občan, který dosáhl důchodového věku a má středoškolské 

vzdělání s maturitou. Poplatek za kurz pro školní rok 2015/2016 činí 750Kč za semestr 

(každý kurz poplatek 2000 až 3000 Kč). Na konci studia absolvent zpracuje písemnou 
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práci na zadané téma. Absolventi získají osvědčení Univerzity Karlovy, které je 

slavnostně předáváno v aule Karolina. 

Celá výuka začíná pětidenním kurzem s názvem Turistika jako cesta za 

poznáním, který se koná zpravidla v průběhu září v Krkonoších v Peci pod Sněžkou. 

Následně v prvním semestru posluchači absolvují již na fakultě několik přednášek na 

témata: základy kineziologie, fyziologie člověka, fyziologie pohybové zátěže člověka, 

starší věk a sport, výživa v seniorském věku, stres a jeho prevence a další. 

Ve druhém semestru je výuka dělena do skupin a probíhá výuka Regeneračních 

procedur, kde se senioři můžou těšit zejména na výuku masáží. Studenti se učí na 

rehabilitačních stolech masírovat navzájem dolní a horní končetiny, záda, krční páteř a 

závěrečný blok výuky je pak věnován automasáži. Výuka je navíc doplňována o 

zdravotní plavání a cvičení ve vodě v Tyršově domě. 

Třetí semestr je zahájen týdenním cyklisticko-turistickým kurzem v jižních 

Čechách.  Následně je ve školním roce zařazena zdravotní tělesná výchova, která je 

soustředěna na cvičení pro správně držení těla, cvičení dechová a relaxační, doplněna o 

ukázky cvičení s overbally, therabandy, gymbally a BOSU. Dále probíhá výuka v 

laboratoři sportovní motoriky, kde si posluchači zjišťují různé antropo-motorické údaje, 

kvalitu svalové hmoty, testují si stabilitu apod. Fakulta neopomene ani znalost 

moderních technologií a v počítačové učebně se posluchači seznámí s prací na počítači. 

Studenti pak budou mít potřebné znalosti, aby byli schopní na konci čtyř semestrálního 

studia zpracovat svou závěrečnou práci na počítači.  

Ve čtvrtém semestru se studenti seznamují s prvky jógy a s různými druhy zdravotních 

cvičení. Na závěr jsou zařazeny také Lidové tance Čech a Moravy za klavírního 

doprovodu v Nosticově hale na Malé Straně. (Univerzita Karlova v Praze, 2012 

[online]) 

1.3.5 Význam aktivního životního stylu pro seniora 

Aktivita ve stáří je velice důležitá. Zajímavý experiment týkající se významu 

aktivity pro seniora provedl švédský lékař a výzkumník Bengt B. Arnetz a jeho kolektiv 

(1983). Experimentu se zúčastnilo 60 seniorů z domova pro seniory, jak muži, tak ženy 

různého věku, kteří byli náhodně rozděleni do dvou skupin. První skupina byla aktivně 

zapojena do programu, který sestával ze společenských aktivit, výletů, různých kroužků 

a také terapie zaměřené na jejich aktivizaci. Druhou skupinu ponechali v dosavadním 
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režimu. Výsledky potvrdily, že první skupina si v období po třech až šesti měsících od 

intervence vedla daleko lépe než druhá skupina ve všech měřených oblastech (produkce 

různých hormonů, vlastní aktivita, interakce mezi seniory navzájem a s personálem a 

pozoruhodně také fyzická výška, která se u první skupiny zvýšila – tj. napřímil se 

postoj). 

Aktivní trávení volného času realizované aktivitami sportovního charakteru má 

významný vliv na psychiku člověka, snižuje pravděpodobnost výskytu úzkosti, 

podporuje psychickou odolnost a dále má vliv na socializaci člověka a jeho integraci do 

společnosti. Jedinci v důchodu mají velké problémy se ztrátou sociálního postavení a 

právě sport je prostředek jak si ji jedinec může udržet. Pohybová aktivita tedy hraje 

v životě člověka významnou roli v oblasti tvorby a podpory jeho zdraví, kultivace a již 

zmíněné socializace. Řada odborníků potvrzuje příznivý účinek pohybu a zdravého 

životního stylu na velkou řadu nemocí. Pozitivně ovlivňuje pravděpodobnost výskytu 

řady chronických a degenerativních onemocnění, posiluje kardiovaskulární systém 

(prevence srdečních infarktů), metabolismus i svalstvo. Pohybovým přínosem je 

rozhodně i zlepšení kondice, díky které nám je umožněno prodloužení aktivní délky 

života až o několik let.  

Nedostatkem fyzické aktivity dochází k úbytku svalové hmoty a k celkovému 

zhoršení pohyblivosti člověka. Špatná pohyblivost pak vede k sociální izolaci a to pak 

následně negativně ovlivňuje jeho zdravotní stav. Nedostatek fyzické aktivity je také 

jednou z hlavních příčin obezity. Při navrhování pohybových aktivit je však třeba 

postupovat individuálně, jinak by pohybová aktivita u seniorů mohla mít i negativní 

dopady (únava, bolest, flustrace). Vždy proto musíme znát zdravotní stav seniora a 

podle toho vybrat vhodné prvky pohybové aktivity. (Mamaloca, 2012 [online]) 

 

1.3.6 Koncepce preventivních programů 

V preventivních programech starých lidí dbáme hlavně na funkčnost propojení 

řídících a výkonných struktur pohybového systému. Usilujeme o udržení, podporu a 

zlepšení funkce kardiovaskulárního a respiračního systému. Snažíme se o udržení 

pohyblivosti – hlavní je lokomoce a soběstačnost. Funkce řídicích center CNS 

aktivujeme variabilní motorickou aktivitou. (Štěpánková, Höschl a Vidovičová, 2014) 
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„Primární prevence snižuje riziko vzniku choroby. Patří sem nekuřáctví, fyzická 

aktivita, správné stravovací návyky a dále prevence úrazů, osteoporózy, infekčních 

chorob a ischemické choroby srdeční. Sekundární prevence zlepšuje prognózu 

v klinických stadiích onemocnění a zabraňuje jeho progresi. Nástroje terciální prevence 

zmírňují dopad průběhu choroby na jedince.“ (Štěpánková, Höschl a Vidovičová, 2014) 

1.3.6.1 Dělení pohybových programů pro seniory podle obsahu 

 Kondiční cvičení: Cílem cvičení je udržet či zlepšit celkovou kondici se 

zaměřením na rozvoj základních motorických schopností. Zařazujeme sem cviky 

pro rozvoj kloubní pohyblivosti, svalové síly a vytrvalosti, pohybové koordinace 

a fyzické kondice. 

 Kondičně-vytrvalostní cvičení: Cílem cvičení je upravit či zlepšit 

kardiorespirační fyzickou zdatnost a ovlivnit komplikace související 

s regresními pochody v těle. Zařazujeme sem vytrvalostní aktivity cyklického 

charakteru, jako jsou např. chůze, běh, jízda na kole, jízda na bicyklovém 

ergometru apod.. Důležité je řídit se doporučenými intenzitami zátěže. 

 Silové cvičení: Cílem je ovlivnit jak lokální, tak celkovou svalovou sílu, zvětšit 

svalový objem, zabránit svalové atrofii. Zařazujeme sem cvičení proti odporu i 

s využitím náčiní (činky, gumy, pytlíky s pískem atd.) 

 Koordinačně-balanční cvičení: Cílem je korigovat koordinační poruchy a 

poruchy rovnováhy, které jsou spojené s periferními a centrálními poruchami 

nervového systému. Zařazujeme sem jak individuální, tak skupinová herní 

cvičení, je zde využíváno balančních pomůcek, jako jsou balanční polštáře 

BOSU, apod. (Štěpánková, Höschl a Vidovičová, 2014) 

1.3.6.2 Dělení pohybových programů pro seniory podle formy 

Dle Štěpánkové, Höschla a Vidovičové (2014) dělíme cvičební programy na: 

 Individuální cvičební programy: Výhodou individuálního cvičení je, že se 

můžeme cvičícímu plně věnovat, je zde možná okamžitá korekce chyb a do 

cvičení lze zařadit i složitější prvky. Délka trvání cvičení se pohybuje okolo 30 – 

45 minut. Tento časový údaj je pouze orientační, protože vždy závisí na 

aktuálním stavu a funkční zdatnosti jedince. 

 Skupinové cvičební programy: Příznivým důsledkem skupinových cvičení je 

udržování a rozšiřování sociálních kontaktů a vazeb mezi jednotlivými členy. 
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Z tohoto důvodu je tento typ cvičení starými lidmi velice vyhledávaný. 

Významnou rolí je zde i vzájemná motivace ke cvičení a vzájemná podpora. 

Délka cvičení je zde obdobná jako u individuálního cvičení, stejná zůstává i 

náplň a zátěž. 

Výhodou skupinového cvičení oproti individuálnímu je možné zařazení 

skupinových her do programu. Vždy se musí přihlédnout k nestejné výkonnosti 

a schopnosti jednotlivých členů. Z toho vyplývá nutnost přizpůsobit celkovou 

náplň cvičení slabším jedincům. 

 Fyzioterapie: Fyzioterapie v tomto oboru by měla být prováděna na určitém 

stupni odbornosti a musí obsahovat dané složky. Jednou z nich je ambulantní 

péče o seniory a druhou jsou lůžková oddělení (hospitalizace při zhoršení 

zdravotního stavu). V oblasti prevence jsou důležitou složkou rehabilitační 

ústavy, lázně, domovy důchodců, penziony pro seniory a domácí péče (tzv. 

home care). Je potřeba ke každému klientovy přistupovat individuálně, jak po 

fyzické, tak po psychické stránce. V tomto procesu hraje důležitou roli rodina a 

zázemí klienta. Je potřeba jedince informovat o průběhu rehabilitace. 

(Štěpánková, Höschl a Vidovičová, 2014) 

1.3.7 Vhodné pohybové aktivity, pravidelnost a trvání cvičení 

Výběr pohybové aktivity by se měl vždy odvíjet od zdravotního stavu, ve kterém 

se senior nachází. Většina lidí může s cvičením začít i bez konzultace s praktickým 

lékařem, vždy však záleží na zdravotním stavu jedince. Pokud má dotyčný jakékoliv 

zdravotní problémy, měl by probrat záměr začít cvičit a sestavení cvičebního plánu 

s praktickým lékařem. Ten dá patřičná doporučení a cvičební plán dokáže vhodným 

způsobem doporučit. S cvičením by se mělo začínat postupně, aby se tělo se zvýšenou 

tělesnou aktivitou sžilo.  

Základ cvičení pro seniory by měla tvořit hlavně aktivita zdravotně-rehabilitační. 

Pohyb by měl být zdrojem radosti a vnitřních prožitků obohacujících člověka. Volíme 

pohyby pomalé, vědomé, klidně a soustředěně prováděné. Zdatnější jedinec může volit 

cviky o trochu náročnější, aby ho cvičení nenudilo a měl pocit, že ho posouvají 

kupředu. Naopak jedinci méně zdatní volí cviky jednodušší, které je nebudou odrazovat 

svojí náročností a strachem z úrazu. (Štilec, 2004) 
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Vždy je potřeba u návrhu pohybové intervence zohlednit možná rizika, která jsou 

spojena s realizací pohybových aktivit, a teprve poté benefity, které pohybové 

intervence přináší. Je třeba připomenout, že neexistuje naprosto bezpečná pohybová 

aktivita. Matouš a kol. (2002) doporučují pro výběr pohybových aktivit v období senia 

dynamické cyklické činnosti vytrvalostního charakteru. Řadí sem činnosti, ve kterých se 

zapojují velké svalové skupiny, střídá se napětí svalu s jeho uvolněním, pohyb je 

koordinován s dýcháním a energie je získávána za přístupu kyslíku. K těmto aktivitám 

řadíme například chůzi, jízdu na kole či na ergometru nebo plavání. Velmi vhodná je i 

severská chůze (Nordic Walking), která umožňuje stabilitu a práci horních končetin a 

ulehčuje zatíženým zádovým svalům (zejména v oblasti beder) při chůzi.  

Názory odborníků na pravidelnost a trvání cvičení jsou různé, nicméně většina se 

v názorech shoduje pouze s drobnými odchylkami. Kyralová, Matoušová (1996) 

doporučují sportovat 3x týdně 1 hodinu nebo 5x týdně 30 minut mírnou až střední 

intenzitou (30-60% maxima, a pokud lékař dovolí, po dobu 5 minut až do 75 % 

maxima). Měli bychom kombinovat aerobní a posilovací cvičení. Důležité je do 

programu zařadit také strečink (ideálně 15 minut denně), kdy udržujeme flexibilitu a 

kloubní pohyblivost a tím předcházíme artróze a ankylóze (ztuhlost kloubu následkem 

poranění nebo kloubního onemocnění). Posilovacím cvikům bychom se měli věnovat 

dvakrát týdně. Jako možnou variantou posilovacího cvičení jsou cviky s vhodnou zátěží 

v podobě malých činek, ale postačí například i naplněné plastové láhve vodou. 

Posilování působí jako prevence proti osteoporóze a svalové atrofie. Vhodnou aerobní 

aktivitou je například plavání, které se doporučuje 20-30 minut dvakrát v týdnu. 

(Keclíková a Keclíková, workshop 24.1.2015) 

1.3.8 Nevhodné pohybové aktivity 

Vedle řady jistě nesporných benefitů pohybových aktivit u seniorů je třeba zmínit 

i možné komplikace, které mohou pozitivní efekt pohybových aktivit výrazně snížit, či 

dokonce negovat. K zásadním patří nebezpečí pádu, které v důsledku dekalcifikace 

kostí znamená výrazné riziko zlomenin. Dále je třeba mít na paměti, že podstatná část 

seniorů má metabolické nebo oběhové problémy a nevhodná forma pohybové aktivity 

spolu s vysokou intenzitou zatížení může mít za následek významné ohrožení života 

zatěžovaného seniora. Za velmi riziková cvičení jsou považována cvičení, kdy dochází 

k rychlým změnám polohy těla, např. sed-vztyk a opačně, kde akutní nedokrvenost 
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mozku (hypotenzní reakce) může vyvolat nestabilitu nebo pád a v nejhorším případě i 

ztrátu vědomí. (Štěpánková, Höschl a Vidovičová, 2014) 

Dle Mlýnkové (2011) jsou nevhodné 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 cvikům, násilným korekčním pohybům a polohám, dlouhodobým 

pochodům (únavové zlomeniny). Při nerespektování může dojít také k natažení nebo 

prasknutí svalu.  (Mlýnková, 2011) 

Syslová (2005) řadí k nevhodným cvičením tato: 

 přeskoky, poskoky, seskoky 

 švihová cvičení 

 záklony hlavy spojené s rotací, polohy hlavou dolů 

 prudké změny pohybů a poloh 

 rychlé tempo a nevhodný rytmus hudby 

 náročnější pohybové hry vyžadující rychlost a obratnost 

 složitá koordinační cvičení 

 cvičení na nářadí 

 izometrická cvičení se zadržováním dechu 

 spinální cvičení při podezření na výhřez meziobratlové ploténky 

1.3.9 Doporučované sporty pro seniory 

Mezi vhodné pohybové aktivity dle Štilce (2004) patří: 

 procházka, chůze a pěší turistika (pokud možno v přírodě) 

 Nordic Walking (severská chůze) 

 jízda na kole, jízda na rotopedu 

 běžecké lyžování (v mírném tempu) 

 plavání a cvičení ve vodě (např. aquafitness) 

 cvičení v posilovnách a fitness centrech 

 pohybové a psychomotorické hry 

 tanec, jednoduché kroky, rytmická cvičení 

 kreativní pohyb na hudbu, vyjadřování nálady, pocitu na hudbu 

 cvičení zaměřená na koordinaci, reakci, silovou schopnost 
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 vyrovnávací a uvolňovací cvičení 

 zdravotně-rehabilitační cvičení 

 relaxační a dechová cvičení 

 vybraná cvičení jógy, čínská zdravotní cvičení, Tai-či 

 práce v domácnosti, práce na zahrádce 

Všechny z uvedených sportů nemusí být vhodné pro všechny seniory, vycházíme 

vždy ze zdravotního stavu jedince. Zdravý prospěšný pohyb je vhodné provozovat jak v 

přírodě, tak v tělocvičně. Nicméně propojení čerstvého vzduchu, měkkého podkladu pro 

chůzi, ticha a klidu, flory a fauny je zárukou toho nejkvalitnějšího aktivního odpočinku. 

Velmi populárním se v poslední době stal Nordic Walking, což je chůze se speciálními 

holemi (viz podkapitola 3.3.4). 

1.3.10 Obecné zásady pro cvičení se seniory 

Mezi zásady pro cvičení Kopřivová (2012) řadí: 

 o cvičení se nejprve poradíme s lékařem 

 cvičiteli sdělíme svůj zdravotní stav 

 cvičíme pomalu, klidně a správně dýcháme 

 při únavě si odpočineme a vydechneme 

 vnímáme pocity při cvičení 

 uvědomujeme si pohyby těla při cvičení 

 cvičení by mělo být příjemné, nedopusťte pocit bolesti 

 vyvarujte se cvičením, která se nedoporučují v seniorském věku (prudké střídání 

poloh, skákání, rychlé pohyby, předklony, atd.) 

 cvičení opakujeme minimálně 4x (lépe 6-8x), respektujeme subjektivní 

pocity při cvičení 

Cvičitel seniorů by se měl dle Štilce (2004) řídit těmito zásadami: 

 Cvičitel by měl: 

- mít odborné znalosti včetně všech specifik práce s tělesným zatížením 

- mít obecné znalosti o fyziologických a psychických změnách stárnoucího 

organismu 

- v případě potřeby dokázat poskytnout první pomoc 

- být trpělivý 
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 Cvičitel by měl znát základní zdravotní charakteristiky svých svěřenců a vést si 

jejich stručnou evidenci. Nutností je vstupní zdravotní prohlídka oběhového a 

pohybového aparátu a potvrzení, že je senior schopen cvičit na dané lekci. 

 Cvičební lekce by měly probíhat ideálně v dopolední době, jelikož senioři jsou 

obvykle více čilí a mají čas na seberealizaci. 

 Náročnost zatížení musí odpovídat zdravotní a výkonnostní úrovni cvičenců. 

 Cvičitel musí respektovat individuální možnosti každého cvičence. 

 Nová cvičení zařazujeme postupně, častěji je opakujeme a upevňujeme 

zvládnuté prvky. 

 Při cvičebním procesu se snažíme motivovat, chválit, povzbuzovat a mít 

trpělivost, ale zároveň opravovat chyby. 

 Dbáme na soulad pohybu s dechovou frekvencí, který vede cvičence k hlubšímu 

prožitku – redukujeme cvičení vedoucí k zadržování dechu a zvyšování 

nitrohrudního tlaku. 

 Využíváme hudební doprovod, který udává rytmus a vytváří pohodu při cvičení. 

 Usměrňujeme seniory k celostnímu stylu života, pěstujeme pozitivní přístup a 

vztah ke své osobě, k okolí, přírodě a životu, respektujeme biorytmy a 

využíváme racionální stravování včetně pitného režimu. 

1.4 Výživa ve stáří 

1.4.1 Výživa a její vliv na kvalitu života 

Podstatnou rolí v péči o starého člověka je bezpochyby výživa. Správná výživa 

totiž významně ovlivňuje celkový stav lidského organismu – jeho tělesnou i duševní 

výkonnost, odolnost k infekci, lepší zvládání stresu i rychlejší hojení ran. Správná 

výživa má tedy pozitivní vliv na kvalitu života. „ Souvislost jídla s životem je zřejmá již 

ze slov výživa, živina. Vyjadřují nezbytnost kvality výživy pro obnovu sil organismu a 

jeho růstu. Výživa je komplexní jev, který vyžaduje celostní pohled na lidskou bytost a 

přírodu současně.“ (Kubíčková, 1996). Faktem je, že obézní lidé, kteří nerespektují 

základní pravidla správné výživy, nepoznají úplný potenciál své vitality, energie a 

radosti ze života, protože nežijí celkově v pohodě.  

Smutnou skutečností je, že lidé, stravující se v ekonomicky vyspělých zemích 

jsou do značné míry ovlivněni reklamou a ekonomickými zájmy. Současné pohledy na 

stravování se obecně shodují v kritice konzumace přemíry živočišných produktů 
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(bílkovin a tuků) a rafinovaných potravin nad stravou rostlinnou, což vede k velkému 

energetickému příjmu a následné obezitě. „ Změna stravovacích návyků není úkol 

jednorázový, ale měla by souviset s trvalou úpravou celého životního stylu. Je 

potvrzeno, že náhlé, jednorázové a krátkodobé změny stravovacích zvyklostí (diety) 

mívají často negativní vliv, zejména na starší organismus. Organismus žádá vyvážené 

dlouhodobé působení, bez krátkodobých extrémů, např. hladovění nebo jednostranné 

stravy, a s následným návratem ke starým zlozvykům značné konzumace apod.“ (Štilec, 

2004) 

Zásady zdravé výživy dle Štilce (2004) : 

 Pravidelnost a rytmus – to zahrnuje nejen pravidelné přijímání potravy, ale i 

pravidelný vylučování jejích zbytků. Je známo, že značná část populace, 

zejména starší, trpí v důsledku nevhodného stravování a minimálního pohybu 

poruchou vylučování. Proto je dobré zvýšit příjem potravy s dostatkem vláknin 

(ovoce, zelenina) a zvýšit pohybovou aktivitu (případně zařadit cvičení pro 

povzbuzení peristaltiky). 

 Vyvážený stav mezi složkou rostlinnou a živočišnou – konzumace nadměrného 

množství bílkovin způsobuje překyselení organismu, tedy narušuje rovnováhu 

mezi látkami kyselými a zásaditými. (Fořt, 1995). Pro vyváženou výživu by tělo 

mělo dostávat 5-7x více zásadotvorných látek (zeleniny, ovoce, mléčných 

výrobků) a snížit příjem kyselotvorné potravy (maso, vejce, uzeniny, slaná a 

tučná jídla, bílá mouka, rýže apod.). 

 Poměr potravin čerstvých a přírodních ve vztahu k rafinovaným, 

konzervovaným a technologicky zpracovaným – je nezbytné snížit objem 

potravin konzervovaných, dlouhodobě skladovaných, smažených, pečených, 

zpracovaných v mikrovlnných troubách, a naopak zvýšit syrovou potravu 

s dostatkem energie, enzymů, stopových látek a vitaminů. 

 Mléčné výrobky – dodržovat umírněnou konzumaci. Vhodné jsou zakysané 

mléčné produkty, jogurty. 

 Vyvarovat se nepřiměřené konzumaci solí a cukru.  

 Dostatek vitamínů a minerálů. 

 Dostatek tekutin – obecně se doporučuje vypít asi 2 litry tekutin denně. 

Doporučené nápoje jsou: neslazené bylinné čaje, zelený čaj, káva z melty, 

podmáslí, kefírové mléko, ovocné šťávy, v rozumném množství víno nebo vinný 
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střik. Minerální vody obměňujeme, množství minerálů může zvyšovat krevní 

tlak. 

 Respektovat důležitý faktor zdravé výživy a to psychické naladění – jíst ve 

stresu, neklidu a rozčilení je nezdravé. K zásadám zdravé výživy řadíme klidnou 

mysl a dobré sociální vztahy. 

1.4.2 Potravinová pyramida 

V roce 1974 zpracovali Švédové Anna Britt Agnsäter a Fjalar Cleme návod jak by 

se měl člověk stravovat, jaké potraviny a v jakém množství by měly být zastoupeny 

v jeho jídelníčku. Návod sestavili do trojúhelníku, ve kterém jsou od základny k vrcholu 

seřazeny potraviny podle množství živin a energetické hodnoty tak, že na základně jsou 

umístěny potraviny s nejmenší energetickou hodnotou a největším množstvím živin, 

směrem k vrcholu se postupně u potravin zvyšuje energetická hodnota a snižuje 

množství živin. Tato pomůcka byla označena jako „potravinová (nebo výživová) 

pyramida“.  

Tato pyramida, která představuje znázornění potravin podle jejich důležitosti pro 

lidský organizmus, se postupně rozšířila do celého světa. Je to vlastně návod, kterým 

potravinám by měl člověk z hlediska výživové hodnoty dávat přednost a které by měl 

naopak omezit případně odstranit z jídelníčku. 

Složení potravinové pyramidy neplatí jednotně pro všechny světové oblasti. 

Potravinové pyramidy se navzájem liší podle jednotlivých zemí. Liší se druhem 

potravin, které se v dané oblasti běžně nachází. Je naprosto samozřejmé, že se bude lišit 

potravinová pyramida ze severní Evropy, od pyramidy, např. z jižní Evropy. 

Svým tvarem také potravinová pyramida určuje doporučené množství jídla a tím 

se stává důležitou pomůckou pro výživové odborníky při sestavování různých diet. Její 

dodržování slouží ke snížení nebezpečí výskytu některých chorob jako je cukrovka, 

rakovina nebo infarkt, ale také snižuje riziko obezity. Pyramida byla rozdělena na 

několik pater, která nastiňují množství porcí jednotlivých potravin, které se snižuje 

směrem k vrcholu. (Kavínová, 2009 [online]) 
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Následující graf představuje vzorovou potravinovou pyramidu pro naši zemi. 

 

Obr. č. 1 Potravinová pyramida (Vím co jím, 2013 [online]) 

Nejnižší patro (základna pyramidy) obsahuje hlavně obiloviny a dále brambory, 

rýži nebo těstoviny. Jedná se o potraviny, které jsou pro člověka základním zdrojem 

energie. V prvním patře je zejména ovoce, v naší oblasti hlavně jablka ale i citrusové 

plody. Ty zabezpečují přísun rostlinné vlákniny a dále uhlohydráty, vitamíny a 

minerály. Obsahem druhého patra je zelenina, důležitý zdroj vitamínu A. Ve třetím 

patře jsou potraviny, které představují význačný podíl bílkovin. Jsou to jednak mléčné 

výrobky, jednak maso a luštěniny. V posledním patře se nacházejí sůl, cukr a tuky. V 

případě tuků, jsou to tuky živočišné, které je možné ve výživě nahradit tuky rostlinnými 

(např. slunečnicový nebo olivový olej). Cukr, který je zdrojem kalorií, neobsahuje 

žádné výživové látky. Využívání potravinové pyramidy by mělo zaručit lepší 

vyváženost stravy v naší společnosti. (Kavínová, 2009 [online]) 

 

 

 

http://wiki.knihovna.cz/index.php/Soubor:Pyramida.png
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V České republice se potravinovou pyramidou a jejím využitím zabývá několik 

organizací. Například společnost „Fórum zdravé výživy“ vypracovala pro naše 

podmínky následující potravinovou pyramidu: 

 

Obr. č. 2 Potravinová pyramida dle FZV (Fórum zdravé výživy, 2013 [online]) 

Tato pyramida by měla složit zejména k tomu, aby si každý mohl sestavit vlastní 

jídelníček, který by odpovídal jak jeho potřebám, tak by i zajišťoval nejvhodnější 

složení z hlediska zdravé výživy. K těmto zásadám patří i jiná organizace stravování. 

Doporučuje se např. jíst menší porce několikrát denně (někdy je doporučováno jíst 

v hodinových intervalech), nejíst po 17. respektive 18. hodině, jíst nejpozději 2 hodiny 

před spánkem apod.  Současně je třeba zamezit zvyšování hmotnosti nepoměrem mezi 

příjmem a výdejem energie. Nezbytným doplňkem zdravé stravy je „pitný režim“. 

Denní dávka tekutin (hlavně vody) by se měla pohybovat mezi 2 a 3 litry. (Fórum 

zdravé výživy, 2013 [online]) 

Doporučení potravinové pyramidy dle FZV v bodech: 

 Jezte pestrou stravu rozloženou do celého dne. 

 Zvyšte spotřebu zeleniny a ovoce na 600g denně (400g zeleniny, 200g ovoce). 

 Denně konzumujte nejméně 2 litry tekutin, přednost dávejte vodě. 

 Nezapomínejte na pravidelnou denní konzumaci mléčných výrobků, nejlépe 

zakysaných. 

 Na teplou i studenou kuchyni používejte rostlinné oleje a kvalitní margaríny. 
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 Maso jezte jen libové, bez viditelného tuku. 

 Omezte smažené pokrmy a vyhýbejte se oplatkám, keksům a sušenkám s náplní 

a polevou. 

 Vybírejte si potraviny s nižším obsahem sodíku, nepřisolujte. 

 Udržujte si optimální tělesnou hmotnost, pravidelně se hýbejte.   

(Fórum zdravé výživy, 2013 [online]) 

 

1.4.3 Fyziologické změny ovlivňující výživu 

Se zvyšujícím se věkem dochází u seniorů k „biologickému stárnutí“. Jedná se o 

změny organismu, které postihují jednotlivé tělesné orgány. Postupně dochází ke 

zpomalení většiny funkcí a to jak u vnitřních orgánů, tak i v pohybovém systému. 

Změny se samozřejmě nevyhnou ani orgánům zajišťujícím výživu. Jedná se zejména o 

fyziologické změny, které se dotýkají jednak oblasti orální, jednak zažívacího traktu. 

V dutině ústní se stárnutí projevuje změnami sliznice (jazyk, tvrdé a měkké patro), 

snížení produkce slin a také zhoršený stav chrupu. V ústech dochází k bolestivým 

projevům (afty, změny sliznice, povlaky), vysychání úst (snížená produkce slin) a také 

ke zvýšené kazivosti zubů. Ta v mnoha případech končí i úplnou ztrátou chrupu. Dále 

dochází ke ztrátě chuti jako následek ztráty funkčnosti chuťových pohárků. To má za 

následek zhoršené rozmělňování potravy, ztížené polykání a také špatné vyslovování a 

ztížené dýchání. (Klevetová, Dlabalová, 2008) 

Důsledkem uvedených poruch jsou potíže s kousáním a polykáním které jsou 

v mnoha případech doprovázeny bolestivými projevy při příjmu potravy. To často vede 

ke konzumaci rozmělněné potravy, což znamená jednotvárnost v potravě a snížení 

obsahu důležitých živin, stopových prvků a vitamínů. Nedostatečné mechanické 

rozmělnění potravy bývá příčinou trávicích poruch. Některé problémy je možné 

odstranit např. příjmem upravené potravy (rozmixováním nebo úpravou velikosti soust). 

Problémy s kousáním lze odstranit opravou zkažených zubů případně zubní náhradou.  

Také v trávicím systému dochází v důsledku stárnutí k podstatným změnám. 

Potrava se pomaleji rozkládá a vstřebává, jako důsledek snižování objemu žaludečních 

šťáv. Dochází ke snížení činnosti vnitřních orgánů, jako jsou játra nebo slinivka břišní. 

Vzhledem ke ztrátě pružnosti dochází ke snížení objemu močového měchýře. Chronická 

zácpa a bolesti v bederní oblasti páteře jsou způsobeny poklesem tlustého střeva. 
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V tenkém střevě dochází k bakteriální nerovnováze. Jejím důsledkem je menší 

schopnost vstřebávání určitých látek. Ve starším organismu dochází také k časté 

dehydrataci. Ta je způsobena jednak celkovým snížením množství vody v organismu, 

jednak i snížením pocitu žízně. (Klevetová, Dlabalová, 2008)  

Dehydratace může být rovněž způsobena průjmy. Je proto třeba sledovat následky 

průjmu – dehydrataci a iontovou dysbalanci a zajistit dostatečný příjem tekutin a iontů 

některých minerálních prvků (např. sodíku a hořčíku). Obecně platí, že pro seniory je 

třeba zajistit potravu dostatečně pestrou a výživově hodnotnou, dostatečný přísun 

tekutin (dodržovat pitný režim) a současně sledovat zdravotní stav tak, aby nemohlo 

dojít k výživovým problémům. (Klevetová, Dlabalová, 2008) 
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2 CÍLE, ÚKOLY A METODIKA PRÁCE 

2.1 Cíle práce 

Cílem této práce je na základě literárního rozboru stanovení zásady návrhu 

pohybového programu pro seniory a současně vytvoření jednotky, která bude obsahovat 

soubor cviků ve vybraném fit parku a může posloužit jako nástroj pro instruktory, 

popřípadě pro seniory osobně. 

2.2 Úkoly práce 

1. Prostudovat českou a zahraniční odbornou literaturu. 

2. Na základě prostudované literatury vypracovat rešerši. 

3. Získaná data uspořádat do jednotlivých kapitol. 

4. Na základě získaných informací vytvořit zásady návrhu pohybové intervence 

pro seniory. 

5. Vytvořit návrh cvičební jednotky ve fit parku. 

2.3 Metodika práce 

Metodou sběru dat bude teoretická metoda ve formě literární rešerše. Základním 

kritériem pro výběr literatury bude oblast literárních zdrojů zaměřená především na 

gerontologii, fyziologické a psychické změny ve stáří, na pohyb a výživu ve stáří, na 

nové trendy volnočasových aktivit pro seniory. Čerpat budu převážně z dostupné české 

a zahraniční literatury uznávaných autorů v dané problematice, aby bylo možné 

garantovat určitou záruku, že závěry z použitých zdrojů jsou dostatečně kvalitní. Dále 

budu čerpat informace z internetových zdrojů, a to dle klíčových slov (senioři, stáří, 

pohybová aktivita, aktivní životní styl, aktivní stáří, volnočasová aktivita, výživa ve 

stáří, fit park) a budu vyhledávat relevantní informace týkající se mé práce. 
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3 ZHODNOCENÍ TEORETICKÉ ČÁSTI 

3.1 Nové trendy ve využívání volného času seniorů 

V posledních letech můžeme pozorovat řadu nových trendů v oblasti pohybových 

aktivit, mezi které patří například v poslední době velmi rozšířený Nordic Walking a 

jiné. Neustálým vývojem vědy a techniky můžeme stále dokonaleji poznávat lidské tělo, 

což vede k nejrůznějším objevům a novým názorům na to, jak s ním nejlépe zacházet a 

pečovat o něj.  Dále uvádím některé z nových trendů jako příklady, hlouběji se zaměřím 

na tématiku  rozvoje a výstavby fit parků v Praze, které jsou právě za účelem rozvoje 

pohybových aktivit budovány. 

3.1.1 Reminiscenční terapie 

Britský geriatr Robert Woods (Janečková, Vacková, 2010) definuje reminiscenci 

jako hlasité nebo tiché vybavování událostí ze života člověka, které se uskutečňuje buď 

o samotě nebo spolu s jinou osobou či skupinou. Reminiscenční terapie je „terapie 

vzpomínkou“, jejímž cílem je vyvolat příjemné vzpomínky, které mají pro člověka 

důležitou hodnotu, a tím zlepšit kvalitu jeho života. Jde o rozhovor terapeuta s klientem 

o jeho dosavadním životě a prožitých událostech za pomoci využití různých vhodných 

pomůcek jako jsou fotografie, staré předměty, filmy nebo hudba. 

3.1.2 Aromaterapie 

Doslovný překlad slova aromaterapie je léčba pomocí vůní. U geriatrického 

jedince nelze léčit pouze nemoci a řešit viditelné a vyřčené problémy. Je nutné zaměřit 

se i na psychickou stránku člověka. V tomto nám může pomoci právě obor rostlinného 

lékařství, nazývaný aromaterapie.  

Esenciální a éterické oleje příznivě ovlivňují lidský organismus, mají pozitivní 

vliv jak na fyzické, tak duševní zdraví.  Mechanismy v čichovém systému zasahují 

hlavně tkáně kůry mozkové, spánkové laloky a limbický lalok. Tyto centra ovlivňují 

lidskou paměť, učení, pozornost či náladu. 

Aromaterapie je vhodná pro osoby všech věkových kategorií, od kojenců, až po 

seniory. Samostatnou skupinu, která by měla být pod vedením odborníka, tvoří těhotné 

ženy a vážně nemocné osoby. Udává se, že aromaterapie je velmi vhodná při léčbě 

chronických onemocnění. Pocity, které aromaterapie vyvolává, jsou většinou příjemné, 

uklidňující, relaxační. Velmi dobré účinky jsou prokázány při stresových stavech, léčbě 
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depresí, bolestech svalů či revmatických bolestech, potížích trávicího traktu, při 

menopauze, úzkosti, nespavosti.(Laveryová, 1998) 

3.1.3 Muzikoterapie 

Celostní muzikoterapie je léčebný postup, kdy je využívaný poslech hudby, hlas, 

zpěv a vše co s tímto souvisí k navození pozitivních změn v oblasti tělesné, duševní, 

emoční, energetické a duchovní. Může být spojena s pohybem, malbou, poesií, 

dramatem. Často užívanou metodou nejen v domovech pro seniory, je 

fyziomuzikostimulace. V této metodě dochází k vzájemnému propojení fyzioterapie, 

muzikoterapie, masáží, pohybových cvičení a hudby. Metoda se provádí pod odborným 

dohledem fyzioterapeuta. Smyslem a úkolem fyziomuzikostimulace je sladit pohyb, 

tanec, cvičení, rehabilitaci, hru, zpěv a meditaci do jednoho komplexního celku. Lze ji 

praktikovat jak ve skupinách, párech, tak i pro jednotlivce. Fyziomuzikostimulace je 

cenná obzvláště u poruch intelektu a učení, dýchacích obtíží a chorob pohybového 

aparátu. Také je vynikajícím prostředkem k eliminaci civilizačního stresu a jeho dopadů 

na náš organizmus. (Skálová, Broniš [online]) 

3.1.4 Nordic Walking 

Severská chůze neboli Nordic walking je aerobní aktivitou, která zažívá 

v současnosti obrovský rozmach. Kolébkou tohoto nového sportovního odvětví je 

Finsko. Nordic walking přináší „nový rozměr chůze“ a je velmi oblíbenou aktivitou. 

Mezi její přínosy a důvody k provozování patří hlavně to, že představuje bezpečný, 

relativně finančně nenáročný druh pohybové aktivity, která nezatěžuje nadměrně 

klouby, má příznivé účinky na organizmus a podporuje sociální komunikaci.  

Oproti chůzi klasické využívá speciální sportovní hole a tím je spotřeba energie 

při stejné rychlosti chůze až o 46% vyšší. Zapojuje se více svalů těla oproti klasické 

chůzi, udává se zapojení téměř 90% svalů v těle. Spaluje se více kalorií a odbourávají se 

kalorie.  

Klasická chůze je obecně doporučovanou aktivitou, jelikož relativně málo 

zatěžuje klouby. Z tohoto hlediska je Nordic Walking ještě vhodnější, jelikož díky 

zapojení horních končetin se nežádoucí zátěž kloubů ještě více snižuje. (Škopek, 2010.) 
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3.1.5 Fit parky 

Fit parky jsou venkovní posilovny, které jsou určeny pro všechny věkové 

kategorie od 12 let, osoby s pohybovým omezením, rehabilitující spoluobčany, aktivní 

jedince a především seniory. Návštěva fit parků je zcela zdarma. Seniorům poskytují 

možnost zlepšit si svou fyzickou kondici, aktivně pobýt na čerstvém vzduchu a důležitá 

je také možnost navázání kontaktu s ostatními vrstevníky, což je přínosné hlavně pro 

osaměle žijící seniory.  

Venkovní areál se sestává z několika cvičebních strojů, jež jsou zaměřeny na 

protažení a posílení určitých částí těla, na hybnost kloubů a na udržení motorických 

schopností. Lokality, kde jsou parky pro seniory vystavěny, nejsou vybírány náhodně, 

ale vždy s ohledem na blízkou infrastrukturu. Nejčastěji tak bývají revitalizovány 

stávající parky, vnitrobloky panelových domů nebo místa v okolí nákupních center. 

Součástí každého fit parku jsou informační tabule, jak cviky provádět, protiskluzové 

podložky a městský mobiliář. Většina těchto sport parků nabízí zdarma cvičení pod 

dohledem trenéra alespoň jeden den v týdnu, v určitý čas (většinou v dopoledních 

hodinách). Na všech informačních tabulích jsou upozornění, kterými by se měli 

cvičenci řídit, obzvláště pak, že cvičení by senioři měli provádět podle svého aktuálního 

zdravotního stavu a své fyzické kondice.  

Vůbec první myšlenka realizovat fit park pocházela z Číny a jihovýchodní Asie. 

V Čechách vznikl první sportovní areál pro seniory v Praze na Petřinách v roce 2008. 

Míst, kde si mohou senioři zasportovat, od té doby přibývá. (Stoklasová, 2012) 

3.1.6 Fit parky v Praze 

V roce 2011 byly otevřeny fit parky v Praze 4 v Centrálním parku na Pankráci, 

18 na Spořilově a v Hodkovičkách. Fit park v Centrálním parku na Pankráci vznikl při 

revitalizaci parku a nachází se v jeho jihozápadním cípu poblíž křižovatky ulic K 

Sídlišti a Milevská. Sport park je vybaven stejnými cvičebními stroji jako hřiště v 

Podolí. Součástí Centrálního parku jsou také lavičky uzpůsobené pro seniory tak, aby se 

jim z nich dobře vstávalo. V budoucnu tu vznikne také hřiště pro děti, které bude však v 

dostatečné vzdálenosti od fit parku pro seniory, aby se senioři a děti vzájemně nerušily. 

(Dvořáčková, 2012 [online]) 

V roce 2011 vzniklo také podobné hřiště pro seniory v Praze 12 v Modřanech v 

ulici Zátišská. Fit park nabízí možnost protažení a posílení těla na sedmi stanovištích. 
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Tento park je uzpůsoben i pro vozíčkáře. U každého stanoviště jsou tabule, kde jsou 

přehledně zobrazeny cviky, které jsou vhodné pro začátečníka a pro pokročilého. 

Součástí fit parku je také hřiště pro pétanque. (Městská část Praha 12, 2011 [online])  

Od roku 2011 mohou fit park využívat také senioři z Prahy 8. Fit park se nachází 

v blízkosti Domova pro seniory Burešova. „Areál nabízí osm posilovacích strojů: lavici 

k posílení břišního svalstva, bradla, kyvadlový trenažér chůze, stroj na posilování svalů 

paží a zad, »surfovací« kyvadlovitý stroj, stroj na mobilizaci a posílení paží a 

ramenního kloubu, veslovací lavici a eliptický trenažér.“  V nedaleké zahradě 

Gerontologického centra se nachází hřiště pro pétanque. Na jaře 2012 se otevřel další 

sport park pro seniory, tentokrát v Lehnické ulici. (Dvořáčková, 2012 [online]) 

V roce 2010 byl otevřen Sport park pro seniory v Podolí, který vznikl 

revitalizací stávajícího parku naproti Podolské vodárně. Fit park je rozdělen na dvě 

zóny. V aktivní zóně je jedenáct cvičebních strojů. V klidové zóně si lidé odpočinou na 

lavičkách obklopených okrasnými květinami a zelení. Přístup do areálu je pro každého 

volný a zdarma. V letních měsících tu probíhá jednou týdně cvičení pod vedením 

lektorky.  Programem cvičení s trenérkou je úvodní společné rozcvičení a protažení, 

instruktáž k jednotlivým strojům a individuální poradenství v oblasti rehabilitace, 

zlepšení zdravotního stavu a správné výživy. V budoucnu by tu mělo být zřízeno i hřiště 

pro pétanque. (Zprávy idnes.cz, 1999-2015 [online]) 

Přehled dalších fit parků pro seniory v Praze: 

 Fit Park Praha 3 - Vítkov 

 Fit Park Praha 3 – Jarov 

 Fit Park Praha 4 – Vyšehrad, ul. V Pevnosti 

 Fit Park Praha 4 – Krč, ul. Ružinovská 

 Fit Park Praha 4 – Kamýk 

 Fit Park Praha 4 – Modřany, ul. Plovdivská 

 Fit Park Praha 4 – Modřany, ul. U Nádraží 

 Fit Park Praha 5 – Smíchov, Hořejší nábřeží 

 Fit Park Praha 5 – Smíchov, Park Sacré Coeur 

 Fit Park Praha 5 – Hlubočepy, ul. Lohniského 

 Fit Park Praha 6 – Dejvice, ul. Generála Píky 

 Fit Park Praha 6 – Petřiny, ul. Na Petřinách 
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 Fit Park Praha 6 – Lysolaje, U Zázračné studánky 

 Fit Park Praha 6 - Červený vrch 

 Fit Park Praha 7 – Holešovice, ul. Tusarova 

 Fit Park Praha 7 – Holešovice, Prague Marina 

 Fit Park Praha 7 – Holešovice, Stromovka – ul. U Podjezdu 

 Fit Park Praha 7 – Letná, Gymnázium Nad Štolou 

 Fit Park Praha 8 – Bohnice, ZŠ Ústavní 

 Fit Park Praha 9 – Střížkov, ul. Černého 

 Fit Park Praha 9 - Prosek, park za budovami Prosek Point 

 Fit Park Praha 9 - Letňany, ul. Tupolevova 

 Fit Park Praha 10 – Vršovice, ul. Tulská 

 Fit Park Praha 10 – Petrovice, ul. Frostova 

 Fit Park Praha 10 – ul. Jabloňová 

částečné cvičební parky na Praze 10 – ul. Jakutská, ul. Škvorecká, ul. Narcisová 

(Senior1, 2014 [online]) 

3.1.7 Shrnutí sportovní aktivity ve fit parcích 

Fit parky pro seniory se staly fenoménem posledních let. Městské části 

revitalizují stávající parky nebo budují zcela nové. Fit parky jsou zdarma, a proto jsou 

vhodnou alternativou ke cvičení ve fitness centrech. Oproti cvičení ve fitness centru je 

výhodou pobyt na čerstvém vzduchu a možnost navázání společenských kontaktů s 

vrstevníky. Pro fit parky také hovoří finanční náročnost fitness center. Při pravidelném 

cvičení minimálně 2 krát týdně by permanentka na jeden měsíc vyšla seniora na více 

než 1000Kč korun. Přínosem je také cvičení ve fit parku s fitness trenérem, který se 

může věnovat každému individuálně a taktéž je konzultace s ním zdarma. Při špatném 

provádění cviků si může senior spíše ublížit, takže role trenéra je zde nezastupitelná. Při 

cvičení je důležité nepřeceňovat své síly. V případě pocitu bolesti cvičení okamžitě 

přerušit. (Stoklasová, 2012) 

 

3.1.8 Návrh cvičební jednotky ve fit parku Zátišská 

Jak bylo uvedeno v kapitole 3.3.6 Fit parky v Praze, od roku 2011 je fit park pro 

seniory také v Modřanech v ulici Zátišská. V této kapitole jsem na základě konzultace 

s instruktorem Davidem Hufem a z dostupných podkladů pro instruktory z programu 
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„BudFitSeniore.cz“ sestavila návrh 1 cvičební jednotky a popsala jednotlivé cviky na 

strojích. Popisovaná lekce bude pro pokročilé cvičence, určená především pro aktivní 

seniory, kteří jsou zvyklí na určitou tělesnou zátěž a znají správné zásady cvičení. Pro 

začátečníky je doporučeno začít s méně obtížnými cviky, provádět menší počet 

opakování, ideálně pod dozorem instruktora, který nám cvičební jednotku přizpůsobí 

dle individuálních potřeb. (Seniore o. s., 2015) 
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3.1.8.1 Cviky na protažení (10 minut) 

1) Cvik č. 1 – protažení lýtkového svalu 

ZP: mírný stoj rozkročný čelem k zábradlí, zanožit pravou, pata na zemi 

- obě chodidla jsou ve stejném postavení 

- výdrž 20 sekund 

 

Obr. č. 3 Protažení lýtkového svalu 

 

 

 

2) Cvik č. 2 – protažení Achillovy šlachy 

ZP: mírný stoj rozkročný čelem k zábradlí, pravou vpřed 

- přenést váhu na zadní nohu 

- výdrž 20 sekund 

 

Obr. č. 4 Protažení Achillovy šlachy 1         Obr. č. 5 Protažení Achillovy šlachy 2 
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3) Cvik č. 3 – protažení zadní strany dolní končetiny 

ZP: mírný stoj rozkročný, čelem k lavičce, přednožit pravou 

- špičku přitáhnout k bérci, mírný předklon 

- výdrž 20 sekund 

 

Obr. č. 6 Protažení zadní strany DK 

 

4) Cvik č. 4 – protažení hýžďového svalu 

ZP: mírný podřep na pravé, čelem k lavičce 

- levou ohneme v koleni, koleno vytočíme zevně a opřeme zevní kotník 

o koleno stojné nohy 

- výdrž 20 sekund 

 

Obr. č. 7 Protažení hýžďového svalu 
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5) Cvik č. 5 – protažení zadní strany nohou, protažení širokého zádového svalu 

ZP: mírný stoj rozkročný čelem k zábradlí, chytneme se zábradlí 

- vyvěsíme se, lehký předklon hlavy 

- výdrž 20 sekund 

 

Obr. č. 8 Protažení zadní strany DK a zádového svalu 

 

6) Cvik č. 6 – protažení prsního svalu 

ZP: mírný stoj rozkročný, zapažit poníž, podívám se přes vnější rameno 

- výdrž 20 sekund 

 

Obr. č. 9 Protažení prsního svalu 
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7) Cvik č. 7 – uvolnění kyčelního kloubu 

- komíhání vpřed, vzad, do strany 

- 10x dopředu, 10x dozadu 

 

Obr. č. 10 Komíhání vpřed  Obr. č. 11 Komíhání vzad Obr. č. 12 Komíhání do strany 

 

 

 

 

8) Cvik č. 8 – protažení zadní strany stehen a bederní části 

ZP: stoj na pravé, přednožit pokrčmo levou, koleno přitáhnout k hrudníku 

- výdrž 20 sekund 

 

Obr. č. 13 Protažení zadní strany stehen a beder 
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9) Cvik č. 9 – protažení přední strany stehenního svalu 

ZP: stoj na pravé, zanožit pokrčmo levou, podsazení pánve, kolena vedle sebe 

- výdrž 20 sekund 

 

Obr. č. 14 Protažení přední strany stehenního svalu 

 

 

10)  Cvik č. 10 – protažení vnitřní strany stehenního svalu 

ZP: stoj na pravé, bokem k lavičce, mírný podřep 

- výdrž 20 sekund 

 

Obr. č. 15 Protažení vnitřní strany stehen 
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3.1.8.2 Cviky na strojích (40-45 minut) 

1) Cvik č. 1 – točení klikou 

ZP: mírný stoj rozkročný, čelem ke klice 

- mírný podřep, rovná záda 

- 15x vpřed, 15x vzad 

 

Obr. č. 16 Cvik točení klikou 

 

2) Cvik č. 2 - sed na lavičku a vztyk 

ZP: stoj zády k lavičce, předpažit 

- sed, vzpažit a zpět do ZP 

- 10 opakování 

 

Obr. č. 17 Cvik sed a vztyk 1   Obr. č. 18 Cvik sed a vztyk 2 
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3) Cvik č. 3 – tricepsové kliky 

ZP: vzpor vzadu sedmo 

- 10 opakování 

 

Obr. č. 19 Tricepsové kliky 1  Obr. č. 20 Tricepsové kliky 2 

 

 

4) Cvik č. 4 – protažení zadní strany dolní končetiny 

ZP: mírný stoj rozkročný, čelem k cvičebnímu stroji 

- přednožit, rovný předklon, přitažení špičky k bérci 

- výdrž 20 sekund a poté vyměním nohy 

 

Obr. č. 21 Protažení zadní strany DK 1 Obr. č. 22 Protažení zadní strany DK 2 
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5) Cvik č. 5 – výpad vpřed 

ZP: při výpadu vpřed měníme výšku došlapu na desku, aktivní odraz zpět 

- střídavě 10x pravou, 10x levou, střídáme výšku došlapu 

 

Obr. č. 23 Výpady vpřed 

 

 

 

6) Cvik č. 6 – šlapání na kole 

ZP: sed, rovná záda 

- 30 sekund šlapeme vpřed a 30 sekund šlapeme vzad 

 

Obr. č. 24 Šlapání na kole 
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7) Cvik č. 7 – nízký sed leh 

ZP: leh na lavici, nohy na tyči 

- nízké sed lehy 

- výdech nahoru 

- 10 opakování 

 

Obr. č. 25 Nízký sed leh 
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8) Cvik č. 8 – sed leh s rotací 

ZP: sed na lavici, kolena svírají kužel 

- mírný záklon, ruce v předpažení, ve vzpažení, výdrž 20 sekund 

- mírný záklon, ruce spjaté v předpažení, rotace trupu vpravo, vlevo 

- 10x rotace vpravo, 10x vlevo 

 

 

 

Obr. č. 26 Sed leh s rotací 1    Obr. č. 27 Sed leh s rotací 

 

Obr. č. 28 Sed leh s rotací    Obr. č. 29 Sed leh s rotací 4 
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9) Cvik č. 9 – prkno 

ZP: leh na zádech, nohy na tyči, paže položené na hrudi 

- tělo v jedné rovině, zatnuté hýždě 

- výdrž 20 sekund 

 

 

Obr. č. 30 Cvik prkno 

 

 

10)  Cvik č. 10 – jiná varianta – zdvih pánve 

- přednožit poníž, povýš 

 

Obr. č. 31Zdvih pánve 1    Obr. č. 32 Zdvih pánve 2 
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11)  Cvik č. 11 – unožování 

ZP: leh na pravém boku, tělo v jedné rovině 

- unožovat 

- 10 opakování pravou, 10 opakování levou 

 

Obr. č. 33 Unožování 

 

12)  Cvik č. 12 – vzpor/klik na zábradlí, paže v různém postavení 

ZP: vzpor ležmo, ruce na zábradlí 

- měníme výšku úchopu 

- klik nebo vzpor 

- 10 opakování nebo 20 sekund výdrž 

 

Obr. č. 34 Vzpor na zábradlí 1  Obr. č. 35 Vzpor na zábradlí 2 
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13)  Cvik č. 13 – koleno k lokti 

ZP: vzpor ležmo čelem k zábradlí 

a) s výdechem křížem přednožit povýš, koleno k lokti 

b) s výdechem přednožit povýš, koleno k lokti 

10 opakování vpravo, 10x vlevo 

 

Obr. č. 36 Vzpor - koleno k lokti 1   Obr. č. 37 Vzpor - koleno k lokti 2 

 

14)  Cvik č. 14 – balanční cviky na balanční podložce 

 

Obr. č. 38 Balanční podložka 1  Obr. č. 39 Balanční podložka 2 
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15)  Cvik č. 15 – výpady na schodech 

ZP: mírný stoj rozkročný, čelem ke schodům 

- vykročením pravou výpad, zpět do ZP a poté výpad druhou nohou 

- 10 opakování pravou, 10 opakování levou 

 

Obr. č. 40 Výpady na schodech 

 

16)  Cvik č. 16 – kotníkové výpony 

ZP: mírný stoj rozkročný, špičky chodidel na hraně schodu 

- výpony s výdrží (3 sekundy) 

- 10 opakování 

 

Obr. č. 41 Kotníkové výpony 1 Obr. č. 42 Kotníkové výpony 2 
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17)  Cvik č. 17 – výstupy na schody 

ZP: mírný stoj rozkročný, čelem ke schodům, vykročení pravou 

- koleno do výše prsou 

- 10 výstupů pravou, 10x levou 

 

Obr. č. 43Výstupy na schody 1 Obr. č. 44 Výstupy na schody 2 Obr. č. 45 Výstupy na 

schody 3 

18)  Cvik č. 18 – tlaky z vnitřní strany 

ZP: mírný stoj rozkročný, předpažit mírně pokrčmo 

- 10 sekund tlačím, poté odpočinek 

- 5 opakování 

 

Obr. č. 46 Tlak z vnitřní strany 
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19)  Cvik č. 19 – vyvěšení 

- výdrž 20 sekund 

 

Obr. č. 47 Vyvěšení 

 

 

20)  Cvik č. 20 – rotace v podřepu 

ZP: mírný podřep rozkročný, čelem k tyči 

- rotace z podřepu do stoje a zpět 

- 5 opakování 

 

Obr. č. 48 Rotace v podřepu 1   Obr. č. 49 Rotace z podřepu do stoje 2 
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3.1.8.3 Závěrečné protažení, relaxace (5-10 min) 

 

1) Cvik č. 1 – hluboký předklon 

ZP: sed na lavičce, rovná záda, vzpažit 

- s výdechem hluboký předklon (dle možností) 

- s nádechem zpět do ZP 

- 10 opakování 

 

Obrázek 1Hluboký předklon 1  Obrázek 2 Hluboký předklon 2 

 

2) Cvik č. 2 – uvolnění a protažení krční páteře 

ZP: sed na lavičce, rovná záda, paže podél těla 

- s výdechem předklonit hlavu, s nádechem zpět do ZP 

- 10 opakování 

 

Obrázek 3Předklon hlavy 
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3) Cvik č. 3 – uvolnění a protažení krční páteře 

ZP: sed na lavičce, rovná záda, paže na klíně 

- s nádechem uklonit hlavu vlevo, s výdechem půlobloukem vpřed uklonit 

hlavu doprava, nádech vpravo a s výdechem totéž na druhou stranu 

- 5 opakování na každou stranu (upozornění - oblouk provádět v co možná 

největším rozsahu a pomalu) 

 

Obrázek 4 Uvolnění a protažení krční páteře 1 Obrázek 5 Uvolnění a protažení krční 

páteře 2 

 

 

 

Obrázek 6 Uvolnění a protažení krční páteře 3 Obrázek 7 Uvolnění a protažení krční 

páteře 4 
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4) Cvik č. 4 – úklony u lavičky 

ZP: stoj bokem k lavičce, vnější paži vzpažit 

- nádech a s výdechem mírný úklon směrem k lavičce 

- 5 opakování, poté vyměnit strany 

 

Obrázek 8Úklony u lavičky 

 

5) Cvik č. 5 – předklony u lavičky 

ZP: stoj čelem k lavičce, předklon, paže ve vzpažení, dlaně opřené o lavičku 

- s výdechem se vyvěsit a výdrž 8 sekund, poté uvolnit a 3 opakování 

 

Obrázek 9 Předklony u lavičky 
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3.1.8.4 Zásady cvičení ve fit parku 

Cvičební jednotka byla složena jak z protahovacích, tak posilovacích cviků. 

Protahovací cvičení „Umožňuje obnovit normální fyziologickou délku svalů zkrácených 

a zachovat ji svalům, které mají ke zkrácení předem daný sklon.“ (Zdravotní tělesná 

výchova, 2012 [online]).  U seniorů je běžná nízká flexibilita, zatuhlost vazivových a 

svalových tkání, hrozí poškození svalu a špatná koordinace a stabilita. Před cvičením je 

třeba protahovanou svalovou partii mobilizovat krouživými pohyby. Obvykle se pak 

doporučuje výdrž v protahovací poloze 10 – 30 sekund. Protahovací podněty bychom 

měli opakovat nejpozději každý druhý den. Je třeba cítit, že se sval protahuje, neměli 

bychom však cítit prudkou bolest svalu. Pravidelným protahováním můžeme ovlivnit 

správné držení těla a odstranit tak svalovou dysbalanci. Ta je často příčinou funkčních 

poruch a bolestí. Na rozdíl od protahování mladých jedinců, kteří mohou provádět 

cvičení dle svých možností a pocitů, dle sportovního zaměření atd., senior by měl 

provádět cvičení se zaměřením na  protažení stažených svalů, které mu znepříjemňují 

pohyb v denním životě nebo způsobují bolesti. Před posilováním je vhodné protáhnout 

velké svalové skupiny (záda, nohy, paže, prsní a hýžďové svaly). Z tohoto hlediska 

bych cviky číslo 3, 4, 5, 6, 8 a 9 zařadila mezi cviky, které bych před cvičením 

prováděla pravidelně. Cviky 4,8 a 9 bych omezila v případě, že má jedinec problémy 

s kolenními a kyčelními klouby a nahradila je vhodnou alternativou. Důležité je využít 

lavičku jako podporu, aby měl cvičenec v průběhu cvičení stabilitu. V případě, že by se 

cvičenec cítil nestabilně, je třeba protažení provádět v sedě či v leže a tím omezit riziko 

pádu na minimum.  

Seznam možných kontraindikací u výše uvedených cviků (3.1.8.1): 

Cvik č.1 – vhodné pro všechny 

Cvik č. 2 - nevhodné pro osoby s nadváhou, hrozí poškození úponů 

Cvik č. 3 - nevhodné pro osoby se sníženou schopností rovnováhy 

Cvik č. 4 - nevhodné pro osoby se sníženou schopností rovnováhy, nevhodné pro osoby 

s nadváhou, hrozí poškození úponů 

Cvik č. 5 - nevhodné pro osoby s nadváhou, hrozí pád 

Cvik č. 6 a 7 - vhodné pro všechny 
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cvik č. 8 - 10 - vhodné jen pro velmi zdatné seniory, koordinačně velmi náročné, 

v případě jakéhokoliv pocitu závratě okamžitě přestat 

Cílem posilovacích cvičení „je zvýšit funkční zdatnost oslabených či k oslabení 

náchylných svalů. Toho lze dosáhnout jen aktivní činností – opakovanými vydatnými 

kontrakcemi svalu, kdy sval musí vlastní silou překonávat určitý odpor.“ (Zdravotní 

tělesná výchova, 2012 [online]) 

Při posilování je důležité dodržovat následující zásady: 

 Protáhnout se a tím zajistit odstranění negativního působení antagonistů. 

 Zaujmout vhodnou výchozí polohu, při které se zamezí aktivaci svalů 

antagonistických synergistických. 

 Naučit cvičence aktivovat oslabené svaly v koordinaci s dechem. 

 Cvičení provádět pomalu, plynule, bez švihových pohybů. 

 Opakování volit dle individuálních zvláštností (respektovat zdravotní stav, 

momentální psychický stav, úroveň zdatnosti)    

(Zdravotní tělesná výchova, 2012 [online]) 

Mezi kontraindikace posilovacích  cviků  můžeme zařadit: 

 Časté kardiovaskulární potíže,  

 angína pectoris, 

 dušnost,  

 snížená funkce srdeční, 

 hypertenze - problémy s krevním tlakem s rizikem uvolňování trombů.  

Obecně při posilování seniorů nesmí docházet k výraznému zvýšení krevního tlaku. 
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DISKUZE 

Přiměřenou duševní a fyzickou aktivitou a vhodným stravováním lze významně 

ovlivnit procesy stárnutí. Důležité je rovněž zařazení do společnosti na odpovídající 

sociální úrovni a udržování kontaktu s okolím. Faktem, vyplývajícím z předchozích 

kapitol, je skutečnost, že senioři, kteří zůstanou aktivní, mají v daném věku lepší 

kondici a dožívají se vyššího věku než senioři neaktivní. Důležité je zůstávat aktivní 

preventivně, nikoliv až když se objeví některý ze zdravotních problémů. Důležitou roli 

zde hraje motivace. Motivaci lze chápat jako prostředek k dosažení našeho cíle, tedy 

přimět seniora k správnému aktivnímu přístupu k životu. Formy motivace by měly být 

pozitivní a měly by mít edukativní prvek, tedy osvětlit jedinci, proč jsou právě tyto 

formy pohybové intervence prospěšné a k čemu povede jejich plnění, tedy zlepšení 

zdravotního stavu (prevence proti např. osteoporóze, osteomalacii, osteoartróze, svalové 

atrofii atd.) i celkové psychické rovnováhy. 

Při samotné pohybové intervenci u seniorů je pak třeba nejprve správně analyzovat 

jejich dosavadní pohybové zkušenosti dříve vykonávané, motorické zkušenosti a také 

přístup k pohybu jako takovému. Dalším faktorem hrajícím roli v pozitivním přístupu 

seniora může být obecné sociální zařazení do společnosti. Senior stranící se jakémukoli 

kolektivu, navyklý na denní režim skládající se v 90% z trávení času doma u televize, 

bude jistě více skeptický k jakýmkoli pohybovým aktivitám, nežli senior aktivně 

založený, mající kolem sebe podobně smýšlející generační jedince. V neposlední řadě 

pak nelze pominout důležitou roli empatie a jistou míru přesdvědčivosti jeho 

nejbližších, kteří jsou ti nejvíce odpovědni k tomu, aby seniora vedli k zdravému a 

aktivnímu životnímu stylu. V tomto směru tedy nelze než souhlasit s tvrzením autorů 

knihy „Gerontologie – Současné otázky z pohledu biomedicíny a společenských věd“, 

tedy že při jakékoli formě intervence u seniora se snažíme o to, aby byla pro zúčastněné 

přínosná, aby byla ve svém důsledku benefitem. 

Závažným problémem v období senia je polymorbidita, což je přítomnost více 

chorob současně. První choroba zapříčiňuje další, či jedna s druhou nemusí vůbec 

souviset, avšak jedna může nepříznivě ovlivňovat průběh té druhé a každá z nich pak 

působit negativně na celkový stav seniora. Fyzická aktivita je jednou z možností 

nefarmakologické intervence, která sice často neumožní zcela odstranit potíže, ale může 

podstatně snížit jejich další rozvoj. Tím, že se člověk začne hýbat, může i významně 
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přispět ke snížení zdravotnických výdajů státu a snížit tak celkové náklady na zdravotní 

péči. Jedním z nejdůležitějších cílů pohybové intervence je to, aby senioři zůstali 

samostatní a soběstační, bez závislosti na ostatních, co nejdelší možnou dobu. 

V případě, že se o sebe dotyčný dokáže postarat sám, bez cizí pomoci, podvědomě 

zamezuje pocitům nadbytečnosti a úzkosti a pozitivně ovlivňuje svoji psychiku. Naopak 

nesamostatnost si dotyčný může spojovat se zdravotnickou a sociální péčí, k níž se váží 

i vysoké ekonomické náklady, které senior nebude schopen pokrýt. Tyto představy pak 

mají za následek negativní ovlivnění psychiky. 

Z hlediska očekávaného pozitivního efektu pohybové intervence je velice důležité 

zvolit vhodný výběr cvičení. Vždy je potřeba přistupovat ke každému jednotlivci 

individuálně, dle jeho potřeb. Před samotným zahájením pohybové aktivity je nutné 

nejprve správně diagnostikovat motorický stav každého jedince s ohledem na zvolenou 

cvičební jednotku. Na základě toho pak můžeme sestavit vhodný intervenční pohybový 

program. Důležité je také znát, jakým aktivitám se senior věnoval v minulosti, pokud se 

nějakým aktivitám věnoval. Vzhledem k historickým zdravotním potížím seniora 

nemusí být všechny cvičební prvky realizovatelné, některé mohou dokonce vést 

k prohloubení zdravotních problémů. Cvičení by nemělo být příliš obtížné, aby seniora 

neodradilo svou náročností. Zároveň by nemělo být příliš jednoduché, aby seniora 

bavilo a aby měl pocit, že ho cvičení posouvá kupředu. 

Aktivity, na které jsou senioři adaptováni, jako je například chůze, mohou 

realizovat bez podstatného zvýšení zdravotních rizik. U ostatních cvičení se doporučuje 

poradit se o cvičení s odborníkem, případně instruktorem dané aktivity. Instruktor by 

měl ukázat průběh cvičení a poradit vhodný výběr cviků pro každého jednotlivě. Měl by 

upozornit na správné dýchání, na správné provedení cviků a dále by měl seniora 

kontrolovat, zda provádí cviky úměrně vlastnímu zdravotnímu stavu. Často se totiž 

stává, že senior se snaží vyrovnat ostatním cvičencům a cvičí nad rámec svých 

možností. Instruktor musí sestavit cvičení podle schopností a momentálního stavu 

organismu každého cvičence, to je přizpůsobit každou cvičební jednotku jeho 

aktuálnímu stavu, zahájit cvičení z nižších cvičebních poloh a postupně přecházet 

k vyšším a při tom polohy často prudce nestřídat. Začít cviky jednoduchými bez nároků 

na koordinaci, správně zaujmout výchozí polohu cviku, cvičení koordinovat s dechem. 

Zachovat posloupnost v množství cviků, postupně přidávat zátěž i prodlužovat dobu 

cvičení. Nová cvičení zařazovat postupně a často opakovat. Cvičení provádět přesně, 
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pomalu vedeným pohybem a vyloučit švihové pohyby. Cvičení zahájit zahřátím dané 

svalové partie, před posilováním zařazovat protahování a uvolňování jednotlivých 

svalových skupin. Instruktor má i důležitou roli z hlediska motivace, cvičence by měl 

chválit, motivovat, povzbuzovat, opravovat chyby a být trpělivý. 

Při cvičení se seniory jsou relativně kontraindikována izometrická cvičení (záleží 

na individuálním posouzení jedince, ve většině případů je lze v určité míře zařadit), dále 

jsou kontraindikovány záklony hlavy, rychlé změny poloh, maximální zátěž, cvičení 

provokující bolest. Mezi nejčastější chyby při cvičení patří: záklony hlavy, prohnutí 

v bedrech, zvedání ramen, nedostatečné zpevnění trupu a pánve, či zadržování dechu. 

Z hlediska bezpečnosti bychom měli cvičení ukončit v případě pocitu: dyskomfortu, 

bolesti (zejména na hrudi), dušnosti, při pocitech nevolnosti, motání hlavy, či únavy. 

V případě pohybové intervence u seniorů je třeba brát v potaz jejich ekonomickou 

stránku, časové možnosti i pohybové schopnosti. Lze vycházet z předpokladu, že můj 

návrh cvičební jednotky přednesený v této práci je pro seniory jedním z vhodných, 

neboť s ohledem na výše uvedené faktory lze takové cvičení praktikovat kdykoli a 

zdarma. Fit parky jsou z hlediska času neomezeně přístupné, nicméně v případě jejich 

využití je třeba brát v potaz možné nepříznivé počasí. Doporučuje se první cvičební 

jednotku absolvovat s lektorem, který doporučí odpovídající obtížnost cvičení pro 

daného jedince a poradí formu provádění jednotlivých cviků. Další cvičení je možné 

realizovat bez lektora, když už jedinec ví, jak správně jednotlivé cviky praktikovat. 

Prioritou všech těchto snah a cíleného působení na seniora je zlepšení nejen jeho 

zdravotního stavu, ale také celkového psychického komfortu jedince, jenž by měl své 

stáří prožívat a přijímat v pozitivním duchu. I v tomto směru je pak neméně důležité dát 

jedinci pocit, že zde není sám a ve svém okolí může spatřovat oporu. Ze sociálního 

hlediska doporučuji cvičení ve skupině, které má příznivý psychosociální vliv. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo určit jaký vliv má pohybová aktivita a 

zdravý životní styl na život seniorů, rozlišit vhodné a nevhodné pohybové aktivity a 

dále osvětlit některé nové trendy ve využívání volného času. Práce by měla ukázat, že i 

v pozdním věku se dá žít aktivně a radostně, když se ví, JAK NA TO.  

Ve stáří bychom měli počítat s tím, že senioři budou mít různá omezení, která jim 

budou pohybovou aktivitu ztěžovat. Proto je důležité zvolit pro ně vhodný způsob 

cvičení, který jim bude vyhovovat a bude je bavit. Mezi základní pohybové aktivity 

jsem zařadila chůzi, jízdu na kole, plavání jako obecně pohybové aktivity aerobního 

charakteru. Velmi vhodná je i severská chůze (Nordic Walking). Naopak cvičení 

s prudkými a nekontrolovanými pohyby řadím do pohybových aktivit pro seniory 

nevhodných. Důležité je k pravidelnému cvičení dodržovat i správnou životosprávu. 

Pravidelný spánek a odpočinek a užívání si pestrého jídelníčku by mělo být pro seniory 

samozřejmostí. 

V poslední době můžeme pozorovat trend v podobě rozšiřování výstavby nových 

speciálních hřišť, tzv. fit parků, které jsou ideální nejen z hlediska funkčního, ale i 

z hlediska sociální participace. Nejde totiž vždy jen o samotný pohyb, ale také o 

navázání duševní pohody, kdy je kontakt se svými vrstevníky velice důležitý. Fit park je 

ideálním místem, kde se senioři mohou setkat a navázat kontakty na základě společných 

zájmů. 

Závěrem bych chtěla říci, že si myslím, že je dobré seniorům fakta o blahodárných 

účincích pohybu na proces stárnutí připomínat. Jak budou na připomínky reagovat a 

kolik z nich si do života vezmou a jak velké vyvinou úsilí, to už je jen na nich. Vždy by 

totiž snaha žít aktivně a spokojeně měla pramenit z nás. 
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