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TIPY PRO VÁS

Co tedy d!lat, aby cvi"ení neud!lalo více 
#kody ne$ u$itku?
To se práv! "asto d!je, kdy# lidé za"nou cvi"it 
podle videí z$YouTube bez pov!domí o$anatomii 
lidského t!la. Je pot%eba v#dy zohlednit aktuální 
stav svého pohybového aparátu, tj. p%edev&ím, 
které svaly máte oslabené a$které naopak zkrá-
cené a$p%etí#ené. Proto bych se neváhala ales-
po' ze za"átku sv!%it do$rukou osobního trenéra, 
kter( tyto disbalance na$t!le pozná a$cvi"í s$vámi 
tak, aby je zkorigoval a$dohlédne na$správné pro-
vedení pohyb) p%i cvi"ení.

Jak m%$e "lov!k sám sebe motivovat, aby 
po&prvotním „záchvatu“ nep'estal cvi"it? 
Nejú"inn!j&í motivace je ta, která vychází zevnit%. 
Nejvíc nás motivuje, pokud sami cítíme, jak na&e 
t!lo z$ t(dne na$ t(den nabírá sílu a$ vytrvalost. 
Abychom ucítili takov( v(sledek, je moc d)le-
#ité nep%epálit za"átek a$zát!# p%idávat postup-
n!, s$mírou. O$dobr( pocit se postarají hormony 
&t!stí, které se nám vyplavují hojn! práv! po$fy-
zické aktivit!.

Co je pro zdraví lep#í – zvy#ovat kondici (ae-
robní cvi"ení) nebo spí#e posilovat (pomalej-
#í cvi"ení)?
Oba druhy cvi"ení je pot%eba d!lat zdrav(m zp)-
sobem, aby byly prosp!&né pro t!lo. Hezky jste 
mi touto otázkou nahrála, proto#e já miluji cvi"ení 
formou TABATA, které práv! propojuje budování 
kondice s$posilováním celého t!la. Kdo by cht!l 
zkusit Tabatu, zvu vás na$svoje lekce v#dy v$úte-
r( od$ 18.00 hodin do$ Z* Zdim!%ice (rezervace 
na$info@cvicimzdrave.cz).  

Lidé si "asto st!$ují na& bolest kloub% nebo 
zad. Jak za"ít cvi"it p'i tomto druhu potí$í? 
Moje rada zní – pokud to jde, h(bejte se. Kloub-
ní chrupavky u$dosp!lého "lov!ka nemají vlast-
ní zásobování #ivinami a$vy#ivované jsou pouze 
tehdy, kdy# je kloub v$pohybu (proto#e nasávají 
v(#ivu z$kloubního mazu). Vyberte si z$aktivit, kte-
ré nejmén! zat!#ují klouby – ch)ze, plavání, jóga. 

V#dy existuje cesta, 
jak se h(bat zdrav!. P%i 
bolestech zad je klí"o-
vé posílení hlubokého 
stabiliza"ního systému 
páte%e a$ odstran!ní 
pohybov(ch stereoty-
p), které nás k$boles-
tem p%ivedly.
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Jak se znovu za"ít h(bat?

Po$Novém roce se %ada lidí dává znovu do$pohy-
bu a$za"íná s$fyzickou aktivitou. Zahajujeme proto 
nov( seriál, ve$kterém se budeme ptát cvi"itelek, 
trenér) a$dal&ích sportovc), jak a$kde v$Jesenici 
na$to. První na$%ad! je Jana Gottwaldová, která 
od$ledna po%ádá lekce v$Z* Zdim!%ice.

Co byste doporu"ila lidem, kte'í se cht!jí za-
"ít znovu h(bat bu) po&Vánocích nebo po&co-
vidové pauze? 
Za"n!te pozvolna a$vnímejte své t!lo. Pomalej-
&í cesta povede k$lep&ím v(sledk)m. Po$Novém 
roce se to na$ulicích v#dy hem#í b!#eck(mi nad-
&enci. A$v$únoru tito b!#ci sedí na$gau"i s$p%etí-
#en(mi kolenními vazy. Zejména po$del&í pauze 
je pot%eba srdí"ku a$kloub)m nechat "as pomalu 
p%ivykat zát!#i. Efektivní zp)sob m)#e b(t t%eba 
tzv. indiánsk( b!h. Ze za"átku st%ídáte 2 minuty 
ch)ze a$ minutu b!hu a$ postupn! zvy&ujete in-
tervaly b!hu. Hlídejte si sv)j tep, co# jde snadno 
poznat na$dechu. Platí zásada, #e míra zad(chá-
ní by m!la b(t jen taková, abychom byli schopní 
si povídat.

Jak by m!li ke&cvi"ení p'istupovat lidé, kte'í 
se velmi dlouho p'edtím neh(bali?
Pokud je t!lo dlouhodob! v$ ne"innosti, na&e 
postava se p%ebudovává podle nej"ast!ji pou-
#ívan(ch pohyb). Kdy# po%ád sedíme za$ po"í-
ta"em, budeme mít pravd!podobn! oslabené 
zádové a$ h(#+ové svaly, p%etí#ené trapézové 
svaly a$bedra. To nám pak deformuje p%irozené 
zak%ivení páte%e a$ zp)sobuje bolesti zad. Nej-
ú"inn!j&í postup je za"ít posilováním hluboké-
ho stabiliza"ního systému páte%e. Ten je tvo%en 
nejhloub!ji ulo#en(mi svaly kolem celého trupu 
a$jeho správné posílení je prvním p%edpokladem 
k$ tomu, abychom si dal&ím cvi"ením nep%ivodili 
zdravotní potí#e.


