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Postoj k silovým cvičeniam 
(1970) 

 Výrazné stúpanie krvného tlaku – riziko 
komplikácií (krvácanie, ischémia) 

 

 Zvýšené riziko poranení pohybového ústrojenstva 

 

 Zvyšujú pokojový krvný tlak – príčina 
hypertonickej choroby 

 

 Nezlepšujú VO2max – nemajú žiadne priaznivé 
zdravotné účinky 



Silové cvičenia 

 Tolerované (viac menej neochotne) iba u 
mladých športovcov 

 Považované za potenciálne škodlivé pre 
bežnú populáciu 



Postoj k silovým cvičeniam 
(1970) 

Pacientov: 

 Srdcové choroby 

 Hypertenzia 

 Diabetes 

 Bolesti chrbta 

 Osteoartróza 

 Osteoporóza 

Osobitné skupiny: 

 Deti 

 Staršie osoby 

 Tehotné ženy 

Zakázané pre 



Športová minulosť 

1974 



Športová minulosť 

1980 



Negatívny názor na silový tréning 
 

 Založený zväčša na mýtoch, nie vedeckých 
faktoch: neopodstatnený 

      od 1995  



Mýtus #1 

Pri silových cvičeniach sa výrazne zvyšuje 
krvný tlak a riziko kardiovaskulárnych 

komplikácií, najmä krvácania do mozgu a 
ischémie myokardu 



Krvný tlak pri silových 
cvičeniach: fakty 



Môže dosahovať hodnoty viac ako 300 torr 

 

 

 

 

 

 

MacDougall JD, McKelvie RS, Moroz DE, et al: J Appl Physiol 1992;73(4):159, 1597 

Najvyššia 
hodnota v 
literatúre 

480/350 torr 

Krvný tlak pri silových 
cvičeniach 



Tlakomer 

 



Intraarteriálne meranie TK 

MacDougall a spol. 

McMaster University Medical Centre 

Hamilton, Ontario, Canada 



 

 

 Intenzity (odporu, resp. váhy) 

 Počtu opakovaní 

 Počtu sérií 

 Aktivovanej svalovej hmoty 

 Zapájania Valsalvovho manévra 

závisí od 

Krvný tlak pri silových cvičeniach 



Dvíhaná váha a krvný tlak 
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Sale,-D.-G; Moroz,-D.-E; McKelvie,-R.-S; MacDougall,-J.-D; 
McCartney, N. Eur. Journal of Applied Physiology; 67(2), 1993,  



TK a intenzita (odpor, dvíhané 
závažie) 
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Počet opakovaní a krvný tlak 

C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E   C   E 

1               2               3                4              5                6               7                8     

Rep No (1) 

C – koncentrická fáza 
E – excentrická fáza 



Počet sérií a krvný tlak  
(Leg press - 10 x 10RM) 

1               2               3                4              5                6               7                8     
Gottshall et al. JAPonline, 1999, 2(4)1-6 



Krvný tlak pri leg presse a 
bicepsových zhyboch so 70 % 1RM 
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Sale,-D.-G; Moroz,-D.-E; McKelvie,-R.-S; MacDougall,-J.-D; 
McCartney, N. Eur. Journal of Applied Pphysiology; 67(2), 1993 



Valsalvov manéver 

   Zvýšenie vnútrohrudného 
tlaku - stabilizácia torza 

 
 
 
 
   Vzostup TK (systolický TK 

musí byť vyšší ako 
vnútrohrudný tlak – 
podmienka pumpovania 
krvi do aorty) 



TK pri leg presse (1RM) – 
efekt Valsalvovho manévra 

NARLOCH and BRANDSTETTER, Archives of Physical Medicine and 
Rehabilitation, 76 (5), 1995, 457-462 
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Valsalvov manéver 

 Potrebný pri 
dvíhaní ťažkých 
váh 

 

 Nie nevyhnutný pri 
nižších a stredných 
váhach 

Všeobecné odporúčanie: nevyužívať! 



Valsalvov manéver 

 

  Je skutočne taký 
nebezpečný, za 
aký sa 
všeobecne 
považuje? 



Zvýšený vnútrohrudný tlak 

Propagácia cez intervertebrálne otvory do 
 cerebrospinálnej tekutiny a ďalej do mozgového tkaniva 



Mozgová artéria 

Mozgové tkanivo 

Významná 
kompenzácia 

zvýšeného krvného 
tlaku 

Zvýšeniu tlaku v 
mozgovom 

tkanive 



Bezpečná „odozva“ krvného tlaku 

 Váha, resp. odpor do 70 % 1RM (cca 
10RM) 

 Cvičenia s menšími svalovými skupinami 

 1 až 3 série na svalovú skupinu 

 Bez Valsalvovho manévra? 

 

 Systolický TK porovnateľný s aeróbnymi 
cvičeniami! 
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Krvný tlak pri aeróbnom a silovom 
cvičení 
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Krvný tlak v ľavej komore a 
aorte v priebehu srdcového 

cyklu 



Mýtus #2 

Silový tréning zvyšuje pokojový krvný 
tlak a vedie k, resp. zhoršuje 

chronickú hypertenziu 



Silové cvičenia a TK v pokoji 



Dlhodobé účinky silových cvičení 
na TK 

 Bez zvyšovania hodnôt 

 

 Nižší TK pri porovnateľnej intenzite 

 

 Pokles TK po izometrických cvičeniach 



Pokojový TK v priebehu 8 
týždňov izometrických cvičení 

 Hand grip (15 % 
MVC), 5 x 
týždenne, 4 x 2 
min každou 
rukou s 
prestávkou 1 
minúta 



Pokojový TK v priebehu 5 
týždňov izometrického tréningu 

a 5 týždňov bez tréningu 

Wiley, 1998, MSSE, 24, 7, 749-754, 1992 



Prístroje na „handgrip“ 

 



Meta-analýza prác o silových 
cvičeniach a pokojovom TK   

 
Kelley, G. Dynamic resistance exercise 
and resting blood pressure in adults: a 

meta-analysis. J App Physiol. 82(5), May 
1997, 1559-1565   

...existuje malá, no významná 
tendencia k zníženiu pokojového 

krvného tlaku.  



Mýtus #3 

Silový tréning nemá žiadne pozitívne 
účinky na zdravie. 



Zvýšenie svalovej sily a výkonu 

 

– Nebývajú zjavné v 
mladom a strednom veku 

 

– Veľmi významné u 
starších ľudí 

zdravotné účinky 



Zhoršovanie silových schopností 
vo vyššom veku 

  Ročný pokles po 60. roku života  

–  Sila 1.5 % 

–  Výkon 3.5 %    

Výraznejšie zhoršovanie výkonu  - dôsledok 

zhoršovania schopnosti produkovať silu pri 

vyšších rýchlostiach svalovej kontrakcie  (výkon 

= sila x rýchlosť).  

Prednostné obmedzovanie dynamických pohybov. 



„Framingham disability study“ 

   45 % žien starších ako 65 rokov a 65 % 
starších ako 75 rokov nedokáže zdvihnúť 5 
kg!  

 

       Jette AM, Branch LG. The Framingham Disability Study: II. Physical 

disability among the aging. Am J Public Health 1981;71:1211-6. 



Svalová sila a vek 

Vek 

Prah 

bezvládnosti 

Inaktivita 

Normálna 

aktivita 



Svalová sila a vek 

Vek 

Prah 

bezvládnosti 

Silový 

tréning 

Inaktivita 

Normálna 

aktivita 



Silový tréning u seniorov 

 189 % zlepšenie sily extenzorov predkolenia 
 87 % zlepšenie sily extenzorov stehna 
 Najvýraznejšie zlepšenia u „najslabších“  
 Doplnky výživy štatisticky významne 

neovplyvňovali výsledky 
 Zvýšenie sily sa premietlo do 

– Rýchlosti spontánnej chôdze (+12 %)  
– Rýchlosti chôdze do schodov (+28 %)  
– Spontánnej telesnej aktivity (+34 %)  

Fiatarone MA, O'Neill EF, Ryan ND et al. (1994), Exercise training and 

nutritional supplementation for physical frailty in very elderly people. N Engl J 

Med 330(25):1769-1775 



Paravertebrálne svaly 

 Nedostatok sily – najčastejšia príčina 
bolestí chrbta 

 

 Vhodný silový tréning – účinný prostriedok 
v prevencii a liečbe! 

 



Zvýšenie sily paravertebrálnych 
svalov 

   Merania na špeciálnych dynamometroch 

(izolácia ohýbačov bedrového kĺbu) – zlepšenia o 
niekoľko 100 % - svedčia o extrémnej atrofii a 
malfunkcii paravertebrálnych svalov u pacientov 
s bolesťami chrbta. 

 



Zlepšenie proprioceptívnych 
funkcií 

   Rýchlejšia odpoveď 
na  proprioceptívne 
stimuly 

 

– Rýchlejší nárast 
svalovej sily 

– Lepšia citlivosť 
proprioceptorov 



Zlepšenie proprioceptívnych 
funkcií 

 Účinnejšia 
kompenzácia 
vonkajších 
„úrazových“ síl 

 

 Nižšie riziko poranenia 
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Zlepšenie proprioceptívnych 
funkcií 

 Zlepšenie stability postoja a 
koordinácie 

 

 

 

 Nižšie riziko pádov, úrazov 
(zlomenín a sprievodných 
komplikácií) 



Fakty o pádoch starších osôb 

 30 % starších ako 65 rokov a 
50 % starších ako 80 rokov 
spadne aspoň raz ročne 

 5 % z nich utrpí fraktúru 

 25 % pacientov nad 65 rokov 
s fraktúrou krčka femuru 
zomrie do 6 mesiacov 

 Náklady na liečbu zdravotných 
komplikácií pádov v USA - 5 
miliárd USD/rok 

American Geriatric Society, 2003 



Zvýšenie sily u pacientov s 
osteoartrózou 

 Silnejšie svaly preberajú časť 
mechanických nárokov z pasívnych 
štruktúr kĺbov 

 

 Menej dráždenia, bolestí a narušenej 
funkcie 

 Ettinger WH Jr, Burns R, Messier SP: A randomized trial comparing aerobic exercise and resistance exercise with 
a health education program in older adults with knee osteoarthritis: the Fitness Arthritis and Seniors Trial (FAST). 
JAMA 1997;277(1):25-31  

Rejeski WJ, Brawley LR, Ettinger WH, et al: Compliance to exercise therapy in older participants with knee 
osteoarthritis: implications for treating disability. Med Sci Sports Exerc 1997;29(8):977-985 



Zvýšenie citlivosti buniek na 
inzulín 

 Longitudinálne práce preukázali 

– nižšie glykémie po dávke glukózy 

– nižšie glykémie po dávke inzulínu 

Ishii, T. et al. 1998. "Resistance Training Improves Insulin Sensitivity in NIDDM 

Subjects Without Altering Maximal Oxygen Uptake." Diabetes Care 21:1353-5. 



Zvýšenie citlivosti buniek na 
inzulín – klinické dôsledky 

 

 Lepšia kontrola glykémie (stačia nižšie 
dávky inzulínu a PAD) 

 Nižšie hodnoty glykolyzovaného Hb (lepšia 
dlhodobá kontrola krvnej glukózy) 

 Nižší výskyt neskorých komplikácií (iba 
hypoteticky, zatiaľ bez epidemiologických 
dôkazov) 

 



Akútny, od inzulínu nezávislý účinok 
svalových kontrakcií 

(iba v priebehu cvičenia, resp. niekoľkých 
minút zotavovania) 



Akútny, citlivosť inzulínu 
podporujúci účinok svalových 

kontrakcií 

(pretrváva do 24 hodín po cvičení) 



Chronický, citlivosť inzulínu 
podporujúci účinok svalových 

kontrakcií 

(pretrváva do 2 týždňov po cvičení) 

Vyžaduje adaptáciu (systematický tréning niekoľko 

týždňov)! 



Silový vs. aeróbny tréning 

 Aeróbne cvičenia - spravidla účinnejšie 
zvyšovanie citlivosti buniek na inzulín 

 Kombinácia ? 



Aeróbne a silové cvičenie vs. samotné 
silové cvičenie: vplyv na citlivosť 

inzulínových receptorov 

     Kitamura I.; Takeshima N.; Tokudome M.; Yamanouchi K.; Oshida Y.; Sato Y.  Geriatrics 

and Gerontology International, March 2003, vol. 3, no. 1, pp. 50-55(6) 

RT + ED  16,6         21,7  

RT     5,2         9,9  

Rýchlosť infúzie glukózy (mmol/min) pri  

euglykemickom „clamp“ teste 

Nízka rýchlosť  

infúzie inzulínu 

Vysoká rýchlosť 

infúzie inzulínu 

http://www.ingentaconnect.com/content/bsc/ggi
http://www.ingentaconnect.com/content/bsc/ggi


Aeróbne a silové cvičenie vs. samotné 
silové cvičenie 

      Darcye J. Cuff,  Graydon S. Meneilley,  Allan Martin,  Andrew Ignaszewski,  Hugh D. Tildesley,  Jiri J. 
Frohlich Effective exercise modality to reduce insulin resistance in women with type 2 diabetes - Clinical 
Care/Education/Nutrition Diabetes Care,  Nov, 2003 

36 postmenopauzálnych NIDDM žien 

 

Aeróbne Aeróbne + Silové   Kontrolná skup. 

 

Trvanie: 16 týždňov 

 

 

Rýchlosť infúzie glukózy sa významne výraznejšie (p < 0.05) 

zvýšila v skupine Ae+Silové ako Ae! 

 

http://www.findarticles.com/p/search?tb=art&qt="Darcye+J.+Cuff"
http://www.findarticles.com/p/search?tb=art&qt="Darcye+J.+Cuff"
http://www.findarticles.com/p/search?tb=art&qt="Darcye+J.+Cuff"
http://www.findarticles.com/p/search?tb=art&qt="Graydon+S.+Meneilley"
http://www.findarticles.com/p/search?tb=art&qt="Graydon+S.+Meneilley"
http://www.findarticles.com/p/search?tb=art&qt="Graydon+S.+Meneilley"
http://www.findarticles.com/p/search?tb=art&qt="Graydon+S.+Meneilley"
http://www.findarticles.com/p/search?tb=art&qt="Allan+Martin"
http://www.findarticles.com/p/search?tb=art&qt="Andrew+Ignaszewski"
http://www.findarticles.com/p/search?tb=art&qt="Andrew+Ignaszewski"
http://www.findarticles.com/p/search?tb=art&qt="Hugh+D.+Tildesley"
http://www.findarticles.com/p/search?tb=art&qt="Hugh+D.+Tildesley"
http://www.findarticles.com/p/search?tb=art&qt="Jiri+J.+Frohlich"
http://www.findarticles.com/p/search?tb=art&qt="Jiri+J.+Frohlich"
http://www.findarticles.com/p/search?tb=art&qt="Jiri+J.+Frohlich"
http://www.findarticles.com/p/search?tb=art&qt="Jiri+J.+Frohlich"
http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m0CUH
http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m0CUH/is_11_26


Kombinácia silového a aeróbneho 
tréningu 

 Synergický efekt na citlivosť buniek na 
inzulín 

 

 Zlepšenie v tesnom vzťahu k úbytku 
podkožného a viscerálneho tuku a 
zvýšeniu svalovej hmoty 



Denzita kostí 

 Longitudinálne štúdie (1 až 2 roky)  

– Udržanie, resp. 

– Mierne zlepšenie (1 to 3 %) 

 

 Signifikanté rozdiely oproti 
kontrolným skupinám 

 

 Efekt výraznejší u mladých jedincov 
(osobitne v predpubertálnom veku) 



Zrýchlenie transportu potravy 
tráviacim traktom 

 
 60-roční pacienti 

 13 týždňovový program silového tréningu 

 Rovnaká strava 5 dní pred testami 

 Skrátenie GIT zo 41 na 20 hodín (bez zmeny trvania 
transportu po hrubé črevo) 

 Možný preventívny efekt 

– obstipácia  

– divertikulóza 

– rakovina hrubého čreva 

Koffler et al. MSSE, 24, 1992, 2, 415-419 



Zlepšenie endoteliálnej funkcie 



Normálna endoteliálna funkcia 

   Acetylcholín – relaxácia hladkých svalov 
steny arteriol - vasodilatácia 

 

 

 



Abnormálna endoteliálna 
funkcia 

    Acetylcholín – kontrakcia hladkých 
svalov arteriol - vasokonstrikcia 

Zhoršenie perfúzie 

Hypertenzia 



Endoteliálnou reakciou 
podmienená vazodilatácia po 

silovom tréningu 

8 týždňov, hand grip 30 % 1RM, 4 x 2 min, 3 x týždenne 

Cheri L. McGowan1,  et al. Acute vascular responses to isometric handgrip exercise and effects of training 

in persons medicated for hypertension, JAP, April 1, 2011 110:(4) 1013-1020  

http://ajpheart.physiology.org/search?author1=Cheri+L.+McGowan&sortspec=date&submit=Submit
http://ajpheart.physiology.org/content/291/4/H1797.long


Zlepšená endoteliálna funkcia 

Pozitívny preventívny 
a terapeutický 
vplyv na ICHS, 

poruchy 
periférneho 
prekrvenia a 
hypertenziu. 

Maiorana A, O'Driscoll G, Cheetham C, Dembo L, Stanton K, Goodman C, Taylor R, Green D. J  

The effect of combined aerobic and resistance exercise training on vascular function in type 2 

diabetes Am Coll Cardiol. 2001 Sep;38(3):860-6. 



Mýtus #4 

Silové cvičenia sú neúčinným 
prostriedkom na znižovanie, resp. 
udržiavanie telesnej hmotnosti. 



Silový tréning a pokojový 
metabolizmus 

 58-roční muži 

 16-týždňový program silového tréningu 

 

– 7.7 %-ný nárast pokojového metabolizmu 
(meraný nepriamou energometriou)  

Pratley et al. MSSE, 24, 1992, 2, 415-419 



Zvýšenie svalovej hmoty 

Nárast svalovej hmoty – 

špecifický pre silový tréning! 



Zlepšuje energetickú bilanciu - pomáha 
redukovať, resp. udržiavať telesnú 

hmotnosť! 

 

Nárast pokojového metabolizmu 



Mýtus #5 

Silové cvičenie sa spája s vysokým výskytom 
zranení kostrových svalov    



„Kostrosvalové“ riziká silového 
cvičenia 

 2.2 zranení (akútnych alebo z preťaženia) 
za 1000 hodín cvičenia  

 Väčšina z nich nie je vážnych, možnosť 
vrátiť sa k cvičeniu po vynechaní 
niekoľkých tréningov 

 Výskyt závisí od objemu a intenzity 

 



Silový tréning detí a riziko 
poranení pri športe 

 
 366 detí - silový tréning v rámci 6-

týždňovej príprave 

 464 detí - bez silového tréningu v príprave 

Ruptúry ACL (predného skríženo väzu): 
 10 v kontrolnej skupine 
 2 experimentálnej skupine 

Hewett, Am. J. Sports. Med, 1999 



Postoj k silovým cvičeniam 
(1990) 

Pacientov: 

 Srdcové choroby 

 Hypertenzia 

 Diabetes 

 Bolesti chrbta 

 Osteoartróza 

 Osteoporóza 

Osobitné skupiny: 

 Deti 

 Staršie osoby 

 Tehotné ženy 

Povolené pre 



Postoj k silovým cvičeniam 
(1998) 

Pacientov: 

 Srdcové choroby 

 Hypertenzia 

 Diabetes 

 Bolesti chrbta 

 Osteoartróza 

 Osteoporóza 

Osobitné skupiny: 

 Deti 

 Staršie osoby 

 Tehotné ženy 

Odporúčané pre 



„Position statement“ AHA 
2000 



Silové cvičenia odporúčané aj pri 

 

 Nádorových ochoreniach 

 Poruchách štítnej žľazy 

 Vrodených kardiomyopatiách 

 Srdcovej insuficiencii 

 Downovom syndróme 

 Nuerologických ochoreniach s 
tremorom 

 . . .  

 

2000 



Praktické zásady 



Stanovenie intenzity (odporu, váhy) 

 Umožňujúca 8 až 15 opakovaní v sérii 

– viac ako 15 opakovaní – váha príliš nízka 

– menej ako 8 opakovaní – váha príliš vysoká 

 

 1 až 2 série na hlavné svalové skupiny 

 

 Prestávky: 2 minúty 



„No pain no gain“ – nie je 
nevyhnutné! 



Počet sérií? 

 Jedna séria - podstatná časť 
adaptačných zmien! 

 

 Dodatočné série – ďalšie zlepšenie už 
iba málo výrazné – „nestoja“ za 
zvýšené riziko poškodení z preťaženia 
a prerušenia, resp. úplného 
zanechania programu 

Starkey DB, Pollock ML, Ishida Y, et al: Effect of resistance training volume on strength and 

muscle thickness. Med Sci Sports Exerc 1996;28(10):1311-1320 



Frekvencia silového tréningu 

 2 – 3-krát týždenne 

– menej často – bez dlhodobých adaptačných 
zmien 

– častejšie – nedostatočná regenerácia 



Závery 

 Nejestvujú 
racionálne dôvody 
odopierať širokým 
vrstvám populácie 

priaznivé 
zdravotné účinky 
silových cvičení! 



Silové cvičenia 

 umocňujú priaznivé zdravotné účinky aeróbnych 
aktivít 

 

 vedú k zmenám (napr. zlepšenie sily a svalovej 
hmoty), ktoré samotnými aeróbnymi cvičeniami 
nemožno dosiahnuť 

 

 používané správnym spôsobom, predstavujú 
bezpečný a účinný prostriedok na prevenciu a 
liečbu celého radu ochorení a zlepšenie kvality 
života 



 


