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Kapitola 1
„VÝŽIVNÝ“ POHYB A CHOROBY ZAJATCOV

„Vidíme, aby sme sa hýbali, 
hýbeme sa, aby sme videli.“

W I L L I A M  G I B S O N

P očas štúdia na vysokej škole som jeden deň strávila úplne bez jedla. Nemala som v plá-
ne sa postiť, no do nasledujúceho pondelka som mala odovzdať stostranovú prácu 

a presedela som nad ňou celý piatok. Písaním som strávila celých dvadsať hodín, kým som 
na druhý deň neodpadla od vyčerpania. Až potom som si uvedomila, že som nič nejedla ani 
nepila. V ten deň mi nedostatok jedla nepripadal ako nič výnimočné, ale na ďalší deň mi už 
telo dávalo jasné signály, ABY SOM SA NAJEDLA.

Som si istá, že väčšina z vás má podobné skúsenosti s vynechaním pravidelného jedla pre 
cestovanie, prácu, deti, školu alebo pre niečo iné, čo sa vám vtedy postavilo do cesty. Možno 
ste sa aj sami rozhodli istý čas postiť. Bez ohľadu na dôvod naše telá reagujú na dlhšie ob-
dobie bez jedla hladom. To dáva zmysel, však? Jedenie je predsa fyziologická potreba. Jedlo, 
najmä živiny, ktoré obsahuje, sú pre nás nutnosťou, nie vymoženosťou.

Stravovať sa správne však môže byť dosť náročné. Vyvážená strava musí obsahovať pri-
merané množstvo kalórií, správny pomer makronutrientov (tuky, bielkoviny, uhľohydráty), 
isté množstvo mikronutrientov (vitamíny, minerály, organické kyseliny, stopové prvky) a do-
statok vlákniny. Navyše musí byť čerstvá a nesmie obsahovať škodlivé chemikálie.
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Našťastie väčšina z vás, čitateľov tejto knihy, netrpí hladom, takže sa môžeme rovno za-
merať na náš stravovací vzor. Aj keby sme nemali dostatok peňazí na kúpu všetkých vhodných 
surovín, určite si dokážeme stanoviť priority tak, aby sme nakúpili iba to, čo potrebujeme.

Určite ste sa štúdiu vyváženej stravy už niekedy venovali detailnejšie, než som uviedla ja. 
Vezmime si napríklad vhodný pomer tukov. Aké tuky sú potrebné? Nasýtené? Mononenasý-
tené? Trans-mastné kyseliny? A ČO TAKé OMEGA-3? PREČO NIE Sú NA ZOZNAME?

Istotne chápete, že pri strave záleží na detailoch a kontexte a že môj vzor je síce dobrým 
začiatkom, ale nie je dostatočne presný. Pozrime sa napríklad na vhodné množstvo kalórií. 
Ak denne potrebujete skonzumovať 2 500 kalórií, bude vám stačiť zjesť tyčinky Snickers 
obsahujúce 2 500 kalórií? Samozrejme, že nie. Čo ak by ste denne získali 2 500 kalórií z ge-
neticky neupravených pomarančov priamo z farmy? Boli by ste zdraví? Čo ak by ste tieto 
kalórie získali z hovädzej pečene? Je to zdravá strava? Jednoduchý a rozumný stravovací plán 
založený na „celkovom množstve kalórií“ je bez detailnejších kritérií úplne nevhodný.

ZÁKLADY STRAVOVANIA (A POHYBU)

Zatiaľ čo budeme mať na pamäti obrovské množstvo detailov potrebných na zostavenie stra-
vovacieho plánu, poďme preskúmať ďalší dôležitý aspekt, ktorým je pohyb. Tvrdím, že po-
hyb, rovnako ako strava, je nutnosťou. Cítite pohybový hlad ako odpoveď na nedostatočnú 
pohybovú výživu, ktorej sa vám dostáva málo a navyše je nízkej kvality. Pravdepodobne vám 
pohybová výživa chýba úplne, prípadne je to akoby ste do seba pchali hory „pohybových 
tyčiniek“ Snickers a nikdy ste nesiahli po pohybovom hlávkovom šaláte. 

Problematika pohybovej a potravinovej výživy je oveľa komplikovanejšia, ako by sme si 
mohli myslieť. Už na základnej škole sme sa učili o rôznych chorobách spôsobených nedo-
statkom niektorej konkrétnej živiny. Vitamín C bol napríklad zodpovedný za námornícku 
chorobu skorbut. To je však všetko. Málokto dokáže vymenovať všetky makro – a mikronut-
rienty, ich špecifické úlohy, vzájomné vzťahy a ich vzťah k nášmu zdraviu. Pri čítaní knihy 
od výživovej antropologičky Katherine Dettwyler Dancing Skeletons, v ktorej opisuje svoju 
prácu v Afrike, som našla pasáž o tzv. chorobe kwashiorkor. Je to závažná forma podvýživy 
typická pre malé deti v trópoch. Pre túto chorobu je charakteristická strava bohatá na kalórie 
(sladké zemiaky alebo iné zdroje škrobov), ale chudobná na bielkoviny. Nízky obsah biel-
kovín však nie je problémom. Iné deti, ktoré jedia rovnaké množstvo bielkovín, no celkové 
množstvo prijatých kalórií majú nižšie, touto chorobou netrpia. Ide o pomer živín, ktoré 
prispievajú k jej vzniku.

Táto pasáž knihy u mňa výrazne zarezonovala, keďže poukazuje na to, že výsledky tré-
ningového programu do veľkej miery závisia od vzájomného pomeru všetkých pohybov. 
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Cvičenie (opakovanie izolovanej svalovej kontrakcie s cieľom doplniť chýbajúcu silu) sa často 
predpisuje ako vitamíny (tabletka prijímaná na zaplnenie výživovej medzery). Jedno z mo-
jich najznámejších tvrdení je, že Kegelove cviky, ktoré sa predpisujú najčastejšie, môžu mať 
skôr negatívny ako pozitívny vplyv na zdravie. Kegelov cvik je ako škrob v prípade choroby 
kwashiorkor. Ak to s ním preženiete a zabúdate na ostatné „pohybové vitamíny“, môže pô-
sobiť negatívne. Bude zodpovedný za prílišné napätie panvového 
dna. Kegelov cvik, ako vysvetlím v kapitole 10, nie je vo svojej pod-
state zlý, rovnako ako sladký zemiak. Ani jeden z nich však nie je 
zdravý, ak neprijímate nič iné.

 „Dobrú“ výživu, či už hovoríme o jedle alebo o pohybe, ne-
možno obmedziť len na jednu alebo niekoľko premenných. Rovna-
ko zlé diéty či cvičebné programy nie sú spôsobené nedostatkom 
jedinej zložky. Ak konzumujete dobre vyváženú stravu (v každom 
zmysle slova), dosahujete celkový stav zdravia, ktorý prestupuje celým vaším telom. Každá 
živina má svoju špecifickú úlohu a v spojení s inými majú na ľudské telo unikátny vplyv. Za 
neduhy, ktorými môžu trpieť vaše nechty, vlasy, oči alebo pečeň, môže byť často zodpovedná 
jediná živina, ktorej máte nedostatok. Vtedy sa začnete zameriavať na potraviny bohaté prá-
ve na ňu. Druhý pohľad na vec je taký, že v skutočnosti nie sme chorí, sme len vyhladovaní. 
A potravu nevyužívame na liečenie. Potraviny predsa nie sú žiadne lieky. Je to len jedlo a my 
na to, aby sme úspešne prežívali, potrebujeme jeho živiny. Je to jednoduché.

POHYBOVÉ ŽIVINY

Jedlo a pohyb spúšťajú lavínu biochemických procesov, ktoré menia náš fyzický stav. Preme-
na pohybového „vstupu“ na biochemické procesy sa volá mechanotransdukcia.

Čitatelia s hlbším poznaním biológie mi, dúfam, odpustia, ak sa 
na tomto mieste pokúsim ponúknuť krátky úvod do stavby ľudské-
ho tela. Vedci na zjednodušenie štúdia načrtli ľudské telo na papier. 
Telo sa skladá z orgánových sústav, ktoré sa zase skladajú z orgánov. 
Tieto orgány sa skladajú z tkanív, ktoré sa skladajú z buniek.

V skutočnosti sa však telo skladá iba z buniek, ktoré sú vzájom-
ne prepojené prostredníctvom extracelulárneho matrixu. Je to zlo-
žitá sieť polysacharidov a bielkovín, ktorá zabezpečuje štruktúru 
a tiež reguluje rôzne prvky správania buniek. Keď pohnete rukou 
či nohou, nemeníte len usporiadanie väčších štruktúr svojich kon-
čatín, ale aj usporiadanie menších bunkových štruktúr.

KEGELOV CVIK 
Sťah panvového dna, ktorý 
sa často predpisuje ako 
prevencia proti nechcenému 
úniku moču pri kýchnutí, 
zakašľaní alebo behu.

MECHANOTRANSDUKCIA
Proces, pri ktorom 
bunky vycítia a následne 
prekladajú mechanické 
signály (stlačenie, napätie, 
viskozita) vytvárané ich 
prostredím do biochemických 
signálov. Umožňuje bunkám 
prispôsobiť svoju štruktúru 
a funkcie podľa potreby. 

„ V Ý Ž I V N Ý “  P O H Y B  A  C H O R O B Y  Z A J AT C O V
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Celý čas sme vystavení nejakej záťaži. Jednou zo síl, na ktoré musia naše telá neustále 
reagovať, je gravitácia. Tak, ako by sa naše telá bez kostí zrútili, aj orgány v bunkách by sa 
pôsobením gravitácie rozpadli, keby ich na svojom mieste nedržal cytoskelet. Aj keď je gra-
vitačná sila všade na zemi rovnaká, záťaž, ktorú pociťujeme, závisí od našej polohy vzhľadom 
na gravitačné pole. Gravitácia napríklad konštantne pôsobí na kosti. Záťaž na ne sa však líši 
podľa toho, v akej polohe k osi gravitačnej sily sa práve nachádzajú. Mesiac strávený na lôžku 
v horizontálnej polohe môže znížiť hustotu svalov a kostí. Tá istá gravitačná sila. Tie isté 
gény. Iná poloha. Iné telo.

Gravitácia pritom nie je jedinou silou zaťažujúcou naše bunky. Jednoducho povedané, sila je 
niečo, čo tlačí alebo ťahá istý objekt. V prípade našich tiel, väčšina ťahaných alebo tlačených ob-
jektov sú senzorické orgány našich buniek. Vonkajšie tlaky (vzájomné pôsobenie medzi kostrou, 
svalstvom a stoličkou), napätie (nový pár topánok na pokožke chodidiel) a ťažné sily (spomeňte 
si na tie staromódne kladkové zariadenia používané v nemocniciach, keď si niekto zlomil nohu 
vo filme z 80. rokov) vytvárajú bunkové deformácie takisto ako samotný pohyb. Naťahovanie 
a skracovanie väčších tkanív, akými sú svaly, vytvára tlak a ťažnú silu na drobné telieska. 

Väčšina z nás si uvedomuje, že naše telá reagujú na mechanické zmeny. Optik sleduje, či 
nemáme v očiach vysoký tlak, aby predišiel poškodeniu očného nervu. Poznáme preležaniny, 
akými trpia ľudia, ktorí dlhé obdobie sedia alebo ležia bez zmeny polohy. Bežne hovoríme 
o tom, ako nám nový pár topánok urobil otlaky a ako nám po sadre zostali ochabnuté svaly. 
Sme dobre oboznámení s týmito prípadmi (aspoň dúfam), ale väčšinou sa nezamýšľame nad 
tým, ako vznikajú. Prečo vlastne očný nerv pri vysokom tlaku odumrie a vznikne tak zelený 
zákal? Konečne sa začalo so skúmaním mechanotransdukcie ako zásadného mechanizmu 

TROCHU ANATÓMIE

Vplyv záťaže si najjednoduchšie uvedomíme, keď si 

predstavíme nasiaknutú špongiu vo vedre s vodou. 

Aby sme z nej tú vodu dostali, môžeme špongiu 

stlačiť (tlaková záťaž) alebo by sme mohli konce ťahať 

od seba (ťahová záťaž).

Mohli by sme tiež špongiu vykrútiť (krútiaca zá-

ťaž) alebo posunúť vrch špongie nabok v pomere k jej 

spodku (priečna záťaž).
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pri vzniku mnohých chorôb. Choroby z mechanotransdukcie sú 
neduhy vznikajúce v oblasti buniek (potom tkaniva, neskôr orgá-
nu) postihnutej mechanickým prostredím, ktoré ste priamo alebo 
nepriamo vytvorili. 

Pohyb, poloha a pokojový stav nášho svalovo-kostrového sys-
tému významne vplývajú na naše mechanické prostredie. Aj keď 
o pohybe rozmýšľame ako o niečom, čo nás má dostať do lepšej 
kondície, väčšinou sa nezamýšľame nad tým, ako stav tejto „lepšej 
kondície“ nastane. Tak teraz to už viete. Proces mechanotransduk-
cie spôsobí, že sa naše fyzické ja prispôsobí našej skúsenosti s fy-
zickým svetom (vytvaruje sa podľa nej). 

Fyzické vyjadrenie, ktorým je vaše telo, je presnejšie celkovým 
súčtom záťaží pôsobiacich na bunky. Na chvíľku si predstavte, že 
stojíte v obrovskom lese. Fúka vietor a vy pri pohľade na koruny 
stromov vidíte, ako sa im ohýbajú konáre. Niektoré stromy sa skoro 
nepohnú, iné poriadne šuchocú. Kvantita a kvalita pohybu stromov 
závisí od smeru vetra, jeho sily a dĺžky jeho trvania. Je dôležité mať 
na pamäti, že záťažou nie je vietor. Záťažou je následok vyvolaný vet-
rom. Záťaž je to, ako stromy vietor fyzicky prežívajú. Každý strom 
prežíva pôsobenie vetra výnimočne v závislosti od svojej výšky a ob-
vodu, od svojej polohy voči iným stromom (možno je vplyv vetra 
oslabený prítomnosťou väčších stromov vôkol) a iných faktorov. 
Strom navyše nevníma pôsobenie vetra po celej svojej dĺžke rov-
nako. Oblasti s väčším množstvom konárov môžu zachytávať viac 
vetra, čo zapríčiní, že sa tam bude ohýbať viacej. Na iných miestach, 
bez konárov, bude vietor pôsobiť iba jemným tlakom na kôru.

O svojom tele rozmýšľate ako o jednom celku a nie ako o súčte všetkých jeho drobných 
častí. Ak hovoríme o záťaži, najmä v knihe o cvičení, používame tento pojem pre silu („bola 
som zaťažená ťažkým bremenom“). Namiesto toho by sme však mali hovoriť o jedinečných 
deformáciách (a záťaži) spôsobených ťažkou hmotnosťou. Desať kíl nie je záťaž. Záťaž je to, 
čo zažívame pri nosení desiatich kíl.

TERAZ SA POROZPRÁVAJME O ZÁŤAŽI

Predstavte si, že stojíte v strede trampolíny. Váha pôsobiaca na trampolínu sa rovná vašej 
hmotnosti, no pre štruktúru vlákien, z ktorých sa trampolína skladá, nepociťujú všetky časti 

O JAZYKU A TELEOLÓGII 
Teleológia znamená 
prisudzovanie zámeru 
fyziologickým mechanizmom. 
Ak kostre, ktorá sa do veľkej 
miery prispôsobuje tomu, čo 
robíme, prisúdime vedomý 
alebo úmyselný dizajn, 
budeme tak ignorovať 
somatický proces. Keď však 
píšeme o tele, je jednoduchšie 
napísať: „Bedro je navrhnuté 
(uspôsobené) tak, aby nieslo 
hmotnosť trupu,“ ako 
„Vzájomná poloha bedra 
a panvy spôsobila, že bedro 
sa stalo dostatočne silným 
na to, aby nieslo hmotnosť 
trupu.“ Ak teda niekedy 
použijem pojem „navrhnutý, 
uspôsobený“, je to s cieľom 
zjednodušiť text. Či už je 
nejaká zmena evolučná, 
alebo somatická, predstava, 
že by išlo o zámer, je sporná. 

„ V Ý Ž I V N Ý “  P O H Y B  A  C H O R O B Y  Z A J AT C O V
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trampolíny vašu hmotnosť rovnako. Niektoré oblasti sa deformujú viac ako iné. Oblasť pria-
mo pod nohami sa smerom k zemi ohýba najviac, pričom zakrivenie trampolíny sa zmenšuje 
smerom k jej rámu. Pružiny spájajú trampolínu s rámom. Aj ony pociťujú časť záťaže, rovna-
ko ako rám, aj keď tu je deformácia takmer nebadateľná. 

Keď stojíte na trampolíne, zaťažujete celú jej štruktúru, každá jej časť to však pociťu-
je inak. Predstavte si, ako by sa deformovala trampolína, keby ste stáli v jej strede. Teraz 
si predstavte, že stojíte na inom mieste. Vaša hmotnosť je v oboch prípadoch rovnaká, ale 
trampolína ju pociťuje v každom z nich jedinečne – v závislosti od toho, kde stojíte. V tomto 
scenári ste iba stáli. Mohla by som od vás chcieť, aby ste po nej skákali, bežali, či dokonca 
skočili salto. V každom z týchto prípadov je skúsenosť trampolíny so záťažou tvorenou vaším 
telom úplne jedinečná. 

Pochopiť dôležitosť záťaže na konečný tvar trampolíny je jednoduché. Teraz si predstav-
te, že vaše tkanivá sú trampolíny. Záťaž, ktorú prežívajú tieto tkanivové trampolíny, závisí od 
vašej polohy, rovnako v pokoji, ako aj pri pohybe.

ZÁŤAŽ JE AKO SNEHOVÁ VLOČKA

Každé jedinečné usporiadanie kĺbov, ich poloha vzhľadom na gravitačné pole, každý ich po-
hyb a spôsob, ako ten pohyb vznikol, vytvárajú špecifickú záťaž, ktorá zas dostáva telo pod 
špecifické napätie. Každá záťaž, ktorú naše telá pociťujú, či už v dôsledku činnosti (nečin-
nosti), polohy, vplyvom našej aktivity či jej opakovaním, je samostatnou živinou, ktorých 
súčet volám záťažový profil.

Toto je sedemkilová tekvica.

Toto sú dve tekvice, ktoré spolu vážia 7 kilogramov.
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Tu je niekoľko tekvíc, ktoré dokopy vážia 7 kilogramov.

Na váhe každá z týchto skupín tekvíc vykazuje hmotnosť 7 kíl. No tieto „rovnaké“ hmotnos-
ti nevytvárajú v tele rovnakú záťaž. Spôsob, akým sa telo prispôsobuje záťaži, nezávisí od 
hmotnosti bremena (v tomto prípade 7 kg), ale od toho, ako ho nesiete. 

Toto je päť rôznych spôsobov, ako odniesť sedemkilovú tekvicu.

 Toto sú ďalšie jedinečné príklady, ako možno odniesť 7 kilogramov.

„ V Ý Ž I V N Ý “  P O H Y B  A  C H O R O B Y  Z A J AT C O V
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A nakoniec, aj takto sa dá odniesť sedem (nepohodlných) kíl tekvíc.

Tieto obrázky rôznych spôsobov, ktorými je možné niesť sedem kilogramov, sú príkladom 
záťažovej rozmanitosti. V jednom prípade by som musela ohnúť zápästie a lakeť, čoho ná-
sledkom by bolo aktivovanie svalov rúk a chrbta. V ďalšom mám síce voľné ruky, ale mohli by 
sa mi deformovať platničky krčnej chrbtice. V niektorých prípadoch zaťažujem jednu stranu 
tela viac ako druhú, v iných je hmotnosť rozložená rovnako.

Z tohto pre nás plynie ponaučenie, že každá záťaž spôsobuje jedinečnú bunkovú deformáciu 
(pohybový ekvivalent živiny), aj keď použitá sila (sedem kilogramov tekvíc) je vždy úplne rovnaká.

HMOTNOSŤ VERZUS ZÁŤAŽ

„Nie je to záťaž, čo ťa položí, ale to, ako ju nesieš.“ Zbožňujem myšlienku tohto citátu od 
Leny Horne, aj keď by som ho rada pozmenila na: „Nie je to hmotnosť bremena, čo ťa položí, 
ale záťaž spôsobená tým, ako ho nesieš.“ S mojou zmenou však už neznie tak poeticky (a je 
asi trochu mätúci), takže ho radšej nechám v pôvodnom znení. Viete, o čom hovorí, však?

Či už hovoríme o váhe tekvíc, alebo ľudského tela, kategória „hmotnosti“ nestačí na opis 
vzniknutej záťaže. Ľuďom sa často vraví, že zranenie im spôsobila hlavne ich hmotnosť. Mož-
no máte boľavé koleno a povedali vám, že vaša hmotnosť naň pôsobí nadpriemernou záťažou. 
Možno vám doktor vysvetlil, že vaša väčšia hmotnosť pôsobila na kolená zvýšenou záťažou, 
ktorá vám zodrala chrupavky až na kosť. A riešenie? Schudnite, čím zmeníte záťaž (pravda) 
a vyliečite si koleno. No ako máte schudnúť 15 kíl, keď kolenom bez bolesti neviete pohnúť?

Záťaž sa často zjednodušene zamieňa za hmotnosť, pretože je tak ľahšie pochopiteľná, 
ale vo vašom boľavom kolene (chodidle, chrbte alebo panvovom dne) pôsobí oveľa viacej 
faktorov ako len vaša hmotnosť.


