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PÉČE O ZDRAVÍ

CO JE NORDIC WALKING?
Zeptali jsme se Mgr. Ivo Šenka
Nordic walking – severská chůze je sport, který má svůj původ ve Finsku. Zrodil se v 80. letech minulého století jako
letní tréninková alternativa pro běžce na lyžích. Jedná se o chůzi se speciálními hůlkami, které se podobají lyžařským.
Člověk při ní zapojí až 600 svalů v těle, přičemž horní část těla přebírá až 30 procent prací nohou.
V roce 2003 byla založena Česká asociace nordic walkingu, která si za cíl stanovila rozšíření nordic walkingu mezi širokou
veřejnost, vytvoření nordic walking center a umožnění zdravého pohybu v přírodě veřejnosti 365 dní v roce.
V srpnu 2004 se česká asociace nordic walkingu stala
členem mezinárodní asociace INWA (International
Association of Nordic Walking).

Nordic walking (NW) je chůze se speciálními chodeckými holemi. Odborníci o ní hovoří jako o cestě ke zdokonalení fyzické i psychické kondice, a to
bez ohledu na věk, pohlaví či tělesnou
zdatnost. Mgr. Ivo Šenka, který se NW
aktivně věnuje a zároveň je certifikovaným instruktorem, jsme položili
následující otázky.
Pořádáte kurzy NW již 2 roky, je to
skutečně pohybová aktivita vhodná
pro všechny bez rozdílu věku?
NW se řadí mezi rekreační sporty a lze ho
skutečně provozovat v každém věku bez
rozdílu fyzické zdatnosti. Je vhodnou aktivitou pro zdatné sportovce i rekonvalescenty, můžete se mu věnovat ve všech čtyřech ročních obdobích, a to individuálně
nebo ve skupině, v lese nebo v městském
parku. Navíc je zábavnou, efektivní a finančně dostupnou pohybovou aktivitou.
Mezi mé klienty patří i ti, co oslavili 60–75
let.
Jaká jsou zdravotní pozitiva NW?
Při použití správné techniky člověk při NW
zapojí 90 procent svalů a oproti běžné chůzi
může spálit za hodinu až 600 kcal, což se

následně projeví
na redukci váhy.
NW dále blahodárně působí na
psychiku člověka,
odbourává stres,
pomáhá vyplavovat toxické látky
z těla, lépe okysličuje mozek a tím zdokonaluje paměť, je
prevencí vzniku chorob oběhového a pohybového aparátu, cukrovky a zmírňuje
i průběh nemocí srdečních, kloubů, vysokého krevního tlaku či astmatu. Část své
váhy přenášíte díky holím na svaly paží
a odlehčujete nohy. Proto mohou NW,
v rámci možností, provozovat i lidé, kteří
mají nějaké problémy s klouby dolních
končetin.
Proč je důležité začínat s NW pod vedením instruktora, nestačí jen vzít si
hole a jednoduše vyrazit do terénu?
Zvládnutí správné techniky je velice důležité, NW může mít při špatném provozování
negativní vliv na pohybový systém. Mohlo
by například dojít k přetížení ramenního
pletence, krční páteře či kolenních kloubů,
případně k přetížení hrudní a bederní
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páteře. Správná technika není složitá, ale
má svá specifika. Potřebujete určitou
velikost holí, je zapotřebí přizpůsobit délku
kroku v součinnosti se správným pohybem
rukou, nedávat hole před sebe a podobně.
Jak často by se měli senioři NW
věnovat, aby se cítili dobře nebo aby
zvýšili svoji fyzickou kondici?
Já sám chodím s holemi takřka všude.
Obecně bych seniorům doporučil dvě až tři
procházky týdně dlouhé půl hodiny nebo
i více. Za dva až tři měsíce se budou cítit
skvěle a zvýší se jim i fyzická kondice. Ale
jak už jsem říkal, NW je sice nenáročný, ale
pro zvládnutí správné techniky doporučuji
vyhledat certifikovaného instruktora. Ten
vás NW naučí během několika hodin.
Více informací na www.nordicwalkingolomouc.cz.

