lázeňství & wellness

Příznivý vliv pohybové aktivity
v lázeňské přírodě na zdraví

S

větová zdravotnická organizace doporučuje
vykonávat pohybovou aktivitu minimálně
30 minut střední intenzity pětkrát týdně,
nebo 20 až 25 minut pohybové aktivity vysoké
intenzity třikrát týdně. Při pohybu lidský organismus převádí mechanické zatížení na buněčné
odezvy ve smyslu změny elektrochemické aktivity.
Dochází ke strukturálním a funkčním změnám
v jednotlivých tkáních. Z fyziologického hlediska
je účinek energetického působení reakcí organismu na podnět, jehož cílem je aktivace organismu
a docílení harmonizovaného stavu.
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Pohyb jako prevence i léčba

Cílem aktivního pohybu je preventivně působit
proti vzniku funkčních poruch pohybového systému (vertebrogenní obtíže, bolesti kloubů, svalová
nerovnováha) nebo již vzniklé obtíže zmírnit či
odstranit. Aktivním způsobem života nejen udržujeme náš pohybový aparát v dobré kondici, ale také
optimalizujeme stav vnitřních orgánů. Správným
držením těla při provozování aktivit denního života ovlivňujeme pohyby bránice a tím také dýchání,
trávení, krevní oběh a zlepšujeme kvalitu života
a sociální benefity v oblasti wellbeing. Bohužel

vlivem moderních technologií a sedavého způsobu
života se pravidelná pohybová aktivita vytrácí
z životního stylu populace. Vede to ke zvyšujícímu
se výskytu nadváhy a obezity, což následně vede
ke kardiovaskulárním onemocněním, diabetu
2. typu a duševním onemocněním.

Lázně jsou návratem k pohybu
Jedním ze způsobů, jak optimálně navrátit pohyb
do svého života vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu, je lázeňský pobyt. České lázeňství zahrnuje v sobě nejen vlastní lázeňské a regenerační
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podpůrné procedury při léčbě klasických civilizačních chorob: diabetes mellitus, kardiovaskulární
nemoci, osteoporóza, obezita. V poslední době
mezi civilizační choroby odborníci začínají řadit
také depresi a syndrom vyhoření. Terénní kúry se
vyznačují individuální zátěží, celkovým tréninkem,
pobytem na čerstvém vzduchu a zážitky z krajiny.
Provádějí se prostřednictvím prosté plynulé chůze
nebo například jako Nordic Walking s využitím
speciálních holí.

Pohybovou aktivitou rozumíme
jakýkoliv tělesný pohyb spojený
se svalovou kontrakcí, která zvyšuje
výdej energie nad bazální úroveň.
Pravidelná pohybová aktivita je
úzce spojena se zdravím a celkovou
kvalitou života.

Pohyb snižuje riziko úmrtí

Zázračné alfa-pineny
V zájmu zlepšení fyzické a psychické kondice
a zdraví se v lázeňských místech využívají všechny
přirozené léčebné funkce, včetně přirozeného
místního klimatu a mikroklimatu s celou soustavou tepelných, mechanických a jiných stimulů.
K celkovému zlepšení zdravotního stavu a psychické vyrovnanosti po procházkách v přírodním
lázeňském prostředí vedou i fyzikálně-chemické
vlastnosti ovzduší v lesních porostech. Jehličnaté
stromy v určitém množství produkují látky – terpenoidy, které mají příznivý vliv na lidské zdraví.
Podle vědeckých studií má řada těchto látek (konkrétně alfa-pineny) protizánětlivé, protirakovinné,
antioxidační a neuroprotektivní účinky. V různých
formách se užívají i při onemocněních dýchacích
cest, například při bronchitidě nebo při chronické
obstrukční plicní nemoci. Alfa-pinen se v kombinaci s dalšími monoterpeny také využívá k léčbě
onemocnění jater a žlučových cest včetně žlučových kamenů (choleretika, cholekinetika).
Institut lázeňství a balneologie provádí měření
koncentrace alfa-pinenů v okolí léčebných lázní
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Řada studií prokázala, že pohybové aktivity v přírodě mají vliv na systém regulace tělesné teploty
a příznivě ovlivňují dýchací soustavu a centrální
nervovou soustavu. Tyto účinky jsou významné
u všech lázeňských léčebných indikací, zejména pak u chorob oběhového systému. Výsledky
několika rozsáhlých epidemiologických studií
v různých státech také ukazují, že pravidelná pohybová aktivita střední intenzity snižuje riziko předčasného úmrtí jak u mužů, tak i u žen. Snižování
pohybové aktivity se stoupajícím věkem naopak
přináší riziko zvýšení morbidity i mortality.
Terénní kúry v lázeňských lesích jsou prospěšné
nejen ve smyslu rehabilitace, ale i jako prostředek

byly pozorovány ve všech sledovaných oblastech
psychického stavu.

procedury na základě předpisu lékařem, ale i integrovanou léčbu metodami celého spektra oboru
rehabilitační a fyzikální medicíny i psychoterapií.
Při lázeňské léčbě se pacient také učí základním
principům zdravé výživy a pohybovým aktivitám, které jsou snadno přenositelné i do běžného
života. Benefiční účinek léčby je úzce spjat i se
změnou prostředí.
Jednou z možností aktivního pohybu v lázních
jsou terénní kúry v lázeňských lesích. Jsou součástí
komplexní lázeňské péče prakticky ve všech větších lázních v České republice. Využívají se jako

k zachování kvalitního osobního zdraví. Pozitivně ovlivňují i psychickou činnost: snižuje se
stres, míra deprese a agresivity, zlepšuje se kvalita
spánku a zvyšuje se sebevědomí. V srpnu 2021
Institut lázeňství a balneologie realizoval standardizované dotazníkové šetření s cílem zjištění vlivu
kondičních procházek Nordic Walking v lázeňských lesích Karlových Varů na psychický stav
a náladu dotazovaných účastníků. Hodnoceny byly
následující oblasti: hněv, únava, vitalita, deprese
a zmatenost. Na základě pilotního statistického
vyhodnocení lze konstatovat, že pozitivní změny

Lázně Kynžvart. Výsledky prvních měření jsou velmi slibné a lze předpokládat, že inhalace přirozeně
se vyskytujících balzamických silic při terénních
kúrách lázeňských hostů by mohla potencovat
účinek léčebného pobytu. Pravidelnou pohybovou aktivitu v lázeňské přírodě lze ale bez ohledu
na konečné výsledky měření zcela určitě považovat
za velmi efektivní a nezatěžující způsob udržení,
reparaci a zlepšování kvality zdraví člověka. ■
ALINA HUSEYNLI a PATRICIE HLOUŠKOVÁ,
Institut lázeňství a balneologie, www.i-lab.cz
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