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Príloha denníka NOVÝ ČAS – NEDEĽA, rubrika Zdravie   

Poriadne sme narástli! 

 

Lepšie jeme a naša výška rastie.  Dokedy?  

Máme sa lepšie a sme vyšší! Taký je záver unikátneho výskumu, ktorého výsledky prednedávnom 
prezentovali britskí vedci. Európania za uplynulé storočie poriadne narástli. Čo to pre nás znamená? 
Sú s extrémnym rastom spojené aj nejaké zdravotné problémy?  

Každý, kto bol aspoň raz v múzeu, to pozná - postele, v ktorých vylihovali naši predkovia, sú 
prekvapujúco malé. A kto si nedá v skanzene pozor pri vstupe do dobovej drevenice, tresne si hlavu o 
horný trám. Tam, kde sa naši prastarí otcovia pohodlne zmestili, musíme my dnes zohýnať hlavu. 
Fakt, že naši predkovia boli nižší než my, jednoznačne potvrdzujú aj najnovšie výskumy. Britkí vedci 
zozbierali údaje z 15 európskych štátov od polovice 19. storočia až po rok 1980. A z nich vyplýva, že 
Európania sú dnes v priemere o 11 centimetrov vyšší ako v roku 1850. Výskum používal údaje z 
Dánska, Fínska, Holandska, Nórska, Švédska, Rakúska, Belgicka, Nemecka, Británie, Írska, Francúzska, 
Talianska, Grécka, Portugalska a Španielska. K rovnakému záveru však vedú aj slovenské štatistiky. 
Podľa vedcov nárast výšky populácie súvisí hlavne s výživou - skrátka, máme sa lepšie ako naši 
predkovia. Napríklad priemerný Brit dáva na jedlo až 60 % svojich príjmov. Štatistiky tiež ukazujú, že v 
zlých časoch OE napríklad počas prvej a druhej svetovej vojny alebo v čase veľkej krízy v 30. rokoch 
minulého storočia OE sa rast populácie výrazne spomalil.  

 

PORASTIEME DO NEBA?  

Keď sme teda narástli o 11 cm, bude rast ľudí ďalej pokračovať a budeme mať bežne vyše 2 metrov?  

„Nie je známe, či ľudstvo môže rásť do výšky naďalej. Skôr si myslím, že zásahom iných vonkajších 
faktorov, ako sú napríklad environmentálne estrogény, ktoré sa pridávajú do potravín, výška 
populácie sa zvyšovať už výrazne nebude. Dokonca sa môže aj znížiť - estrogény z potravín a 
vonkajšieho prostredia totiž spôsobujú urýchlenie uzavretia rastových štrbín. Extrémne výšky u 
niektorých osôb sú dané geneticky, ale najčastejšie ide o patologické stavy, ktoré sú spojené s 
nadprodukciou rastového hormónu," vysvetľuje profesorka Ivica Lazúrová z I. internej kliniky na UPJŠ 
v Košiciach. 

 

MÔŽE RAST BOLIEŤ?  

„Rast v období puberty môže byť sprevádzaný subjektívnymi pocitmi, napr. bolesti v končatinách 
alebo chrbtici," hovorí hlavný hygienik a riaditeľ Úradu verejného zdravotníctva Ivan Rovný. 
„Rastová platnička má zložitú štruktúru. Sú v nej cievy i nervy a je dosť možné, že keď sa kosť 
naťahuje do dĺžky, dráždi to koncové nervy. Inou možnosťou je, že v období prudkého rastu 
nestačia cievy s výživou alebo bolí samotná kostná prestavba. Bolesti sa objavujú väčšinou v noci, 
keď je rast intenzívnejší."  

 

POZOR NA ZDRAVIE!  



Deti potrebujú pre svoj rast kvalitnú a vyváženú stravu. "Výživa je významný faktor, ktorý 
ovplyvňuje telesný rast. Pre správny rast je dôležitá najmä energeticky a nutrične primeraná a 
vyvážená výživa. Akékoľvek odchýlky v zmysle alternatívnych spôsobov stravovania 
(vegetariánstvo, vegánstvo, makrobiotika a pod.), ako aj používanie rôznych doplnkov výživy v 
období rastu bez odporúčania lekára, môžu mať negatívny vplyv na rast a zdravie detí a mládeže," 
varuje hlavný hygienik Rovný.  

"S extrémne rýchlym rastom môže pri nesprávnom držaní tela byť spojené riziko vzniku funkčných 
skolióz, teda prechodného nesprávneho zakrivenia chrbtice. Po ukončení rastu a dotvorení svalovej 
hmoty sa však zvyčajne upravuje držanie tela a upraví sa aj táto funkčná porucha chrbtice. V 
prípade zafixovania skoliózy je potrebné konzultovať to s ortopédom."  

 

O KOĽKO NARÁSTLI SLOVÁCI?  

Hoci v britskom výskume Slováci nefigurujú, asi by sme sa dopracovali k rovnakým výsledkom. „Výška 
našej populácie sa za posledných 20 rokov zvýšila o 3 cm. V podstate tento údaj korešponduje s 
údajmi zo svetovej literatúry," hovorí Ivica Lazúrová z I. internej kliniky na UPJŠ v Košiciach. 
"Porovnaním priemerných telesných výšok u chlapcov a dievčat od roku 1951 do roku 2001 bolo 
zistené, že priemerne každú dekádu sa zvyšovala výška o asi 1 až 2 cm. Chlapci vo veku 18 rokov 
merali v roku 1951 v priemere 170 cm, v roku 2011 to bolo 179 cm. Dievčatá mali pred vyše 60 
rokmi výšku 160 cm, v roku 2011 merali v priemere 165 cm," dopĺňa Rovný z ÚVZ SR.  

 

*** 

 

EURÓPANIA PRIEMERNE NARÁSTLI O 11 cm: 

169 cm 183 cm HOLANDSKO 1870 ----- 1980  

170 cm 180 cm ŠVÉDSKO 1870 ----- 1980  

163 cm 175 cm ŠPANIELSKO 1870 ----- 1980  

164 cm 172 cm PORTUGALSKO 1911 ----- 1980  

Vek 21 rokov, Zdroj: Oxford Economic Papers  

 

TAKTO RÁSTLI SLOVÁCI : 

1951 - 2011  

Chlapci 170,4 cm -179,3 cm  

Dievčatá 160,1 cm - 165,4 cm  

Vek 18 rokov, Zdroj ÚVZ SR  


