
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Fakulta tělesné výchovy a sportu 

Jak předejít civilizačním chorobám 

Diplomová práce 

Vedoucí diplomové práce: Vypracovala: 

Doc. MUDr. Staša Bartůňková, CSc. Drahošová Šárka 

Praha, září 2008 



Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně pod vedením Doc. 

MUDr., CSc. Bartůňkové. Při tvorbě práce jsem použila informační zdroje uvedené 

v seznamu. 

I 
• '?- q /) /7f?J? Datum. ) . . , ~..:...u{// 

2 



Poděkování: 

Touto cestou bych chtěla poděkovat své vedoucí diplomové práce Doc. MUDr. Staše 

Bartůňkové, CSc. za její trpělivost, čas, odborné rady a vedení. 

Dále bych chtěla velice poděkovat Doc. RNDr. Bendlovi, CSc., který mi poskytl mnoho 

konzultací ohledně statistického zpracování dat z dotazníkového průzkumu. 

Děkuji také slečně Jitce Drahošové, která přijala roli modelky na fotografiích a je 

autorkou nepřejatých obrázků. 

Dagmar Drahošové patří poděkování za pomoc s některými formulacemi. 

Také chci poděkovat PhDr. Miloslavě Blažkové, CSc. za poskytnutí přístupu k počítači 

a internetu. 

3 



Souhlasím se zapůjčením své diplomové práce ke studijním účelům. Prosím, aby byl veden 

seznam vypůjčovatelů, kteří musí pramen převzaté literatury řádně citovat. 

Jméno: Datum vypůjčení: Poznámka: 

4 



Abstrakt 

Název: Jak předejít civilizačním chorobám 

How to prevent civilization diseases 

Cíle práce: 

Mým cílem bylo posoudit názorovou orientaci a informovanost studentů gymnázií a 

odborných učilišť v oblasti prevence civilizačních chorob. Toto šetření mělo být východiskem 

pro přípravu informačního výukového materiálu. 

Metodika: 

Metodou výzkumu bylo dotazníkové šetření, mapující jak názorovou orientaci a postoje 

respondentů v problematice životního stylu, tak i informovanost v oblastech: pohyb, strava, 

škodliviny a psychohygiena. Dotazník vyplnily 2 skupiny 1 7-18 letých respondentů, kterými 

bylo123 gymnazistů (60 dívek a 63 chlapců) a 122 učňů (60 dívek a 62 chlapců) z Prahy a 

okolí. 

Výsledky: 

Výsledky výzkumu ukázaly nedostatečný stupeň informovanosti v obou skupinách 

respondentů, i když studenti gymnázií projevili dle předpokladů lepší znalosti než studenti 

z odborných učilišť. Nebyla však potvrzena hypotéza, že dívky mají ve srovnání s chlapci 

lepší znalosti o zdravé výživě. 

Na základě informací o neuspokojivých znalostech studentů byl připraven komplexní 

. informační text, který může být použit ve výuce na středních školách nebo může být návodem 

pro zdravé a odpovědné chování každému dospívajícímu a dospělému zdravému člověku 

Klíčová slova 

Zdravý životní styl, civilizační choroby, sport, kondice, správná strava, sacharidy, bílkoviny, 

tuky, hubnutí, škodliviny, rezidua, aditiva, psychohygiena, stres, relaxace 
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I. Cást teoretická 

1. Úvod 

Každá doba s sebou nese specifická zdravotní rizika. V dnešní době jsou to ve vyspělých 

zemích civilizační choroby. Lidé však nejsou dostatečně informováni o jejich příčinách a 

zásadách zdravého životního stylu. V celé oblasti týkající se civilizačních chorob a lidského 

zdraví přetrvává celá řada mýtů a polopravd, na jejichž základě mnozí občané této země 

nevědomky a v dobré víře ohrožují jak zdraví sebe jako jednotlivců, tak i budoucnost našeho 

státu. Masivní reklama obsahující pro laika často zavádějící a protichůdné informace přispívá 

k dezorientaci v této oblasti a může působit značnou demotivaci a negativní ladění 

obyvatelstva. Mým hlavním cílem je tedy informovat o všech hlavních aspektech zdravého 

životního stylu, protože nazírání tohoto tématu pouze z jednoho úhlu je chybou. Pokusila 

jsem se vytvořit opravdu komplexní návod, jak v dnešní době správně pečovat o své zdraví. 

Provedla jsem průzkum mezi gymnazisty a učni z Prahy a okolí, který se týkal 

informovanosti a postojové orientace respondentů v oblasti civilizačních chorob. 

Na základě výsledků jsem vytvořila text určený například pro vzdělávací oblast člověk a 

zdraví na středních školách, který komplexně zpracovává problematiku civilizačních chorob. 

Zabývá se jejich základní definicí, výčtem těch nejrozšířenějších a nejznámějších, příčinami a 

možnostmi prevence pomocí dodržování zásad zdravého životního stylu. 

V textu se věnuji čtyřem základním oblastem, které mají určující vliv na rozvoj civilizačních 

chorob a dají se ovlivnit změnou chování. Věnuji se jmenovitě: 

Pohybovému režimu 

Zde chci poskytnout obecný návod pro správný pohybový režim běžného člověka. Snažím se 

osvětlit jednoduchou formou zákonitosti reakce těla na fyzickou zátěž, například působení 

aerobní a anaerobní zátěže. Také se věnuji rizikům sportování a samozřejmě jejich prevenci. 

Snažím se postupovat návodně a krok po kroku, čímž chci text zpřístupnit a udělat ho 

srozumitelným. 

Správnému stravování 

Zde poskytuji informace o množství a složení potravy, které by měl člověk přijímat 

v závislosti na svém výdeji. Také informuji o vitaminech, minerálech, doplňcích stravy, 

látkách s antioxidační aktivitou, o správném uchování a úpravě potravin a o možných 

metodách hubnutí. 
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Škodlivinám 

Těm, se kterými se můžeme setkat v prostředí a jejich důsledkům na naše zdraví. Píši jak o 

škodlivinách, se kterými se můžeme setkat náhodně, jako jsou rezidua pesticidů v potravě, 

škodliviny ve vzduchu a vodě, tak i o samoindukovaných, jako je například kouření, alkohol 

nebo nadměrné slunění bez ochrany. Také se věnuji dnes velice diskutovanému a aktuálnímu 

tématu, aditivům. 

Psychohygieně 

Zde informuji o správné každodenní duševní hygieně, o dospělém převzetí odpovědnosti 

za své činy i svůj život, o tom, jak si utřídit priority a plnit vytyčené životní cíle, jak 

zorganizovat svůj čas a dostatečně relaxovat. 

2. Zdůvodnění 

Pro svou diplomovou práci jsem chtěla zvolit téma aktuální, potřebné a hlavně použitelné 

v praxi. Také mám k tomuto tématu kladný vztah a malá informovanost veřejnosti a jejich 

leckdy nezodpovědný postoj ke zdraví mi vadí. 

Dostupnost a důvěryhodnost informací o zdravém životním stylu 

Při sběru dat pro sestavení informačních textů jsem nejprve zjišťovala, jak jsou dostupné a 

důvěryhodné informace pocházející z veřejně přístupných zdrojů. Konkrétně šlo o literaturu 

v obchodní síti a v knihovnách a o internet. Shledala jsem, že například v literatuře v oblasti 

výživy je k dispozici opravdu velké množství informací. Problémem je, že informace proudící 

touto cestou nemusejí být na odborné úrovni. Popularizační knihy se nemusejí zakládat 

na současném vědeckém poznání, někdy se na vědeckém poznání nemusejí zakládat prakticky 

vůbec. Informace mohou být u starších publikací dostupných v knihovnách neaktuální a 

přežité. V knihovnách i na pultech obchodů se vyskytuje i řada módních nebo krajně 

alternativních směrů a učení, které mohou být dokonce zdravotně nebezpečné. Neodborník 

potom nemá šanci odlišit skutečně kvalitní informace od polopravd nebo dokonce od 

nesmyslů. Skutečně odborná literatura je zase pro neodborníka příliš obtížná. Laik potřebuje 

jednoduchost, srozumitelnost a praktické návody. Nevhodné popularizační literatury 

s výživovou tématikou je skutečně velké množství, takže leckdy záleží na tom, jakou knihu si 

čtenář půjčí nebo koupí jako první. Poté může mít sklony vzít zde psané informace za vlastní 

a vycházet z nich v budoucnu jako z faktů. Takovýto člověk potom nemusí být přístupný 
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změně náhledu ani při konfrontaci se skutečnými vědeckými fakty. Bez předchozí 

informovanosti tedy závisí na náhodě, zda se čtenáři dostane do ruky kvalitní literatura. 

V oblasti pohybové je tento zdroj také poměrně bohatý, i když ne zdaleka tak jako v oblasti 

výživy. Příručky a knihy se však většinou vztahují k určitému tématu. Například kulturistika, 

chůze, pilates, kalanetika .. V oblasti duševní hygieny je k dostání i několik komplexních 

publikací. O jejich dostupnosti v menších knihovnách malých měst lze pochybovat. I zde se 

objevuje množství alternativních směrů. Tato oblast je také často spojována s mystikou a 

náboženstvím. 

Dalším informačním zdrojem je internet. Tento zdroj je ještě méně odborně filtrován než 

předchozí. Lze v něm najít mnoho relevantních a kvalitních informací, ale také spoustu 

štvavých až hysterických fám. Hlavně co se týče xenobiotik. Kvalitní a odborně garantované 

internetové stránky jsou však leckdy vedeny jednodušeji, přehledněji a běžnému člověku 

dostupněji než většina literatury. Také poskytují komplexnější informace než literatura, taje 

většinou monotematická. Jejich informace často bývají aktuální. Limitující nevýhodou 

internetu jako informačního zdroje pro širokou veřejnost může být špatná dostupnost. 

Pro vyhledání kvalitních stránek bez předchozího nasměrování je třeba mnoho a mnoho času, 

který mají hlavně lidé, kteří mají k internetu přístup z domova. Nespornou výhodou tohoto 

informačm'ho zdroje jsou odborné poradny. Umožňují zjistit odpověď na konkrétní otázku a 

vyřešit individuální problém. 

Závěrem lze říci, že informace v oblasti zdravého životního stylu a prevence civilizačních 

chorob jsou sice veřejnosti dostupné, ale laik, který by se chtěl o problematiku zajímat, nemá 

šanci odlišit skutečně odborné informace od neodborných. To je v tak závažné oblasti 

skutečně znepokojující. 

4. Trendy vývoje ve vzdělání u nás a v EU 

Už delší dobu bylo poukazováno na potřebu změny ve vzdělávání. Stávajícímu systému byla 

vytýkána přílišná encyklopedičnost, převaha pamětního učení, odtrženost od reality, 

nevyužitelnost informací ve skutečném životě a pasivita žáků. Výsledkem reforem je 

dvoustupňový systém vzdělání, který stanovuje závaznou úroveň státní, zastoupenou 

Rámcovými vzdělávacími programy a školní úroveň reprezentovanou školními vzdělávacími 
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programy. Tyto kroky byly učiněny, aby školy dostaly možnost větší profilace, přizpůsobení 

se studentům a třeba regionálním podmínkám. 

Dnes je u nás i v EU obecně poukazováno na potřebu mezioborového učiva, na potřebu 

mezipředmětového prolínání. Informace z jedné oblasti mají být upotřebitelné i při řešení 

problémů v oblastech dalších. 

Důraz je kladen také na vlastní aktivitu žáka, protože taje výrazným motivačním činitelem a 

podmínkou pro schopnost využití informací v budoucnu. Také se do ní vkládá naděje, že 

obnoví zájem mladých lidí o přírodovědné obory, který v posledních letech nebezpečně 

upadá. Vlastní aktivita by měla vyústit v samostatnost a dobrou orientaci ve společnosti. 

Tohoto má být dosaženo také pomocí používání badatelských metod, které se dají 

definovat jako metody, při nichž žák nepřijímá pasivně hotové informace, ale převážně sám 

aktivně objevuje, řeší problém a dochází k výsledku. 

Dále je kladen důraz na upotřebitelnost ve skutečném životě. Učivo má mít vztah ke 

skutečnému životu, žáci a studenti mají vidět, že informace mají smysl, že jsou důležité a 

potřebné, že jim skutečně prospějí a obohatí život. To je také jedním z motivačních činitelů. 

Samoúčelné informace vedou k rozladěnosti a nechuti k dalšímu samostatnému studiu. 

Ve svém textu jsem se snažila z těchto trendů vycházet. Mezioborový charakter je zřejmý, 

text zasahuje do oblasti psychologie, matematiky, anatomie, medicíny, tělesné výchovy, 

biomechaniky, biologie, fyziologie člověka a chemie. Součástí textu jsou různé úkoly, testy a 

cvičení, které pokrývají potřebu badatelské metody a aktivního přístupu. Upotřebitelný 

v praktickém životě je také. Orientace v této oblasti je nutnou podmínkou pro odpovědné 

chování k vlastnímu zdraví. To je . přínosem pro každého jednotlivce, jeho okolí i pro celý 

stát. Text však není koncipován pouze pro potřebu dospívající mládeže, zabývá se 

problematikou i během celého období dospělosti. I tito mladí jednou stráví spoustu let jako 

manželé, zaměstnanci, nebo rodiče. Nehledě na to, že studenti a žáci budou moci už nyní 

poskytnout radu a vysvětlení problematiky svým starším rodinným příslušníkům, příbuzným 

a přátelům. Pokud mají mladí lidé začít se zodpovědným chováním k vlastnímu zdraví včas, 

musí se to stát co nejdříve. Můj text je zaměřen především na střední školy. 
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5. Cíl práce, úkoly, hypotézy 

Cíl práce: 

Cílem mé práce je provést dotazníkový průzkum a napsat informační text pojednávající o 

prevenci civilizačních chorob prostřednictvím dodržování zásad zdravého životního stylu. 

Úkoly: 

Nejprve prostudovat literaturu (seznámit se s problematikou), poté vytvořit dotazník, 

provést výzkum, zpracovat a vyhodnotit výsledky, současně shánět podklady 

pro informační text a vytvořit ho. 

Hypotézy: 

Hl: Česká mládež není dostatečně informována v oblasti prevence civilizačních chorob a 

zdravého životního stylu. 

H2: Studenti gymnázií budou lépe informováni, než učni. 

H3: Dívky se budou zajímat o oblast výživy více než chlapci, tím pádem budou 

informovanější. 

6. Metodologie 

6.1. Tvorba dotazníku 

Nejprve jsem vytvořila nestandardní dotazník, skládající se ze dvou částí. První část se zabývá 

postojovou a názorovou orientací respondentů ohledně dané problematiky. Respondenti se 

vyjadřovali k jednotlivým tvrzením na škále 1-5, kde 1 znamenalo naprostý souhlas 

a 5 naprostý nesouhlas. V další části textu jsem zjišťovala informovanost ve 4 již zmíněných 

základních oblastech. Zde respondenti označovali odpovědi ano, ne, nevím, podle toho, zda 

považovali tvrzení za pravdivé, nepravdivé, nebo odpověď neznali. Při tvorbě dotazníku jsem 

konzultovala prvotní seznam otázek se svou vedoucí DP. Poté byly některé otázky vyřazeny 

a jiné přeformulovány. Poté jsem dotazník vyzkoušela na 1 O lidech, kteří neměli spojitost 

s budoucí skupinou respondentů. Následně jsem dotazník uvedla do konečné podoby. 
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6.2. Sběr dat 

Výzkum proběhl v první polovině roku 2008, konkrétně v březnu. Respondenti měli 

na vyplnění dotazníků vyhrazenou dostatečně dlouhou část vyučovací hodiny a poté 

dotazníky odevzdávali. Kvůli získání co nejpravdivějších informací byl dotazník anonymní. 

Účastnila se střední odborná učiliště a gymnázia v Praze a okolí. 

6.3. Zpracování dat 

Takto získané dotazníky jsem vyhodnotila nejprve pomocí tabulek programu Microsoft Excel. 

V části zjišťující míru informovanosti jsem respondenty porovnávala podle typu školy, kterou 

studují, pomocí tabulek s absolutními čísly jednotlivých odpovědí i pomocí tabulek 

s procenty. Poté jsem vytvořila souhrnný výsečový graf s hodnotami procent, který 

zaznamenává poměr všech správných, špatných odpovědí a odpovědí nevím. Dále jsem 

stejným způsobem udělala srovnání chlapců a děvčat v části výživové. Dále jsem použila 

statistický systém NCSS verze 2007. Jeho prostřednictvím jsou spočítány základní 

charakteristiky jako průměr a směrodatná odchylka. Výsledky jsou statisticky zhodnoceny 

t- testem. Tímto způsobem jsou porovnávány výsledky všech gymnazistů i gymnazistek se 

všemi učni a učnicemi souhrnně. Také je provedeno srovnání všech dívek a všech chlapců 

v oblasti výživy. Dále porovnávám výsledky gymnazistů s učni. Také srovnávám výsledky 

gymnazistek s učnicemi. Statistická porovnání jsou prováděna pro každou tématickou oblast 

zvlášť, jelikož výsledky z jednotlivých oblastí spolu prakticky nekorelují. V souhrnných 

výsečových grafech jsem však zahrnula všechny oblasti dohromady, protože grafické 

zpracování každé oblasti zvlášť by bylo prostorově velice náročné. Usoudila jsem, že 

vzhledem k už tak velkému rozsahu diplomové práce budou souhrnné grafy vhodnější. 

Ke každé otázce názorové části jsem vypracovala sloupcový graf. V této části jsem hodnotila 

všechny respondenty souhrnně. Každý graf jsem okomentovala. Z výsledků jsem 

dedukovala závěry na základě svých hypotéz. 

6.4. Tvorba textu 

Již přibližně od července 2007 jsem prováděla sběr dat, ze kterých jsem později sestavila 

informační texty do konečné podoby. Pro potřeby své diplomové práce jsem vyhledávala 

informace o publikacích zabývajících se tématem zdravého životního stylu. Zaměřila jsem se 

na knihy, diplomové a bakalářské práce, sborníky referátů i na časopisy. Použila jsem 

vyhledávání podle klíčových slov a podle témat. 
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Hledala jsem v databázi městské knihovny Praha, která mi poskytla dostatek publikací 

pro zhodnocení dostupnosti a odbornosti informací přístupných široké veřejnosti. Tato 

knihovna pro mne byla i zdrojem odborné literatury, především v oblasti psychohygieny. 

Stres a zdraví je podrobnou publikací vysvětlující působení stresu na lidské tělo. Duševní 

hygiena od Chamoutové je komplexní, jednoduchou a přehlednou učebnicí navádějící 

běžného člověka, jak dodržovat zásady psychohygieny. 

Dále jsem vyhledávala v databázi knihovny J.A. Komenského, která poskytuje nejen 

informace v oblasti pedagogiky, ale i mnoho odborných publikací, například v oblasti 

fyziologie. Dále jsem samozřejmě použila databázi centrálního katalogu knihoven UK. Také 

jsem vyhledávala v katalogu knihovny Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzity 

v Olomouci a dalších. Dle klíčových slov jsem vyhledávala informace na internetu, pomocí 

vyhledavače Google, Centrum, Seznam a Atlas. Tento zdroj se ukázal být stěžejním 

pro získávání odborných informací pro tvorbu částí textu týkající se výživy a škodlivin. 

Společnost pro výživu poskytuje na svých internetových stránkách jednoduché, přehledné, 

komplexní a odborné informace v oblasti správné výživy. Fórum zdravé výživy zase 

poskytuje podrobné informace o reziduích a expozici našeho obyvatelstva. Také přehledně a 

srozumitelně shrnuje výživová doporučení pro obyvatelstvo ČR se zohledněním specifik 

našeho životního stylu. 

Portál bezpečnost potravin poskytuje kvalitní informace například o dnes tolik 

diskutovaných aditivech a pomáhá mimo jiné zorientovat se v biologických a chemických 

aspektech potravin. Poskytuje mnoho odborných článků na aktuální témata. 

Český hydrometeorologický ústav je zdrojem aktuálních informací o znečištění vzduchu atd. 

Internetové stránky ministerstva zdravotnictví poskytují podrobné informace včetně fotografií 

o zboží, ve kterém byly nalezeny zdraví nebezpečné látky. Obdobné informace lze získat i na 

stránkách sdružení obrany spotřebitelů. Kvalitním a odborným zdrojem informací v oblasti 

výživy jsou stránky zemědělskopotravinářského portálu Agronavigátor. Při tvorbě částí textu,,. 

zabývajících se oblastí pohybuj sem vycházela především z odborných publikací, se kterými 

jsem se seznámila při svém studiu na FTVS (Čechovská, Teplý, Dovalil atd.). Publikace 

těchto autorů posloužily jako základ pro doporučený pohybový režim běžného člověka a 

oblast prevence úrazů. Také jsem využila informací získaných během studia na přednáškách a 

cvičeních. Text jsem upravila s přihlédnutím k výsledkům výzkumu. Při jeho tvorbě jsem 

zohlednila to, že text má být jednoduchý a srozumitelný, blízký laikovi. 
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6.5. Charakteristika respondentů 

Testováni byli studenti třetích ročníků gymnázií a středních odborných učilišť z Prahy a okolí. 

Třetí ročníky jsem zvolila proto, že je u učňů ročníkem posledním, proto nelze očekávat, že 

by se informace do ukončení školy nějak podstatně zlepšily. Zvolila jsem k němu 

odpovídající ročník gymnázia. 

Průzkumu se zúčastnily třetí ročníky následujících náhodně vybraných vzdělávacích zařízení: 

1) Gymnázia 

Gymnázium Budějovická, adresou Budějovická 680/17, Praha 4, Michle, a to v počtu 47 

studentů, z toho 26 dívek a 21 chlapců. 

Jejich detašované pracoviště adresou Pošepného nám. 2022/3, Praha 4, Chodov a to v počtu 

3 8 studentů, z toho 15 dívek a 23 chlapců. 

Gymnázium Botičská, adresou: Botičská 424/1, Praha 2 -Nové Město a to v počtu 38 

studentů, z toho 19 dívek a 19 chlapců. 

Celkově se tedy dotazníkového výzkumu zúčastnilo 123 gymnaziálních studentů, z toho 60 

dívek a 63 chlapců. 

2) Střední odborná učiliště 

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha, 

adresou: Pražská 370, 25001 Brandýs n/L, Stará Boleslav 

čtyřletý obor s maturitní zkouškou- obchodník, 24 dívek 

tříletý obor s výučním listem- zámečník, 23 chlapců 

tříletý obor s výučním listem- krejčí, 14 dívek 

tříletý obor s výučním listem- strojně-montážní práce- automontážní práce, 39 chlapců 

Střední odborné učiliště kadeřnické, adresou 186 00 Praha 8 - Karlín, Karlínské náměstí 8/225 

tříletý obor s výučním listem - kadeřník, 22 dívek 

Celkově se tedy dotazníkového výzkumu zúčastnilo 122 učňů, z toho 60 dívek a 62 chlapců. 

Dohromady se tedy účastnilo 245 respondentů, z toho 120 dívek a 125 chlapců. 
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7. Rozsah platnosti 

Výsledky výzkumu jsou platné pouze pro gymnazisty a učně navštěvující 3. ročníky v Praze 

a okolí. Informovanost i názorová orientace mohou být závislé i na věku a typu studované 

školy respondenta. Jinde mohou být výsledky rozdílné, například část názorová se může 

měnit v závislosti na míře nezaměstnanosti a možnosti uplatnění v regionu, nebo také kvůli 

vyššímu či nižšímu procentu věřících. Informovanost může být také závislá na finanční situaci 

regionu, na dostupnosti informací pro veřejnost, například v knihovnách nebo prostřednictvím 

internetu. Proto tedy nelze očekávat větší rozsah platnosti. Co se týče informačního textu, 

předpokládám, že bude platný pro každého zdravého člověka, který nemá specifická zdravotní 

omezení. 

II. Výsledková část 

8. Výsledky respondentů a respondentek z gymnázií (123) 

Tabulka 1. - zobrazující počet jednotlivých odpovědí gymnazistů v celých číslech. 

Správně špatně Nevlm 

~trava 757 286 433 

Pohyb 533 207 322 

jSkodliviny 410 384 308 

Duševní zdraví 447 27 141 

Součet 2147 984 1204 

Tabulka 2. - zobrazující počet jednotlivých odpovědí gymnazistů v procentech 

Správně špatně Nevlm 

~trava 52% 19% 29% 

Pohyb 47% 18% 28% 

ISkodliviny 37% 35% 28% 

Duševní zdraví 73% 4% 23% 

Průměr 52% 19% 27% 

Všechny hodnoty v tabulce J SOU zaokrouhleny na celá procenta 
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Graf I. Souhrnný grafpro všechny oblasti 

gymnázia 

správně 

51% 

Jak je vidět, studenti a studentky gymnázií odpověděli správně přibližně v polovině případů. 

Nejlépe informováni byli v oblasti duševní hygieny, zde překročili ostatní oblasti nejméně o 

20%. Téměř tři čtvrtiny odpovědí byly správně. Počet správných odpovědí v části výživové a 

pohybové je téměř vyrovnaný, v obou případech lehce překračuje polovinu. Nejslabší 

výsledky mají respondenti v oblasti škodlivin, zde byli schopni odpovědět správně ve 37% 

případů. 

9. Výsledky informovanosti respondentů a respondentek z OU. (122) 

Tabulka 3. - zobrazující počty jednotHvých odpovědi učňů v absolutních číslech 

Správně Špatně Nevím 

Strava 624 253 587 

Pohyb 413 262 423 

Skodliviny 340 344 414 

Duševní zdraví 290 84 226 

Součet 1667 943 1650 
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Tabulka 4. -zobrazující počty jednotlivých odpovědí učňů v procentech. 

Správně 

!Strava 43% 

Pohyb 38% 

ISkodliviny 31% 

!Duševní zdraví 48% 

!Průměr 40% 

Všechny hodnoty JSOU zaokrouhleny na celá procenta 

Graf II. Souhrnný graf pro všechny 4 oblasti 

odborná učiliště 

špatně 

22% 

správně 

39% 

špatně 

17% 

24% 

31% 

14% 

22% 

Nevím 

40% 

38% 

38% 

38% 

39% 

Respondenti z odborných učilišť nedosáhli celkově ani 40% úspěšnosti. Nejlepší výsledky 

měli v oblasti duševní hygieny, tak jako gymnazisté. Rozdíl oproti druhé nejlepší oblasti však 

není zdaleka tak velký, dosahuje 5%. Druhé nejlepší výsledky byly v oblasti stravy, na třetím 

místě skončilo oddělení věnující se pohybu. Rozdíl mezi nimi je opět 5%. Nejméně správných 

odpovědí měli učni v oblasti škodlivin, stejně jako gymnazisté. Zde správné odpovědi dosáhly 

pouhých 31% což odpovídá 7% propadu oproti oblasti předposlední. 
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1 O. Pohlavní rozdíly v odpovědích z oblasti výživy 

Tabulka5 

Chlapci: Správně 

Suma 620 

Graf DI. 

Graf IV. 

Špatně Nevím Dívky: 

338 532 

chlapci strava 

špatně 

23% 

divky strava 

špatně 

23% 

suma 

správně 

41% 

správně 

44% 

Procento správných odpovědí je poměrně vyrovnané. 
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ll. Statistické zhodnocení pomocí t-testu v programu NCSS 2007 

Pro tento účel byly odpovědi respondentů převedeny do číselných hodnot. Odpověď nevím 

byla značena O, správná odpověď číslem -1 a špatná odpověď číslem 1. Zápornější hodnoty 

tedy znamenají lepší výsledky. 

11.1. Rozdíly ve výsledcích jednotlivých typů škol 

Tabulka 6. - 9. : 123 gymnazistů a gymnazistek je srovnáváno se 122 učni a učnicemi 

6. Výživa Průměr Směrodatná odchylka t-test p-hodnota Stupně volnosti 

Gymnázium -3,829 2,363 
-9,723 0,000 243 

OU -1,025 2,145 

Rozdíl ve výsledcích je statisticky významný 

7.Pohyb Průměr Směrodatná odchylka t-test p-hodnota Stupně volnosti 

Gymnázium -2,171 2,346 
-2,913 0,003 243 

OU -1,328 2,18 

Rozdíl ve výsledcích je statisticky významný 

8. Skodliviny Průměr Směrodatná odchylka t-test p-hodnota Stupně volnosti 

Gymnázium -0,057 2,093 
-0,190 0,849 243 

OU -0,008 1,905 

Rozdíl ve výsledcích byl vyhodnocen jako statisticky nevýznamný. 

9. Duševní zdraví Průměr Směrodatná odchylka t-test p-hodnota Stupně volnosti 

Gymnázium -3,415 1,493 
-8,791 0,000 243 

OU -1,672 1,608 

Rozdíl ve výsledcích je statisticky významný 
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11.2. Rozdíly mezi pohlavími v odpovědích z oblasti výživy 

Tabulka 10: 120 dívekje srovnáváno se 125 chlapci 

10. Výživa Průměr Směrodatná odchylka t-test p-hodnota Stupně volnosti 

Dívky -2,558 2,706 
-0,725 0,469 243 

Chlapci -2,312 2,61 

Rozdíl ve výsledcích byl vyhodnocen jako statisticky nevýznamný. 

11.3. Rozdíly ve znalostech gymnazistů a učňů 

Tabulka ll - 14: 63 gymnazistůje srovnáváno se 62 učni 

11. Výživa Průměr Směrodatná odchylka t-test p-hodnota Stupně volnosti 

Gymnazisté -3,54 2,278 
-6,003 0,000 123 

Učni -1,065 2,332 

Rozdíl ve výsledcích je statisticky významný. 

12.Pohyb Průměr Směrodatná odchylka t-test p-hodnota Stupně volnosti 

Gymnazisté -1,603 2,492 
-0,939 0,350 123 

Učni -1,21 2,181 

Rozdíl ve výsledcích byl vyhodnocen jako statisticky nevýznamný. 

13. Škodliviny Průměr Směrodatná odchylka t-test p-hodnota Stupně volnosti 

Gymnazisté -0,032 2,040 
0,327 0,744 123 

Učni -0,145 1,827 

Rozdíl ve výsledcích byl vyhodnocen jako statisticky nevýznamný. 

14. Duševní zdraví Průměr Směrodatná odchylka t-test p-hodnota Stupně volnosti 

Gymnazisté -3,317 1,644 
-6,302 0,000 123 

Učni -1,468 1,637 

Rozdíl ve výsledcích je statisticky významný 

20 



11.4. Rozdíly ve znalostech gymnazistek a učnic 

Tabulka 15 - 18: 60 gymnazistekje srovnáváno se 60 učnicemi 

15. Výživa Průměr Směrodatná odchylka t-test p-hodnota Stupně volnosti 

Gymnazistky -4,133 2,432 
-7,823 0,000 118 

Učnice -0,983 1,953 

Rozdíl ve výsledcích je statisticky významný 

16.Pohyb Průměr Směrodatná odchylka t-test p-hodnota Stupně volnosti 

Gymnazistky -2,767 2,037 
-3,41 0,001 118 

Učnice -1,45 2,19 

Rozdíl ve výsledcích je statisticky významný 

17. Skodliviny Průměr Směrodatná odchylka t-test p-hodnota Stupně volnosti 

Gymnazistky -0,083 2,165 
-0,571 0,569 118 

Učnice 0,133 1,987 

Rozdíl ve výsledcích byl vyhodnocen jako statisticky nevýznamný. 

18. Duševní zdraví Průměr Směrodatná odchylka t-test p-hodnota Stupně volnosti 

Gymnazistky -3,517 1,321 
-6,181 0,000 118 

Učnice -1,883 1,563 

Rozdíl ve výsledcích je statisticky významný 

12. Výsledky z části názorové 

Tato část zkoumá postoje respondentů k dané problematice 

Studenti a učni hodnotili následující tvrzení na škále 1-5, přičemž 1 znamenalo naprostý 

souhlas a 5 naprostý nesouhlas. 
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Tabulka 19 - Souhrnná tabulka odpovědí pro všech 245 respondentů 

Císlo Naprosto Spíše Nejsem Naprosto 

otázky souhlasím souhlasím rozhodnut 
Spíše nesouhlasím 

nesouhlasím 

1 6 23 87 83 46 

2 155 50 17 ll 12 

3 26 76 94 31 18 

4 58 25 79 30 53 

5 37 45 87 52 24 

6 122 60 38 21 4 

7 66 79 72 18 ll 

8 55 34 52 42 62 

9 198 29 ll 1 6 

10 88 68 63 18 8 

ll 126 64 38 9 8 

12 31 48 84 51 31 

Sloupcové grafy vypracované k jednotlivým otázkám 

Graf V. Otázka 1- Aktivně se zajímám o problematiku zdravého životního stylu, cíleně 

vyhledávám informace na toto téma. 
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Graf VI. Otázka 2- Je správné, že se na školách vyučuje tělesná výchova jako povinný 

předmět. 
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Graf VII. Otázka 3- Snažím se zdravě jíst. 
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Graf VIII. Otázka 4- Je správné zakázat reklamu na tabák. 
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Graf IX. Otázka 5- Uvítal( a) bych, aby mi má škola poskytla více informací v oblasti 

zdravého životního stylu a prevence civilizačních chorob. 
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Graf X. Otázka 6- Mé zdraví je čistě moje osobní věc. 
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Graf XI. Otázka 7- Informace o problematice zdravého životního stylu jsou dobře 

přístupné. 
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Graf Xll. Otázka 8- Je v pořádku, že špatně se stravující silný kuřák platí zdravotní 

pojištění ve stejné výši jako člověk, který dbá o své zdraví. 
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Graf XIII. Otázka 9- Myslím si, že pro zdraví je duležitý i dostatek pohybu 
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Graf XIV. Otázka 10- Cíleně se snažím zajistit ve svém životě dostatek pohybu 
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Graf .XV. Otázka 11- Relaxuji, abych se odreagoval(a) od psychické či fyzické zátěže. 

(Napň1dad od psychické sportem, od fyzické sledováním televize, masáží atd.) 
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Graf XVI. Otázka 12- Kdybych měl(a) více informací v oblasti zdravého životního stylu, 

určitě by mě to motivovalo k větší péči o své zdraví. 
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V části informační jsem se snažila zjistit, zda je mládež dostatečně informována v oblasti 

prevence civilizačních chorob a zdravého životního stylu. Výsledky potvrzují mou první 

hypotézu. Respondenti celkově nedosáhli ani poloviny správných odpovědí, což jistě není 

dostatečná informovanost na to, aby byli schopni dělat správné kroky pro účelné předcházení 

civilizačním chorobám a byli tak schopni dobře se starat o své zdraví. Není totiž možné dělat 

něco správně, pokud nevíme, co to je správně. Respondenti prokázali nejlepší informovanost 

v poslední oblasti, která se zabývá duševním zdravím.Je však možné, že je to způsobeno 
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snadnou odvoditelností některých otázek a jejich celkově malým počtem. Nejslabších 

výsledků dosáhly obě skupiny v oblasti škodlivin. U gymnazistů je úspěšnost v jednotlivých 

oblastech velmi rozdílná, nejlepší a nejhorší oblast se liší o celých 36%. Největší propad 

hodnot najdeme mezi nejlépe zodpovězenou oblastí, duševním zdravím a druhou nejlépe 

zodpovězenou oblastí, stravou. Tento rozdíl činí 21%. Průměrná úspěšnost a tedy i průměrná 

míra informovanosti činí u gymnazistů 53%, u učňů 40%. 

Úspěšnost učňů v jednotlivých oblastech je odstupňována od nejlépe zodpovězené části 

k části zodpovězené nejhůře poměrně pravidelně. Mezi prvními třemi oblastmi je rozdíl vždy 

5%. Poslední oblast dopadla o 7% hůře než předposlední. Učni se však ani v jedné z oblastí 

nedostali nad polovinu správných odpovědí. Celkově jsou tedy učni oproti gymnazistům sice 

hůře, ale zato homogenněji informováni. Pořadí jednotlivých oblastí se však u obou skupin 

neliší. Počet špatných odpovědí respondentů by teoreticky mohl značit míru dezinformace 

v dané oblasti.V takovémto případě by byli gymnazisté v průměru dezinformování z 19% a 

učni z 22%.Největší míra dezinformace by pak panovala v oblasti škodlivin. U gymnazistů 

35%, u učňů 31%. U gymnazistů překračuje oblast škodlivin tu s druhým nejvyšším počtem 

špatných odpovědí o 16%. U učňů je tento rozdíl jen 7%. To by napovídalo, že v této oblasti 

skutečně panuje největší počet mýtů a polopravd. Nejméně dezinformování by respondenti 

byli v oblasti duševního zdraví. Gymnazisté z pouhých 4%, učni potom z 14%. 

Počet odpovědí "nevím" může značit míru neinformovanosti v dané oblasti. 

Míra neinformovanosti gymnazistů tedy dosahuje průměrně 27%, u učňů je to 39%. Obě 

skupiny respondentů jsou pro jednotlivé oblasti poměrně homogenní, učni opět více. 

Druhá hypotéza předpokládá, že studenti gymnázií budou lépe informováni, než učni. 

Vycházela jsem z předpokladu, že gymnazisté probírají učivo ve větším rozsahu, mají 

kvalitnější učebnice a lepší přístup k internetu.Ve výsledcích se ukázalo, že gymnazisté 

celkově dosáhli většího počtu správných odpovědí než učni, rozdíl však činí pouhých 

cca 12% z celku. Tento rozdíl osobně považuji za relativně malý. Z tohoto se dá usuzovat, 

že typ studované školy, (samozřejmě pokud tato přímo nemá zaměření týkající se diskutované 

problematiky,) nemá naprosto rozhodující vliv na informovanost studentů v oblasti prevence 

civilizačních chorob. To by mohlo například ukazovat na nedostačující prostor věnovaný této 

problematice na středních školách. Má zkušenost taková zcela jistě je. Sama jsem vystudovala 

gymnázium a musím konstatovat, že jsme se v průběhu celého studia ani jedné z oblastí 

prevence civilizačních chorob nevěnovali. Mládež z mého nejbližšího okolí má podobné 

zkušenosti. 
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Informace respondentů mohou pocházet z jiných zdrojů, například z médií. K otázce číslo 1 O 

v oddělení "strava" mi několik respondentů připsalo, že tohle říkali v pořadu Jste to, co jíte. 

Ze statistického zhodnocení vyplývá, že rozdíl ve výsledcích dosažených gymnazisty a učni 

je statisticky významný v oblasti výživy, pohybu a duševního zdraví. V oblasti škodlivin 

statisticky významný není. Druhá hypotéza se tedy potvrdila pro 3 ze 4 zkoumaných 

oblastí. Statistické porovnání je vyhotoveno i pro skupiny učnice a gymnazistky. Rozdíly ve 

výsledcích byly opět vyhodnoceny jako statisticky významné v oblastech výživa, pohyb a 

duševní zdraví. V oblasti škodlivin se statisticky významný rozdíl neukázal. Tímtéž způsobem 

byli porovnáni i gymnazisté a učni. U těch výsledky ukazují na statistickou významnost 

v oblasti výživy a duševního zdraví. Ve zbylých oblastech neexistuje statisticky významný 

rozdíl. Existuje sice faktický rozdíl, ten však může být náhodný, možná vzhledem k relativně 

malé skupině respondentů, kterých je okolo 60. 

Třetí hypotéza předpokládá, že se dívky zajímají o oblast výživy více než chlapci, proto 

také budou v této části informovanější. Dívky převyšují chlapce ve správných odpovědích o 

3%, což znamená určitý faktický rozdíl. Tento však byl vyhodnocen jako statisticky 

nevýznamný, je ho tedy možné označit za dílo náhody. Třetí hypotéza se tedy nepotvrdila. 

Je možné, že se o tuto oblast dívky skutečně více nezajímají. Možné je však i to, nehledají 

informace odborné, ale orientují se podle populárních časopisů a rad blízkých laických osob. 

Část názorová je do mé diplomové práce zařazena spíše pro zajímavost a ozvláštnění. Také se 

však na jejím základě dá usoudit, zda jsou respondenti obecně ochotni ke změně, zda mají 

snahu a motivaci starat se zodpovědně o své zdraví. Tudíž také to, jestli je prostor pro změnu 

pomocí lepší informovanosti. Výsledky je jistě třeba brát s rezervou, protože odpovědi 

respondentů jsou čistě subjektivní. Navíc všichni nemuseli odpovídat pravdivě. Dotazník byl 

sice anonymní, právě z důvodu, aby respondenti nepociťovali žádný nátlak, stále však nelze 

vyloučit, že se někteří z nich například chtěli ukázat v lepším světle. 

Otázka číslo 1 ukazuje, že respondenti nejsou aktivní ve vyhledávání informací. Naopak 

odpovědi na otázku číslo 5 ukazují, že nadpoloviční většina respondentů uvítá, nebo se 

alespoň nebude bránit tomu, aby jim tyto informace přinesla škola. Respondenti sami jsou 

tedy pasivní, je tu však prostor pro přijetí zprostředkovaných informací. Odpovědi také 

ukazují, že respondenti mají poměrně velkou snahu o zodpovědné chování ke svému zdraví. 

Uznávají důležitost pohybu, souhlasí s tělesnou výchovou jako povinným předmětem, cíleně 

se snaží zajistit si dostatek pohybu, zdravě se vyživovat a relaxovat. Z těchto informací lze 
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vyvodit, že se sice respondenti snaží žít zdravě, bohužel výsledky informační části ukazují, že 

ve skutečnosti nemají dostatek informací a tudíž nemohou správné péče o zdraví dosáhnout. 

Uvádějí sice, že informace ohledně diskutované oblasti považují za dobře přístupné, ale 

nevyhledávají je. Spíše by uvítali, kdyby jim je někdo dodal. Nezanedbatelná část z nich také 

uvádí, že by je lepší informovanost motivovala ke změně chování. Usuzuji tedy, že je prostor 

pro zlepšení situace prostřednictvím větší informovanosti. Můj názor podporují i výsledky 

studie Mgr. lvy Žaloudkové z pedagogické fakulty MU v Brně, jejíž součástí byl dotazníkový 

průzkum. Jejího dotazníkového průzkumu se účastnilo 61 žáků šestých tříd, 47 žáků devátých 

tříd, 47 studentů prvního ročníku pedagogické fakulty a 39 učitelů základních a středních 

škol v Brně. Z průzkumu vyplývá, že nedostatek informací ve škole o tom, co nejvíce 

ohrožuje zdraví a jak předcházet vážným chorobám pociťovalo 79, 51, 68, 51% respondentů. 

(Skupiny jsou řazeny v pořadí: učitelé, studenti, starší žáci, mladší žáci.) Třetina skupiny 

učitelů též nemá ujasněno, jaké nemoci nejvíce ohrožují zdraví člověka v průběhu života. To, 

jak velké procento učitelů pociťuje nedostatek informací získaných ve škole a jaké procento 

se neorientuje ve věkovém rozložení nemocí, ukazuje na potřebu věnovat větší pozornost 

tomuto tématu i na vysokých školách s pedagogickým zaměřením. 

Za zajímavé považuji odpovědi na otázky 4, 6 a 8 názorové části. U respondentů převažuje 

názor, že jejich zdraví je jejich osobní věcí. Tento názor může být ovlivněn například věkem a 

společenským postavením respondentů. Na střední škole ještě s největší pravděpodobností 

nemají stálého partnera, děti, hypotéky atd. Jistě by bylo zajímavé porovnat výsledky věkově 

a závazkově odlišných skupin. Lze očekávat, že by se tento poměr změnil, pokud bych tuto 

otázku položila například ženám na mateřské dovolené. 

Také mne překvapily odpovědi na otázku 4. Čekala jsem, že respondenti budou jednoznačně 

proti zákazu reklamy na tabák. Předpokládala jsem, že nebudou ochotni tolerovat cenzuru a 

ústupky ze svobod. Odpovědi ukázaly poměrně velkou nevyhraněnou část a převahu 

přiklánění se k extrémům. Překvapilo mne, že počty respondentů stavějících se pro a proti 

jsou vyrovnané. Je zajímavé, že respondenti zároveň považují zdraví za osobní věc, ale 

značná část z nich by byla pro zákaz reklamy na tabák. Důvod může být například v tom, že 

nesouhlasí s tím, že veřejná reklama působí i na malé děti. Odpovědi na otázku 8 jsou také 

vyrovnané. 

Souhrnně lze říci o informovanosti studentů gymnázií a žáků učilišť, kteří navštěvují třetí 

ročníky v Praze a okolí toto: Informovanost je naprosto nedostačující a je třeba ji změnit. 

Civilizační choroby jsou v dnešních vyspělých zemích velice vážným problémem, nás 

nevyjímaje. Z tohoto důvodu je neinformovanost v oblasti jejich prevence velmi závažná a 
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nebezpečná jak pro jedince, tak pro fungování a budoucnost celého státu. Zdraví a produktivní 

občané jsou podmínkou pro prosperitu každého státu. 

Pro tuto diskusi jsem se snažila najít vícero výzkumů, podobných tomu mému. Bohužel jsem 

při veškerém úsilí našla pouze výzkum Mgr. Žaloudkové. A to i přes to, že jsem hledala 

ve všech knihovnách UK, tedy i v knihovnách pedagogických a lékařských, kde bych úspěch 

očekávala nejspíše. Podobnými výzkumy se nezabývá ani FTVS, zde je vše orientováno 

na měření účasti obyvatelstva na sportovních aktivitách. O podobném výzkumu nevěděl ani 

prof. PhDr. Lubomír Dobrý, CSc., vedoucí redaktor časopisu Tělesná výchova a sport 

mládeže, který má přehled o dění u nás i v zahraničí. Tento mne odkázal na své dva kolegy 

z univerzity v Olomouci, bohužel také bez výsledku. Tímto druhem výzkumu se nezabývá ani 

Český statistický úřad atd. Obrátila jsem se ještě na další místa a osoby, ale bezúspěšně. 

Vzhledem ke zvolenému poměrně aktuálnímu tématu jsem čekala, že najít podobný výzkum 

nebude problém. Je možné, že některé hlasy volající po vyšší informovanosti v oblasti 

prevence civilizačních chorob nevycházejí z konkrétnťho výzkumu, ale z logické úvahy, že 

když počet nemocných civilizačními chorobami strmě narůstá, musejí být tito lidé 

neinformovaní. Prvním krokem k nápravě je pak logicky jejich informovanost. 

Mým hlavním cílem v této diplomové práci byla právě tvorba informačního textu. Text jsem 

chtěla udělat čtivý, přístupný laikovi, srozumitelný a sdílný. Věřím, že složitá odborná fakta, 

která by poskytla hluboké vědecké porozumění problému, by nutně nemusela splnit účel. 

Dokonce by mohla čtenáře odradit. Myslím si, že hluboké pochopení problematiky ještě nutně 

nepovede ke správné aplikaci. Stejně, jako nepotřebujeme znát podstatu programování, 

abychom uměli používat počítačový program, nemusíme znát ani chemické reakce probíhající 

v těle při trávení, abychom byli schopni se dobře stravovat. Proto jsem zvolila spíše formu 

praktických návodů, než dlouhého objasňování. Při hodnocení textů přihlížejí pedagogové i 

k takzvané kognitivní kompetenci, která vyjadřuje možnosti žáků informacím porozumět. 

Učivo by mělo také být sdělováno zajímavě a přesvědčivě. K tomuto všemu jsem se snažila 

při tvorbě textu přihlédnout. Nakonec jsem se rozhodla zařadit celý informační text ve formě 

přílohy. Správně by sice měl být integrální součástí výsledků, neboť byl mým hlavním cílem, 

ale myslím si, že by jeho začlenění výrazně narušilo kontinuitu celé práce. Ve formě přílohy 

také mohu zachovat jeho jednolitost a ucelenost. Vťm, že dostupné informace týkající se 

hlavně oblasti výživy jsou v některých případech nejednotné. Jsem si vědoma, že se zde 

podepisuje opravdu mnoho faktorů včetně lobby, proto sehnat skutečně objektivní informace 
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není snadné. Ohledně udržení objektivity jsem se snažila udělat maximum, pokud uvádím 

konkrétní hodnoty, např. cholesterolu, snažím se vycházet z důvěryhodných zdrojů, například 

z odborné literatury, kterou mi zapůjčila přímo doc. Bartůňková. Hodnoty a informace, které 

uvádím, se vždy snažím ověřit v co nejvíce důvěryhodných zdrojích. Vycházím však 

z informací obecně dostupných a stává se, že se na některé položky názory různí a informace 

jsou nejednotné. Přes veškerou snahu si proto nemohu být v úplně všech případech jista 

naprostou správností informací, které uvádím.Část věnovaná pohybuje oproti části výživové 

poněkud zjednodušená. Výživu rozvádím více s přihlédnutím k masivní reklamě zaměřené 

právě na tuto oblast. Uvědomuji si, že zjednodušení, která se týkají především kapitol 

v oblasti pohybu, vedou k určitým nepřesnostem. Volím je vzhledem k už tak velkému 

rozsahu textu a také kvůli již zmiňované kognitivní kompetenci. 

14. Závěr 

Z dotazníkového výzkumu, kterého se zúčastnilo 245 respondentů z gymnázií a učilišť 

z Prahy a okolí vyplývá, že informovanost v oblasti prevence civilizačních chorob je 

nedostatečná. Z toho vyplývá potřeba jejich informování v průběhu procesu vzdělávání. Dle 

očekávání jsou gymnazisté na vyšší informační úrovni než učni. Typ studované školy má tedy 

na informovanost vliv. U obou skupin respondentů jsou však značné rezervy. Oproti 

předpokladu však nedopadly dívky lépe v oblasti výživy. Oblast názorová poskytuje poměrně 

optimistické zjištění, že respondenti jsou obecně nakloněni tomu, aby byli v této oblasti 

vzděláni. Je však třeba podnítit jejich samostatnost, jelikož se jeví být spíše pasivní. Všechny 

získané poznatky mne vedou k přesvědčení, že by se tomuto tématu měla věnovat zvýšená 

pozornost nejen na středních školách, ale i na školách vysokých s pedagogickým zaměřením. 

Vzdělaní učitelé jsou totiž podmínkou pro vzdělávání studentů. Osobně považuji nízkou 

vzdělanost učitelů zajeden z důvodů, proč na školách není tomuto tématu věnována 

dostatečná pozornost. Obávám se také, že fakt, že předmět výchova ke zdraví nemá danou 

povinnou hodinovou dotaci v žádném konkrétním ročníku, poskytuje i nadále prostor 

k opomíjení této důležité oblasti. Oblast ochrany před civilizačními chorobami, které jsou 

v dnešní době velkým problémem, by jistě měla být probírána systematicky a podrobně, ne 

jen nahodile. Informační text je nakonec poměrně rozsáhlý, jsem však přesvědčena, že v něm 

nejsou žádné nepotřebné informace. Vše, co je zahrnuto, považuji za důležité. Kvalita textu 

odpovídá mým schopnostem. 
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Příloha 1 - Dotazník s autorským řešením 

Prosím Vás o vyplnění těchto dotaznlků, sloužících jako podklad k diplomové práci, která se bude zabývat prevencí civilizačních 
chorob. Dotaznlkje naprosto anonymnl, odpovídejte tedy proslm podle pravdy, nejde o Vaše hodnocení, ale o průzkum . 
Čtěte prosím pozorně a odpovězte na opravdu každou otázku. 

Následujlcí otázky prosím hodnoťte na škále 1-5, kde: 1 = naprosto souhlasím 
5 = naprosto nesouhlasím 

1) Aktivně se zajlmám o problematiku zdravého životního stylu, cíleně vyhledávám informace na toto téma. 

I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 

2) Je správné, že se na školách vyučuje tělesná výchova jako povinný předmět. 

3) Snažím se zdravě jíst. 

I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 

4) Je správné zakázat reklamu na tabák. 

I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 

5) Uvítal( a) bych, aby mi má škola poskytla více informací v oblasti zdravého životnlho stylu a prevence civilizačních chorob. 

I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 

6) Mé zdraví je čistě moje osobní věc. 

I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 

7) Informace o problematice zdravého životního stylu jsou dobře přístupné. 

8) Je v pořádku, že špatně se stravujíc! silný kuřák platr zdravotní pojištěni ve stejné výši jako člověk, který dbá o své zdraví. 

I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 

9) Myslím si, že pro zdraví je důležitý i dostatek pohybu 

I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 

1 O) Clleně se snažlm zajistit ve svém životě dostatek pohybu 

I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 

11) Relaxuji, abych se odreagoval(a) od psychické či fyzické zátěže.( Například od psychické sportem, od fyzické sledováním 
televize, masáží atd.) 

I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 

12) Kdybych měl(a) více informací v oblasti zdravého životního stylu, určitě by mě to motivovalo k větší péči o své zdraví. 
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Zde prosím kroužkujte odpovědi: ANO -pokud je podle vás tvrzení pravdivé. NE pokud je tvrzen{ nesprávné. atd. 

Část první- strava 

1) Špatným užíváním vitamínů zakoupených v lékárně nemohu ohrozit své zdraví. 

ANO NE NEVÍM 

2) V současnosti je doporučováno jíst syrovou zeleninu a ovoce každý den. 

ANO NE NEVIM 

3)Všechny tyto látky patří mezi antioxidanty. Selen, vitamíny A, C, E. 

ANO NE NEVIM 

4) Odborníci doporučuji jíst zeleninu a ovoce syrové, protože tepelnou úpravou se ničí některé velice důležité minerály. 

ANO NE NEVÍM 

5) Cholesterol je naprosto nezbytný pro můj život. 

ANO NE NEVÍM 

6) Přebytek kuchyňské soli zvyšuje krevnl tlak. 

ANO NE NEVIM 

7) Nasycené mastné kyseliny mohou způsobit kornatěni tepen. 

ANO NE NEVIM 

8) Nasycené mastné kyseliny se nacházejí převážně v tuclch rostlinného původu. 

ANO NE NEVÍM 

9) Nenasycené mastné kyseliny zvyšuji hladinu HOL cholesterolu v krvi. 

ANO NE NEVIM 

10) Dostatek vlákniny v potravě je důležitý pomůže mi totiž předejlt rakovině tlustého střeva, i upravit hladinu cholesterolu. 

ANO NE NEVIM 

11) I když je můj jldelnfček vyvážený a správný, je lepši ještě pro jistotu užívat komplexní multivitamíny zakoupené v lékárně. 

ANO NE NEVIM 

12) Celozrnné pečivo je doporučováno, protože obsahuje více minerálů a vlákniny než pečivo bílé. 

ANO NE NEVÍM 

Část druhá- pohyb 

1) Stupeň BMI je vyjádřením tělesné výkonnosti 

ANO NE NEVÍM 

2) Každý běžný zdravý člověk by měl 2-3x týdně podstoupit kvůli kondici tělesné zatržení v individuálním anaerobním pásmu. 

ANO NE NEVÍM 

3) Zkráceni určitých svalů v kombinaci s ochablostí antagonistů může vést až ke zničení meziobratlových destiček bederní 
páteře. 

ANO NE NEVÍM 

4) Při cvičení lehsedů se doporučuje ve fázi zvedání zadržet dech kvůli zpevnění páteře a lepšímu provedeni cviku. 

ANO NE NEVÍM 

45 



5) Jednorázové doběhnutí tramvaje (cca 100 - 300m) zlepší mé vytrvalostní schopnosti. 

ANO NE NEVÍM 

6) Pro hubnutí a zlepšení kondice a by měla pohybová činnost trvat asi 20-45 minut čistého času. 

ANO NE NEViM 

7) Při protahování před cvičením bych měl( a) ve svalech pociťovat maximálně středně velkou bolest. 

ANO NE NEViM 

8) Při protahování po těžším tréninku je doporučeno setrvat v poloze každého cviku až 45 s. 

ANO NE NEViM 

9) Masáž po velkém tělesném výkonu není vhodná, protože se při ní uvolňují do krve kyselé metabolity jako je kyselina mléčná. 

ANO NE NEViM 

tástt~6-lkodHwny 

1) I když je na plné sklenici marmelády jen malá tečka plísně, je nutné vyhodit obsah do poloviny sklenice. 

ANO NE NEViM 

2) Pasivní kouření zvyšuje několikanásobně riziko rakoviny plic. 

ANO NE NEViM 

3) Opalovací krém s chemickým filtrem(běžný opalovací krém) začne působit až 5 min po nanesení. 

ANO NE NEViM 

4) Houby rostoucí blízko silnice není zdravé jíst protože maji schopnost shromažďovat v sobě těžké kovy. 

ANO NE NEViM 

5) Písmenem E a číselným kódem jsou na potravinách značeny přidané látky, které byly prověřeny EU a v prítomných 
koncentracích byly prohlášeny za zdravotně neškodné i při celoživotním užívání. 

ANO NE NEVÍM 

6) Uzeniny obsahují rakovinotvorné látky. 

ANO NE NEViM 

7) Vitamín C brání přeměně dusičnanů v rakovinotvorné nitrosaminy. 

ANO NE NEVÍM 

8) Neoplachováním nádobí od jaru se nevystavuji žádnému nebezpečí. 

ANO NE NEViM 

9) Přechozením nemoci se vystavuji potenciálnímu vzniku rakoviny. 

ANO NE NEViM 

Část čtvrtá- psychické zdrav/ 

1) Souvislost mezi chronickým stresem a zvýšeným výskytem civilizačních chorob se nepodařilo vědecky dokázat. 

ANO NE NEVÍM 

2) Stresové faktory působí na člověka každý zvlášť, odděleně, každý sám o sobě, jinými slovy se jejich púsobení nesčítá. 
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ANO NE NEVIM 

3) Pravidelný pohyb, dechová cvičeni a masáž snižuji hladinu stresových hormonů . 

ANO NE NEVIM 

4) Nedostatek spánku může být přičinou nervového zhrouceni nebo propuknutí schizofrenie. 

ANO NE NEVIM 

5) Mezi příznaky stresu může mimo jiné patřit častějši nuceni na močeni, vyrážky v obličeji nebo rozostřené viděni. 

ANO NE NEVIM 

Pohlavi : žena muž věk: ...... 

Děkuji mnohokrát za spolupráci .... 

47 



Jak předejít civilizačním chorobám 

informační text o zdravém životním stylu 
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1. Dnes a v minulosti 

Dnes již zdraví nechápeme jako prostou nepřítomnost nemoci. Světová zdravotnická 

organizace říká, že zdraví je stav celkové tělesné i duševní pohody. Nahlížíme na něj tedy 

komplexně, což je jistě správné. Jako o všechno cenné co máme, se i o své zdraví musíme 

starat. 

Každá doba a místo s sebou nese určitá příznačná rizika, která se mění spolu s vývojem vědy 

a společnosti. Srovnejme si například dnešní podmínky s minulými. Čeho se bylo zapotřebí 

bát třeba v takovém středověku? Válka, hlad, nakažlivé choroby. Lidé byli podvyživení, tím 

pádem oslabení a snáz onemocněli. Antibiotika byla ještě hudbou budoucnosti, takže úmrtí na 

horečku, pod kterou se mohly skrývat desítky různých chorob, bylo naprosto běžnou věcí. 

Jedním z hlavních problémů byla také špatná hygiena, zvláště ve městech. A dnes? Dnes už se 

úmrtí na nakažlivou horečnatou chorobu nemusíme zdaleka tak bát. Problémem už není ani 

hygiena, ta je samozřejmostí. I ve výrobních procesech potravin je velmi přísná. Přírodu 

ovšem nelze umlčet úplně. Stejně jako všechno živé na Zemi se i bakterie a viry perou o 

trochu toho životního prostoru a občas se s námi při tom dostanou do křížku. Dnešní 

problémy jsou oproti těm minulým do jisté míry opačné. Běžný člověk v rozvinutých zemích 

hladem rozhodně netrpí. Naopak, jídla přijímá velký nadbytek. Často se však stává, že mu 

díky nesprávnému složení potravy chybí některé velice důležité látky. Obecně si pod pojmem 

podvýživa představujeme stav nezdravé vyhublosti. Skutečným významem tohoto slova je 

však nedostatek nějaké důležité látky. Tedy nejen energie, ale i vitamínů, kvalitních bílkovin 

atd. Paradoxně se stává, že právě obézní lidé mají takovéto nedostatky, proto je odborníci 

označí za podvyživené. 

Dalším obrovským problémem je nedostatek pohybu. Dříve ho lidé měli při běžné práci dost a 

dost. Práce na poli, péče o stavení a dobytek nebyla jistě nic jednoduchého. Hodiny 

přirozeného pohybu denně byly naprostou samozřejmostí. Oproti tomu dnešní sedavý způsob 

života s tělesně nenáročnou prací například v kanceláři, laboratoři či u pásu a pasivní 

dopravou až na místo, způsobil velký obrat. Lidé s tělesně nenáročným zaměstnáním jsou 

ochuzeni o každodenní přirozený pohyb, který je naprostou nezbytností pro správné 

fungování organismu. Také velmi často chybí rozvíjející zatížení, které zajišťuje zvýšení 

orgánových kapacit, výkonnosti a kondice. Místo velkého množství infekčních nemocí náš 

život dnes ohrožují škodliviny v prostředí, jako nečistý vzduch a voda. Když si k tomuto 

všemu ještě přidáme duševní vytížení a dlouhodobý stres, dobereme se k nutnému, ale ne 

příliš radostnému výsledku, k takzvaným civilizačním chorobám. 
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2. Civilizační choroby 

Civilizační choroby jsou jedním z velkých současných problémů ve vyspělých zemích. Jsou 

natolik rozšířené a časté, že hovoříme o jejich epidemii. Tyto choroby však nejsou přenosné. 

Nenakazíme se jimi v dopravním prostředku jako chřipkou, angínou nebo žloutenkou. 

Původem jejich hromadného výskytu je naše civilizace, náš životní styl. Jistě, v případě 

určitého jedince nemusí být ona jediným viníkem tohoto stavu, podepisují se i další vlivy. Je 

to například genetika, hormonální situace, podnebí, záření, sociální situace, vzdělání. ... , 

hromadný výskyt je však skutečně závislý na našem chování 

My se nyní zaměříme na oblasti, které můžeme ovlivnit, které jsou v našich rukách. 

Tak tedy: Na rozvoj civilizačních chorob mají vliv tyto oblasti: 

1) Špatné stravovací návyky obyvatelstva: příliš mnoho potravy nevhodného složení, 

přemíra tučných, přesolených jídel převážně živočišného původu a nadbytek příliš 

sladkých jídel. Potrava je navíc konzumována nepravidelně. 

2) Nedostatečný pohybový režim: nedostatek každodenního přirozeného pohybu, jako je 

chůze, práce na zahradě atd. Také nedostatek rozvíjející tělesné zátěže, zlepšující naši 

kondici. 

3) Působení škodlivin: škodlivé látky, kterým se na většině míst jen těžko vyhneme

zamořený vzduch, pitná voda, potraviny, rentgenové a jiné záření, léky .. , také ty, které 

vyhledáváme záměrně. Cigaretový kouř, nadbytek alkoholu, drogy, přílišné vystavení 

slunečním paprskům ... 

4) Nadměmá duševní zátěž, stres: potíže v rodině, na pracovišti, sociální problémy, přílišné 

vytížení, nedostatek odpočinku, tragické události ... 

Nepříznivé vlivy třeba i jen z jedné z těchto oblastí nám mohou přivodit závažnou civilizační 

chorobu. Často však působí podněty z několika oblastí najednou, nebo dokonce ze všech. 

Mohou také samozřejmě vycházet jedna z druhé. Například stres působí přejídání a to pak 

vede k obezitě a nechuti k pohybu, k ještě většímu stresu ... a konečným výsledkem může být 

například infarkt. Tyto choroby postihují čím dál častěji mladší a mladší skupiny obyvatel. 
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Jaké konkrétní choroby tedy považujeme za civilizační? 

• Nemoci srdečně cévního systému neboli kardiovaskulární onemocnění 

o vysoký krevní tlak neboli hypertenze 

o kornatění cév neboli ateroskleróza 

o ischemická choroba srdeční 

o angina pectoris 

o infarkt myokardu 

o mozková mrtvice atd. 

Jsou způsobené především podněty z oblasti 1,2,4 

• Rakovina - Velké množství různých zhoubných nádorů postihujících rozličné orgány 

(tlusté střevo, konečník, plíce, prs, slezina, hrtan, kůže, prostata, játra, ... ), 

způsobených hlavně podněty z oblastí 1,2,3,4 

• Obezita- Způsobená především podněty z oblasti 1,2,4 

• Cukrovka 2. typu (diabetes mellitus 2. typu) Vyvolaná je hlavně podněty z oblastí 

1,2,4 

• Demence, osteoporóza, předčasné porody a některé vrozené vady, deprese, 

zánětlivá onemocnění kloubů, zácpa, únavový syndrom ... 

Nyní o jednotlivých chorobách trochu podrobněji: 

A. Nemoci srdečně cévního systému: 

Vysoký krevní tlak neboli hypertenze: 

Je krevní tlakem, kterým krev působí na stěnu cévy. Rozlišujeme dvě hodnoty krevního 

tlaku. V okamžiku, kdy se srdce stáhne, naměříme vyšší hodnotu, takzvaný tlak systolický. 

Mezi dvěma stahy tlak klesá. Tuto hodnotu označujeme jako diastolický tlak. Normální 

hodnoty pro dospělé osoby jsou 120/80. Hodnoty nad 140/90 už značí vysoký krevní tlak. 1
) 

Ten je rizikovým faktorem pro mnoho dalších civilizačních chorob. Například urychluje 

proces kornatění tepen, může poškodit ledviny, vést k infarktu nebo cévní mozkové příhodě 

mrtvici. 
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Kornatění cév neboli ateroskleróza: 

Tato choroba vzniká, když se ve stěnách cév usazují tukové látky, jako je například 

cholesterol. Postupem času vznikají tlustší a tlustší pláty, které cévu zužují a tím brání 

dostatečnému průtoku krve do orgánů. Toto je obzvláště závažné v oblasti srdce a mozku. 

Zúžené cévy jsou příčinou dalších nemocí, jako je ischemická choroba srdeční (v chronické 

formě jako angina pectoris, v akutní infarkt myokardu) a další. Zkornatělé cévy mohou mít na 

svědomí i mozkovou mrtvici. Rozvinutí aterosklerózy napomáhá například zvýšený 

cholesterol, vysoký krevní tlak, obezita, nedostatek tělesného pohybu, stres, cukrovka, 

kouření... 

Ischemická choroba srdeční: 

Je to nedostatečné prokrvení srdečního svalu způsobené aterosklerózou. Jako následek se 

může vyvinout například angina pectoris, projevující se bolestmi v oblasti hrudníku, nebo 

srdeční infarkt. Infarkt je situace, kdy odumře část srdeční svaloviny. To se stává nejčastěji 

po ucpání aterosklerotické cévy krevní sraženinou, takzvaným trombem. Zkornatělé cévy jsou 

obecně náchylné k tvorbě sraženin a ucpání, ať už se jedná o srdce, či o mozek. V mozku má 

takováto situace za následek mrtvici. Mozková mrtvice je odumření části mozkové tkáně, 

způsobená prasknutím cévy, nebo právě jejím ucpáním sraženinou. 

B. Rakovina 

Rakovina je vlastně skupinou nemocí. Vzniká v případě, že se nějaká z tělních buněk vymkne 

kontrole a začne se nekontrolovatelně množit bez ohledu na následky pro celý organismus. 

Správně by se buňka měla množit pouze v případě, kdy je to potřeba. Pokud je ale její 

genetická informace (DNA) z nějakého důvodu poškozena, může se stát buňkou nádorovou. 

Když se imunitnímu systému nepodaří ji zničit, rozvíjí se onemocnění. Každý nádor, neboli 

tumor, však nemusí znamenat ohrožení života. Nezhoubné (benigní) nádory nemají schopnost 

šířit se do ostatních orgánů (metastázovat) a nejsou tedy tolik životu nebezpečné. Naopak 

maligní, neboli zhoubné nádory, ji mají a proto nás přímo ohrožují na životě. 

C. Obezita (otylost): 

Když je někdo obézní, znamená to, že má nadbytek tukových zásob, následkem čehož je 

ohroženo jeho zdraví. Stupeň obezity se obvykle udává pomocí BMI, o kterém bude řeč 

později. Obezita jako taková způsobuje nadměrné zatížení kloubů a jejich opotřebení, větší 
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zatížení srdce, dušnost, křečové žíly ... Přílišný příjem potravy je v naprosté většině spojen se 

špatným složením jídelníčku. Jen velmi málo lidí se dopracuje k obezitě zdravou stravou. 

Obézní lidé proto bývají ohroženi mozkovou mrtvicí, infarktem, rakovinou některých orgánů, 

cukrovkou, dnou, kožními onemocněními, u žen se pak častěji vyskytují gynekologické 

problémy, poruchy menstruačního cyklu, potíže v těhotenství a při porodu atd. 

D. Cukrovka 2. typu (diabetes mellitus 2. typu) 

Tato cukrovka propuká během života, většinou po dovršení 30 let věku. Je způsobená 

poruchou uvolňování inzulínu ze slinivky, nebo tím, že buňky inzulín nevnímají i přesto, že 

ho tělo vyrábí dostatek. Cukrovka 1. typu je vrozená a je způsobená poruchou výroby inzulínu 

ve slinivce břišní. Cukrovka se projevuje únavou, suchou svědící kůží, žízní, špatným 

hojením ran, zamlženým viděním, kožní infekcí, poškozením nervů, které se projevuje 

mravenčením v nohách, bolestmi atd. Poškození nervů spolu s poškozením cév může mít za 

následek takzvanou "diabetickou nohu" což je u diabetiků velmi časté onemocnění. Projevem 

mohou výt chladné končetiny, bolest v lýtkách při chůzi a gangréna, neboli odumírání tkáně. 

Více než polovina nemocných musí být léčena amputací. Lidé nemocní cukrovkou jsou 

ohroženi infarktem, mrtvicí, poruchami zraku, ledvin atd. Cukrovka 2. typu je sice ovlivněna 

dědičností, její propuknutí a průběh však z velké části závisí na životním stylu. 

Nejvýznamnější rizikové faktory jsou obezita, nedostatečný pohybový režim nebo nevhodný 

jídelníček 

Jak jsme se mohli přesvědčit, civilizační choroby jsou navzájem velice provázané, ovlivňují a 

leckdy i způsobují jedna druhou. Je tedy nutné i při jejich předcházení postupovat komplexně. 

I kdyby všichni lidé na zemi žili příkladně, je jasné, že bychom se těchto nemocí nezbavili 

úplně. Všechny případy totiž nejsou způsobeny civilizačními vlivy. Zabránili bychom však 

jejich hromadnému výskytu. O vážnosti situace v naší zemi nejlépe promluví statistika. 

Nejvíce lidí podle společnosti pro výživu umírá na choroby srdečně cévního systému, je to 

55-60%. Dalším častým důvodem smrti je rakovina, 25%. Toto číslo bohužel stále roste. Svůj 

osud však jistě můžeme ovlivnit. Každý z nás je samozřejmě určitým způsobem geneticky 

nastaven, svým počínáním ale může naprostá většina z nás průběh věcí změnit. Podle Státního 

zdravotního ústavu má životní styl na zdraví člověka určující vliv. Rozhoduje o něm z 50-

60%. Jedinec s dědičným sklonem k cukrovce 2. typu může svým životním stylem 

rozhodnout, zda nemoc skutečně propukne, nebo jestli zůstane zdravý. Člověk s vrozeným 
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sklonem k nadváze nemusí být obézní, pokud bude žít rozumně. Naopak ten, který žádné 

takovéto sklony nemá, může svým přičiněním dospět k váze 200kg. Někteří lidé říkají: "Je 

jedno, jak budu žít, stejně umřu na rakovinu, jako můj táta ... " Zkušený lékař vám však řekne, 

že žádná prognóza není osud. Ovlivnit můžete opravdu hodně. I pokud by nás měly vrozené 

sklony nakonec dostihnout, je velký rozdíl v tom, jestli to bude v 60 letech, nebo o 20 let 

později. Vrozené předpoklady by nám neměly sloužit jako záminka pro lenost a slabé 

sebeovládání. Každý z nás by si měl uvědomit, že svým zdravotním a duševním stavem 

ovlivňuje nejen sebe, ale i svou rodinu, ostatní blízké lidi a v neposlední řadě naši zemi jako 

celek. Genetická výbava populace se nijak zásadně nezměnila. Ve skutečnosti těmito 

chorobami zdaleka tolik trpět nemusíme. Je to však cesta, kterou jsme si dobrovolně zvolili. 

Vlastním počínáním regulujeme délku svého života a samozřejmě jeho kvalitu řádově 

v desítkách let. 

Nyní stojíme na samém počátku naší cesty. Je to cesta k informovanosti a správné péči o to 

nejcennější, o naše zdraví. Všichni ale jistě nevycházíme ze stejného místa. Každý z nás 

začíná odjinud, z jiného zdravotního stavu. Abychom si mohli ušít to pravé přímo na míru, 

musíme se nejprve otestovat! 

4. Nejprve se otestujme! 

Jednoduché zkoušky nám prozradí, v jakém zdravotním stavu jsme a z čeho tedy budeme 

vycházet. 

Jedním z hlavních ukazatelů je naše váha. Tu pro běžnou populaci nejčastěji posuzujeme 

pomocí takzvaného Body Mass Indexu, BMI. Vypočítáme ho podle vzorce: 

BMI = hmotnost v kg 

výška v metrech2 
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Potřebujeme k tomu buď kalkulačku, nebo přístup k internetu. Pokud do vyhledávače zadáte 

.,BMI" nebo .,výpočet BMI" jistě se vám zobrazí spousta stránek, na kterých zadáte své 

hodnoty a BMI se vypočte automaticky. 

Tabulka. I - Zhodnocení výsledku2
) 

BMI Kategorie Zdravotní riziko 

Méně než 18,5 Pod váha Vysoké 

18,5- 24,9 Normální váha Minimální 

25 - 29,9 Nadváha Zvýšené 

30 - 34,9 Obezita 1 stupně Vysoké 

35 - 39,9 Obezita 2. stupně Vysoké 

40 a více 
Obezita 3. stupně, tzv. 

Velmi vysoké, ohrožení života 
morbidní obezita 

Zařazení do těchto skupin podle BMI se používá pouze pro běžnou populaci. U sportovců 

s dobře a nadměrně vyvinutým svalstvem BMI nevyjadřuje stupeň obezity, ale kvalitu svalové 

hmoty. 

5. Existují 2 základní typy obezity 

Androidní 

Zvaná také typ jablko, z 90% ji najdeme u mužů. Vyznačuje se ukládáním tuku v oblasti 

břicha.Tento typ ukládání tuku je při obezitě velmi nebezpečný. Je při ní vysoké zdravotní 

riziko infarktu, mrtvice atd. Je to proto, že snadno uvolňuje do krevního oběhu mastné 

kyseliny, které ucpávají cévy. Dobrá zpráva ale je, že jde díky této schopnosti snadného 

uvolňování lépe odbourat. 

Gynoidní, 

Vyskytuje se většinou u žen, je charakteristický ukládáním tuku v oblasti hrudi, ledvin a boků. 

Tento tuk nemá zdaleka takovou schopnost se uvolňovat, nepředstavuje tudíž při stejné 

hodnotě BMI zdaleka takové zdravotní riziko. Jeho nevýhoda je ale v tom, že se velice 

obtížně hubne. 
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Obrázek 13
) 

Typy ukládáni tuku 

Androidní Gynoidní 

Proto je výborným ukazatelem zdravotního rizika obvod pasu! 

Normální hodnota obvodu pasu žen je do 80 centimetrů. Zdravotní rizika stoupají při 

hodnotě do 88 centimetrů a vyšší hodnoty značí vysoké zdravotní riziko. 

U mužů je v pořádku obvod pasu do 94 centimetrů, obezitu a tedy i vysoké riziko značí 

hodnota přesahující 102 centimetry.4) 

6. Již odedávna rozeznáváme 3 základní typy postavy. 

V typu postavy se odráží náš genetický základ. Někteří z nás vyrostou vysocí a štíhlí, 

s křehkou kostrou, pro jiné je přirozená nižší postava a plné tvary. Jiná část lidí bude mít zase 

silnou kostru a dobře vyvinuté svalstvo s širokými rameny a hrudníkem. Samozřejmě se 

jednotlivé charakteristiky vyskytují i nezávisle na sobě. Někteří vysocí lidé budou mít silnou 

kostru a vyvinuté svalstvo, jiní budou nízcí a zároveň velice štíhlí. Pointa je v tom, že bychom 

se neměli snažit změnit silně geneticky nastavené tvary svého těla. Vysokým a přirozeně 

štíhlým mužům půjde jen stěží nabrat velké množství svalové hmoty, dívky s přirozeně 

malými ňadry si nepomohou pokud přiberou 1 O kilo. Tuk se bude usazovat všude jinde, jen ne 

tam, kde chtějí. Také je nesmysl, aby se slečny a ženy, jejichž tělo má od přírody plnější 

křivky, tedy vyvinutá prsa a široké boky, snažily vypadat jako štíhlounké topmodelky. Každý 
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typ postavy je krásný, pokud vypadá jak má,jakje pro něj přirozené. Každou z těchto postav 

lze nadměrně obalit tukem, i nezdravě vyhladovět. Měli bychom se starat o zdraví a krásu 

svého těla s přihlédnutím k očividnému dědičnému nastavení. Snažit se ho násilně přinutit 

vypadat jinak než je přirozené by ničemu neprospělo. Samozřejmě by se každý měl vejít do 

zdravotních norem, jejich rozptyl je jistě dostatečný pro pokrytí naprosté většiny osobních 

vrozených odlišností. 

Obrázek2 

Základní typy postavy podle Kretschmera 
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Majitel jakéhokoli vrozeného typu postavy by však měl mít určitou míru kondice! 

Ruffierova zkouška 5 )je pro otestování zvláště u mladších ideální, protože ji můžeme 

dělat kdekoli a vlastně téměř nic k ní nepotřebujeme. Pouze hodinky či stopky, papír s tužkou 

a kalkulačku. 

a) Nejprve si změřte svou klidovou tepovou frekvenci (asi po pěti minutách v klidu) po dobu 

15 sekund (TF1) a zapište si ji. 

b) Postavte se rovně a udělejte 30 hlubokých dřepů, 1 dřep za sekundu. Tedy 30 dřepů za 30 

sekund. 

c) Okamžitě po výkonu si ve stoje opět změřte tepovou frekvenci po dobu 15 sekund ( TF2) 

d) Sedněte si a po 1 minutě odpočinku si opět změřte tepovou frekvenci za 15 sekund. (TF3) 
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Nyní stačí už jen naměřené hodnoty dosadit do vzorce a vypočítat. 

Rl= (TFl + TF2 + TF3) x 4 - 200 

10 

Tabulka 25
) 

Výsledek 

Záporný počet bodů 
0-5 bodů 
5-10 bodů 
10-15 bodů 
Nad 15 bodů 

Kondice 

Výborná 
Dobrá 
Průměrná 

Podprůměrná 

Velmi slabá 

Nyní už orientačně víme, jak na tomjsme, tedy i odkud začínáme. Teď budeme společně 

probírat všechny hlavní oblasti, které mají rozhodující vliv na zdraví člověka a rozvoj 

civilizačních chorob. Podíváme se, co můžeme udělat pro zkvalitnění a prodloužení svého 

života, jak správně pečovat o zdraví. 

Oblast první- Pohyb 

Pohyb je v našem životě naprostou nezbytností. Je důležitý nejen kvůli hezké postavě, je 

nutný také pro určitý stupeň kondice. Je podmínkou správného fungování celého našeho 

organismu, myslím tím stránku nejen fyzickou, ale i psychickou. Přiměřený pohybový režim 

nám přinese postavu po které toužíte, posílení obranyschopnosti, zlepšení výkonnosti fyzické 

i mentální, odreagování, pohodu, relaxaci ... a kolektivní sporty i nové přátele. Přinese nám i 

zlepšení či vymizení zdravotních potíží. Vyhneme se bolestem zad, hemeroidům, potížím se 

spánkem, bolestem hlavy, zácpě, cukrovce, pomůžeme předejít osteoporóze atd. Správný 

pohyb prodlouží náš aktivní a plný život. Je také naprosto ideální jako protiváha psychického 

zatížení a při chronickém stresu. Je dokonce jednou z hlavních metod jeho zvládání. Z vlastní 

zkušenosti vím, že být v kondici je naprosto výborný pocit. 

V případě, že by někdo odmítal tělesný pohyb a zdraví by si chtěl zajistit pouze pomocí 

správné výživy, mohlo by se stát, že by vzhledem k minimálnímu energetickému výdeji musel 

jíst tak málo potravy, že by z ní nemohl získat všechny potřebné látky. Tudy cesta ke zdraví 

jistě nevede. 
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7. Správný pohybový režim běžného zdravého člověka 

Pohyb můžeme rozdělit na: 

1) Přirozený pohyb 

Každý dospělý zdravý člověk by měl mít alespoň 60 minut přirozeného pohybu denně. 

Do něj můžeme počítat svižnou chůzi, práci na zahradě, u které se zahřejeme, jako je 

například hrabání listí, okopávání, rytí, atd. Také můžeme zahrnout činnosti jako malování, 

vytírání podlahy, mytí auta, luxování, mytí schodů, atd. Je tedy vhodné, abychom každý den 

tento přísun pohybu měli. Jak ho ale dosáhnout? Pokud máme středně těžké až těžké 

zaměstnání, starost o tento typ pohybu automaticky odpadá (například stavař, kopáč, 

stěhovák, policista pochůzkář, horník, atd.). V dnešní době ale už převažují spíše méně 

tělesně náročné práce. Jestli pracujete ve fyzickém klidu, například v kanceláři, laboratoři, 

jako prodavač, řidič, prostě někde, kde většinu času sedíte nebo stojíte, je nutné potřebnou 

hodinu přirozeného pohybu najít někde jinde. Jako ideální doporučuji jít kus cesty do práce a 

z práce pěšky svižným tempem ve vhodné obuvi, procházku se psem, také pokud možno 

svižným tempem, chození nahoru po schodech, procházku do přírody atd. 

Příklad správné denní úhrady přirozeného pohybu může vypadat například takto: 

Pokladní, žena, 45 let: 

Ráno 15 minut procházka se psem rychlejším tempem, poté cesta na vzdálenější stanici 

dopravního prostředku 1 O minut ostré chůze, 3 min chůze ze zastávky na pracoviště, po práci 

3 min zpět na zastávku, 1 O minut chůze domů, vytření podlahy 5 min, večerní procházka se 

psem 15 min. + různé přecházení v budovách během dne. Celkově tedy asi 60 minut. 

Takovéto fyzické zatížení je pro naše tělo nezbytným základem, který ho přiměje udržovat 

všechny orgánové soustavy v základně funkčním stavu. Měli bychom si ho dopřát každý den. 

Množství pohybu by za žádnou cenu nemělo klesnout pod 30 minut denně. Takovýto 

nedostatek pohybu má už sám o sobě prokázané zdravotní důsledky! 

Věřím, že naplnit potřebu přirozeného pohybu je dobře dosažitelný cíl pro každého 

běžného člověka. 
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2) Pohyb rozvíjející, vedoucí k určitému stupni zdatnosti. 

Kromě přirozeného pohybu bychom měli svému organismu poskytnout zatížení, které mu 

umožní získat kondici. Určitá tělesná zdatnost je důležitá v průběhu celého života. Vede 

k obecně lepšímu fungování jak těla, tak duševních pochodů. V případě potřeby nám umožní 

zvládnout náročnější situaci. Rozvíjející pohyb zajišťuje odolnost na vysoké úrovni. Je 

předpokladem pro činný a kvalitní život po dlouhou dobu. Zabraňuje nezdravému úbytku 

svalové hmoty. Je podmínkou pro zdravé a silné srdce, které je určující pro délku života. 

Dostatečná kloubní pohyblivost a svalová síla zabraňují poškození opěrné soustavy a velkým 

bolestem. Koordinace pomůže předejít pádům a zlomeninám. Tělo, které je na určitém stupni 

kondice se lépe vyrovnává s infekcemi i jinými formami zátěže. V případě tragické události, 

jako je například nehoda, přispěje k rychlejšímu uzdravení, v krajním případě může i 

rozhodnout o přežití. Lidé, jejichž práce není sedavá, mohou mít samozřejmě pokrytou 

potřebu i tohoto pohybu v rámci zaměstnání. Část z našeho pohybu by tedy měla 

vyhovovat podmínkám, zajišt'ujícím určitý stupeň zdatnosti. 

Správný, kondici rozvíjející typ zatížení musí splňovat 3 základní kritéria -podle 

American College of Sport Medicine 

• Intenzita ................. v aerobním pásmu! 

• Doba trvání ............. 15-45 min čistého času! 

• Frekvence ........ .. ...... 2-3x týdně! 

Aerobní pásmo je rozmezí tepové frekvence, kdy je získávání energie pro náš pohyb 

zajištěno převážně za přítomnosti kyslíku. Pro každého z nás je jiné. Závisí na věku, pohlaví, 

stavu trénovanosti atd. Tohle všechno je nutné při jeho výpočtu zahrnout. 

Postupujte tedy s námi po jednotlivých krocích: 

1) Potřebujeme znát svou minutovou klidovou tepovou frekvenci, (TF k) 

Měříme ji ráno, IHNED po probuzení VLEŽE v naprostém klidu, po dobu I O sekund. Tuto 

hodnotu vynásobíme 6. Nebo můžeme měřit celou minutu. 

2) Také maximální tepovou frekvenci (TF max) 

Muži 220 - věk, ženy 220 nebo 21 O - věk 
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3) Výpočet: (TF max) - (TF k) = Toto číslo je považováno za hodnotu, při které si 

udržujeme stávající úroveň aerobních schopností. 

Doporučená intenzita pro osoby: 6) 

netrénované, starší, oslabené, obézní 50 % 

netrénované, zdravé, mladší 40 let 50 - 65% 

trénované 60- 85% 

4) Výpočet tréninkového rozmezí proveďte podle vaší doporučené intenzity. Například pokud 

jste zjistili, že jste trénovaní, (že je vaše kondice dle Ruffierovy zkoušky výborná nebo dobrá) 

počítejte s intenzitou 60-85%. Tedy: Výsledek z třetího kroku x 0,6 +klidová TF =vaše 

srdeční frekvence při 60% maxima. Výsledek z třetího kroku x 0.85 +klidová TF = vaše 

srdeční frekvence při 85% maxima 

Vaše tréninkové hodnoty tepové frekvence budou v rozmezí těchto dvou výsledných čísel, 

toto rozmezí zhruba odpovídá vašemu aerobnímu pásmu. 

Tabulka 3 - Podle Čechovské: Příklad výpočtu tréninkové tepové frekvence pro osobu 

mužského pohlaví ve věku 33 let s naměřenou klidovou tepovou frekvencí 72 tepů za minutu 

(tato osoba je trénovaná) 7> 

1) Klidová TF. = 72 tepů za minutu 
2) Maximální TF. 220-33 (věk) = 187 
3) Maximální-klidová TF. 187-72 = 115 
4) Intenzita 60% TF max 115 X 0.6 +72 = 141 
5) Intenzita 85% TF max 115 X 0.85+72 = 164 
6) Tréninkové pásmo = 141 až 164 tepů za minutu 
doporučené rozmezí± 5 tepů 

Při cvičení ve vodě či plavání je třeba od obou výsledků odečíst 1 O tepů, kvůli reakci těla na 

vodní prostředí. 

Pokud jste v testech zjistili, že je vaše zdatnost spíše na nižším stupni, je dobré začínat 

pozvolna. Cvičte v intenzitě doporučené pro vaši úroveň kondice. Do vyšší kategorie 

postoupíte zhruba po měsíci dodržování doporučeného pohybového režimu. K sledování 
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pokroků vám pomůže opětovné testování. Skvělým rádcem jsou samozřejmě také vaše vlastní 

pocity při cvičení. 

Pokud chcete začít kondičně sportovat a jste straší 40 let, je dobré pro jistotu navštívit 

sportovního lékaře, který udělá zátěžový test. Kdyby se vyskytl nějaký problém, uzpůsobil by 

pohybový program vašemu zdravotnímu stavu. Mohl by například doporučit nižší intenzitu 

pohybu. 

Svou momentální tepovou frekvenci však jen tak sami od sebe nepoznáme. I na tento problém 

našel technický pokrok odpověď. Jmenuje se pulsmetr neboli sporttester. Je to zařízení nejen 

velmi zajímavé a zábavné, ale také užitečné. Jeho základní funkcí je měření okamžité tepové 

frekvence, kterou snímá malý anatomicky tvarovaný hrudní pás a zobrazuje ji na displej 

,,hodinek" které si připevníte na ruku (lze používat i jako obyčejné hodinky). Podle typu a 

samozřejmě ceny nabízejí sporttestery rozličné množství dalších funkcí. Mohou mít například 

takzvané nastavitelné TF limity, tj. zvukovou signalizaci, která nás upozorní v případě 

odchýlení tepové frekvence z tréninkového aerobního pásma (k dostání pod 1500 Kč). Dále 

mohou nabídnout například počítání spálených kalorií a tuků, průměrný tep, stopky, mohou 

mít možnost přenosu dat do počítače, výškoměr a schopnost zobrazovat profil trati (vhodné 

na kolo), analyzovat tréninky a plánovat další, atd. Takže pokud máte volných 5- 20 000 

korun, můžete si tyto ,,hodinky" pořídit téměř s vodotryskem. 

Obrázek 3 - Sporttester8
) 

Pokud tedy chceme mít jistotu, ŽÁ! cvičíme skutečně správně, používání sporttesteru je 

možným řešením. Není nutné si kupovat vlastní, některá střediska ho na tréninky zdarma 

zapůjčují jako součást služeb, například na hodiny aerobiku či spinningu. 

66 



K dostání jsou i sporttestery bez hrudního pásu, které snímají pulz přímo ze zápěstí, nebo po 

přiložení prstů na display. Nejsou však zdaleka tak přesné, při zátěži mohou mít odchylku i 

přes 20%. Sporttestery s hrudním pásem od renomovaných výrobců mají přesnost EKG. 

Každý z nás si ve svém okolí může najít nějakou činnost nebo sportovní zařízení poskytující 

služby ideální pro rozvoj aerobní zdatnosti. Potřebnou zátěž v aerobním pásmu můžeme 

získat pomocí celé škály činností. Záleží na tom, která nás baví. Mohou to být projížďky na 

kole s rodinou či přáteli, vycházky do přírody s výstupem na kopec, ze kterého je krásný 

rozhled, vycházky na běžkách, tanec, sportovní hry jako volejbal, basketbal, softbal nebo 

lacross, tenis, aerobik, spinning, běhání, plavání, horolezectví, bojové sporty, prostě cokoli, co 

vyhovuje zrovna nám. Sportujte, hýbejte se a bavte se, stýkejte se touto cestou s přáteli a 

vaše zdraví bude vzkvétat jakoby mimochodem, jako samozřejmý následek této zábavy. 

Věřím, že repertoár možných tělesných cvičení je dnes natolik široký, že si v něm každý 

člověk dokáže najít co ho baví. Pokud ne, může brát tělesný pohyb čistě ze zdravotního 

hlediska, ale i tak by ho neměl zanedbávat. Je to jedna z nutností, chceme- li si v dnešní době 

udržet zdraví. Zpětnou vazbu nám v našem snažení poskytne vlastní pocit a to, že 

zaznamenáváme změny na své postavě a kondici. Aerobní aktivita 2-3x týdně by měla mít 

výsledky citelné i viditelné. 

8. Působení pohybu na naše tělo 

Všem nám je jasné, že mezi jógou, maratonem, vzpíráním a basketbalem je jakýsi rozdíl. 

Pohybové činnosti různého charakteru mají na naše tělo účinky rozdílné, mnohdy dokonce 

opačné. Jak je psáno výše, působení pohybu na naše tělo ovlivňují 3 základní prvky: 

• intenzita 

• doba trvání 

• frekvence 

Vzájemnými poměry těchto hlavních komponent budeme dosahovat velice různorodých 

výsledků. 
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Obrázek 4- Typy postavy odpovídající různým typům zatížení: 

Vzpírání 100 m. sprint Basketbal Maratón 

Doba výkonu: několik sekund 1 2 hodiny 

Jak je vidět, doba trvání zátěže a jeho intenzita mají na odezvu v našem těle určující vliv. 

Dalo by se říci, že čím kratší a intenzivnější výkon, tím větší růst svalů a naopak čím delší 

výkon v aerobním pásmu, tím větší štíhlost. 

POZOR! 

Příliš vysoká intenzita pohybu nevede k rychlejšímu dosažení kýžených výsledků, ale 

k rychlé únavě, která se projeví i v následující dny. Mohla by nás zavézt i k nechuti ve 

sportování pokračovat. Člověk může mít sklon to ze začátku ,,napálit" potom ale musí 

činnost ukončit podstatně dříve, než kdyby cvičil správnou intenzitou. Tím pádem spotřebuje 

za trénink mnohem méně kalorií. Naše tempo by nemělo dlouhodobě překročit horní 

hranici tréninkového pásma. Příliš nízká intenzita však také nevyvolá kýženou reakci. 

Pro změnu kondice je nutné cvičení provádět s náležitou intenzitou. Nečekejme od pohybu, 

při kterém se nám neprohloubí dech a nezahřejeme se, že bude zlepšovat naši kondici. Může 

vést k hubnutí, pokud se mu budeme věnovat delší dobu. Podstatně delší dobu. 
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9. Vysvětlení podstaty tělesných dějů při zátěži 

( Kapitola pro zvídavé) 

Aerobní zátěž: 

Je to typ energetického režimu těla, při kterém je energie získávána především štěpením cukrů 

a tuků za takzvaných aerobních podmínek, to znamená za přítomnosti kyslíku. V těchto 

podmínkách se netvoří kyselina mléčná, takzvaný laktát. Tento režim dokáže poskytovat 

organismu energii po velice dlouhou dobu, má totiž obrovskou kapacitu, nedodává ji však 

příliš rychle, proto v tomto režimu můžeme pracovat jen s omezenou intenzitou. I proto 

nevydržíme sprintovat dlouho. Tělo tento režim používá, když jsme v klidu, při mírném 

zatížení a také asi po 2 -3 minutách od začátku intenzivnějšího zatížení. 

Anaerobní zátěž: 

Tělo při ní vytváří energii štěpením cukrů bez přítomnosti kyslíku, v tomto režimu vzniká 

velké množství kyseliny mléčné neboli laktátu, proto se tento režim označuje za laktátový. 

Laktátový režim tělo používá zhruba mezi 15 sekundou a 2-3 minutami po začátku zatížení a 

také při intenzitě vyšší než odpovídá našemu ANP (viz níže). Systém je schopen dodat energii 

2x rychleji než aerobní systém, ale jeho kapacita je velice omezená. Nedokážeme v něm tedy 

pracovat dlouho. Také vznikající laktát má na tělo velice nepříjemné účinky. Způsobuje 

pocity únavy, nevolnosti a nám všem jistě tolik dobře známé a oblíbené bolesti svalů. Tvorba 

laktátu v těle vyvolává vylučování hormonu inzulínu. 

Inzulín 

Je naším hlavním skladným hormonem. Jak víte, má za úkol snižovat hladinu cukru v krvi. 

Svůj úkol plní prostřednictvím změny přebytečného cukru v tuk, nebo jeho přepravy do 

buněk, kde pomáhá budovat svalovou hmotu, pokud je tělo vystaveno zátěži. 

ANP- Anaerobní práh. 

ANP je hranicí intenzity zatížení, při které naše tělo už není schopno zajistit energetické 

pokrytí činnosti převážně aerobně a přechází na pokrytí převážně anaerobní. Poznáme ho 

podle prudkého nárůstu laktátu v krvi, který odpovídá hodnotě 4 mmol/1. Stupeň zatížení 
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odpovídající hodnotě ANP je velmi individuální. Závisí na spoustě faktorů jako je věk a 

samozřejmě stupeň trénovanosti. 

Tabulka 4 - Energetické zdroje těla a účinky v závislosti na době trvání zátěže9> 

Doba Způsob získávání 
Zdroj energie Účinky 

trvání energie 

Anaerobní 
Tzv. makroergní fosfáty: Rozvoj rychlostních 

0-20s (bezkyslíkový) 
CP(kreatininfosfát) a schopností, skladné 

alaktátový 
ATP( adenosintrifosfát), procesy (rozvoj svalové 
z pohotovostních zásob. hmoty) 

cca od Skladné procesy 
20s 

Anaerobní laktátový 
ATP vzniklý štěpením glukózy (budování svalů), 

do2-3 bez kyslíku rozvoj krátkodobé 
min vytrvalosti 

Zlepšování kondice, 
Do 8- Převážně kyslíkový ATP z glukózy štěpené převážně hubnutí, rozvoj 
lOmin (aerobní) režim s kyslíkem ale z části i bez něj střednědobé vytrvalosti 

nad 10 ATP vzniklé štěpením glukózy za 
Rozvoj dlouhodobé 

mm 
Kyslíkový režim 

přítomnosti kyslíku 
vytrvalosti, hubnutí 

Podíl anaerobního systému na energetickém krytí činnosti závisí na: 

1) Čase 

Na naprostém počátku se laktátový mechanismus podílí jen minimálně. Jeho podíl stoupá a 

vrcholí asi do 2 minut pohybové činnosti, poté se stále více zapojuje kyslíkový režim. 

Naprosté vyloučení tvorby laktátu nasává až po 60 min. zatížení. 

2) Intenzitě 

Čím je činnost intenzivnější, tím větší podíl energetického pokrytí probíhá v laktátovém 

režimu. Zlomovým bodem je intenzita odpovídající našemu ANP. Pod ním je krytí převážně 

aerobní, tedy za přítomnosti kyslíku, nad ním se dostáváme do pásma anaerobního. Intenzita 

nad hodnotou ANP je doprovázena silným vylučováním laktátu, který působí nepříjemné 

únavové pocity a zanedlouho nás donutí činnost přerušit. 

Běh na tramvaj obvykle trvá do 20s. Jistě jste si všimli, že v jeho průběhu skoro nemáte nouzi 

o vzduch, ta se dostaví až v tramvaji, jako následek spotřebované energie, tj. spáleného ATP a 

CP, které tělo začne doplňovat. 
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Pnldad energetického pokrytí organismu 

Jdeme parkem. Naše tělo pracuje v aerobním režimu, poté přejdeme do běhu. Tělo musí velmi 

rychle dodat energii pro pokrytí náhle zvýšené potřeby. Prvních 20 s ji získává 

z makroergních fosfátů, poté v režimu laktátovém. V průběhu 2-3 minut klusu pod úrovní 

ANP zapojuje opět více systém aerobní. Po 1 O minutách se rozhodneme dát si malý sprint. 

Intenzita proto stoupne nad úroveň ANP. Aerobní systém nebude nadále schopen poskytnout 

dostatek energie potřebný k pokrytí takto velké spotřeby a zapojí opět rychlý systém 

anaerobní. Tuto intenzitu dlouho nevydržíme, protože laktát vyplavený do našeho organismu 

nám způsobí velmi nepříjemné pocity a to nás donutí intenzitu zmírnit po hranici ANP, kde 

naše energetické zásobení opět převezme aerobní režim. Nahromaděný laktát se pomalu 

odbourá a my opět chytíme dech. Můžeme pak běžet ještě tak dlouho, jak budeme chtít, nebo 

jak nám dovolí náš stupeň trénovanosti. 

Pokud bychom to po sprintu vzdali, svalili se na lavičku a lapali po dechu, nahromaděný 

laktát by se hezky usadil do svalů a my bychom se pak s trochou štěstí nemohli 3 dny bolestí 

hýbat. Takže doporučuji variantu 1 - pokračovat nižší intenzitou. 

Co z toho vyplývá v praxi? 

Chcete - li rozvíjet: 

Rychlost, rychlostní vytrvalost, schopnost déle pracovat v laktátovém režimu nebo budovat 

svalovou hmotu, bude trénink vypadat následovně: 

Intenzita: vysoká, nad hodnotou ANP 

Doba trvání : do 2 minut, ve více sériích 

Frekvence: 2-Sx týdně, podle toho, čeho chceme dosáhnout 

Rychlost rozvíjíme například sprinty na krátkou vzdálenost (100m .... ) 

Chceme-li budovat svalovou hmotu, půjdeme do posilovny a budeme dělat opakované série 

cviků s těžkým závažím. 

Chceme li zlepšit výbušnou sílu, provádíme hody a vrhy náčiním či trh a nadhoz s činkou 

(těžká atletika, vzpěrači) 
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Chcete-li rozvíjet: 

Kondici, střednědobou vytrvalost, schopnost pracovat v aerobním režimu a hubnout, 

Bude trénink vypadat takto: 

Intenzita: v aerobním pásmu 

Doba trvání: 15-45 min čistého času 

Frekvence: 2-3x týdně,( pokud chcete trénovat na závod tak až Sx týdně) 

10. Zásady bezpečného sportování: 

Tělesná činnost je pro člověka skutečnou nezbytností a obrovským přínosem. Jako vše ostatní 

má však i svá úskalí, na která bychom si měli dát pozor. Dodržení těchto zásad nám pomůže 

sportovat efektivně a hlavně bezpečně. 

1) Odpovfdajfcf vybaveni 

Tato zásada je skutečně velmi podstatná. Při jeho pořizování se VŽDY poraďte 

s odborníkem! Řekněte, k čemu přesně má být vybavení určeno, jinak nemusí plnit svou 

funkci správně. Nebojte se obětovat více fmančních prostředků, vždyť co je důležitější, než 

naše zdraví? Použitím správného vybavení velmi často předejdete zranění nebo dokonce 

trvalému poškození těla. 

2) Technika provedeni 

Každé cvičení je třeba provádět technicky správně. To nám zaručí snížení opotřebování těla 

na minimum a také to, že cvičení nebude mít jiný vliv než mít má. 

3) Vyrovnáváni nepravidelností 

Svalové nepravidelnosti neboli dysbalance vznikají jednostranným zatěžováním, například 

dominantní noha fotbalistů, ruka u tenistů atd. Po nějaké době se vždy negativně projeví. 

Vedou k bolestem a poškození těla. Proto je důležité jim předcházet a nerovnoměmé zatížení 

kompenzovat, to znamená při jednostranné zátěži posilovat i ostatní svalstvo na celém těle. 
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4) Regenerace 

Musíme dát svému tělu šanci, aby se vzpamatovalo. Nejdůležitější ze všeho je dostatek 

spánku. Výrazně pomáhá také masáž, která pomůže prokrvit svalstvo. Působí tak vyplavení 

laktátu a výrazné zkrácení doby regenerace. Stejný účinek má prohřívání svalů, například 

teplou sprchou, trénink mírné intenzity po krátkodobém intenzivním zatížení, sauna, nebo 

jemné protahování s výdrží 30-45 s. Je samozřejmé, že čím větší zatížení, tím vyšší pozornost 

je třeba věnovat regeneraci. 

6) Čistota prostředí 

Ve městě při zhoršených rozptylových podmínkách je nezdravé vykonávat jakoukoli fyzickou 

aktivitu. Při zvýšené zátěži se v těle ukládá několikanásobně více škodlivin než za normálních 

podmínek. Je to logické. Při zátěži tělo spotřebovává velká množství energie, zrychluje se 

krevní oběh i dechová frekvence, tudíž projde tělem několikanásobně více vzduchu než za 

klidových podmínek, což je špatné, pokud je vzduch znečištěný. Čím intenzivnější je tedy 

zátěž, tím více vzduchu plícemi projde a tím více škodlivin pojmou. Přispívá k tomu také 

jejich zvýšené prokrvení. Proto je vhodné za špatných rozptylových podmínek sportovat 

v uzavřených prostorách jako je například plavecký stadion. 

5) Rozcvičení 

Rozcvičení před sportem je prakticky nezbytností! 

Prohřeje a připraví naše klouby a svalstvo, aby následkem zatížení nedošlo ke zranění. 

Oblíbeným výsledkem zanedbání rozcvičky je například natažený nebo natržený sval, či 

vymknutý kloub. 

ll. Rozcvičení 

Někteří autoři doporučují na úvod rozcvičky zahřátí, například volným klusem nebo dřepy 

max. k úrovni kolen. Jiní autoři doporučují před rozehřátím svaly protáhnout. Z mé zkušenosti 

i ze zkušenosti všech sportujících okolo vyplývá, že sval je nutné nejprve zahřát. Zvláště 

pokud je brzy po ránu, nebo cvičíme-li v chladnější místnosti. Doma v teple je možné začít 

s protahováním ihned, v chladnějších prostorách však doporučuji nejprve rozehřátí. Správná 

rozcvička tedy vypadá následovně: 

1) rozehřátí 

2) příprava svalů a kloubů 
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Rozcvičení má probíhat směrem shora dolů. Nejprve bychom měli začínat rukama, poté je 

na řadě hlava, následuje trup a jako poslední přijdou na řadu nohy. U každé jmenované části 

nejprve provádíme pohyby v kloubech, na obě strany, bez zátěže a citlivě. Nejprve v menším 

rozsahu, který postupně zvětšujeme, minimálně v 1 O opakováních. Potom protahujeme 

svalstvo. Přitom musíme najít tu správnou polohu, abychom cítili, že se protahuje skutečně 

právě ten sval, který má. U každého cviku dodržujeme zásady správného postoje, pokud to 

přímo konkrétní cvik nevyžaduje jinak. Všechny cviky provádíme na obě strany, na pravou i 

levou končetinu.Ve fázi protahování svalu plynule vydechujeme. Protahujeme každou 

velkou svalovou skupinu, výšenou pozornost věnujeme částem, které hodláme zatěžovat. 

Například pro běh nohy, pro volejbal prsty a paže. Protahovací cviky před cvičením 

opakujeme nejméně 3x, s výdrží 5-8 s. Pokud hmitáme, tak pouze velmi opatrně a s citem. 

Ze zdravotního hlediska je však výhodnější opatrný tah. I zde je velmi důležitá technika 

provedení. Protahování musí probíhat vždy jemně, nenásilně a pod hranici bolestivosti! 

V případě násilného protažení svalu mohou vznikat mikrotrhliny. Mikrotrhliny ve svalech se 

neprojevují žádnou bolestí ani modřinami, po jejich zahojení však zůstávají jizvičky, které 

omezují pružnost svalu. Tyto změny jsou nevratné, takže násilným protažením svalu 

nezískáme jeho větší pružnost, ale naopak ho o ni pomalu připravujeme. 

Po zátěži je nutné používané svaly opět protáhnout. V poloze každého cviku setrváme nejlépe 

30-45 s. Toto nám pomůže udržet správné rozsahy pohybu, odstranit látky vzniklé zatížením 

(např. laktát) a zkrátit tak podstatně dobu naší regenerace, stejně jako předejít zraněním. Čím 

je trénink náročnější, tím větší pozornost je třeba věnovat protažení. Ve sportech prováděných 

pod odborným vedením by měla být kompenzace zátěže zařazena automaticky (celkové 

posilování i závěrečná relaxace a strečink), pokud však sportujeme sami, nebo naši trenéři 

tuto nutnost opomíjejí, zůstává na nás. 
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15. Ochrana pohybové soustavy 

Tato kapitola je pro zdraví obzvlášt' důležitá, proto by bylo dobré věnovat jí zvýšenou 

pozornost a prostudovat ji opravdu pozorně. 

A. Svalové dysbalance 

V ideálním případě každý sval vykonává právě tu činnost, ke které je určený. Svaly hýbající 

kloubem jsou dostatečně pevné, aby kloub udržely na místě a nedocházelo k podvrtnutím a 

vykloubením a současně dost pružné, aby umožnily pohyb ve správném rozsahu. Klouby, 

kterými správně fungující svaly hýbou, jsou rovnoměrně zatěžovány a vykonávají pohyb ve 

správném rozsahu. Určité skupiny svalů našeho těla mají ale sklony ochabovat, zapojovat 

se do pohybu méně než by měly, jsou "líné". V takovémto stavu pak nejsou schopny kloub 

udržet na místě. Jiné skupiny svalů mají zase přirozené sklony k takzvané hypertrofii. To 

znamená, že mají sklon přebírat za líné svaly jejich práci a zapojovat se do pohybů mnohem 

častěji než by měly. Mají obecně vyšší napětí, jsou mohutnější a zkrácené. A právě v tom je 

nebezpečí. Zkrácený hypertrofovaný sval vychyluje kloub z jeho ideální polohy a neumožní 

mu správný rozsah pohybu. Nutí ho nahrazovat část rozsahu, o kterou je ochuzen na jiných, 

nevhodných místech a vystavuje ho tak nerovnoměrnému zatížení. Nadměrně namáhaná místa 

tak při sezení či běžném pohybu, jako je například chůze, trpí, chátrají, nestačí se regenerovat, 

začínají bolet a mohou být postupem času i nenávratně zničeny. Tímto způsobem nejvíce trpí 

páteř. Když je vše v pořádku, tak na sebe obratle nasedají správně. Meziobratlová ploténka, 

která zajišťuje pohyb a tlumení nárazů je zatěžována rovnoměrně, po celé své ploše. Vlivem 

dysbalancí. špatného postoje nebo nesprávných pohyboyých náyyků se zatěžuje špatně a ničí. 

Obrázek 5- Vlevo správné a vpravo špatné zatěžování meziobratlových plotének 
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Svalové dysbalance mohou vznikat: 

• Nesprávným držením těla a špatným pohybovým stereotypem 

• Nerovnoměrným tělesným zatěžováním organismu. 

Vznikají například při nošení břemene jen na jednom rameni, nesprávném zvedání břemen 

nebo při sportu. 

Je nutné kompenzovat nepravidelné zatěžování: Pokud jen běháme, máme dostatečně 

posílené nohy, ale měli bychom posilovat horní polovinu těla. Když hrajeme tenis, squash 

nebo podáváme ve volejbale pouze pravou rukou, měli bychom posilovat levou. To samé platí 

při jednostranném zatížení v práci. Svou páteř bychom také měli chránit tím, že budeme 

správně technicky provádět některé cviky jako je unožování, zkracovačky atd. Také je nutné 

správným způsobem zvedat a nosit břemena. Tyto záležitosti probereme v kapitole o ochraně 

opěrné soustavy. 

Dysbalance jsou tedy příčinou nerovnoměrného zatěžování chrupavek, jejich opotřebování, 

postupného ničení a velkých bolestí. Je velice důležité jim umět předejít. Z tohoto důvodu je 

nutné zajistit správný rozsah ve všech hlavních kloubech. 

Musíme dodržovat správné držení těla 

Naše svaly musí být dostatečně silné ......• Rovnoměrně posilovat 

Dostatečně pružné .•.....••.•..••••..•.....•.... Dostatečně protahovat 

B. Správný postoj 

Držení těla na nás mnoho prozrazuje. Odráží se v něm stav naší pohybové soustavy. Mnoho 

poškození a bolestí je způsobeno nebo má základ právě ve špatném držení těla. Pokud 

spustíme olovnici (může posloužit provázek se závažím) od ucha dolů, měla by procházet 

oblastí klíčku (prostředkem ramene), ze strany středem pánve, prostředkem kolena a vnějším 

kotníkem. Brada by měla svírat se zemí pravý úhel, žebra s páteří úhel 30 stupňů, břicho by 

nemělo být vyklenuté. Nemělo by přečnívat dále než mečovitý výběžek hrudní kosti. Pokud 

spustíme olovnici od týlního hrbolu hlavy, měla by se dotýkat vrcholu hrudní kyfózy. Krční 

lordóza neboli prohnutí by mělo být 2-2,5 cm. Bederní lordóza by měla být mezi 2,5-3 cm. 

Olovnice by měla procházet rýhou gluteální (hýžďovou) a měla by procházet také mezi 
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kostmi patními. Páteř by se neměla nikde odchylovat do strany. Ramena by měla být stejně 

vysoko, neměla by se vychylovat dopředu a dolů, ani by neměla být přitažena nahoru ke krku. 

Hrudník by měl být do široka rozložen. Lopatky by neměly odstávat od těla a jejich vnitřní 

okraje by měly být rovnoběžné. Středy kyčelních, kolenních a hlezenních kloubů by měly být 

v jedné svislé rovině. 

Obrázek 6 - Správný postoj IO) 

krční lordóza 2-2,5 cm 

hrudní kyfóza 

rýha gluteální 

mezi kosti patní 

Jestli jste po seznámení s těmito informacemi pojali podezření, že s vaším držením těla není 

něco v pořádku a že možná právě toto vám způsobuje bolesti, navštivte lékaře, který vás 

odborně vyšetří, určí přesnou diagnózu a doporučí cvičení přímo na míru. 
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C. Nejčastější chyby vedoucí k bolestem a poškození 

Obrázek 7 

předsunutý krk 

ramena svěšená dopředu a dolů 

hrbící se hrudní páteř 

vyklenuté břicho 

nadměrné prohnutí v bedrech 

Důvodem těchto chyb bývá na horní polovině těla dysbalance mezi ochablými dolními 

fixátory lopatek, zkrácenými prsními svaly a hypertrofovanými horními vlákny 

trapézového svalu. 

Na spodní polovině těla bývá nerovnováha mezi ochablým břišním svalstvem, ochablým 

hýžd'ovým svalstvem a zkráceným svalstvem ohybačů kyčle. 

Stav těchto důležitých svalů je možné zjistit základními testy uvedenými níže. Zkrácené 

svalstvo je pak třeba protahovat a ochablé posilo vat. K obojímu lze najít posilovací a 

protahovací cviky v doplňcích na konci této oblasti. 

Na špatný postoj, nesprávné pohybové stereotypy, svalové dysbalance a následné poškození 

pohybové soustavy mají veJký vliv určité skupiny ochablých a zkrácených hypertrofovaných 

svalů. Proto přikládám několik snadných testů zjišťujících jejich stav. 
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D. Tabulka 5 - Svaly se sklonem ke zkracování: 

Prsní 

Zadní strana lýtka 

Leh na zádech pokrčit nohy, vzpažit. Správně bychom se měli být 
schopni dotknout rukama podložky, lokty by od podložky neměly být 

oddáleny. 

Leh na zádech, připažit. Přednožíme levou. Měli bychom být schopni 
přednožit do pravého úhlu, aniž bychom jakkoli pokrčili koleno. Noha 

by měla zůstat propnutá. Také by nemělo docházet k žádným 
souhybům v krční a bederní páteři. 

Lehneme si na záda na stůl a jednu končetinu necháme volně viset 
dolů. Druhou skrčíme a přitáhneme rukama k hrudi. Volně visící noha 

by se neměla vychylovat na stranu ani směrem vzhůru. Koleno by 
mělo zůstat ohnuté v pravém úhlu. 

Sedneme si rovně na židli, stehna jsou vodorovně a bérce svisle. 
Uděláme ohnutý předklon, při kterém by se pánev neměla naklánět 
v kyčelních kloubech (křížová kost má zůstat svisle). Mezi čelem a 
stehny by měla být vzdálenost max 15 cm. Páteř má tvořit plynulý 

oblouk 

Uděláme výkrok. Propnutá noha by měla ze zadu s podložkou svírat o 
10-20 stupňů více, než je pravý úhel. 
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E. Tabulka 6- Svaly se sklonem k ochabování. 

Středni svalllýžcf_~vý 

Leh na břiše, ruce pod čelem, podložit břicho. Správně bychom 
měli být schopni zanožit o 10 stupňů bez oddálení pánve od 

podložky s výdrží 10-20s. 

Leh na boku, spodní ruku vzpažit, horní držíme rovnováhu. Pánev 
je podsazená napětím hýžďových svalů, celé tělo je v jedné rovině. 

Spodní nohu mírně pokrčíme. Unožíme vrchní nohu do 35-40 
stupňů. V této poloze máme být správně schopni setrvat 15-20s. 

Leh na zádech, podložená kolena, ruce v týl, lokty vpřed. Postupně 
ohnutě zvedáme hlavu a trup do předklonu. Záda se musí zvednout 

v oblasti lopatek nejméně o 5 cm a výdrž má být 15-20s. 

Klik ze vzporu klečmo. Lopatky nesmí odstávat od zad svými 
dolními úhly ani celou plochou a nesmí se zvětšit prohnutí 

v bedrech. Pokud se to stane, značí to oslabení. 
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F. Jak napravit nesprávné držení těla 

Hlava a krk 

Cvik se dá provádět například v sedě u stěny, nebo vleže na zádech. S výdechem se snažíme 

vytáhnout hlavu co nejvíce do dálky v oblasti temene, jako by nás někdo na temeni tahal za 

vlasy. Tlačíme prohnutí krční páteře k podložce, jako bychom ho chtěli úplně vyrovnat, 

s nádechem povolíme. Důkazem správného postupu bude, pokud se nám vytvoří 

podbradeček. 

Obrázek 8 

Ramena a hrudník 

Temeno protahujeme do dálky 

Prohnutí krční páteře tlačíme k podložce 

Cvik provádíme ve stoje nebo v leže na zádech. 

Ramena se snažíme tlačit dozadu a dolů. Hrudník je zeširoka rozložen. 

Pánev a bederní páteř 

Provedení ve stoje: Břicho zatáhneme napětím břišních svalů. Mírně podsadíme pánev 

zatnutím hýžďových svalů. Pokud provádíme cvičení v lehu na zádech, snažíme se 

prostřednictvím zatnutí hýždí a napjetím břicha docílit toho, aby byla bedra přímo na 

podložce. V lehu na břiše se cvik provádí stejně. Cvik provádíme s výdechem, s nádechem 

povolíme. Tímto způsobem také fixujeme pánev při sportu i každodenních úkonech jako 

prostředek ochrany bederní páteře! 

Pro zatím jsme probrali každou část páteře zvlášť, protože soustředit se na vše dohromady 

potřebuje určitý cvik. Cvičení se však správně provádí dohromady. 
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Leh na zádech, ruce podél těla. S výdechem vytáhneme temeno hlavy co nejvíce vzad. 

Zároveň tlačíme ramena dozadu a dolů, podsadíme pánev a bedra přitiskneme 

k podložce, paty vytahujeme do dálky. S nádechem povolíme. Během celého cviku se 

snažíme páteř natahovat do dálky jako by to byla pružina, kterou se snažíme narovnat. 

Cvičení můžeme provádět i ve stoji (nohy v šíři ramen), nejlépe před velkým zrcadlem. Takto 

se snažíme dosáhnout správného postoje. Správné držení těla bychom se měli snažit 

dodržovat stále. 

U všech cvičení, ve stoji i v leže mějte vždy dolní končetiny souměrně. Nemělo by se stát, že 

jedna bude více předsunutá nebo vytočená než druhá. To platí pro celé tělo. Při cvičení 

bychom vždy měli zkontrolovat, že začínáme správně. 
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G. Ochrana opěrné soustavy 

Ochraňme se před nerovnoměrným zatěžováním meziobratlových plotének páteře. Pomocí 

následujících jednoduchých pravidel pomůžeme udržet svou páteř ve zdraví. V zásadě se dá 

říc~ že i v těchto případec~ nebo spíše zvláště v těchto případech je nutné dodržovat 

zásady správného držení těla. Samozřejmě pokud to přímo konkrétní situace nebo cvik 

nevyžaduje jinak. 

a. Tabulka 7- Zvedání břemen 
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Břemena bychom zásadně měli zvedat s rovnou 
páteří. To jde nejlépe udělat pomocí dřepu 

s rovnými zády nebo kleku na jedné noze. Je 
důležité se v průběhu zvedání neprohýbat 

v bedrech. Ramena při zvedání zůstávají vzadu a 
dole, v žádném případě bychom je neměli 

přitahovat vzhůru ke krku. Nikdy bychom se 
neměli pro břemeno ohýbat. Čím je břemeno 

těžší, tím je dodržování této zásady důležitější. Je 
dobré dodržovat ji i pokud se ohýbáme jen tak, 

aniž něco zvedali. 



b. Tabulka 8 ~ Nošení břemen: 

DO 
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Když už nosíme tašku v jedné ruce, neměli 
bychom v žádném případě vytahovat rameno 

nahoru ke krku. Ramena musejí zíistat vzadu a 
dole jako je tomu u správného postoje. Také 
bychom se neměli vychylovat k jedné straně. 

Ramena by také neměla padat dopředu a do~ ani 
by nemělo docházet k předsunutí krku. 

Batoh je velice dobrou volbou, protože pokud ho 
neseme správně, na obou ramenou a se správným 
držením těla, tak rozkládá váhu ideálně. Nošení 
na jednom rameni však ponouká k přitahování 
ramene ke krku a vychylování páteře k jedné 

straně. Také ji zatěžuje nerovnoměmě, což může 
vést k velkým problémům. Je třeba myslet i na 

mírné podsazení pánve, aby nedocházelo 
k přílišnému prohnutí v bedrech. 

Pokud držíme nebo neseme břemeno v rukách 
před tělem, může to ponoukat ke všem základním 
chybám. Vytažení ramen ke krku, puštění ramen 
dopředu a dolů a hlavně k velkému prohnutí 

v bedrech! Opět je nutné dbát na zásady 
správného postoje. Pokud je náklad příliš těžký, 
než abychom ho dokázali přenášet správně, je 

lepší ho rozdělit na několik menších, nebo 
přenášet jiným způsobem. 



c. Tabulka 9 - Ostatní pravidla: 

Ano 

Ať už neseme jakoukoli zátěž a nezáleží na tom, zda je to na jednom či obou ramenou, nebo v ruce či 
v obou, ramena vždy musejí zůstat vzadu a dole! Nemělo by docházet k jejich přitažení ke krku jako je tomu 

na obrázku nebo dolů a 

Správné zvedání hlavy je také velice podstatné. Nezáleží na tom, jestli děláme zkracovačku, leh-sed, nebo se 
jen ráno zvedáme z lehu na zádech. Pravidla jsou stejná. Jako první začínáme přitažením brady do jamky 

hrdelní ( k hornímu konci hrudní kosti). Hlava nesmí přejít do záklonu, pohyb musí vést čelo, v žádném 
případě brada! Dále se zvedáme postupně, ohnutě, obratel po obratli odvíjíme páteř do předklonu. Zpět na 

zem si leháme tím samým způsobem, jen v opačném sledu. Jako poslední povolíme hlavu, která byla přitažena 
v jamce hrdelní. 
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Zde je znázornění toho samého pravidla jako nahoř~ v případě vzpažení. Nejlepší je vyzkoušet tento rozdíl 
zrcadlem. 

Bederní páteř je často problematická. Při cvicích jako je zanožování, unožování a přednožování musíme bederní 
páteř ftxovat. Ať jsou cviky prováděny ve stoje, na všech čtyřech, vleže na zádech či břiše, platí stále to samé. 
Páteř by měla být ve fázi vedení cviku zafixována podsazením pomocí zatnutí hýžďových svalů. Páteř by se 

nikdy neměla vychylovat ve směru prováděného pohybu. Toto provedení značně omezí rozsah pohybu při 
cvicích a zároveň je nejspíše znatelně ztíží. Nejsnadnější je, vyzkoušet si správné provedení u některého 

z následujících cviků. Zafixujeme správně bedra, pak na ně ze předu i ze zadu položíme dlaně. Provádíme cvik 
a kontrolujeme, že se pánev nehýbe. 

Souhyby pánve při cvičení bývají velmi častou a bohužel také velmi škodlivou chybou •. 
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H. Posilování : 

Jak bylo psáno již výše, je rovnoměrné posilování celého těla naprostou nezbytností. Kvalitní 

svalová hmota je totiž podmínkou každého našeho pohybu. Potřebujeme mít dostatečně silné 

svaly abychom mohli vykonávat každodenní úkoly a v případě potřeby zvládli i náročnější 

problém. Rovnoměrné a přiměřené svalstvo je nezbytností i kvůli udržení kosterní soustavy 

v dobrém stavu. 

Nejprve tedy několik naprosto obecných zásad 

• Při zkracování posilovaného svalu plynule vydechujeme 

• Bederní páteř ochraňujeme fixací 

• Ochraňujeme krční páteř 

Pro zopakování: 

Ochrana krční a hrudní páteře během cvičení 

Při zvedání do sedu nebo zkracovačkách jako první začínáme přitažením brady do jamky 

hrdelní (k hornímu konci hrudní kosti). Hlava nesmí přejít do záklonu, pohyb musí vézt čelo, 

v žádném případě brada! Dále se zvedáme postupně, ohnutě, obratel po obratli odvíjíme 

páteř do předklonu. Zpět na zem si leháme tím samým způsobem, jen v opačném sledu. Jako 

poslední povolíme hlavu, která byla přitažena v jamce hrdelní. 

Fixace bederní páteře: Páteř musí být v průběhu fáze zvedání do sedu či zkracovačky pevně 

přitisknuta k podložce! Toho bychom měli být schopni docílit podsazením pánve pomocí 

zatnutí hýžd'ových a břišních svalů. Pokud i přesto mezi bedry a podložkou zůstává mezera, 

podložíme záda například svinutým ručníkem, nebo polštářkem. Také je důležité, aby se 

břicho v průběhu zvedání nevyboulilo. Takto fixujeme bedra v průběhu všech cviků, při 

kterých dochází k unožení, přednožení nebo zanožení. Nezáleží na tom, jestli stojíme, 

nebo ležíme na břiše nebo zádech. Pamatujte! Souhyby pánve jsou velice škodlivé. 

Cviky je nutné provádět skutečně přesně podle návodu. Jedině tak totiž budou mít účinek, 

který mít mají. Nejlepším ukazatelem správnosti posilovacího cviku je, když cítíme zabírat 

ten správný sval. Pokud to jde, můžeme si na něj třeba položit ruku, nebo se dívat do zrcadla. 
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Většinou jsme zvyklí provádět posilovací cviky svým zaběhaným způsobem. Pokud však 

budeme cviky provádět skutečně velice pečlivě podle návodu, nejspíš zjistíme, že se od 

navyklého provedení velmi liší. Obecně lze říci, že správný rozsah pohybu při posilování 

(například zanožování v lehu na břiše se správnou fixací pánve) bude daleko menší a účinek 

na cílový sval daleko vyšší. Možná, že po několika málo opakováních nebudeme moci 

pokračovat. Proto si vždy musíme uvědomit, jaký sval má být posilován. Musíme cítit, jak se 

namáhá právě on. Tabulka s modelovými posilovacími cviky je zařazena v doplňcích .. 

Pro posilování můžeme začít například se 4 sériemi po 1 O opakováních, která postupem času 

zvedáme například na 20 opakování. V případě cvičení se zátěží můžeme zvyšovat i váhu. 

Není praktické cvičit celé tělo najednou, můžeme si cvičení rozdělit. Například v pondělí 

nohy a ruce, ve středu zbytek. 

Cviky, počty sérií i počty opakování je dobré po nějaké době obměnit. Tělo si na ně totiž po 

nějaké době zvykne a pro další pokroky je nutná změna. 

I. Péče o klouby: 

Kloub sám o sobě není protkán vlásečnicemi, které by k němu přiváděly výživu, jako je tomu 

u ostatních orgánů našeho těla. Jsou závislé na zdrojích, které jim poskytuje kloubní tekutina. 

Je to právě ona, kdo dodává všechny potřebné látky pro výživu kloubu a jeho obnovu. Také 

brání drhnutí chrupavek o sebe. Má nezastupitelnou funkci. Bráno doslovně zajišťuje hladký 

chod každého skloubení našeho těla. Musíme se tedy starat o to, aby k ní chrupavky měly co 

nejlepší přístup. Toho nejlépe dosáhneme pomocí různých pohybů. Ohnutí, natažení, 

kroužení. Kloub při tom nesmí být zatížen. Ve vahou zmáčknutém kloubu se tekutina 

skutečně rovnoměrně nerozvede. Nejlépe je tedy pohyby v kloubech nohou a páteře dělat 

v leže na zádech, paže jsou odlehčeny i ve stoji. Cvičíme například před spaním, nebo naopak 

po probuzení. Ale pozor! Velice opatrně! 

Příklad: 

Koleno: 1 Ox ohnu a propnu, kroužím 5x vpravo, 5x vlevo 
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Pozor! Je nutné postupovat opatrně a s citem. Nejprve v menším rozsahu, potom opatrně 

do krajních poloh. 

Při sportu i běžném životě je vhodné vyvarovat se častých ostrých nárazů. Lidově řečeno: 

není dobré běhat tvrdě po patách a příliš často skákat z výšek. Lepší je upřednostňovat 

chození do schodů, chození ze schodů je lépe se vyhnout. 

Břemena bychom měli nosit nejlépe na zádech, tašky či kabely přes rameno způsobují opět 

nerovnoměrné zatížení. Pozor! Zvláště důležité u dětí ve vývinu. Zde může dojít až ke vzniku 

nerovnoměrného zakřivení páteře v bočním směru neboli skolióze! 

Příprava kloubů před cvičením je samozřejmostí. Pomůže nám předejít spoustě zbytečných 

zranění. Jako všude je nutno začínat v menším rozsahu a opatrně, postupně rozsah zvětšovat. 

13. Zdravotně orientovaná zdatnost 

Být zdatný neznamená jen správnou míru aerobních schopností. Podmínkou dobrého zdraví 

jsou i další složky. Je to svalová síla, pružnost a koordinace. Teprve pokud máme správnou 

úroveň každé z nich, můžeme být zdraví a zdatní. Podívejme se teď, proč tomu tak je. 

Proč potřebujeme rovnoměrné, silné a zároveň pružné svalstvo? 

V prvé řadě samozřejmě proto, abychom se mohli hýbat, chodit, nést tašku a vůbec abychom 

mohli dělat všechny nezbytné každodennosti.. Také je potřeba, abychom byli schopni 

v případě potřeby zdárně vyřešit náročnější situaci. Rovnoměrným a pružným svalstvem také 

zajistíme ochranu kostí a kloubů, nedopustíme, aby se u nás rozvinuly nebezpečné svalové 

dysbalance. 

A. Koordinace a rovnováha 

Není jednou ze složek zdravotně orientované zdatnosti nadarmo. V prvé řadě nám pomůže 

předejít zraněním při běžných činnostech a sportu, při běhu na tramvaj nebo ztrátě rovnováhy 

na kluzkém povrchu. Dobré koordinační schopnosti nás tedy mohou uchránit například před 

odřeninami a zlomeninami. Také jsou skvělým cvičením pro mozek, který díky nim 

nezapomene, jak vytvářet nové a nové pohybové stereotypy. 

Procvičovat se má všechno, hlavně schopnost stále se učit. 
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Rovnovážné cvičení: 

Obrázek 9 

Pokud je to snadné, zkuste to se zavřenýma očima. 

Koordinační cvičení-Semafor: 

Zkuste nejprve oběma rukama naráz. 

Obrázek 10 

Snadné, re? A ted udělejte to samé tak, aby se jedna ruka vždy o 1 krok předbíhala. A stále dokola. 

Cvik se naučte na obě ruce. M. pro vás bude samozřejmostí (bude automatizovaný), zkuste 

něco jiného. 
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Koordinaci a rovnováhu rozvíjí i naprostá většina sportů. Například nová sestava v aerobiku, 

míčová hra, bojový sport atd. Plavání již dávno naučeným stylem koordinaci příliš 

nepodporuje, stejně tak jako například spinning. Podporuje ji každá tělesná činnost, při které 

se učíme něčemu novému, kterou ještě neděláme automaticky. 

14. Běhání 

Běh je asi nejdostupnější formou sportu a také je jedním z nejúčinnějších. Dokáže nás až 

překvapivě rychle zbavit přebytečných kilogramů a zároveň pozvednout naši kondici. 

Zároveň je však znatelným zatížením pohybové soustavy, proto je dobré dodržovat 

následující pravidla, která nám pomohou uchovat kosti a klouby ve zdraví. 

• Základem je pořízeni sportovního oděvu, který nebude omezovat v pohybu, stačí 

obyčejné tepláky, triko a mikina. Velice důležitá je správná obuv. Poraďte se ve 

sportovním obchodě, řekněte prodavači, pro jaký účel mají být boty koupeny a 

vybírejte dle jeho rady. Skutečně se neohlížejte na cenu. Kvalitní boty ochrání vaše 

zdraví, protože utlumí nárazy na minimum. Také velice dlouho vydrží. 

• Při běhu dopadejte pružně, snažte se omezit nárazy na minimum. 

• Snažte se běhat na měkkých plochách, jako jsou lesní cesty nebo tráva. Na dlaždicích, 

betonu či asfaltu běhejte pouze tehdy, není-li k dispozici nic lepšího 

• Běh je naprosto nevhodnou formou pohybu pro obézní 

15. Jak začít sportovat? 

Ne každý sport je vhodný pro všechny. Asi hlavním omezením u jinak zdravého člověka je 

obezita. Těžký člověk by do doby, než se jeho váha upraví, neměl v žádném případě dělat 

sport náročný na pohybovou soustavu. Naprosto nevhodný je tedy běh, stejně tak i klasický 

aerobic. Doporučit mohu naopak plavání, spinning, cyklistiku či step aerobic. Samozřejmě 

v odpovídající době, dostatečné intenzitě a frekvenci. Typ sportu by také měl odpovídat 

našemu věku a zdravotnímu stavu. Pokud je vám nad 40 let a chystáte se začít sportovat, je 

lepší nechat si udělat testy u sportovního lékaře. Pokud máte nějak změněný zdravotní stav, 

také se nejprve poraďte s lékařem. Ten sport jistě nezakáže, spíše naopak, sport je lékem 

prakticky na cokoli, ale může doporučit činnost přímo na míru. 
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Pestrost je jednou z nejdůležitějších věcí. V našich fyzických aktivitách by mělo docházet 

ke změnám tempa, intenzity, cviků a doby cvičení. Některé sporty tomuto požadavku 

odpovídají samy o sobě. Například, tanec, horolezectví, bojové sporty, aerobic či basketbal!. 

Například takový spinning už všechny požadavky nesplňuje. Velkých obměn cviků se zde 

nedočkáme a zatěžovány jsou prakticky pouze nohy, což je třeba kompenzovat posilováním 

ostatních částí těla. 

16. Pitný režim 

Pitný režim je základní podmínkou pro naše správné fungování, pevné zdraví, výkonnost a 

mládí. 

Denní spotřeba vody závisí na mnoha okolnostech. Průměrně během jednoho dne 

potřebujeme asi 2-3litry tekutin. Při zvýšených nárocích jako je sport nebo práce ve velmi 

horkém prostředí však může dosáhnout až desítek litrů. Zvýšené nároky působí také horečnaté 

onemocnění. Ztracené množství vody musíme tělu opět dodat, samozřejmě prostřednictvím 

pitného režimu a potravy. Dodržením pitného režimu se vyhneme odvodnění, bolestem hlavy, 

úpalu, křečím, ledvinovým kamenům atd. Také se h'ká, že lidé, kteří pijí dostatečně, vypadají 

déle mladí. Pokud jíme během dne hodně potravin bohatých na tekutiny, jako jsou pomeranče 

nebo jablka, nemusíme už vypít tolik nápojů. Příjem tekutin bychom měli rozložit 

pravidelně do celého dne. Můžeme s sebou stále nosit láhev s pitím a v budovách mít vždy 

při ruce svůj oblíbený hrneček či sklenici. Pití velkých dávek vody najednou není ideální, 

zvlášť pak pro lidi s vysokým krevním tlakem. 

Co se hodí pro každodenní naplnění potřeby tekutin 

V prvé řadě je to pitná voda. Není nutné kupovat si vodu balenou, naprosto stejného 

výsledku dosáhneme pitím vody z vodovodu, ta totiž prochází řadou přísných zkoušek 

zdravotní nezávadnosti a na rozdíl od vody balené je opravdu podstatně lacinější. Dále se 

k pití hodí neslazené ovocné, zelené i tmavé čaje, slabé bylinné čaje, ředěné ovocné džusy. 

Co se k běžnému pití nehodí 

Káva a alkoholické nápoje (odvodňují), sladké limonády, perlivé nápoje (narušují zažívání). 11
) 

Také není vhodné pít denně dlouhodobě minerální vodu s vysokým podílem minerálních 

solí. 
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"Podle dosavadních poznatků je pro pravidelné pití nejvhodnější voda, jejíž obsah 

rozpuštěných látek se pohybuje mezi 150 až 400 mg/1, resp. až do 500 mg/I (spadají do 

kategorie "slabě mineralizované"). Přírodní minerální vody s obsahem rozpuštěných látek 500 

až 1500 mg/I (kategorie "středně mineralizované") se hodí k občasné konzumaci, u dospělého 

člověka v průměru do 0,5 litru za den. "Silně mineralizované" přírodní vody (obsah 

rozpuštěných látek nad 1500 mg/I) se pro běžné pití nehodí a zdraví lidé by je měli 

konzumovat jen výjimečně a v omezeném množství (pro děti vhodné nejsou); jejich 

konzumace je na místě u některých vzácnějších zdravotních poruch, kdy je žádoucí vyšší 

příjem minerálních látek. 

Pravidelné pití minerálních vod o vyšším obsahu rozpuštěných látek může (podle dostupných 

epidemiologických studií) způsobit zvýšený výskyt žlučových kamenů a zánět žlučníku, 

ledvinových kamenů a nemocí kloubů." 12
) 

Nezapomeňte proto vždy kontrolovat etiketu na zakoupené minerální vodě. I tento výrobek je 

předmětem obchodu, nenechte se tedy zlákat reklamami. Některé se snaží probudit dojem, že 

je správné pít denně jakékoli a nejlépe co největší množství jejich minerálky. 

Kdy je minerální voda vhodná? 

Je vhodná tehdy, když přicházíte o velká množství tekutin, například pocením při sportu, 

těžké práci nebo horkém prostředí. Zde je minerálka tím pravým nápojem. S potem totiž 

nepřicházíme pouze o vodu, ale i o množství minerálů. Také ji lze pít během několikadenní 

kůry v období rekonvalescence. 

Nadbytečný příjem vody může být také nebezpečný. Zvláště při některých poruchách ledvin a 

srdce. Projeví se pak nejčastěji vznikem otoků, napřl'ldad kolem kotníků. Všeho s mírou! 

Někteří odborníci tvrdí, že za normálních podmínek není důvod doporučit vyšší příjem vody 

než 1,5 113
) Zdravý člověk, který stráví den bez pohybu v klimatizované kanceláři jistě nemá 

důvod pít příliš velké množství tekutin. 
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17. Doplňky 

A. Tabulka 10- Protahovací a rozcvičovací cviky 

Kroužíme zápěstím 

Předpažíme pravou dlaní 
vzhůru, sklopíme dlaň k zemi 
a druhou rukou ji přitahujeme 
k tělu. 

Předpažíme, ruce v pěst, hřbet 
směřuje vzhůru. Sklopíme 
pěst co nejvíce k zemi. 

Kroužíme lokty 

Vzpažíme levou, loket 
necháme volně pokrčený aby 
nám dlaň směřovala do oblasti 
lopatek.Druhou rukou ji 
chytíme za loket a tlačíme ho 
směrem vzad 
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Rozhýbání a 
příprava kloubu 
zápěstí 

Protažení svalů 
vnitřní strany 
předloktí 

Protažení svalů 
vnější strany 
předloktí 

Rozhýbání a 
příprava kloubu 
loketních 
kloubů 

Protažení 
tricepsu 



Kroužíme celými pažemi 

Přední obloučky hlavou 

Upažíme a opřeme si dlaň o 
stěnu, tělo otočíme od 
upažené ruky 

Kroužíme boky 

Stoj, pravá v bok, levou 
vzpažit. Úklon vlevo. 
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Rozhýbání 
pletence 
ramenniho 

Rozhýbání krku 

Protažení 
prsních svalů 

Rozhýbání 
páteře 

Protažení 
šikmých 
břišních a 
mezižeberních 
svalů. 

Zdatnější si mohou 
dovolit celé kruhy 
hlavou, ale pozor! 
dozadu opatrně. 

Pozor! Důležitý sval 
se sklonem 
k zkracování! Je 
velice důležité udržet 
ho pružný. 

Dáme pozor, 
abychom se ukláněli 
pouze v bočné 
rovině. Lze 
vyzkoušet u stěny. 



Kroužíme celou nohou 
v kyčelním kloubu, koleno 
pokrčené 

Stoj, levou rukou se přidržuji, 
pravou rukou chytím pravý 
kotník a přitahuji ho 
k hýždím. 

Klek na levé noze, pomalu 
protlačíme pánev vpřed, 
dokud neucítíme pnutí 
v oblasti přední části kyčle. 

Sed, pokrčíme levou nohu a 
chodidlo položíme na zem 
z vnější strany pravého 
kolene. Rukama uchopíme 
pokrčené koleno a 
přitahujeme ho k pravé části 
hrudi. 

Leh na zádech, bedra 
přitiskneme k podložce nebo 
podložíme.Přednožíme levou, 
koleno propnuté. Za chodidlo 
zahákneme gumu nebo látku a 
přitahujeme. 
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Rozhýbání kyčlí 

Protaženi přední 
strany stehna 

Protažení 
přitahovačů 
stehna 

Protažení 
hýžďových 
svalů 

Protažení zadní 
strany stehna 

Dáváme pozor, aby 
nedocházelo 
k souhybům pánví .. 

Protahovanou nohu 
nezanožujeme v kyčli 
a dáme pozor, aby 
pánev zůstala 
podsazena a 
fixována. Nesmí 
docházet k většímu 
prohnutí v bedrech. 

Pozor! Důležité 
svaly se sklonem ke 
zkrácení! Je důležité 
nechat v průběhu 
cviku pánev 
zafixovanou. Nesmí 
docházet k prohýbání 
v bedrech! 

Svaly se sklonem ke 
zkrácení. Rameny 
tlačíme dolů a vzad, 
nezakláníme hlavu. 
Bedra jsou na 
podložce! 



Sed roznožný, rovná záda. 
Provádíme rovný předklon 

Leh na zádech, bedra na 
podložce. Přednožíme levou, 
kroužíme v koleni 

Leh na zádech, bedra na 
podložce, přednožit levou. 
Kroužíme kotníkem. 

Stoj, vykročíme levou, 
rukama se opřeme o stěnu. 
Přeneseme váhu na patu pravé 
nohy a tlačíme k zemi, dokud 
neucítíme tah v lýtku. 
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Protažení 
vnitřní strany 
stehen 

Rozhýbání 
kolenního 
kloubu 

Rozhýbání 
kotníků 

Protaženi 
lýtkových svalů 

Dáváme pozor na 
sklon pánve 

Svaly se sklonem ke 
zkrácení. 
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Mačkáme gumový 
kroužek 

Stoj, v ruce držíme 
přiměřené závaží, vnitřní 

strana ruky směřuje 
vpřed. Ruku krčíme a 

opět natahujeme. 

Stoj, mírně zapažíme. 
Krčíme a natahujeme 

ruku se závažím, ruka je 
stále v zapažení. 

Stoj, upažujeme se 
závažím. 

Klik, hlava je 
v prodlouženi trupu, 
pánev je fixována, 

lopatky nesmí odstávat. 
V průběhu vedení cviku 

jsou lokty u těla, 
neodstávají do stran 

na ruce 
těla dlaněmi k zemi, čelo 

na podložce, fixujeme 
pánev. Je obzvláště 

důležité držet ramena 
dozadu a dolů v průběhu 

celého cviku. 

Leh na břiše, ruce pod 
čelo. Fixujeme pánev, 

atd. Zvedneme se 
z podložky, úklon vpravo 

s výdechem, zpět na 
střed s nádechem, na 

druhou stranu a 
povolíme. 

Dbáme na správný 
postoj během cvičení. 

Ramena tlačíme vzad a 
dolů. 

Pozor! Ramena musíme 
tlačit dolů a vzad. 

V průběhu cviku se 
ramena nesmějí 

zdvihat! 

Nesmí dojít k povolení 
pánve a k prohnutí 

v bedrech. Nezakláníme 
hlavu. 

Dňlležité S\'aiy 
se sklonem 

k ochabodní. Po 
několika opakováních 
bychom měli cítit. že 
posilujeme sllltečně 
S\'alstvo dole mezí 

Důležitá fixace pánve! 
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na zádech, 
pokrčit , ruce v týl. 

S výdechem fixujeme 
pánev atd. S dalším 

výdechem se pomalu 
postupně ohnutě 

zvedáme do předklonu až 
po dolní úhly lopatek. 
Zpět klesáme opět 

na ..... ,.~'""' 
pokrčené, vzpažit. 

Fixujeme pánev! Bedra 
na podložku. 

S výdechem přitahujeme 
levou nohu k hrudi, 
současně se mírně 

zvedneme z podložky, 
natočíme se k levé noze a 

pravým loktem se 
dotkneme levého kolene. 

Leh na boku, spodní ruka 
je ve vzpažení, vrchní 
udržujeme rovnováhu. 
Opět fixujeme pánev . 
Unožujeme v malém 
rozsahu. Pohyb vede 
pata, pohyb musíme 
provádět jen v bočné 

rovině! Kotník je volný. 
Musíme cítit, že zabírají 

Stoj rozkročný, 
provádíme dřepy do 
úrovně kolen, ne níž. 

Stoj na jedné noze, 
přidržujeme se rukama. 

Provádíme výpony, 
neboli si stoupáme na 

špičku. 

Pozor! S\'aly 
se sklonem 

k ochabování. Bedra 
MUSÍ b)·t v pn1běhu 

cvik-u neustále 
v kontakiu s podložkou. 

Břicho se nemá 
vyklenovat ven . .Má 

zůstat ploché. Illava se 
nesmí zaklánět! 

Pozor! Důležité svaly 
se sklonem 

k ochabování. Bedra 
MUSÍ b)t , . pruběhu 

cviku neustále 
v kontaktu s podložkou. 

Břicho se nemá 
vyklenovat ven. .Má 

zůstat ploché.Illava se 
nesmí zaklánět! 

Pozor! Důležité svaly 
se sklonem 

k ochabol'ání. 
Pokud budeme 

v pn1běhu pohybu b)1. 
jen trošk"lJ přednožovat. 

nebudeme posilovat 
h)·žďová S\·aly. ale 
přitahovače stehna. 

Pod úroveň kolen by 
neměly klesat zvláště 

ženy, aby nedocházelo 
k přetěžování kolenních 

kloubů. 

Nevybočujeme pánev, 
dbáme na zásady 

správného postoje. 



Oblast druhá - Správná výživa 

Jen v málokteré oblasti objevíme tak rozporuplné informace jako v oblasti výživy. Pokud 

bychom si zašli do knihovny a půjčili si napií.'klad 10 publikací s touto tématikou, dověděli 

bychom se leckdy protichůdné informace. Pokud by se někdo například rozhodl řídit všemi 

zákazy, které v publikacích objevil. .. no ... jak že to dlouho člověk vydrží bez jídla? Protože 

se informace leckdy navzájem vylučují, laický čtenář prakticky nemá šanci se zorientovat. V 

některých knížkách se dozví, že je třeba jíst hlavně kvalitní bílkoviny, tedy maso, vejce a 

ostatní živočišné produkty, v jiných mu je zase téměř zakazují. Také se můžete dočíst, že 

většina populace má chronický nedostatek vápníku, je tedy třeba často pít mléko, neboť to je 

jeho bohatým zdrojem. V jiné publikaci vás ujistí, že je mléko nezdravé a dospělý člověk by 

ho neměl pít vůbec. V některých radikálnějších dietách vám například nedoporučí jíst veškeré 

cukry. To by znamenalo v jídelníčku oželet veškeré pečivo, všechno co se vyrábí z mouky, 

rýži, brambory, knedlíky, všechny sladkosti, téměř veškeré ovoce. Moc možností by 

nezůstalo. O tom, jak kvalitní tiskovina se laikovi dostane do ruky, rozhoduje bez předchozí 

odborné recenze především štěstí. Může se tak snadno stát, že budeme za správné považovat i 

nekvalitní informace. I když později narazíme na informace skutečně podložené a kvalitní, 

nebudeme jim otevření proto, že už jsme ty špatné přijali za fakta. 

Informace přicházejí také z médií, především prostřednictvím reklam. Jejich účelem ale 

bohužel není pravdivě informovat a pečovat o zdraví nás, občanů. Cílem je prodat konkrétní 

výrobek. Přesvědčit, že je užitečný, potřebný. Poukázání na příznivé zdravotní účinky je 

přesvědčovací prostředek přímo výtečný. Informace v reklamách většinou nejsou lživé, jsou 

však zavádějící. Některý výrobek je například prezentován jako zdravý, protože obsahuje 

spoustu energie, kterou přece děti potřebují. Ano, to je jistě pravda, bez energie bychom 

zemřeli. Jiná věc ovšem je, že převážná část naší populace přijímá energie značný nadbytek, 

což vede k nadváze a obezitě. Kdyby ovšem v reklamě hlásali, jak je jejich výrobek úžasně 

sladký a tučný, jistě by ho tolik zákazníků nezvolilo. A přitom to znamená prakticky totéž. 

Nesmíme zapomínat, že každá potravina bude škodlivá, pokud to s ní budeme přehánět. Platí 

to i pro látky jako je třeba nezbytný vitamín C, nebo pro obyčejnou vodu. 

Čemu se tedy dá věřit? Jak se má běžný člověk zorientovat? Následující kapitoly se snaží 

přehledně shrnout současně uznávané informace o správném stravování, aniž by se uchýlily 

k jakémukoli extrémnímu výživovému směru. 
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V oblasti výživy není možné udělat univerzální správný jídelníček pro všechny lidi bez 

rozdílu. Je tomu tak proto, že neexistuje univerzální člověk. Abychom navrhli naprosto 

ideální dietu pro určitého člověka, museli bychom vzít v úvahu nespočet informací. Fakta 

jako věk, váha, výška, pohlaví, rasa, ale i životní styl, pak také fyziologické, psychologické a 

genetické faktory atd. Dnešní věda ani nemá prostředky k tomu, aby veškeré potřebné 

informace získala, nemluvě o případných nákladech. Každý z nás je jedinečný a to, co platí 

pro souseda, nemusí nutně platit i pro mne. Tak obrovské odlišnosti mezi námi však nejsou, 

proto bylo možné úspěšně sestavit několik jednoduchých pravidel, která platí prakticky pro 

každého. 

18. 4 základní pravidla zdravého stravování 

1) Pravidelnost 

Jezte pravidelně 4-Sx denně, přibližně v 3 hodinových intervalech. Snídaně by měla mít 

maximální energetický obsah 20 %, oběd 35 % a večeře 30 %. Svačiny mají mít maximálně 

5-l 0% denm'ho příjmu energie. 14
) 

Nevynechávejte snídaně ani večeře! Tato doporučení mají svůj důvod. Když jíme 

nepravidelně, naše tělo je přesvědčeno, že příjem potravy není jistý a začne ukládat zásoby na 

horší časy. Jinými slovy ukládá tuky. Pokud ale jíme pravidelně přibližně každé 3 hodiny 

hned od rána, tělo věří, že potravy je dostatek a tolik tuků neukládá, metabolismus se 

urychluje. Z toho vyplývá, že pokud budeme přijímat naprosto stejné množství energie 

pravidelně, budeme štíhlejší než v případě nepravidelného příjmu. 

2) Přiměřené množství 

Pokud si chceme udržet váhu, náš příjem nesmí převyšovat výdej! Musejí být v rovnováze. Je 

tedy třeba přibližně znát vlastní energetický výdej i příjem a pokud by jeden z nich 

převažoval, situaci upravit. 

3) Správné složení 

Musí odpovídat věku, zdravotnímu stavu a životnímu stylu. 
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4) Pestrost! 

Náš jídelníček by měl být pestrý ze spousty důvodů. Za prvé abychom tělu dodali veškeré 

látky, kterých si žádá, které potřebuje. Rajčata jistě neobsahují přesně stejné látky jako cibule 

nebo ředkvička. Citrón nám dodá úplně jiné nezbytnosti než jogurt nebo kuře a fazole 

v potravě nezastoupí ořech. Dalším důvodem potřeby pestrosti je, že s její pomocí předejdeme 

nadměrnému vystavení organismu určité škodlivině. Prakticky všechno, co jíme v sobě 

obsahuje nežádoucí látky. Některé vznikají přirozeně, jiné se do potravy dostávají činností 

člověka. Kdybychom jedli příliš jednotvárnou stravu, používali určitou potravinu nadměrně a 

velmi často, mohla by se určitá škodlivina v našem těle nahromadit. Mohlo by pak dojít ke 

zdravotním potížím. I kdybychom tomu věnovali čas a úsilí a našli nějaké potraviny, které 

žádné takové látky neobsahují, nejspíš by jich bylo tak málo, že bychom z nich nemohli 

sestavit jídelníček natolik pestrý, abychom z něj získali všechny pro tělo nezbytné látky. 

Touto cestou bychom si poškodili zdraví určitě. Proti těmto nežádoucím situacím nás pestrost 

jídelníčku účinně ochrání. 

Toto byly naprosto základní a nejdůležitější podmínky správného stravování. 

Neopomínejme proto ani jednu z nich. 

19. Správné složení potravy 

V základu naší výživy stojí 3 neopomenutelné složky. Jsou to bílkoviny, tuky a sacharidy. 

Vyvážená strava by měla podle společnosti pro výživu obsahovat 25-30% tuků, 60% 

sacharidů a 15% bílkovin. 

Kolik nám každá z nich dodá energie? 

Tabulka 12 

Bílkoviny 12 
Tuky 12 
Sacharidy 12 
(1 kcal = 4,2 kJ) 

17kJ 4 kcal 
38kJ 9 kcal 
17kJ 4 kcal 

Pozor! Tuky obsahují 2x více energie než sacharidy, při sestavování jídelníčku je třeba tuto 

skutečnost zohlednit. 
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Často se stává, že určitá látka ve správném množství působí příznivě, v nadměrném 

začne působit špatně, leckdy opačně. 

A. Bílkoviny (proteiny, polypeptidy) 

Bílkoviny se skládají z aminokyselin. Jsou základním stavebním kamenem pro náš 

organismus, je z nich postaveno prakticky celé naše tělo. Je možné využít je i jako zdroj 

energie, ale pouze v krajních případech. Například při hladovění, nebo naopak, jejich 

nadměrném příjmu. Spalování bílkovin na energii se však neobejde bez nepříznivých účinků 

na tělo. Vznikají jedovaté dusíkaté látky, roste pravděpodobnost vzniku alergie, roste i 

zatížení ledvin. Bílkoviny můžeme rozdělit na 2 druhy. 

1) Komplexní (většinou živočišné) 

Obsahují všechny nezbytné aminokyseliny v koncentrovaném stavu a ve správném poměru i 

množství. Získáme je z masa, vajec, mléka, sóji a výrobků z nich. Platí, že čím více je v sýru, 

jogurtu či v mase tuku, tím méně je zde bílkovin. Upřednostňujte tedy spíše netučná masa, 

jako je drůbež, králík ... V našem jídelníčku by měl být poměr rostlinných a živočišných 

bílkovin vyrovnaný, tedy 1:1. V západní civilizaci je spíše problém s nadbytečným příjmem 

bílkovin. Obzvláště pak z živočišných zdrojů. 

2) Nekomplexní (většinou rostlinné) 

Bílkoviny, které všechny aminokyseliny neobsahují. Najdeme je například v semenech 

olejnatých rostlin, především v luštěninách, dále v obilovinách a zvláště pak obilných 

klíčcích. Bílkoviny z těchto zdrojů jsou podstatně méně koncentrované, protože s sebou nesou 

i jiné důležité látky, jako je vláknina nebo škroby. Proto pokud chceme přijmout stejné 

množství rostlinných bílkovin jako živočišných, musíme sníst podstatně více luštěnin, ořechů 

a obilovin než masa. 

B. Tuky (lipidy, triglyceridy, triacylglyceroly) 

Tuky jsou nutnou součástí našeho těla. Jsou důležité pro tvorbu buněčných membrán, 

zajišťují vstřebávání vitamínů rozpustných v tucích (D, E, K, A). Také slouží jako 

dlouhodobá zásoba energie, nezbytné jsou i v roli přenašečů různých látek. 
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Jak jste už jistě slyšeli, všechny tuky nejsou stejné. Mohou mít různý původ, například 

rostlinné a živočišné. Také mají různé složení. To rozhoduje, jakou funkci bude tuk 

vykonávat. Naše tělo potřebuje všechny typy tuku, musejí však být ve vyváženém poměru a 

přiměřené dávce, jinak začínají škodit. Nyní si ujasníme, jaké známe druhy tuků, podle jakých 

odlišností se dělí a jak jednotlivé druhy působí v našem těle. Jedním ze základních kamenů 

tuků jsou takzvané mastné kyseliny (tuky jsou z chemického hledisky estery glycerolu a 

vyšších mastných kyselin). Jedno ze základních dělení tuků je právě podle obsahu různých 

mastných kyselin. Mastné kyseliny můžeme rozdělit na : 

a) Nasycené 

b) Mononenysycené (monoenové) 

c) Polynenysycené (polyenové, vícenenasycené). 

Tuky nasycené, tedy tuky obsahující převážně nasycené mastné kyseliny 

(jako kyselina laurová, myristová, eruková, stearová ... ) 

Nasycené mastné kyseliny obsahují jen jednoduché chemické vazby. Když se s s těmito tuky 

v těle váže cholesterol, vytvoří takzvaný LDL komplex. Ten má v těle nezastupitelnou funkci. 

A však v případě, že jíme nadměrné množství takto nasycených tuků, cholesterolového LDL 

komplexu je také nadbytek a usazuje se v cévách. Způsobuje tak srdečně - cévní onemocnění 

jako aterosklerózu (kornatění cév). Ta může být příčinou infarktu a mrtvice. V západní 

civilizaci je přílišný příjem nasycených tuků stále velkým problémem, nás nevyjímaje. 

Zdrojem nasycených mastných kyselin jsou převážně tuky živočišného původu. Nejvíce 

mléčný tuk máslo, poté následuje sádlo, maso a další živočišné produkty z nich vyrobené, 

jako jsou jogurty, uzeniny, sýry, smetana, některé pomazánky atd. Sýry běžně obsahují 

například 40% tuku v sušině, některé i více než 60%. 

Tuky obsahující převážně mononenasycené mastné kyseliny 

Gako kyselina olejová, palmitoolejová, eruková, nervonová, eladiová ... ) 

Molekuly mononenasycených mastných kyselin obsahují jednu dvojnou vazbu. Jsou známé 

také pod názvem omega-9. Tento typ tuku tvoří v těle po navázání cholesterolu takzvaný 

HDL komplex, který plní v těle důležité funkce. Také snižuje hladinu LDL cholesterolu 

v krvi. Pomáhá tak těm, kteří mají LDL cholesterol příliš vysoký a jsou ohroženi nemocemi 

srdce a cév. 
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Zdrojem tuků obsahujících mononenasycené mastné kyseliny je řepkový a olivový olej, 

různé ořechy, arašídy, avokádo. 

Tuky, obsahující převážně polynenasycené mastné kyseliny 

Tyto mají ve svých molekulách více než jednu dvojnou vazbu. Dělíme je na takzvané omega-

3 a omega-6 polynenasycené mastné kyseliny. Toto značení se odvíjí od umístění dvojných 

vazeb v molekule. 

a) Omega-3 mastné kyseliny (N-3) 

(kyselina a-linolenová, zkráceně ALA, kyselina eikosapentaenová neboli EPA, kyselina 

dokosahexaenová známá pod zkratkou DHA) 

Tyto tuky jsou velmi významné v boji proti civilizačním chorobám, protože snižují riziko 

onemocnění srdce a cév, snižují hladinu LDL cholesterolu a omezují vznik krevních 

sraženin. Najdeme je hlavně v rybím mase (EPA, DHA) a v listové zelenině (ALA). Také 

některé margaríny jsou o ně obohaceny. (Příliš vysoký příjem omega-3 a naprosté vynechání 

omega-6 způsobuje špatnou krevní srážlivost a oslabení obranyschopnosti.) 15
) 

b) Omega-6 mastné kyseliny (N-6) 

(kyselina linolová, arachqidonová, cervonová ... ) 

Pro náš organismus jsou nezbytné, vzniká z nich řada důležitých a vysoce aktivních produktů. 

Omega-6 mastné kyseliny jsou nejvíce zastoupené v rostlinných olejích, například ve 

slunečnicovém, sojovém a kukuřičném oleji (přes 50%). Také se vyskytují v živočišných 

tucích (vepřové a hovězí maso přes 30%) 16
) S jejich nedostatkem nemáme v západní 

civilizaci potíž. Spíše naopak s jejich přebytkem, tak jako u nasycených tuků. Přílišný příjem 

omega 6 je spojován s nežádoucími účinky, konkrétně se vznikem rakoviny. 

Proto by měl být poměr omega-6 a omega-3 polynenasycených mastných kyselin v naší 

stravě vyvážený, omega-6: omega-3 maximálně 5:2. 17
) 
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Tabulka 13 - Potraviny bohaté na omega-3 mastné kyseliny 18
) 

~Potravina IMnožstvi 
Obsah Obsah 
omega-3 omega-6 
MK MK 
(g) (g) 

!řepkový olej lil lžíce 111,5 113,1 
!olej z tresčích jater jjllžíce 112,7 llo,9 
!lněný olej 111 lžíce 117,5 111,8 
jlněné semínko lil lžíce 112,2 llo,5 

I sled' 11100 g 111,8 llo,6 

!losos 11100 g 111,5 llo,6 
!pstruh jezerní 111oo g 112 111,4 

I tuňák 11100 g 111,5 llo,3 
!olej z vlašských ořechů lil lžíce 111,4 117,5 
Pozn.: Ryby jsou ve vařeném stavu 

a. Význam cis a trans-konformace 

Mononenasycené i polynenasycené mastné kyseliny se mohou vyskytovat ve 2 formách. Cis 

formě, o které jsme se bavili doteď a v takzvané trans formě. Není mezi nimi žádný rozdíl 

ve složení, pouze v prostorovém uspořádání atomů v molekule. O to větší je však rozdíl v 

jejich účincích! Zatímco cis formy účinně chrání před onemocněními srdečně cévní 

soustavy, trans formy tyto choroby způsobuji a to dokonce v ještě větši míře, než 

nasycené tuky! Také bývají spojovány se vznikem rakoviny. 

O našem příjmu těchto látek se nejčastěji mluví v souvislosti se smažením. 

Trans mastné kyseliny hojně vznikají vystavením rostlinných tuků, (zvláště pak 

slunečnicového a řepkového) vysokým teplotám při smažení a pečeni. 

Trans mastné kyseliny vznikaly v minulosti ve větší míře i při výrobě margarínů. Dnešní 

technologie už dokáže jejich podíl podstatně omezit. Jejich procenta bývají velmi nízká, 

(pod 1-2%).19
) Dnes již tedy není třeba se z tohoto důvodu bát margarínů. 

Podle analýz jsou hlavním zdrojem trans mastných kyselin v lidské výživě některé druhy 

pečiva a pekárenských výrobků (topinky, krekry, koláče, pirohy, biskvity, oplatky aj.) či 

snídaňové obilniny s přidaným tukem, různé druhy čokoládových výrobků nebo tukových 
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polev, smažené hranolky a dehydratované polévky. Množství se může lišit od méně než 1% 

do 30% celkových mastných kyselin?0
) 

"Potravinářská komora ve spolupráci s výrobci potravin připravila mimo jiné již na začátku 

roku 2007 pro Ministerstvo zdravotnictví návrh povinného značení obsahu trans mastných 

kyselin v potravinách. Tento návrh však zatím nebyl vyslyšen. Spotřebitel si tak jednoho dne 

jasně bude moci přečíst na potravinovém výrobku i množství trans mastných kyselin, které 

tento obsahuje ... Bude-li spotřebitel takto informován, může si ve své konzumaci dovolit 

odpovídající výběr potravin . . . " 21
) 

Tabulka 14- Zastoupení mastných kyselin v olejích 22
) 

~yp ol~e I 

Nasycené 
Mononenasycené Polynenasycené Nejvíce 

mastné 
kyseliny 

mastné kyseliny mastné kyseliny zastoupená 

Slunečnicový 
18-16 1113-40 1140-74 I k. linolová olej 

!sezamový olej 1113-17 1136-42,5 1141,5-48 llk. linolová 

!sojový olej 1113-20 1117,7-25,5 1155-66 llk. linolová 

!olivový olej 118-25 1155-87 114-21 llk. olejová 

!Řepkový olej 113,5-9 1150-76 1124-42 llk. olejová 

!Olej kokosový 1178-90 115-10 111-2,5 llk.laurová 

lolej palmový 1145-55 1136-44 116,5-12 llk. palmitová 

" Dospělý zdravý člověk by měl svůj energetický příjem zajišťovat příjmem tuků maximálně 

z 30%. To odpovídá přibližně 70gramům za den u lehce pracujících. V celkovém příjmu tuků 

by měl být podíl nasycených, mononenasycených a polynenasycených mastných kyselin 

<1: 1,4: >0,6 v celkové dávce tuku, poměru mastných kyselin řady n-6:n-3 maximálně 5:1."23
) 

(Doporučení ohledně n-6:n-3 se z různých zdrojů liší, někde uvádí 5:2, tedy raději méně n-6) 

C. Sacharidy (cukry, uhlovodany, karbohydráty, uhlohydráty) 

Jsou pro nás nezbytným zdrojem energie. Asi 60% celkového energetického příjmu by měly 

zastávat právě sacharidy. V případě nadbytku je tělo schopno cukry změnit v tuky a uložit si 

tak energii na horší časy. Tato přeměna se děje prostřednictvím hlavm'ho skladného hormonu, 

inzulínu. Sacharidy můžeme rozdělit na jednoduché a složité. 
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Jednoduché sacharidy (mono a disacharidy) 

(glukóza, fruktóza, galaktóza, maltóza, laktóza sacharóza .. . ) 

Jednotlivé sacharidové molekuly nejsou sřetězeny. Jsou právě těmi typy sacharidů, které nám 

chutnají sladce. Jejich zdrojem je řepný či třtinový cukr, med, ovoce. Dalšími zdroji jsou 

sladkosti, koláče, sušenky, sladké limonády, ovocné džusy, šťávy, nektary, bonbony a 

čokoláda. Tyto potraviny, které obsahují ve vysoké míře jednoduché sacharidy s tuky a jen 

velmi málo jiných užitečných látek, se někdy označují termínem "prázdné kalorie". 

Jednoduché cukry jsou rychlým zdrojem energie, po jejich požití prudce krátkodobě stoupá 

hladina krevního cukru. To vyvolá vyplavení inzulínu do krve, který všechen zrovna v tu 

chvíli nepotřebný cukr promění v tuk. Tím ale hladina cukru v krvi, která musí mít jistou 

přibližně stálou hodnotu, poklesne a my dostaneme brzy opět hlad. Jejich nadbytečná 

konzumace proto vede k tloustnutí. Navíc se ukázalo, že mají řadu dalších škodlivých účinků. 

Složité sacharidy (polysacharidy) 

(škrob, celulóza, ... ) 

Obsahují velké množství sřetězených cukerných molekul. Zdrojem složitých sacharidů je 

rýže, chléb, zelenina, těstoviny a obilné výrobky. Vstřebávají se pomaleji a déle než 

sacharidy jednoduché, udržují tak stálou a přiměřenou hladinu krevru'ho cukru. Proto také 

nevyvolávají tak masivní inzulínovou reakci a my nedostaneme brzy hlad. Zvláště pak 

celozrnné potraviny obsahují i důležité minerály a vitamíny. 

20. Glykemický index potravin (GI) 

Udává schopnost zvýšit hladinu krevru'ho cukru po přijetí sacharidové potravy. Glykemický 

index 100 odpovídá hodnotám vyvolaným glukózou. Hodnoty některých pokrmů a nápojů 

tedy mohou přesahovat 1 00%. Například pivo - ll O. (Můžeme se setkat i s indexem 

odvozeným od bílého chleba.) Potraviny s vysokým glykemickým indexem zvýší hladinu 

cukru rychle, vyvolají tak vyplavení inzulínu, ukládání tukových zásob a rychlejší návrat 

hladu. Jsou nevhodné pro lidi trpící cukrovkou a samy o sobě jsou rizikovým faktorem jejího 

vzniku. Také přispívají k obezitě. V naší západní civilizaci jsou v průměru přijímány 

nadměrně. 

Potraviny s nízkým glykemickým indexem méně zvyšují hladinu glykémie (krevního cukru) 

po jídle a navozují delší pocit sytosti. Úměrně tomu také nejsou takovým rizikovým faktorem 

pro vznik cukrovky 2. typu nebo obezity. 
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Hodnota glykemického indexu potravy není neměnná, záleží na způsobu zpracování. 

Čím vyšší teplota zpracování, tím vyšší GI 

Čím více vlákniny, tím je nižší GI 

Čím více tuku, tím nižší GI 

Čím vice bílkovin, tím nižší GI 

Toto jsou totiž faktory ovlivňující rychlost vyprazdňování žaludku, rychlost trávení a 

vstřebávání sacharidů. Například syrová mrkev má glykemický index 35, vařená může mít až 

85. Také je velký rozdíl mezi tím, jestli sníme bílý, nebo celozrnný rohlík. I kdyby měli oba 

stejný počet kalorií, působení v těle je odlišné. Z bílého rohlíku tělo uloží více energie a my 

dostaneme hlad podstatně dříve než po rohlíku celozrnném. Tedy nejen obézním a cukrovkou 

nemocným lidem lze doporučit upřednostnění stravy s nižším glykemickým indexem. 

V přílohách najdete tabulku glykemických indexů vybraných potravin ze stránek fóra zdravé 

výživy. Pokud byste našli jiné tabulky glykemických indexů, může se stát, že se hodnoty u 

jednotlivých potravin budou lišit. Je to logické. Vzpomeňte, že záleží například na druhu 

úpravy, na složení jednotlivých jídel atd. Velký zralý šťavnatý pomeranč bude mít jistě 

podstatně jiný glykemický index než kyselý se spoustou semínek. Rozdíly jsou i 

reakci samotných lidí. Stejná potravina může mít u různých lidí odlišné působení. U jednoho 

může vyvolat větší vzestup hladiny cukru v krvi než u druhého. Tabulka glykemických 

indexů potravin je zařazena v přílohách. 

21. Cholesterol 

Cholesterol je látka nezbytná pro život člověka. Je součástí buněčných membrán, je nutný pro 

tvorbu hormonů a vitamínu D. Naše játra jsou schopna si ho vyrobit, ne však v dostatečném 

množství. Je tedy nutné přijímat ho v potravě. Přiměřené množství cholesterolu v krvi je pod 

5 mmol/1. Jeho zdroji jsou především vnitřnosti, ostatní živočišné produkty a vaječný žloutek. 

Cholesterol v těle dokáže tvořit několik základních sloučenin. To, jaká bude v krvi 

převažovat, záleží na tom, jaké tuky přijímáme v potravě. 

a) Váže-li se cholesterol s nasycenými mastnými kyselinami 

(mají dlouhé řetězce a jednoduché vazby) 

Tvoří komplexy LDL a VLDL. Tyto komplexy, pokud je jejich koncentrace v krvi příliš 

vysoká, se usazují na stěnách cév. Ty následkem toho ztrácejí pružnost, křehnou a zužují se. 
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Rozvíjí se arterioskleróza, která může vést k infarktu, mrtvici, ischemické chorobě srdeční 

atd. Nadbytek takovéhoto cholesterolu je velice nebezpečný. Na nemoci srdečně cévního 

systému umírá v ČR asi 60% lidí. Nasycené mastné kyseliny tvořící s molekulou cholesterolu 

komplexy LDL a VLDL najdeme v živočišných tucích. ( Máslo, sádlo, slanina, tučné 

vepřové, sýry, smetanové jogurty, smetana, tavené sýry, pomazánková másla ... ) K předejití 

vysoké hladině LDL a VLDL cholesterolu lze doporučit dostatek zeleniny, ovoce, 

celozrnného pečiva a luštěnin. 

b) Váže-li se s nenasycenými mastnými kyselinami 

(to jsou takové, které mají ve svém uhlovodíkovém řetězci dvojné vazby.) 

Tvoří takzvaný komplex HDL. Ten má v organismu člověka nezastupitelné funkce a snižuje 

riziko vzniku srdečně- cévních onemocnění. Nenasycené mastné kyseliny potřebné pro tvorbu 

komplexu HDL najdeme v tucích rostlinného původu a rybách. 

Je tedy nutné přijímat ve stravě cholesterol, ale jeho celková hodnota (všechny komplexy 

dohromady) by neměla být vyšší než 5mmol/l. Také je důležité, aby byl mezi HDL a LDL 

komplexem správný poměr. LDL cholesterol my neměl převýšit hodnotu 3mmol/l.U nás je 

v důsledku nesprávných stravovacích návyků obyvatelstva vysoká hladina cholesterolu v krvi 

velkým problémem. Týká se to bohužel i dětí. Cholesterol ve vaječném žloutku není zdaleka 

tolik zdraví ohrožující. Vejce totiž obsahují poměrně hodně omega-3 mastných kyselin, 

dokonce se prodávají speciální omega vejce. Také je v nich přítomen lecitin, který zabraňuje 

jeho vstřebávání. Doporučený denní příjem je pod 300 mg/den. 

Tabulka 15 - hodnoty cholesterolu (v mmol/1)24
) 

I Parametr INormální Hodnota představující Hodnota představující 
zvýšené riziko vysoké riziko hodnota 

Celkový 
13,9-5,2 115,2-6,2 nad 6,2 

cholesterol 

HDL 
lnad 1,6 llpod0,9 cholesterol 

LDL 
Ido 3,4 113,4-4,1 llnad 4,1 cholesterol 

Hladma cholesterolu se zjišťuje vyšetřením krve. 
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22. Vláknina 

(obsahuje: celulózu, hemicelulózu, lignin, pektiny .. ) 

Podle novější definice to je veškerá substance rostlinného původu, kterou nedokážeme strávit. 

Pro naši výživu má však zcela zásadní a speciální význam. Vláknina má jedinečnou 

schopnost vázat na sebe vodu a některé další látky a navodit tak pocit sytosti po dlouhou 

dobu. Potraviny s jejím obsahem mají nižší glykemický index. Také pomáhá předcházet 

zácpě, kterou v Čechách trpí asi 30% obyvatelstva. Je spojována i se snižováním hladiny LDL 

cholesterolu v krvi a předcházením srdečně cévním onemocněním, stejně jako s předcházením 

rakovině tlustého střeva. Také je výtečným pomocníkem při hubnutí. Celková spotřeba 

vlákniny u nás je menší, než doporučují odborníci. Většina z nás by měla zvýšit příjem 

potravin, které jsou jejím zdrojem. 

Najdeme ji v luštěninách, obilí (především v celém zrnu) a výrobcích z něj, kukuřici, 

zelenině listové i kořenové, ovoci (hlavně ve slupce). 

Vlákninu někdy dělíme na rozpustnou, (např. pektin,) kterou ve střevech zpracovávají 

bakterie a mohou tím způsobit nadýmání a nerozpustnou, hrubou, (především celulózu). 

Údaje o obsazích vlákniny se z různých zdrojů podstatně liší, to je způsobeno rozdílnými 

metodami měření jejího obsahu. Některé zdroje také uvádějí pouze obsah hrubé vlákniny, 

rozpustnou vynechávají. Je však třeba přijímat oba druhy. 

Látky, které si tělo neumí samo vyrobit označujeme jako esenciální. Většinou se toto 

označení vztahuje k aminokyselinám. 
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23. Vitamíny 

Patří k základním složkám lidské výživy. Jsou to nezbytné, životně důležité látky. Odtud také 

pochází jejich označení, vital = život. Většinu z nich si neumíme sami vyrobit Gsou pro nás 

esenciálm') a jsme tedy závislí na jejich příjmu v potravě. Za jejich názvy (například vitamín 

K) se většinou neskrývá pouze jedna látka, ale hned celá skupina. Vitamíny jsou zároveň 

členy i jiných seskupení látek, tříděných například podle chemické povahy, nedivte se proto, 

že například vitamín F patří současně i do skupiny tuků. 

Vitamíny dělíme do 2 základních skupin a to sice na rozpustné v tucích a ve vodě. 

Vitaminy rozpustné v tucích musíme přijímat v přítomnosti tuku, jinak naše tělo nebude 

schopné je využít. Jako všechno ostatní je nutné přijímat vitaminy ve správných dávkách. 

Problémy působí jak jejich nedostatečný příjem, tak předávkování. Je samozřejmé, že u 

některých vitamínů se předávkujeme snáze, u jiných bychom museli přijímat velké dávky po 

dlouhou dobu, aby se dostavil nežádoucí účinek. Obecně platí, že riziko z předávkování hrozí 

u vitamínů rozpustných v tucích. Ty si tělo dokáže uskladnit do zásoby na dlouhou dobu 

(dokonce i rok), nevadí tedy, když je nebudeme přijímat denně. 

Vitamíny rozpustné ve vodě se předávkovat tak snadno nedají. Jejich nadbytky dokáže tělo 

snadno vyloučit. Předávkování je možné pouze při dlouhodobém užívání opravdu vysokých 

dávek, například více než padesátinásobekDDD (doporučená denní dávka). U některých 

možnost předávkování nejspíš není. Tyto vitamíny tělo ale dlouhodobě skladovat neumí, 

musíme je tedy přijímat s potravou pravidelně. Doporučené denní dávky vitamínů, minerálů, 

ale i dalších látek, jako je třeba vláknina, se v průběhu času a s úrovní vědeckého poznání 

mění a diskutuje se o nich neustále. Liší se také pro různé země. Naše DDD jsou leckdy 

odlišné od těch například anglických nebo amerických. Pro některé látky ještě nejsou 

stanoveny. Procenta DDD vitamínů a minerálů naleznete na obalu některých výrobků s jejich 

obsahem a v doplňcích stravy. 
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A. tabulka 16 - Vitamíny rozpustné v tucích 

Název 

Vitamín A 
(retinol, axeroftol) 

Vitamín D 
(kalciferol, vit. 
antirachitický ,) 

VitamínE 
(tokoferol) 

Vitamín K 
(fylochinon, 

vit.antihemorrhagický) 

Význam 

Antioxidant, 
nezbytný pro 
funkci zraku, 

stabilizuje 
kůži, zuby. 
Vzniká ze 

svého 
pro vitamínu, 
betakarotenu. 

Řízení 
rovnováhy 
vápníku a 

fosforu 

Velmi silný 
antioxidant, 

podpora 
činnosti 

pohlavních 
žláz, léčení 
neplodnosti, 
zabránění 

potratu, 
pomáhá 
hojení 

Nezbytný 
pro správnou 

krevní 
srážlivost, 

podílí se na 
hospodaření 

s vápm'kem 

Zdroje 

Mléčný tuk, 
játra, rybí tuk ( 
látka, ze které 
vit. A vzniká, 

je betakarotén. 
Tenje obsažen 

v barevné 
zelenině-

mrkev, rajčata, 
paprika ... a 
ovoci, např. 
jahodách ... 

Rybí tuk, 
vnitřnosti, 

kvasnice, atd., 
také vzniká 
v kůži po 
ozáření 

sluncem (touto 
cestou ho 

ne lze 
předávkovat) 

Olej 
z pšeničných 
klíčků, obilné 

klíčky, 

rostlinné oleje, 
zelenina, . . 

veJce, soJa, 
atd. 

Listová 
zelenina, 
kvasnice, 

ovoce, obilí, 
mléko, maso, 

tvoří se i 
v tlustém 

střevě činností 

bakterií 
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Projevy 
nedostatku 

Světloplachost, 

šeroslepost, 
slepota, 

nechutenství, 
poruchy jater, 
zrohovatění 

pokožky, 
padání a lámání 
vlasů, lámání 
nehtů, nízká 

odolnost vůči 
infekcím 

Křivice 

(rachitis), 
měknutí kostí, 

svalová slabost, 
náchylnost 
k infekcím 

Svalová 
slabost, 

nevýkonnost, 
onemocnění 

nervového 
systému, 
poruchy 

trávení, alergie, 
neplodnost žen, 

spontánní 
potraty 

Krvácivost, 
krvácení dásní 

Projevy 
předávkování 

Nevolnost, 
zvracení, 

poruchy vidění, 
padání vlasů, 

suchá, šupinatá 
kůže, žlutavé 

zabarvení kůže, 
svědění, vyrážky, 
bolesti v kostech, 

nepravidelná 
menstruace, 

únava, bolesti 
hlavy, zvětšení 

jater 

Slabost, 
nevolnost, 

zvracení, průjem, 
usazování 
vápníku 

v orgánech, 
poškození ledvin. 

Krvácivost, 
vnitřní krvácení, 
poruchy trávení, 
záněty kůže, 

snížená 
obranyschopnost 

Alergické reakce 



B. Tabulka 17 - Vitamíny rozpustné ve vodě 

Název Význam Zdroje 
Projevy Projevy 

nedostatku předávkování 

Kvasnice, Unava, 

Podpora trávení, 
celozrnné nechutenství, 

Vitamín Bl metabolismus 
obiloviny, křeče, srdeční Bolest hlavy, 

(thiamin, cukrů, ochrana 
játra, rýže, poruchy, zánět křeče, slabost, 
vnitřnosti, 

o alergie, poruchy 
aneurin) srdce, obnova 

nervu, 
pšeničné mozkových srdečního rytmu. 

nervové soustavy 
klíčky, vepřové blan, deprese, 

maso nemoc beriberi, 

Vitamín Bl 
Mléčné 

Popraskané 
Hojení, řízení výrobky, 

(riboflavin, koutky úst, 
laktoflavin, 

metabolismu droždí, maso, 
pálení očí, Není známé 

cukrů , tuků a zelenina- téměř 
vitamín G, 

bílkovin vše vyjma 
jazyka, záněty 

ovoflavin,) hlasivek 
ovoce 

N echutenství, 
Funkčnost zvracení, 
nervového Kvasnice, průjem, nebo 

Vitamín B3 
systému, oprava maso, zácpa, záněty 

Rozšíření cév, 
(niacin, kyselina 

dědičné vnitřnosti, kůže, 
svědění, bolesti 

nikotinová, 
informace, houby, poškození 

hlavy, nevolnost, 
vitamin PP) správná funkce slunečnice, mozku, pelagra 

alergie ... 
nervového a fazole, hrách, (nemoc hrubé 

trávicího mléko ... kůže), 

systému nespavost, 
deprese ... 

Maso, 
Pomalé hojení 

vnitřnosti, 

Obnova buněk a luštěniny, 
ran, náchylnost 

VitamínB5 k infekcím, 
(kyselina 

zdravá kůže, celozrnné 
pálení 

Průjmy, alergické 

pantotenová) 
detoxikace, růst pečivo, mléko, 

chodidel, 
reakce 

vlasů kvasnice, 
obilné klíčky, 

záněty kůže a 

ryby, vejce 
sliznic 

Pomalé hojení 
játra, vepřové zánětů, bolavé 

Tvorba bílkovin, maso, ryby, ústní koutky, Necitlivost 

VitamínB6 
hemoglobinu, vejce, droždí, střevní potíže, v rukou a nohou, 

(pyridoxin) 
metabolismus banány, mléko, únava, ochrnutí, 
tuků, imunita, luštěniny, zelí, náchylnost poškození nervové 

růst avokádo, k infekcím, soustavy 
mrkev ,ořechy poruchy 

krvetvorby 
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Název Význam Zdroje 
Projevy Projevy 

nedostatku I!_ředávkování 

Záněty kůže, 

střevní záněty, 

Růst a dělení 
droždí, ořechy, únava, padání a Je velmi 

Vitamín B7 
buněk, 

játra, ledviny, šedivění vlasů, nepravděpodobné, 

(biotin, vitamín 
hospodaření 

tvořen i deprese, nevolnost, 
H) bakteriemi ve svalové bolesti, zvracení, bolesti 

s energií 
střevech nechutenství, hlavy 

loupání 
pokožky 

Játra, ledviny, 
Chudokrevnost, 

bílé rty, 
Krvetvorba, kvasnice, 

zapálený jazyk, 
Vitamín B12 správná funkce maso, zelenina, 

nervové 
Alergie, akné, 

(kobaltamin, nervového obilniny, 
poruchy, 

zhoršení stávající 
kyanokobaltamin) systému, vzniká činností 

poruchy 
lupenky 

buněčné dělení bakterií v 
tlustém střevě 

vnímání, trávicí 
_potíže 

Unava, snížená 
Silný Syrové ovoce a odolnost vůči 

Vitamín C 
antioxidant, zelenina nákazám, Nevolnost, 

(kyselina 
obranyschopnost, (paprika, černý krvácení, zvracení, močové 

askorbová) 
tvorby vaziva, rybíz, rajčata, padání zubů, kameny, 
zubů a kostí, citrusy, slabost, ledvinové kameny 

urychluje hojení šípky ... ) pomalé hojení 
ran 

Kyselina listová 
Tvorba 

Listová 
Chudokrevnost, 

červených poruchy (folacin, kys. 
krvinek, 

zelenina, játra, 
trávení, 

Alergie, 
foliová, folát, 

metabolismus 
kvasnice,libové 

duševní únava, 
nespavost, 

vitamin B4, B7 
bílkovin, 

maso, 
rozštěp páteře 

duševní poruchy 
nebo B9) 

buněčné dělení 
vnitřnosti 

__2_lodu 
Jednomu vitamínu se někdy přiřazují různá čísla, například kyselina listová a biotin se mohou 

oba vyskytnout pod označením B7 atd. 

C. Některé další důležité látky 

Lecitin /fosfatidylcholin I chotin 

Lecitin je látkou, která našemu tělu dodává cholin (někdy zastarale řazen pod vitamíny 

skupiny B). Dodává ho hlavně ve formě fosfatidylcholinu (PC), který si tělo na cholin 

rozštěpí. Lecitin s 10-20% cholinu se vyskytuje v játrech, vejcích, sójových bobech, 

arašídech, pšeničných klíčcích. Lecitin je hlavním dodavatelem cholinu v naší potravě. Přímo 
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cholinje obsažen v játrech, sójových bobech, vaječných žloutcích, hroznové šťávě, 

arašídech, zelí, kapustě a květáku. Je potřebný pro každou buňku, pro správnou funkci mozku, 

podporuje odbourávání tuků, podílí se také na dobrém trávení a snížení hladiny LDL 

cholesterolu. 

Při jeho nedostatku může dojít k poruchám paměti a nervového systému, zhoršení 

obranyschopnosti, zvýšení hladiny cholesterolu, krevního tlaku, zpomalení regenerace a 

většímu opotřebení kloubů. 

Inositol 

Někdy je zastarale řazen pod vitamíny skupiny B. Je důležitý pro zdravý spánek, dobrou 

náladu, trávení, krevní oběh, kostní dřeň, činnost svalů, pleť a zdravé oči. V případě 

nedostatku může nastat nervová slabost, poruchy spánku, krevního oběhu, zraku, trávení, 

ekzém a padání vlasů. Příjem více než jednoho šálku kávy denně inositol ničí. Vyskytuje se 

například v sóje, zelenině, ovoci, celozrnných výrobcích, mase a mléce. 

Vitamín P 

Pod tímto názvem najdeme takzvané bioflavonoidy. Látky jako je rutin, hesperin, hesperidin, 

eriodictyol, quercetin, quercertrin, resveratrol atd. V našem těle znásobují účinek vitamínu C 

a působí jako silné antioxidanty. Jejich dostatek nám pomáhá v boji proti mnoha chorobám, 

jako jsou křečové žíly, hemeroidy, bércové vředy, vysoký cholesterol, některé otoky atd. 

Jejich nedostatek může vést k lámavosti cév, snadné tvorbě modřin a červených žilek. 

Najdeme je hlavně v alkoholickém červeném víně, kvalitním zeleném čaji, sóje, pohance a 

prakticky ve všech druzích čerstvého ovoce a zeleniny. 

PABA, (kyselina paraaminobenzoová, vit.B 10) 

Je důležitá pro zdraví pokožky, vlasů a nehtů, ochraňuje před UV zářením. Také pomáhá při 

depresích, zvýšeném krevním tlaku a zažívacích potížích. Příznaky nedostatku se mohou 

projevit jako ekzémy, ztráta pigmentu, slabost, podrážděnost, deprese, senilita, revma a záněty 

kloubů. Najdeme ji v pivovarských kvasnicích, játrech, ledvinách, melase, obilninách, 

otrubách, obilných klíčcích atd. 
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Vitamin F: Tímto názvem bývají označovány nenasycené mastné kyseliny (linolová, 

linolenová a arachidonová) 

Některé vitamíny a další ochranné látky jsou velice citlivé a snadno se znehodnocují. Asi 

nejznámějším zástupcem takto "křehkých" látek je Vitamín C. Ten se rozkládá při vysoké 

teplotě (například vařením), na světle, na vzduchu, při vlhkosti nebo příliš dlouhým 

skladováním. Oleje a tuky na vzduchu a světle zase žluknou. Proto musíme s potravinami 

zacházet velmi opatrně, abychom uchovali tyto k životu nezbytné látky. 

24. Jak zacházet s potravinami? 

• Kupujte ovoce a zeleninu v čerstvém stavu, přednostně tu, odpovídající ročnímu 

období. 

• Nakupujte vše raději průběžně a potraviny co nejdříve spotřebujte, dlouhé skladování 

neprospívá 

• Uchovávejte potraviny v chladu a temnotě! 

• Myjte ovoce a zeleninu bezprostředně před konzumací. 

• Krájejte ovoce a zeleninu bezprostředně před konzumací. Vystavení vzduchu ničí 

vitamíny. 

• Ovocný či zeleninový salát podávejte ihned, ovocné šťávy nenechávejte dlouho stát na 

stole, spotřebujte je. 

• K přípravě zeleniny používejte dušení nebo vaření, vody používejte co nejméně. 

Zbylou vodu plnou cenných látek použijte třeba na přípravu polévky. 

• Zmrzlou zeleninu nerozmrazujte, hoďte ji rovnou do vařící vody, nikdy do studené 

nebo jen teplé. 

• Dodržujte dobu varu, hotová jídla už neohřívejte. 
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25. Minerální látky a stopové prvky 

Jsou jedním ze základních podmínek pro správné fungování organismu. Tělo je nedokáže 

samo vyrobit, musí je přijímat se stravou a vodou. Důležité je jak jejich správné množství, tak 

vzájemný poměr. Je třeba dát si pozor na předávkování. 

Tabulka 18 

Prvek 

Hořčík 
(magnézium, 

Mg) 

Draslík 
(kalium, K) 

Vápník 
(kalcium, Ca) 

Selen 
(selenium, Se) 

Chrom 
(chromium, Cr) 

Měd' 
( cuprum, Cu) 

Funkce 

Správná činnost 
srdce a svalů, 
působí proti 

křečím 

Důležitý pro 
činnost srdce, 
svalů, mozku, 
odstraňuje 

únavu, snižuje 
krevní tlak atd. 
Stavební kámen 

kostí a zubů, 
správné 

fungování srdce 
a všech svalů 

Antioxidant, 
činnost srdce, 

zlepšuje 
obranyschopnost, 
oddaluje stárnutí 

Metabolismus 
cukrů, tuků, 

bílkovin, 
zlepšuje činnost 

inzulínu 
Krvetvorba, 

metabolismus 
tuků, dobrý stav 

kostí a šlach, 
správné 

zabarvení kůže, 
očí, vlasů 

Zdroje 

Minerální vody, 
ovoce, zelenina, 

celozrnné obiloviny, 
luštěniny, ořechy, ryby 

Ovoce a zelenina, 
brambory, luštěniny, 
ořechy, houby, mléko 

Mléko, mléčné 
výrobky, ořechy, 
listová zelenina, 

luštěniny 

Mořské ryby, ořechy 
(hlavně para), 

luštěniny (fazole), 
záleží na obsahu 

selenu v půdě ( v ČR 
málo) 

Celozrnné obiloviny, 
droždí, rostlinné oleje, 

maso, citrusy, 
brokolice 

Luštěniny, 

slunečnicová semena, 
rozinky, listová 

zelenina, mořské ryby, 
ořechy 
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Projevy 
nedostatku 

Křeče dolních 
končetin 

Slabost, otoky, 
zácpa, bolesti 
břicha, křeče, 

srdeční arytmie, 
které mohou 
končit smrtí. 
Osteoporóza 
(řídnutí kostí), 
špatný vývoj 
kostí a zubů, 

časté zlomeniny 

Slabost, úbytek 
svalů, 

degenerace 
kloubních 
chrupavek 

Zhoršená 
tolerance 
glukózy 

Chudokrevnost, 
snížená 

obranyschopnost 

Projevy 
přebytku 

Průjem, 

zmatenost, 
srdeční arytmie, 

nízký krevní tlak, 
špatná funkce 

ledvin 
Stípání a 

mravenčení v 
končetinách, 

svalová slabost, 
poruchy 

srdečního rytmu 
Zácpa, zvracení, 
bolesti břicha, 
časté močení, 

ledvinové 
kameny 

Lámavost vlasů a 
nehtů, žaludeční 

potíže, vyrážky, 
poruchy 

nervového 
systému 

trávící potíže, 
nevolnost, 
zvracení 

bolesti břicha, 
zvracení, průjem, 
poškození jater, 
selhání ledvin, 

koma, smrt 



Projevy Projevy 
Prvek Funkce Zdroje 

nedostatku přeb_ytku 

Hojení, dobrá Padání vlasů, Zhoršená 
obranyschopnost, průjem, 

obranyschopnost, 
chuť a čich, Ústřice, slanečci, opožděný 

zvracení, průjem, 
podporuje účinek luštěniny, oříšky, pohlavní vývoj, 

bolesti hlavy, Zinek 
antioxidačních drůbež, červené maso, impotence, kožní 

objevuje se (zincum, Zn) 
látek, tvorba dýňová a hořčičná a oční poškození, 

kovová pachuť 
bílkovin, semena špatné hojení 

v ústech, 
metabolismus ran, změna 

chudokrevnost 
cukrů vnímání chutí 

Zpevňuje kosti a 
Pivo, káva, voda, 

Zvýšené riziko 
<?évy, podíl na tvorby Křemík 

tvorbě celozrnné obilniny, Není známo ledvinových (silicium, Si) 
chrupavek, vlasů, zelenina, chrupavky 

kamenů 
nehtů 

Normální vývoj U zdravých 
chrupavky a 

Ořechy, luštěniny, 
dospělců 

Mangan 
kostí, hojení, N arušení stavby nezaznamenány, 

(manganum, 
účast na mnoha 

celozrnné obiloviny, 
kostí u novorozenců 

listová zelenina, čaj 
možné poškození Mn) 

procesech 
metabolismu mozku 

Udržení 
Zadržování 

osmotického 
tekutin v těle, 

tlaku (správného 
Zvracení, pocení, vysoký krevní 

množství tekutin) 
Kuchyňská sůl současně tlak! Chlór 

v těle, udržení 
nedostatek V současnosti ( chlorum, Cl) 

správné kyselosti 
(N a Cl) a vše solené 

sodíku v západní 
těla, součást 

civilizaci velký 
kyseliny v 

problém! 
žaludku 

Zadržování Bolest hlavy, 
Udržuje 

zvracení, slabost, tekutin, vysoký 
Sodík 

osmotický tlak, 
Kuchyňská sůl a vše křeče, zmatenost, krevní tlak, 

(natrium, Na) 
nutný pro vedení 

solené při velkém lámavé kosti, 
nervového 

nedostatku otok ledvinové 
vzruchu 

mozkuakoma kameny 
Zvracení, 

průjem, bolesti 
břicha, pokles 

Mineralizace Zelenina, ovoce, 
krevního tlaku, 

Vanad kostí, snížení luštěniny, celozrnné 
Není známo zrychlení tepové 

(vanadium, V) tvorby obiloviny, rostlinné 
frekvence, 

cholesterolu oleje 
poškození jater, 

ledvin a 
nadledvinek 
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Prvek Funkce Zdroje 
Projevy Projevy 

nedostatku přebytku 

Maso, ryby, drůbež, 
Chudokrevnost a 

její příznaky, 
listová zelenina, Pálení žáhy, 

Železo 
Nezbytné pro 

v luštěninách hůře 
snížená 

nevolnost, 
( ferrum, Fe) 

přenos kyslíku 
vstřebatelné ... (jeho 

obranyschopnost, 
zvracení, průjem, 

krví zánět jazyka, 
vstřebávání výrazně 

lámavost 
zácpa, 

zvyšuje vitamín C) 
nehtů ... 

Caj, ryby 
Bolesti břicha, 

Fluor Stavební prvek 
konzumované 

pocení, slabost, 
s kostmi, fluorovaná Zubní kaz 

(fluorum, F) kostí a zubů 
pitná voda, zubní 

průjem, slzení, 

pasty a ústní vody 
slinění ... 

Špatná funkce 
Pálení ústech, 

Jód Správná funkce 
Mořské ryby a mořské 

štítné žlázy a 
hrdle, žaludku, 

(iodum, I) štítné žlázy 
plody, jodizovaná sůl, 

všechno co 
horečka, 

višně, třešně 
z toho vyplývá 

zvracení, průjem, 
slabý puls, kóma 

U zdravých lidí Zaludeční potíže, 

Molybden 
Složka enzymů, 

Hlavně luštěniny a 
nebyl vyšší kys. 

odbourávání zaznamenán, močová v krvi-
(molybdaenum, 

nukleových 
obiloviny, záleží na 

projevuje se teoreticky 
Mo) 

kyselin 
obsahu Mo v půdě 

poškozením kloubní nemoc 
mozku dna. 

anémie, slabost, 
bolesti v kostech, 

Obsažen 
Mléčné výrobky, ryby, 

křivice u dětí, 
Fosfor v kostech a osteomalacie Vápenatění 

(phosphorus, zubech, spjat 
maso, 

v dospělosti, měkkých tkání, 
ořechy+luštěniny .. hůře 

P) s hospodařením s 
vstřebatelné 

snížená ledvinové selhání 
vápníkem obranyschopnost, 

brnění v 
končetinách 

26. Antioxidanty 

Antioxidanty jsou látky, které mají schopnost v našem těle zneškodňovat takzvané volné 

kyslíkové radikály. Ty v nás vznikají přirozeně neustále. V určité míře jsou pro nás užitečné, 

bílé krvinky jejich pomocí hubí kvasinky a bakterie, jiné buňky dle potřeby přestavují kosti 

atd. Pokud jsou volné radikály a antioxidanty v rovnováze, je vše v pořádku. Příliš mnoho 

volných radikálů se označuje jako oxidativní nebo oxidační stres. Ten může být způsoben 

škodlivinami, nezdravou stravou, stresem, nadměrným sluněním nebo stářím ... Oxidační stres 

je velmi škodlivý, podílí se na rychlejším stárnutí, vzniku zhoubných nádorů, srdečně-
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cévních chorob, Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby, cukrovky, šedého zákalu, plicních a 

kožních onemocnění, zánětů atd. Proto je velice důležité poskytovat tělu průběžně dostatek 

antioxidantů. Mezi nejznámější z nich patří: vitamín C, vitamínE, vitamín A nebo jeho 

provitamín betakarotén, selen, zinek, bioflavonoidy, jako je například resveratrol atd. 

Antioxidanty nás tedy ochraňují před předčasným stárnutím, rakovinou, kornatěním cév a 

dalšími civilizačními nemocemi. Antioxidanty najdeme prakticky ve veškerém čerstvém 

ovoci a syrové zelenině. Jeden z nejdůležitějších antioxidantů je vitamín C, který se ničí 

varem. Podle výzkumů ho má naše populace nedostatek. Velice známým zdrojem antioxidantů 

je červené alkoholické víno. To obsahuje mimo jiné i velice účinný resveratrol. To je také 

důvodem, proč někteří autoři doporučují dvě deci červeného denně. Někteří naopak 

každodenní pití vína nedoporučují, zřejmě kvůli obsahu alkoholu, který škodí především 

játrům. Dalším známým bohatým zdrojem antioxidantů je první nálev z kvalitního zeleného 

čaje, připravený dle návodu. Odborníci se obecně shodují na nutnosti pravidelného a 

dostatečného příjmu antioxidantů z přirozené stravy. Prospěšnost jejich podávání ve formě 

potravinových doplňků pro zdravého člověka je přinejmenším sporná. Předepisují se ve 

zvláštních případech, například v rekonvalescenci, po vážných úrazových stavech nebo ve 

tářív' 25) s . 

27. Potravinové doplňky 

V televizi, rádiu, časopisech, schránkách, v hromadné dopravě, na ulicích a v čekárnách, na 

internetu i na budovách, na zadní straně knížek. .. ze všech těchto míst na nás mluví reklamy 

na potravinové doplňky. Budí v nás dojem, že užívání různých vitamínů, minerálů a ostatních 

doplňků je naprostá nezbytnost, samozřejmost, kterou dělá každá rozumná a zodpovědná 

bytost. Lidé v reklamách odpovídají kladně na otázku jestli užívají doplňky s takovou 

samozřejmostí, jako by se jich někdo ptal, jestli si pravidelně čistí zuby. Ano, ovšem že 

užívám ten a ten preparát, jak je možné, že se mě na takovou věc vůbec ptáte? 

Co si ale o užívání potravinových doplňků myslí odborníci? 

Většinou pro zdravého člověka dlouhodobé užívání tablet nedoporučují. 

Prvním z důvodů je možnost předávkování. Hlavě vitamíny rozpustnými v tucích, jako je A, 

nebo D. Předávkování jakéhokoli vitamínu z přirozené stravy je krajně nepravděpodobné, 
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nebezpečí se vystavujeme užíváním doplňků stravy. Některé doplňky obsahují i 250% DDD 

různých látek. Tedy 2,5x více, než je doporučení. V případě užívání preparátu musíme počítat 

s tím, že vitamíny a minerály přijímáme i v přirozené stravě. Dávka, kterou skutečně užíváme 

je tedy vlastně vyšší. Dalším úskalím je užívání jednotlivých vitamínů nebo minerálů 

odděleně. Tyto látky se totiž v přirozené stravě vyskytují v komplexech. V nich pak mají 

takzvané synergické působení, což znamená, že se ve svých účincích navzájem doplňují a 

podporují. Jejich účinky se sčítají, nezřídka i násobí. Na příklad flavonoidy velmi silně 

podporují účinky vitamínu C. Totéž platí pro vstřebávání. Čisté vitamíny a minerály nemají 

zdaleka takovou schopnost se vstřebat, jako když jsou v komplexu látek v přirozené stravě. 

Například vitamín C pomáhá vstřebávání železa atd. Nedostatek vitamínu C tak může 

způsobit nedostatek železa v organismu i když ho ve stravě přijímáme hodně! 

Další problém, který může nastat, pokud užíváte nekomplexní doplňky stravy, je blokování 

příjmu jiné látky. Některé vitamíny, minerály a stopové prvky totiž brání příjmu jiných 

látek. Například velké dávky vitamínu A a E působí proti účinkům vitamínu K. Z toho 

vyplývá, že pokud se rozhodnete užívat nějaké doplňky stravy, měly by to být spíše přípravky 

komplexní, například multivitamíny nebo B- komplex, než přípravky s jen jednou látkou, 

dejme tomu železem, nebo s jedním vitamínem. 

Další věc, na kterou je třeba si dát velký pozor, je užívání několika doplňků současně. 

Napřt'ldad pokud si koupíme komplexní multivitamin (s obsahem vitamínu A), vitamíny pro 

zdravé oči (také s vitamínem A) a komplex antioxidantů (též s vitamínem A). Když si řádně 

nepřečteme složení a přípravky užíváme současně, může dojít k předávkování. Proto si 

pozorně přečtěte složení všech doplňků stravy, které si koupíte, abyste vyloučili, že jejich 

současným užíváním budete dlouhodobě překračovat DDD pro jakoukoli látku. 

Toto pravidlo je důležité, také pokud již užíváte nějaké lékařem předepsané prášky. 

Potravinové doplňky by pak s nimi mohly nepříznivě reagovat. Lékař musí vědět, že už 

používáte nějaké léky. 

Některé potraviny jsou obohaceny o vitamíny. Například různé snídaňové obilniny obsahují 

dávky vitamínů v řádech desítek procent DDD. I s tímto příjmem je třeba počítat, je tedy 

správné číst nutriční hodnoty potravin na obalech, hlavně když je používáme často. 

Při výběru doplňků bychom měli upřednostnit prověřené značky, které mohou příznivé 

účinky na tělo doložit klinickými studiemi. Molekuly vitamínů musí mít správnou 

strukturu, takovou, jako ty přirozené. Jinak je tělo nepřijme. 
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Někteří lékaři došli k závěru, že většině populace lze doporučit užívání potravinových 

doplňků. Důvodem k tomu je, že dodržování skutečně správné výživy je spíše výjimkou a 

také fakt, že se lidé často dostávají do situací, kdy je jejich potřeba některých vitamínů 

zvýšená. Například městské prostředí plné škodlivin, stres, dlouhodobé užívání hormonální 

antikoncepce ... Dalším důvodem pro užívání může být i fakt, že dnešní potraviny obsahují 

vitamínů, minerálů a stopových prvků čím dál méně. Důvodem je jejich ohromná a rychlá 

produkce, dlouhodobé skladování, převážení v nevhodných podmínkách a ošetřování proti 

škůdcům či plísním. Proto někteří lékaři doporučují například udělat si třeba jednou za rok 

(nejlépe na jaře nebo na podzim) třítýdenní až měsíční kůru s kvalitním komplexním 

přípravkem. Takovýto přípravek je pak třeba užívat pravidelně dle návodu, s lehčím jídlem, 

(pokud není výslovně uvedeno něco jiného) a zapíjet 2-3 decilitry vody. Jedině tak lze 

dosáhnout správného účinku. 

Musíme si uvědomit, že spotřeba vitamínů a minerálů je velice individuální záležitostí, 

záleží na genetice, fyziologii, věku, pohlaví, životním stylu nebo stavu organismu. Potřeba 

vitamínů bude rozdílná i v závislosti na počasí, tělesné či psychické zátěži organismu, nebo 

při těhotenství a kojení. Těhotné a kojící ženy mají větší spotřebu vitamínů i energie, 

obzvláště pro ně je ale nezbytně nutné se o užívání multivitamínů a jiných doplňků poradit 

s lékařem. Předávkování vitamíny by mohlo způsobit, že se dítě narodí poškozené. Děti 

obecně jsou na předávkování velmi citlivé, je tedy nutné zvláště dlouhodobé užívání vitamínů 

či minerálů dětmi konzultovat s lékařem_26) 

Je to právě odborník, lékař, kdo je schopen správně zhodnotit váš celkový zdravotní stav. Poté 

vám může či nemusí doporučit užívání jím vybraných doplňků stavy a to na správně 

dlouhou dobu! 

Lékař je lepší rádce, než reklama. 

Ano, já vím. Reklamy jsou naprosto všudypřítomné v opravdu velice přesvědčivé. 

Uvědomte si ale, že doplňky stravy jsou dnes komerčním zbožím podléhajícím zákonům trhu. 

Většina odborníků se shoduje, že při zdravém způsobu výživv není užívání těchto výrobků 

potřebné. Všechny látky lze získat ze správně vyváženého a pestrého jídelníčku cestou, která 

je nám přirozená. Všimněte si! Na každém takovémto preparátu je napsáno, že není 

náhradou pestré stravy. Sebelepší vitamíny z lékárny nám správný jídelníček nenahradí. 
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Kdy může nastat nedostatek některých důležitých látek, jako jsou například vitamíny? 

Při špatných stravovacích návycích, při nemoci či nachlazení, při zvýšené námaze tělesné i 

duševní, při stresu, když je můj jídelníček chudý, například v době dovolené, kdy jím uzeniny 

a konzervy, při alkoholismu, užívání antibiotik, ve stáří, při jednostranné dietě, užívání 

antidepresiv, dlouhodobém užívání hormonální antikoncepce, v těhotenství a při kojení. 

Co si odnést jako poučení z této kapitoly? 

Užívání doplňků stavy a zvláště pak to dlouhodobé vždy konzultujte s lékařem! Pro 

těhotné, kojící a děti to platí dvojnásob! 

28. Probiotika a prebiotika 

Probiotika jsou mikroorganismy, které příznivě působí na naši střevní mikroflóru. Každý 

člověk má v tlustém střevě miliardy přátelských mikroorganismů, bez kterých by mohl jen 

stěží dobře fungovat. Zajišťují mu totiž imunitní rovnováhu, jsou nezbytné pro správné 

vstřebávání živin, potlačují rozvoj škodlivých hnilobných bakterií a dokonce vyrábí několik 

nezbytných vitamínů, například vitamín K nebo B 12. Působí také správnou dobu průchodu 

potravy střevem a brání tak zácpě. Těmito procesy podporuje střevní mikroflóra rovnováhu 

lidského organismu, zdraví a chrání před civilizačními chorobami, jako je rakovina tlustého 

střeva. Mezi nejznámější patří bakterie rodu Lactobacillus (bakterie mléčného kvašení). Jsou 

to zejména Lactobacillus acidophillus, bulgaricus, salivarius a casei. Z rodu Bi:fidobakterium 

to pak jsou Bi:fidobacterium bakterium, bi:fidum a longum. Známý je také Streptococcus 

termophillus. Přítomna je samozřejmě spousta dalších rodů. 

Známé rody najdeme hlavně v zakysaných mléčných výrobcích jako jsou jogurty, kefrry atd. 

Aby mohly tyto výrobky příznivě působit, musí být bakterie živé. Škodí jim příliš mnoho 

nebo málo tuku, konzervační látky a některá náhradní sladidla. Váš kysaný mléčný výrobek 

by tedy měl být kvalitní bílý jogurt s tučností 2-3%, kefir z polotučného mléka, nebo zakysané 

podmáslí atd. Měl by být bez konzervantů, záruční doba by neměla být delší než 1 měsíc. 

Výrobek také musí být uchováván v chladu. Je velice důležité, aby byly použity správné 

bakterie žijící v lidském trávicím traktu a ne například zvířecí Bi:fidobacterium animalis, které 

se sice v kultuře lépe množí, ale pro člověka vhodné nejsou .. Stres, špatný jídelníček, užívání 

antibiotik nebo chemoterapeutik a další věci naši přirozenou mikroflóru poškozují. Proto dnes 

odborníci doporučují jíst pro biotické výrobky často, jako ochranu mikroflóry, i zdroj jiných 
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užitečných látek, například vápníku. Je možné, že vám někdy lékař předepíše probiotika ve 

formě doplňku stravy jako podpůrnou léčbu při nemoci nebo pro rekonvalescenci. Někteří 

lékaři jsou však vůči příznivým účinkům probiotik skeptičtí.27) 

Prebiotikajsou nestravitelné složky potravy podporující růst a činnost střevní 

mikroflóry. Většinou patří mezi oligosacharidy (sacharidy obsahující 2-10 monosacharidových 

jednotek). Jednou z takových látek je inulin V těle působí jako rozpustná vláknina. Přirozeně 

se vyskytuje v kořenu čekanky, topinamburech, česneku, póru v cibuli, artyčoku atd. 

Symbiotika označují spojení pre a probiotik. 
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29. Tepelná úprava potravin28
) 

Smažení a fritování 

Jak už víme, neměli bychom tuto metodu používat příliš často. Má to své důvody: 

1) Smažení vnáší do pokrmu velké množství tuku. Ten je v Čechách stále užíván 

nadbytečně. Snažte se tedy přebytečnou mastnotu odstranit například odsáním do 

papírového ubrousku. 

2) Jak přímo v tuku na kterém smažíme, tak v samotném pokrmu vznikají škodlivé 

látky. 

• Měli bychom dodržovat správnou teplotu smažení, která nesmí překročit 200 stupňů. 

Nikdy nesmažte při teplotách, kdy se nad olejem objevuje modrý dým. Podle nových 

doporučení by měla teplota smažení být maximálně 175 stupňů. Je tedy lepší 

nesmažit zprudka. 

• Měli bychom používat tuky a oleje k tomuto účelu speciálně určené. Ty, které jsou 

uzpůsobeny, aby se při vyšších teplotách nerozkládaly. Jsou to takzvané pokrmové 

tuky jako Ceres soft, Omega, Kosmos, Rama culinesse, atd., na fritování pak 

fritovací oleje. 

• Pokud připravujete menší množství jídla, lze použít i rostlinný tuk. Nejstabilnější a 

proto i nejvhodnější je olivový olej. Na etiketě se dozvíme, který druh je na smažení 

použitelný. Například "vhodný pro vaření a smažení do 180 stupňů" Extra panenský 

olivový olej je určen pouze pro studenou kuchyni! Nejméně odolné a tedy naprosto 

nevhodné jsou oleje slunečnicový a řepkový. Jak už víme, obsahují velké množství 

žádoucích nenasycených kyselin. Ty jsou však náchylné na vysokou teplotu (vznik 

nezdravých trans forem). Máslo a margaríny také nejsou vhodné na smažení, protože 

obsahují vodu a prskají. Součástí másla jsou navíc bílkoviny, které se velkým zahřátím 

rozkládají a hnědnou . 

• Tuk po smažení již víckrát nepoužívejte. Použitý tuk vyhoďte, také ho nepoužívejte 

k maštění jídla. Olej z fritézy také nevydrží věčně. Vyměnit by se měl po maximálně 
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1 O použitích. Pokud nefritujete často, doporučují odborníci olej z fritézy vylít a 

uskladnit ho na tmavém a studeném místě bez přístupu vzduchu. Již jednou ohřátý olej 

totiž snadněji žlukne. 

Grilování 

Úprava masa na otevřeném ohni dává vzniknout mnoha rakovinotvorným látkám. Škodlivé 

proto nejsou jen klobásy a buřty, ale i kvalitní maso. Jak tedy udělat klasické grilování co 

nejméně závadným? 

• Kupte si vhodný gril. 

• Používejte kvalitní dřevěné uhlí. 

• Grilujte především libové maso, nesmí docházet k odkapávání tuku na žhavé uhlí! 

• Plameny se masa nesmí dotýkat! 

• Maso před grilováním marinujte. 

Někteří autoři doporučují ke grilování hořčici nebo červené víno, jako zdroj antioxidantů a 

tedy protiváhu karcinogenů. 

Pečení: 

Stejně jako při smažení i při pečení vznikají v rostlinných tucích velmi nezdravé změny. Platí 

v zásadě i stejná opatření, jak se jim vyhnout. Z tohoto důvodu bychom měli na pečení také 

používat oleje a tuky speciálně pro teplou kuchyni a všechny moučníky s obsahem tuku péci 

při teplotách do 180 stupňů. Vzpomeňte, co je největším zdrojem transnasycených mastných 

kyselin v potravě( pekárenské výrobky atd .. ). 

Vaření a dušení: 

Je vhodným způsobem přípravy pokrmů. Nevznikají při něm škodliviny a je šetrnější 

k vitamínům. Zeleninu bychom měli vařit a dusit s co nejmenším množství vody a neměli 

bychom ji krájet na příliš malé kousky. Jinak se vyplaví důležité vitamíny a minerály. 

Zeleninu dáváme zásadně do vroucí vody, zmrazenou předem nerozmrazujeme. Doba varu by 

měla být jen nezbytně dlouhá a hotová jídla, ve kterých se dá čekat nějaký vitamín C (tedy 

především zeleninová), bychom již neměli znovu ohřívat. 
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Akrylamid29
) 

Akrylamid je látka, která vyvolává rakovinu u zvířat. U lidí stravujících se jídlem s vyšším 

podílem akrylamidu tyto účinky prokázány nebyly (a pokusy na lidech se nedělají). Přesto 

však platí doporučení snížit v jídelníčku jeho obsah. Tato látka vzniká během pečení a 

smažení při vysokých teplotách. Tvoří se v potravinách bohatých na sacharidy, jako jsou 

výrobky z mouky a brambor. Proto se objevuje například v chlebu, v sušenkách, snídaňových 

cereáliích a v kávě. Produkty, které nejsou smažené, fritované či předpečené vědci nepovažují 

za zdroj, který by stál za zmínku. Daleko největším zdrojem akrylamidujsou brambory a to 

konkrétně v podobě hranolek a smažených chipsů. 

Abyste omezili tvorbu této látky, pečte a smažte sacharidovou stravu při teplotách maximálně 

do 180 stupňů. Ve vařených potravinách včetně brambor se akrylamid nevyskytuje. 

30. Biopotraviny 

Tato část zde původně \".lbec neměla b)1:. ~v1ělajsem pocit, že to není třeba. Pak jsem ale 

v časopise narazila na dortový recept, o kterém psali, že je ze samých zdravých surovin. Jeho 

zdravost měla spočívat v tom, že byl z bioproduktů. Součástí bylo i 280g bio cukru a 2 celá 

bio másla. Došlo mi, že stručné pojednání o biopotravinách nebude na škodu. 

Podle fóra zdravé výživy: jako bio se značí potraviny, vytvořené z bioproduktů.

Bioprodukty jsou získány cestou ekologického zemědělství. 

• Se zvířaty z takovýchto chovů je zacházeno podstatně lidštějším způsobem, než je 

tomu u velkochovů klasických 

• Zvířata mohou být krmena pouze tradiční přirozenou stravou, je zakázáno preventivní 

krmení antibiotiky a přidávání růstových hormonů 

• Plodiny se pěstují tradičním způsobem, bez použití umělých hnojiv a pesticidů 

• Organismy nejsou geneticky upravené. 

• Při tvorbě biopotravin se používají výhradně bioprodukty 

• Do biopotravin nejsou přidávána syntetická ochucovadla, konzervanty, barviva, 

emulgátory ani jiné cizorodé látky 

• Nesmí se používat konzervace ionizačním zářením, bělení. .. atd. 
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V tomto je jejich přínos pro lidské zdraví. Nezatěžují organismus tolika chemikáliemi jako 

potraviny běžné. To je důležité zvláště u dětí. Zároveň ale mohou mít kratší dobu 

trvanlivosti, na což je třeba dát pozor. Jinak je s biopotravinami třeba zacházet jako 

s kterýmikoli jinými. Bio máslo je zdrojem nasycených tuků stejně jako máslo obyčejné. 

Úmrtí na infarkt způsobený bio živočišnými tuky je stejné jako úmrtí z živočišných tuků 

obyčejných. I pro bio potraviny tedy platí všechny zásady tvorby správného jídelníč~ jak 

ohledně množství, tak ohledně poměrů. V některých místech je výběr biopotravin značně 

omezený. Také samozřejmě podléhá sezónním vlivům. Je tedy pravděpodobné, u jídelníček 
slorený pouze z biopotravin nebude splňovat zásadu pestrosti. Tím byste svému zdraví jistě 

neprospěli. Pokud tedy k určité potravině existuje bio alternativa, není rozhodně ke škodě ji 

využít. Jinak má však požadavek pestrosti samozřejmě přednost. Je jistě v pořádku udělat si 

k slavnostní příležitosti jako jsou narozeniny pochoutku, jejíž součástí jsou 2 másla. Ale 

označení " ze samých zdravých surovin" je zavádějící. Předpona bio není synonymem pro 

slovo zdravý. 

Pozor! Skutečná biopotravina vyrobená v ČR musí mít toto oficiální logo a kód kontrolní 

organizace, například CZ-KEZ-01, CZ-ABCERT-02 a CZ-BIOKONT-03. 

Obrázek ll- Česká oficiální značka biopotravin a značka platná v EU.30
) 

PRODUKT EKOLOGICKÉHO lEMEDĚLSIVÍ "---------·-------------------· .. 

Každá země Evropské Unie má své vlastní logo. 

Bio v názvu některých výrobků z nich skutečné biopotraviny nedělá! Zboží našich výrobců 

bez tohoto loga nezaručuje splnění podmínek pro skutečné biopotraviny! 

Pokud vás tato problematika zajímá, jistě oceníte rozsáhlejší informace na stránkách fóra 

zdravé výživy. http://www.fzv.czJweb/fzv-akcni/aktualita-mesice/bio 

130 



31. Správné složení našeho jídelníčku: 

Ať se díváme na výživová doporučení z jakékoli strany, vždy dojdeme k těm samým 

závěrům, které znějí přibližně takto: 

1) Jezte denně 

Ovoce a zelenina 

Náš jídelníček by měl obsahovat asi 500 gramů ovoce a zeleniny denně, rozložené ke 

každému jídlu. Zeleniny by mělo být více než ovoce asi v poměru 2:1. Zelenina by měla být 

ve vařeném i syrovém stavu, protože v syrové zelenině a ovoci zůstanou uchovány ochranné 

látky jako je třeba vitamín C. Vařením se zase zpřístupňují některé důležité látky, které tělo 

v syrovém stavu vstřebat nedokáže.Různé druhy ovoce a zeleniny by se měly střídat, nestačí 

pouze několik málo oblíbených, snažte se využít celou nabídku, ať je jídelníček co 

nejpestřejší. Není nutné počítat obsahy jednotlivých vitamínů v určitém ovoci nebo zelenině a 

dávat si tak dohromady DDD. Jezte prostě všechno a vitamínů bude dostatek. Není žádný 

rozumný důvod, proč vyneehávat cizí druhy ovoce a zeleniny. To platí samozřejmě pro 

všechny druhy potravin. Naopak! Příjmem pouze místních plodin si jen stěží zajistíme vše 

potřebné. Půl kila ovoce a zeleniny se může zdát hodně, zase tolik to ale není! 

Obrázek 12 

Obiloviny 

Denně jezte rozmanité výrobky z obilí, samozřejmě nejlépe celozrnné. Pečivo, těstoviny, 

snídaňové obilniny, kaše. Vyzkoušejte i méně známé suroviny jako pohanka, amarant, 

jáhly ... Každá obilnina má jedinečné a potřebné složení. Pozor! Tmavé pečivo neznamená 

celozrnné! Za tímto názvem se většinou skrývá výrobek z bílé mouky obarvený karamelem. 

Také vícezrnné pečivo je převážně z bílé mouky s určitým procentem směsi celých zrn. 
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Mléko a mléčné výrobky 

Každý den si můžeme dát nějaký mléčný výrobek. Jednu sklenku mléka (u dospělých pokud 

na něj nejsou alergičtí- děti ve vývinu potřebují více), sýr ... Za nejlepší je považován produkt 

zakysaný, například kvalitní bílý jogurt, nebo sklenička polotučného kefiru. 

2) Jezte týdně 

Maso a vejce 

Masité jídlo 3x týdně pro běžného člověka stačí. Upřednostňujte libové maso bez viditelného 

tuku a ryby (mořské i sladkovodní). Nejčastěji používejte drůbež, králíka, zajíce .. méně často 

pak červené maso jako je hovězí. Pro zdravé lidi však není důvod ho vynechávat, je bohatým 

zdrojem cenných látek, například železa. Vejce dnes někteří autoři doporučují nejvýše 4 

týdně, někde se dočteme, že nevadí ani 1 vejce denně. 

Luštěniny 

Alespoň 2x týdně zařaďte do jídelníčku luštěniny. Jejich výživové vlastnosti jsou výtečné. 

Také samozřejmě využijte celou škálu dostupnou na trhu. I červené a bílé fazole se liší ve 

svých výživových hodnotách. Naklíčené luštěniny jako čočka nebo mungo jsou výtečným 

zdrojem vitamínů. 

Ořechy a semínka 

Smlsněte si na několika čerstvých ořechách. Výborné jsou vlašské, mandle, kešu, paraořechy, 

makadamové ořechy a tak dále. Klasické buráky sice oficiálně nepatří mezi ořechy ale 

k luštěninám, svou olejnatostí, chutí a způsobem upotřebení jsou jim však velice podobné. 

Uvádím je tedy zde jako další výživově užitečnou a vhodnou potravinu. Další vhodnou 

potravinou jsou semínka. Cenná dýňová, slunečnicová, piniová, lněná, sezamová a další se 

skvěle hodí do ranního jogurtu i do čerstvých salátů. Dejte si velký pozor na kvalitu! Ořechy 

by na sobě neměly mít viditelné, chuťové ani pachové změny. V tom případě jsou nejspíš 

plesnivé, jinými slovy silně toxické! Takový ořech zásadně nejezte! Také nezapomeňte, že 

mají velké procento tuku. 
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Samostatné oleje a tuky 

Doporučený příjem živočišných tuků většina z nás naplní již v takzvaných skrytých tucích, 

které jsou součástí běžných potravin (v mléce, sýrech, mase, jogurtech a kefirech ... ) Přílišné 

používání tuků navíc k přípravě pokrmů není z výživového hlediska nutné. Klasické rostlinné 

oleje by se měly používat za studena, například do salátů, kde jsou dokonce podmínkou pro 

vstřebání vitamínů rozpustných v tucích. Nejlepší olej je olivový a řepkový. Mají i vyvážený 

poměr omega- 3 a 6 mastných kyselin. Oleje jako sójový a slunečnicový jsou velice bohaté na 

vícenenasycené mastné kyseliny, až 50% (převažují však omega-6), jsou tedy naprosto 

nevhodné na smažení (vznik trans forem). Na smažení používejte zásadně oleje k tomuto 

účelu urěené! I když je příjem rostlinných tuků za studena v dnešní době velice vyzdvihován, 

nesmíme zapomenout, že by tuky obecně neměly zajišťovat více než 30% našeho 

energetického příjmu. Uvědomte si, že na rostlinné tuky jsou bohatá i semínka, ořechy a 

například avokádo. Všeho s mírou. 

3) Jezte zřídka 

Vnitřnosti 

Asi lx měsíčně si dopřejte nějaké vnitřnosti jako například játra. Ta jsou totiž skutečnou 

vitamínovou bombou. O mnoho častější konzumace vnitřností ale není vhodná. 

Tímto jsme vyčerpali potraviny, které potřebujeme k výživě těla. 

Uzeniny, šlehačka, sladké limonády, zákusky, dortíky, bonbóny atd. nejsou v žádném 

případě zakázaným ovocem. Měli bychom si je však dopřávat spíše občas. 

"Neexistují nezdravé potraviny, pouze jejich nezdravé dávky." 

32. U rěitě navštivte a prostudujte tyto kvalitní internetové stánky. 

1) Fórum zdravé yýživv: http://www.fzv.czl 

Na jejich stránkách najdete například: Ideální pomůcku při sestavování zdravého jídelníčku -

potravní pyramidu sestavenou speciálně pro naši českou populaci! 

http://www.fzv.cz/web/fzv-akcni!informacni materialy/pyramida 
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On-line poradnu o výživě 

http://www.fzv.cz/web/fzv-radi/online-poradna/ 

Odborné zhodnocení kvality knih o výživě prodávaných v současnosti: 

http://www.fzv.cz/web/fzv-akcni/aktualita-mesice/recenze/ 

2) Společnost pro yýživu: http://www.spolyyziva.cz/ 

Určitě si přečtěte celé odborné zhodnocení biopotravin, jejich klady i zápory. 

http://www.fzv.cz/web/fzv-akcni/aktualita-mesicelbio 

Prostudujte si výživová doporučení pro širokou veřejnost, takzvanou zdravou třináctku. 

http://www.spolyyziva.cz/index.php?obsah=hlavni&odkaz=242&menu=l 

Prostudujte i odbornější verzi výživových doporučení pro obyvatelstvo České republiky. Jistě 

mu porozumíte, teď už přecijste tak trošku odborníci©. 

http:/ /www.spolyyziva.cz/index.php?obsah=hlavni&odkaz=l22&menu= 1 

Také je zde odborné hodnocení některých alternativních výživových směrů jako je 

vegetariánství nebo dělená strava: http://www.spolyyziva.cz/zprava o vyzive/zprava 8.php 

3) Portál bezpečnosti potravin http://www.bezpecnostpotravin.czllndex.aspx 

Najdete zde informace o aditivech, geneticky upravených potravinách atd. 

Další adresy: 

• Ministerstvo zdravotnictví 

Informace o závadném zboží, http://www.mzcr.cz!Verejne/Default.aspx 

hlukové mapy atd. 

• Státní zemědělská a potravinářská inspekce: http://www.szpi.gov.cz/cze/default.asp 

• Portál o veřejném zdraví EU: http://ec.europa.eu/health-eu/index cs.htm 
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33. Jak zajistit vyrovnaný příjem a výdej energie 

Jak již víme, náš příjem by neměl převyšovat výdej. Výdej závisí na typu zaměstnání a naší 

činorodosti ve zbylém čase. Pro hrubší orientaci můžeme použít následující tabulky, které 

udávají orientační hodnoty výdeje v závislosti na pohlaví, věku a typu zaměstnání. 

Tabulka 19 - Energetický výdej31> 

Věk, pohlaví Práce kJ 
Bílkoviny Tuky Sacharidy 

(g) (g) (g) 
Děti do 7let 7700 55 60 260 
Děti do 12 let 10000 60 90 320 
Chlapci 13 až 15 

12500 75 100 430 
let 
Dívky 13 až 15 

10500 70 90 340 
let 
Chlapci 16 až 20 

14600 95 130 460 
let 
Dívky 16 až 20 

11300 60 100 370 
let 

Lehká 10500 70 70 370 

Muži ,70 kg 
Středně 

13400 70 105 470 
těžká 

Těžká 18800 70 145 660 

Ženy, 58 kg 
Lehká 8800 58 60 310 

Středně těžká 10500 58 70 370 
Těžká 12600 58 100 440 

Těhotné 13000 80 100 460 
Kojící 13400 100 105 470 

Pro přesnější zhodnocení můžeme použít následující postupy. Tento způsob je lepší, lze ho 

doporučit spíš než orientační hodnoty. Každý totiž vidí rozdíl mezi například pokladní, která 

přijede autobusem či autem domů a celý večer se dívá na televizi a ženou toho samého 

zaměstnání, která chodí domů půl hodiny pěšky a také jde několikrát týdně do Fitness-centra 

nebo běhat. 
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34. Spočítejme si svůj osobní energetický výdej. 

1) Bazální metabolismus (BM) 

Existuje množství energie, které tělo spotřebovává neustále, na udržení základních životních 

funkcí, jako je tep srdce a dech. Označujeme ho jako BM, bazální metabolismus. Zjištění 

našich skutečných individuálních hodnot by vyžadovalo odborné vyšetření metodou takzvané 

nepřímé energometrie. Proto se pro běžnou praxi používá výpočet takzvaného náležitého 

BM. My použijeme výpočet nál. BM podle podle Fleishe. 

V tabulkách zařazených v doplňcích vyhledáme faktor podle věku a pohlaví. Povrch těla 

odečteme v tabulce spojením pravého a levého sloupce (například pravítkem) - prostřední 

sloupec ukáže povrch těla. Obě čísla vynásobíme a dostaneme tak hodnotu nál BM za 24 

hodin. To je tedy energie, kterou naše tělo spotřebuje pouze na to, aby udrželo naše základní 

životní funkce. 

Příklad: 32) 

Dívka, 10 let, výška 140 cm, hmotnost 35 kg. 

Faktor pro věk ......... .4274 

Povrch těla ............... 1 ,81 m2 

Nál. BM .......... .. ..... 4274x 1,81 = 50430kj za 24 hodin. 

2) Pracovní energetické přírůstky (PP) 

Veškerá činnost počínaje bdělým stavem spotřebovává energii další, nad rámec BM. Tvoří 

takzvané pracovní přírůstky, které počítáme v% BM. Jejich velikost závisí na typu a intenzitě 

činnosti. 

Známe-li tedy: 

• svůj BM 

• pracovní energetické přírůstky charakteristické pro jednotlivé činnosti 

• dobu, po kterou jsme jednotlivé činnosti vykonávali 

můžeme bez problémů spočítat svůj energetický výdej podle tohoto vzorce. Hodnoty 

počítáme v kilojoulech. Měření je nutné provádět po delší dobu, například týden. Jednotlivé 

dny se totiž mohou velmi lišit. Například pracovní den a den víkendový. Měřený úsek by 

neměl obsahovat žádné mimořádné události jako je oslava narozenin, vánoce, dovolená atd. 
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Z týdenního měření poté vypočítáme průměrnou hodnotu. Tabulka pro záznam denních 

činností po 15 minutách je součástí příloh. 

Vzorec: 

Doba činnosti v hodinách x intenzita činnosti v% Nál. BM x BM v kilojoulech za hodinu 

100 

Tabulka20 

činnost Doba v X Intenzita v % X Můj nál. BM v kj = Spotřebovaná 
hodinách nál. BM za hodinu energie v kj 

spánek 
hygiena 
... 

Nakonec sečteme všechny hodnoty spotřebované energie z pravého sloupce. Pokud jsme 

měřili jen 1 den, výsledek ukazuje náš energetický výdej za 24 hodin. Jestli počítáme doby 

činností z celého 7 denního týdne, je třeba výsledek vydělit 7. Ten vyjadřuje průměrnou 

hodnotu denního energetického výdeje, podle které se můžeme řídit. 

Svůj příjem spočítáme velmi jednoduše. Na všech výrobcích jsou napsané kalorické hodnoty. 

Stačí jen sečíst hodnoty všech potravin, snězených během dne. 

Tato tabulka může být dobrým pomocníkem nejen při určení energetického příjmu, ale i 

načasování a složení jídla. Jde totiž jednoduše zkontrolovat, jestli dostatečně a pravidelně 

pijeme, zda jsme skutečně zkonzumovali dostatek ovoce a zeleniny atd. 

Tabulka 21 

Cas ( v kolik hodin) Složení (co jste jedli Energie (kj) 
a pili) 

Snídaně 

Svačina 

Oběd 

Svačina 

Večeře 

Něco dalšího? 
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35. Možnosti hubnutí 

Správný životní styl s přiměřeným pohybovým a stravovacím režimem 

Ten by měl být samozřejmostí, základem, který se dá v případě potřeby kombinovat 

s ostatními (masáže, spalovače tuku, liposukce). Bez jeho dodržování mohou ostatní 

možnosti mít jen dočasný účinek. Správné hubnutí by nemělo být příliš rychlé, jinak 

nadměrně zatěžuje organismus. V tuku se ukládají škodliviny jako jsou dioxiny, které se 

během hubnutí uvolňují do krve. Ideální rychlost je půl kila za týden. Během hubnutí je 

důležité dodržovat pitný režim a přísun antioxidantů z přirozené stravy jako je ovoce a 

zelenina. V žádném případě bychom však neměli hladovět nebo vynechávat některé 

jídlo. Obrovskou chybou by také bylo dodržovat jednostrannou dietu! Pokud je naším 

cílem zhubnout, je třeba omezit příjem energie a zvýšit výdej. Snažit se o zhubnutí jen 

jedním způsobem není dostatečné. A víte, co se říká o polovičaté práci. 

Žaludeční bandáž 

Tato metoda lze použít u lidí, kteří jsou již skutečně obézní a jejichž žaludek je silným 

přejídáním neúměrně roztažen. Spočívá v operativním zákroku, při kterém je žaludek 

zaškrcen kroužkem a pro trávení je nechána jenom část. Takovéto zmenšení obsahu způsobí, 

že člověk není schopen pozřít větší množství potravy naráz. Když se o to pokusí, vystavuje se 

velkým bolestem. Tato metoda je velice účinná, lze díky ní zhubnout i několik desítek 

kilogramů, třeba 60. Není však zcela neotřesitelná. Někteří pacienti jsou natolik snaživí, že se 

jim podaří i onu zbylou část žaludku opět roztáhnout do nevídaných rozměrů a nabrat svou 

předešlou váhu. 

Liposukce 

Při této metodě se tuk odsává přímo z podkožních tukových polštářů. Nejedná se o hubnutí 

v pravém slova smyslu, jde spíše o kosmetickou operaci. Najednou se odstraňuje jen omezené 

množství tuku, více představuje zvýšená rizika. Pokud by někdo chtěl pomocí liposukce 

zhubnout a nezměnil by současně životní styl, nebylo by to řešením. Odebraný tuk se začne 

okamžitě ukládat zpět a než by se zahojil, už aby dotyčný pomalu naplánoval další operaci. 

Touto cestou lze jít v případě, že člověk s nadváhou již změnil životní styl a přesto zůstávají 

na jeho těle oblasti, ve kterých se tuku ani při výrazné snaze nezbaví. Například u mužů 
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v oblasti ledvin a u žen po porodu na bocích. V těchto případech je liposukce dobrým 

řešením. 

Hladovka 

Tato metoda má stále své skalní přívržence. Vyzdvihují její očistný vliv, říkají, že se jejím 

prostřednictvím tělo zbavuje škodlivých látek uložených v tuku. Lékaři však zdaleka tak 

optimističtí nejsou. Dlouhodobé hladovky by svým pacientům skutečně nedoporučili. Již po 4 

dnech se může dostavit zhoršení obranyschopnosti. Pokud hladovka trvá déle, tělo začne 

trávit vlastní svalstvo. Zhoršuje se duševní stav člověka, většinou je nervózní, nedokáže se 

soustředit a může trpět depresí. Kromě toho se zapínají "šetřící geny" a zpomaluje se bazální 

metabolismus, což je množství energie, které člověk pálí k udržení životních funkcí. Z toho 

vyplývá, že člověk musí po hladovce snížit energetický příjem, jinak se okamžitě dostaví jojo 

efekt. Hladovky též zhoršují kvalitu pleti, působí vypadávání vlasů a urychlují osteoporózu. 

Sečteno a podtrženo, dlouhodobé hladovky jsou velmi nebezpečné. Někteří lidé si oblíbili 

takzvané odlehčené dny nebo občasné jednodenní hladovky. Proti těm nelze nic namítat, ale 

pouze pokud jste zdraví. 

Prášky na předpis od lékaře 

Dřívější preparáty měly mnohdy velmi závažné vedlejší účinky. Dnes je bezpečnost lepší. 

Odborník může určit léčbu například na dobu 3 měsíců, během kterých by měl pacient změnit 

svůj životní styl. Některé prášky fungují tak, že snižují vstřebávání tuku do střev, například 

Xenical. Meridia zase snižuje pocit hladu působením přímo v mozku. Takovéto prášky jsou 

nouzovým řešením a mohou mít nežádoucí vedlejší účinky. Bývají předepisovány na 

omezená období, není možné je brát celý život. 

Spalovače tuku 

Jejich rozličné množství je k dostání v lékárnách a obchodech s doplňky stravy. Jako i u všech 

ostatních bychom se před jejich zakoupením měli poradit s odborníkem, lékařem nebo 

alespoň lékárníkem. Účinnými látkami zde mohou být různé výtažky z rostlin, jako je zelený 

čaj, červený pomeranč, ananas, mořské řasy atd. Setkáme se i s guaranou, kofeinem, lecitinem 

atd. Za ,,zázračný" spalovač tuku se považuje aminokyselina jménem L-kamitin. O těchto 

přípravcích a zvláště pak o L- karnitinu platí, že nejlépe fungují až v kombinaci s pohybem. 

Výrobci slibují, že jejich přípravky zvyšují metabolismus a pálí tuky i bez pohybu, jejich 
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účinek je však nesrovnatelně nižší. V takovéto reklamě se skrývá nebezpečí, že lidé budou 

chtít nahradit potřebný pohyb užíváním prášků. Představa, že by tyto přípravky mohly 

kompenzovat nesprávný životní styl, je scestná a zdraví nebezpečná. Několik mých známých 

jí propadlo a jediným výsledkem bylo znatelné pohubnutí finančních zásob (ve 2 případech i 

vyrážka). Tyto výrobky vám mohou být dobrými pomocníky při aktivní změně postavy. 

Například kofein urychluje nástup odbourávání tuků při aerobním cvičení, L- karnitin jich 

pomůže spálit větší množství atd. 

Ostatní podpůrné metody 

Masáže, prohřívání, hubnoucí krémy atd. 

Tyto metody jsou skutečně jen podpůrné. Žádná z nich nedokáže přetlouct přílišný příjem. 

Když hodně jíme a málo se hýbeme, můžeme se v hubnoucím krému klidně koupat a hýždě 

vesele porostou dál. 
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36. Doplňky: 

A. Tabulka 22 

Tabulka glykemických indexů (GI) potravin podle společnosti pro výživu:33
) 

Referenční hodnotou je glukóza, její GI = 1001 
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činnost 
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činnost 

čas 

činnost 

čas 

činnost 

čas 

činnost 

čas 

činnost 

čas 

činnost 

čas 

činnost 

čas 

činnost 

čas 

činnost 

čas 

činnost 

Čas 

činnost 

00-0:15 0:15-0:30 

2:00-2:15 2:12-2:30 

4:00-4:15 4:15-4:30 

6:00-6:15 6:15-6:30 

8:00-8:15 8:15-8:30 

10:00-10:15 10:15-10:30 

12:00- 12:15 12:15- 12:30 

14:00-14:15 14:15- 14:30 

16:00-16:15 16:15- 16:30 

18:00-18:15 18:15- 18:30 

20:00-20:15 20: 15 - 20:30 

22:00-22:15 22:15-22:30 

0:30-0:45 0:45-1:00 1:00-1:15 

2:30-2:45 2:45-3:00 3:00-3:15 

4:30-4:45 4:45-5:00 5:00-5:15 

6:30-6:45 6:45-7:00 7:00-7:15 

8:30-8:45 8:45-9:00 9:00-9:15 

10:30- 10:45 10:45- ll :00 ll:OO -ll:15 

12:30- 12:45 12:45- 13:00 13:00-13:15 

14:30- 14:45 14:45- 15:00 15:00-15:15 

16:30- 16:45 16:45-17:00 17:00-17:15 

18:30-18:45 18:45-19:00 19:00- 19:15 

20:30- 20:45 20:45-21:00 21:00-21:15 

22:30-23:45 22:45 - 23:00 23:00-23:15 

1:15-1:30 1:30-1:45 

3:15-3:30 3:30-3:45 

5:15-5:30 5:30-5:45 

7:15-7:30 7:30-7:45 

9:15-9:30 9:30-9:45 

ll:15-ll:30 ll :30 - ll :45 

13:15-13:30 13:30- 13:45 

15:15-15:30 15:30-15:45 

17:15-17:30 17:30- 17:45 

19:15-19:30 19:30- 19:45 

21:15-21:30 21:30-12:45 

32:15-23:30 23:30-23:45 

1:45-2:00 

3:45-4:00 

5:45-6:00 

7:45-8:00 

9:45-10:00 

11:45- 12:00 

13:45- 15:00 

15:45- 16:00 

17:45-18:00 

19:45-20:00 

21:45-22:00 

23:45-24:00 

~ 
~ ....... 



C. Tabulka pro výpočet nál. BM podle Fleische34
> 

Tabulka24 

věk muži ženy 
lfrl kJ/h/m:z kJ/24hlm:l kJ/h/m:l 
6 202,3 4856 196,9 

7 198,2 4756 190,3 
8 194,0 4655 182,6 
9 189,4 4546 179,3 
10 184,4 4425 178,1 

ll 180,2 4324 176,0 

12 178,1 4274 173,0 
13 177,2 4253 168,8 
14 176,3 4232 164,3 
15 175,1 4203 158,9 

16 173,5 4165 154,7 

17 170,9 4102 152,0 
18 167,6 4022 150,5 
19 164,3 3943 148,8 
20 161,7 3880 147,9 

25 157,1 3771 147,5 

30 154,2 3700 147,0 
35 152,9 3670 146,7 
40 152,1 3650 146,3 
45 151,7 3641 144,5 

50 150,0 3599 142,1 

55 148,4 3562 139,5 
60 146,3 3511 137,0 

65 144,2 3461 135,0 
70 141,6 3398 132,9 
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kJ/24hlm:z 
4726 

4567 
4383 
4303 
4274 

4224 

4152 
4052 
3943 
3813 

3712 

3649 
3612 
3570 
3549 

3541 

3528 
3520 
3511 
3469 

3411 

3348 
3289 
3239 
3189 



. h t"l JS) D. monogram pro stanovem povrc u e a 

2e 
210 
20~ 

200 
. 195 

IQO 
185 
180 
175 
170 

165 

160 

~ 

150 

145 

140 

135 

00 

125 

120 

- 115 

110 

Ia) 

100 

95 

90 

8!» 

výška 
(cm) 

2PO 
210 
~ 
~ 
~40 

2ř30 
~ 
~ 
2PO 
\95 
t,SlO 
~ 
1,80 
\75 
\70 
~55 
~60 .,,55 
l,!SO 
~45 
\40 
\35 
1,30 
\25 

,20 
1,C 
tt10 

\05 

l9<) 

,9, 

hmotnost 
(kg) 
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v• t' Ol '}BM 36) E. Energetický výdej u vybraných cmnos 1 v 10 na . · 

Činnost % nái.BM Činnost % nái.BM 

leh (spánek) 110 vaření 235 
leh (bdění) 115 osobní hygiena 245 
čtení 120 nákupy 290 
ruční práce 130 hra na dechové nástroje 270 
psaní 135 mytí oken 310 
účast na teoret. výuce, zpěv, mluva 140 truhlářské práce 320 
stolovánl Gídlo) 145 ruční praní 340 
psaní na strojí 175 hry s dětmi 450 - 910 
šití na stroji 155 tanec (foxtrot) 400 
krejčovské práce 175 tanec (valčík) 465 
práce v laboratoři 180 - 250 klepání koberců 570 
řízení auta 190 dřevorubecké práce 620 
hra na klavír 200 házení lopatou 800 

Poh~bové a SQortovní aktivit~ chůze se stouQáním 
stoj v pozoru 210 a) 6 stuQňů [YChlostí 7 m v~šky za min. 

bez zatížení 545 
chůze QO rovině [YChlostí s břemenem 20 kg 655 
2 km za hodinu 220 s břemenem 50 kg 940 
3 km za hodinu 250 
4 km za hodinu 290 b} 16 stlJQňů [YChlostí 12m wšk~ za min. 
5 km za hodinu 355 bez zatížení 855 
6 km za -hodinu 445 20 kg zatížení 1060 
7 km za hodinu 520 50 kg zatížení 1500 
8 km za hodinu 620 
9 km za hodinu 760 c} 25 stuQňů [YChlostí 18m v~šk~ za min. 
10 km za hodinu 950 bez zatížení 1310 
11 km za hodinu 1100 20 kg zatížení 1670 
12 km za hodinu 1300 50 kg zatížení 2570 

chůze v Qísečné Qůdě [Ychlostí d} 90 stuQňů (žebřík} [YChlostí 12m v~ška za min. 
3,5 km za hodinu 490 bez zatížení 1045 

20 kg zatížení 1330 
chůze v těžké obuvi rychlostí 50 kg zatížení 2310 
4 km za hodinu 380 30 stupňů 445 

chůze QO rovině s břemenem [YChlostí běh lehkoatletick~ !YChlostí 
1 O kg, 4 km za hodinu 430 9 km za hodinu 860 
30 kg, 4 km za hodinu 580 1 O km za hodinu 950 
50 kg, 4 km za hodinu 840 12 km za hodinu 1060 
75 kg, 3,5 km za hodinu 1160 14 km za hodinu 1280 
1 00 kg, 3 km za hodinu 1470 16 km za hodinu 1500 

18 km za hodinu 1800 
horolezecká turistika 610 20 km za hodinu 2350 

22 km za hodinu 3150 
24 km za hodinu 4000 
26 km za hodinu 6000 

147 



Činnost % nái.BM Činnost % nái.BM 
běh l~žařskQ v rovině [YChlostí pádlování rekreační 200-400 
6 km za hodinu 600 rychlostí 4 km za hodinu 220 
8 km za hodinu 750 6 km za hodinu 450 
1 O km za hodinu 1000 7,5 km za hodinu 750 
12 km za hodinu 1300 8,3 km za hodinu 830 
14 km za hdoinu 1700 ......... 

16 km za hodinu 2200 veslování na člunu rYChlostí 
3 km za hodinu 330 

jízda na kole rYChlostí 4 km za hodinu 520 
8 km za hodinu 300 6 km za hodinu 850 
1 O km za hodinu 400 
12 km za hodinu 400 veslování na závodní lodi [Ychlostí 
14 km za hdoinu 450 3 km za hodinu 250 
16 km za hodinu 580 6 km za hodinu 550 
18 km za hodinu 660 9 km za hodinu 950 
20 km za hodinu 800 12 km za hodinu 1400 
22 km za hodinu 1000 14 km za hodinu 1800 
24 km za hodinu 1250 16 km za hodinu 2300 

plavání rYChlostí bruslení rYChlostí 
1,2 km za hodinu 330 1 O km za hodinu 300 
1,8 km za hodinu 530 14 km za hodinu 440 
3 km za hodinu 1350 16 km za hodinu 500 

18 km za hodinu 600 
další sportovní aktivit~ 20 km za hodinu 750 
cvičení na nářadí 280 - 730 krasobruslení 550 - 660 
prostná cvičení 200 - 600 krasobruslení-skoky 1320 
základní gymnastika 620 krasobruslení-volná jízda 1050 
gymnastika-kladina 750 
gymnastika-bradla 770 rohovnický zápas 1140-1710 
přeskok kůň na šíř 970 řecko-římský zápas 1120 

boxing do pytle 1740 
košíková-střelba na místě 560 box-zápas 1280 
košíková-střelba ve výskoku 900 posilování - vzepření břemene 9710 
košíková-přihrávky na místě 990 posilování- spuštění břeme0e 7800 
košíková-přihrávky ver výskoku 1270 vzpírání - tah 4970 
driblin 1820 trh 5100 
košíková-hra 1290 nadhoz 4450 
odbíjená 650 šerm 750-810 
kopaná 1100 stolní tenis 530 
hokej 2240 lukostřelba 250 - 500 
házená 1410 tenis 540 - 920 
baseball 390 badminton 540 - 790 
ragby evropské 1120 
golf 350-620 lehká atletika - vrh koulí 11890 
judo 1220-2430 skok vysoký 10680 
kendó 1560 hod oštěpem 8380 
kulečník 240 skok daleký 9400 

tyčka 15000 
rybaření 350 hod kladivem 6400 

hod oštěpem 8400 
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"' Oblast třetí- Skodliviny 

37. Sluneční záření: 

Slunce bylo odedávna považováno za lék. Dnes už slýcháme spíše opačný názor. 

Jako všechno ostatní, má samozřejmě i slunění své dobré a špatné stránky. 

Slunění je potřebné a prospěšné, protože umožňuje našemu tělu výrobu vitamínu D. 

Je škodlivé, pokud se vystavujeme příliš ostrému slunci bez dostatečné ochrany. V tomto 

případě slunce naši pokožku spaluje. UV záření způsobuje její předčasné zestárnutí a zvyšuje 

pravděpodobnost vzniku rakoviny kůže. Tento typ rakoviny je považován zajeden 

z nejzhoubnějších. 

Zdravé není ani nadměrné slunění, ani naprosté schovávání se před sluncem. 

Vystavovat slunci bychom se měli s mírou, mezi 3-6 hodinou odpolední, chráněni opalovacím 

krémem s dostatečným UV filtrem. 

Tento si můžeme vybrat chemický (klasický opalovací krém), nebo minerální. Ať se však 

rozhodnete pro jakýkoli typ opalovacího krému, pamatujte, že ho musíte nanést na pokožku 

20 minut před začátkem slunění, teprve po této době totiž začne být krém plně účinný! Toto 

je důležitá a často opomíjená skutečnost, protože i 20 minut nechráněného slunění může 

nepříjemně spálit. V letních hodinách kolem poledního bychom se měli před slunečními 

paprsky chránit opravdu svědomitě. Nejlepší je samozřejmě oděv, ale je nad slunce jasnější, 

že v létě budeme chodit s nejednou částí těla odhalenou. Všechny holé části těla bychom 

proto měli chránit opalovacím krémem s UV filtrem dostatečně vysokým, aby zabránil 

spálení. Chránit se musíme samozřejmě v létě a pozdním jaře, zimní slunce na horách je však 

také agresivní. 

38. Venkovní ovzduší 

Je jasné, že kvalita vzduchu, ve kterém žijeme, je dána hlavně místem našeho bydliště. 

Rodina žijící v horské vesničce na tom bude v tomto ohledu daleko lépe, než lidé žijící 

například v Praze hned vedle magistrály. Stejně tak je jasné, že se díky zhoršenému prostředí 
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ve městech nebudeme všichni stěhovat na venkov. Můžeme se však chránit dodržováním 

některých pravidel. 

Lidskou činností a to především dopravou, spalovacími procesy a technologickými procesy se 

do ovzduší uvolňují rozličné škodliviny. Mezi nejznámější patří oxid siřičitý S02, oxidy 

dusíku, prachové částice PM 10, oxid uhelnatý CO, přízemní ozón 03. Také těžké kovy 

(olovo, arzen, kadmium, nikl, rtuť) a další látky, které působí velmi nepříznivě na naše zdraví. 

Čím jsou jejich koncentrace vyšší a doba trvání delší, tím větší je pravděpodobnost 

onemocnění dýchací soustavy jako je astma, alergie, bolesti hlavy, chronická bronchitida, 

infekční nemoci, rakovina atd. 

Pro ochranu zdraví obyvatelstva byl vytvořen systém hodnocení koncentrací škodlivin a 

doporučení, jak se ve které situaci chovat. 37> 

1) Situace velmi dobrá 

2) Dobrá 

3) Uspokojivá ... ... Tyto stupně nevyžadují žádná omezení. 

4) Vyhovující ....... Při tomto stupni by měly osoby nemocné dýchacími a oběhovými 

chorobami omezit pobyt venku. 

5) Špatná 

6) Velmi špatná .. . Při těchto dvou posledních stupních by měli všichni omezit pobyt venku a 

vyhýbat se zvýšené tělesné námaze. 

Pravděpodobnost posledních 3 stupňů stoupá při vyhlášení "upozornění" a "regulace" 

Smogová situace je přechodné období se zvýšenými koncentracemi škodlivin v ovzduší a 

nepříznivou meteorologickou situací (inverze). Nastává obvykle na jaře a na podzim. 

Rozlišujeme 4 stupně její intenzity. 

Při 1-2. stupni se doporučuje: 

• Omezit pohyb venku hlavně mezi 6-10 hodinou dopolední a 16-20 hodinou večerní. 

Při 3-4. stupni se doporučuje: 

• Omezit dobu strávenou venku na minimum, nejlepší čas pro pobyt venku je mezi 10-16 

hodinou 

• V místnostech větrat krátkodobě, nejvýše 5 minut 
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• Neprovádět žádné tělesně náročné činnosti jako je sport nebo těžká práce venku 

• Nepracovat s organickými rozpouštědly 

• Nezdržovat se v zakouřených místnostech 

• Nepoužívat krbová topeniště- netopit v kamnech, nepálit odpad, nerozdělávat otevřený 

oheň 

Doporučení týkající se smogové situace a zhoršených rozptylových podmínek by měli 

dodržovat zvláště těhotné ženy, malé děti, starší osoby, a lidé s nemocemi dýchacích cest. 

Okamžitý stav škodlivin ve vašem okolí záleží samozřejmě také na tom, jestli bydlíte nebo 

pracujete v bezprostřední blízkosti zdroje znečištění jako je továrna, velká křižovatka, výrazně 

se může lišit také okraj a střed města. 

Aktuální množství škodlivin v ovzduší na celém území republiky se dozvíte například na 

adresách: http:/ /www.chmi.cz/uoco/act/aim/aregion/aim region.html 

http:/ /www .chmi.cz/uoco/isko/isko2/exceed/class/actual hour data.html 
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Na závěr: 

• Jestli žijete v místě s opravdu velkou zátěží, je možné zvážit přestěhování. Zvlášť pokud se 

chystáte mít děti. Třeba jen dále od frekventované křižovatky, nebo do okrajovější části 

města. 

• Co nejvíce pobývejte na čistém zdravém vzduchu. Pořádejte rodinné výlety do přírody, 

pokud máte chalupu či příbuzné na venkově, využívejte toho. Stejně prospívají i školy 

v přírodě pro děti, či různé ozdravné pobyty. 

• Buďte opatrní při konzumaci plodin vyrostlých v blízkosti nějakého zdroje znečištění 

(továrna, velká silnice). Ovoce a zeleninu na svých zahradách pěstujte co nejdále od silnice a 

před konzumací je důkladně umyjte. Nejezte ovoce ze stromů lemujících velké silnice. 

Zvláště opatrní buďte pokud se jedná o houby. Je o nich známo, že mají výtečnou schopnost 

shromažďovat v sobě škodliviny, hlavně těžké kovy. S používáním bezolovnatého benzínu se 

sice zátěž rapidně snížila, nevymizela však úplně. Nezapomeňte, že olovo není jedinou 

škodlivinou, vyskytuje se například kadmium, rtuť, měď, hliník ... Těžké kovy navíc patří do 

takzvaných perzistentních látek, které přetrvávají v prostředí celá desetiletí. Platí tedy, že 

houby bychom měli sbírat v co nejčistším prostředí, mezi něž se okolí silnic rozhodně 

nepočítá. Nadměmě zatížené oblasti jsou hlavně Praha a Ostravsko, nejlépe je na tom Šumava 

a Krkonoše. Houby je tedy lepší sbírat právě tam. 39
) 

39. Ovzduší v budovách 

Mnohé možná překvapí, že mnohem horší pro naše zdraví může být vnitřní prostředí. 

1) Trávíme tam více času, 85-90%. 

2) Může v něm být podstatně větší koncentrace škodlivin, než venku. 

Špatné ovzduší může být i u nás doma, ve škole, či v práci. Zdrojů tohoto znečištění je 

mnoho. Jedovaté látky se mohou uvolňovat z nátěrových hmot, z koberců, stavebních 

materiálů, PVC, dřevotřísek, lamina, záclon a potahů atd. Nezdravý je také cigaretový kouř. I 

Několik málo cigaret stačí k tomu, aby hodnoty škodlivin mnohonásobně vyskočily. I 

každodenní provoz našeho domova může vytvořit lecjakou nezdravou látku, kterou není 

radno dýchat. Jedná se například o vaření, smažení či vysávání.Hlavními škodlivinami 

vyskytujícími se ve vnitřním prostředí jsou benzen, azbest, tabákový kouř a radon. Co z toho 
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vyplývá? Rozhodně větrejte. Pokud žijete v prostředí s čistým venkovním vzduchem, větrejte 

co nejvíce. Pokud žijete ve městě, větrejte za dobrých rozptylových podmínek. Vědci v tomto 

ohledu doporučují: "Zaprvé nekouřit, zvýšená koncentrace škodlivin přetrvá až 3 dny, 

nepohybovat se v prostorech, kde se kouří a používat jen výrobky, jejichž zdravotní závadnost 

byla ověřena a to i v případě, že jejich cena je vyšší." 40> 

Pokud se bojíte nežádoucích účinků škodlivin v domovech, pořiďte si vybavení z ekologicky 

nezávadných materiálů. Na podlahy použijte dřevo (prkna, parkety, vlysy, dřevěnou plovoucí 

podlahu), kámen, dlaždice či korek. Nábytek kupujte z materiálu jako je kov, sklo a dřevo. 

Laky, barvy, lepidla a spárovací hmoty mohou být většinou též ekologicky nezávadné. 

Používejte vodou ředitelné barvy a laky, nebo přírodní oleje a vosky. 

Textil jako je šatstvo, ručníky, potahy, záclony, závěsy či povlečení mohou obsahovat 

chemikálie proti škůdcům nebo mačkání. Proto je jistější vše nové nejprve vyprat. 

Jistotu o správné volbě nám poskytne české nebo evropské logo ekologicky šetrného výrobku. 

Obrázek 13 -Logo ekologicky šetrných výrobků České republiky a Evropské unie. 41> 

O zdravotní nezávadnosti konkrétního výrobku se můžeme informovat přímo u prodejce, 

nebo u nezávislé instituce jako je hygienická stanice, sdružení ochrany spotřebitelů nebo 

ministerstvo zdravotnictví. 

S veškerou chemií je nutné nakládat podle instrukcí na obalech. Měli bychom dodržovat 

všechna bezpečnostní nařízení týkající se ochranného materiálu, jako jsou rukavice apod. 

Prostředky určené k použití venku nepatří dovnitř, atd. Měli bychom dodržovat větrání a 

doporučené postupy. I kvalitní výrobek může škodit, pokud je použitý nesprávně. 
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40. Další možné zdroje škodlivin 

Plastové výrobky mohou obsahovat různé škodlivé látky ve velmi vysokých a skutečně 

nebezpečných koncentracích. To ohrožuje zvlášť vyvíjející se organismus, tedy děti. 

PVC neboli polyvinylchlorid může obsahovat změkčovadla ftaláty, které jsou příčinou alergií, 

poškození ledvin nebo rakoviny. Do našich těl se mohou dostat pouhým vdechnutím, 

dotykem, nebo samozřejmě s potravou. Vyskytují se například v některých plastových 

hračkách pro děti. Laik jejich přítomnost bohužel nijak nepozná. Bývají nalezeny například 

v pískacích hračkách, míčcích do vany, panenkách, sadě plastových zvířátek, plovacích 

kruzích atd. Mohou se uvolňovat i z podlahové PVC krytiny, či umělé kůže. 

Dalším zdrojem nerozeznatelných škodlivin může být plastové nádobí. Nylonové kuchyňské 

nádobí, jako naběračka nebo obracečka, mohou obsahovat rakovinotvorné anilíny, dětské 

plastové nádobí jako talířek a lžička s obrázkem oblíbeného seriálového kresleného zvířátka 

zase formaldehyd. 

Těžké kovy mohou být součástí glazury porcelánového nádobí, nebo zdobení, které například 

u sklenic a hrnků může zasahovat do okraje pro pití. Je tedy jistější nakupovat kvalitní 

výrobky a ujistit se, že žádná dekorace nezasahuje do okraje, kterého se při pití dotýkáme rty. 

Bezpečné jsou také materiály jako kov, sklo a dřevo. 

Informace o zboží, ve kterém byly nalezeny škodliviny (včetně fotky) naleznete například na 

stránkách ministerstva zdravotnictví, v oddělení veřejné zdraví. 

http:/ /www.mzcr .cz/V erejne/Default.aspx 

Další instituce přinášející informace o rizikových výrobcích je česká obchodní inspekce. 

Najdete je v oddílu informace. 

http://www.coi.cz/intemetl(ba0fzubvv2smtw3usuqdz1ai)/default.aspx?m1 =91 

Nebo sdružení obrany spotřebitelů, databáze rapex: http://www.spotrebitele.info/rapex.php 
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Některé látky používané například v drogistickém zboží jsou taktéž diskutované, především 

v souvislosti s alergickými reakcemi. Jedná se například o Sodium laureth sulfate (šampóny, 

zubní pasty, sprchové gely, jiné čistící prostředky), který může ve větších koncentracích 

působit podráždění pokožky (Sodium lauryl sulfate je považován za dráždivější). Tvrzení o 

jejich rakovinotvornosti je pouze fámou. Pokud jsou obsaženy ve vyšších koncentracích kvůli 

účinnějšímu čištění, například v prostředcích do domácnosti, je na obalu otištěno doporučení 

užívání ochranných rukavic nebo dalších opatření. Abyste však zabránili případným 

dráždivým reakcím, nebo vzniku alergie, vždy ze sebe mycí prostředky řádně opláchněte. 

Platí to pro šampón, sprchový gel, a samozřejmě také pro koupelovou pěnu. Neměli bychom 

též zapomenout mýt před konzumací ovoce a zeleninu, nebo pečlivě opláchnout nádobí od 

mycího prostředku v čisté vodě. Zde chci zdůraznit potřebu čtení potravinových etiket. 

Dozvíme se zde nejen kalorický obsah a složení, ale leckdy také návod, jak s potravinou 

naložit ještě před kontumací. Tak schválně: Kdo z vás věděl, že většina sušeného a 

kandovaného ovoce včetně některých rozinek se má před použitím propláchnout v horké 

vodě? Tyto výrobky jsou totiž konzervovány poměrně velkým množstvím oxidu siřičitého 

(E220), jehož zvýšený, jak se dočteme dále, může představovat určité riziko. 

Dráždivě mohou na citlivé jedince působit také parabely. Ty jsou přidávány jako konzervační 

činidlo do některých šampónů, tělových mlék, krémů, sprchových gelů, deodorantů. Diskutuje 

se o jejich podílu na vzniku zhoubných nádorů prsu při používání deodorantů s jejich 

obsahem. 

Chci podotknout, že v dnešní době se vyskytují alergie a přecitlivělosti prakticky na všechno. 

Tyto látky se v přípravcích vyskytují v zdravotně prověřených a povolených koncentracích. 

Nenechte se vyděsit štvavými nepodloženými fámami o katastrofických účincích toho či 

onoho. Rčení všeho s mírou je dobré použít i v tomto případě. 

41. Xenobiotika 

Pod tímto pojmem se skrývají látky tělu cizí. Nejčastěji xenobiotiky myslíme léčiva, jedy a 

průmyslové chemikálie, například pesticidy. 
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A. Léčiva 

Měli bychom si uvědomit, že léky jsou určeny lidem, kteří jsou nemocní. Neuváženým 

užíváním léků si můžeme uškodit. Neměli bychom je brát, pokud to není nutné. Nadměmé 

užívání prášků, třeba i jen těch volně prodejných proti bolesti, si můžeme způsobit zdravotní 

komplikace. Mohou škoditjátrům, ledvinám, žaludku ... Velkým nebezpečím může být 

nedodržení správného dávkování nebo kombinace s jiným léčivem či alkoholem. V průběhu 

života se snažte léčivům spíše vyhýbat. Měli byste mít pro užívání důvod, například pokud je 

předepíše lékař. Při nadměrném používání léku může mimo jiné vzniknout alergie. Neplatí to 

jen pro prášky, ale například i pro některé masti, nebo mycí prostředky. Je lepší dodržovat 

správný pitný režim, než si pak večer muset brát lék proti bolesti hlavy z dehydratace. Pokud 

někam často dojíždíte autobusem a dělá se vám za jízdy nevolno, jezděte radši vlakem, než 

abyste si po každé vzali Kinedril. 

B. Rezidua 

Jsou to zbytky obtížně rozložitelných, více či méně jedovatých a v přírodě cizích látek. 42
) 

Rezidua patří mezi látky, jejichž účinkům jsme vystavováni chronicky, denně, celoživotně. 

Přijímáme je hlavně v potravě a tekutinách. Působí tak, že čím vyšší dávce jsme vystaveni, 

tím je větší pravděpodobnost vzniku zdravotního poškození. Zajímavé je, že citlivost 

jednotlivých lidí na ně je opravdu diametrálně rozdílná. Dávka, která u jednoho člověka 

vyvolá rakovinu, nemusí druhému vůbec uškodit. Odpovědná je za to v prvé řadě dědičnost, 

například schopnost opravit poškozenou genetickou informaci buněk, která je některými 

rezidui poškozována. Zdrojem informací pro tuto kapitolu a pro kapitolu 42 je Společnost pro 

výživu. 

Vystavení obyvatelstva těmto látkám, (tzv. expozice,) je sledováno pro většinu látek od roku 

2004. Při sestavování odhadu expozice obyvatelstva bylo použito modelu doporučených 

dávek potravin. 

1) Rezidua pesticidů -látek určených k hubení živočišných a rostlinných škůdců 

(např: aldrinu, endrinu, dieldrinu, methoxychloru, endosulfanu, heptachlor epoxidu, HCB, 

lindanu (gama HCH), HCH, DDT, DDE) a jiných organických látek. 

156 



Expozice obyvatelstva ČR těmito látkami obecně ani zdaleka nedosahuje hodnoty TDI 

(tolerovatelný denní příjem) a tak nepředstavuje významné zdravotní riziko. Zamoření našeho 

území je plošné, ale koncentrace látek jsou velice nízké. Nemusíte se ničeho bát. 

DDT, DDE a PCB jsou látky, které se hromadí v potravním řetězci. Z toho vyplývá, že jejich 

koncentrace je tradičně vyšší u výrobků živočišného původu. Jejich zdrojem bývá speciálně 

živočišný tuk. Většinou se jedná o sádlo, máslo, uzeniny, konzervy, sladkovodní ryby a 

sladkovodní ryby v konzervách. Pokud jste tedy například sportovní rybář, nebo je váš příjem 

živočišných tuků větší než jaký by odpovídal současným doporučením, je vaše vystavení 

těmto látkám úměrně vyšší 

2) Anorganické kontaminující látky 

(olovo, kadmium, rtuť, arzen, dusičnany a dusitany) 

Zvláště těžké kovy jsou pro zdraví velice nebezpečné. Mívají mutagenní a rakovinotvorné 

působení, jsou schopné poškodit vnitřní orgány včetně nervové soustavy. 

Těmto látkám jsme vystaveni více, než předchozím, ani zde však nedosahují limitních 

hodnot. Zdroji jsou vlastně všechny typy potravin, takže jakákoli snaha se jim vyhnout je 

naprosto zbytečná. Pokud byste chtěli vědět konkrétně, které potraviny jsou zdrojem jaké 

látky, navštivte stránky Společnosti pro výživu 

http://www.spolvyziva.cz/zprava o vvzive/zprava 6.php Lidé, kteří jedí správně, se nemusí 

strachovat, tyto látky by na ně neměly mít zdravotní dopad. Nebezpečí ze zvýšené expozice 

by vám hrozilo v případě, že byste užívali nějakou konkrétní potravinu opravdu nadbytečně. 

Jako příklad uvedu třeba rýži, která je zdrojem arzenu. Pokud byste dodržovali dietu s velmi 

vysokým podílem rýže, mohly by se vyskytnout zdravotní následky. Ne, že po přečtení tohoto 

příkladu přestanete jíst rýži! Stejně tak by bylo možné jako příklad použít téměř kteroukoli 

jinou potravinu, prakticky každá je totiž nositelkou nějakého toho rezidua (zelenina, mouka, 

pečivo, brambory, ryby, mléko, ovoce, koření .. ). Závěr z předešlého odstavce by neměl být 

ten, že přestanu užívat konkrétní potravinu, ale že budu jíst pestře a střídat ve správném 

poměru všechny typy potravin. V takovém případě by se nemělo stát, že byste v nějakém 

reziduu dosáhli limitních hodnot. V případě, že má naše tělo nedostatek některých látek, může 

být vstřebávání některých škodlivin výraznější. Jako příklad uvedu olovo, nedostatek vápm'ku 

a železa zvyšuje jeho vstřebávání do organismu. 
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Z výzkumů vyplývá, že obyvatelé České republiky, kteří dodržují výživová doporučení, 

nejsou rezidui významně zdravotně ohroženi. Hůře jsou na tom však děti. Ty spotřebují 

výrazně více potravy v poměru ke své váze než dospělí. U těch je expozice někdy i 

několikanásobně vyšší, než u dospělé populace a u nejednoho rezidua se blíží limitní hodnotě 

hranic tolerance, například u dusičnanů. Také na rozdíl od dospělých osob, které vstřebávají 

asi 10% olova obsaženého v potravinách, u dětí to může být 25- 53%. 

42. Mykotoxiny, neboli jedy pocházející z plísní 

Mykotoxiny jsou velmi nebezpečné, mají rakovinotvorný účinek. Dávejte pozor, abyste 

používali kvalitní potraviny, které nemají prošlou záruční lhůtu, všechno, co je sebeméně 

plesnivé, okamžitě vyhoďte, snažte se nedýchat spory uvolňující se z plísně do vzduchu. 

Nevykrajujte ovoce a zeleninu, to nestačí. I když je potravina zasažená jen minimálně, třeba je 

na ní jen miniaturní tečka plísně, je třeba ji vyhodit celou. Takže když otevřete velkou sklenici 

marmelády a na jejím povrchu najdete maličkou tečku plísně, je třeba vyhodit celou sklenici. 

To, co vidíme z plísně, je totiž jen špička ledovce. Jsou to pouze rozmnožovací orgány a 

výtrusy. Tělo plísně, podhoubí a jedy z něj jsou neviditelně prostoupené celou potravinou. 

Nejznámější plísní je aspergillus produkující jed aflatoxin. Pozor na banány s rozsáhlejšími 

tmavými skvrnami na povrchu. Traduje se, že tyto skvrny značí správnou zralost, ale opak je 

pravdou. Může to značit napadení vysoce nebezpečnou plísní! Proto založte svůj jídelníček na 

kvalitních a čerstvých potravinách. 

43. Aditiva, přidané látky v potravinách 

Patří mezi ně stovky látek, lišících se složením, původem i účinkem. 

Tyto látky se přidávají do potravin z nepřeberného množství důvodů, například jako barviva, 

konzervanty, zahušťovadla, stabilizátory, látky zvýrazňující chuť, atd. Mohou naše potraviny 

chránit před pomnožením životu nebezpečných bakterií, nebo zabránit rakovinotvorným 

oxidačním procesům. Za některými z nich se skrývají vitamíny, například E 330 je vitamín C. 

Pokud je v citrónu, aditivem není. Když ho ale přidáme do mletého masa, aby zabránil jeho 

kažení, aditivem se stává. V souvislosti s některými aditivy se mluví o nežádoucích účincích. 

Mezi širokou veřejností mají aditiva spíše špatnou pověst. Ne všichni se ale touto otázkou 

zabývali podrobně, proto možná nevědí, co ono písmeno E a číselný kód za ním vlastně 

vyjadřují. 
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Informační centrum bezpečnosti potravin hovoří takto: 

Tento typ značení byl zaveden, aby spotřebitele informoval, že použitá látka je bezpečná. 

Takto označené látky byly zhodnoceny na základě toxikologických studií a jsou v povolených 

dávkách bezpečné pro zdraví spotřebitelů. Pokud jsou přídatné látky používané v souladu 

s platnými předpisy, nepředstavují pro konzumenty významné zdravotní riziko. Každá 

přídatná látka, která má být schválena pro použití do potravin, prochází hodnocením zdravotní 

nezávadnosti. Nejprve se zpravidla posoudí všechna dostupná toxikologická data a provedou 

se pozorování na lidských a zvířecích modelech. Za pomoci vícegeneračních studií a studií 

zaměřených na sledování příjmu potravy během života, se stanoví maximální přípustná 

hladina aditiva, která nezpůsobí žádnou zdravotní újmu ani při dlouhodobém podávání 

pokusným zvířatům. Poté se tato hodnota vydělí bezpečnostním faktorem, který má většinou 

hodnotu 100. Tím se vezmou v úvahu rozdíly mezi zvířetem a člověkem i individuální rozdíly 

v lidské populaci při reakci na aditivum. Tato hodnota se nazývá Přijatelná denní dávka

ADI. Hodnota ADJ udává množství potravinového aditiva, které může být denně 

zkonzumováno, aniž by představovalo riziko pro zdraví konzumenta. Nebolije to denní 

množství aditiva, které při přijímání potravou v průběhu celého života nezpůsobí zdravotní 

újmu. V úvahu se berou i odlišnosti ve stravovacích zvyklostech určitých skupin obyvatelstva, 

jako jsou například děti nebo vegetariáni. 

Každý stát EU sleduje spotřebu a používání přídatných látek v potravinách. Z průzkumu 

v Evropské Unii vyplynulo, že pro většinu aditiv je příjem pod hodnotou ADI. Pozornost je 

zaměřena především na sladidla, konzervační prostředky a barviva. 

Když na základě nových vědeckých poznatků vznikne podezření, že určité aditivum může 

představovat zdravotní riziko, je zahájeno jeho nové prověřování. V roce 2007 Evropská 

komise rozhodla o přezkoumání asi 300 již předtím schválených a používaných aditiv. 

Při sledování spotřeby a užívání přídatných látek se zjistilo, že určité obavy může 

představovat příjem oxidu siřičitého, zvláště u dětí. 

I v oficiálně schválených dávkách mohou aditiva vyvolat u části populace nežádoucí reakce. 

Jsou to lidé, kteří jsou obzvláště citliví. Odborníci odhadují, že je to asi 5- 10% populace. Tito 

lidé trpí také nesnášenlivostí na přídatné látky. Převažují mezi nimi děti, lidé se sklony 

k alergiím, astmatici, či lidé trpící chronickou kopřivkou. 

Některá aditiva jsou spojována se zhoršováním alergií, j e to například dusitan sodný, který se 

přidává do uzenin, siřičitany, nebo některá barviva. 
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Námitky některých autorů proti neškodnosti vybraných aditiv 

• Při určováni ADI se nepočítá s tím, že člověk zároveň s hodnocenou látkou přijímá i řadu 

dalších. Nežádoucí účinky se mohou sčítat, někdy i násobit. 

• Testy leckdy z finančních důvodů probíhají na příliš malé skupině zvířat (desítky). Ideálně 

by to měla být podstatně větší skupina, například tisíc. Výsledky od takto malé skupiny 

mohou být zkreslené. 

• Některé nežádoucí účinky se nemusí při pokusech na zvířatech vůbec projevit, například 

alergie a změny chování. 

• Aditiva maskují laciné náhražky kvalitních materiálů, například barvivo v nekvalitní uzenině 

opticky udělá z tuku lidové maso. 

Kdo by se chtěl dozvědět o konkrétních aditivech něco více, může navštívit na stránkách: 

http://www.bezkonzervantu.cz/ internetovou poradnu, nebo kompletní přehled éček. Po 

kliknutí na položku "více" se zobrazí bližší informace o aditivu včetně použití a 

případných kladných nebo záporných účinků. Garantem této poradny je Státní zdravotní 

ústav. Také si může půjčit či koupit některou z knížek pojednávajících o účincích aditiv jako 

například: Víme, co jíme od dr. Terezy Vrbové. 

Ať se necháte přesvědčit oficiálními místy, nebo hlasy pochybujících, na výživových 

doporučeních to nic nezmění. Aditiva v jejichž souvislosti bývá zmiňována škodlivost 

(především umělá barviva, konzervanty, umělá sladidla) jsou většinou přidávána do 

potravin patřících do kategorie, z které bychom měli užívat spíše občas. Jsou to například 

uzeniny, instantní pokrmy, sladké barvené limonády, konzervy a nepřeberné množství 

sladkostí (zmrzliny, zákusky, bonbóny ... ). 

Stále platí pravidlo pestrosti 

Při odhadování spotřeby aditiv se vychází z takzvaného spotřebního koše potravin. Ten však 

pracuje s průměrným občanem. Jinými slovy pokud bude jeden člověk velmi často jíst 

uzeniny ve velkém množství a druhý vůbec, pak v průměru žádnému z nich neublíží. Ve 
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skutečnosti první občan nejspíš překračuje ADJ pro dusičnany a má tak zvýšenou 

pravděpodobnost vzniku rakoviny střeva a druhý ohledně tohoto nemá naprosto žádný 

problém. Některá diskutovaná aditiva jsou povolena pouze v několika málo ne příliš 

užívaných potravinách, takže "průměrný občan" u nich hodnotu ADI nepřekročí. (Například 

E 239 v sýru Provolone.) Co když se ale shodou okolností přidává do mé oblíbené potraviny, 

kterou jím velmi často? Ano, může se mi stát, že dávku ADI dlouhodobě překročím a budu 

mít zdravotní následky. Když něco jíte často, bude možná lepší zjistit o tom bližší informace. 

Například ve výše zmíněné poradně. 

Pokud budete nadměrně jíst nějakou konkrétní potravinu, může se vám stát, že z ní budete 

přijímat rizikové množství nějaké látky. Ta se do ní nemusí nutně dostat pouze činností 

člověka. Nemluvím tedy jen o aditivech, reziduích, nebo látkách vznikajících vysokoteplotní 

úpravou. Spousta takových sloučenin vzniká napřl'klad v rostlinách přirozeně. Kyselina 

šťavelová, která přispívá k tvorbě ledvinových kamenů, se nachází ve špenátu, řepě, rebarboře 

atd. Kyselina benzoová je ve švestkách, brusinkách, anýzu, čaji ... kumarin ve skořici, celeru, 

karotce, petrželi, andělice ... S podobnými výčty by se dalo pokračovat ještě velmi dlouho. 

Tyto potraviny jsou samozřejmě žádoucí a velice hodnotnou součástí našich jídelníčků 

pro své jedinečné výživové vlastnosti. Přehánět se to jednoduše nemá s ničím - neboli střídat, 

střídat, střídat. 

Dnešní reklama leckdy budí dojem, že co je z přírody, musí být pro tělo dobré 

No ... muchomůrka zelená je také z přírody . .. 

44. Přecházení nemocí 

Když vás zastihne lehčí horečnaté onemocnění, raději se vyležte, než abyste si srazili teplotu a 

vydali se do práce či školy. U méně vážných horečnatých onemocnění je dobré se zmínit, že 

při vyšších tělesných teplotách se podstatně lépe množí bílé krvinky. To znamená, že váš 

organismus se s nemocí vypořádává lépe a rychleji. Pokud tedy vaše teplota nepřesahuje 38 

stupňů, je pro překonání nemoci lepší teplotu nesnižovat. Vyšší teplota obvykle přináší 

dospělým velmi nepříjemné pocity a pro starší osoby může být i nebezpečná. Děti obvykle 

dobře snášejí teplotu do 40 stupňů. Nad tuto hodnotu je však nebezpečná i pro ně. Kritická je 

pak teplota 42 stupňů, při které může dojít k nevratnému poškození zdraví, nebo smrti. 
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Velmi nebezpečné je přecházení nemocí. O tomjsme už jistě všichni slyšeli. Proč tomu tak 

ale je? Za těchto okolností dává člověk svému tělu skutečně zabrat. Místo toho, aby byl 

nemocný v klidu a dal tak své obranyschopnosti možnost rozvinout přirozenou imunitní 

reakci, ze které vyjde zdravý a obohacený paměťovými bílými krvinkami proti prodělané 

chorobě, vystaví oslabené tělo další zátěži. Toto v kombinaci s prášky na snížení teploty může 

podstatně oslabit imunitní systém. Léčení nemoci je tak podstatně delší a složitější, nemoc má 

sklony se vracet a také roste pravděpodobnost, že se lidově řečeno usadí v nějakém orgánu, 

například v kloubech. A všichni víme, že máme i důležitější orgány, než jsou klouby. Sama 

slabá imunita přináší člověku mnoho závažných rizik. Samozřejmě tou nejlépe viditelnou je 

náchylnost k infekčním chorobám. V takovémto stavu se ale obranyschopnost dokáže hůře 

vyrovnat i s nádorovými buňkami. 

45. Kouření 

Dnes lidé začínají kouřit velmi mladí, často již na základní škole. Cigareta je pro ně 

prostředkem společenského kontaktu s přáteli, společná činnost, nad kterou mohou strávit 

několik minut, přiblížení se dospělosti, rebelie, nebo velmi oblíbená "frajeřina". Každý 

začínající kuřák jistě ví, že kouření škodí zdraví. Je to však spíše nějaká vzdálená neurčitá 

hrozba, která pro ně není podstatná. Mnohý z nich jistě neplánuje stát se silným kuřákem, 

který se této činnosti bude věnovat až do konce života. 

Na stránkách www. dokurte.cz se dočteme toto: 

• Průměrný kuřák si kouřením zkrátí život o 15 let. 

• České zdravotní pojišťovny utratí za léčení nemocí spojených s kouřením cigaret přes 

6 miliard ročně. 

• Na následky kouření zemře každý 2. kuřák, z toho polovina ve středním věku. 

• Každý 6. kuřák onemocní rakovinou plic, tedy onemocněním, jehož možnost vyléčení 

je v současné době jen 10% . V 80% je diagnostikována v pokročilém stadiu, léčba je 

velmi drahá a to jen paliativní (omezující bolest, neléčící příčinu}- prodlouží život o 2 

měsíce. 

• Kouření lehkých ("light") cigaret nesnižuje riziko, naopak zvyšuje riziko 

agresivnějších forem rakoviny plic. 

• V České republice zemře ročně kvůli tabáku 18 000 lidí, to je 20% všech úmrtí. 

• Víc než desetina peněz VZP určených pro nemocnice jde "na kuřáky". 
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"Kouření má na svědomí: 

25% všech srdečních infarktů a mozkových mrtvic 

90% zhoubných nádorů plic 

30% jiných druhů rakoviny -jazyka, hrtanu, ledvin, močového měchýře, slinivky, prsu, kůže 

75% chronických plicních onemocnění, které jsou nevyléčitelné."43) 

Je tedy pochopitelné, že přibližně 80 % dospělých kuřáků si přeje přestat (v naší zemi je 2,5 

milionu kuřáků). Alespoň polovina z nich to každoročně zkouší. Je to však úkol bezpochyby 

velice obtížný. 

Proč je to takový problém? 

Závislost na tabáku má 2 složky : 

Psychickou 

Po určité době se kuřák s cigaretou sžije, je součástí některých jeho rituálů, jako je ranní 

káva, odpočinek u televize nebo posezení v hospodě s přáteli. Vykonávat tyto činnosti bez ní 

je pro něj velmi obtížné. V této oblasti bude potřebovat pevné přesvědčení přestat a podporu 

svých bližních, popřípadě ještě terapii od odborníků. 

Fyzickou, která působí abstinenční příznaky, jako jsou silná touha po cigaretě, deprese, 

špatná nálada, nespavost, podrážděnost, úzkost, neschopnost soustředění nebo zvýšená chuť 

k jídlu. Tyto příznaky nám pomohou vyléčit volně prodejné preparáty, nebo prostředky 

předepisované lékařem. Samozřejmě nejvyšší procento úspěšnosti má léčba, pokud kombinuje 

intenzivní psychickou pomoc a léky na fyzickou závislost. Pamatujte, že náklady na léčbu 

jistě nebudou ani zdaleka tak velké, jako náklady na kouření. Stránky www.dokurte.cz vám 

radí, jak se nechtěné závislosti zbavit. 

• "Prvním a nejdůležitějším krokem je Vaše pevné rozhodnutí přestat kouřit. 

• Zvolte si den D, kdy přestanete naráz a jednou pro vždy kouřit. 

• V den, kdy se rozhodnete přestat kouřit, vyplňte svůj volný čas pokud možno co 

nejvíce. Jděte do kina, na procházku, cvičte, sejděte se s přáteli nekuřáky. 
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• Pokud je to možné, alespoň v prvních měsících nekouření se vyhýbejte situacím, 

které máte spojeny s cigaretou (ranní káva, odpočinek u televize, ... ). 

• Vyhýbejte se společnosti kuřáků. 

• Některé okolnosti ze svého denního režimu však odstraníte těžko. Proto si předem 

připravte náhradní řešeni, jak budete takové situace zvládat bez cigarety. 

• Své rodině a svým spolupracovníkům oznamte, že nekouříte a požádejte je, aby 

vás ve vašem úsilí podpořili. 

• Zničte všechny své cigarety, odstraňte popelníky a zapalovače. Nebudete je již 

potřebovat. 

• Vypracujte si přehled všech situací, při kterých obvykle kouříte, a naplánujte si, 

jak je zvládnete bez kouření. 

• Nenahrazujte cigarety sladkostmi. Pijte hodně vody či ovocných šťáv, jezte ovoce 

a zeleninu. 

• Za své úsilí se odměňte. Spočítejte si, kolik peněz jste ušetřili za cigarety a 

použijte je na něco, po čem jste již dávno toužili. 

• V případě obtíží se zanecháním kouření žádejte pomoc u svého praktického 

lékaře nebo specializovaná pracoviště. 

• Pro léčbu fyzické závislosti je k dispozici léčba, která Vám pomůže překonat 

abstinenčních příznaky (touhu po cigaretě, špatnou náladu, nervozitu, ... ). V 

lékárnách je volně dostupná tzv. náhradní terapie nikotinem ve formě žvýkaček, 

inhalátorů, náplastí nebo tablet, které se vkládají pod jazyk. Další možností jsou 

preparáty, které jsou na lékařský předpis (bupropion, nově též vareniclin)

konzultujte se svým lékařem, zda jsou právě pro Vás vhodné." 44
) 

Za úspěšně vyléčeného kuřáka považujeme člověka, který abstinuje minimálně 6 měsíců, 

spíše však rok. 

Pokud se Vám tedy nepodaří zbavit se závislosti sám od sebe, rozhodně vyzkoušejte možnosti 

odborné pomoci. Ta totiž výrazně zvýší Vaše šance na vyléčení. 

• Navštivte svého lékaře, který vám poskytne základní informace a nasměruje vás dál. 

Doporučí, jaká léčba je pro vás nejvhodnější. S dávkováním náhradní nikotinové 

léčby vám poradí také lékárník. 
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• Využijte služeb poraden pro odvykání kouření. 

• Navštivte stránky EU pro život bez tabáku http://cs.help-eu.com/pages/index-

6.h1ml (nezapomeňte vpravo nahoře zvolit svůj rodný jazyk ©) 

• Využijte on-line poradnu http://www.prestantekourit.cz 

• Můžete vyhledat Centrum léčby závislosti na tabáku. Přes internet, 

(http://www.clzt.cz/) nebo hned na začátku v telefonním seznamu. Přibližně na straně 

4, oddíl služby pro veřejnost. 

• Vyhledejte linku pro odvykání kouření 844 600 500. Je to speciální linka 

dostupná z celé republiky za poplatek místního hovoru, každý pracovní den od 12 do 

20 hodin. 

• Seznam center pro léčbu a poraden najdete například na adrese 

http://www.dokurte.cz/?stranka=poradny&typ=clanky&mesto=Praha 

46. Ostatní závislosti: Alkohol, drogy 

Závislosti obecně jsou velkým problémem. Jak jsou škodlivé a že nezřídka končí smrtí víme 

všichni. Pokud se týkají někoho ve vašem okolí, příbuzného, kamaráda nebo přímo vás, 

vyhledejte odbornou pomoc. Zlaté stránky poskytují přibližně na straně 3 seznam organizací, 

které vám pomohou. 

Využít můžete také následující adresy. 

• http://www.alkoholik.cz/ 

• http://www.drogy.net/ 

• http://www.odrogach.cz/ 

• http://www.dropin.cz/ 
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'V 

Cást čtvrtá - Duševní hygiena 

Lidské tělo a duše jsou spjaty v jeden celek a vzájemně se velice podstatně ovlivňují, proto 

není možné psát o předcházení civilizačním chorobám a vynechat takto zásadní téma. 

Psychohygiena by se pro nás měla stát stejnou samozřejmostí, jako hygiena tělesná. 

Zanedbávání duševní stránky totiž může mít naprosto stejné následky jako zanedbání té 

tělesné. Duševní pohoda je jedním z hlavních předpokladů pro zdraví, čilost a dlouhý kvalitní 

život. Naopak dlouhodobý stres je jedním ze základních rizikových faktorů pro vznik 

civilizačních chorob. Není vlastně jedno, jestli se k infarktu projíme nebo protrápíme? 

Na jeho nebezpečnosti to nic nemění. 

Oproti minulým dobám je dnešní svět složitější. Tato doba s sebou leckdy nese nejasné místo 

člověka ve světě. Svoboda a odpovědnost v hledání životního smyslu, sebe sama a svého 

místa ve světě závisí na nás. To s sebou také bohužel nese nebezpečí, že neuspějeme. 

Dnes jsme tedy odpovědní za svůj život sami, za jeho správné naplnění i za své osobní štěstí. 

To však nemusí vyhovovat každému. Znát své místo ve světě předem sice není nijak 

svobodné, je to však do jisté míry osvobozující. Zbavuje to odpovědnosti a starostí ze selhání. 

Nejspíš by bylo pošetilé si myslet, že naprostá svoboda a individualismus ve všech sférách 

života bude vyhovovat každému. 

Oproti minulosti je rozdílná i dnešní hodnotová orientace. Moderní hodnoty s důrazem 

na úspěch, kariéru a bohatství se značně liší od možností naprosté většiny obyvatelstva. 

Všichni logicky do horních 10 000 patřit nemohou. Také nastává odklon od rodiny, byť tak 

důležité, někdy ji dokonce bereme jako brzdu v získání dnes upřednostňovaných hodnot, jako 

je kariéra. Móda odklonu od rodiny je pro naši budoucnost krajně nepraktická až nebezpečná. 

Také se dostává do základního rozporu s jednou z nejhlubších lidských potřeb a to sice 

s potřebou mít děti a vštípit jim naši podobu lidství. Lidé, kteří se kvalitně věnují této jedné 

z nejdůležitějších činností se mohou právem cítit zneuznaní. 

Zvláště u nás je také patrný odklon od víry. I toto může být dvousečnou zbraní. Víra člověku 

poskytovala celé věky představu o tom, co je to dobro a k čemu se má snažit přibližovat. Bůh 

byl jistotou a bezpečím, ke kterému se člověk vždy mohl obrátit. Na všechny čekal po smrti 

spravedlivý soud a smrt sama byla jen přechodem od jednoho bytí k druhému. Ateista si 

oproti tomu musí najít vlastní cestu, sám zhodnotit dobra a zla, jeho viníky trestá pouze lidský 
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soud a to ne vždy k jeho spokojenosti. V mnoha případech také věří, že smrt je naprostým 

koncem života. 

Dnes je člověk pánem svého úspěchu i selhání 

47. Základní pojmy: 

Abychom mohli pochopit následující části, podíváme na objasnění základních pojmů. 

Stresor je jakýkoli podnět, který vyvede náš organismus z rovnováhy. Může se jím stát ujetí 

tramvaje před nosem, úmrtí někoho blízkého, výhra velké sumy peněz i oslava narozenin. 

Eustres vnímáme naprosto kladně, je pro nás motivačním činitelem, posunuje nás dál, 

umožňuje překonat sama sebe. Zažíváme ho při adrenalinových sportech, před důležitou 

schůzkou atd. Můžeme si ho spojit se slovy jako výzva, vzrušení, radost. Posiluje nás, působí 

pozitivně a my bychom ho měli vyhledávat. 

Distres probíhá v těle pomocí stejných reakcí jako eustres, může být dokonce následkem 

toho samého podnětu, ale liší se v tom, jak ho prožíváme. Je pro něj charakteristické prožívání 

negativní. Zažíváme při něm pocity jako je strach, zoufalství, bezmoc, ztráta, či přetížení. On 

je tím, který nás při dlouhodobém působení dokáže špatně ovlivnit. Slovo stres tedy 

používáme ve smyslu distresu. 

Stresová reakce 

Je souborem reakcí organismu sloužících k překonání překážky, k návratu do původní 

rovnováhy. Slouží také k přizpůsobení se novým podmínkám. Fyzicky probíhá na základě 

uvedení organismu do stavu pohotovosti, mobilizací zdrojů, připraveností k akci. Stresová 

reakce jako taková je pro náš organismus naprosto nezbytná. Přirozený výběr ji tvořil, ladil a 

vylepšoval po celou dobu vývoje lidského druhu, aby nám s její pomocí umožnil to nejlepší 

překonání životních překážek. Například únik do bezpečí před nepřítelem, chycení kořisti či 

ochrana rodiny. Stresovou reakci řídí hormony. Z těch nejznámějších je to například adrenalin 

a noradrenalin, které působí rychle a krátkodobě, my však budeme spíše mluvit o 

glukokortikoidech, ty mají dlouhodobější účinek. Stresová reakce je tedy nezbytná, kladná. 

Na základě jejího působení vyhrajeme závod či dostihneme autobus. Tím situaci vyřešíme, 
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zároveň spotřebujeme své stresové hormony a naše tělesné funkce se opět vrátí k normálu. 

Nejen to. Úspěšným překonáním překážek získáme větší odolnost a připravenost vůči těm 

budoucím (přizpůsobení). Ale pozor. Co když na nás stres působí dlouhodobě, chronicky? 

Ano, správně. Pak nastanou problémy. Stresové hormony se do těla vyplavují neustále a 

soubor reakcí, který je jindy tak užitečný, začne škodit. 

Stres z různých oblastí našeho života se sčítá. Může pak dojít k nepřiměřené reakci na 

zdánlivou drobnost, například na to, že jsme zase nechali otevřenou zubní pastu. Protože to 

byla právě ona pomyslná poslední kapka a pohár přetekl. Nemusí tedy jít pouze o jednu 

hlavní a dobře viditelnou příčinu, jako je například dlouhá nevyléčitelná choroba někoho 

blízkého, může se nakumulovat spousta malých a zdánlivě nevinných drobností. 

48. Vybrané příznaky stresu podle Chamoutové 45> 

V oblasti fyziologické 

• bušení srdce, nechutenství, bolesti na hrudi, častější nucení na močení, rozostřené 

vidění atd. 

V oblasti citové 

• náladovost, únava, nepozornost, přílišné starání se o svůj zevnějšek atd. 

V oblasti chování 

• nekvalitní spánek, přejídání, nadměrná konzumace kávy, sklon k závislostem, větší 

nehodovost 

Jednoduše. Stres se může projevovat téměř jakýmkoli způsobem. 

49. Jaké soustavy stres prokazatelně zasahuje? 

Imunitní systém: Dlouhodobým působením stresových hormonů dochází k výraznému 

oslabení imunitního systému. Pro praxi z toho vyplývá spousta důsledků. Například mnohem 

větší pravděpodobnost, že chytíme infekční chorobu jako je chřipka nebo angína, to samé 

však platí i pro závažnější nemoci, jako je žloutenka či tuberkulóza. Ze stejného důvodu 
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stoupá riziko onemocnění rakovinou. Obranyschopnost člověka není dostatečná k tomu, aby 

zničila všechny v lidském těle vznikající nádorové buňky. Tyto buňky vznikají v každém 

z nás přirozeně, naše imunita si s nimi však za normálních okolností poradí. Je-li však 

imunita narušena, roste pravděpodobnost, že jí některé uniknou. 

Srdečně cévní systém: Stres může vyvolávat tachykardie, podporuje ucpávání cév a tím 

zvyšuje pravděpodobnost infarktu a mrtvice. 

Rozmnožovací soustavu: Snižuje plodnost, může zabránit početí. 

Trávicí soustavu: Může způsobit žaludeční vředy. 

Pamět': Zhoršuje ji, také zvyšuje pravděpodobnost onemocnění Alzheimerovou chorobou. 

Způsobuje cukrovku 2. typu 

Moderní teorie také tvrdí, že chronický stres urychluje stárnutí. 

Na každý z těchto systémů působí dlouhodobý stres jinými, velice složitými systémy reakcí, 

jejichž popis přesahuje rámec tohoto textu. Pokud by vás zajímaly podrobněji, podívejte se do 

knihy "Stres a zdraví", Joshi, 2007 

V našem běžném životě se vyskytují spíše dlouhodobě působící stresory. Nevyhovující 

zaměstnání, potíže s finanční a bytovou situací, problémy v rodině či ve škole. Jak se proti 

tomu můžeme bránit? Jak snížit hladiny stresových hormonů? 

• Dospělým převzetím zodpovědnosti za problém, jako i za celý svůj život. 

• Kladným přístupem, udělejte si z distresu eustres, berte problém jako výzvu. 

• Sdílením s blízkou osobou - partnerem, přáteli, zájmovou skupinou, náboženskou 

skupinou, psychologem 

• Fyzickou zátěží - vždyt' právě ona je hlavním přírodním mechanismem 

spotřebovávajícím stresové hormony. 

• Masáží - léčbou dotykem 

• Relaxačními metodami.- dechová cvičeni, meditace 

• Zdravým životním stylem 
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50. Sebepoznání 

"Dříve než budeme umět vytvářet hodnotné vyvážené vztahy, musíme se naučit porozumět 

své povaze a mít dostatečnou sebedůvěru, abychom věřili ve svoji hodnotu. Pokud 

nepochopíte nebo nepřijmete sami sebe takoví, jací jste, budete nejspíše odsouzeni brát na 

sebe role, které neodpovídají vašim skutečným potřebám .. .lidé, kteří dávají vždy přednost 

potřebám druhých před vlastními, jsou motivováni spíše obavami ze selhání či odmítnutí, než 

opravdovým altruismem." 46> 

Potlačovat své vlastní potřeby a dávat přednost potřebám druhých nejde donekonečna. 

Potřeby se jednoho dne přihlásí hlubokou nespokojeností, nebo psychickou chorobou. 

"Současně se sebepoznáváním, mohou lidé rozpoznat i možnost změn ve svém životě, všichni 

mají možnost, pokud se toho odváží, vzít život do svých rukou, převzít zodpovědnost za sebe, 

za svá rozhodnutí, za to, jak hodnotí svět kolem sebe, svůj každodenní život i vztahy. Lidé 

jsou často v pokušení svalovat životní nezdary a neúspěchy na okolí, na zlý osud, nepřející 

spolupracovníky, nespolehlivé partnery, mají pocit, že jsou obětí, nevěří si a pasivně sebou 

nechávají v životě zmítat ... mají nízké sebevědomí a trvale mají pocit, že život je 

nesnesitelný. Neuvědomují si, že sami odpovídají za svůj život, za to, že od něj nedokáží 

získat co chtějí, že je jen na nich, že donekonečna marně čekají, až je potká štěstí a jejich 

život se změní k lepšímu. Je to ale obtížné, je jednodušší svádět neúspěchy na zlý osud, než si 

přiznat vlastní lenost, nebo nedostatek odvahy změnit zaběhané stereotypy." 47> 

Pamatuji si zajímavou situaci, která se mi stala před několika lety. Šla jsem se známou 

po ulici a ona se mě ptala. "Mám si vzít svetr?" "To nevím. To musíš přeci vědět ty, jestli je 

ti zima." "No teď není, ale nevím, jestli mi nebude potom."" No a já to snad mám vědět?" 

Divila jsem se. Když do mně takhle ryla už asi 5 minut, vzdala jsem to a řekla. "Tak si ho 

neber!" "Dobře, nebudu." Řeka známá. "Ale jestli mi pak bude zima, tak je to tvoje vina." 

Uznávám, tenhle případ je trošku extrémní, ale běžně se setkávám s přístupy typu: "To je vina 

rodičů, že jsem nic nedokázala, to oni ze mě vychovali takového slabocha." ... "Já jsem prostě 

vždycky byl vzteklý, to mám po dědovi, jiný už nikdy nebudu, musíš se s tím prostě smířit." 

( sprostě agresivně řvu a házím po pokoji vší silou kovovou židlí proto, že mi upadla 

cibule) ... "Vím, že to bylo peklo i pro mé děti, ale to nešlo, od něj odejít." 
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Musíme tedy nejprve poznat sebe sama: 48> 

• Zhodnotit, kde jsou naše slabé stránky, se kterými se nedá nic dělat a smířit se s nimi 

(všichni takové máme), není se za co stydět, vyhneme se tak kladení nepřiměřených 

požadavků sama na sebe i na druhé 

• Poznat své silné stránky, rozvíjet své skutečné předpoklady 

• Rozeznat, co v našem životě jsou jen špatné v minulosti naučené a zafixované 

programy a pracovat na jejich odbourání 

• Poznat to, co chceme skutečně my sami a neplnit jen požadavky druhých nebo módní 

trendy 

Jak začít? 

Můžeme použít JO HARl-ho okénko (podle Chamoutové). Jsou 4 možnosti dostupnosti 

informací o nás samotných pro nás i naše okolí. 

Tabulka26 

Vím to o sobě já, vědí to druzí Nevím to o sobě, vědí to o mně druzí 

Vím to o sobě já, nevědí to o mně druzí Nevím to o sobě, ani to o mně nevědí druzí 

• V prvním kvadrantu jsou vlastnosti, které jsme přijali, identifikujeme se s nimi a 

ukazujeme je druhým. Bývají nejvíce zafixovány, obvykle již z dětství a obtížně se 

mění. Někdy se v nich i sami utvrzujeme, říkáme, jsem už prostě takový .. tichý, 

uzavřený, neodhodlaný, pomalý ... nedá se s tím nic dělat. Tyto programy je třeba 

zhodnotit, skutečně se nad nimi zamyslet a pokud jsou špatné, je třeba je odstranit. 

Jde to! 

• Druhý kvadrant skrývá to, co o nás druzí nevědí. Někdy je ale třeba o sobě hovořit 

otevřeně. Naši blízcí by měli vědět, jaká jsou naše přání, potřeby, nebo na co jsme 

naopak hákliví, aby nedocházelo k nedorozuměním, aby se nás například něčím 

nechtěně nedotkli a my pak neměli pocit, že jsou nepřátelští. Pokud například někdo 

nemá dobrý vztah s jedním ze svých rodičů, dejme tomu s matkou a snaží se od ní 
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všemožně distancovat, je dobré, aby to známí věděli a mohli se tak vyhnout 

poznámkám jako. "Ty jsi té své mámě neuvěřitelně podobná! Máte úplně stejné oči, 

postavu, vlastně i úplně stejně mluvíte!" 

• Ve třetím kvadrantu máme možnost lépe poznat sami sebe za pomoci svých blízkých. 

Naučte se přijmout chválu a zamyslet se nad kritikou, abyste mohli posoudit, jestli se 

zakládá na pravdě, nebo se jedná pouze o dojem. Také se může stát, že to, co jsme 

odmítali sami u sebe, nebo jsme to nedokázali přijmout, nám velmi vadí u ostatních. 

Například pokud máme vnitřně zakázáno myslet na sebe a něco pěkného si dopřát, 

mohou nám lidé, co to dělají, připadat jako sobci. Platí to i v případě, že z vlastní vůle 

děláme navíc něco, co ostatní nedělají. 

• Čtvrtý kvadrant je pro nás nejhůře dostupný. Proniknout do této oblasti znamená 

intenzivně na sobě pracovat, nebo chodit na psychoterapii. Někdy se do něj dá 

proniknout za krizových situací, kdy nereagujeme podle společenských rolí, kdy 

organismus mobilizuje všechny své zdroje. 

Co ještě můžeme udělat?49) 

1) Poznejme své dobré a špatné stránky 

Napišme si na papír, v čem jsme dobří a v čem naopak špatní. Pokud bychom s tím měli 

potíže, když nejsme například schopni najít na sobě nic hezkého, vezměme si na pomoc své 

blízké. Dohromady nám to jistě půjde lépe. Napišme, co bychom na sobě chtěli změnit, 

jakých zvyklostí a programů se potřebujeme zbavit a jaké vlastnosti chceme rozvést. Jací 

bychom chtěli být. 

2) Stanovme, co je pro nás důležité, co méně a co je nepodstatné. 

Sepišme tyto věci na papír od nejdůležitější k té nejméně důležité 
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3) Stanovme si cíle 

• Cíl, kterého chceme dosáhnout, by měl být skutečně náš vlastní, neměli bychom jím 

plnit něčí očekávání. Jako příklad uvedu dívku, která studuje strojní techniku na přání 

rodičů a sama touží po hotelové škole. Má sice dobré studijní výsledky, ale v oboru 

nikdy pracovat nechce a samotné studium ji ani v nejmenším netěší. 

• Důležitá je cesta. Ta by nám měla sama o sobě přinášet potěšení, například slečna 

z prvního bodu by jistě raději prožila 4 roky studiem něčeho, co ji baví, co dělá 

s radostí, než aby jen čekala až to přetrpí. .. 4 roky jsou přeci nemalý kus života, 

zvlášť v mládí. 

• Cíl by neměl být příliš snadný, ale ani neúměrně vysoký. Lidé, kteří si dávají příliš 

snadné cíle, z nich obvykle nemají takovou radost, jako když jim věnují úsilí, jako 

když si je zaslouží. Lidé mají pocit, že co je zadarmo, nemá žádnou cenu. Pokud nám 

něco spadne jen tak do klína, máme občas sklony si toho nevážit. Naopak, pokud si 

dáme za cíl něco skutečně velkého, těžko dosažitelného, měli bychom si řádně 

rozmyslet, co všechno tomu chceme obětovat a zda nám to za to stojí. Například když 

se někdo rozhodne být kosmonautem, je to jistě možné, ale musí si vyjasnit, jaké úsilí 

hodlá vynaložit a co tomu chce skutečně obětovat. Přátele, volný čas, rodinu ... 

• Cíl by měl být přesně formulován Například "začnu něco dělat pro zdraví" nás 

nemusí přimět ke konkrétním krokům. Dá se to odkládat, nebo do toho vždycky něco 

"vleze". Lepší je říci: V pondělí zajdu do bazénu, koupím si permanentku a začnu v tu 

dobu chodit hned po práci (škole) pravidelně jednou týdně plavat. 

Je třeba, abychom ve svém snažení setrvali, nevzdávali se při prvních překážkách a hledali, 

pokud je to nutné, alternativní cesty k dosažení cíle. 

Rozdělme si cíl na několik postupných menších kroků, které se budou plnit lépe a budou 

přehlednější. Abychom si mohli říct "tohle už jsem splnil, tolik už mám hotovo." 
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51. Vztahy 

Jsme tvorové společenští, ve společnosti se socializujeme, vzniká zde naše lidství. Žijeme 

ve společnosti, ve vztazích s ostatními. 

A. Rodina 

Jako první se setkáváme se vztahy rodinnými. Dětství má vliv na náš celý další život. Právě 

odtud si totiž odnášíme základní naučené programy chování, reakcí i řešení životních situací a 

to dokonce i v případě, že je vědomě odmítáme, protože s nimi nesouhlasíme. 

"Nebezpečí tkví v tom, že se člověk naučí i mnoho nevhodných programů a reakcí, na 

kterých nepozná, že jsou to pouze naučené programy a když pak podle nich jedná, myslí si, že 

se řídí zdravým rozumem. Dospělý člověk by měl proto být schopen své reakce a postoje 

racionálně analyzovat." 50
) 

Jinak bychom mohli například reagovat nepřiměřeně tam, kde ve skutečnosti žádný útok 

nehrozí. Někdo se nás například může úplně nevinně zeptat kde jsme byli, aniž by chtěl 

vyslýchat, hodnotit a trestat naše chování, jak jsme na to byli z dřívějška zvyklí. Pak můžeme 

nastartovat obrannou reakcí, která je přiměřená tomu, co bylo dřív a ne situaci, v níž se 

nacházíme skutečně. "Co je ti sakra do toho, nech mě bejt, nešmíruj mě, je to můj život a 

jestli se ke mně budeš takhle chovat, už mne nikdy neuvidíš." 

Pokud nejsme spokojeni s výchovou, která se nám dostala, můžeme se u svých dětí chovat 

naprosto opačně. Nechceme opakovat chyby svých rodičů. Pak se může lehce stát, že se jen 

uchýlíme k opačnému extrému, který může být stejně nefunkční jako to, čemu jsme se chtěli 

vyhnout. Pamatujme, že ani přílišná přísnost, ani rozmazlenost nejsou ideálem. 

Velkou chybou je také nestejný přístup k dětem. Protěžování jednoho dítěte z jakéhokoli 

důvodu se projeví negativně. Způsobíme tím, že děti začnou nezdravě soupeřit nebo dokonce 

jedno druhé nenávidět. 

B. Partnerství SI) 

Partnerský vztah často vzniká na základě zamilovanosti. Ta ovšem nevydrží neomezeně 

dlouhou dobu, proto je partnerství nutné založit na úplně jiných hodnotách. Jsou jimi 

vzájemné pochopení, tolerance, trpělivost. Není snad nutné příliš zdůrazňovat, že partnerský 

vztah by měl být vyrovnaným soužitím dvou rovnoprávných lidí. Partnerství by se dalo 
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přirovnat spíše k dlouhodobému projektu, jehož náplní je každodenní soužití, společné 

budování a řešení drobných i rozsáhlejších problémů. Smyslem partnerství je potom z jeho 

přirozené podstaty stvořit nového člověka a to jak po stránce fyzické, tak po stránce duševní

tedy, mít děti a co nejlépe je připravit pro úspěšný život. A to je úkol velmi nelehký. 

Správným krokem je jistě harmonický domov. K tomu je nutné mít s partnerem zdravý vztah, 

tedy respektovat ho/ji i s odlišnostmi, ať se už jedná o ty malé každodenní, nebo větší. 

Budování dobrého partnerství vyžaduje mnoho úsilí. Konflikty totiž mohou vznikat prakticky 

všude. Jedním z klasických míst je komunikace. Zde se více než v jiných oblastech projevuje 

individualita. Zde chci zdůraznit, že když budu psát o ženách a mužích, neznamená to, že píšu 

o všech. Zrovna Váš případ samozřejmě může být jiný. Berte proto prosím následující 

odstavce s nadhledem a nezlobte se, pokud zrovna pro vás použitá tvrzení nebudou platit. 

Muži a ženy mohou mít rozdílné vnímání reality, myšlení i řešení situací. U mužů často 

převažuje funkce levé mozkové hemisféry, tedy analytické myšlení, dlouhé a podrobné 

logické úvahy, kvantitativní přístup a řád. U žen zase pravá hemisféra, tedy celostní pohled na 

situaci, rychlé intuitivní rozhodování a citovost. To ale neznamená, že musí docházet 

k odlišným závěrům. Naopak, jen k nim často dojdou jinými cestami. 

Tohle je třeba v partnerském životě mít na paměti. Ženy jsou leckdy zvyklé řešit problémy 

hovorem, porovnáváním zkušeností a sdílením. Muži naopak chtějí problém řešit sami. 

Rozebrat si jej, získat nadhled. Pokud se obrací o pomoc, tak spíše do expertní poradny kvůli 

dílčímu problému. Muži často špatně snášejí bezradnost a k řešení problému přistupují až 

když mají promyšlený postup. Tyto 2 přístupy na sebe logicky narážejí. Žena například 

potřebuje s mužem sdílet, co se jí za celý den přihodilo a muž jí chce pomoci tím, že jí začne 

udělovat rady, nabízet východiska, jak si má věci lépe zorganizovat, nebrat si tolik maličkosti 

atd. Žena to vnímá jako poučování a odsouzení toho, co dělala doted'. Logicky odpoví 

agresivitou nebo výčitkami. Muž je přesvědčen, že je naprosto bezdůvodně trestán za 

poskytnutí toho, co se od něj očekávalo a rozvíjí se hádka. Oba partneři tak mají pocit, že jim 

ten druhý nerozumí. 

Řešením může být, pokud se muži naučí ženám zúčastněně naslouchat a ženy by si měly 

uvědomit, že udílení rad není míněno jako poučování. Pomůže také, pokud muže upozorní, že 

si chtějí prostě jen popovídat. 

Potíže mohou vzniknout i ve vyjadřování lásky. Muž ve dlouhodobějším vztahu vyjadřuje 

svou lásku skutky. Dělá přesčasy, vyrobí novou polici, stará se o rodinu. Ženy však také 
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pracují a starají se o rodinu. Potřebují vědět, že je muž stále miluje, že jsou pro něj ještě 

přitažlivé a tyto důkazy jsou schopné rozeznat spíše v romantických pozornostech, jako jsou 

malé dárky a květiny, než ve spraveném odpadu. Muži zase potřebují především ženino 

ocenění a obdiv za to co dělají, za šikovnost, za zalití záhonku, za úžasně tvarovaný biceps 

nebo za skvělý guláš. 

Jak se hádat: Vybraná pravidla konstruktivní hádky podle Kratochvíla 52
) 

Hádka bytostně patří ke vztahu a pokud je hádkou správnou, konstruktivní, pomáhá pročistit 

ovzduší a vyřešit spoustu problémů. Destruktivní hádka, ta, co má za cil druhému ublížit, ne 

řešit problém, nebo nad ním vyhrát, ne dojít ke kompromisu, je samozřejmě škodlivá. 

Všechny negativní pocity mají být včas projeveny v konstruktivní hádce. 

• Hádka se má konat jen po předběžné dohodě. 

• Kdo začíná hádku, má si předem ujasnit o co mu jde, čeho chce dosáhnout. Cílem není 

porazit druhého, ale společnými silami zvládnout problém. 

• Hádka má dodržovat pravidla čestné hry, za prohřešky se považují: 

- Rána pod pás- (argumenty nejdou k věci, ale mají partnera zasáhnout na jeho 

citlivém místě) 

-Přitlačení ke zdi- vyčítání starých, odbytých věcí (čím se kdo provinil před 

rokem ... ) 

- Útok proti osobám a předmětům, které má partner rád -(tvoje matka, tvoje 

knihy ... ) 

-Zevšeobecňování (ty vždycky ... , nikdy .. ) 

-Nepřiměřené prostředky- (vyhrožování rozchodem, sebevraždou ... ) 

Samozvané dobrodiní: 

Viděla jsem nejeden případ, kdy člověk dělal pro druhého něco, o co ani v nejmenším nestál a 

pak za to vyžadoval vděk. Byl pak velice rozezlený a cítil se ublíženě, když ho nedostal. 

Napříkladjedna žena nabízela svému partnerovi, že mu udělá řízek. Ten jí však nejméně 3x 

opakoval, že ho nechce. Ona ho stejně udělala a když si ho partner odmítl vzít, začala mu 

nadávat do nevděčm'ků a rozplakala se. Proto pamatujte, že když chcete pro druhého něco 

udělat, mělo by to být něco, o co stojí. 
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Vzájemná úcta 

Už vás někdy napadlo, že právě partner či partnerka je tím, před kým byste se měli upravovat, 

na kterého byste se měli snažit dobře působit, ne nějací neznámí lidé venku? Někdy se stává, 

že nejsou dodržovány naprosté základy a samozřejmosti, jako: 

• Čistota těla 

• Čistota oblečení 

• Čistota a úprava vlasů 

• Základní kvalita oblečení .. . speciálně vytahané tepláky a trika, nebo staré trenýrky 

by měly být tabu. 

Dodržováním těchto základů ukážete partnerovi nebo partnerce respekt, to, že si ho vážíte, že 

vám stojí za to, abyste kvůli němu něco udělali, že vám záleží na jeho/jejím názoru na vás. 

Obzvlášť pro muže byl vždy velice důležitý vzhled jejich partnerky. 

Vzhled jistě není všechno, ale je veliká chyba ho podceňovat. 

C. Přátelství 

Neboli sdílená radost - dvojnásobná radost, sdílená bolest - poloviční bolest. 

Přátelé nám pomáhají ve složitých životních situacích a hasí naši přirozenou potřebu 

sociálního kontaktu. Mít přátele a vídat se s nimi je více než žádoucí, není prospěšné být 

pouze se svým partnerem, či nejužší rodinou. Přátelé jsou rozptýlením, zdrojem nových 

podnětů a témat v našem životě i záchrannou sítí v těžkých situacích. 

52. Spánek 
Je základním a naprosto nezbytným typem odpočinku. Zajišťuje nám rovnováhu, spokojenost 

a má vysoký význam také pro výkonnost. Jinými slovy odpočatí uděláme tu samou práci lépe 

a rychleji. Byť je většinou označován jako odpočinek pasivní, skutečnost je jiná. Ve spánku 

naše tělo regeneruje své psychické i fyzické síly. Ne nadarmo se říká ráno je moudřejší 

večera. 
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Potřeba spánku je naprosto individuální záležitostí. Liší v závislosti na věku, (nejdéle spí děti, 

později potřeba spánku klesá) a liší se i člověk od člověka. Proto spěte, kolik potřebujete. 

Spánkové studie říkají, že průměrná hodnota je 7,5 hodiny. Nejmenší však byla 2 a největší 

15 hodin spánku denně. Je tedy důležité, abyste vyhověli právě své individuální potřebě. 

Dlouhodobý nedostatek spánku má totiž za následek těžké deprese a později i psychotické 

stavy. 53
) Na to by si měli dát pozor především lidé, kteří mají v rodině psychickou chorobu. 

Důležitá je také pravidelnost. Studie ukazují, že nepravidelnost má podobně špatný vliv na 

psychiku jako spánkový nedostatek. 

Špatně působí také příliš dlouhé dospávání. Pokud máte výraznější potíže se spánkem z jiného 

důvodu než z nedostatku času, přečtěte si k danému problému nějakou literaturu a 

vyzkoušejte její doporučení, nebo navštivte lékaře. 

53. Jak to všechno stihnout aneb umění plánovat svůj čas. 

"Mám moc práce, sejně na to nemám čas, stejně bych to nemohl stihnout." To jsou 

argumenty, které slýcháme vcelku často. Vím, že slova jako disciplína a organizace jsou 

v dnešní době poněkud neoblíbená, nejsou však našimi nepřáteli. Mohou nám být velmi 

dobrými pomocníky na cestě k vyšší výkonnosti. Pomohou uspořádat život tak, abychom 

mohli trávit svůj čas co nejefektivněji, zvládli co nejvíce v co nejkratším čase a mohli si 

dovolit dělat i věci, o kterých už dlouho přemýšlíme či sníme, ale vždycky nám do nich tak 

nějak něco přijde. Uvědomme si, že jsme to my, kdo je plánem našeho času a jen na nás 

samotných tedy záleží, jakým způsobem ho využijeme. Čemu věnujeme více času a čemu 

méně. Co je pro nás důležité a bez čeho se obejdeme. 

Také popřemýšlejme, jestli skutečně všechny věci, které máme na starost,i musíme dělat 

právě my. Je skutečně nutné starat se i o starší děti jako o malé, prát jim a pravidelně vařit? 

Nemůže tento týden dostat mytí nádobí na starost jiný člen rodiny? Skutečně jsem jediný, kdo 

umí vysávat, nakupovat, spravit odpad, vyměnit žárovku? V rodině by se jednotliví členové 

měli podílet na každodenním chodu podle svých možností. Vše samozřejmě závisí na do

mluvě, ale ta by měla být udělána s přihlédnutím k zdravému rozumu, odpovědnosti a ke 

spokojenosti všech. 

Pokud oba partneři chodí do zaměstnání, není správné, aby se o domácnost staral pouze jeden 

z nich. Hospodaření doma může být obtížnou plnohodnotnou prací, zvláště pokud je více 

malých dětí. Pokud pracují oba partneři, je správné domácí povinnosti rovnoměrně rozdělit. 

Neexistuje žádný skutečný důvod, proč by měl jeden z partnerů pracovat víc, než ten druhý, 
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snad jen špatné návyky, lenost, alibismus a sobectví. Tedy samozřejmě pokud dotyčný není 

například nemocný. Také nezapomeňte, že cokoli doma děláte, vštěpujete svým dětem jako 

standard chování. Rozmyslete si tedy dobře, k čemu chcete odsoudit je samotné, nebo jejich 

budoucí partnery. 

Jak si udělat časový plán 

1) Udělejme si seznam aktivit, kterým se musíme a chceme ve svém životě věnovat. 

2) Ohodnot'me tyto činnosti z hlediska důležitosti. 

3) Udělejme si týdenní plán, kde bude každá činnost zaujímat dle důležitosti určitou část 

času. 

Vybudujme své plánování na neměnných činnostech, jako je práce nebo škola a postupně 

zabudovávejme ostatní činnosti tak, aby na sebe co nejlépe navazovaly, aby v nich nebyly 

zbytečné prostoje. Jedeme-li například z práce či školy a chceme stihnout ještě nějaký ten 

sport, najděme si sportovní zařízení, které máme po cestě. Ušetříme tak čas, který bychom 

museli věnovat návratu domů a následné cestě na sportoviště. Nutné prostoje je dobré vyplnit 

nějakou činností. Než pojede autobus domů, můžeme navštívit knihovnu, jít nakupovat, 

sehnat si hodiny klavíru atd. Vyhneme se tak například přejídání z nudy. 

Tabulka pro záznam týdenního rozvrhu činností je zařazena v přílohách. 

54. Terapie smyslů 54
) 

Jsou to právě smysly, jejichž prostřednictvím přijímáme podněty z okolního prostředí. Proto 

mají na naši psychiku tak velký vliv. Když dostáváme kladné a harmonické informace, jsme 

celkově silnější a vyrovnanější. 

A. Zázračný dotek 

Když jsme malí, poskytuje nám rodičovské objetí a doteky pocit bezpečí, zajišťuje správný 

duševní vývoj a rozvoj osobnosti i nenarušených mezilidských vztahů. Potřeba dotyku však 

přetrvává po celý lidský život. Bohužel je v naší společnosti většinou spojována s dětstvím, u 

dospělých pak se sexem. V dospělém věku si neuvědomujeme, že potřeba příjemného dotyku 

s druhým člověkem je jednou z nejzákladnějších. Samozřejmě tím nemyslím tlačenici 

v dopravním prostředku či ve frontě ke kase, ale dotyky od blízké osoby. Především u mužů 
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bývají projevy něhy považovány za slabost. Neuvědomujeme si, že obzvláště v těžkých a 

vypjatých stresových situacích nemusí povzbudivé slovo stačit. Přátelské objetí, poplácání 

po rameni nebo pohlazení vyvolává u člověka hluboké pocity jistoty, pohody, důvěry, štěstí a 

radosti. Někteří z nás se toho však neodváží, na vině bývají naučené programy, většinou již 

z dětství. Méně zábran v této oblasti mají například sportovci. Ti se dostávají do vypjatějších 

situací relativně často (závod, zápas, výhra, prohra, zranění, trénink) a vzájemná podpora jako 

je objetí nebo poplácání je pro ně samozřejmostí. Vezměme si z nich tedy příklad a 

odbourejme své negativní programy. Někteří dospělí svou potřebu dotyku uspokojují 

v nezávazném sexu nebo masážích. "Ze sebezkušenostních kurzů a výcviku kontaktní 

relaxace vyplývá, že pro většinu dospělých lidí je obtížné představit si, že by měli jiný tělesný 

než sexuální kontakt s blízkou dospělou osobou. Negativní programy se aktivují. Až po delší 

době v tomto chráněném prostředí vzájemné důvěry a tolerance se většina účastníků s rozpaky 

učí přijímat dotyky od druhých, nechat se masírovat, uvolnit se. Ukazuje se, že je mnohem 

těžší umět kontakt přijímat, než dávat, většina lidí chce být zpočátku aktivní. Až zkušenější se 

odváží přijímat doteky a péči od druhých, plně relaxovat, třeba při masáži obličeje nebo zad." 
55) 

B. Zrak 

Prostřednictvím očí získáváme ze svého okolí nejvíce informací. Podněty, které takto 

přijímáme, by měly být harmonické a co se týká jejich počtu, nemělo by jich být moc, ani 

málo. Příliš podnětů unaví a přetíží, málo podráždí, nebo také unaví. Správné prostředí je 

například příroda, nebo estetické a uspořádané prostředí vnitřní. Zeptejte se sami sebe, jak 

na vás působí byt, který je dobře zorganizovaný a uklizený, kde má vše své místo, na kterém 

to v případě potřeby rychle najdete. A jak působí neupravený a neuklizený byt bez 

organizace, kde musíte alespoň 1 O minut hledat věci každodenní potřeby, jako jsou nůžky. 

C. Barvy 

Černá, šedá a tmavé odstíny obecně jsou považovány za barvy deprimující. Jasné barvy 

potom vyvolávají více pohody a optimismu. Studené barvy jako je modrá nebo zelená působí 

uklidňujícím dojmem, proto je lze doporučit třeba do ložnice. Naopak teplé barvy, jako je 

červená, oranžová, nebo žlutá nás povzbuzují a oživují. Příliš dlouhé vystavení teplým 

barvám ale může vyvolat neklid, podrážděnost nebo agresi. Komu z vás by vyhovovala 

červeně natřená třída nebo kancelář? 
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D. Světlo 

Sluneční světlo je pro lidskou psychiku velice důležité (nejen pro ni, sluněním vzniká přece 

vitamín D). Přírodní světlo upravuje hladinu melatoninu, hormonu, který má velký význam 

pro dobrou náladu, správný spánek a reprodukční cyklus. Působí také proti stárnutí a udržuje 

imunitní systém funkční až do vysokého věku. Silné, intenzivní světlo výrazně prospívá naší 

psychice. Pomáhá předcházet podzimním depresím, může je dokonce i úspěšně léčit. Lidé 

žijící v severních oblastech, kde je v zimním období nedostatek slunečm'ho svitu, jim 

podléhají častěji. Měli bychom se tedy přirozenému slunečnímu světlu vystavovat co nejvíce. 

Nejlépe v ranních a dopoledních hodinách. Také budovy, ve kterých trávíme větší množství 

času (pracoviště, škola, domov ... ), by měly mít silné intenzivní plnospektrální osvětlení (asi 

2000 Iuxů). 55
) 

E. Sluch 

Tento smysl je velice citlivý, jeho přílišné zatížení může vézt k podrážděnosti, nepozornosti, 

únavě. Zvuk dokáže dokonce poškodit orgány. Může být významným stresorem, obzvlášť, 

když jeho intenzitu nedokážeme ovlivnit. 57
) Ne nadarmo se říká "ticho léčí". Léčit však 

dokáže i zvuk. Jistě všichni víme o škále relaxační a meditační hudby na pultech obchodů. 

Ideální jsou napřl'klad různé zvuky přírody, které nejeden člověk používá i jako pomocm'ka 

při usínání. Mladí lidé dnes dávají přednost muzice živější a rytmické, která je nabíjí energií. 

Je však nutné upozornit, že příliš hlasitá muzika prokazatelně poškozuje sluchové 

orgány.Vezměte si například poslouchání hudby v dopravních prostředcích. Sám autobus je 

zdrojem relativně velkého hluku a pokud chceme skladby dobře slyšet, musíme zvuk zesílit 

natolik, aby ho přehlušil. Mezi intenzitou zvuku, která stačí k poslouchání doma a intenzitou, 

kterou nastavujeme v dopravě a na ostatních hlučných místech, je velký rozdíl. Je třeba si 

uvědomit, že takovéto poslouchání muziky sice prospívá naší duši nyní, budoucí případná 

hluchota jí však prospívat nebude. 

v 

F. Cich 

Tento smysl je velice důležitý při mezilidských kontaktech. Pomáhá nám utvářet dojem o 

druhé osobě, zvláštní význam má v milostných vztazích. Někteří lidé uvádí, že se rozešli se 

svým partnerem také proto, že jim přestal vonět. I v historii má čichový vjem velký význam. 

Odedávna se používala kadidla, parfémy, vonné oleje ... Srovnejte zážitek z příchodu domů, 
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když v prvním případě bude prostor zapáchat po nevynesených odpadcích a v druhém případě 

bude větraný. 

Zde opět vyzdvihnu důležitost každodenní hygieny. Většině z nás takovou samozřejmost 

jistě připomínat nemusím, ale kdo jezdí pravidelně hromadnou dopravou, jistě se se mnou 

shodne na tom, že někteří spoluobčané mají v této oblasti výrazné rezervy. Opravdu 

každodenní hygiena je skutečnou společenskou nutností. Mnozí z nás necítí sami sebe, pro 

okolí však může být situace nepříjemně jiná. Proto nechť voňavka nadále zůstává záležitostí 

individuální, vodu, mýdlo a deodorant či antiperspirant bychom měli používat pravidelně 

všichni. 

55. Odpočinek a relaxace 

A. Relaxační techniky 

"Relaxace znamená vědomé a soustředěné uvolňování duševního a tělesného napětí" s s) 

Málokdo si uvědomuje, kolik potíží, které ho trápí, může být způsobeno nadměrným 

fyzickým, nebo psychickým napětím. Možná v něm má původ nepříjemná bolest hlavy nebo 

páteře. Možná proto někteří z nás nemohou tak dlouho usnout a budí se daleko před tím, než 

musí vstávat. Zkusme si ve svém nabitém dni najít čas pro relaxaci. Pokud ji nepotřebujeme 

nyní, může prospět v budoucnu, kdy budeme časově vytíženější. Relaxaci se musí člověk učit 

jako jakémukoli jinému umění. Od útlého věku jsme vedeni k tomu, abychom se naučili 

ovládat své chování. Myšlenky se však ovládat neučíme. Zůstávají svobodné, daleko více 

blízké naší přirozenosti. Za některých okolností je však výhodné umět ovládat i je . Například 

pokud potřebujeme spát a ne myslet na blížící se maturitu nebo uzávěrku a hledět nervózně 

do stropu. Když myšlenky víří hlavou a my víme, že nám to už není ku prospěchu, je potřeba 

vypnout a načerpat duševní síly. V takových případech je dobré umět se osvobodit relaxací. 

Nenechte se odradit počátečním neúspěchem. Je naprosto přirozené, že se soustředění jen na 

jednu věc ze začátku nedaří. Úspěch se může dostavit třeba až po několika týdnech. Ale 

nehojte se, určitě přijde. Když se myšlenky rozběhnou, je třeba je pokaždé vrátit zpět 

na správné místo. Znovu a znovu, dokud se to nepoddá. 

Místnost, kde budeme relaxovat, by měla být klidná, ani příliš přetopená, ani chladná. Náš 

oděv by měl být pohodlný. 
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B. Dechová cvičení 

Břišní dýchání 

Lehneme si pohodlně na záda, pokrčíme nohy a ruce položíme na břicho. Vdechujeme i 

vydechujte pomalu a pravidelně, pouze do břicha. Hrudník by se pohybovat neměl.Vnímáme, 

jak se břišní stěna při nádechu vyklenuje směrem nahoru a do stran a při výdechu klesá zpět. 

Soustředíme se pouze na svůj dech, nemyslíme na nic jiného. 

Toto dýchání lze později provádět i s propnutýma nohama. 

Nácvik správné dechové vlny 

Lehneme si na záda na koberec nebo měkkou podložku, (může posloužit ručník). 

Nejprve vyzkoušíme jednotlivé části dechové vlny odděleně. 

1. Břišní dýchání: Provádíme stejným způsobem jako v předešlém odstavci. 

2. Dolní hrudní dýchání: Přemístíme ruce na dolní část hrudníku a snažíme se 

vdechovat do ní. Rukama sledujeme, jak se hrudník při nádechu vyklenuje a rozpíná 

do stran. Při výdechu můžeme hrudník postupně větší a větší silou stlačovat. 

3. Horní hrudní dýchání: Přemístíme dlaně na horní část hrudníku do oblasti pod klíční 

kosti. Vdechujeme do horního hrudníku tak, abychom cítili, jak se rozpíná. 

Při výdechu sledujeme pohyb hrudní kosti směrem k nohám. Tento typ dýchání je 

nejobtížnější a jistě bude chtít nějakou dobu nácviku. 

Obrázek 1459
) 

Správná dechová vlna začíná nádechem do oblasti břicha, jehož svalstvo je povolené, 

poté postupuje do dolního a horního hrudníku. Hrudník se rozpíná do všech stran, ne 
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jen směrem vzhůru. Výdechová vlna začíná zatnutím břišních svalů (neboli první klesá 

břicho), poté se do klidové polohy navrací dolní a horní hrudník. Žebra a hrudní kost se při 

tom pohybují směrem k nohám. Toto cvičení neprovádějte v mnoha opakováních, aby 

nedošlo k hyperventilaci. 

C. Aktivní odpočinek 

Je důležité, aby se náš odpočinek nestal jen pasivní záležitostí. Pokud budeme všechen svůj 

volný čas trávit u televize, rozvoji osobnosti to příliš neprospěje, nemluvě o vztazích s našimi 

blízkými. Nechci tu vést válečné tažení proti pasivnímu odpočinku nebo televizi, jistě mají 

v našich životech také své místo, obzvlášť po velmi náročném dni. Část odpočinku by v sobě 

měla obsahovat naši vlastní aktivitu. Něco, co rozvíjí schopnosti a dovednosti. Mluvím o 

sportech (lyžování, cyklistice, běhání, bojových sportech, fotbalu, sportovních hrách atd.), 

také o kultuře (kino, divadlo, muzika .. ) a koneckonců všech ostatních věcech, do kterých se 

zapojujeme tvořivě. Výcvik psů, sbíraní různých předmětů, pěstování rostlin a chování 

živočichů, ochotnické divadlo, hru na hudební nástroj atd. 

Také je dobré střídat duševní práci s prací tělesnou. Například člověk, který má sedavé 

zaměstnání, by měl čas strávený na židli v kanceláři nějakým způsobem tělesně vyrovnat. 

Pokud jste například studenti, víte, že procházka se psem na čerstvém vzduchu vám během 

úmorného učení na zkoušku velice prospěje. Platí to i naopak. Od fyzické práce se nám 

nejspíše uleví, když si na chvíli sedneme a třeba si přečteme noviny. 

To je přibližně celé. 

Nyní máte dostatek informací. Můžete se tedy směle vydat na cestu, už jste udělali první 

krok. A jak se říká, i ta nejdelší cesta začíná prvním krokem. Pokud jím ale i skončí, 

není to k ničemu. Je třeba udělat i všechny další kroky, jinak k cíli není možné dojít. 

Tak tedy, přeji vám št'astnou a hlavně příjemnou cestu. 

"Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod" 
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