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Vliv řízeného pohybového režimu na obezitu 

Abstrakt 

Název: Vliv řízeného pohybového režimu na obezitu 

Cil práce: Cílem práce je navrhnout vhodnou formu cvičení ke snížení hmotnosti a stravovací 

režim pro osoby obézní nebo trpící nadváhou. 

Metoda: Pro pokus byli vybráni tři probandi s nadváhou. Na servisním pracovišti tělesné 

výchovy a sportu CASRI v Praze bylo provedeno měření tří zmíněných probandů a 

zaznamenány výchozí hodnoty. Probandům byl nastíněn vzorový zdravý jídelníček a vhodné 

potraviny ke konzumaci. Dále jim byl stanoven dvakrát týdně silový trénink a jedenkrát týdně 

plavání. Po uplynutí doby tří měsíců bylo opět na servisním pracovišti tělesné výchovy a 

sportu CASRI v Praze provedeno opětovné měření probandů. 

Výsledky: Z dosažených výsledků vyplynulo, že u všech tří probandů došlo k mírnému 

snížení tělesné hmotnosti a nárůstu svalové hmoty. K dosažení lepších výsledků by bylo 

potřeba delšího časového období a intenzivnějšího tréninku. 

Klíčová slova: obezita , zdravá výživa, trénink , snížení hmotnosti 
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Abstrakt 

Titule: Influence controlled move aktivity on obesity 

Objectives: The aim of my work is to suggest an adequate training and meal plan for 

overweight people to reduce their body weight. 

Methods: Three overweight people were chosen for the study. Firstly we measured all 

probands and registered the figures in sport service centrum CASRI in Prague. Secondly 

according to the results from sport service centrum CASRI in Prague, I recommended 

probands well-balanced meal plan and regular training including swimming. After three 

months all probands were measured in sport service centrum CASRI in Prague again. 

Results: Following. comparison the figures before and after the test, I could confirm the 

reduction of probands' body weight. 

Key words: obesity , health food, training , reduction ofbody weight. 
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Vliv řízeného pohybového režimu na obezitu 

I. Úvod 

Ve své bakalářské práci, kterou jsem nazval "Vliv řízeného pohybového režimu na obezitu" 

jsem se rozhodl pojednat o obezitě nejen jako o problému některých jedinců, ale jako o 

civilizační chorobě dnešního světa. V dávných dobách, kdy ještě bylo běžné pravidelné 

střídání období dostatku potravy s týdny a měsíci strádání a kdy hlad a podvýživa byly častou 

příčinou úmrtí, staly se symbolem hojnosti, zdraví a plodnosti ušlechtilé a kypré tvary. Od 

těch časů se ale mnohé změnilo. Téměř na každém kroku nás lákají nejrůznější potraviny a 

pochutiny. Často se stává, že jíme, aniž bychom vůbec měli pocit hladu. Naše tělo si ale stále 

udrželo zvyk veškerý přebytek ukládat na horší časy a tak jej hromadí ve formě zásobm'ho 

tuku (www.obezita.cz). 

Žijeme v době, kdy jsou na většinu lidí kladeny vysoké nároky, jak pracovní, tak i 

ekonomické. Moderní člověk se s rozvíjejícími technologiemi často čím dál tím míň setkává 

s manuální prací, protože většinu těchto břemen za něj přebírají stroje. Těžká fyzická práce je 

postupně víc a víc nahrazována technologií průmyslu. Na druhou stranu je tato ušetřená práce 

vyměněna za práci kancelářskou, kde tráví lidé většinu dne. Proto u mnoha z nás je jakýkoli 

pohyb jen vzácnou činností. A právě pravidelné sportování je jedním ze základních 

předpokladů nejen ke snížení nadváhy, ale i zdravého způsobu života a prevencí mnoha 

chorob. Nedostatek pohybu, hromadící se stres a s ním také špatné stravovací návyky a 

přejídání jsou trendem dnešní doby. 

Česká republika patří v Evropě k zemím s největším výskytem obezity, skoro každý 

druhý člověk má u nás nadváhu a s tím i spojené zdravotní komplikace, nemocnost a zvyšující 

se úmrtnost těchto lidí. 

Tato bakalářská práce může být také vodítkem nebo pomůckou pro lidi, kterých se 

nadváha či obezita týká a hodlají se s tím vypořádat. Každopádně vše většinou záleží na 

každém z nás a naší vůli se s tomuto problému postavit čelem. 
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II. Cíl práce, úkoly a hypotézy 

Cíl práce: 

Cílem mé bakalářské práce Je na základě prostudovaných materiálů navrhnout 

vhodnou formu cvičení ke snížení hmotnosti a doporučit stravovací režim pro osoby obézní 

nebo trpící nadváhou. 

Úkoly: 

1. Prostudovat dostupnou literaturu, studie a články 

2. Poznatky zpracovat v teoretické části 

3. Stanovit hypotézy práce 

4. Stanovit metodologii výzkumu 

5. Vybrat vhodné probandy k cvičení na snížení hmotnosti 

6. Vyšetřit a změřit pro bandy na počátku plánovaných aktivit 

7. Provádět s pro bandy řízenou pohybovou aktivitu 

8. Vyšetřit a změřit vybrané probandy po ukončení tříměsíčního cvičení 

9. Zpracovat výsledky 

1 O. Vyhodnotit výsledky výzkumu 

ll. Zpracovat závěr 

Hypotézy: 

Hypotéza 1: Předpokládám, že řízeným pohybovým režimem formou silového 

tréninku, plaváním a šetrnou úpravou jídelníčku po dobu tří měsíců dojde ke snížení 

hmotnosti tří vybraných probandů, která bude měřena v kilogramech. Předpokládám snížení 

hmotnosti asi o 5%. 

Hypotéza 2: Předpokládám, že řízeným pohybovým režimem formou silového 

tréninku a plaváním dojde ke zlepšení poměru svalové hmoty oproti tuku, který bude 

měřen v kilogramech. Předpokládám nárůst svalové hmoty asi o 5%. 
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III. Teoretická část 

1 Obecná charakteristika obezity 

Nadváha a obezita jsou charakterizovány nadměrným ukládáním tuku v těle. U 

obézních mužů přesahuje tuk 25%, u žen 30% (u starších 35%) tělesné váhy. Obezita vzniká 

jako následek energetické nerovnováhy, tedy nepoměru mezi příjmem a výdejem energie. 

Obezita je rovněž závažné chronické metabolické onemocnění, které je charakterizováno 

zvýšeným podílem tuku na tělesném složení se současným vzestupem tělesné hmotnosti nad 

normální rozmezí. Obezitu je nutné chápat jako nemoc a současně důležitý rizikový faktor 

podílející se na vzniku řady dalších onemocnění. A to zejména diabetes mellitus 2. typu, 

arteriální hypertenze, ischemická choroba srdeční, dna a další. Pro posouzení zdravotních 

rizik vyplývajících z obezity je nutné zohlednit i rozložení tuku. Podle rozložení tuku 

rozeznáváme dva typy obezity - méně nebezpečný gynoidní typ (ženský typ obezity, nebo 

také obezita tvaru hrušky) s akumulací tuku v oblasti hýždí a stehen a typ androidní (mužský 

typ obezity, nebo také obezita tvaru jablka), kde je tuk nahromaděn zejména v oblasti břicha. 

Nadměmé hromadění tuku v břiše výrazně zvyšuje riziko vzniku komplikací vyplývajících z 

obezity. Nadváha a obezita jsou významným celosvětovým zdravotním problémem, který 

dosahuje rozměrů epidemie. Podle údajů WHO (Světová zdravotnická organizace) je v 

současnosti na světě více než 1 miliarda lidí s nadváhou a více než 300 milionů je klinicky 

obézních. Zvlášť alarmující je nárůst nadváhy a obezity v dětské populaci. Češi patří mezi 

nejobéznější národy v Evropě. Téměř 3/4 mužů a více než polovina dospělých žen se nachází 

v oblasti nadváhy (Svačina, 2000). 
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2 Příčiny obezity 

Příčiny vzniku obezity lze rozdělit do dvou skupin na ovlivnitelné a neovlivnitelné. 

Nejprve bych ale pojednal o příčnách obezity, které nemají vstah ke zdravotnímu stavu. 

2.1 Příčiny obezity nesouvisejícf se zdravotním stavem 

• Nedostatek pohybu a sedavý způsob života: pravidelná fyzická aktivita a sport 

jsou nezbytnou podmínkou dobrého zdraví a základní prevencí vzniku nadváhy 

a obezity. 

• Sociálně-ekonomické podmínky života: nedostatek finančních prostředků 

nemusí být příčinou vzniku nadváhy. Na druhé straně je jisté, že je možné jíst 

racionálně, aniž by to stálo příliš mnoho peněz. 

• Nevhodné výživové zvyklosti a přejídání: je nutné si uvědomit, že jídlo tu není 

proto, aby ho člověk využíval jako obranu proti stresu, či jako náhražku za 

osobní aktivitu, nýbrž je tu proto, aby mu dodalo to, co potřebuje k životu a 

dobrému zdraví. Jídlo není kompenzace nedostatečné aktivity. 

• Tlak prostředí (vliv reklam na nevhodné potraviny, nevhodné společenské 

zvyklosti a životní zvyklosti): klamavá reklama zneužívá především dětí. 

Zatím neexistují (alespoň u nás) žádná legislativní omezení. Jedinou možností 

je citlivé výchovné působení (Fořt, 2004). 

2.2 Ovlivnitelné zdravotní příčiny vzniku obezity 

• Mimořádně snížený klidový výdej energie (příčina je v poruše štítné žlázy): 

řešení je preventivní včasné podávání forem jódu již těhotným ženám, 

pokračovat by se mělo i v průběhu dětství. K tomu většinou postačí pravidelná 

konzumace některé z doplňků výživy, obsahujícího mimo jiné také jód. 

• Nadbytek kortizonu (vzniká poruchou činnosti nadledvin - tzv. Cushingův 

syndrom- nebo je to důsledek dlouhodobého podávání kortikoidů): do stavu 

nevhodně přehnané aktivity nadledvin je však možné dostat se také 

dlouhodobým působením stresu. Proto je důležité vyhýbat se dlouhodobě 

nezvladatelnému stresu. 

• N edostatečná produkce růstového hormonu. 
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• Porucha činnosti mozku (z jakýkoliv příčin): např. důsledek obtížného porodu, 

úraz hlavy nebo operace mozku, případně to mohou být poruchy vývoje mozku 

v prenatálním i těsně postnatálním období (například v důsledku nevhodné 

výživy). 

• Podávání psychofarmak: je zde možnost nahradit psychofarmaka některými 

přírodními produkty. Kromě psychofarmak existují i některé další léky, které 

mohou snížit klidový výdej energie. V případě podávání psychofarmak je 

vhodné ukončit toto podávání co nejdřív je to možné. 

• Předčasné podávání antikoncepce: Není vhodné u dívek mladších 15 let, 

evidentně vykazujících tendence k vývoji nadváhy (Fořt, 2004). 

2.3 Neovlivnitelné příčiny vzniku obezity 

• Genetické dispozice- vyšší výskyt obezity u lidí, jejichž rodiče jsou obézní 

nebo trpí výraznou nadváhou: vznik nadváhy je v tomto případě závislý na 

tom, po kterém z rodičů zdědil jedinec nepříznivé vlastnosti (pomalý 

metabolismus). Je tedy mírně vyšší pravděpodobnost, že lidé z hmotnostně 

smíšených manželství budou taktéž obézní. 

• Genový defekt MC- 4 R (4. typ receptoru pro melanokortin se projevuje 

patologickou žravostí a časným nástupem obezity) (Fořt, 2004). 

Obezita vzniká interakcí genetických a zevních faktorů. Samozřejmě existují určitá 

období, která jsou pro rozvoj obezity velmi významná- u žen zejména doba těhotenství a 

období po něm, dále období přechodu, u dívek doba dospívání, všeobecně pak stresové 

faktory a určitá období, kdy se snižuje pohybová aktivita - nástup do zaměstnání, založení 

rodiny, rodinné či pracovní problémy, ukončení sportovní činnosti, odchod do důchodu apod. 

(Kocourková, 1995) 

2.4 Nepoměr mezi příjmem a výdejem energie 

O nepoměr mezi příjmem a výdejem energie jde ve všech případech a může být 

způsoben: 

• Nadměrným příjmem energie - hlavně zvýšeným přívodem tuků. Ty totiž mají 

dvakrát více energie než sacharidy a bílkoviny. V rozvinutých zemích, kde nás neustále 
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bombardují reklamy na všechny možné druhy potravin a které nabízejí vyhublé modelky, 

je jídla skutečně nadbytek. A tak ani není divu, že stále přibíráme. 

Nedostatečným výdejem energie, který je dán většinou nedostatkem pohybové 

aktivity a sedavým způsobem života. Společně s nadbytečným příjmem potravy jde 

bohužel ruku v ruce i naprostý nedostatek pohybu. Lidské tělo je k pohybu velmi dobře 

přizpůsobené a pokud jej k tomuto účelu téměř nepoužíváme (sedavý způsob života, 

doprava autem, neprovozování žádného sportu), začne ochabovat svalovina a přibývat 

tuková tkáň. A z toho pramení spousta problémů - snížená výkonnost a fyzická kondice, 

vyšší únavnost, bolesti zad, špatné držení postoje atd. 

• Většinou se jedná o kombinaci obou faktorů.( Krch, F. D. a kol., 2005). 

2.5 Genetické dispozice 

Víme, že minimálně z 50 % je obezita podmíněna geneticky. Pokud jsou oba rodiče 

obézní, pravděpodobnost výskytu stejného problému u jejich potomka je 80 %. Tato 

nevýhoda se ale dá změnit zvýšeným úsilím při dodržování správných stravovacích návyků a 

dostatkem pohybové aktivity (Hainer a kol., 2004). 

Podle Fořta má obezita také ve významném počtu případů dědičný základ. Toto 

konstatování je výsledkem intenzivm'ho výzkumu, a je tedy velkým úspěchem vědy, ovšem 

z hlediska "postižených" je to nález znepokojující. Znamená totiž, že tradiční způsoby řešení, 

tedy buď léčby, nebo "samoléčby'', s nejvyšší pravděpodobností selžou. 

2.6 Hormonální vlivy 

Přes rozšířený názor, že když je někdo obézní, je to kvůli nemoci, se při vzniku 

obezity uplatňují jen asi v 1 % případů. Je to především snížená funkce štítné žlázy 

(hypotyreóza) a zvýšená hladina hormonů kůry nadledvin (Cushingův syndrom) (Gauner a 

kol., 2004). 

2. 7 Metabolické vlivy 

Energetické nároky organismu určuje jeho tělesná hmotnost, pohlaví, stupeň fyzické 

aktivity. Přesto existují různé individuální, převážně geneticky kódované faktory (ale také 

individuální zkušenosti s dietami a výše základm'ho metabolismu), které energetickou 

rovnováhu ovlivňují. To znamená, že se obezita může objevit i u osoby, která opravdu 

nekonzumuje více než ostatní lidé. Pravděpodobně se ale méně pohybuje a vzhledem k 
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vrozeným dispozicím si musí dávat větší pozor na skladbu jídelníčku (Hainer, V. a kol., 

2004). 

2.8 Léky 

Některé léky mohou zvyšovat chuť k jídlu a přispívat tak k rozvoji nadváhy. Jsou to 

zejména některá antidepresiva, neuroleptika (psychofarmaka), tranqulizéry (léky na 

uklidnění), glukokortikoidy (hormonální léčba - hormony kůry nadledvin, které ovlivňují 

metabolismus), gestageny (hormonální léčba u žen) (Hainer a kol., 2004). 

2.9 Psychogenní faktory a jídelní zvyklosti 

U obézních osob je příjem potravy zvýšen v závislosti na zevních signálech a emoční situaci 

(reakce na osamělost, deprese, frustrace, napětí, dlouhá chvíle nebo stres). Tělesná hmotnost 

závisí značnou měrou na stravovacích zvyklostech. V rodině se člověk naučí nevhodné 

návyky, díky nimž pak bojuje s nadbytečnými kilogramy. Jak známo, stravovací zvyklosti se 

také liší v jednotlivých zemích (www.obezita.cz). 
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3 Základní rozdělení typů postavy 

Lidské tělo a jeho pohybová kultura spolu s jeho držením je určitým makem, působícím na 

naše okolí. Je určena především tělesnou výškou, hmotností a tvarem kostry. Americký 

psycholog William Sheldon (1898 - 1977) věnoval svůj život studiu typologie tělesné stavby 

člověka Své poznatky publikoval v roce 1940 v knize V arieties of human physigue. 

Pozorováním 4000 fotografií mužů (zepředu, zboku a zezadu) nakonec dospěl k defmici třech 

základní typů postav - endomorfnf, mezomorfnf a ektomorfnf. Toto rozdělení není 

samoúčelné a dodnes se z něj vychází například v kulturistice - každý typ postavy má svá 

například dietní specifika a také růmé druhy tréninků jsou pro daný typ jinak vhodné 

(www.e-kulturistikacz). 

3.1 Mezomorf 

Do první skupiny patří atletické postavy se širokými rameny, plným hrudníkem, užším 

pasem a dobře vyvinutým svalstvem. Užívá se odborný název mezomorf. Mezomorf má 

přirozenou velkou sílu. Svaly jsou velké a zároveň vyrýsované. Trénink by měl být co 

nejpestřejší a s občasnou změnou cviků, intenzity, záteží (obr.1). 

Obrázek č.1 Mezomorf 

(www.e-kulturistikacz) 

3.2 Ektomorf 

Dalším typem je člověk štíhlé až hubené postavy s menším množstvím svalové hmoty. 

Užívá se odborný název ektomorf. Ektomorf má dlouhé a tenké kosti, plochý hrudník, úzká 
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ramena, prakticky bez podkožního tuku. Problém s nabíráním hmotnosti, rychlý 

metabolismus. Trénink by měl být maximální, ale krátký (obr.2). 

Obrázek č.2 Ektomorf 

(www.e-kulturistika.cz) 

3.3 Endomorf 

V případě zavalitější postavy s větším množstvím podkožního tuku se jedná o 

endomorfa. Člověk se silnými a těžkými kostmi. Snadno nabírá hmotnost, má však problém s 

vyrýsovánim svalstva. Doporučuji se i jiné pohybové aktivity než cvičeni v posilovně - kolo, 

běh, plavání, fotbal, in-line brusle. Tréninky by měly být intenzivni, supersérie, trojsérie, 

cvičeni se snižováním váhy až do selhání svalu, krátké pauzy mezi sériemi (obr.3). 

Obrázek č.3 Endomorf 

(www.e-kulturistika.cz) 

Každý z nás má dědičné předpoklady pro jeden z výše uvedených typů tělesné konstituce. 

V případě, že nejsme jedním vyhraněným typem, patříme do přechodu mezi dvěma z nich 

nebo dokonce i mezi všemi třemi. To ovšem neznamená, že je pro nás zařazeni do jedné 

kategorie trvalé, a že by se nedalo změnit. Vedle zmíněných dědičně získaných předpokladů 

rozhodujeme totiž o tom, do které skupiny patříme i my sami. Jelikož u dospělého člověka 

tělesnou výšku a tvar kostry neovlivnime, zbývá už jen tělesná hmotnost. Bylo by chybou si 

myslet, že se jedná jen o její snižování či naopak zvyšováni. Často přináší velmi dobré 

- 17-



Vliv řízeného pohybového režimu na obezitu 

výsledky i například jiné rozložení svalové hmoty. Vedle svalstva je tělesná hmotnost dána 

mimo jiné i množstvím podkožního tuku, který je hlavním problémem lidí s nadváhou. Při 

správném posilování kombinovaném s vytrvalostním zatěžováním se s ním ovšem můžeme 

vypořádat a výrazně tak zlepšit vzhled naší postavy. Přitom je důležité si uvědomit, že 

podkožní tuk se stává palivem pro pracující svaly až při delším cvičení. Bohužel ale neplatí, 

že chceme-li se zbavit tuku na bocích, stačí zatěžovat jen tyto "kritické" svalové partie. Svaly 

totiž spalují tuky v krvi, v které se do ní dostávají z celého těla. Účinným postupem je tedy 

intenzivní zatěžování více svalových skupin, kdy jsou energetické požadavky tak vysoké, že 

se s jistotou dostane i na naše "kritické" tuky (www.e-kulturistika.cz). 
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4 Regulace tělesné hmotnosti a příjmu potravy 

Fyziologický podíl tuku v organismu je určován pohlavím, věkem a etnickým původem 

člověka. U žen fyziologický podíl tuku v organismu tvoří 18 - 30 %, u mužů je nižší a 

představuje 1 O - 25 % celkové hmotnosti. S věkem podíl tuku v těle stoupá, zatímco 

zastoupení svalstva se snižuje. Nadváha a obezita je spojena s téměř trojnásobným vzestupem 

rizika diabetu, hypertenze ischemické choroby srdeční, mozkové cévní příhody a dny. U 

obézních se rovněž častěji vyskytují hyperlypoproteinemie, žilní trombózy, některé nádory, 

syndrom spánkové apnoe, denegerativni onemocněni pohybového aparátu, atd.(Mastná, B., 

1999). 

4.1 Energetická bilance 

Energetická rovnováha je v organismu zajištěna odpovídá-li energetický příjem 

energetickému výdeji. U jedinců náchylných ke vzniku obezity bývají regulační mechanismy 

zajišťující stabilní hmotnost porušeny, a to buď ve vztahu k regulaci příjmu potravy, nebo ve 

vztahu k energetickému výdeji a spalování živin. Nicméně dlouhodobě působící pozitivní 

energetická bilance, vyvolá hromadění tukových zásob a vzestup hmotnosti i u jedinců, kteří 

nejsou geneticky předisponováni ke vzniku obezity. Na druhé straně negativní energetická 

bilance způsobuje úbytek tukových zásob a pokles tělesné hmotnosti. 

Tuk je fyziologickou zásobárnou energie pro organismus. V těle dospělého člověka o 

normální hmotnosti je kolem 15 kilogramů tuku, který představuje 570 MJ energetických 

rezerv. Taková energetická zásoba postačí pokrýt denní energetický výdej po dobu dvou 

měsíců. Za hladovění nebo při dodržování přísných a nutričně nevyvážených 

nízkoenergetických diet dochází nejen k redukci tukových zásob, ale mnohdy i k neadekvátní 

redukci aktivní tělesné hmoty, kterou reprezentuje zejména svalstvo. Dlouhodobé hladovky a 

přísné redukční diety, které nezajišťují dostatečný přísun esenciálních nutričních faktorů 

včetně minerálů a esenciálních aminokyselin ohrožují jedince výskytem poruch srdečního 

rytmu ( Krch, F. D. a kol., 2005). 

4.2 Energetický příjem 

Celkový příjem energie závisí na skladbě potravy, respektive na obsahu základních 

živin (sacharidů, tuků, bílkovin), alkoholu a vlákniny (viz.tabulka č.1). Energetický příjem by 
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měl odpovídat energetickému výdeji. Ten závisí na pohlaví (je větší u mužů než u žen), věku 

(klesá s věkem) a stupni fyzické aktivity. Například u lehce pracujících mužů středm'ho věku 

je doporučován denní energetický příjem kolem 1 O MJ, zatímco u lehce pracujících žen okolo 

8,5 MJ. Doporučený denní příjem energie je u nás překračován o 20 až 25%. Zvýšený 

energetický příjem je jedním z významných faktorů, který se podílí na pozitivní energetické 

bilanci a zvýšeném výskytu obezity. V posledním desetiletí jsme však v rozvinutých zemích 

svědky vzestupu obezity navzdory významnému poklesu energetického příjmu. Předpokládá 

se, že jde o důsledek poklesu energetického výdeje v souvislosti se sníženou pohybovou 

aktivitou. Rovněž u nás byl v devadesátých letech zaznamenán pokles průměrného 

energetického přijmu o více než 500 MJ, zejména v důsledku poklesu konzumace tuků (o 13 

g). 

Tabulka č.l - Energetický obsah základních živin, alkoholu a vlákniny 

Makronutrient Energetický obsah (kJ/g) 

Sacharidy 17,0 

Bílkoviny 17,0 

Tuky 38,0 

Alkohol 29,0 

Vláknina 6,3 

Při vzrůstu tělesné hmotnosti hraje obvykle nejdůležitější úlohu nadměrný příjem 

tuků, který má vysokou denzitu při malé sytící schopnosti, neboli nízkém indexu sytivosti. 

Lidé preferují tuk pro jeho senzorické vlastnosti, neboť tuk dodává potravinám 

charakteristickou "plnost". Neodpovídá-li příjem tuků individuální schopností jejich oxidace, 

dochází k ukládání tuků do tukových zásob, jejichž kapacita je neomezená. U obézních často 

zjišťujeme porušenou toleranci tuků, protože lidé často podhodnocují příjem tuků a nepočítají 

se skrytým příjmem tuku v pečivu, masných a mléčných výrobcích. Podíl tuku na denním 

energetickém příjmu by neměl podle výživových doporučení přesáhnout 30%. 

Sacharidy a bílkoviny většinou nehrají podstatnou úlohu při rozvoji obezity. Pro obě 

tyto živiny má organismus na rozdíl od tuků velmi omezenou kapacitu ukládání. Na zvýšený 

přívod sacharidů nebo bílkovin organismus reaguje pohotově zvýšením jejich spalování. Při 

nadměrném přívodu sacharidů se může jejich oxidace během několika dnů zvýšit 

dvojnásobně. Při dlouhodobé nadměrné konzumaci sacharidů však dochází kjejich přeměně 
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na zásobní tuk, i když tato přeměna není příliš energeticky účinná. Přijatá energie je pouze ze 

tří čtvrtin přeměňována na tuk. Navíc útlum energetického příjmu po konzumaci sladkého 

obvykle zabrání vzniku pozitivní energetické bilance. Jednoduché cukry jsou preferovány 

zejména ve sladkostech. Malá sytící schopnost tuku pak potencuje konzumaci nepřiměřených 

kvant sladkostí obsahujících jak tuk, tak cukr. Naproti tomu bílkoviny mají ze všech živin 

nejvyšší sytící schopnost. I když se nadměrný příjem bílkovin při rozvoji otylosti výrazněji 

neuplatňuje, bývá zvýšený přívod bílkovin živočišného původu obvykle provázen zvýšenou 

konzumací tzv. skrytých tuků. 

Na vzrůstu tělesné hmotnosti se může podílet i nedostatečný přívod vlákniny při 

snížené konzumaci ovoce, zeleniny a celozrnných mlýnsko-pekárenských výrobků. Vláknina 

díky své bobtnavosti vede k rozpětí hladkého svalstva trávícího ústrojí a prostřednictvím 

mechanoreceptorů k tlumení chuti k jídlu. Rozpustná vláknina ovlivňuje vstřebávání živin, a 

tím pozitivně působí na metabolismus tuků a sacharidů. 

Při rozvoji otylosti se může uplatňovat nadměrná konzumace alkoholu, i když ten je 

po požití ihned oxidován a organismus nemá mechanismy umožňující jeho ukládání. A však 

využití alkoholu jako energetického zdroje šetří spalování jiných energetických zdrojů, a 

umožňuje tak jejich hromadění. Nadměmý příjem alkoholu je spojen s ukládáním 

viscerálního tuku. U chronického alkoholismu dochází k stimulaci kůry nadledvin 

s klinickými projevy hyperkortizolismu ( Krch, F. D. a kol., 2005). 

4.3 Energetický výdej 

Klidový energetický výdej (Resting Metabolic Rate neboli RMR) představuje 

energetický výdej nezbytný k udržení základních životních funkcí organismu a k udržení 

tělesné teploty. Zabezpečuje jak základní fyziologické pochody ve tkáních, tak i činnost 

kardiovaskulárního a respiračního systému a funkce ledvin a základních regulačních 

mechanismů. Na celkovém denním energetickém výdeji se podílí 55- 70% a je významně 

ovlivňován genetickými faktory. Závisí též na věku (klesá s věkem), na množství aktivní 

tělesné hmoty (stoupá s nárůstem svalové hmoty) a na teplotě. Pohlavní rozdíly ve výši RMR 

jsou především ovlivňovány množstvím svalstva, které je fyziologicky větší u mužů. Při 

hladovkách nebo při přísných nízkoenergetických dietách dochází k poklesu RMR až o 17 %. 

Pravidelná fyzická aktivita může částečně zabránit poklesu RMR při redukční dietě. 

Energetický výdej při pohybové aktivitě tvoří 20 - 40 % denního energetického 

výdeje, při pohybové aktivitě závisí na intenzitě a době trvání pohybové aktivity, na 
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trénovanosti a tělesné hmotnosti jedince. U silných kuřáků může kouření vyvolat vzestup 

energetického výdeje až o 10 %. Je to dáno stimulací energetického výdeje nikotinem. 

U některých kuřáků, kteří zanechají kouření, aniž omezí svůj energetický příjem, dochází 

k vzestupu hmotnosti. Méně se podílí na vzestupu energetického výdeje např. kofein 

obsažený v kávě či čaji. Kofein navozuje vzestup energetického výdeje stimulací 

sympatoadrenalru'ho systému.( Krch, F. D. a kol., 2005.) 

4.4 Příjem potravin a stravovací návyky 

Pro snižování nadváhy je nutno omezit příjem energie, strava by však měla mít stále 

odpovídající vysokou nutriční kvalitu. Nadváhu má u nás více něž polovina dospělých. 

Mnoha lidem chybí při snižování nadváhy bílkoviny, často konzumují až příliš malé množství 

tuků, chybí vitamíny, minerální látky a vláknina. Při redukci nadváhy je vhodné, má-li 

výrobek nízký obsah energie, nízký (ale nenulový) obsah tuku, ale značné množství bílkovin. 

Doporučení založená na potravinách: jíst dostatek ovoce, zeleniny, ryb a sacharidů 

obsahujících vlákninu. Omezit množství tučných, sladkých a slaných potravin včetně 

nadměrné konzumace alkoholu a slazených nápojů. 

Doporučení založená na živinách: cílem je mít asi 10% energetického obsahu 

z bílkovin, 15-30 % z tuku, více než 50 % z komplexních sacharidů. ( Hainer, V. a kol., 

2004.) 

4.5 Pitný režim 

Obvyklá doporučované množství tekutin bez úvahy o věku, pohlaví a za předpokladu 

minimální aktivity a příznivých teplotních a vlhkostních podmínek za 24 hodin je minimálně 

1,5 litru. Aktuální nedostatek se projeví poměrně dramaticky - přehřátím, bolestí hlavy, 

svraštěnou kůží, zastavením tvorby moči a močení, velmi koncentrovanou močí, která má 

výrazně žlutou barvu a víc páchne. Opačný stav, se nazývá hyperhydratace. Lze ho dosáhnout 

vypitím minimálně 5 litrů destilované vody nebo 6-7 litrů nízkostupňového piva. 

K běžné konzumaci je především nutné pít kvalitní stolní balenou neslazenou vodu. 

Její množství by mělo být minimálně 1,5 litrů denně. Dále se doporučuje radikálním 

způsobem omezit konzumaci všech limonád a slazených minerálních vod, včetně těch, které 

jsou slazené umělými sladidly. Tyto nápoje obsahují umělé aromata, konzervanty, sladidla, 

barviva, fosforečné soli a obyčejného cukru nebo dokonce fruktózového sirupu. Právě ony 
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jsou příčinou rostoucích problémů s alergií, obezitou, diabetem a osteoporózou (P. Fořt, 

2005). 

4.6 Obezita a pohybová aktivita 

Cvičení a pohybová aktivita je stěžejní součástí redukčních režimů u obézních 

pacientů. Zvýšení energetického výdeje pohybovou aktivitou není sice hlavním prostředkem 

redukce hmotnosti, ale spolu s redukční dietou prohlubuje negativní energetickou bilanci, 

působí redukci tukových zásob a současně brání úbytku aktivní tělesné hmoty. Lze říci, že 

hlavním cílem a významem pohybové aktivity u obézních není redukce hmotnosti sama 

o sobě, ale příznivé ovlivnění zdravotm'ho stavu. Bezprostřední reakce na fyzickou zátěž je 

podmíněna stupněm obezity, relativně nízkou svalovou hmotou a obecně nízkou fyzickou 

zdatností. Obézní člověk pracuje neekonomicky se sníženou mechanickou účinností. Na zátěž 

stejné intenzity reaguje vyšší srdeční frekvencí, vyšším krevním tlakem, nižším dechovým 

objemem a vyšší dechovou frekvencí než člověk s normální hmotností. Energetický výdej při 

fyzické aktivitě závisí na její intenzitě, době trvání aktivity a celkové fyzické zdatnosti. 

Optimálně zvolená fyzická aktivita pozitivně ovlivňuje psychický stav a sebevědomí. Svým 

centrálním působením potlačuje úzkost a depresi, tlumivě ovlivňuje chuť k jídlu a příjem 

potravy. Cvičení by zpočátku mělo zlepšit pohyblivost kloubů, páteře i svalovou sílu. 

Zařazujeme aerobní cvičení kondičm'ho charakteru. Omezujeme poskoky, které by mohly vést 

k přetížení nosných kloubů. Do cvičební jednotky můžeme zařadit i jízdu na rotopedu. 

Izometrické (silové) cviky můžeme v omezeném a přiměřeném rozsahu rovněž zařadit do 

cvičení zvláště málo pohyblivých obézních pacientů k prevenci úbytku svalové hmoty při 

redukčnímu režimu (http://www.zdravotnickenoviny.cz). 

4. 7 Body mass index (BMI) 

Od počátku osmdesátých let je používán v medicíně jako standard pro měření obezity 

body mass index (BMI - z anglického Body Mass Index), který definoval v minulém století 

Belgičan A.Quetelet. Byl vyvinut vládními výzkumnými pracovníky proto, aby při měření 

hmotnosti byla brána do úvahy i výška. BMI vypočítáme tak, že se hmotnost vyjádřená 

v kilogramech vydělí druhou odmocninou výšky vyjádřenou v metrech (kg/m2
). Samozřejmě 

že BMI neodráží přesně podíl tuku a beztukové hmoty. Při stejném BMI mají ženy větší podíl 

tuku než muži a starší lidé více tuku než mladí lidé. U sportovců, kteří provozují silové 

sporty, vzestup BMI obvykle odráží spíše zmnožení svalové hmoty než zmnožení tuku.( Krch 
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a kol.,2005) Doporučené hodnoty BMI se pohybují v rozmezí od 20 do 26. 

Rozmezí, které znamená "nadváhu" je u žen mezi 26 až 27,3 , u mužů mezi 26 a 27,8 , 

ačkoliv někteří odborníci označují za horní hranici pro nadváhu BMI 30. 

Většina uznávaných odborníků tvrdí, že u žen začíná "obezita" při hodnotě BMI nad 27,3 a u 

mužů nad 27, 8. A všichni tito experti souhlasí s tím, že kdokoliv s hodnotou BMI nad 30 je 

obézní. S nárůstem BMI stoupají zdravotní rizika obezity. N adváha a obezita (při BMI větším 

jak 27) je spojena s téměř trojnásobným vzestupem rizika diabetu, hypertenze, ischemické 

choroby srdeční, mozkové srdeční příhody a dny. Stoupne-li BMI nad 40, jde o těžkou neboli 

morbidní obezitu, která je spojena s velmi vysokým rizikem vzniku zdravotních komplikací. 

S věkem zdravotní rizika nadváhy klesají. U lidí starších šedesáti let je optimální životní 

prognóza spojena s BMI kolem 27 (viz. tabulka č.2 a obrázek č.4) 

(http:/ /web.cz/info.hubnout.kvalitně/tabulky.htm). 

Vedle BMI výrazně ovlivňuje výskyt kardiovaskulárních a metabolických komplikací i 

charakter rozložení tuku. Zmnožení tuku na hrudníku a břiše, respektive zejména uvnitř 

břicha, charakterizuje obezitu abdominální neboli viscerální (útrobní), někdy označovanou 

jako obezita mužského typu (androidní) nebo tvaru jablka. Zmnožení útrobního tuku u 

androidní obezity je spojeno s častým výskytem kardiovaskulárních a metabolických 

komplikací. Na druhé straně u žen častější zmnožení tuků na hýždích a stehnech nebývá 

provázeno častým výskytem metabolických a kardiovaskulárních komplikací. Tento typ 

obezity bývá označován jako obezita gynoidní, popřípadě jako obezita dolního typu nebo 

tvaru hrušky. Ukázalo se, že samotný obvod pasu je vhodnějším indikátorem metabolických a 

kardiovaskulárních rizik než poměr pas/boky. O vysokém riziku můžeme hovořit při obvodu 

pasu vyšším než 102 cm u mužů a 88 cm u žen (http://zdravi.medicentrum.com). 

Tabulka č.2 - body mass index 
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IV. Praktická část 

5 Metodologie 

5.1 Charakteristika vybraného souboru 

Soubor byl tvořen třemi probandy, muži ve věku od 27 let do 33 let. Základním 

kritériem pro výběr byl jejich zdravotní stav, který by jim umožňoval pravidelnou sportovní 

aktivitu a zátěž. Tuto skutečnost konzultovali se svým lékařem, který probandům schválil 

zapojení se do mého výzkumu. Všichni tři probandi projevili ochotu spolupracovat. 

5.1.1 Anamnéza probandů 

ProbandA 

a) Identifikační údaje: Tomáš L., narozen 10.7.1981 (27 let), bydliště Praha, výška 

175cm, váha 87kg 

Otec 

Matka 

Sestra 

b)potíže nyní: bez výraznějších zdravotních obtíží 

c)osobní anamnéza: v dětství běžné nemoci, v dospívání bez větších obtíží 

d)rodinná anamnéza: otec i matka zdrávy, sestra nosí brýle (krátkozraká) 

Tabulka č.3 - hmotnost a výška rodinných příbuzných 

Součastná hmotnost (kg) výška (cm) 

102 189 

79 168 

57 170 

e)sociální anamnéza: vystudoval obchodní akademii, nyní nezaměstnaný, svobodný, 

bezdětný, bydlí u rodičů, finanční situace obtížná 

f)zájmy: počítač, kolo 
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Proband B 

a) Identifikační údaje: Miroslav Č., narozen 29.11.1979 (28 let), bydliště Strakonice, 

výška 183 cm, váha 97 kg 

b )potíže nyní: bez výraznějších obtíží 

c)osobní anamnéza: v dětství operace slepého střeva 

d)rodinná anamnéza: matka a sestra trpí nadváhou, bratr i otec zdraví 

Tabulka č.4 -hmotnost a výška rodinných přl'buzných 

součastná hmotnost (kg) výška (cm) 

Otec 90 181 

Matka 89 169 

Sestra 77 171 

Bratr 82 177 

e)sociální anamnéza: vystudoval obor číšník- kuchař, nyní zaměstnaný jako barman v 

Praze, svobodný, bydlí s přítelkyní, finanční situace dobrá 

f)zájmy: hudba, lyže 

Proband C 

a) Identifikační údaje: Michal V., narozen 25.6.1975 (33 let), bydliště Hodonín, výška 

179 cm, váha 92 kg 

Otec 

Matka 

b )potíže nyní: bolesti v bederní části zad - léčeno dlouhodobě 

c)osobní anamnéza: v dětství běžné nemoci, v dospívání bez větších obtíží 

d)rodinná anamnéza: otec i matka zdrávy, sourozence nemá 

Tabulka č.5 -hmotnost a výška rodinných přl'buzných 

součastná hmotnost (kg) výška (cm) 

86 176 

71 170 
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e)sociální anamnéza: vyučen jako truhlář, nyní správce skladu v Praze, svobodný, 

bezdětný, bydlí v podnájmu, fmanční situace dobrá 

f)zájmy: literatura, filmy, hudba 

5.2 Časový harmonogram 

Silové cvičení a plavání bylo prováděno po dobu tři měsíců od ledna do března 2008. 

Posilování probfhalo dvakrát v týdnu v délce 60 minut, plavání jednou týdně po dobu 60 

minut. Stravování bylo v režii probandů dle obdržených pokynů o správné výživě a 

stravování. 

5.3 Charakteristika tréninku a stravování 

K dosažení stanoveného cfle bylo silové cvičení a plavání realizováno se třemi 

probandy po dobu tři měsíců. Silové cvičení bylo prováděno ve fitcentru na Podbabě v Praze, 

k plavání probandi využívali plavecký bazén ve sportovním centru Dukly Praha. Probandům 

byl taktéž předložen vzorový zdravý jídelníček a doporučeny vhodné potraviny. 

5.3.1 Trénink 

K snížení hmotnosti bylo důležité doporučit probandům rychlost a tempo tréninku, 

které je hlavním aspektem při spalování tuku a tím i dosáhnout požadovaného cfle. Vhodná je 

taktéž kombinace aerobnfho a anaerobm'ho cvičení, které nejlépe splňuje moderní spinning, 

kdy se k typicky aerobní aktivitě (kolo) přidává cvičení a zrychlování tempa do anaerobní 

zóny. I v posilovně jsou pro hubnutí nejúspěšnější kombinace aerobnfho cvičení s několika 

těžšími sériemi v anaerobní zóně. Výsledkem takové kombinace je přímé pálení tuků při 

cvičení, zvýšení potréninkového metabolismu a i celkové zlepšení fyzické kondice. 

Nejčastějším motivem posilování těch, kteří teprve sportovat začínají, je zlepšení 

postavy. Pod tímto pojmem se neskrývá jen shození nadbytečných kil, jak si asi většina 

představuje, ale i vybudování určité svalové hmoty či její zpevnění, jiné rozložení nebo 

odstranění základních nedostatků při držení těla (Tvrzník, Segeťová, 1998). 
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Ukázkový trénink 

Trénink pro hubnutí, procvičení celého těla je zde rozdělen do dvou dnů. Trénink je 

vhodný i pro začátečníky, kteří nemají žádné zkušenosti. Tento způsob cvičení byl taktéž 

doporučen všem třem probandům, aby jim pomohl dosáhnout alespoň prvotních úspěchů při 

snižování své tělesné hmotnosti a zlepšení fyzické kondice. Toto je minimální trénink pro 

zlepšení postavy. Pro dosažení požadovaného efektu a snížení nadváhy je nutno přidávat jak 

na počtu dnů cvičení v týdnu, tak i na dodržování vyvážené a pravidelné stravy. 

V tomto tréninku procvičíte celé tělo ve dvou trénincích, každou partii jednou týdně 

(viz.tabulka č.lO a ll). 

Tabulka č.l O - vzorový trénink první den 

Název série opakování kg Zátěž 

Rotoped 60% maxima - pro zahřátí 
lx 10 min. svalu. 

Můžeme použít i stepper, elliptical nebo pás 
NOHY 
Dřepy lx 20 50% maxima 

4x 15 Maximum 
Toto je hlavní a nejlepší cvik na hubnutí - stehna a zadek tvoří dohromady 
polovinu svalové hmoty. Jedeme svižně v plném rozsahu pohybu, čím rychleji 
jedeme a čím více opakování v sérii uděláme tím víc spalujeme přebytečný tuk-
pomalý pohyb a málo opakování - stehna porostou. 
výstupy na lavičku . 4x 2x20 
můžeme si vzít do rukou činky. Pozor na techniku a tempo cvičení ! 
předkop .I zakopávání 4x 15 Maximum 
přinožování na 
přistrojí 2x 10 Maximum 
Zanožování 4x 2x30 Maximum 
Rotoped 20-40 60% maxima - pro pálení 

lx min. tuků 

můžeme použít i stepper, elliptical nebo pás 
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Tblk "ll a u ac. , trénink druh , d -vzorovy y en 
Název série opakování kg Zátěž 

ZADA 
Přítahy široké kladky shora 
dopředu 3x 10 
Přítahy spodní kladky 3x 10 
u těchto cviků je nutno dbát na techniku a správně dýchat. Vždy musíme v konečné fázi 
vypnout hrudník a stáhnout záda. Držet svižné, tempo váha není rozhodující. 
HRUDNIK 
Bench 2x 15 
jednoročky hlavou nahoru 2x 15 
RAMENA 
Tlaky jednoroček 3x 15 
TRICEPS 
Triceps je velmi důležitý, vytváří objem paží. 
Kickback 3x 20 
tricepsové tlaky 2x 10 
pozor na techniku, udržovat svižné tempo a správné dýchaní! 
BRICHO 
leh-sedy 4x 20 
BICEPS 
ZdvihEZ 2x 10 
LYTKA 
výpony ve stoje 4x 25 
Jsou hodně záležitostí genetiky, tento postup by je měl spíše zmenšovat a tvarovat. 
Ortoped 20-40 60% maxima - pro pálení 

lx min. tuků 

můžeme použít i stepper, elliptical nebo pás. 

Základní pravidlem pro cvičení je, že tělo je složité a chcete-li zeštíhlit břicho, 

nedosáhnete toho jen cvičením břicha, ale celého těla (www.f-sport.cz). 

5.3.2 Plavání 

Plavání je dovednost udržet se lokomočně pohybovat na vodě vlastní silou bez 

pomocných prostředků (ploutve, desky, kruhy, atd.). Významnou roli zde hrají fyzikální 

zákony a to především vztlakové a odporové, které svými vlivy působí na plavce 

(www.obezita.cz). 

Plavat mohou i lidé méně zdatní nebo s nadváhou, která při jiných sportech pohyb 

značně ztěžuje. Tento způsob sportování byl taktéž doporučen probandům k zlepšování své 

fyzické zdatnosti a sportovní všestrannosti v rámci snižování své tělesné hmotnosti. 

Doporučená doba plavání byla lx týdně vždy 60 minut libovolným stylem (prsa, kraul, 

znak, motýlek). 
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5.3.3 Výživa 

Během tříměsíčního pokusu o snížení hmotnosti byl jednotlivým probandům předložen 
jednoduchý zdravý jídelníček a byli všem doporučeny nebo nedoporučeny následující 
potraviny (viz. tabulka č.9). 

Ukázka zdravé výživy 

Snídaně: 

Celozrnný chléb namazaný rostlinným tukem, plátek sýra či dva plátky šunky. Ty dodají tělu 

bílkoviny, a když ještě přidáme zeleninu uděláme to nejlepší pro své zdraví. Další z možností 

je tvaroh nebo jogurt bez cukru s čerstvým ovocem a ořechy nebo semínka. 

Svačina: 

Nejčastěji by měla být v podobě ovoce nebo zeleniny. 

Oběd: 

Raději lehčí, pokud možno bez smažených pokrmů a doplněný zeleninou či ovocem. Vhodné 

jsou například různé přírodní plátky libového masa nebo ryby. 

Odpolední svačina: 

Může být v podobě jogurtu nebo zeleniny. 

Večeře: 

Opět by měla být energeticky lehčí, ale může být poměrně objemná. Základ by měla tvořit 

zelenina, kuřecí maso nebo ryby. Poslední jídlo bychom si měli dát tři až čtyři hodiny před 

uložením ke spánku (Kunová, 2004). 
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Tabulka č 9 -přehled vhodných a nevhodných potravin 
Vhodné potraviny N evhodné potraviny 

Ovoce všechny druhy syrového ovoce, kompoty, pyré a džemy slazené 
kompotované ovoce s označením cukrem 
Light 

Zelenina všechny druhy syrové zeleniny a všechny ve slazeném nálevu 
zeleniny nakládané s označením 
Light 

Mléko, mléčné nízkotučné mléko, nízkotučné tučné mléko, tučné tvarohy, sýry, 
výrobky jogurty, sýry, tvarohy, dezerty a jogurty, smetana, šlehačka, 

zakysané mléčné výrobky smetanové výrobky 
Přílohy brambory, rýže, celozrnný chléb omezujeme knedlíky, těstoviny, 

bílý chléb a pečivo 
Tuky rostlinné tuky se sníženým máslo, sádlo, škvarky 

obsahem tuku, rostlinné oleje 
Vejce pouze do pokrmů a pomazánek vejce jako samostatný pokrm 
Uzeniny V malém množství drůbeží šunka tučné salámy, párky 
Maso drůbež, ryby, libové hovězí, tučné maso, vnitřosti, paštiky, 

vepřové a telecí konzervy 

Dále obdrželi následující pokyny: 

• Jíst pravidelně 4 - Sx denně v menších porcích 
• Udržovat pravidelný pitný režim (2 - 3 litry neslazených tekutin denně) 
• Omezit jednoduché cukry (sladkosti,cukrovinky) a tuky (zejména živočišné - máslo, 

škvarky, uzeniny, slaninu) 
• Jíst hodně vlákniny (ovoce, zeleninu, celozrnné výrobky, luštěniny) 
• Nehubnout rychle (max. týdenní optimální úbytek hmotnosti 0.5 - 1 kg), při větším 

úbytku hmotnosti hrozí jo - jo efekt (D.Miillerová,2003) 
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6 Použité metody 

6.1 Metoda kaliperační 

Ve sportovní, ale i medicínské praxi, se k měření množství podkožního tuku používá 

kaliperační metoda. Zjištění procenta podkožního tuku je přístrojově méně náročné, zato však 

předpokládá určitou zručnost a zkušenost pracovníka, který měření provádí. K měření slouží 

poměrně jednoduchá pomůcka, kaliper. Pomocí kaliperu se změří 10 přesně definovaných 

kožních řas. Poté se pomocí tabulek určí přesné procento podkožního tuku. Tabulky jsou 

rozdílné pro muže a ženy. Tato hodnota umožní sledovat i distribuci podkožního tuku a její 

případné změny při opakovaném měření. Nevýhodou kaliperace je ovlivnění naměřených 

hodnot lidským faktorem a to zejména osobní chybou pracovníka, který měření provádí. K co 

největšímu omezení tohoto nedostatku je vhodné, aby měření na určitém pracovišti prováděla 

vždy stejná osoba (Masná, 1999). 

6.2 Metoda bioimpedanční 

Metoda bioimpedanční na základě průtoku elektrického proudu tělesnými tkáněmi 

zjišťuje množství tělesného tuku. Probandi byli měřeni na přístroji Olympia 3.3, který na 

základě vícefrekvenční bioelektrické impedance provedl rozsáhlou analýzu organismu. 

Testovaný proband byl s přístrojem spojen deseti kontaktními body. Výsledkem měření tímto 

přístrojem jsou údaje o množství celkového tělesného tuku a podíl svaloviny, a to jak v 

procentech, tak v kilogramech ze zjištěné tělesné hmotnosti. Dále určí množství a podíl extra 

a intra celulárních tekutin, vypočte aktivní tělesnou hmotnost, Body Mass Index. Při použití 

bioimpedanční metody je třeba si uvědomit, že zjištěné procento nebo na jeho základě 

vypočtená hmotnost tuku, jsou hodnotami platnými pro celé tělo, včetně vnitrotělm'ho tuku 

(www.casri.cz ). 

6.3 Body Mass Index 

Body Mass Index je číslo vypočítané z poměru tělesné výšky a hmotnosti. Toto 

výsledné číslo nelze chápat jinak, než jako orientační výpočet, protože samotná váha těla jako 

taková poskytuje pouze bezvýznamné číslo nicneříkající o složení těla. I přesto se jedná o 

nejpoužívanější kalkulaci na výpočet indexu ukazující na problém nadváhy a obezity. BMI se 

snaží vzájemně porovnávat výšku a hmotnost člověka. Vypočítaná hodnota BMI potom 

napovídá, jestli máme podváhu, hmotnost v normě, nadváhu nebo obezitu (Hainer, 2004). 
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6.4 Antropometrické metody 

K měření obvodů končetin, boků a pasu byl vyšetřujícím pracovníkem použit 

krejčovský metr. Měření hmotnosti probandů proběhlo na osobní digitální váze, kdy probandi 

zůstali pouze ve spodním prádle. 
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V. Výsledky 

7 Vyhodnocení diagnostiky zdravotního stavu před pokusem o snížení 
hmotnosti 

Dne 14.12.2007 bylo na vědeckém a servisním pracovišti tělesné výchovy a sportu 

CASRI provedeno odborné měřerú tří zmíněných probandů. Výsledky měřerú jsou uvedeny 

v bodech 7.1.1 -7.3.2. 

7.1 Proband A 

7.1.1 Výsledky měření kožních řas a obvodů 

Tabulka č.6 -měření kožních řas a obvodů 
kožrú řasa- obvod cm 

Na tváři 6.4 
Pod bradou 6.1 
Pod klíčrú kostí 5.5 
Na předloktí 6.7 
N ad tricepsem 10.8 
Pod lopatkou 16 
Na břiše 20 
Pod prsy 14.8 
Nad spinou 20.5 
Nadkolenem 8.6 
Nalýtku 9.9 
Biceps 34 
Předloktí 28.6 
Zápěstí 18.8 
Hrudník 101 
Pas 88.1 
Boky 96.5 
Stehno 55.7 
Lýtko 40.3 

7.1.2 Rozdělení tělesné hmotnosti 

Celková tělesná hmotnost: 87 .O kg 
Tuk: 16.4 kg 
Svalstvo: 33.5 kg 
Kostra: 11 .4 kg 
Zbytek: 25.7 kg 
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7.2 Proband B 

7.2.1 Výsledky měření kožních řas a obvodů 

Tabulka č. 7 -měření kožních řas a obvodů 
kožní řasa - obvod cm 

Na tváři 5.4 
Pod bradou 5 
Pod klíční kostí 4.5 
N a předloktí 6.6 
N ad tricepsem 8 
Pod lopatkou 17.2 
Na břiše 19.2 
Pod prsy 15.6 
Nad spinou 19 
Nadkolenem 10.8 
Na lýtku 9.6 
Biceps 36 
Předloktí 29.5 
Zápěstí 18.5 
Hrudník 111 
Pas 94 
Boky 102 
Stehno 54 
Lýtko 41 

7.2.2 Rozdělení tělesné hmotnosti 

Celková tělesná hmotnost: 97.0 kg 
Tuk: 17.8 kg 
Svalstvo: 36.0 kg 
Kostra: 11 .6 kg 
Zbytek: 31.6 kg 
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7.3 Proband C 

7.3.1 Výsledky měření kožních řas a obvodů 

Tabulka č.8- měření kožních řas a obvodů 
kožní řasa - obvod cm 

Na tváři 6.6 
Pod bradou 6.4 
Pod klíční kostí 5.8 
Na předloktí 7 
Nad tricepsem ll 
Pod lopatkou 16.4 
Na břiše 20.2 
Pod prsy 15 
Nad spinou 20.8 
Nadkolenem 9 
Nalýtku 10.2 
Biceps 34.5 
Předloktí 29 
Zápěstí 19 
Hrudník 101 
Pas 88 
Boky 97 
Stehno 56.5 
Lýtko 40.5 

7 .3.2 Rozdělení tělesné hmotnosti 

Celková tělesná hmotnost: 92.0 kg 
Tuk: 17.9 kg 
Svalstvo: 35.0 kg 
Kostra: 11.8 kg 
Zbytek: 27.3 kg 
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8 Vyhodnocení diagnostiky zdravotního stavu po pokusu o snížení 
hmotnosti 

Po uplynutí doby tří měsíců, kdy se probandi podrobovali nejen vzorovému tréninku, 

ale i změnám stravování a stravovacích návyků bylo opět provedeno dne 18.3.2008 na 

vědeckém a servisním pracovišti tělesné výchovy a sportu CASRI další odborné měření tří 

zmíněných probandů. Nutno podotknout, že dodržování způsobu stravování bylo z větší části 

v jejich režii. Jak již bylo v mé bakalářské práci řečeno, byly jim nabídnuty nebo doporučeny 

možné stravovací a cvičební alternativy. K dosažení výraznějších úspěchů by bylo potřeba 

nejen intenzivnějšího, ale i dlouhodobějšího tréninku včetně zautomatizování správných 

stravovacích návyků a životosprávy. Výsledky měření jsou uvedeny v bodech 8 .1.1 - 8.3 .2. 

8.1 Proband A 

8.1.1 Výsledky měření kožních řas a obvodů TI 

Tabulka č 12- měření kožních řas a obvodů II 
Datum měření 14.12.07 18.3.08 

kožní řasa- obvod cm cm 
Na tváři 6.4 5.1 
Pod bradou 6.1 5.3 
Pod klíční kostí 5.5 3.4 
N a předloktí 6.7 6.3 
N ad tricepsem 10.8 6.1 
Pod lopatkou 16 8.2 
Na břiše 20 10.6 
Pod prsy 14.8 5.6 
Nad spinou 20.5 5.5 
Nadkolenem 8.6 7.0 
Nalýtku 9.9 6.9 
Biceps 34 32.5 
Předloktí 28.6 27.9 
Zápěstí 18.8 17.5 
Hrudník 101 97.0 
Pas 88 74.0 
Boky 96.5 95.5 
Stehno 55 53.0 
Lýtko 40.5 38.5 
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8.1.2 Rozdělení tělesné hmotnosti II 

Tabulka č.13 - rozdělení tělesné hmotnosti II 
Datum měření 14.12.07 18.3.08 rozdíl 

Celková hmotnost 87.0 82.1 - 5.9 
Tuk 16.4 12.4 -4.0 
Svalstvo 33.5 34.2 +0.7 
Kostra 11.4 11.2 - 0.2 
Ostatní 25.7 23.3 -2.4 

8.2 Proband B 

8.2.1 Výsledky měření kožních řas a obvodů II 

Tabulka č 14 -měření kožních řas a obvodů II 
Datum měření 14.12.07 18.3.08 

kožní řasa- obvod cm cm 
Na tváři 5.4 5.2 
Pod bradou 5.0 4.9 
Pod klíční kostí 4.5 4.0 
Na předloktí 6.6 7.2 
N ad tricepsem 8.0 5.1 
Pod lopatkou 17.2 10.4 
Na břiše 19.2 8.3 
Pod prsy 15.6 6.9 
Nad spinou 19.0 9.9 
Nadkolenem 10.8 8.5 
Nalýtku 9.6 8.7 
Biceps 36.0 37.1 
Předloktí 29.5 29.0 
Zápěstí 18.5 18.0 
Hrudník 111 109 
Pas 94 84.0 
Boky 102 95.5 
Stehno 54 53 
Lýtko 41 41 

8.2.2 Rozdělení tělesné hmotnosti II 

Tabulka č.15 - rozdělení tělesné hmotnosti II 
Datum měření 14.12.07 18.3.08 rozdíl 

Celková hmotnost 97.0 91.3 -5.7 
Tuk 17.8 13.9 -3.9 
Svalstvo 36.0 37.8 + 1.8 
Kostra 11.6 11.4 -0.2 
Ostatní 31.6 28.2 -3.4 

-39-



Vliv řízeného pohybového režimu na obezitu 

8.3 Proband C 

8.3.1 Výsledky měření kožních řas a obvodů II 

Tabulka č.16 -měření kožních řas a obvodů II 
Datum měření 14.12.07 18.3.08 

kožní řasa- obvod cm cm 
Na tváři 6.6 5.1 
Pod bradou 6.4 5.3 
Pod klíční kostí 5.8 3.4 
Na předloktí 7 5.3 
N ad tricepsem ll 6.1 
Pod lopatkou 16.4 8.2 
Na břiše 20.2 10.6 
Pod prsy 15 5.6 
Nad spinou 20.8 5.5 
Nadkolenem 9 7.0 
Na lýtku 10.2 6.7 
Biceps 34.5 32.5 
Předloktí 29 27.5 
Zápěstí 19 17.0 
Hrudník 101 92.0 
Pas 88 74.0 
Boky 97 95.5 
Stehno 56.5 54.0 
Lýtko 40.5 38.5 

8.3.2 Rozdělení tělesné hmotnosti II 

Tabulka č.17 -rozdělení tělesné hmotnosti II 
Datum měření 14.12.07 18.3.08 Rozdíl 

Celková hmotnost 92.0 86.8 -5.2 
Tuk 17.9 14.6 -3.3 
Svalstvo 35.0 35.5 +0.5 
Kostra 11.8 11.7 - 0.1 
Ostatní 27.3 25.0 -2.3 
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VI. Diskuse 

V této části své bakalářské práce se detailněji zaměřím na doporučené způsoby 

stravování pro zvolené probandy, zhodnotím význam pohybové aktivity včetně vyhodnocení 

výsledků a hypotéz. 

Jak je všeobecně známo, snižování tělesné hmotnosti se bez pohybové aktivity 

neobejde. Pokud spálíme více energie při zvýšené tělesné aktivitě, odbourávání tuku bude 

samozřejmě rychlejší. 

Fyzická aktivita však neznamená jenom spojení doporučeného tréninku nebo plavání. 

Je v tom zahrnutá veškerá pohybová aktivita za den, která by měla být postupně zvyšována. 

Bylo důležité, vybrat si druh pohybové aktivity, která bude především probandům vyhovovat. 

Není-li člověk na pohyb vůbec zvyklý, je dobré začínat pomalu, ale pravidelně. Potom bude 

snižování tělesné hmotnosti opravdu úspěšné a povede nejen ke zmenšení obvodu pasu, ale i 

k poklesu tělesné hmotnosti prostřednictvím zvýšené fyzické aktivity. 

Probandům bylo zdůrazněno, že každá činnost, při které bude převažovat energetický 

výdej nad energetickým příjmem, bude mít pozitivní efekt. Energetický výdej při pohybové 

aktivitě tvoří 20 - 40 % denního energetického výdeje, při pohybové aktivitě závisí na 

intenzitě a době trvání pohybové aktivity, na trénovanosti a tělesné hmotnosti jedince (Krch, 

a kol., 2005). Trénink určený pro probandy byl především zaměřen na výdej energie při 

cvičení a plavání a s tím spojený úbytek tukové tkáně a posílení jednotlivých svalových partií. 

Hypotéza 1: Předpokládal jsem, že řízeným pohybovým režimem formou silového 

tréninku, plaváním a šetrnou úpravou jídelníčku po dobu tří měsíců dojde ke snížení 

hmotnosti tří vybraných probandů. Tato hypotéza se potvrdila u všech tří probandů. U všech 

došlo ke snížení tělesné hmotnosti. 

U probanda A došlo k nejvýraznějšímu snížení hmotnosti a to především díky 

odbourání tukové tkáně. K tomuto faktu zřejmě nejvíc napomohlo kromě pravidelného 

cvičení a plavání dodržování vyvážené stravy. 

U probanda B byl pokus o snížení hmotnosti taktéž úspěšný, navíc díky tréninkové 

aktivitě i došlo k nejvyššímu nárůstu svalové hmoty. 

U probanda C bylo dosaženo nejmenšího úspěchu, i když jeho výsledky jsou naprosto 

srovnatelné s probandy A a B. Domnívám se, že tato skutečnost je zapříčiněna jeho 

zhoršeným zdravotním stavem (bolesti v bederní části zad -léčeno dlouhodobě). 
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Probandům byl doporučen vzorový trénink, kdy ve dvou trénincích procvičili celé 

tělo, každou partii jeden krát týdně. Posilování sloužilo spíše ke zpevnění postavy, to 

znamená přeměnu tukové tkáně na svalovinu, která zabírá méně místa. Takže ideální je 

kombinovat posilování s aerobním cvičením jako je rotoped. Jelikož bylo cílem při posilování 

i trochu hubnout, zvolil jsem cvičení s nižší intenzitou a vyšším počtem opakování. K těmto 

závěrům došli i (Tvrzník a Segeťová, 1998). 

Další formou fyzické aktivity pro probandy bylo zvoleno plavání. Plavání 

představovalo druh pohybové aktivity, které díky pohybu ve vodě téměř nezatěžuje klouby. 

Proto může být využito nejen pro osoby s nadváhou nebo obézní, ale i pro starší či zdravotně 

postižené lidi. Je totiž jedním z mála druhů pohybu, který mohou vykonávat. Plavání je však 

oblíbené u všech věkových kategorií. 

Počet spálených kalorií do značné míry závisí na stylu, který probandi plavali, ale 

samozřejmě také na rychlosti. Plavání zaujímá přední místo v aktivitách, které posilují srdeční 

činnost. Při plavání zapojujeme a posilujeme téměř všechny svalové skupiny - paže, záda, 

hrudník, hýždě i nohy. Vhodná doba plavání by měla být alespoň 15 minut, pro své probandy 

jsem doporučil 60 minut jeden krát týdně. Toto stanovisko zaujímá i (Fořt, 2005). Tento 

časový údaj však zahrnuje i dobu, která obnáší veškerý pobyt na plaveckém bazénu včetně 

přípravy atd. Určení plaveckých stylů bylo na vlastním rozhodnutí probandů, ale bylo 

apelováno na souvislé plavání s minimem pauz na odpočinek. Samotné plavání trvalo asi 

30mimut. 

Hypotéza 2: Předpokládal jsem, že řízeným pohybovým režimem formou silového 

tréninku a plaváním dojde ke zlepšení poměru svalové hmoty oproti tuku a mírnému nárůstu 

svalové hmoty. Tato hypotéza se taktéž potvrdila u všech tří probandů. U všech tří došlo ke 

zvýšení poměru svalové hmoty oproti tuku a nárůstu svalové hmoty. 

U probanda A došlo k nárůstu svalové hmoty oproti tuku. K tomuto faktu zřejmě 

nejvíc napomohlo kromě pravidelného cvičení a plavání dodržování vyvážené stravy. 

U probanda B byl výsledek tréninkové aktivity nejúspěšnější, došlo u něj k nejvyššímu 

nárůstu svalové hmoty oproti tuku. 

U probanda C bylo dosaženo nejmenšího úspěchu co se týká nárůstu svalové tkáně 

oproti tuku, i když jeho výsledky jsou naprosto srovnatelné s probandem A. Domnívám se, že 

tato skutečnost je zapříčiněna jeho zhoršeným zdravotním stavem (bolesti v bederní části zad 

- léčeno dlouhodobě). 
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Druhým důležitým krokem ke snížení hmotnosti bylo doporučení vzorového 

jídelníčku a seznámení s potravinami, které jsou pro probandy vhodné a nevhodné. 

Dodržování konzumace vyvážené a zdravé stravy, které mělo vést ke snížení hmotnosti bylo 

zcela na probandech, protože případná kontrola nebyla možná. Obecně se dá říct, že každá 

potravina se může konzumovat. Ovšem v případě, že jsem usiloval o zhubnutí probandů, bylo 

nutné se některých potravin vyvarovat. Stravovací návyky si člověk utváří již od dětství a to 

především díky vlivu rodiny. Špatné stravování může vést k obezitě a v pozdějším věku se 

může podílet na řadě onemocnění. 

Pro zdravou výživu a při snaze o zbavení nadbytečných kilogramů bylo probandům 

doporučeno konzumovat hlavně čerstvou zeleninu, protože díky obsahu vlákniny napomáhá 

udržovat správnou činnost střev a pozitivně pomáhá při metabolismu. Ideální zástupci 

zeleniny jsou salát, rajčata, paprika a okurka. Tato zelenina se může konzumovat téměř 

v libovolném množství, protože její energetická hodnota je skoro nulová. Další vhodné druhy 

jsou ještě zelí, čínské zelí, ředkev, špenát nebo cuketa (Kunová, 2004). 

Ovoce je velice zdravé, ale při hubnutí je třeba být opatrnější. Ovoce má dvojnásobný 

obsah energie oproti zelenině a více cukru. Z tohoto hlediska bylo probandům doporučeno 

maximálně dva kusy ovoce denně. 

Mléko a mléčné výrobky jsou při hubnutí velmi důležité. Dodávají totiž při minimu 

energie velké množství bílkovin a vápníku. Bílkoviny působí jako "tlumiče" hladu a brání 

úbytku svalové hmoty, který nastává při špatně sestavených dietách. V tomto případě byly 

probandům vyzvednuty nízkotučné mléčné výrobky. 

Maso je při hubnutí strategicky výhodné. Má vysoký obsah bílkovin, málo energie a 

žádné sacharidy. Samozřejmě jen u libového masa. Kuřecí nebo krůtí prsa neobsahují téměř 

žádný tuk. Hovězí (telecí) maso obsahuje velmi dobře vstřebatelné železo. Vepřové maso je 

vhodné jen to nejlibovější (http://ellísamo-trend.webgarden.cz/telo ). 

Vyššího obsahu tuku jsem se naopak nemusel obávat v případě ryb. Jejích tuk je bohatý na 

nenasycené mastné kyseliny, které působí preventivně proti vzniku srdečně cévních chorob. 

Mořské ryby jsou zdrojem nedostatkového jódu, který zlepšuje fungování štítné žlázy a tím i 

vyhlídky na úspěšné hubnutí u všech tří probandů. 

Všechny jmenované a vyzvednuté potraviny mají příznivý vliv při snaze o snížení 

hmotnosti probandů a korespondují s tvrzením předních českých odborníků na výživu jako 

jsou (Fořt, 2005; Kunová, 2004). 
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VII. Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se zabýval snížením hmotnosti, mírným nárůstem 

svalové hmoty oproti tuku a získání správných stravovacích návyků u tří vybraných 

probandů. Tohoto výsledku mělo být dosaženo formou řízeného silového tréninku, plaváním 

a šetrnou úpravou jídelníčku. Vybraným třem probandům byla po dobu tří měsíců doporučena 

zvolená pohybová aktivita, doporučen vzorový zdravý jídelníček a byly řečeny vhodné a 

nevhodné potraviny. U všech tří probandů došlo během tří měsíců ke snížení hmotnosti a 

mírnému nárůstu svalové hmoty. 

Domnívám se, že k dosažení lepších a výraznějších výsledků při snaze o snížení 

hmotnosti a nárůstu svalové hmoty, by bylo třeba jak delšího časového období, tak i vyšší 

frekvence samotného cvičení. V případě všech nárazových akcí jde o úspěchy krátkodobé, 

které pro svou razanci nutně směřují k selhání a návratu zpět k nadváze. Hubnutí a cvičení by 

mělo být pro člověka nejen cestou, na níž ztratí nadbytečná kila, ale 1 způsobem, jak celkově 

změnit životní styl. 
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Jiné zdroje 

http://www.casri.cz 

http:/ I ellisamo-trend. webgarden.cz/telo 

www.e-kulturistika.cz 

www.f-sport.cz 
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www .obezita.cz 

http:/ /sweb.cz/info.hubnout.kvalitne/tabulky.htm 

http:/ /zdravi.medicentrum.com 
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Přílohy 

Vyjádření etické komise 
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žad&s:t o:~jédfe.at.·. 
. . ~ké·;korni$.e tJK·nvs .· 

4.pto-~6.-~~-.dipbnov.6~al~~ ~~lidskéúěa.~ 

l'il~Y: .v..;,., _~)i~9~1i~~~u na-obezitu.: 

Fo.·' ·~ma . ".,;.lc!KtQ::bQb't.:.:.~ · ..... _. •. · · · · . Prc,.., .· ··· .. . ~.~ 
Aii~' ·L' ·~~~~N"ilVritil 
. ~~@.t'-f.fiá~;~c;n--ě~: Piitdlk. Kvčfa;Ptajerovi, CSc.· 

. . ·. ·. 

·. ·' : 

'"'7l • "d· >I . .. , ~·i;..J:.· 1;;; .. . . ,,.~K~·1's Y·YJB r~·c ~w;~au; ~omJS.e u . ~ .I; " . 

Eticlcl; kanrise TJK Fi'V$ Zli:oqp.otila ~o~ý. pro]l!kt· a nesldéWW. f.iídbé: ~ey, s pla1nými: 
.zásadami; pi'.e(ipisy. • • Jl1.~ ~c:cřni pt:~ ~d~ -~o $kt.unu• iahm~jft1ho 
Uošké llča~t · · · 

.Řešitel pmjdda.,;plnil-podmfnky nutuék ~kání !loufdasu. étic:ké:komise. 
t 

. fA··r.ÁÁ)I~~ 
razitko~ly - pOdf,Ts, předSedy mt -~--



.. . . ·. . . . . 

Jnf~rlllovanfsouhJas. _úcastnfk(i ·\jzkumu 

-N-~~ev práce: Vliv AA~C~Q J)Obyb6.vého-re~~· tia. obeiitú 

:zpraqt'v~l: Mart~ Navn\til 

V cd.\! '-"::1 lit áce: Paedo.t Květa P~crová. ť$c-", 

Cllem. :mébo výzkumu 'bylo :lJ.8Yrfmqt)t 'VhodnQtJ.: furm.u: cvičen{ k~- ;;nii;c;ltú htnotnosfi a 

str~yo\racf· rcžitn ;pro trsoby ~b~zm ~el)p ~i ~y~q, 

· llto pokt;s.býlt vybrá.nl tři ptribandi -a. nat]váhou~ Na scrvifinim. pracovi&t i: 1ěk~n~ výchovy a 
sportl! CASRJ v Ptaz~ •bylo prov~'denú měřeni=- tfí ·zmíněných prob;1.ndu --~- ?:a;t.iuHnen~úy 

v)~lio.tf .b<Jditdty. Ptóbandtm. byl dopotučefl· zdfll.YÝ jídeJ.tl.iček a Vho~ pnft~víny· ke 

:ko.tl2ůmaci. Dále jjm byl ~~O:Y~n qv&:.ráttýd.IJ~- ~tl~v)- tr~mk. ·l\j~ii~át týdn~ pla.Yá.ni. Po 
uplynutLdoQy tři mesklrbylo . ppětrta: ~t\"i.$nún pnicovi~li těl~sné yýd1vVY íť sportu cAsru v 

haz~ :Pt<Jvcdcno m~~ovně· rr.eřeufrnvhttndtí, 

K (ios.a~ru stttnl)vertélw cilé ·byli vyu~iti próbandt ktéti byli poučeni o způ~obu a časovém 

ro~~ahu projtfktu, Y:~Citrtě i:a;jtštčl'íf hf}zpečnosti nu sportoviští~h, Na ;z;ákla.;t~ tčcbtl) ínfot.tnif.(.ft s 

výzk---ur:rtcrt:t ~snuhlasih, adekvátně jej pocho_pil.i a··po "la.stní:m. zvá$0tií dosp.~li kro:4lodnutt-tl 

-své tíčasti · ve výZkumu. 8vůj sou.hla.<:~ $ projektcrn stvrdili svým podpi~~uL 

Proli>l'Wcl A: Turná&. I ;uélvfk, Prallá t".čJU0710/1226 
PtQP:J.lld B: Miros-la" ·Či*:ek, Stralronicé~ t. č. 801129./1134 

-~robtind C.: Michal Vel'bits, Hudonin, r.č. 750625/4316. 


